Ukrainan sota rikkoi Suomen evakkojen muistojen tasapainon

Kaikki on aikaan tai paremminkin ajankohtaan sidottua. Puheenvuoroni olisi ollut
toisenlainen, jos tämä Evakkolasten Tampereen seminaari olisi voitu pitää kuten
alun perin oli tarkoitus eli jo kaksi vuotta sitten.
Kun otsikkona on muistaminen ja unohtaminen, olisin kaksi vuotta sitten ja vielä
viime syksynäkin, jolloin seminaari jouduttiin toistamiseen siirtämään, korostanut
sitä, että pitää muistaa ja muistella.
Nyt Ukrainan sota on rikkonut sen tasapainon, minkä Suomen evakot olivat
muistoissaan sodasta ja menetetystä kotiseudusta pystyneet luomaan
vuosikymmenten myötä. Yritän nyt kuvata tätä tasapainon menetystä hakemalla
vertailukohtia sotien jälkeisestä tilanteesta.
Vertauskohta on enemmänkin viitteellinen, mutta yritän sanoa, että jälleen ollaan
henkisesti tavallaan vastaavassa tilanteessa, missä evakot olivat heti sodan
päättymisen jälkeen. Silloin etsittiin tasapainoa muistamisen ja unohtamisen
keinulaudalla. Piti yrittää unohtaa mahdollisimman paljon siitä kauheudesta, mitä
oli koettu jotta jaksoi rakentaa elämää eteenpäin.
Ukrainalaisten pakenemien Venäjän pommitusten alta tuo evakkotien kulkeneille ja
siitä muisteluita kuulleille evakkojen jälkipolville sodan kokemuksen niin lähelle,
ettei tätä kertausta olisi enää tarvittu. Se horjuttaa vuosikymmenien myötä
saavutettua muistamisen ja unohtamisen tasapainoa.
Lisäksi uhkana on, että sotakokemusten ja nimenomaan tunnemuistojen vahva
kertautuminen tulee vaikuttamaan pitkään mielissä, vaikka sota Ukrainassa
loppuisikin.
Arvelen, että sodan seuraukset tulevat vaikuttamaan ainakin seuraavan
vuosikymmenen ellei pitempään. Uuden sodan uhka jää leijumaan ilmaan ja päälle
tulevat vielä sodan taloudelliset vaikutukset, jotka meilläkin tulevat olemaan
tuntuvat.
Sota-ahdistus jää seuraksemme, vaikka emme sitä kumppaniksi olisi halunneet.
Tämä ahdistus koskee kaikkia suomalaisia mutta sodan omakohtaisesti kokeneille se

on suurempi taakka. Evakoille ja evakkotaustaisille se on vielä raskaampaa, koska
sota vei kotiseudut, jotka ovat merkitykselliset myös jälkipolville.
En käsittele tässä lainkaan Ukrainassa menossa oleva hulluuteen vertautuvaa
tarpeetonta tappamista ja kaiken elävän vahingoittamista, koska se on normaalille
ihmiselle täysin käsittämätön teko.
Otan esiin vain tuhon aineellisen puolen, koska siitä sentään pystyy puhumaan.
Pelkkä Ukrainan aineellinen jälleenrakentaminen on valtava urakka ja voimme vain
toivoa, että siihen pystytään ohjaamaan Venäjältä lännessä takavarikoitavat varat.
Se voi alkaa, kunhan sota on ohi, mutta sodan henkiset seuraukset eivät katoa
aseiden vaiettua. Lisäksi arvelen, että Ukrainan tuleva jälleenrakentaminen on
evakoille ja evakoiden jälkeläisille niin ikään eräänlaista kertauskurssia omista tai
perheen kokemuksista, mutta sentään helpottavampaa kuin sotimisen seuraaminen.
Olen kerran aikaisemmin marraskuussa 2019 eli yli kaksi vuotta sitten puhunut
evakkojen tasapainoilusta muistamisen ja unohtamisen keinulaudalla, sillä sellaista
tasapainoilua kotinsa sodan takia jättämään joutuneiden on ollut pakko tehdä.
Silloin kehotin muistamaan ja taltioimaan koettua.
Nyt katson, että parasta on yrittää unohtaa kaikki, mikä on ollut raskasta. Nyt ollaan
tilanteessa, jossa pitää löytää toivoa antavia muistoja ja samalla saavuttaa takaisin
se tasapino muistojen kanssa, joka nyt on kadonnut, ehkä jopa menetetty. En sano,
että kaikilla, mutta monia muistot ovat ruvenneet vaivaamaan.
Aikaisemmin ne ovat voineet antaa voimaa, kertoa omasta selviytymisestä kaikesta
koetusta, jossa on ollut paljon pahaa ja vaikeaa, tarpeetonta kärsimystä.
Ongelma on tietysti siinä, miten pystyy unohtamaan sellaiset sotaan liittyvät
tunnemuistot, joita ei enää haluaisi käydä läpi, kun ne nyt pakosta tulevat lähelle.
Epäilen, että vaikein tilanne voi olla sellaisilla, jotka eivät ole evakkokokemuksiaan
koskaan mielessään tai kohtalotovereiden kanssa muistoiksi purkaneet. Arvelen,
että myös sellaisten evakkoperheiden jälkipolvet, jotka eivät ole kuulleet
kertomuksia perheen evakkomatkasta ja kodin menetyksestä ovat niin ikään
kokeneet suuren shokin, kun ovat joutuneet mielessään kysymään, miten
vanhempani tai isovanhempani pommitusten alta pakoon pääsivät. Eikä kaikilla ole

enää jäljellä ketään sukulaista tai muuta läheistä, joka voisi vastata näihin
kysymyksiin.
Evakkolasten yhdistys joutuu yllättäen viettämään 20-vuotisjuhlavuottaan
tilanteessa, johon emme oikeastaan voineet kuvitella joutuvamme. Yhdistyksellä on
kuitenkin lapsuuden evakkokokemuksen läpieläneiltä koottua kokemustietoa, miten
suorastaan hirvittävistä elämän vaiheista selvitään.
Tällä tiedolla voidaan tukea suomalaisia evakkojen jälkeläisiä, jotka etsivät juuriaan,
mutta kokemustietoa voitaisiin mielestäni käyttää myös Ukrainasta tulevien sodan
jalkoihin jääneiden lasten avuksi ja tueksi. Se kuitenkin vaatisi sitä, että meillä
Suomessa päättäjät tunnustaisivat, että sotatraumoja on meilläkin, vaikka ne
työnnettiin sivuun ja ohitettiin onnistuneen evakoiden asuttamisen ja
jälleenrakennuksen myötä. Kuitenkin yksittäiset ihmiset, kansalaisjärjestöt ja myös
tutkijat ovat yhteiskunnan laiminlyömiä tehtäviä hoitaneet.
En ole asiantuntija arvioimaan, milloin ukrainalaiset evakkolapset tai sodan
kokeneet lapset olisivat kypsiä lukemaan suomalaisten yli 80 vuoden takaisia
kokemuksia, joissa kuvataan pohjimmiltaan aivan samoja asioita.
Olen nähnyt maaliskuussa otsikon, miten poika on yksin kulkenut evakkomatkansa,
vastaava tarina on kirjassa Evakkotie. Myös pakoon lähteviä ajoneuvoja on
Ukrainassa tulitettu. Evakkolasten yhdistyksen ympärillä kootuissa kirjoissa, joihin
viittaan, on useampikin teksti, joka liittyy Elisenvaaran rautatieaseman
pommituksiin. Siellähän pommitettiin junia, joilla yritettiin turvaan.
Tiivistettynä olemme tilanteessa, joka on järkyttänyt perusturvallisuutta myös
meillä, sillä henkisellä tasolla sota on myös meillä emmekä tälle tilanteelle mitään
voi. Samoin tiedämme, että tämä stressitasoja nostava jännittyneisyys jatkuu
pitkään.
Kuten jo aikaisemmin totesin, sopivaa vertailukohtaa voi yrittää hakea sotien
jälkeisistä vuosista. Silloin evakkojen kohdalla kysymys oli kahdesta
poikkeuksellisesta haasteesta: miten kyetään tekemään psyykkinen surutyö kodin ja
tutun kotiseudun menettämisestä ja miten kyetään aineellisesti rakentamaan uusi
koti. Päälle tuli vielä surutyö sodassa kaatuneista ja muuten evakkotiellä
menehtyneistä.

Kyse oli sekä henkisestä että fyysisestä kaikin tavoin poikkeuksellisesta haasteesta.
Mielestäni fyysisestäkään haasteista ei olisi selvitty, ellei henkinen, psyykkinen
lujuus olisi pitänyt.
Tässä henkisessä haasteessa kyse oli myös niistä tunnemuistoista, joita evakkolapset
sitten 2002 rupesivat omalta osaltaan purkamaan perustamassaan yhdistyksessä,
mutta joista ei ole tavattu aikaisemmin tällä termillä puhua.
Havainnollistan kysymällä, mitä aikuisten piti sotien päätyttyä unohtaa, että pääsi
uuden elämän alkuun? Mitä piti muistaa, että se onnistui? Arvelen, että evakot tällä
muistamisen ja unohtamisen keinulaudalla heilahtelivat näinä uuden elämän
kriittisinä alkuvuosina aika herkästi puolelta toiselle, jos kuvitellaan tilannetta
päivittäin, viikoittain eikä pitemmällä tähtäimellä, jolloin keinulauta kääntyi
enemmistöllä onnistumisen ja menestymisen puolelle.
Tässä muistamisen ja unohtamisen piirissä ollaan vastakkain sen kanssa, mistä
ihmiset ammensivat henkiset voimavaransa selvitäkseen. Voidaan tietysti sanoa,
että oli pakko selvitä ja poikkeustilanteessa ihmiset venyvät, löytyy uskoa ja toivoa
paremmasta. Ja juuri toivon rakentuminen ja vahvistaminen oli tärkeää ennen kuin
päästiin varsinaiseen fyysiseen rakentamiseen.
Tässä tilanteessa muistot menetetystä toisaalta kannattelivat, mutta lisäsivät myös
tuskaa: paljon piti unohtaa ja ohittaa kysymykset, miksi piti joutua aloittamaan
alusta. Tässä sodan päättymisen jälkeisessä välitilassa, yhteiset muistot antoivat
tukea, kun evakot kuitenkin asutettiin samoille paikkakunnille jotta sosiaaliset siteet
säilyivät.
Ja mitä piti unohtaa? En käsittele koettuun tai nähtyyn väkivaltaan liittyvien
muistojen tukahduttamista vaan totean, että oli unohdettava, että pääsisi takaisin
kotiin. Menetetyn kodin huonot muistot oli tietysti helppo unohtaa, mutta miten
käsitellä entisen kodin hyviä muistoja, antoivatko ne voimaa jaksaa vai oliko niin,
että kun joku muu kuin evakko huomautti jostakin tai tapahtui jotain ikävää, se
tuntui entistä pahemmalta, kun koton ei moista olisi tapahtunut.
Kun oli saatu uudet kodit valmiiksi, evakoiden kokemus ja muisto entisestä alkoi
muuttua. Mukaan tuli selviytymisestä jälleenrakentamisen onnistumisen tuoma
helpotus ja ilo, siitä, että elämä sittenkin järjestyy. Pitää toki muistaa, että tällä

helpotuksella oli myös kääntöpuolensa, kun maanviljelijän hiekkapellot olivat
muuttuneet savimaaksi.
Suomen virallinen linja tiivistyi asutustoiminnan päätyttyä siihen, että korvaukset oli
hoidettu, joten ei oltu oikeastaan mitään menetetty. Jos joku toisin luuli, siitä piti
olla hiljaa tai puhua ääneen korkeintaan omien kesken.
Tätä poliittisenkin vaikenemisen linjaa vahvisti jo 1952 valmistunut Heikki Wariksen
tutkimus siirtoväen sosiaalisesta sopeutumisesta. Kaikki oli hoidettu, kaikki oli hyvin,
piti unohtaa. Mitä te aina siitä Viipurista jauhatte, mitä te sitä ja tätä, näinhän
sanottiin. Voi olla, että Ukrainan evakkojen pakenemisen katseleminen lisää
ymmärtämystä sitä kohtaan, mitä meilläkin on koettu. Ja toki pitää muistaa
Neuvostoliiton suuri varjo pakollisen vaikenemisen taustalla.
Kuitenkin osana surutyötä piti luoda muisto menetetystä. Tässä prosessissa oli
kysymys myös identiteetistä ja sen säilymisestä. Tätä muistoa luotiin kertomalla
perheen ja suvun vaiheista jälkipolville, ja yhteisessä seuratoiminnassa.
Suomessa oli toteutettu suuri ihmiskoe: satojen tuhansien ihmisten pakollinen
siirtyminen uusille asuinsijoille. Sitä ei kuitenkaan tutkittu, siirtoväkeen kohdistunut
tutkimus ei ollut salonkikelpoista kuten kirjoittaa professori Tapani Valkonen kirjassa
Evakkotie.
Sen esipuheen olen kirjoittanut Iris Salorannan kanssa ja otsikkona on Pakastuneet
muistot purkautuvat. Siinä tiivistetään, miten evakkolapset joutuivat tunteensa
tukahduttamaan, mutta nyt on tullut aika palata muistijäljille. Teksti on kirjoitettu
2006.
Muistijäljille palaamista helpotti tuolloin se, että muistoja oli voitu verestää
turvallisesti.
Neuvostoliiton hajotessa koettiin yllätys, sillä muistot kotiseudusta eivät olleet
suinkaan kuolleet tai unohtuneet vaan ne olivatkin jääneet elämään ja ne
suorastaan muuttuivat sananmukaisesti eläviksi, kun evakot lähtivät katsomaan
kotipaikkoja. Ilmiö oli täysin vastoin ns. virallista käsitystä, unohtamisesta tyyliin ei
ole mitään koskaan ollutkaan.
Kun muistot muuttuivat 1990-luvulla eläviksi, ne siirtyivät myös sellaisille
sukupolville, jotka eivät olleet koskaan suvun, perheen kotipaikoilla voineet käydä.

Osa evakoista ei lähtenyt katsomaan menetettyä, koska ei halunnut pilata muistoa,
osa ei halunnut nähdä tuhottua. Voi kysyä syyllä oliko muisto edelleen niin kipeä,
ettei halunnut sitä käydä läpi. On täysin ymmärrettävää, että moni ajatteli ja toimi
näin säästääkseen itseään.
Jotkut pettyivät käytyään. Kotiseudulla ei ollut sitä mitä muisti, mutta jos muisto oli
tuonut tukea, se oli täyttänyt tehtävänsä, vaikka tuotti sitten tämän kokemuksen.
Nyt ollaan taas eräänlaisessa ratkaisevassa vaiheessa – aivan kuten oltiin silloin, kun
kotiseuduille pääsi. Nyt tilanne on vain päinvastainen: sinne ei enää pääse pitkään
aikaan. Ehkä sinne ei edes uskaltaisi mennä, vaikka pääsisi. Hyvää valmennusta ovat
olleet koronavuodet, joiden ohimenoa moni odotti päästäkseen taas ammentamaan
muistojen myönteistä voimaa kotona.
Nyt on yritettävä ikään kuin pakastaa raskaat sotamuistot ja sen sijaan on turvattava
toisenlaisiin muistoihin.
Evakkolasten yhdistyksen ympärillä toimineille on kertynyt – uskallan sanoa tämän –
suorastaan myönteisten muistojen aarrearkku ikävien rinnalle ja vastapainoksi. On
ollut yhteisiä kokoontumisia, on ollut seminaareja, on ollut Evakkovaelluksia.
Muistan miten jonkun Evakkovaelluksen aikana arvosteltiin, miten evakkomatkasta
on tapahtumassa tehty karnevaali. Eivät ne olleet karnevaaleja vaikka erilaista
ohjelmaa olikin. Ne ovat olleet muistelumatkoja, joissa on painottunut yhteisen
muiston jakaminen niin, että se on antanut osanottajille myönteistä vaikka itse
historiallinen vaihe on ollut lievästi sanottuna kauhea.
Mutta jos nyt sanon, että evakoiden ja jälkeläisten on yritettävä unohtaa,
yhteiskunnan on muistettava entistä paremmin. Koulujen historian oppikirjoissa
evakkovuodet ohitetaan parilla lauseella. Voi olla, että sota Ukrainassa lisää halua
tietää enemmän.
Tässä muistamisen, unohtamisen, menestyksen ja onnistumisen keinulaudalla on
ollut erilaisia vaiheita. Väliin on pitänyt unohtaa menestyksen varmistamiseksi,
joskus on ollut parempi muistaa. Nyt sodan kauhut on taas parasta yrittää unohtaa,
jos se on mahdollista. Neuvoja unohtamiseen tai olon helpottamiseen en osaa
antaa muuten kuin sanomalla, että kannattaa pitää yhteyttä kohtalotovereihin.
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