
Aune Turkki

Talvisodan aikaa

Sinä iltana kun talvisodan liikekannallepano al-
koi, revontulet pohjan taivaalla löivät erityisen
voimakkaasti, kuin pahaa aavistaen.Revontulia
seurattiin iltamyöhään pojat tyttöystävineen ja
miehet vaimoineen.

Aamulla olikin sitten miehillä lähtö ”sinne
jonnekin.” Siitä alkoikin sitten kotirintamanais-
ten pitkä ja useiden vuosien mittainen raskas
elämän taival. Arkisista askareista, jotka jäivät
pääosin naisten vastuulle, piti selvitä. Yhteis-
kunta oli vielä hyvin pitkälti maatalousyhteis-
kunta eikä koneitakaan juuri ollut. Töiden lisäk-
si mieltä raastoi myös henkinen paine. Mieltä
painoi kysymys ”mikä on puolison, lapsen tai
sulhasen kohtalo”

Ilmasodankäynti näkyi kotirintamallakin.
Raskaat pommikoneet lentelivät maaseudulla-
kin. Kuusivuotiaan silmin se oli pelottavaa.

Nuorempi veljeni teki metsään risuista ma-
jan. Hän sanoi, että juostaan sinne, jos lento-
koneet alkavat pommittaa. Ennen kuin sota
oli ohi, hänkin ehti vielä mukaan tulilinjaan ja
haavoittui.

Radion uutislähetyksiä seurattiin tiiviisti.
Sillanpään marssilaulu radiosta kuultuna oli
suurta juhlaa. Miten isänmaallisia olimmekaan
silloin? Yhteinen hätä pojista ja synnyinmaas-
ta kantoi kestämään kotirintamanaisen taakan.
Tämäkin oli osa sitä suurta talvisodan ihmettä.
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' Hotiriııtaman elümüü sotavuosina

Ankara pakkastalvi rasitti elämää muutoinkin
vaikeissa oloissa. Vesi väheni kaivoissa ja sitä
jouduttiin vetämään lammesta eläimille. Pyykit
käytiin huuhtelemassa myös avannossa. Ilta-
puhteilla kehrättiin villalankaa, josta kudottiin
sukkia, lapasia ja sormikkaita rintamalle lähe-
tettäväksi. Iuoksevat asiatkin piti hoitaa. Monot
ja sukset olivat usein käytössä.

Radion akku piti viedä ladattavaksi Voikos-
ken tehtaalle. Kauppa- ja postinhakumatkat oli
nekin tehtävä.

Välirauhan aika

Välirauhan aika elettiin melkein normaalia elä-
mää. Suru läheisten ja naapurien kaatumisesta
painoi mieltä. Pojat ja miehet kotiutettiin ja he
pääsivät taas kotiaskareisiinsa. Siirtolaiset toivat
oman lisävärinsä kylälle. Elo tuntui taas talveen
verrattuna leppoisalta.

Jatkosota
Kesän 1941 alku tiesi miesten lähtöä. Liikekan-
nepanomääräykset tulivat ennen juhannusta.
Kesän työt ja huolet miesten kohtaloista jäivät
taas naisten harteille. Talven aikana tehdyt isot
lantapatterit oli levitettävä hangoilla pelloille.



Monessa talossa talon ainoa mies joutui sotaan
ja vaimon oli pärjättävä pienten lasten kanssa
yksin. Niissä taloissa, joissa vanha isäntä ei ikän-
sä puolesta enää kelvannut sotaan, hän oli apu-
na työkykynsä mukaan helpottamassa naisten
taakkaa.

Pian alkoi rintamalta saapua suruviestejä
sukuun ja perheeseenkin. Kohdallamme pappi
ei ehtinyt tuoda surusanomaa, vaan kirje suru-
sanomasta tuli postissa. Olimme silloin perunan
kaivussa, äiti ja lapset. Siinä perunapellon kivellä
luimme kirjeen, istuimme kivellä ja itkimme.

Eteenpäin oli kuitenkin mentävä. Vehnä
oli leikattu, mutta se oli saatava jotenkin pui-
duksi, että hautajaisiin saataisiin leivontaan
vehnäjauhoja. Käsin kierrettävä puimakone
”Ryskä” otettiin käyttöön, koska vehnän jyvät
eivät varstalla irtoa. Ryskä oli hirvittävän ras-
kas vääntää, mutta jyvät irtosivat. Vanhimpana
tyttärenä sain tehtäväkseni lähteä vehnämyllyyn
Kouvolaan. Viljasäkit vietiin junaan ja Kouvolan
asemalta myllyyn ja paluumatka samoin toiseen
suuntaan. Tämän myllymatkan tein useamman
kerran. Säännöstelyn aikaan myllyllä oli kan-
sanhuollon tarkkailija, joka valvoi, että yhteen
talouteen ei jauheta liikaa.

Elintarvikkeet yksi toisensa jälkeen meni-
vät säännöstelyyn ts. kortille ja annokset olivat
hyvin pieniä. Omavaraistaloudessa maalla ei
kuitenkaan nälkää nähty vaikka ”luovutukset”
yleiseen kulutukseen piti hoitaa. Kekseliäisyyttä
tarvittiin yksinkertaisen ruokavalion höysteeksi.
Polttopuita kasattiin aiemmin kaadetusta lepi-
kosta isän ja tyttöjen kanssa. Niitä syntyikin päi-
vän mittaan monta kasaa. Naapurin sotapoika
oli päässyt lomalle ja tuli katsomaan touhuam-
me, ehkä enemmänkin tyttöjä, koska yhdestä
tytöstä tuli myöhemmin hänen vaimonsa. Ai-
kanaan puut ajettiin hevosella kotiin, pilkottiin
ja pantiin liiteriin.

Mottimetsässä tehtiin järeämmistä puista hal-
koja, jotka menivät yleiseen kulutukseen. Kesät
olivat rankkaa työaikaa. Heinänteko oli pääosin
käsityötä. Hevosvetoinen niittokone oli kuiten-
kin suurena apuna. Heinät oli mätettävä käsin
seipäille, ajettava ja ahdettava pieniin latoihin.
Se oli oikein työn ”syväntä” pikkunaisen voimil-
le. Ruis leikattiin sirpillä ja laitettiin kuhilaille.
Kuhilaiden kuivuttua ajettiin lyhteet riihelle ja

ahdettiin riihen orsille lisää kuivumaan nurkas-
sa olevan savu-uunin avulla. Ahoksen puinti
riihessä oli hikistä ja nokista hommaa. Kevät-
viljat leikattiin joko sirpillä tai suoravartisella
viikatteella. Vilja kasattiin lyhteille ja pystytet-
tiin kököille kuivumaan.

Kun kotona oli vilja leikattu, riennettiin
naapurin pellolle auttamaan. Yhteishenki oli-
kin kotirintamalla erittäin hyvä. Marjametsäs-
sä käytiin ahkerasti, kun siihen vähänkin oli
aikaa. Kun oma tarve saatiin täyteen, vietiin
ylimääräiset marjat kauppaan. Ios oli puute
elintarvikkeista, vaatteista, öljystä ja monesta
muusta, niin oli tiukkaa rahastakin. Pellavaa
kasvatettiin, nyhdettiin syyskesällä, vietiin liko-
amaan järveen viikoksi ja aseteltiin sen jälkeen
nurmikolle kuivumaan. Syksyn tullen oli ”pel-
lavakuntturitii Pellavat loukutettiin, lihdattiin,
häklättiin ja harjattiin. Talvella kehrättiin ja
kudottiin pellavakangasta mustanpörssinkaup-
piaan tuomiin loimilankoihin. Vaatteita ratkot-
tiin ja käännettiin ja niin saatiin taas uusi vaate
käyttöön.

Kauppoihin alkoi tulla paperivaatteita. Kaupan
oli jopa paperiliivejä naisille sukkanauhoineen.
Kaupasta löytyi myös puupohjaisia saappaita,
puukenkiä paperi- tai kuttaperkkapäällysteel-
lä. Talvella pidettiin kylällä tallukkakurssi.
Kurssi oli haastava ja mielenkiintoinen. Mus-
tasta sarasta tehtiin kauniita nauhatallukoita
huopapohjineen. Tekipä joku taitoa vaativan
tikkipohjankin. Lampaan villaiset nahkat vie-
tiin ruukattavaksi nahkurille. Niistä tehtiin
rukkasia, hattuja ja muita pehmikkeitä. Lasten
kelkassa lampaantalja oli hyvä lämmike. Ora-
vannahkahattu ja kauluri olivat suurta muotia
neitokaisilla.

Naiset käyttivät yleisesti suruharsoa ha-
tussaan. Liian usein sitä tarvittiinkin, kun
sankarivainajia tuli paljon rintamalta. Sodan
pitkittyessä kirjeenvaihto kävi vilkkaana veljie-
ni, sukulaisten, ystävien, jopa tuntemattomien
sotilaiden kanssa. Kirjeitä kirjoiteltiin pienen
lampun valossa. Lampusta oli poistettu lasi ja
levitteet, jotta se veisi mahdollisimman vähän
öljyä. Myöhemmin alkoi saada jostakin karbi-
dia. Sellainen karbidilamppu hankittiin. Siinä
oli kirkas valo, joka loisti kaikille tuvassa oli-
joille.
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Perheen miehille lähetettiin ruokapaketteja rin-
tamalle. Paketissa oli mm. korppuja ja muita
hyvin säilyvin ruokatarvikkeita ja esim. paistet-
tua lampaan lihaa. Marttayhdistyksen toimesta
lähetettiin myös ”tuntemattoman sotilaan pa-
ketteja').

Nuori mieli kaipasi myös huvia. Ioskus
käytiin elokuvissa. Kulkuyhteys oli kuitenkin
hankala, sillä junat myöhästyivät usein monta
tuntia. Nurkkatanssejakin järjestettiin joskus
salaa. Veivattava gramofoni antoi musiikkia.
Nuoria poikia, jotka eivät vielä olleet sodassa
tytöt opettivat tanssimaan. Ei sen kummempaa
ollut.

Sotavuosien saatossa vartuin aikuiseksi. Tar-
vittiin myös kotirintamalottia ilmavalvonta- ja
muonitustehtäviin. Sotapoikia oli komennuk-
sella metsänhakkuissa ja mottisavotoissa. Toi-
min muonituslottana aina tarvittaessa ja kerran
talvella kuusi viikkoa yhtäjaksoisesti.

Kotirintamalla oli asemasotavaiheessa seesteis-
tä ja hiljaista. Sain myös kutsun Lotta-koulu-
tukseen. Kymijoen rannalla Freeden kartanossa
oli kaksiviikkoinen tyttöohjaajan kurssi, johon
pääsin mukaan. Kurssi osoittautui hyvin mie-
lenkiintoiseksi. Kurssipäivä alkoi aamu-uinnil-
la Kymijoessa klo 06.30 ja jatkui tiiviinä iltaan
saakka.

Pitkän jatkosodan aikana elämästä ehti jää-
dä monia kauniitakin muistoja.

Elettiin sitä silloinkin!

Aune Turkki helmikuu 2007
Kuvat Pentti Himanen
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Laatassa on seuraava teksti:

SOTIEMME ANKARINA VUOSINA
1939-1945 SUOMEN NAISTEN
VASTUULLE IÄIVÄT KOTIRINTAMAN
TYÖT SEKÄ PERHEIDEN IA
VANHUSTEN HOITAMINEN

KUNNIOITAMME SUOMEN NAISTEN
TEKEMÄÄ ARVOKASTA TYÖTÄ
ISÄNMAAMME VAPAUDEN
IA ITSENÄISYYDEN HYVÄKSI

MÄNTYHARIUN KUNTA

VETERAANIIÄRIESTÖT

KYLÄTOIMIKUNTA


