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Pikkupojan sota-ajan muistoja. 

Olen kotoisin Ylä-Kemijoelta, Viirinkylästä 47 km Rovaniemeltä Kuusamoon ja Kemijärvelle johtavan tien 

varrelta. Talvisodan aikana meillä oli majoitettuna kaksi perhettä Kuusamon Maaninkavaaralta. Muistan  

kovat pakkaset ja lentokoneita pilvettömällä taivaalla. Talvisodan loppuvaiheessa pudotettiin venäläiskone. 

Toinen lentäjistä kuoli koneen mukana, toinen pelastautui laskuvarjolla ja oli ampunut itsensä. Hautapaikka 

oli suon saarekkeessa. 

Jatkosodan aikana meillä majaili pari viikkoa itävaltalaisia alppijääkäreitä. He asuivat salissa ja sen 

yhteydessä olevissa kahdessa kamarissa. Sotilailla oli raudoilla pohjustetut kengät, joita he eivät ottaneet 

pois sisätiloissa. Äiti suuttui eikä tarvinnut saksan kieltä kieltäessään rautakenkien käytön.  

Kemijoen jäällä oli karuselli, jolla sotilaat pyörittävät meitä lapsia.  Vauhti oli liian kovaa ja huusin, jotta 

vauhtia olisi hiljennetty. Sotilaat vain nauroivat ja lisäsivät vauhtia. Liekö ymmärtäneet tahallaan huutoni 

väärin. Tästä huolimatta sotilaista jäi myönteinen kuva. 

Alakouluun menin 1942. Aapiskirjan luku eteni hitaasti. Odotin malttamattomana, että olisi päästy joulua 

kuvaaviin kirjoituksiin. Laulut ” Kello löi jo viisi, lapset herätkää” ja ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie” 

jäivät päällimmäisinä mieleen. Suomen Kuvalehdessä oli joulukorttien tilausilmoituksia nimillä Altis, 

Toiminimi Järvinen jne. Laskimme tarkkaan, minkä verran tilaamme isoja, keskikokoisia ja pikkukortteja ja 

mistä niitä sai edullisimmin. Ennen koulupäivän alkua pujautettiin pulpetteihin kortteja. Pulpetin kannen 

avaaminen oli pienoinen jännitysmomentti. Opettaja antoi lausuttavakseni joulurunon joulujuhlassa. Sain 

repaleisen joululehden. Se oli joka tapauksessa joululehti. Ehdotin opettajalle, että saisin vaihtaa  

joulurunon mielestäni parempaan ” Karjalaisten joulu”. Vaihto onnistui. Olin innostunut. Esitin sitä lypsyn 

aikana puolipimeässä joko lyhdyn tai päreen valaisemassa navetassa. Erityisesti sota-aikana kylän yhteisellä 

joulujuhlalla oli suuri merkitys. Jonain jouluna 12-vuotias Lauri Huhta esitti kirkkaalla pojan äänellä 

”Tuikkikaa oi joulun tähtöset …” Esityksen täytyi olla vaikuttava, koska siitä puhuttiin jälkikäteen useaan 

otteeseen.  

Jouluaattona sanottiin, että nyt on sodasta johtuen köyhä joulu. Eräänä jouluna pukki ei käynyt. Ovesta 

heitettiin pussi, jossa oli osaksi palaneita vehnäpullia eikä muuta. Tuolloin oli hiukan pettynyt tunne. 

Lapsena osasi suhtautua vaatimattomaan elämän menoon. Toiveet eivät olleet suuria. Naapurissa Keski-

Koivulassa oli kauniimpi joulukuusi kuin meillä ja siinä oli enemmän koristeita kuin meidän kuusessa ja 

ennen kaikkea olisin toivonut, että meidänkin kuusessa olisi ollut eri maiden lippuketju. Väriä  jouluun toi 

yksi liina, jossa oli kuvattuna poroilla ajavia joulupukkeja. 

Lapsia oli joka talossa runsaasti. Toimintaa oli riittävästi. Poron vuohisluista saatiin pieniä molemmista 

päistä paksunevia luun pätkiä. Niitä voi laittaa pirtin lattialle kahteen riviin. Liukkaana kaatovälineenä toimi 

poron koparan sorkkaluu, jota tarkemmin käyttävä peri voiton. Hullunkuristen perheiden kortit olivat paljon 

käytössä. Niillä voi pelata myös huiskutuspeliä. Paria korttia voimakkaasti huiskuttamalla saattoi huijata 

toista arvaamaan korttien määrän suureksi. Arvaaja joutui antamaan virhearviointinsa verran kortteja. 

Pienen jännityksen tuoma ilo riitti noina aikoina. Miilu ja tammipeli olivat ahkerassa käytössä.  



Ulkona oltiin paljon. Kun lunta oli sopiva määrä, oltiin suolisilla. Lumeen tehtiin kiemuraisia polkuja, joita 

pitkin pyrittiin ottamaan toisiamme kiinni. Pussin perällä oltaessa täytyi arvioida kuinka lähelle voi toisen 

päästää, jotta ennättäisi pois joutumatta kiinni. Karhusilla olo oli selkeämpi. Karhu yritti ottaa kiinni karhun 

puolelle tulleet ja kiinni joutuneet kasvattivat karhujoukkoa. Nopeakinttuisimmat selviytyivät tässä pelissä 

parhaiten. Lumi valaisi pimeitä iltoja. Kuutamot ja revontulet olivat hohdokkaita. Revontulet sai 

viheltämällä juoksemaan. Oli kelkkoja ja pikkupulkkia. Poronpulkkaan mahtui monta lasta.  Kovettunut 

lasku-ura paransi vauhtia. Suksien kanssa oli vaikeuksia. Poikki menneitä suksia korjattiin peltipalasilla. 

Laskettelumäkiä oli runsaasti ja rohkeuden kokeiluun riittävän korkeita. Liikenne maantiellä oli vähäistä. 

Potkukelkoista muodostettiin junia. Yhteinen riemu oli tarttuvaa. Iltaisin odottelimme postiauton tuloa. 

Auton valot heijastuivat taivaalle jo kaukaa ja auton lähestyessä postiauton voi tunnistaa ylävaloista. Lapin 

Kansa tuli joka taloon ja Helsingin Sanomat yhteen. 

Etelä-Pohjanmaalta oli komennettu miehiä tukin ja pöllin ajoon. Heillä oli ensimmäisenä talvena mitättömät 

pikkureet. Seuraavana he ottivat käyttöön kunnon pankkoreet. He toivat kylään possuja ja siitä alkoi sikojen 

kasvatus. Alkukesästä kaikki kynnelle kykenevät vyöryttivät tukkeja ja pöllejä korkealta törmältä jokeen. 

Lapsityövoiman käyttö ei ollut kielletty. Kemiin meneviä puutavaralauttoja huilasi pitkin jokea. Ohjausairot 

olivat sekä etu että takaosassa. Koskien laskussa vaadittiin taitoa. Puutavaraa huilasi joessa pitkin kesää. 

Yhtenä kesänä kuljetettiin venäläisiä sotavankeja Kivaloon metsätöihin. Suomalaiset vartiomiehet taisivat 

olla hiukan humalassa, koska toiselta puolen korkealta joen törmältä kuului ilmaan ammuttuja laukauksia. 

Mitään laittomuuksia vankien käsittelyssä ei ainakaan minun tietooni tullut. Kyläläiset vierailivat yli viiden 

kilometrin päässä olevalla vankileirillä talvella. Muistaakseni söimme siellä hernekeittoa ja olisiko ollut 

myös räiskäleitä. 

Saksalaisilla oli kylän alueella tilapäinen leiri. Huhuna kerrottiin, että siellä oli ammuttu yksi sotilas. 

Viirinpäässä oli jonkin aikaa venäläisten vankileiri. Vienan karjalasta tulleen perheen äiti osasi venäjää. 

Erityisesti hän ja muutkin kyläläiset pyrkivät antamaan säälistä salaa leipää vangeille. Valvonnan 

tiukentuessa auttaminen oli hankalaa. 

Hitleriä vastaan oli tehty attentaatti. Isä luki siitä Suomen Kuvalehdestä ja nimitti Hitleriä Hilleriksi. Johtuiko 

tämä helpommasta nimen lausumisesta vai oliko siinä pilkan tekoa jäi arvoitukseksi. Erityisesti viimeisenä 

sotakesänä venäläiset partisaanit iskivät rauhallisiin kyliin. Olimme Juomujoen mätikköisellä luonnon niityllä 

tekemässä viikon heinää. Yövyimme niittysaunassa. Heräsin uutisten aiheuttamaan painajaisuneen. 

Isäni ei ikänsä perusteella ollut armeijassa. Vanhin sisareni s. 1921 oli lottana. Vanhin veljeni oli liian nuori 

armeijaan. Sotatapahtumat eivät koskettaneet meidän perhettä. Yleiseen pelkoon suhtautumisesta on 

vaikeaa muodostaa jälkikäteen kuvaa. Maalaistalossa riitti ruokaa ja elämä sujui kohtuullisesti. Evakkoon 

lähdössä Ruotsiin oli pikkupojan mielessä seikkailun makua. 

Palasimme Ruotsista evakosta toukokuun lopulla 1945. Äiti oli kirnunnut kotimaahan tuloa varten 

melkoisen määrän voita. Saksalaiset olivat polttaneet kotimme rakennukset ja koko kylän kahta taloa 

lukuun ottamatta. Mieleeni ei jäänyt ankeita muistoja. Kesän aikana saatiin rakennettua pari asuinhuonetta 

ja navetta. Kaikille kynnelle kykeneville oli riittävästi töitä. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


