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Arvo Tavi

ISÄN ELÄMÄNKAARI

SAATTEEKSI

Isäni Mikko Tavi oli yksi itsenäisen Suomen jälleenrakentajista. Olen jo vuosien ajan 
tuntenut vetoa kirjoittaa isästäni ja hänen elämänkaarestaan. Nyt, kun elämäni 
ruuhkavuodet ovat ohi, tunnen oikean hetken koittaneen. Kanssakokijana sisareni Anja on 
auttanut minua. Pari vuotta minua vanhempana hän muistaa minua paremmin yhteisen 
varhaislapsuutemme ajan tapahtumat. Myös isoveljeni Aarre on hetkittäin ajatellut ääneen 
oman elämänsä kohtalonhetkiä. Molemmille heistä lähetän kiitolliset ajatukseni. 

Isäni sukutaulun arkistotietojen kokoamisessa on auttanut minua taitavampi, lähes nörtiksi 
luokiteltava Veijo Janhunen. Myös sisareni mies Erkki Janhunen on ollut avulias sisartani 
koskevien dokumenttien keräämisessä.

Muut lähdetietoni ovat peräisin professori Tapio Hämysen artikkeleista Suojärven historian 
osista III ja IV, sekä keskusteluistani rehtori Paavo Harakan kanssa. Lisäksi olen käyttänyt 
runsaasti Arkistolaitoksen avoimia digitiedostoja, sota-arkistoa ja KATIHA-Karjala- 
tietokannan henkilöhakutiedostoja.

Katri-äiti ja Mikko-isä 1948 Haukivuorelle muuton aikoihin



2

ISÄ JA HÄNEN JUURENSA 

Isäni Mikko Tavi syntyi 20.5.1897 Suojärvellä Eloniemen kylässä. Hänen räätäli-isänsä oli 
nimeltään Afanasi ja äiti oli Jelena, omaa sukua Tikkunen. Perheelle syntyi kahdeksan 
lasta: Martta 1894, isäni Mikko (Nikita) 1897, Nikolai 1899, Andrei 1903, Ioann 1904, Julija 
1907, Mihail 1910 ja Jevgenia 1913. Ajalle ja ehkä isällekin oli tyypillistä se, ettei isäni 
onnistunut säilyttämään yhteyksiä sisariinsa eikä veljiinsä. 

Afanasi puhui sujuvasti venäjää. Hänellä oli pitkäaikaiset liikesuhteet sekä Aunuksen 
Karjalan että Pietarin räätäliliikkeisiin, jotka toimittivat Afanasille kaikki tarveaineet, joita 
räätälin toimessa olivat tarpeen. Pienimuotoinen tuonti- ja vientikauppa oli olennainen osa 
Afanasin elämää 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Käsityöläisten ja mökkiläisten 
elämä oli luontaiselämää, jossa lähes kaikki tehtiin itse. Afanasin myymät tavarat olivat 
sellaisia, joilla oli vaihtoarvoa, kuten turkikset, suolaliha ja suolakala, voi, riistaeläimet, 
turkiseläinten nahat, kotieläinten vuodat ja polttopuut.

Historiansa aikana Suomi on ollut pitkiä aikoja autonominen alue osana Venäjää. Rajat 
olivat tuolloin vain sisäisiä hallinnollisia rajoja. Suojärviset olivat tottuneet sekä viemään 
että tuomaan rajan yli itse tuottamiaan ja muualta hankkimiaan tavaroita ja palveluja. Vasta
maakaupasta annettu asetus vuonna 1859 vaikutti mullistuksen tavoin silloisiin 
kauppaoloihin. Rajakaupasta muodostui tuolloin aika ajoin jopa salakuljetusta.

KATRI-ÄIDIN JUURET

Äitini Katri, omaa sukua Wirolainen, syntyi 24.12.1895 Karjalan kannaksella Käkisalmen 
Yläpuustin kylässä. Äitini äiti oli nimeltään Helena omaa sukua Suutari. Äitini isä, Mikko 
Antinpoika Wirolainen, oli Yläpuustin kyläseppä ja Laatokan kalastaja. Äiti kertoi, että 
Mikko Antinpoika oli aseistakieltäytyjä, mikä tuohon aikaan oli hyvin harvinaista. Ehkä tästä
syystä hänen papintodistuksessa oli maininta: Sotapalvelukseen kelpaamaton. 

Mikko Antinpoika oli tunnettu sovinnonrakentaja. Koko hänen miehuutensa ajan kylästä ei 
viety riita-asioita käräjäoikeuteen, vaan kumpikin riidan osapuoli kävi puhumassa riita-
asiansa kyläsepän kanssa asioidessaan pyytäen samalla seppää sovittelijaksi.  Mikko 
Antinpoika mietiskeli rauhassa asiaa rautaa takoessaan ja antoi sitten oman 
sovintoehdotuksensa, jonka kumpikin riidan osapuoli aina hyväksyi. 

Minulla on myös oma kokemus Mikko Antinpojan tapaamisesta. Olin 6-vuotias kun, 
vierailimme hänen luonaan Yläpuustissa. Oli saunailta, ja äiti sanoi, että minun pitäisi 
mennä saunaan isoisäni kanssa. Pienet pojat eivät inhoa mitään muuta enempää kuin 
peseytymistä. Jännitin saunaan menoa sillä oletin joutuvani yhtä huolellisen pesun 
kohteeksi kuin äitini käsittelyssä. Menimme peräkanaa saunaan, isoisä ei puhunut mitään. 
Lauteilla istuimme puhumattomina vierekkäin, isoisä hautoi molemmille vastat. Vastoimme.
Vihdoin isoisä päästi vastan käsistään ja laskeutui lauteilta korvallinen kiulu käsissään. 
Jännitykseni kohosi huippuunsa. Kohta se pesu alkaa. Isoisä työnsi kuitenkin vain 
molemmat käteensä kiuluun, varisti voimakkaasti veden pois käsistään ja pyyhki sormilla 
silmäkuoppansa ja sanoi: Eiköhän se jo riitä. Salamannopeasti laskeuduin lauteilta, 
työnsin käteni veteen, ravistin niitä ja pyyhin silmäni ja olin heti pukuhuoneessa. Tunsin 
sillä hetkellä, että isoisä oli maailman viisain mies ja hän tulisi olemaan idolini. Kymmeniä 
vuosia myöhemmin ymmärsin, että isoisä osasi lukea pienen pojan ajatukset ja ehkä hän 
halusi, että muistaisin aina yhteisen saunomisemme. 
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ISÄ-MIKON KOULUTIE JA OPPIAIKA PIETARISSA 

Isä-Mikko aloitti 7-vuotiaana Varpakylän nelivuotisen venäjänkielisen kansakoulun 1904. 
Mikko oli hyvä oppilas ja koulun päättyessä 11-vuotiaana hän sekä kirjoitti että puhui 
sujuvasti venäjää. Tästä taidosta oli hänelle suurta hyötyä elämänsä varrella.

Vuonna 1908 Afanasi-isä vei 11-vuotiaan Mikko-poikansa Pietariin tuttuun liikkeeseen 
räätälin oppiin. Afanasin tavoitteena oli saada Mikosta oman työnsä jatkaja. Pietarilaisella 
räätäliliikkeellä oli sekä suomalaisia että venäläisiä asiakkaita. Varsin pian sujuvasti 
käyttäytyvä ja kielitaitoinen Mikko-poika pantiin liikkeen puolelle asiakaspalvelutehtäviin. 
Liiketoiminnasta hän sai vuosien mittaan hyvän käsityksen, mutta räätäliä hänestä ei 
koskaan tullut.

Olot Venäjällä muuttuivat levottomiksi. Venäjä osallistui ensimmäiseen maailmansotaan ja 
17-vuotiaana, vuonna 1914, isä päätti palata takaisin Suomeen. Samaan aikaan tsaarin 
armeija alkoi kutsua asepalvelukseen myös Pietarissa asuvia suomalaisia. Helmikuussa 
1917 tsaari Nikolai menetti valtansa duumalle ja saman vuoden lokakuussa alkoi  Venäjän 
suuri vallankumous. 

Suomen sisällissodan aikana Suojärvi oli täysin rauhallinen. Vaikka Suojärven asukkaista 
oli 2/3 osaa ortodokseja ja näin Moskovan Patriarkaatin alaisia, yhtään aseellista konfliktia 
punaisten ja valkoisten välillä ei tapahtunut. Suojärven historiaan hyvin perehtyneet rehtori
Paavo Harakka ja professori Tapio Hämynen selittävät syyksi sen, että kaikki Suojärviset 
olivat yksiselitteisesti suomenmielisiä.

ISÄN JA ÄIDIN YHTEISELÄMÄN ALKUTAIVAL

Isä ja äiti solmivat avioliiton 1919 ja asettuivat asumaan Suojärvelle Eloniemen kylään. 
Kuuden avioliittovuoden jälkeen 10.11.1925 heille syntyi kauan toivottu poika, Aarre 
Valtteri. Kolme vuotta Aarren syntymän jälkeen perheeseen syntyi Aira-tytär, joka menehtyi
kahdeksanvuotiaana vatsakalvontulehdukseen. Aira tiesi tulossa olevasta 
perheenlisäyksestä ja kertoi äidille omasta intuitiostaan syntyneen ennustuksen: ”Aira 
kuoli, Arvo syntyi.” Perhe sai 1934 toisen tyttären, Anja Kyllikin ja pahnan pohjimmaiseksi 
syntyi vielä toinen poika, Arvo Gunnar 1936.  

Isä oli työssä Suojärvellä Kaipaan sahalla talvisodan syttymiseen saakka yhteensä 20 
vuotta. Hänelle kertyi näin vuosien mittaan hyvin monipuolista osaamista sahalaitoksen eri
tehtävissä. Viimeiset työvuotensa Kaipaan sahalla hän oli puutavaran laadun määrittelijä, 
merkkaaja, jonka puumerkki määritteli tuotetun laudan ja lankun sekä laadun että sitä 
kautta myös hinnan. 

Äiti hoiti kodin ja piti huolen neljästä lapsestaan ja miehestään. Joku isän sisaruksista oli 
kuollut lentävään keuhkotautiin, sen vuoksi äiti oli erityisen tarkka kokoajan perheen 
hygieniasta ja kodin siisteydestä.
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TALVISOTA JA ENSIMMÄINEN PAKOMATKA

Talvisota syttyi ilman sitä edeltävää sodanjulistusta 30.11.1939. Sotatoimet tavoittivat 
välittömästi myös Suojärven. Illalla 30.11.1939 kotimme oveen koputettiin ja kerrottiin, että 
meillä on yksi tunti aikaa jättää kotimme ja lähteä evakkotielle. 

Isä-Mikko oli 42 vuotias ja Katri-äiti oli 44 vuotias. Aarre oli 14 vuotias, Anja 5 vuotias ja 
Arvo 3,5 vuotta. Ikänsä perusteella isää ei enää määrätty rintamatehtäviin, vaan hänet oli 
jo muutamaa viikkoa aiemmin kutsuttu rakenteilla olevan Naaraharjun sotilaslentokentän 
kunnossapitotehtäviin. Sotatoimien sytyttyä myös toiminta lentokentällä vilkastui. 
Naaraharjulle perustettiin suuri sotavankileiri. Isä toimi myös vankileirin tulkkina. 
Suurimmillaan leirillä oli noin 2500 vankia. Näin isällä oli runsaasti työmiehiä kentän 
kunnossapitoon. 

Isän vanhin sisar Martta ei halunnut jättää kotiaan, vaan jäi asumaan Eloniemeen 
talvisodan syttyessä yhdessä tuolloin 21-vuotiaan tyttärensä Orvokin kanssa. Orvokki oli 
serkkuni myös minun kummitätini. Martta uskoi Neuvostoliiton lupauksiin saada asua 
omassa kodissaan, vaikka venäläiset hyökkäisivät Suojärvelle. Venäläiset pettivät heti 
kaikki lupauksensa ja veivät Martan ja Orvokin vastaanottoleirille, jonka nimi oli 
Interposolok. Martta siirrettiin Laatokan Valamon saarelle, jonne hänet lopulta on 
haudattukin. 

Orvokki kohtasi Interposolokin leirillä tulevan miehensä Amerikan suomalaisen Frank 
Koskelan. He menivät naimisiin ja saivat vuosien kuluessa viisi lasta. Lopulta, 51 vuoden 
ja tuhansien vaikeuksien jälkeen, koko perhe pääsi palaamaan Suomeen vuonna 1990. 
Onnistuin lopulta saamaan yhteyden kummitätiini Orvokkiin, joka asui viimeiset vuotensa 
Helsingissä ja kuoli siellä vuonna 2011. Lopulta Orvokin varmasti pelasti se, ettei hän ollut 
katkeroitunut, vaan hänellä oli selviytyjän elämänusko.

Talvisodan syttyessä meillä ei ollut hevosta. Sen vuoksi pystyimme ottamaan mukaamme 
vain päällä olevat vaatteet ja pienen määrä eväitä. Naapurin hevonen oli valjastettu 
heinähäkillä ja sinne kaikki naapurimme toivat omia lisävaatteitaan ja välttämättömiä 
astioitaan ja tarvekalujaan. Anja ja Arvo asetettiin istumaan kuorman päälle selkä 
menosuuntaan. 

Aarrella oli sukset ja hän hiihti muuttokuorman edellä kotoamme Suojärven Eloniemen 
kylästä reittiä: Vuontele – Ägläjärvi – Tolvajärvi – Korpiselkä ja päämäärä oli Värtsilän 
rautatieasema. Pakomatka jatkui sieltä junalla Suonenjoelle. Aarren hiihtomatka oli 
yhteensä noin 80 km. Se oli aikamoinen laturetki sen aikaisilla varusteilla 14-vuotiaalle 
pojalle! 

Tältä matkalta minulla on vahva muistikuva: Oli tähtikirkas yö, ja aina kun muuttokuorma 
tuli mäen päälle näin pieniä valotuikkuja metsän keskellä. Ne olivat perääntyvien 
suomalaisten sotilaiden tuleen sytyttämiä taloja. Muistan ihmetelleeni äidille aikuisten 
ihmisten tyhmyyttä. Lapsikin tiesi, ettei tulitikkujen kanssa saanut leikkiä!

Värtsilän asemalla jouduimme odottamaan pari vuorokautta jatkokuljetusta. Joskus yöllä 
tunsin tarvetta käydä ulkona pissillä. Äiti neuvoi minua, että menisin tavaramakasiinin 
nurkalle tarpeelleni. Yö olihiljainen. Seisoin tarpeellani ja äkkiä huomasin, että makasiinin 
seinään nojallaan oli epämääräinen pino jäätyneitä sotilaiden ruumiita. Kuolema oli 
kohdannut sotilaat äkisti, siksi ruumiilla oli silmät auki. Heidän kasvoilleen oli jäätynyt 
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kauhun ilme. Tarkkailin ruumiita pitkän aikaa ja sitten päätin, etten kerro asiasta äidille 
mitään. Asia painui kuitenkin syvälle alitajuntaani. Evakkojuna saapui lopulta Värtsilän 
asemalle, ja meidät lastattiin liukuoviseen tavaravaunuun, johon oli laudoista kyhätty 
välitaso vaunun molempiin päihin. Keskelle, ovien kohdalle, oli asennettu kamiina. Näin 
makuusija järjestyi tuplamäärälle ihmisiä, ja kamiinan ansiosta vaunussa oli jopa hetkittäin 
lämmintä.

Junan määränpää oli Suonenjoki. Koko Eloniemen kylän väki majoitettiin tilapäisesti 
Suonenjoen Maamiestalolle. Sieltä sitten perhekunnittain väkeä siirrettiin Suonenjoen 
lähikyliin. Meidän perheemme siirrettiin Jalkalan kylään Sutisen mökkiin, johon kuului tupa 
ja kamari. Kamarin lattialta saimme makuusijamme. Talo oli siivoton, täynnä luteita, 
torakoita ja kirppuja. Sutisen mökissä asuimme muutaman viikon syöpäläisten ruokana.

Onneksi isällä oli vaativa työpaikka sotilaslentokentän kunnossapitomestarina ja tulkkina ja
sen ansiosta saimme parissa kuukaudessa uuden asuinpaikan läheltä Naaraharjun 
lentokenttää. Myös uusi asuntomme Naaraharjulla oli vaatimaton pieni kaksihuoneinen 
mökki, jonka asukkaina oli erityisen ystävällinen ikääntynyt ja lapseton Ruuskan 
pariskunta. Ruuskat asuivat tuvassa ja meidän käytössämme oli kamari. Ruuskat ottivat 
välittömästi sekä Anjan että minut lapsikseen. Asuminen heidän luonaan oli erityisen 
onnellista aikaa meille molemmille.             

Äiti ja Ruuskan lempeä mummo       Isä ja Ruuskan ystävällinen vaari

105 päivää kestänyt talvisota päättyi rauhansopimukseen 13.3.1940. Naaraharjun 
sotilaslentokentän toiminta päätettiin asteittain lopettaa ja käynnistää sotavankien 
palautus. 
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ANJA RUOTSIIN SOTALAPSEKSI 

                              

Anjan passikuva Ruotsiin siirtymistä varten huhtikuussa 1942

Anja oli hyvin hento ja pienikokoinen. Paikallisen terveyssisaren, Anna Eklundin, tekemän 
diagnoosin mukaan Anja oli lapsenomainen, heikko ja voimaton. Siksi terveyssisar 
suositteli hänen lähettämistään Ruotsiin, jossa hänen olisi mahdollista saada terveellistä 
ravintoa. Niinpä Anja lennätettiin yhdessä kahdenkymmenen muun lapsen kanssa Ruotsiin
12.4.1942. Anja sijoitettiin sotalapseksi maanviljelijä Viktor Svenssonin perheeseen 
Angrydin Två-åkeriin. 

Elokuun lopulla vuonna 1942, kun Naaraharjun sotilaslentokenttä oli suljettu ja pääosa 
sotavangeista palautettu Venäjälle, perheemme päätti palata takaisin Suojärvelle. 
Välittömästi Suojärvelle paluun jälkeen 28.8.1942 isä ja äiti lähettivät lasten siirtokomitealle
Helsinkiin yhteisesti allekirjoittamansa kirjeen, jossa he halusivat tietää, joko Anja voitaisiin
kotiuttaa takaisin Suomeen, Koska meillä on niin kauhean ikävä häntä ja koska hän on 
kouluikäinen. Siirtokomitea toimi ripeästi. Viidessä päivässä asia oli kunnossa. Anja palasi 
kotiin.

Anjan ulkomaanmatka jäi lopulta vain noin viiden kuukauden mittaiseksi. Jo syyskuun 
kolmantena päivänä 1942 hänet kirjattiin Suojärven Eloniemen alakansakoulun I-luokan 
oppilaaksi. Tullessaan takaisin, Anja oli ehtinyt kuitenkin melkein unohtaa suomen kielen. 
Koulussa suomen kieli palautui muutamassa viikossa ennalleen. 
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Eloniemen miehet Johannes Tuomela, isä, Vihtori Virkkunen, Santeri ja Niilo Konttinen
kävivät syksyllä 1942 yhteisesti ostamassa meille kylän ensimmäisen radion.

TAKAISIN SUOJÄRVELLE

Talomme Eloniemessä oli poltettu, ja niinpä isä päätti rakentaa vanhoista navetan hirsistä 
uuden huoneen ja keittiön kokoisen asunnon. Kotimme sijaitsi poltettua Eloniemen 
kansakoulua vastapäätä, ja pihaamme oli käytetty sodan aikana sotakaluston 
keskuspaikkana. 

Työ sotilaslentokentän kunnossapitomestarina sai TVH:n vakuuttumaan isän 
ammattitaidosta. Sen seurauksena hän sai TVH:lta uuden työpaikan Suojärven tiepiirin 
tiemestarina. Hänelle oli annettu tusinan verran työmiehiä ja muutama hevonen. Lisäksi 
palkkaetuna isä sai virkakäyttöön sodassa pysyvästi vauhkoutunut hevonen, jota isä hoiti 
hyvin lempeästi.  Hevonen rauhoittui vähitellen ja pystyi lopulta osallistumaan 
tienhoitotyöhönkin. 
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Isä ylpeänä virkahevosensa ohjaksissa kesällä 1943

Evakossa saadut tartunnat ja alkeelliset asunnot saivat jo melkein voitetun tuberkuloosin 
leviämään paluumuuttajien keskuudessa. Paluun riemuun sisältyi näin paljon pettymystä ja
surua. Ne yritettiin haudata jälleenrakennuksen toimekkuuteen. 

Yleistä ilmapiiriä hallitsivat talvisodan jälkeen turvattomuus ja epävarmuus. Paluu 
kotiseudulle paransi evakossa kalvaneen koti-ikävän, mutta monta muuta vaikeutta oli 
vielä voitettavana. Sotatoimien jäljiltä Suojärven alue oli vankasti miinoitettu, ja 
onnettomuuksissa vammautui paljon myös 5 – 15-vuotiaita poikia. 

Minun onneni oli se, että oman poikajoukkoni johtajana oli 11-vuotias Eero, joka oli 
karismaattinen ja osasi käsitellä kaikkia aseita ja räjähteitä. Kylän kaikilla 6 – 10-vuotiailla 
pojilla oli henkilökohtaisena aseena, tietenkin luvattomasti, sekä kivääri että pistooli. Eero 
piti meille asesulkeisia ja sen vuoksi meille ei koskaan tapahtunut mitään vahinkoja, vaikka
melkein päivittäin kalastimme käsikranaattien avulla ja opettelimme tarkkuusammuntaa.    



9

Syksyllä 1943 myös minä aloitin kansakoulun Eloniemen piirin alakoulussa. Kylän koulu oli
poltettu ja opetusta annettiin Ojavuon talon pirtissä. Ehdimme käydä Eloniemen koulua 
vain yhden lukuvuoden. Minä olin ensimmäisen luokan oppilas ja Anja oli luokkaa 
ylempänä. Opettajallamme Juulia Salmelalla oli upseeriystävä, joka vieraili usein opettajan
luona. He sulkeutuivat luokan viereiseen opettajan asuntoon. Opettaja delegoi Anjalle 
valvonta- ja kurinpitotehtävät. Anja istui opettajan pöydän takana ja kurtisti kulmiaan aina, 
kun joku luokassa häiritsi toisia. Anja ei koskaan kannellut opettajalle jos joku aiheutti 
häiriötä luokassa. Kiltteydestään ja pienestä koostaan huolimatta hänellä oli merkillinen 
kyky ylläpitää järjestys luokassa ilman sanoja. Vuosia myöhemmin totesin, että Anja oli 
säilyttänyt tuon erityisen lahjakkuuden. Kun isä-Mikko kärsi ajoittain alkoholin liikakäytöstä,
Anja oli ainoa henkilö, jota isä kuunteli ja totteli myös juovuksissa ollessaan. 

AARRE

Veljeni Aarre anoi vapaaehtoisena pääsyä asepalvelukseen, ja samana päivänä, 
13.10.1943, hänet määrättiin nostomiehenä jalkaväkeen kiväärikomppania kolmeen. 
Hänen sotilaallinen kelpoisuusluokkansa oli A1. Hän painoi 61 kg ja oli 169 cm pituinen. 
Asepalvelukseen astuessaan hän oli vielä hieman alle 18-vuotias valoisa, herkästi naurava
ja ystävällinen nuorukainen.

Aarren koko sotilasura kesti puolitoista vuotta, josta ajasta hän oli rintamasotilas 9 
kuukautta ja toiset 9 kuukautta sotilassairaalan potilas. Aarre haavoittui 16.7.44 ja siirrettiin
sotasairaalaan nro 19:ään ensihoitoon ja sieltä 12.9.44 sotasairaalaan nro 10:een. Saman 
vuoden lopussa 31.12.44 Aarren nostomiespalvelus päättyi ja samalla hänet kutsuttiin 
oman ikäluokkansa, 1925 syntyneiden, mukana varusmiespalvelukseen 1.1.45 ja 
vapautettiin palvelusta neljän kuukauden kuluttua 30.4.1945. Käytännössä hän oli koko 
tuon ajan sotasairaalan potilas.  

Aarren vamma oli keskellä selkää selkärangan oikealle puolelle osunut kranaatin sirpale. 
Selkään jäi puolen kananmunan kokoinen arpeutunut kuoppa. Jos osuma olisi tullut 3 cm 
vasemmalle, olisi se katkaissut selkärangan. Jos osuma olisi tullut 6 cm vasemmalle, se oli
tullut suoraan sydämeen. Lisäksi Aarreen oli osunut pienempiä sirpaleita sekä niskaan että
takaraivon alueelle kallon sisään. Kallon sisällä olevat sirpaleet aiheuttivat hänelle ajoittain 
hyvin tuskallista kipua. 

Kotiuttamisen yhteydessä tehdyssä jälkitarkastuksessa Aarrelle määriteltiin 70 %:n 
sotavammasta aiheutunut toimintaa haittaava vajavuus eli invaliditeetti. Kotiutuessaan hän
painoi 60 kiloa ja oli 164 cm:n pituinen. 1,5 vuodessa hän oli lyhentynyt 5 cm. Hänelle oli 
myös tullut pieni yläselän kumaruus. Hän ei enää hymyillyt ja valo oli kadonnut hänen 
silmistään. Armeijasta vapautuessaan Aarre oli 19-vuotias, sekä fyysisesti että henkisesti 
runneltu, työtön ja vailla ammattikoulutusta. 

Hän ei kuitenkaan koskaan nurkunut kohtaloaan, ei valittanut, eikä syyttänyt ketään. Hän 
uskoi elämään. Neljä vuotta myöhemmin hän kohtasi tulevan vaimonsa Anna-Liisan. He 
solmivat avioliiton 26.5.1949 ja tasan kahden vuoden kuluttua tästä, 27.5.1951 heille syntyi
poika, Asko Ensio. Näin Aarren elämään sisältyi myös onnellisia tapahtumia. Sotavammat 
kuitenkin jättivät häneen pysyvät jälkensä. Aarre kuoli sodassa saamiinsa vammoihin vain 
39 vuotiaana 28.1.1965. 
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TOINEN PAKOMATKA

Karjalan kannaksen suurhyökkäys alkoi 9.6.1944 ja myös Suojärven asukkaat saivat 
ohjeen jättää kotinsa. Aloitimme toisen pakomatkamme. Isällä oli nyt mukanaan koko 
Suojärven TVH:n tiepiirin tienhoitokalusto ja kymmenen hevosta. Näin koko kylän 
asukkaitten irtain omaisuus sopii mukaan.  Suvilahden asemalla meidät lastattiin junaan. 
TVH:n hoitokalusto ja hevoset otettiin Suomen armeijan käyttöön. 

Toinen pakomatkamme oli yhtä kaoottinen kuin ensimmäinenkin. Juna oli tupaten täynnä 
pakolaisia. Aina, kun junaa pommitettiin, se pysähtyi. Meille matkalaisille oli annettu vain 
ohje juosta heti metsään piiloon ja odottaa siellä, niin kauan kun tilanne kesti. Veturin pilli 
ilmoitti meille, kun oli turvallista palata takaisin junan vaunuun. 

Monien mutkien jälkeen perheemme saapui Suolahteen, ja sieltä matkamme jatkui laivalla 
Viitasaarelle, jonne isä oli saanut kesäkuun 1944 alussa komennuksen sinne perustetun 
vankileirin tulkin tehtävään. Vankileiri sijaitsi Jurvansalon kylässä, ja meille oli ennalta 
luvattu Uusitalon tilalta kahden huoneen asunto. Talossa oli minun ikäiseni Erkki-poika. 
Hänen kanssaan aloitin 1944 syyskuussa Viitasaaren kirkonkylän kansakoulun toisen 
luokan. Koulumatka oli 7 kilometriä. Opettajapulan vuoksi lukuvuotta oli lyhennetty siten, 
että koulua oli 4 viikkoa syksyllä ja 4 viikkoa kevätlukukaudella. 

Venäläisten sotavankien palautus alkoi kesällä 1945 hyvin sekavissa oloissa. Vangit 
tiesivät, että Stalin tulisi kohtelemaan heitä maanpettureina. Sen vuoksi moni vanki yritti 
karata ja paeta Ruotsiin. 

Isällä oli ollut koko Viitasaarella olon ajan ongelmia vankileirin päällikön kanssa, joka 
kohteli vankeja hyvin julmasti. Erityisesti päällikkö kohteli armottomasti pakoa yrittäneitä.  
Lopulta, heinäkuun alussa 1945 isän ja päällikön suhde oli niin jännitteinen, ettei isällä ollut
muuta keinoa kuin paeta itse Viitasaarelta välittömästi. Hän ei ollut ilmoittanut lähdöstään 
kenellekään eikä myöskään kertonut kenellekään, mihin hän aikoi muuttaa. 

Oma arveluni on, ettei isä ollut avustanut vankien pakenemista, mutta oli kyllä 
voimakkaasti vaatinut, ettei suomalaisten asia ollut tuomita pakoa yrittäneitä vankeja, joita 
Venäjällä odotti kuolemantuomio. Tästä asiasta isä puhui usein kotona. 

Perheemme pakeni Viitasaarelta Pitkälahteen Kuopion lähelle. Pitkälahdessa asui Katri-
äidin Anna-sisar miehensä ja poikansa kanssa. He asuivat yhden hellahuoneen 
asunnossa jonka koko oli noin neljä metriä kanttiinsa. Näin meitä asui yhteensä 
kahdeksan ihmistä tässä hellahuoneessa. Anna-sisar ja hänen miehensä Antti nukkuivat 
metallirakenteisessa Hetekassa, jonka toinen osa saatiin laskettua alas niin, että sängyt 
olivat päivisin sisäkkäin. Meillä muilla oli pukkisängyt, joissa oli telttakangaspohja ja 
reunoissa kahdeksan sentin paksuiset soirot. Näin nämä sängyt sai nopeasti kierrettyä 
rullalle ja pukit päällekkäin päiväksi. 

Sisarukset Katri ja Anna olivat hyvin läheisiä toisilleen ja sopu antoi sijaa. Sisaruksilla oli 
selvä työnjako, Katri vastasi ruokahuollosta ja Anna siivouksesta ja pyykinpesusta. Isä ja 
Aarre saivat molemmat työpaikan Pitkälahden sahalta. Myöskin isä ja Annan mies Antti 
Virsunen olivat nuoruuden ystäviä. Heillä oli tosin pitkiä poliittisia keskusteluja Viitasaaren 
vankileirin sisäisistä asioista niin vankien pakoyrityksistä kuin isän Viitasaarelta 
pakenemisen syistäkin. 
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Poliittisesti he olivat kaukana toisistaan. Antti oli jyrkän linjan kommunisti. Isä oli oikean 
laidan tannerilainen sosialidemokraatti. Huolimatta Antin poliittisesta vakaumuksesta hän 
ei tuominnut isää, vaan hyväksyi hänen menettelynsä täysin. Minä kuuntelin heidän 
keskustelujaan herkällä korvalla. En tietenkään silloin käsittänyt täysin asioiden kulkua. 
Kumpikin oli huomannut, että kuuntelin tarkasti mistä puhuttiin. Ehkä siksi heidän 
keskinäinen keskustelunsa muuttui yhä vaikeammin ymmärrettäväksi. 

Anja ja minä olimme Pitkälahden kansakoulussa lukuvuoden 1945 – 46. Koulun opettaja, 
Puukko nimeltään, oli römeä-ääninen mies, joka halusi opettaa minulle Ateenalaisten 
laulua; Kaunis on kuolla kun joukkosi eessä urhona kaadut taistellen puolesta maan, 
puolesta heimosi.” Olin hiljaa, en pystynyt yhtymään lauluun. Laulu toi mieleeni jäätyneet 
ruumiit ja kasvoille jäykistyneet kauhun ilmeet. Tiesin opettajaa paremmin ettei kuolema 
sodassa ole kaunis. Vaikenemiseni johti vaikeaan konfliktiin opettajan kanssa. 
Laulunumerokseni todistuksessa jäykistyi 5.

Kesällä 1946 muutimme Pitkälahdesta Pankakoskelle, josta isä sai työpaikan paikalliselta 
sahalta.  Syyskuun alussa muutimme Lieksaan, jossa aloitimme Partalan mäen koulussa 
syyslukukauden. Siellä jouduimme molemmat vaikeasti koulukiusatuiksi. Niinpä 
palasimme Pankakoskelle syyslukukauden loppuun. Kevätlukukauden 1947 meidät 
velvoitettiin kuitenkin palaamaan Partalan mäen kouluun koska isä oli ostanut Lieksasta 
talon Suojärvelle jääneen talonsa sotakorvauksena saamillaan rahoilla. Koulukiusaaminen 
jatkui, Anja ja minä inhosimme tuota koulua. 

ISÄ SIIRTOVÄEN ASIOIDEN HOITAJANA JA SOTAKORVAUSTEN VÄLITTÄJÄNÄ  

Vuosina 1947 – 52 Suomessa korjattiin kaikkialla sodan tuhoja, rakennettiin asuntoja niin 
sotaveteraaneille, Karjalasta tulleelle siirtoväelle kuin Lapin sodassa kotinsa menettäneille.
Rakennusmateriaaleista oli puutetta ja elintarvikkeet olivat kortilla. Tilanne oli yhtä vakava 
myös rajan takana Neuvostoliitossa. 

Isällä oli kaunis käsiala ja sujuva kynä. Niinpä monet tutut evakot pyysivät isää 
kirjoittamaan puolestaan hakemuksia ja selvityksiä sotakorvausten saamiseksi. Näissä 
asioissa isä joutui lähestymään myös kansanedustajia. Sosialidemokraattina hänelle oli 
luontevaa kirjoittaa tuntemilleen vasemmistopoliitikoille. Mikkeliläinen kansanedustaja K.F. 
Haapasalo oli hänen pitkäaikainen kontaktinsa. Hänelle myös vastattiin. Muistan, kuinka 
kerran hän näytti minulle Väinö Tannerilta saamaansa kirjettä. On onnetonta, ettei hänellä 
ollut asiaansa osaavaa sihteeriä, joka olisi pitänyt hänen paperinsa järjestyksessä. 
Tämäkään kirjeenvaihto ei ole säilynyt.

Suomi joutui maksamaan sotakorvauksena Neuvostoliitolle myös puutavaraa. Isä sai 
yllätyksekseen kutsun tulla neuvottelemaan täysin uudesta työpaikasta Haukivuorelle.  
Paikallisen sahalaitoksen johtajana oli isälle jo Suojärven ajoilta tuttu Teppo Ivakko. Hän oli
hyvin tunnettu ja arvostettu toimija maan sahateollisuudessa. Ivakko tiesi isän 
venäjänkielen taitoiseksi ja oli jo puhunut tutuilleen sahanjohtajille isän sopivuudesta 
uuteen, sotakorvauksena venäläisille toimitettavan puutavaran välittäjän tehtävään. 

Isä hyväksyi Haukivuorelta saamansa työpaikan. Kesken kevätlukukauden muutimme siis 
yllättäen Lieksasta Haukivuorelle. Uudessa tehtävässään venäjänkieli tuli hänelle 
uudelleen aktiiviseen työkäyttöön. Isän työnä oli kerätä sotakorvauksena kaikilta Savon 
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radan varrella olevilta sahalaitoksilta sahatavaraa alkaen Kontiolahden sahalta päättyen 
Vainikkalan raja-asemalle.  

Elämämme muuttui yht’äkkiä. Isä myi Lieksasta ostamansa talon ja aikoi ostaa talon 
myynnistä saamillaan rahoilla Aarrelle hyvän henkilöauton ja kustantaa hänelle ajokortti. 
Hyvä suunnitelma kuitenkin kaatui siihen, ettei liikenneviranomaiset myöntäneet Aarrelle 
ammattiajokorttia sotavammasta johtuvan 70 %:n invaliditeetin vuoksi. Lääkärit arvioivat 
riskit liian suuriksi. 

Huhtikuun alussa 1947 Anja ja minä aloitimme koulunkäynnin Haukivuoren asemakylän 
koulussa. Koulukiusaus loppui kuin veitsellä leikaten. Haukivuorella saimme sitten käydä 
kansakoulun loppuun. Aarre sopeutui myös hyvin Haukivuoreen. Hän sai työpaikan 
Haukivuoren Sahalta. 

Elämämme rauhoittui, saimme keittiön ja kamarin kokoisen asunnon juuri valmistuneesta 
puurakenteisesta talosta. Asunnon pinta-ala oli noin 35 m2. Elinolosuhteiden parantumisen
merkiksi kamarimme seinälle ilmestyi sekä isän että äidin vanhempien suurennetut ja 
kehystetyt valokuvat, lisäksi naapurissa asuva harrastelijamaalari Väinö Valkonen lahjoitti 
isälle itse maalaamansa Wrightin Taistelevat metsot -maalauksen toisinnon. Kamarissa oli 
sivusta vedettävä sohva ja siinä olkipatja. Isä ja äiti nukkuivat siinä, Aarrella, Anjalla ja 
minulla oli Pitkälahden ajalta peräisin olevat pukkisängyt. 

Meille tuli koko sota-ajan Suomen Kuvalehti ja Kotiliesi. Niistä opin lukemaan jo ennen 
koulun aloittamista. Lisäksi meille tuli Karjalan Maa niminen lehti, jossa oli minulle tärkeä 
sarjakuva: Ismo Lento, Rajaseudun poika. Äidille tuli lisäksi viikon tai parin välein 
ilmestyvät viihdelehdet, Perjantai ja Nyyrikki. Nämä lehdet olivat täynnä hempeitä 
rakkauskertomuksia. Huomasin kyllä aika ajoin, että myös isä luki noita lehtiä salaa.   

Anja sai 16-vuotiaana työpaikan isän Haukivuoren sahalle perustaman työmaaruokalan 
keittiöstä. Hänen työnsä oli sekä vastuunalaista että raskasta. Anja pelastui raadannasta, 
kun isän serkku kunnansihteeri Viktor Tuomela näki Anjan kansakoulun päästötodistuksen,
jonka keskiarvo oli 9. Viktor määräsi isän huolehtimaan siitä, että Anja pääsee jatkamaan 
opiskelua. Näin Anja haki Mikkelin Kauppakouluun. Kauppakoulusta valmistuttuaan Anja 
sai heti työpaikan Keskon tukkukaupan Mikkelin konttorista. Sieltä hän siirtyi sitten 
Mikkelin Osuuspankin palvelukseen edeten siellä lopulta pankin pääkassanhoitajaksi.
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17-vuotias kauppakoululainen Anja 

Minä pääsin 14-vuotiaana sahalle kesätöihin. Tehtäväni oli vetää valumuotteina käytetyistä
betonilaudoista naulat pois, oikoa ne vasaralla ja luovuttaa oiotut naulat päivittäin 
varastonhoitajalle. Punnitus määritti palkan suuruuden. Kesäansioilla ostin sitten elämäni 
ensimmäiset omat kirjat. Tilasin postimyynnin kautta suomalaisia ja venäläisiä klassikkoja. 
Tolstoin Anna Karenina sekä Dostojevskin Karamazovin veljekset ja Idiootti kolahtivat 
ankarasti. Elin seuraavat pari vuotta venäläisten klassikkojen maailmassa.

Seuraavana keväänä, 15-vuotiaana, menin jälleen sahalle töihin, nyt lankunkantajaksi. Työ
oli raskasta. Usein päivän päätyttyä olin niin väsynyt, että minun oli pakko nukkua ainakin 
tunti ennen illallista. Kauhistuin pelkkää ajatusta, että joutuisin koko elämäni tekemään niin
raskasta työtä. 

Mikkeliläisestä Vapaus-lehdestä näin ilmoituksen, jossa Valtion Tykkitehdas, myöhemmin 
Valmet, haki eri teollisuusammatteihin koulutettavia oppilaita nelivuotiseen koulutukseen 



14

Tykkitehtaan oppilasasuntolan portailla kesällä 1952 asuntolan oppilaat, ylärivissä 
vasemmalta Arvo Tavi, Jouko Salmela, Lauri Nerg, alarivissä Reino Terho, Toivo 
Tuukkanen ja Pauli Niemi 

Jyväskylään. Myöhemmin sain kuulla, että hakijoita oli 500 joista valittiin 30. Valinta tehtiin 
kahden päivän mittaisella testillä. Hyvällä onnella olin valittujen joukossa. Se muutti 
elämäni suunnan. Sain paikan oppilasasuntolassa, meitä oli 20 poikaa samassa 
huoneessa, jokaisella oma kerrossänkypaikka. Asuntolassa oli hyvät peseytymistilat ja 
tilava seurusteluhuone. Asuntolan valvoja asui parakin toisessa päässä ja kävi iltaisin 
tarkistamassa, että jokaisessa sängyssä oli nukkuja paikalla. Mitään ongelmia tässä 
asumisessa ei koskaan ollut. Tykkitehtaan konepajakoulussa sain hyvää opetusta ja 
neljännen kouluvuoden päätteeksi tein ammattityönäytteen ja minut julistettiin ammattinsa 
osaavaksi sorvariksi. Pääsin myös ensiyrityksellä opiskelemaan Kotkan Teknilliseen 
Oppilaitokseen koneenrakennuksen konstruktiotekniikan linjalle.  

Isän työ sai ajan oloon omat muotonsa. Kontiolahden sahalta alkoi sotakorvauksena 
toimitettavan puutavaran keräily. Savon radan varrella sijaitsevilta sahoilta junaan lisättiin 
vaunuja yksi toisensa jälkeen. Puutavarasta muodostui näin lopulta maksimipituinen juna. 
Vainikkalan raja-asemalla junaan tuli venäläiset tarkastajat ja viralliset vastaanottajat. 
Vaunu kerrallaan sahatavaran laatu vaunut tarkastettiin ja tarkastuksesta tehtiin tarkka 
dokumentti sekä suomeksi että venäjäksi. Kun juna oli luovutettu vastaanottajille, isällä 
alkoi sama prosessi uudelleen alusta Kontiolahdelta. Isä otti kerran kesällä 1950 minut 
mukaansa sotakorvausjunan matkalle Kontiolahdelta Haukivuorelle. 

Seuraava kuvaus sotakorvausten toimittamisesta perustuu sekä omiin havaintoihini tältä 
matkalta että satunnaisista katkelmista sahanjohtajien ja isän välisistä keskusteluista eri 
aikoina.  
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Jokaisen Savon radan varrella olevan sahan johtaja yritti ujuttaa luovutettavan puutavaran 
sekaan myös laatukriteerejä täyttämätöntä puutavaraa. Isä tunsi hyvin kaikki venäläiset 
liiketavat entuudestaan jo Pietarin ajoilta. Tämän vuoksi isä ehdotti Teppo Ivakolle 
perinteisiä venäläisiä menettelytapoja. Jos joku sahanjohtaja halusi johonkin 
luovutettavaan puutavaraerään huonompilaatuista tavaraa, hänen piti antaa tarkka selvitys
missä junan vaunussa vialliset erät sijaitsivat ja toimittaa huomiota herättämättä isän 
kautta korvausten vastaanottajien johtajalle suomalaisia elintarvikkeita, kuten voita, lihaa ja
viljaa. Leningrad oli sodan aikana ollut vuosia saksalaisten piirittämä ja sen vuoksi 
elintarvikepula siellä oli moni verroin suomalaisten kärsimää pulaa vaikeampi. Vaihtokurssi
puutavaran ja elintarvikkeiden välillä oli Suomelle tavattoman edullinen.

Tästä ”vaihtokaupasta” muodostui nopeasti toimintamalli, josta molemmat osapuolet 
hyötyivät. Suomalaiset jälleen rakentajat saivat hyvälaatuista sahatavaraa ja venäläiset 
sotakorvausten vastaanottajat saivat kipeästi tarvitsemiaan elintarvikkeita. Epäilyksettä 
luovutetut elintarvikkeet eivät jääneet vain korvausten vastaanottajille, merkittävä määrä 
niistä meni heidän esimiehilleen. On aikamoinen ihme, ettei tästä tavaranvaihtokaupasta 
ole myöhemminkään julkisuudessa puhuttu. Aikamoisia veitikoita ja asiansa osaavia he 
kaikki kuitenkin olivat.

 

Sotakorvausten luovutusprosessin oheen muodostunut vaihtokauppa kaiketi aiheutti sen, 
että venäläisen osapuolen intressissä oli pitää kaikki osapuolet tyytyväiseinä. Myös 
venäläinen liiketapa velvoitti järjestämään säännöllisin väliajoin juhlia, joissa vodka virtasi. 
Näissä kosteissa juhlissa isän hyvä viinapää tuli moneen kertaan hyvin testatuksi.

LOPPU HYVIN - KAIKKI HYVIN

Isän muutto Pietariin 11-vuotiaana pois lapsuudenkodistaan katkaisi pysyvästi hänen 
yhteytensä sisariinsa ja veljiinsä. Lisäksi sota-aika hajotti suvun jäsenet asumaan eri 
puolille maata. Minulle oli suuri yllätys, kun tätä sukuselvitystä tehdessäni paljastui, että 
isällä oli ollut 5 veljeä ja 3 sisarta. Isä oli lapsikatraan toiseksi vanhin. Tavin laajaa sukua 
asui Suojärven lisäksi Salmissa, Suistamolla ja Soanlahdella.

Äitini lapsuuden kodissa oli kuusi lasta: Antti 1892, Juhana 1894, joka muutti Amerikkaan 
ja otti siellä nimekseen John Lane, äitini Katri 1895, Agneta 1898, Anna 1899 ja lapsena 
kuollut Maria. Vain Anna-sisareensa äidillä oli elämänmittainen yhteys.

Vanhempani joutuivat kestämään kolme sotaa, jättämään kotinsa kahdesti ja aloittamaan 
yhteiselämänsä myös kaksi kertaa tilanteesta, jolloin he omistivat vain päällään olevat 
vaatteet. Evakkovuodet jättivät pysyvät jälkensä koko perheeseen. Luulen, etteivät isä ja 
äiti enää pystyneet juurtumaan mihinkään uusista asuinpaikoistaan. Tavallaan heistä oli 
tullut nomadeja, elämän evakkoja. 

Vuodet 1947 – 1952 olivat isän elämässä monessa mielessä merkittävimmät. Noina 
vuosina hän sai käyttää täysimääräisesti kaikkia sekä syntymälahjanaan että elämän 
kokemuksenaan kertynyttä monipuolista osaamista. 

Sotakorvausten päättyminen muutti jälleen kerran isän elämän. Hän menetti mieluisan 
työpaikan ja joutui palaamaan Haukivuoren sahalle entiseen työhönsä. Alkoholin osuus 
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isän elämässä tuli entistäkin keskeisempään rooliin. Juominen alkoi aina lauantai-iltaisin ja
päättyi sunnuntaina. Hän ei koskaan tullut työpaikalleen humalassa, eikä humalaisena 
kohdellut perhettään väkivaltaisesti. Anjan tiukkojakin määräyksiä hän totteli aina ehdoitta.

Äiti kesti isän rinnalla loppuun asti. Äiti kuoli kolme vuotta isän kuoleman jälkeen. Hänetkin
on haudattu Haukivuoren ev.lut. seurakunnan hautausmaalle 1.10.1961. Äiti kärsi koko 
elämänsä ajan isän alkoholin liikakäytöstä, mutta äidin kiltti luonne ja pohjaton 
kärsivällisyys saivat hänet aina jaksamaan.

Isän vakava sairastuminen muutti isää. Elämänsä lopulla isästä tuli lempeä ja hiljainen, 
suhde äitiin muuttui kauniiksi. Kuolinvuoteellaan hän kertoi äidille joutuvansa muuttamaan 
vielä kerran, nyt hänen on mentävä yksin valmistelemaan yhteistä muuttoa. Isä kuoli 
rauhassa ja sovinnossa itsensä, äidin ja lastensa kanssa. Hänet on haudattu Haukivuoren 
ev.lut. seurakunnan hautausmaalle 6.7.1958. Kuolemaan johtaneina perussairauksina 
hänellä oli rasitusrintakipu (angina pectoris) sekä lähes viisikymmentä vuotta jatkuneesta 
säännöllisestä tupakoinnista kehittynyt keuhkoahtautumatauti (chronic obstructive 
pulmonary disease).

Isä oli sosiaalisesti lahjakas. Hän sai helposti yhteyden kaikkiin ihmisiin. Koko elämänsä 
ajan hänellä oli montaa rautaa tulessa. Hän syttyi helposti uusille asioille, paikalleen 
jähmettymistä hän ei kestänyt. Siirtoväen asioiden ajamiseen hän käytti vuosien paljon 
aikaa. Hänellä oli kaunis käsiala ja sujuva kynä, siksi hänen apuunsa turvauduttiin.  

LIITTEET:

- Sukutaulu Tavi – Wirolainen
- Mikko Tavin sisaret ja veljet
- Katri Tavin sisaret ja veljet


