
	  

KARJALATALO 6.10.2012
EVAKKOLAPSET RY IO VUOTTA

Valtioneuvos Riitta Uosukainen :

EVAKKOTJS ON LÄSNÅ JOKA PÄIVÄ

On asiakirja, jota ilman en pääse liikkeelle ryhtyessäni
käsiffelemään evakkoteemaa. En kaihda toistoakaan
tilaisuudesta toiseen. Kyseessä on käs§ työhuoneeni seinäIlä
Imatralla. Ikkunasta voi katsoa vanhan Enson piippuja. Tässä
välissä on maailmojen raja.
Minä olen evakossa.

rctsrv
S iviiliväestön evakuoimiseksi.
Tämä paikkakunta on mäuätty evakuoitavaksi.
Teidän on h e t i siirrettävä irtain omaisuutenne maantien
varteen, jonka jälkeen
Teidän on h e t i lähdettävä liikkeelle ja mentävä suorintatietä

Imatran aseman kautta
Ukonniemeen,
Josta Teidät ohjataan edelleen.

Jos kuulut väestönsuojelujoukkoihin, ilmoittaudu h e t i
lähimmälle e simiehellesi, j olta saat toimintaohj eet.
OLE RAUHALLINENI
Muista että pieninkin hermostuneisuus tarttuu ja suurenee sekä
aiheuttaa väestössä sekasorron, josta koituu vahinkoa kaikille ja
ehkä eniten juuri itsellesi.
Säilytä harkinta§Lysi ja toimi niin, että se koituu kaikille
yhteiseksi hyväksi. Rauhoita muitakin, jos havaitset heissä
hermostuneisuutta.

MITÄ OTAT MUKAASI?
Ensiksi: Mikäli mahdollista 5 vuorokauden muonan.
To i seks i : Talv ell a iittäv ästi v aate tta j a mikäl i mahdo 1l i sta tyhj än
patjapussin ja peitehuovan. Talvella ota mukaasi lumivaipaksi



	  

soveltuv a Yaate.
Kolmanneksi: Rahat ja arvoesineet sekä arvopaperit.
Neljänneksi: Muuta tärkeää omaisuuttasi voit ottaa sen veffan,
että jaksat sen kantaa mukanasi ottamalla huomioon noin 20
kilometrin päivämarssin.
Viidenneksi: Polkupyörän ja talvella sukset tai potkukelkan.
Vain sairaat, lapset ja vanhukset saavat käyttäähevosajoneuvoja,
mikäli toisin ei ilmoiteta.
Tottele viranomaisten antamia määräyksiä tinkimättä, sillä siten
vain parhaiten edistät omaa matkaasi. Anna sotilasosastoille ja
kuormastolle tietä. Kulje tien reunoja. Mikäli voit, vältä
päiväsaikaan kulkemasta avoimilla paikoilla ja teillä.
Muista, että lumivaippa suojaa sinut talvella ja kesäIlä sulaudut
helposti maastoon, jos vältät liikkumista lentokoneiden lähellä
ollessa.
RAUHALLISUUS ON SUOMALAINEN HYVE JA SINÅ
OLET SUOMALAINEN.

Lääninhallitus

Tämåin käs§n sanat jystihtelevät kuin moukari. Ne komentavat
tottelemaan. Tottelevaisuusprojekti onnistui! Valtava määrä
§symyksiä nousee esiin joka kohdassa, kun ajattelee ohjeiden
soveltamista ny§aikaan. Tiedän, että ajantasaiset suunnitelmat
ovat olemassa. Nuo taipaleet on kuitenkin kuljettu ja ylitetty
monin kerroin tuonaikaisin varustein. Kuinka kävisi nyt?

Evakkolasten §mmenvuotinen toiminta on pannut paljon
liikkeelle, mm. julkaisuissa ja evakkovaelluksissa se on
nä§nyt. Haluankin kiittaa kaikkia evakkolap sitoiminnan
pioneereja, jotka uupumatta ovat ottaneet asian esille. Tää11ä
heistä moni on läsnä. Toivotan jatkotyölle ja etenkin
tutkimukselle menestystä. S iten samalla kunnioitamme kaikkia
talvi- ja jatkosodan aikana evakkotielle joutuneita.

Heitä - siis meitä - oli lähes puoli miljoonaa. Evakkomatkat
talvi- jajatkosodan aikana ja niiden jälkimainingeissa lapsena
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kokeneita arvioidaan olevan elossa noin 200 000.
Karj al ankannak s e n, L aatokan K arj alan, P et s amon,
Sallan-Kuusamon ja Lapin evakkoja ja heidåin jälkeläisiäåin on
yhteensä niin paljon, että kokonaismäärän arviointi on vaikeaa.

Sotien haavoja ja arpia on toki pyritty hoitamaan
sotaveteraanien, niin miesten kuin naisten, järjestöissä ja
muutoin. Mutta yhä uudet ryhmät nousevat esiin, kun kirottu
vaikenemisen muuri on saatu nurin. Sodan lasten
perinnetyöryhmä kasittaa mm. Evakkolapset ryttr, Sotalaps et ja
Sotaorvot; vasta 2000-luvulla sodan haavoittamien lasten äänet
ovat päässeet kuuluviin. Runsas näihin ryhmiin ja moniin
muihin keskittyvä kirjallisuus paljastaa ahdistuneisuutta, jota
on vihdoin käsiteltava. S otaorpo-patsashankkeen suoj elij ana
sain pitää paljastuspuheen, ja mateiaalia siihen etsiessäni sain
nähdä, ettei edes sotaorpojen tarkkamäarä ollut tiedossa.

Evakuointikäs§, jonka luin, ei koskenut Jiiäskeä; olen sen
saanut imatralaiselta veteraanilta. Minä lähdin evakkoon ainoan
kertani Jääsken Ensosta junalla omalla piletillä, niin kuin äiti
aina sanoi. Äiti.|a isosisko låihtivät toista kertaa; synnyin siinä
välissä nälkävuonna 1942.

Evakkotilaisuuksissa olen ymmärtänyt sen arvokkaan asian, että
meillä oli osoite, äidin sukulaiset Lempäälässä, ja että isä pani
meidät junaan omatoimisesti. Emme siis ole olleet mukana
evakkovaeltaj ien kolonnassa kirj aimellisesti. Olen myö s
huomannut, että agr aarievakkoj a käsitellään laaj emmin kuin
teollisuustyöväkievakkoja. Se on ymmärrettävää, karja ja muu
elinkeinoon liittyvä seurasi mukana ja nä§i. Mutta evakkolapsi
olen, ja riittävästi nimenomaan isonsiskon kohtaloiden kautta
olen kokenut kaikki hankaluudet ja nöyryytykset, joita
evakkolapsienkin osalle sattuivat.

Uskon siihen teoriaan, että ihmisellä on vauvasta alkaen
päässäiin ikään kuin tallentava nauha. Minun tallenteessani on
aivan alkupuolella Talin - Ihantalan torjuntataistelujen jyminä.



	  
	  

Ne olivat meneillään silloin, kun parin§mmenen kilometrin
päässä Enson asemalla isä meidät lähetti matkaan. Siitä alkoi

elämä edestakaisin.

Evakkous on läsnä joka päivä. Puhun tietysti itsestäni, kun
sanon, että elämåin perusominaisuudeksi tuli irrallisuus. Silti
emäjuuri oli karjalaisuus, muut sielunmaisemat ovat ilmajuuria,
ja minun on ollut luonteva hyödyntää ilmajuurianikin. Minun on
erittäin helppo mukautua ajatukseen tuunauksesta ja muusta
tylrjästä nyhjäisemisestä; niinhän meillä aina on tehty, ja sitä
voisi sanoa luovuudeksikin. Paras ruokaresepti on: Otetaan mitä
sattuu olemaan. S ienet, marjat, luonnonyrtit, nokkoset pataan,
käpyjä ja risuja hellaan - kaikki käy evakolta aivan luontevasti.
Ja silti saamme aikaiseksi herkkuja: "Syömäköyhiihä myö
karjalaiset ollaa."

Samalla on oppinut elämäåin hetkessä ja nauttimaan jokaisesta
päivästä, luonnosta ja låihimmäisistä. Ei onneen muuta
tarvitakaan. Evakkous on herkistiinyt ilman muuta.

Aineettomat asiat nousevat mateÅaalisten yläpuolelle. Kun on
ollut pakko kestää väheksyntää, syrjimistä, pilkkaa
erilaisuudesta, murteest a tai uskonnosta, oppii selviytymään ja
panemaan päällimmäisiksi paremmat. Kyllä evakkohistorioista
näkee, että syl§kupiksikin on pitåinyt ruveta, mutta kusitolpaksi
ei ole alennuttu.

Usein olen pohtinut, missä ovat nyt ne noin lO-vuoti aat pojat ja
tytöt, joille sälytettiin raskaita tehtäviä ja vastuita enemmän kuin
oli kohtuullista; jotka selviytyivät päivästä toiseen; joilla ei ollut
kriisiapua; jotka olivat vanhemmilleenkin tukena; jotka
saattoivat vain rukoilla. Kuinka pitkälle miesten ja naisten
syövät ja sydänviat ja yletön alkoholinkäyttö selittyvät 1iian
varhain alkaneel la, tauko amattomal I a työ I lä j a rakkaudettomall a
kohtelulla?

Lähdin siis kaksivuotissyntymäpäivänäni evakkoon 1 8.6. 1944.



	  

 

Samana päivänä teki Kuuttilan mummo Eeva Olkinuora
evakkokuormaa le skityttärensä Martan j a mini 2ins ä Helv in
kanssa. Oli kiire maantielle, jota venäläisten maataistelukoneet
valvoivat. Ainoaksi osoiffeeksi oli annettu: pohjoiseen päin.
Nuoremmat naiset hieman itkeskelivät kuormaa tehdessään.
Silloin Eeva-mummo toruskeli lempeästi:
- Tytöt, ei pie itkee, itku pittää säästää pahhaa paikkaa!

Arvelen kuitenkin, etteivät kaikki evakkovanhemmat olleet
yhtä uljaita. He vaikenivat tyystin karjalaisuudestaan eivätkä
pitäneet sitä voimanliihteenä. Aivan näinä aikoina olen
havainnut toisen tai kolmannen polven karjalaisten havahtuneen
identiteetistä?in. Muuan heistä, Saska Saarikoski, kirj oitti
hyv inkin torj uv as ti karj alai suude st a, j ota hänen p erh e e s s äåin
aivan konkreettisesti oli. Hiin kertoo, ettei håinellä ole
minkäänlaista karj alaista identiteettiä. "Isoäitini, j oka olisi
voinut sellaista siirtåiä, kannatti moderneja ajatuksia.
Karj alaisten perinnetoiminta oli hiinestä turhanaikaisia ry iyiä,
itkuvirsiä ja piirakan rypytystä." Hyvin monet toteavat, että
juurettomuus heitä leimaa - eikä juuriksi hyväksytä tuota
aineetonta identiteettiä, joka kuitenkin on suorastaan
taivaskelpoinen. Kaappikarjalaisuus vallitsee yhä, niin vahva
on umpimielisyyden perinne. Tämä saa ajattelemaan , että
karjalaisuus on ennen muuta sosiaalinen ilmiö eikä geneettinen.

Eriko i selta tuntu i Karj ala- lehde s s ä pro fe s sori Markku Kui sman
kannanotto: Tunnen kuuluvani juurettomien heimoon. -
Ilman muuta sitä haluaisi olla jostakin kotoisin, mutta kun ei ole.
Luonnollisesti karjalaisuus on asia, josta olen silti ylpeä ja
tunnen sympatiaa sitä kohtaan, sanoo professori Kuisma.
Haastattelusta käy ilmi tavallinen tarina: suomessa ei ole
Karjalaa. Ja silti meillä on Etelä-Karjala, Pohjois -Karjala ja
jokaisen evakon ikioma elämänkokoinen Karjala.

Pro fe s s ori Kui sm a ottaa kuitenkin kantaa p ika- asuttami s en
vaikeuteen. onnistuminen ny§ään edellyttäisi syvää kriisiä,
joka yhdistäisi voimat. "Ei se ollut helppoa 1940-luvullakaan.



 	  

oli se kuitenkin silloin ja on edelleen kansainvälisesti
harvinainen huippusuoritus." Taas kerran ajattelen, että jollei
Karjala-lehteä olisi, karjalaiset hahmot katoaisivat kokonaan -
silta usein tuntuu. valtakunnan media ei meitä paljonkaan
noteeraa, jakarjalaisuutta käytetään myös meitä vastaan. Kissan
on nostettava häntänsä, ilmaus on våihåin brutaali mutta
käyttökelpoinen.

Millaisia sitten ovat evakkolasten laps et ja lapsenlapset?
Minulla on poikaAntti (38 v), anestesialääkäri, Espoo -
Helsinki. Minulla on myös pojantytär Sofia (7 v),joka rakastaa
Saimaata ja Vuoksea.ia sanoo mie ja sie; hänen äidinkielensä on
ruotsi, mutta håin puhuu hyvää suomea. Poikani on ja tahtoo olla
karjalainen. Hiin on kuitenkin aidosti eurooppalainen, ja
tällainen identiteetti on minusta hyvinkin sopiva karj alaispoj alle.
Karjalainen on Euroopassa kotonaan. Antti kirjoitti
ainee s saan I 8 -vuoti aata Etel ä-Karj al as sa vuoksenni skan
lukiossa seuraavasti:

" To de lli suude s sa Euroopp a näyttää o levan kehity ske lp o inen
talousalue, joka on siitynyt post-industrialismiin ihanteiss aan ja
käytåinnö i s s äåin, vaikkap a kierrätyks en j a ympiiri stönsuoj elun
osalta. Eurooppalaisten kansojen yhteisössä elävät yhä antiikin
ihanteet, renessanssin taide, eikä kehitys ole painottunut
pelkästään tieteellis-tekniseen suuntaan. Aionkin maallisen
vaellukseni aikan a elää kotipaikkani arvoisesti : kohdata
vastukset pystyp äin ja vastuuntuntoisesti ja tuntien vastuuta
koko elonpiiriä kohtaan."

Mikäpä siis meidän on eläessä. Evakkolapsilra on vastuullisia
lapsia. Meidän pitaakaikkien yhdessä pitaa huoli suomen ja
suomalaisten tilasta, awata oma tilamme ja antaaarvo
toisellekin. Me voimme tiedostaa, että uudet satojen tuhansien
sotapakolaisvirrat vaeltavat maailmassa maasta toiseen; me
siirryimme sentäåin omassa maassamme - ja kipeää on tehnyt ja
joskus vieläkin tekee.
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