
KALLE TURV\AIY POMMITT.IKS II.:[A.

Kuopion pommitukset olivat lisäntynee t ja nyt oli jo yli ka}sisataa pommia pudonnut, joista suurin
osa kaupungin keskustaan. Yhdeksän pommia Minna Canthin kadun toiselle puolelle, aivan meidän
asuntomme ldheisyyteen ja lisäksi neljä pommia alempana sijaitsevalle tontille, missä sijaitsi yleinen
sauna joka varioitui pahasti. Riij:ihdyksen voimasta lensi tiiliskiviä meidänkin alapihaan. Oli liikutta-
vaa nähdä miten kansalaiset kamppailivat näinä vaikeina aikoina ja miten suuri yhteenkuuluvaisuudön
tunto heitä yhdisti. Nämäkin irronneet tiiliskivet kasattiin yhteisvoimin kokoon ja vanhemmat muka-
na olijat, olivat jo ikiiäntyneitä naisihmisiä.

Tässä vaiheessa vanhempani saivat kuulla, että suomalaisia lapsia lähetettiin turvaan Ruotsiin, pois
sodan jaloista. Aitini oli myös sa:rnur tdllaisen tarjouksen koskien minua.

Äidin vastaus oli ylsimielinen isäni kanssa, ertä emme lähetä Kallea Ruotsiin, meillä on jo kaksi
poikaa sodassa, vaan me yritämme lOyt:ia jonkin muun ratkaisun Kallen kohdalla. Ratkaisu löyry-
kin. Ätini oli ottanut yhteyttä Melalahden Kauraniemessä asuvaan sisareensa Mari Leskiseen. Äidille

Paikk oli tuttu ja turvallinen, olihan se hdnen syntymäkotinsa, enrinen Soinila. Äidin sisko Mari oli
mennyt naimisiin Edvart Leskisen kanssa, ja he asuivat tilalla, joten tilan nimi oli nyt Leskelä. Nän
ollen lrskelästä tuli minulle sodanaikainen rurva paikka.

Niinpä Isäni eräänä madiskuun alkupävän iltana, kantoi sisälle nahkavällyt ja asetti ne kahden tuo-
lin selustalle siten, että nahka oli lärnmintä uuninkylkeä vasten. Hän toi sisille myös hevosen pätset,
ja heitti nekin timpim:ille uuninpankolle. Silla aikaa äiti oli hakenut vintistä kaksi nahkasta ja asetti
nekin lampim:in uunin §lkeen. "Nahkaser" olivat parhaat mahdolliset rekipeitteet. Ne oli tehty lam-
paan nahkoista, jonka sisäpuoli oli vuorattu paksulla räkillä, ja päällisenä oli pehmeä lampaan karva.

Äiti sanoi minulle, että huomen aarnuna nousemme aikaisin ylös, ja ajamme hevoslryydillä Melalah-
den Kauraniemeen.

Iltapalan jilkeen äiti laittaa minulle sängyn valmiiksi ja hän oli kälintänyt täkin puoleksi auki niin,
että kuumaksi lämmitetyn uunin ftimpö on lämmittänyr myös vuodevaatteet. liitini sanoi vielä kuin
hyuä yötä toivottaen "menehan Kalle nukkumaan, että jaksat nousta aikaisin aamulla rekiretkelle".
Tottelin Äidin kehotusta, ja minulla oli vain ylsi ajatus mielessäni ennen nukahtamista, ertä kauanko-
han se matka kestä?

Aamulla herään Äidin kevyeen kosketukseen olkapäiihän, Aiti sanoo, että nousehan Kalle offamaan
voileipä, niin sitten lfidetäiin. Äiti ja Isä olivat jo ottaneet voileipä kahvin kanssa. Hevonen oli jo
valjastettu kevyen reen eteen ja Isä oli sitaissut hevosen kiinni portinpielessä oleviin tikapuihin. Kaikki
oli valmista matkaa varten, söin nopeasti voileipäni ja laitoin Äidin minulle anramar lampimat vaemeer

päilleni. Isä otti lampimat nahkavällyt uunin vierestä ja vei ne rekeen kuivien heinien päällg, sitten
viela kaksi nahkasta peitteeksi. Istuin Äidin viereen rekeen, lämpimien nahkaisten alle, ja niin ldhdim-
me liikkeelle. Isä ohlasi hevosen portista ulos kadulle ja siitä edelleen Savonkadulta Minna Canthin
kadulle ja sieltä suoraan Kallaveden rantaakohti. Isä oli valinnut yö ajon siitä yksinkerraisesta syysrä,

koska venäläsistä lentokoneista oli ammuttu päivän aikeen liikkuvia hevosajoneuvoja.

29



Oli vielä pimeää kello oli vasta viiden maissa aamulla. Kun ajoimme Minna Canthin katua alaspdin,

ja ohitimme kirkkopuiston, muistan ne kauniit huurteiset koivut, jotka aivan nuokkuivat huurteen

painosta. Epätavallista oli myös se, eträ talojen kivijalatkin olivat kuin pehmeän lumen peitossa. To-

dellisuudessa tämä oli epätavallisen paksu huurre, joka monien pakkasviikkojen aikana oli muodos-

tunut kivien pintaan. En näe ketään ihmisiä kadulla, mutra kuin osoitulsena, että jokin vielä toimii
tdssä pakkasen puremassa aamuyösrä, lyö kirkonkello huurteisesta tornistaan ilmoittaen ajan kulusta.

Ajelemme Minna Canthin katua alas, ja siitä edelleen Kallaveden rantaan, mistä talvitiet haarautuvat

eri paikkakunnille. Isä valitsee Riistavedelle ja sieltä Melalahteen menevän tien. liiti kohentelee vielä

minun peitteitäni kasvojeni suojaksi, ettei niihin kjvisi kyl*ä tuuli. Tirnnen itseni uniseksi, olinhan
joutunut heräämään aikaisin aamulla. Niinpä nukahdankin reen luisuvaan suhisevaan äneen.

Herään reen rysdhtelyyn ja kallisteluun. Olemmekin melkein perillä. Nukkuessani, yö oli valjennut

kirkkaaksi aurinkoiseftsi piiiviiksi.

Vieläviimeinenponnistelu hevosella, isallani ja hevosella oli täysi työ saada meidät rantaan. Hevosen

oli päästävä vatsaan asti yltävän tiiviin lumikinoksen yli rantaan. Hevonen on silmiin nähtävdsti her-

mostunut ja se repii rekeä hermostuksissaan, reenjalalset ovat menettäneet kosketul,sen jän pintaan

ja reki heittelee kuin pulkka mäessä. Isä oli valinnut sellaisen kohdan rannassa missä ei olisi kiviä, että

hevosen jalat eivät loukkaantuisi, eikå reki sattuisi kiviin. Hevonen teki parhaansa yhteistyössä isäni

kanssa, ja niinpä pääsimme onnellisesti talon pihaan.

Mari seisoo lapsineen rappujen ylätasanteella. "Päiuee päivee, sisdlle vuan sisdlle" ja kuin yhteen

hengenvetoon sanoo: "se on hevosella vaikea päästä rantaån, kun siinä on niin prku lumi, ja me niin
harvoin siitä ajetaan".

Aiti oli tuonut tuliaisiksi tuorerra pullaa, karamelleja, sokeria ja kahvipaketin, jonka han oli osranut

mustasta pörssistä vahan ennen lfitöään. Mari oli ottanut esille parhaan kuparisen kahvipannunsa,

joka oli kiiltavaksi puhdistettu tuhkalla. Mari mittasi veden kahvipannuun aivan kahvikupilla ja otti
muhkeat mitat kahvia jokaista kupillista kohden ja valvoo aivan hellan vieressä, ettei tuo kullanarvoi-
nen aine kiehuisi hellalle, Mari on avannut kahvipannun kannen ja kiehauttaa vielä, pari kertaa lusi-

kalla hammentäen, ennen kuin siirtä pannun sivummalle selvenemään. Kahvin tuoksu on mahtava,

silla sehän onkin aitoa kahvia eikä korviketta. Äiti auttoi Maria kattamaan kahvipöfl:in ja leikkasi

reiluja viipaleita muhkeasta pullaletistä.

Mari kaatoi kahvia kuppeihin sanoen: "pAyttUn uain, 1töytåiin uain". Kahdesd meitä ei tarvinnut käs-

keä, kun me lapset pujahdimme pöydiin ympärille aikuisten viereen. Me lapset saimme myös muhkeat
pullapalat ja kahvit oikean kerman kanssa. Se maistui tietenkin mahdottoman hyvältä, ajattelin, mikä
ero, kun meiddn koko perheen maitoannos oli neljä desilitraa pävässä ja useimmiten ei ollenkaan ker-
maa. Täpahtui monta kertaa, että maito auto ei tullut olenkaan kauppoihin, vaan siellä sanottiin, että

auto oli juuttunut lumikinokseen ja ndin ollen sain palata kotiin ryhj:i., kannun kanssa.

Kun kahvit oli juotu, kiiteltiin Maria kahvista. Mari, äiti ja isä siirryivät kamarin puolelle kerromaan

kuulumisia ja niitä varmaankin riitti. Me lapset sen sijaan istuimme tuvan pitkiin pöyd:i, ympärille,
meitä olikin siinä monta serkusta, tina, Reino, Elsa, Saimi, Paavo, Pentti, vanhin serkkuni Kirsti oli
jo etelä Suomessa työssä. Meid2in lastenkin keskustelu keskitryi siihen mitä oli tapahtunut koulussa ja
molemmissa ympäristöissä ja serkut §selivat minulta mitä erikoista oli tapahtunut Kuopiossa.

Ajan henki oli tempaissut mukaansa lastenkin mielet, ja §symys kuului, että oletko sinä nähnyt
pommikoneita? Ennen kuin ehdin kertomaan, kertoivat serkkuni, että tästä heidiin ylitse lensivät

pommikoneet raskaissa lasteissaan suoraan kohti Kuopiota. Minun omat näkökokemu[set pommiko-
neista, oli kolme konetta, kun olimme Äidin kanssa culossa Niiralasta kotiin pdin, ja olimme Valkeisen
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lammen kohdalla, kun hiilpys tuli, koneet lensivät jo korkealla päämme yläpuolella, kimaltaen kirk-

kaassa auringon paisteessa. Tillä kertaa koneet ajoivat ylitsemme pommittamttta, ia hiilyrys sireeni

puhalsi vaara ohi, ja näin selvisimme siitä pelkållä såiikfidyksellä-

Kaikki runsivat hänet lempinimellä Illu. Kysymys hä- 
!i,,t,

nelle kuuluikin; "kuinka monta konetta olet ampunut f, -:l
alas viimeaikoina"? Illu hymähtää leikillisesti, ja sanoo,

mies, noin metri kuusi§mmentä senttiä pitkä. Kaikki i
miehet halusivat kuulla, miten se taistelu oikein tapah- l.i .- ffi:
tui? Illu kertoi: "kun han oli tiedustelu lennolla, niin

han näki viisi venäläistä pommikonetta ja hän seurasi

niitä, ja ampui ne yksi kerrallaan alas. Viimeisen näis-
I ' a han tavoitti vasta lahella venäjän raiaa, iata konetstr

siihen heidänkin matkansa sitten päätryi." Minulla ei

aikaisemmin ollut tietoa siitä, kuka tämä pieni mies oli,

mutta kotimatkalla kun olimme Paavon kanssa tulossa saunasta, sanoi Paavo kuunnelleensa tarkasti tä-

mdn keskustelun Illun ja miesten kesken, ja h:in kertoi sen minulle, miten tämä ilmataistelu oli tapah-

tunur. Myös me lapset olimme erittäin kiinnostuneita kuulemaan tdllaisia sotasankarien kertomuksia.

Tämä ensimmäinen päivä menikin nopeasti, ja illalla äitini kertoi että he Isdn kanssa lähtevät aikai-

sin aamuyöstä ajamaan takaisin Kuopioon je ettåtminä jään tänne. Tiesin että joudun olemaan tälä
maalla, ehl«å kauankin, murta tunsin oloni turvallisel,rsi, kun Äitini sisko ja iso porukka kivoja serkkuja

oli ympiirille. Olin kuitenkin väsynyt matkasta ja kaikista uusista kokemuksista päivän aikana ja nu-

kahdin helposti kamarin sdnkyyn.

Olin nukkunut hyvin ja heräsin aamulla tasaiseen jymiswään äneen, ja minulle kerrottiin että Mari

oli jo käynyt lypsiimdssä talon kolme lypsävä lehmä, jr ryt Saimi pyörittä "maitokonetta" ja ndin

ensimmdisen kerran elämässäni miten sitä kermaa tehdaan.

Oli sunnuntaiaamu ja koko perhe oli kotosalla lukuun ottamatta talon isäntä Edvardia. Hän joutui

soraan jo talvisodan alkaessa, ja oli sotahommissa aina vuotee n 1945 eli siis koko sodan ajan. T?imä

ilmiö oli hyui" tavallinen näinä aikoina. Tämä merkitsi sitä, että ei ollut pellon §ntäjä, karhitsijaa,

niittomiestä eikå polttopuiden tekijaa. Tässä talossa oli kuitenkin yksi hyvä puoli, että talossa oli jo

toisella kymmenellä olevia tynöjä, jotka auttoivat äitidän kouluryönsä ohella, ja talossa oli myös kolme

poikaa, jotka eivät tietenkäin niin hyvin kuin isänsä, mutta yrittivät parhaansa, tehdä talon raskaitakin

töitä.

Arkipäivät olivat mielestäni rauhallisia, kun vain minä ja minua kaksi vuotta nuorempi Thina serkku

olimme kotona, kun toiset serkut olivat koulussa. Taäla vallitsi täydellinen maalaisidylli ja ennen kaik-

kea rauha. Ihmiset olivat rauhallisia ja heillä oli aikaa §selta kuulumisia ja he keskustelivat aina sotaa

koskevista asioista, niin naapurin luona kuin kauppamatkallakin.

Vertasin olotilaa A;alle jaKuopiossa, jossa koulut oli pommitulsien ja niiden aiheuttamien kuolon-

uhrien takia suljettu. Kuopiossa kaupoista puuttui suurin osa ruokatarvikkeista. Vaatteiden ja kenkien

puure oli yleinen. Monessa talossa ikkuna ruutuihin oli vedetty liimapaperit ristikolle, että ruudut
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Paremmin kestäsivät pommien aikaan saarnaa tärinä. Myös pimennys verhot ikkunoissa olivat pa-

kollisia. Salsa]aisia ja suomalaisia sotilaita liikkui ryhmissä kaduilla. Pommi h:ilyryksia ruli päivin ja
öin, yö hälyrykset olivat raskaita, kun oli juuri nukahtanut niin tuli hälpys, ja kun taas päsi pois

pommisuojasta ja oli päässyt kotiin ja asetuit sänkyyn, niin tuli taas hälyrys , jetitå.tapahtui koko ajan.

Useat nästä hilytyksistä oli niin sanottuja väriä helytyksia, koneet lensivåt roiseen kohteeseen, raik-
ka ohitse, mutta kuka näistä pelon,ia had;in vakaamista ihmisistä olisi voinut sanoa, errä nuo koneet

pommitavat ja nuo eivät.

Usein iltaisin ajattelin, että mitenkfiän siellä kotona keikki asiat menee. Oli tietenkin ikåvä Äitiä ja
Isä, vel;'iä ja siskoja, myös leikkikavereita, mutta kun vertasin elämääni tädllä Leskelässä, runsin että

taalla oli turvallista ja teÄlä on kaikkea jopa maitoakin, ja Mari hoitaa aloa jajoka päivä tapahtuu
jotain uutta ja jdnnittävä kaupunkilaislapsen mielestä.

Kun tulin Leskelään oli talvi ja paljon lunra, ja meillä lapsilla oli ne tavalliset talvileikit. Laskettiin
mäkeä kelkoilla ja suksilla. Tyröt tekivät enkelien kuvia lumeen, ja kun oli leuto ilma, leikittiin lumiso-
taa, rakennettiin lumilinnoja ja tehtiin lumiukkoja. V:ilillä l«åvimme rapaamassa naapuri talojen saman

ikäisiä lapsia, Holoppalassa, Tuovilassa ja niin kutsutussa, Suur-soinilassa, jonka maista, aikoinaan
nämä tilat oli paloiteltu.

Pävät menivät nopeasti ja se pimeä talvi vaihtui kirkkaisiin kwätpäiviin. Minulle kaupunkilaispojal-
le oli se aivan uusi kokemus. Jäiden lfita oli kuin lähtölaukaus kevään tulolle ja minulle se oli suuri
elämys, oli kuin jokin hyvä haltija olisi taikonut nuo juuri jästä ja lumesta sulaneet rannar täyteen ke-

vät kaweja. Kevät kukista, Rentukka olikin ensimmdinen kukka, joka kauniin keltaisena loisti purojen
ja järvien rannoilla ja joita lapset aina ltitienpdivän aamuna keräsivät Äideille iloftsi ja kahvipöfliin
koristeeksi.

Kevään tulolla oli kiirettä, niin myös maatalon ihmisillä. Kasvimaat piti laimaa kuntoon, panna pe-

runat maahan ja oli mhat muuta askaretta, muistan hauskana muistona kun Mari huuteli komento
sanoja pellolla työskenteleville lapsilleen: "Reino tuohan ne itäneet peranlt katihot siebä nnaetAn etuhuo-

neesta, Eka tuo se teräuäm1ti hpio tänne ja sinä Saimi pane ne peranat hiehurnaan ja paista ne sianlihat ja
tee soossi, että ?itdttdän sitten ryömiän"!

Nän kului monet työn täyteiset viikot. Kun oli perunat marssa ja kasvit kylvetry sai tämä ahkera

perhe vahän oikaista selkäå ja huokaista ja sanoa, että hyvfiän siitä tuli. Kukaan ei purnannut eikä ih-
metellyt Marin komentoja kun hän komenteli, että tee sinä sitä ja sinä ruora, koska hän joutui olemaan

samalla isäntänä ja emäntänä, niin lapsetkin sen ymmärsivät.
Sattui myös, kun me lapset leikimme tuvassa ja meitä oli siinä monra, saarroi Mari sanoa: "rniinkee

hpset uaikha ongellz tristä jaloista pyörirntistä,"roisra ldskyä ei rarvirtu, sillä meistä se oli mieluista puu-
haa. Reino joka oli talon riista mestari, Lyryi, kuka lähtee mukaan? Minä, minähuutelivat talon kaikki
lapset yhteen ääneen. Sitten vain nopeasti veneranraan, siellä olikin jo monta onkea valmiina ja matoja

purkissa, jotka Reino oli jo aikaisemmin kerännyt ja laittanut multaa niiden päälle, eivät ne kuolisi.
Siitä vain tervalrylkinen vene vesille. Suunta tietenkin lahden ylitse, ja siitä syrjdsaaren rannassa olevaan

ruohikkoon, jossa oli meidän varma ahvenpaikka. Minulle oli t:ima j:innittävä ja iloista hommaa, kun
tuli niin paljon ahvenia ja muitakin kaloja. Ylpeinä tulirnme takaisin ja Mari oli iloinen kaloista ja
sanoi, että noista ahvenista minä teenkin kalakukon ja lopuista keitän kalakeiton.

Ndin mentiin kesää kohden. Koulut loppuivat toukokuun lopussa ja lapset pääsivät kauan odotetulle
kesdlomalle. Tämän maalaistalon arkipdiviin tuli ansaittuja lepo päiviä, Helluntain ja Juhannulsen
pyhistä, silloin Marikin puki päällensä parhaan mekkonsa ja puhtaan esiliinan, jaEivi tervehtimässä

naapureita, ja me lapset runsimme myös, että nyt ovat juhla päivät.
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Meille lapsille kesä oli ihanaa aikaå. Alku kesä oli ollut aurinkoinen ja lämmin joten uimakausi

alkoi aikaisin. Koska serkkuni asuivat lahella tantaa,kuului pävän ohjelmaan useampia uimakertoja

päivdssä, sukeltelimme, reimme voltteja vedessä ja uimme ristiin rastiin, mutta ei menty s1ruemmille'

koska Mari oli meitä siitä kovasti kieltänyt. Silloin kun ei ollut uintipäiviä, hypättiin korkeutta itse

valmistamilla korkeushyppy telineillä, l"ir.lriin puujaloilla, heiteltiin voltteja pihanurmikolla ja katolle

menevillä tikapuilla.

Isommilla lapsilla oli;oka pävä urakkana kerätä måaÅ+tty määrä kerppuja' Kerppuun kerättiin peh-

meitä isolehtisiä pensaiden ja pienien puiden oksia, jotka sidottiin paksuiksi nipuilsi, jonka idlkeen ne

kuivattiin talven varalle. trhmät söivät niitä suurena herkkuna talven aikana ja lypsivät paremmin ja

niin nämä kerput olivat myös lisä ruoka eläimille heinien lis:iksi.

Näin kesä meni nopeasti;a oli jo elokuuta, ja olimme kauppamatkalla veneellä Melalahden pohju-

kassa sijaitsevassa Uurtajan kaupassa ja Mari haki samalla kertaa myös postin' Postin mukana oli kirje

Aidiltani, missä hän kirjoitti, että tilanne on nyt rauhallinen, joten voisin tulla kotiin milloin vaan'

Kun mlimme takaisin kauppa reissulta, kirjoitti Mari iiidilleni, että lfietämme Kallen laivalla kotiin

ensi pyhän jälkeisenä maananraina. Tirnsin pientä jännitystä tulevasta koti matkasta ja samalla pientä

haikeutta jiträäkaikki serkur, joiden l.ror" oli ollut turvallista ja kivaa, ja saanut kokea siellä paljon

uusia asioita.

Niinpä sitten koitti lähtö aarnu. Mari herätteli minut aikaisin. Pesin kawoni ja söin voileipä ja join

maitoa ja keräsin vähäiset vaateeni pieneen selkäreppuuni. Mari laittoi vielä minulle kananmuna

voileivät matka evää1si ja maitopullon. Sitten oli vain hyviistelyjen aika, kiitin Maria kaikesta i"pW-

sin heitä l«åymään meillä Kuopiossa. Nuoremmat serkkuni, Täina ja Elsa lfitivät saattamaarl minua

laivalaiturille.

Kun seison siinä Leskelän laiturilla, ja katson kskelään pdin, niin näen sen paikan mistä Isä meidät

talvella valtaisan lumikinolsen läpi toi tänne. Hyvästelen Täinaa ja Elsaa, sitten kipaisen laivan perä-

kannelle, että sieltä voisin paremmin vilkuttaa heille. Kun katselen heitä laiturilla' tulee minun ikåvä

heitä ja tätä rauhallista paikkaa, ja toivon mielessdni, että voisin tulla tånne vielä joskus uudestaan'

Herken kuluttua laivan pilti viheltaä. jalala.ki?irrtry pitkin Melalahden selk#i. Vilkutan vielä serkuil-

leni niin pitkään kun laiiuria nälryy, ja kun laiva pääsee avarammalle järven selälle kapteeni komentaa:

Tiiysilk eteenPäin!

Minulle kuusi vuotuiselle pojalle, laiva kokonaisuudessaan oli niin kiinnostava, että halusin näh-

dä koko laivan. Ensimmäseksi minua kiinnosti laivan yläkerta. Yläkertaan johtavan raPun kaide oli

kiiltävä messinkiä ja minusta se oli niin hieno. Kun tulin ylätasanteelle niin huolellisesti puhdistetut

ikkunat, niiden läpi nain hienosti kalustetun salongin. Siellä oli pitki pöytä salongin pituus suunnassa'

pti,yd?illä oli puhdas valkea liina. Minun lapsen silmillä katsoen, pa,ydilta oli kaikenlaisia herkkuja, siinä

oli erilaisia leikkeleitä, lohta ja rap$a, tomaatteja ja kaikenlaisia salaatteja. Salongin asiakkaat olivat

hienosti pukeutuneita, naisilla oli hienot kampaukset ja miehillä oli solmiot kaulassa ja valkoiset paidat

ja tummat puvur p:i:illa. Mietin itsekseni että ketähän nämä ihmiset ovatkaan'

Minun pöyd:in ihailuni jäi lyhyeen kun viereeni tuli tummaan pukuun pukeritunut herrasmies ja

sanoi minulle kohteliaasti murta pättäväisesti, että tämä koko yläkerta on nyt varattu ylsityisl«iyrtöön

ja tänne on sivullisilta pääsy kielletty. Niinpä sitten laskeuduin alakertaan ja jatkoin siellä alakerran

tarkkailua. Kuljin ensin laivan alakerrolsen ympåri, ja kiinnitin huomioni laivan peräosaan jonne oli

tiukasd piiiillekkäin ladottu laatikoita, sakkiä ja koreja. Nämä olivat maalaisten viljelemiä maatalous

ruotreira joita he olivat menossa myymän Kuopion torille.
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\Jisi minua kiinnostava paikka laivassa oli konehuone, niinpä en malttanut olla kurkisrama6ä sinne.
Konehuoneessa oli hirveä meteli kun koneet jyslcyttivät ja höyrykattilan lämmittäjä pani vai lisäa hal-
kof a uuniin, ja pannuhuone oli kuuma kuin sauna. Vaikka olin lapsi, ajattelin, että mitenkähdn se setä
jalisaa tehdä siella töitä, kun siellä on niin kuuma.

Tämän jälkeen minuila oli vain yksi paikka katsomatta ja se oli toisen luokan sisäsalonki. Sinne
iohra'at jyrkät raPpuset, huoneessa on pienet ikkunat ja seinään kiinnitetyt puu penkit ja huoneessa
on kaksi kapeaa pöytää. Penkeillä istuu miehiä ja naisia. Huoneessa on paksu tupakan savu, kun mie-
her polttavat sekä jymytupakkaa että kotitekoista kessua. Täällä en viihdykään kauan, vaan kipaisen
kannelle raittiiseen ilmaan.

-\serun istumaan ulkopenkille laivan keskiosaan, istun penkin pädhän joten voin nojata myös sivulla
trlevaan pelastusliivi laatikkoon, ja siinä minun onkin hyvä istua. Pdivd olikin jo pitk?illä ja suuri ute-
li.risuuteni laivaa kohtaan oli vienyt minulta paljon energiaa, ja tunnen pienessä vatsassani huikaisevaa
n;lkaa' Niinpä kaivoin repustani Marin minulle tekemät kananmuna voileivät ja maitopullon. En ole
lanhempanakaan unohtanut sitä makueld,mystä, miten hyv?ille ne oikeat riihirukiista leivotut leivdt, ja
korona kirnutusta oikeasta voista, ja pihanurmella vapaana nokkivien kanojen munisra tehdyt voileivät
n.raistuivat. Säästin vielä yhden voileivän ja käärin sen huolellisesti voileipäpaperiin ja jåtinmyös vähdn
maitoa j:iljelle siltä varalta jos hlwinkin ehtii tulla nalkä ennen kuin laiva on Kuopiossa. Laitoin loput
er-ääni ja maitopullon, repun sivutaskuun, ja asettelin repussa olevat talvivaateeni tasaisesti repun sel-
käpuolelle, kävin vielä pesemässä l«åteni vessassa. Sitten laitoin repun niin, ettei maitopullo painanut
selkääni, näin ollen oli minulla selkänojakin. Tiesin että matka kestäisi koko päivän, ja kun olin siinä
istunut ja katsellut maisemia ja laineita kauan aikaa ja kuunnellut laivan rasaisra jyskyttävää åantå,
runsin itseni väsyneeksi, olinhan herännyt jo aikaisin aamulla. Niinpä asetin sen repusra kyhaamani
T]-n,vn pääni alle, ja kun penkillä ei ollut ketään muita, nostin jalkani penkille ja kävin nukkumaan.

Herään voimakkaaseen laivan pillin vihellykseen ja siihen, kun kansimies kulki aivan vierestdni ja
huusi kovalla äänellä; "sallilan niemi". Muistin heti, että veljeni Vilho ja Eino olivat olleet kesätöissä,
puutarha-mestarin apulaisena tdllä tilalla. Tilan omisti silloin yksi kaupungin mahtimiehiä, apteekkari
Piispanen. Kansan kesken kerrottiin ja olipa siitä kirjoitettu lehdessäkin, että laiva odottaa aina tätä
tärkeää herraa, ennen kuin se ldhtee Sallilan niemestä. Niinpä ei savua ilman tulta, niinpä näenkin,
kartanolta laivalaituriin ldhestyvdn vaaleaan kesäpukuun pukeutuneen vfiän vanhemman ryhdikkaan
miehen. Näyttää siltä, että hän ei tunne sanaa kiire, hiin pysfiryy vielä kapteenin komentosillan kohdal-
la ia heilauttaa ystävdllisesti kättädn kapteenille tervehdyksetsi, astuu la-ivaan ja kapteeni vastaa terveh-
dvkseen sotilaallisesti tervehtien, vetäen kaden hatunlippaan, ja sitten laiva lfitee hiljalleen liikkeelle.

Olemme tulleet jo pitkåillä Kallaveden selälle, jonne Kuopion profiili jo näkyykin, kun oikeaka puo-
lelta takanamme tulee toinen laiva vierellemme, jonka keulassa lukee Heinävesi kakkonen. Matkus-
taiien joukosta kuuluu arvailua, "että meenookohan se ajjoo kilipoo?" Kuin vasraukseksi siihen, heittää
Heinävesi laivan lämmittäjä ison nipun öljyisiä "rasseleira" pannuun ja samassa laivan savupiipusta
pullahtaa ulos paksu musta savu. Hetkessä laivan vauhti kiihryy huomattavasti. Heinävesi laivan kap-
re eni ohjaa laivan niin ldhelle meidän laivaa, että molemmissa laivoissa matkusrajat voivat seurata tätä
i':.ilpa ajoa. Juuri kun Heinävesi laiva on ohittamassa meidät, jotkut matkustajat alkavat kiinnostua

"'eiktriaamaan 
ja sanovat, "näyttää sihä huin laiuassa olisi kabsi konetta". Tätä kysymystä matkustajien ei

tan-inneet kauan pohdiskella, kun meidän laivamme konemies oli noussut konehuoneesta ylimmäI-
1e rapulle seisomaan, niin että hän ndki Heinävesi laiva komean menon ja sanoi, ettå "hylk se hyuin
ittimnöö, mutta sillähän onnii haks honetta."Tottahan se olikin, sillä Heinävesi kakkonen oli nopein
laiva näillä vesillä. Kun molemmat laivat olivat rinta rinnan, molempien laivojen kapteenit, tervehtivät
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toisiaan arvokkaasti, ja matkustajat vilkuttivat toisilleen iloisesti. Molempien laivojen konemiehetkin
ovat rulleet kannelle ja iloisesti heilauttavat kåttä. Kun katson laivan menosuunraan päin, niin kaupun-
ki n:ilsyy jo selvästi edessämme, ehkä vain noin viiden kilometrin päässä. Meiddn edellämme menee

noin kahden kilometrin pädssä Riistakoski niminen höyrylaiva, Heinävesi kakkonen ohittaa sen yhtä
helposti kuin oli ohittanut meidätkin. Vähän ennen saramaan saapumista laivan pilli huutaa komeasti;
'että täähä tulhan"!

Kun laiva tuli laituriin ja laskusilta oli laskettu, kipaisin ensimmäisten joukossa pois laivasta. liiti
seisoikin vahan kauempana lastaus sillasta, ettei olisi lasrauksen tiellä. Tervehdin aitia iloisesti, siitähän
oli kulunut jo puoli vuotta kun olimme viimeksi tavanneer. Kyselin ensimmäiselsi, että oliko ollut
pommituksia? Äitini kertoi että ei ole ollut. Kuljimme kotiin päin minun kysellessä kaikkea kaikista.
Kotimatkalla ohitimme kirkko puisron, ja näen siinä olevat pommisuoja paikat, jotkä nyt oli suljettu
ja ne oli räyrerry hiekalla ja maa tasoiteltu.

Jatkamme matkaa Savonkadun kulmaa kohti missä on kotimme. Siellä t:i:illa naikyy kaupunki tont-
teja, joihin oli rakennettu kaksi metriä korkeat tiiviit lauta-aidat, koska tonteilla olevat talot oli pom-
mitus pyyhkäissyt pois. Olin iloinen, ettei taloomme ollut sattunur pommeja, vaikka meidän talomme
ympärillä oleviin taloihin oli sattunut. Minut teki myös iloiseksi se, kun näin Kukkosen leipomon kul-
tamaalilla maalatun suuren viipurinrinkilä mainoksen riippuvan ehlana m»rmdlän oven yläpuolella, ja
myös se, että koko leipomo oli tallella.

Kun ihminen on vielä lapsi, on hänellä uskomaton ky§ sopeutua erilaisiin oloihin, niinpä minikin
sopeuduin. Kotiin tuloni jälkeen autoin ätiä kotiaskareissa, hakemalla veträ ja puita ja kåvin pikku os-

toksilla Kukkosen kaupassa. Tein jopa pieniä palveluksia naapurin tädeille, ja vilillä l«åvin tapaamassa

entisiä kavereitani. Näin aloin tuntea, että olen palannut kotiin!!
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