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Vehmais-Haukkalan kyläkihut
Mikko Kalmi

Viime juhannuksena oli meitä kerääntynyt satapäinen joukko entisiä Vehmaisten ja
Haukkalan kylien asukkaita tällä kertaa Joroisten Kerisaloon Johannes Meskasen
luokse ensimmäisenä juhannuspäivänä kirkosta tulon jälkeen. Täällä oli kaikkia
tulijoita odottamassa erittäin hyvälle maistuva lammaskaali karjalanpiirakoineen ja
muine tykötarpeineen.

Tieto juhlistamme oli levinnyt sanomalehti Karjalan välityksellä jopa Amerik-
kaan saakka, josta kaukaisimmat vieraamme olivat. Kaunis, aurinkoinen juhannus-
sää antoi jo sinänsä miellyttävät puitteet juhlaamme. Niinpä siirryimmekin kaikki
ulos pihalle, jota reunustivat joka puolelta kauniit ja hyvin hoidetut kukkaistutuk-
set.

Aluksi vietimme täällä lyhyen hiljaisen hetken poismenneitä ystäviämme muis-
tellen ja heidän muistoaan kunnioittaen. Laulettiin yhteisesti suvivirsi, jonka jäl-
keen talon nuorempi isäntä Matti Meskanen piti tervehdyspuheen. Lämminhenki-
sen puheensa teemana hän korosti sitä, että meidän tulisi aina muistaa se, että
“Jumalas on juoksun määrä, Luojalla lykyn avaimet”. Vaikka ohjelmamme olikin
täysin spontaanisesti valmistunut, oli sitä juuri sopivasti. Lauluvoittoista se enempi
oli, mutta sehän onkin ominaista meille Karjalan lapsille. Yksinlaulua oli useam-
mankin henkilön erikseen esittämänä, oli kaksinlaulua ja tietysti myös yhteislaulua.
Oli runo ja kertomus, esittipä iloinen ja pirteä savolaistyttö Taimi Jäppinen Kalle
Väänäsen murrejutun aidolla Savon murteella. Näin tuli paikkakunta ja paikkakun-
nan murrekin selvästi edustetuksi ja lienee se osaltaan edustanut myös sitä, että
sovimme paikkakuntalaisten kanssa yhteistoimintaan erittäin hyvin. Eniten lienee
hilpeyttä herättänyt Liisa ja Vilho Kiesiläisen yhteisesitys “Kun Ulaskan Ieva ja
Simo selvittelivät välejään”. Väliajalla luovutettiin talon vanhalle isännälle Johan-
nes Meskaselle Karjalan Liiton myöntämä Raivaajamitali omistuskirjoineen. Luo-
vutuksen suorittivat Irma Nypelö ja Vilho Kiesiläinen. Johannes ehti valmistaa
viimeisen leposijan monelle rautulaiselle toimiessaan yli kahden vuosikymmenen
ajan Raudun seurakunnan haudankaivajana. Monipuolisena sitkeänä yrittäjänä ja
kylmän tilan raivaajana tunnetaan Johannes täällä Joroisissakin.

Nopeasti lipsahtikin päivä iltaan; kahvit juotuamme ja jäätelöt syötyämme
aloimmekin jakaa porukkaa eri taloihin majoitettavaksi. Omalle kohdalleni sattui
Amerikan Eino porukoineen. Olinhan tuon Einon tuntenut jo lapsuudestani saakka,
vaan erikoisen paljon meitä lähensivät jatkosodan aikaiset Syvärin rannoilla viete-
tyt vuodet, jossa jouduimme monenlaiseen yhteistoimintaan. Selvääkin on, ettei
niissä olosuhteissa syntynyt veljeys voi koskaan ruostua. Muistan Einon silloin
joskus sanoneen, että “markka ei ole sukulaiseni eikä tavaritz tuttavani”.
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Myöhäisillan kuluessa tulivat kotiini käymään eri puolilla maata asuvat kaikki
sisareni ja veljeni, nyt olikin tupa täynnä kotoista tunnelmaa. Puoleen yöhön men-
nessä kävi emäntäni jo ilmoittamassa, että vuoteet oli sijattu jo nukkumista varten,
vaan ei kukaan edes heristäytynyt nukkumaan, vielä oli muisteltava jo ammoin
edesmenneitä ystäviämme: Karhun Jaakkoa ja Aunea, seppää ja sepän perhettä,
puuseppä Sionia, Paksun Paavon Anttia ja Helenaa, Lummin Jussia, Hyväsenmäen
Anttia ja Helenaa, Kaljusenmäen Tuomasta ja Liisaa, Yllön vanhaa Annia, Mikkoa
ja Amaliaa, Valajan Tuomasta ja Alberttia ja tietysti myös hyvää opettajaamme,
nuorisoseuramme syntysanojen lausujaa Vilho Merosta, sekä monia muita mainittu-
jen lisäksi. Vielä jäi aikaa muutaman tunnin torkkumiseenkin, vaan jo kello 9
aikaan oli Eino kääntänyt “amerikanrautansa” kohti pohjoista, sanoi minulle, että
“hyppää koslaan, vielä ehdimme ensi yöksi Lappiin katsomaan juhannusyön aurin-
koa”. Eihän minusta ollut lähtijäksi, vaikka mieleni tekikin. Niinpä siinä haikein
mielin vilkuttelimme toisillemme tuon nopeasti ohikiitävän hetken, jolloin auto
peittyi sakean tomupilven taa. Oli taas kerran todettava, että “kauniit hetket eivät
kestä kauan”.

Kokoonnuimme vielä uudelleen seuraavana päivänä, nyt Joroisten kirkonkylään
Eemil Meskasen kauniiseen kotiin. Nyt oli joukkomme jo noin puolella vähentynyt.
Ensituimaan täällä tarjottiin oikeata kaurakiisseliä, sain talon emännältä luvan jopa
ylimääräiseen annokseen. Hyvää oli ja hyvää teki. Keskustelu täälläkin jatkui vilk-
kaana ja muuten vapaamuotoisena oli ohjelma eiliseen tapaan. Ehkä mielenkiintoi-
sin esityksistä oli talon isännän esittämä ja Matti Pulakan kirjoittama kronikka.
Miellyttävällä tavalla Matti siinä muisteli havaintojaan tavallisen arkipäivän tapah-
tumista entisessä kotikylässämme. Ei ole nyt Mattiakaan enää meille kronikoita
kirjoittamassa. Saatoimme hänet viime syyskuun lopulla yli 400 vuotta vanhan
Pöytyän seurakunnan kirkkomaan multiin. On tuon pienen seurakunnan kirkkotar-
haan jo toisiakin rautulaisia viety, huomasimme siellä Heikki Kiiskin ja Simo
Liiran haudat. Monenlaisten tarinain jatkuessa unohtuikin meiltä yksi ja tärkeä asia
päättämättä, nimittäin se, missä kokoonnumme kahden vuoden kuluttua. Otetaanpa
asia esille ensi kesän pitäjäjuhlien yhteydessä.

Rautulaisten lehti 6/1979
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Vehmais-Haukkalan kyläkihuloist
Irma Nypelö

A muistat sie? ka miksen mie muista, tuanoha ne ol, ne kihut. Ko myö oltii
Vehmais-Haukkalan kyläkihulois Huittisis, siel Helmi ja Jalmar Kalmil. Ko meist
itse kukii aikasa kiers ja vähä niiko kyselkii tietä ni kyl peril osattii, ka hyö Helmi ja
Jalmar tuntuu oleva tunnettui siel Huittisis. Ko sin hei kartanol tultii, ni ens luul et
jonkuu motelli pihal joutu, sellane ol pytinki et jottaha. Se ol siel metsikös ko herra
kukkaros, ol sorjuaa pihamuata ja tuvanpuolelkii ol tilluaa ko kaik vattaitii katoal
suajetta karkuu.

Isäntäväk Helmi ja Jalmar toivottiit tulijat tervetullieks ja usuttiin het kohvil, no
siinthä sitä sit tuttuloi tervehtimmiää. Niiko se on et tuttuloiha sitä kaik oltii
toisillee, ko saman kyllöisii.

Kylhä sitä sattu, et koulukampruaatitkaa ei olliet toisiaa vähhiää aikuaa tavanni-
eet ol jopa melkei neljäkymmentkii vuotta vällii. Et joutuha sitä kysymää toisiltaa,
et uot sie sie. Kylhä sitä varmast ajattel toisistaa et “uotha sie vähä muuttunt”. Mut
ko vähä aikuaa huastel ja tul nuo taika sanat “muistat sie” ni aika pyörähtkii
taaksepäi ja sitä olkii lettipiä tyttö tai polvhousupoika, jotka juoksentelluoot Veh-
maisii  tai Haukkalan kylän kujasil, nii siin ol vuuvet tippuniet sillosii tapahtummii
muistelles ja sitä myötä elämän vaiheet. Nii sitä taas pallautu nykytodellisuutee ja
huomas, et taasha myö ollaa yhes, vaik tää pyhä seutu. Niiko niitä vaiherikkaita
välvuosii ei ois oltkaa.

Ko siin ol asetuttu taloks ja oltii kaik samas arttelis, ni Jalmar toivottel viel kerra
meit tervetullieks ja luk Maija Merosen lähettämän tervehdyksen kihulaisille ja
Vilho Merosen kirjoittaman runon Vaeltajan uni. Sit saatii kuulla sorjuaa lauluu,
jota esittiit Meskasen sisarukset Anna ja Toimi, ensiks yhes Sadonkorjuu-laulun ja
Anna esitti yksin aina mieliä herkistävän Laps Karjalan. Sit Kiesiläisen Liisa toi
terveisii Paukkusen Sylvilt ja lausu runon Sie muistat, tää jälkee patisteltii Kalmi
Saima esil, hää esitti runon Sotasyksy.

Musiikillisest puolest pit huole Vatjan Keijo hanuriisa kans, kyl siint pelist löyty
musiikkii joka lähtöö ja ko soittajalt tul lauluu siin sivus ja ko hyö Jalmarin kansa
lauloit yhes, jot kyl passas kuunnella.

Sit vattaivat esil Kiesiläisen Liisa ja Nypelön Irma, hyö luovuttiit kihulaisiin
puolest Karjalan Liiton myöntämät Siirtoväen mitalit ja kunniakirjat isäntäväel
Helmil ja Jalmaril. No tää jälkee esiintykkii sit nuoremman polven kihuväk. Kim-
ase tytöt ystävinnee lauloit nii sorjast jottaha. Lopuks viel Liisa ja Irma esittiit Vilho
Kiesiläisen kirjoittaman pienoisnäytelmän Pitkävirsut.
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Nii sitä sit emännät patistelliitkii ruokapöyvän ääree, ol nii hyvä ruoka jottaha.
Niihä se ol ennevanhuaakii kihulois kaupustelijoi ja nii ol nytkii ko Liisa avas Sie ja
Mie -kaupan, ni kauppa käi ko siima ja ostajiikii ol. Siin se lauantai-ilta rupes
hämärtymmää ja isekukkii rupes hyömyilemmää yöpaikkohie päi.

Suntak uamu kirkastu sattiettoman ja kaik mäntii Huittisii kirkkoo ja sit kihutal-
luo, sit ol tuas aikaa huastelemisel ja olha sitä uutta kihuväkkieekii tult. Tuas ol
emännät panniet pöyvän könkeliköl ja niihä sitä taas ol »kupu killallaa», jot jaksokii
siirtyy siihe ohjelma puolee.

Laulettii aluks Karjalaisten laulu ja sit Jenny Kainukangas lausui, kyl täytyy
todeta, et mei omast keskuuvest löytyy näit hyvvii esiintyjii. A Jalmar pakinoi
kevyen liikenteen väylist, et eihä tää uo mikkää uus keksintö, joha Vehmaisis ja
muuvalkii ol taloloivälis polkuloi a niitähä nää ol kevyenliikentee väylii, kyl var-
mast siin monel tul mielee ne monet polut, mitkä kulkiit talost toisee, ko täs pakinas
ne nii selväst tuotii esil. Tää jälkee Liisa lausu murrerunon ja yleisön pyynnöstä
uusintana Saima lausu runon Sotasyksy ja Jalmar Merosen runon Vaeltajan uni. Sit
olkii kyläkokouksen vuoro ja puheenjohtajuutta hoitel Jalmar, hää totes et kihut
olliit neljännet ja et kyläläisii ol koolla noin satakunta.

No sit tul esitys, et tulevaisuuves otettais pienraha osallistujlt peittämää taloi
tulevii kustannuksii. Esitys sai kannanottoi ja kannatustakii, mut tähä sano taloväk
et nää kihut on maksettu jo. Ko tul kysymys kahevuuve pääst piettävii kihuloi
paikast, ol hetke hiljasta, no onhase tiloist kii ja tekijöist ei kaikil uo mahollisuutta
vaik halluu ois. Mut sit tul raha-asjan esittäjäl kirves kinttuu ko Nypelön Mauno
kutsu kihulaist kostii Otavaa seuraavaks kerraks, no eihä se auttant, ko männä
nolon perumaa puhheitaa jot tää nuoremp Nypelö väk ne kihut tarjoo. Ettei olt
tarkotus itsel rahhaa kerätä, sillie sattuu, ko ei ota asjoist selvää ja huastaa ens ja
ajatteluo sit. Toivottii yhes et kihuloi ois eelleekii jatkumismahdollisuus, et kyl on
nii mukava tälviisii ommii kyläläisii tavata. Kokouksen jälkeen Alekka laulo kaksi
lauluu ensin Saimaan veet ja toine ol vähä arvoituksellisemp ja kerto semmose
tarina et siin nauru remaht. Hilma Ahonen toi tervehdyksen Taipalsaarelta äidiltään
Elisa Murrolta, olemmehan tottuneet näkemään hänet aina kaikissa tilaisuuksissa
mukana. Samoin muisti kihulaisia kaikkien meidän tuntema Mikko Kalmi, sairau-
den vuoksi ei päässyt joukkoomme. Aino Pitkänen lausui runon Koti-ikävä ja
lopuksi yhteislauluna Satakuntalaisten laulu.

Nii emännät kutsuit kohvil ja sit ruvettii lähtemiää itsekukkii suunnillee ja
ajatuksis et kahevuuvepääst viimestää tavataa siel Otavas. Teil Hilma ja Jalmar ja
työ emännät ko jaksoitta passata meitä tää pyhäseutu. Nii mahottoma paljo kiitoksii
meije kaikkii kihulaisii puolest.

Rautulaisten lehti 2/1982
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Kalmin perhettä, mutta evakossa

Kalmin vanha talo. Hovin kohdalta otettu kuva vuonna 2013
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Terveisiä Vehmaisista
Mikko Kalmi

Viime kesäkuun 13. pnä, puoli kymmenen tienoissa, tulla huristimme tämän puo-
leista »Kuolemanlaakson» mäkeä ylös. Tie oli hyvä ja auton nopeus kova, niin
vilahti »Viidentien risteys» ohi. Haapakylässä emme huomanneet kuin kaksi pientä,
vanhaa rakennusta radan varressa. Noustessamme Sataman notkosta mäelle kirkol-
le päin menevää tietä, ilmestyi tien oikealle puolelle iso taloryhmä ja samanaikai-
sesti tien varteen sahatuista rimoista tehtyä, siniseksi maalattua pisteaitaa. Hiukan
myöhemmin samanlaista myös tien vasemmalla puolella. Havaitsimme tulleemme
huvila-alueelle, jota riitti tien molemmin puolin aivan yhtäjaksoisesti Relanderin
talon paikalle saakka. Talot olivat rakennetut hyvin, Terijoen malliin ja olivat ne
aivan uusia. Toiset oli maalattu sinisiksi, suurin osa oli vielä maalaamatta. Ihmisiä
liikkui tällä alueella hyvin vähän. Tästä hyppäänkin jo Harjoitustalon maastoon,
kun tämä väli on jo ennen selostettua. Partasen Liisan talosta alkaen oli sielläpäin
kaikki entinen, joka viimeisessä lähdössä sinne jäi, paikallaan, mutta lisää oli
rakennettu paljon. Myös työn alla olevia rakennuksia oli useita. Parkkeerasimme
automme Harjoitustalon varastojen kohdalle, tien vastakkaisella puolella olevaan
metsikköön. Siitä kävelimme Paksun Matin entiseen pihaan. Siinä hetkisen katsel-
tuamme tuli meitä tervehtimään talon nykyinen emäntä, punapukuinen, matala,
vinosilmäinen, tumma nainen. Saatuaan tietää, että joukossamme on talon entinen
isäntä, ilmoitti hän, että jos tämä haluaa tulla takaisin taloonsa asumaan, niin kyllä
he lähtevät pois. Eihän se Matti luvannut takaisin enää tulla, kehotti vain emäntää
aivan rauhallisesti jatkamaan huushollia talossa hänen puolestaan. Tämä emäntä
lienee ollut poikkeus siinä suhteessa, että hän käyttäytyi meihin nähden ystävälli-
sesti hymyillen, aivan tervehtimisestä lähtien, kun yleensä siellä nykyisessä Rau-
dussa tapaa vain totisia ihmisiä. Keskustelumme siinä muodostui melkeinpä sydä-
melliseksi. Lopulta emäntä kuitenkin sanoi, että me kovin mielellämme pyytäisim-
me vieraat sisälle, vaan meillä on niin huono siivo, ettemme sinne oikein viitsi
vierasta viedä. Kohta oli edessämme emäntiä puolenkymmentä ja kysymyksiä tuli
enemmän, mitä yksi tulkki kerkisi välittämään. Saatuaan tietää, että myös allekir-
joittanut on samasta kylästä, kysyivät he nimeäkin. Saatuaan sen tietää, tiesivät he
myös kotini siellä. Sain kuulla myös, että meillä on asukkaita, jopa kahdetkin. He
siis tietävät talojen entiset nimetkin. Miesväki ei tuntunut olevan seuranhaluista.
Siinä tuvan seinustalla vanha »tarikka» lataili piippuansa ja hetken kuluttua käveli
ohitsemme noin kahden metrin päästä, vaan ei hän ollut meitä näkevinänsäkään.
Samoin parakin seinustalla istuskeli kaksi nuorempaa miestä, eivät hekään meille
mitään puhuneet. Siinä sitten Matti esitti, että mentäisiin harjoitustalon rantaan
uimaan. Kun päivä oli erittäin kuuma ja helteinen, niin lähdimmekin siitä polkua
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pitkin kohti rantaa, kolmisin, kun tulkkimme jäi vielä emäntien kanssa kaskua-
maan. Siinä polun varressa oli sellaista aitaa, jossa oli neljä riukua pitkinpuolin
tolpasta toiseen ja riukujen väliin pystypuolin pujoteltu risuja ja keppejä. Tällainen
aita näkyi olleenkin hyvin yleinen sielläpäin pihamaa-aitana. Tässä polun varressa,
oikealla puolella, risuaidan takana oli kaksi pyöreistä hirsistä tehtyä pientä mökkiä.
Tultuamme viimeisen mökin kohdalle, joka oli aivan lähellä maantietä, pysähdyim-
me odottamaan tulkkiamme, ettei hän eksyisi meistä. Tässä sattui meille pieni,
huvittava tapaus. Siinä polulla seisoessamme tuli kohdallamme olevasta mökistä
ulos tuhti nainen, perunamaansa yli hän saapui luoksemme, tervehti, nätisti niiaten
meille. Me vastasimme tervehdykseen venäjäksi, vaan siihen loppuikin meidän
venäjänkielen taitomme. Emännällä sitä vastoin oli asiaa kovasti, hän toimitti meil-
le jokaiselle erikseen asiansa, vaan kaikilta tuli vastaukseksi, »niet ponimai». Hän
näytti välillä perunamaatansa, välillä näytti aitaa, näytti myös nurmea aidan takana,
vaan silti emme päässeet perille, mikä mahtoi emännän asia olla. Mutta nyt saapui
tulkkimme ja asia rupesi heti selviämään. Hän sanoi, että emännällä on liian pieni
tontti, siinä ei pysty kasvattamaan tarpeellista määrää perunoita, tätä aitaa pitäisi
saada siirtää tuonnemmaksi, että saisi maata lisää. Me siinä tuumimme, että kun
hän sitä kerran meiltä pyytää, niin eihän meillä ole mitään syytä sitä häneltä kieltää,
että annetaan vain emännälle reilu tontti. Viittasin samalla kädelläni ja näytin, että
tuonne vain aita, autokorjaamon rajaan saakka, joka oli siinä puolimäessä, harjoi-
tustalolle noustaessa. Tämän nähdessään emännällä jo silmät kirkastuivat, kun
Mattikin, maan entisenä omistajana, suostui asiaan ja sanoi tulkillemme, että onhan
siinä joutilasta maata kyllä ja mitä sinä turhia pihistelet anna vain koko pelto
emännälle. Asia olisi taitanut mennäkin täydestä, ellei tulkkimme olisi ollut meidän
toimenpiteitämme vastaan, hän manaili meidät pähkähulluiksi ja käski painua tie-
hemme. Niin lähdimmekin tien yli rantaan, tulkin jäädessä taas asiaa selvittämään.
Hän lieneekin selvittänyt, että valtuutemme ovat näillä main jo vanhettuneet.

Rannassa oli joukkoa kovasti, oli pyykkäreitä, vedenhakijoita, lapsia, pyjamiin
pukeutuneita herroja loikoili myös rantanurmikolla. Riisuttuamme vaatteet yltäm-
me painuimme järveen. Sieltä selältä silmäiltyämme rannoille, näyttivät kaikki
rannat asutuilta. Tul-tuamme vedestä pois, olivat pyykkärit menneet kauemmaksi
läheisyydestämme ja ei näkynyt enää herroja nurmikolla. Liekö tuo ollut kohteliai-
suutta vai vieroksumista, sitä emme oikein käsittäneet, vaan saman ilmiön havait-
simme päivän mittaan muuallakin. Tästä nousimme harjoitustalon pihaan, talon
paikalla on nyt uusi hirsirakennus, vain huomattavasti entistä pienempi, kaivo oli
aivan entisellään, se olikin jatkuvasti käytössä, veden hakijoista näytti aika ajoin
muodostuneen vähän jonoakin. Iso lapsilauma leikki myös kaivon läheisyydessä.
Nyt lähdimmekin sitten Vehmaisiin. Pyysimme kuskia ajamaan hiljaa, hän tekikin
aina toivomustemme mukaan. Hän oli tumma, iloinen poika ja hyvin seuraamme
sopeutuva. Tulimme siis siitä peltojen halki tulevaa suoraa tietä. Heti kun tie
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kääntyy pellolle, alkaa tien vasemmalla puolella olla marjapensaita ja omenapuita.
Rivit ovat suoria, mäeltä metsänrajaan saakka. Iso alue näytti hyvin hoidetulta,
omenapuut olivat noin kahden metrin pituisia. Tien oikealla puolella oli ensin
kasvimaita ja sitten perunaa. Sitä riittikin aivan meille saakka. Kortteen talon
kohdalla muuttuu tien vasen puoli juurikasvimaaksi. Sitä on myös laajalti, käsittäen
osan Kortteen maista, Määttäsen, Mentujen ja Heikkosen pellot kokonaan sekä
osan Sviilin tilaa. Oli siellä kaali poikineen. Alhaalla on melkein kaikki entiset
rakennukset paikallaan, vaikka hyvin mustan ja huonokuntoisen näköisiä. Kylään ei
ole paljon uutta rakennettu. Köningin talon kohdalla on valtavan suuri, aivan uu-
tuuttaan hohtava rakennus, samassa ympäristössä näkyi muitakin isokokoisia ra-
kennuksia. Maantieristeys, Mennun puutarha ja siitä satakunta metriä Töllikölle
päin on kenttänä. Siihen oli parkkeerattu useita kuorma-autoja, traktoreita ja kai-
kenlaisia koneita. Alueen Määttäsen puoleisella sivulla on laudoista rakennettuja
varaston näköisiä rakennuksia. Nyt aloimmekin meidän pihaan, joukko lapsia oli
pihassa. Siinä seisoi entinen kotini, mutta kovin oli ikävän näköinen päältäpäin,
kattoa oli paikattu useamman värisellä pahvilla, myös tuohta oli siihen käytetty,
osin näkyi myös entistä pärekattoa. Sisäänkäyntejä oli kaksi.

Siinä hetkisen silmäiltyämme, ilmestyi toisille portaille isokokoinen nainen. Hä-
nen katseensa ja käyttäytymisensä meihin oli jäätävän kylmä. Tuli kuitenkin rapuil-
ta alas tervehtimään. Saatuaan tietää, että olen talon entisiä asukkaita, nousi hän
rapuille takaisin, ikään kuin sanoakseen, että osat ovat nyt vaihtuneet. Jo kotoa
lähtiessäni käski vaimoni viedä terveisiä ja kahvipaketin hänen lahjanaan meidän
talon emännälle, jos siellä sellainen on. Olimme jo Paksulasta lähtiessä sopineet,
että pyydämme meidän talon emäntää keittämään päiväkahvit. Nyt esitinkin emän-
nälle asian. Hän vastasi, että kyllä muuten hyvin sopisi, vaan »kahvi nietu». Saatu-
aan tietää kenen tarpeista se keitetään, suostui hän. Valitteli vain sitä, että hänellä ei
ole paljon aikaa, kun pitää mennä työhön, mutta »dievuski», tyttö, kyllä kahvin
keittää. Hän pyysi meidät sisälle. Sinne mentyämme ei meitä enää kahvi kiinnosta-
nutkaan, annoin vain paketin emännälle ja ilmoitimme, ettei meillä olekkaan aikaa
kahvia varttua. Tarjosin lapsille karamellejä ja isommille pojille tupakkaa. Kaikki
tuntui hyvin kelpaavan. Nyt emäntä kysyi, että enkö minä olekaan heidän päällensä
vihainen. Kun kielsin olevani, herkistyi emäntä aivan itkuun saakka ja alkoi hyvin
vuolaasti kertoa omasta elämästään. Saimme kuulla, kuinka suuria vaikeuksia on
myös emännän matkan varrella ollut. Tuli myös selville, että hän on syntynyt
Siperiassa, sieltä tullut Leningradiin ja 6 vuotta sitten tähän. Nyt hän on leski ja
kuuden lapsen äiti. Hän näytti ikkunasta marjapensaita ja omenapuita, kertoen
niiden olleen aivan kuolemaisillaan silloin, kun hän tähän tuli. Hän rupesi niitä
hoitamaan ja nyt ne ovat jo kahtena kesänä antaneet oikein hyvän sadon. Ne
olivatkin hyvin rehevän näköisiä, ei ihmekään, kun kuulimme, että hän on koko
ikänsä tehnyt puutarha-alan työtä. Sitä osoitti myös hänen kaalimaansa, joka oli
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siellä notkossa ja samassa paikassa, jossa ennen meidänkin kerhopalstamme sijait-
sivat. Katsellessani kaikkea tuota, jota silmieni edessä näin, en voinut pidättäytyä
niin, ettei olisi myös kyynel minun silmääni kostuttanut. Keskeytin emännän pu-
heen kysymällä, että voisinko ottaa puutarhasta pari sireenin tainta, veisin ne muis-
toksi nykyiseen kotiini. Vastaukseksi tuli, että saan hänen puolestaan ottaa tästä
talosta mitä vain haluan. Niin meninkin puutarhaan, johon pääsi vain Joronpuolei-
sen päädyn kautta, muualta se oli risuaidalla eristetty. Mennessäni en huomannut
mitään, mutta otettuani taimet ja palatessani ilmestyi käytävään isokokoinen, vaale-
anruskea koira. Se oli niin vihainen, ettei ollut sitä kautta tulemista, onneksi se oli
riimuissa kiinni. Odottelin hetken, että jos sisältä tulisi joku koiraa rauhoittamaan,
mutta ketään ei kuulunut. Nyt hyppäsin aidan yli ja kiersin rakennuksen toiselta
puolelta. Maantienvarsipeltomme molemmin puolin olivat viljeltyjä, vaan perämäet
ovat metsittyneet. Viljelyssuostamme on ajettu muta pois joka ainoasta sarasta,
joten ne nyt keskikohdiltaan ammottavat aivan mustana ojien kasvaessa rehevää
pensaikkoa. Suuria mutakasoja näkyykin miltei kaikilla kylän pelloilla, aina Paksun
Anttia myöten. Järven rannassa olevat kasvihuoneet ovat paikallaan, mutta lava-
aluetta on laajennettu niin, että se maantien suunnassa ulottuu lähelle Mentua ja
rannan suunnassa jonkun matkaa Joron puolelle. Pölläkän rantaan on jotain raken-
nettu, siellä näkyi kolme kattoa järven yli. Kaksi venettä seilaili myös lahdessa.
Nypelön mäki näytti olevan entisellään, vaan jotain on sinnekin tullut lisää, siellä
Mikon riihen paikalla näkyi myös rakennuksia. Jospa nyt mentäisiinkin Paksun
Antin perukoille. Tie sinne on Loposesta lähtien hyvin vähän ajettu, paikoitellen
niin kapeaksi kasvanut, että vain aivan keskitie on vapaa. Rakennuksia ei täällä
näkynyt.

Paksun pihassa olevat ruusupensaat olivat täydessä kukassa ja aivan valtoime-
naan täynnä mehiläisiä. Niitä ilmeisesti siellä jossain hoidetaan suuremmassa mää-
rin, koska kaikkialla maastossa niitä esiintyi tavattoman runsaasti. Pesiä emme
kyllä nähneet kuin Joron puistossa vain muutamia.

Maat ovat täällä toukoviljalla, oraat olivat heikonpuoleiset. Kiesiläisen Pekan
talo on paikallaan, vieläpä hyväkuntoisen näköinen. Vuohi ja kanoja oli pihassa.
Sitten tulee se Eriksonin metsä. Se on nyt hyvin juhlavan näköinen. Albert Loposen
väliaikainenkin asunto on poissa, navetta on luhistunut sisään. Nuoran Aukustin
talo on paikallaan, samoin Mennun Jussin. Kärkkäisen paikka on tasainen, vain
pihapuut seisovat. Marin mökkiä ei ole. Meskasen sepän poikien Juhon, Martin,
Aukustin ja Eemelin talot ovat. Salamuonilla on kaikki rakennukset. Elokuvaparak-
kia ei ole. Seurapelto kasvoi oikein huonoa ruista. Sviilin Aukustilla on vain asuin-
rakennus. Honkasilla on kaikki mitä jäi. Koulu seisoo myös, mutta hyvin tumma jo
sekin. Mennun talo on ja on siinä vähän muutakin röttelöä. Meidän talon kohdalla,
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vastakkaisella puolella tietä on kaksi pientä taloa, ne ovat vanhan näköisiä, ilmei-
sesti jostain siihen siirrettyjä. Samanlainen on myös Joron puistoon ilmestynyt,
siihen paikkaan, jossa ennen kasvoi se villi omenapuu. Ei koko puistossa enää ole
sitä tuuheutta, eikä viehätystä, jota siellä kulkija ennen tunsi, niin on sekin kärsi-
neen tuntuista. Kirveen pellot kasvoivat oikein keltaista orasta, rakennuksista ei ole
mitään jäljellä, en edes kaivoa pihassa huomannut. Maailmanpellolle päin tuntui
olevan liikettä jonkun verran, tie näytti paljon ajetulta. Meidän edessämme ajaneet
kolme autoa kääntyivät kaikki sinne. Jotain näytti olevan pystyssä myös Hallikaisen
mäellä, etempää en mitään tiedä, kun emme siellä käyneet. Joron pajan kohdalta
alaspäin aina jokirantaan saakka kasvoi viljaa, se olikin hyväkasvuista, parasta mitä
näimme koko Raudussa. Ojasillalta Turkkisenpellolle lähtevä tie oli vanhan nur-
men peittämä. Siellä emme nähneet yhtään rakennusta. Haukkalassa, ennen Uposta
ei ole yhtään taloa. Kiiskin kulmaa en tiedä. Uposen kohdalla onkin sitten uudet
talot kummallakin puolen tietä ja siitä »Piijan hyppäyksestä» lähtien, on jatkuvasti
taloja aivan kirkonkylään saakka. Siinä Osuuskaupan takana olevassa metsässä on
punaisesta tiilestä rakennettu vesitorni.

Tyytyväisiä olimme matkaamme, sillä olimmehan nähneet ne paikat, joita olim-
me tulleet katsomaan.

August Murron talo sekä Kalmin talo ja riihi Vehmaisissa
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Terveisiä Raudun Vehmaisista
Hilma Ahonen (Murto)

Koitti sitten sekin päivä 27.5.1991, jolloin minäkin pääsin käymään lapsuusmaise-
missa. Kiitos vaan Mauno Nypelö, kun ilmoitit matkasuunnitelmista ajoissa. Sain
ilokseni myös tyttäreni Ailan ja miehensä Eeron mukaan sekä rakkaan lapsuusystä-
väni Ella Kanervan (Kirjonen). Paljon oli joukossa tuttuja entisiä naapureita ja
kotikyläläisiä ja oli ilahduttavaa, että myös nuoria oli joukossa, jotka olivat kiinnos-
tuneita päästä katsomaan sitä Karjalaa, josta niin paljon olivat kuulleet. Monet mm.
ihmettelivät, että oliko se alue näin suuri.

Pysähdyimmehän toki asemalla, kirkolla ja Leinikylässä, mutta kerron tässä vain
Vehmaisista. Kaikki eivät löytäneet kotiraunioitakaan, mutta minulla oli onnea niin
paljon, että lapsuuskotini ja navettamme, jossa opettelin lypsämäänkin, olivat pys-
tyssä. Paljon oli kaikki muuttunut. Olisin halunnut mennä sinne valkovuokkopai-

Tie Hovijärven rantaan oli vuonna 1990 reunustettu useilla kasvimailla
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kalle ja kielolehtoon, mistä
lapsena kukkia haettiin, mutta
ei löytynyt tuttuja sinne johta-
via kujasia. Pihaankin oli kas-
vanut outoja paksuja puita ja
entiset lainehtivat viljapellot
oli rakennettu erilaisia raken-
nuksia täyteen. Ei näkynyt
pystyyn jäänyttä entisen raja-
naapurimme Kalmin taloa-
kaan. Olin niin rohkea, että
menin lapsuuskotiini sisälle,
jossa oli vanhanpuoleinen
mieshenkilö kotona. Annoin
hänelle kahvia ym. ja hän
näytti ystävällisesti minulle
huoneet, joihin oli tehty pal-
jon muutoksia.

Ei sitä osaa sanoin kuvata,
miltä tuntui mielessä, kun
liikkui tutun koulun pihalla ja
astellessa rantaan ja kaunista
Hovijärveä katsellen ja muis-
tellen. Naapurin lasten kanssa
uimataitoa opetellessa, hiihto-
laduilla, voimistelutunneilla,
isän kanssa yhteisillä kala-

reissuilla jne. Oli unohtumaton elämys viettää hetki noilla muistorikkailla paikoilla
kotikyläläisten kanssa. Kyllä se kyläjuhlaa vastasi. Liisa Kiesiläinen vielä kruunasi
kaiken murteisilla esityksillään, joista uskallan kaikkien puolesta lämpimästi kiit-
tää.

Yritin jo viime kesänä Raudun matkalle ja olin jo odottamassa Lappeenrannassa
kuljetusta, jonka tultua selvisi, ettei meidän viiden hengen nimeä ollutkaan osallis-
tujaluettelossa. Tapaus jäi minua puhuttelemaan. Eihän se niin vaarallista ole, jos
joku suunnitelma tai matka täällä ajassa jää toteutumatta. Paljon kohtalokkaampaa
on, jos kerran kun jätämme tämän maan, puuttuu nimemme siitä luettelosta, joka on
matkalla taivaaseen. Se pitäisi ottaa aina huomioon, ettei se päivä meitä yllätä.

Raudun matkasta kiitollisena ja hyvästä seurasta kiittäen.

Hovijärven laituri oli v. 1990 huomattavasti vaa-
timattomampi kuin nykyään
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Muistelijat Vehmaisten koululla 20.7.1996


