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Karjalan mies aikansa aallokossa 

Ludvig Liuksen (1882-1972) omaelärnäkerta 

Toimittanut ja täydentänyt Anni Lampen 

Suvun historiaa 

Valkjärven, pitäjän Siparilan kylässä asui 1700-luvun alkuvuosikymmeninä seuraa-
vat talolliset: Stephan Meuruin Sigfrid Kaurain Georgius Kaulio sekä Georgius, Mi-
kael, Anders Grels Petter ja Jöran Tukiat. En iksi mainitun Stephan Meuruisen ja vai-
monsa Karin Tukian perheeseen kuului myös heidän tyttärensä Brita ja tämän aviomie 
Olof Liu , jotka ovat V alk:järvellä ja sieltä muualle siirtyneiden suvun jäsenten kanta-
vanhemmat 

Liusten sukua on Siparilasta siirtynyt 1700-luvulla VaJkjärven Nurmijärven ja Jutik-
kalan kyliin ja I 800-luvulla Nunnijärveltä Raudun pitäjän Orja a.aren kylään. Tämän 
vuosisadan aikana on Liuksia siirtynyt myö Sakkolaan, Viipuriin Lappeemantaan 
Rautuun, Lahteen, Vuokse)aan, Helsinkiin, Muolaaseen, Sailaan; ja Karjalan luovutta-
misen jälkeen mm. Keuruulle, PetäjävedeUe, Lahteen ja moneJle muulle paikkakun-
nalle. 

Liuksen suku on pääasiassa ollut maanviljelijöitä. Perintätieto mainitsee kantaisän 
OlofLiuksen olleen sotilaan. Tämä ei kuitenkaan merkitse itä että se olisi ollut hänen 
ammattinsa, sillä siihenkin aikaan oli sodan sattuessa joka miehen oltava sotilas. Kun 
hän solmittuaan avioliiton talontyttären Brita Meuruisen kanssa joutui maanviljelijä-
perheen jäseneksi, tuli hänestä maanviljelijä ainakin silloin, ellei tämä ollut hänen ai-
kaisempikin ammattinsa. 

OlofiJlaja Britalla oli neljä poikaa ja kaksi tytärtä . Tyttäristä Sophia (1723-1761) oli 
naimisissa Jöran Bengtzinin kanssa Bengtsilän kylässä ja Maria (1734-1761) Barthold 
Coiraisea kanssa Nurmijärven kylässä. Yhdellä poji ta JöranilJa, joka oli naimisissa en-
sin Beata Koi(aisenja tämän kuoltua kohta ensimmäisen lapsensa Valborgin (1789- 1815) 
syntymän jälkeen sitten Anna Thusbergin kanssa, ei ollut muita lapsia. Mutta Micha-
el, Thomas ja Erik.jatkoivat sukua. Heidänjälke.i iään asui Valkjärvellä Siparilan, Nur-
mijärven ja Jutikkalan kylissä, kunnes viime sotien jälkeen tapahtunut Karjalan alueen 
pakkoluovutus hajoitti asukkaat muualle Suomeen. 

Stephan Meuruisen tila sijaitsi V alkjärveo Koilli rannalla Nurmijärvelle vievän maan-
tien ja Jyrkjärvet-Lletteenojan välisellä alueella, 50 metriä Valk:järven pintaa kor-
keammalla olevan Kokkomäen länsi-, etelä- ja itärinteillä. Talo oli Valkjärveen laske-
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van Lietteenojan suun lähellä. Ukko Meuruisen ja hänen vävynsä Olof Liuksen kuol-
tua vuonna 1742 jäi tila Liuksen poikien haltuun. 

Ajan kuluessa pojat perheelli tyivätja talo alkoi käydä ahtaaksi parinkymmenen hen-
gen asua, uusien asuntojen rakentaminen oli välttämättömyys. Vanhin poika Mikko siir-
tyi Jyrkjärven suunnassa olevalle palokasken tasanteelle, rakensi sinne jykevistä hon-
gista ison pirtin, jossa oH tilaa yhdeksänhenkisen perheen asua. Tässä tuvas a asui vie-
lä 1880-luvulla Mikon pojanpojanpoika Aapro-ukko (1824-1899) jonka pojat Euse-
bius ja Tobias rakensivat itselleen uudet, uunilla varustetut tuvat ja savupirtti jäi toi-
mittamaan navetan virkaa. 

Toinen Olofin pojista Tuomas (1725- 1786) jäi vanhaan isältä perittyyn kotitaloon. 
Myöhemmin raken i hän uuden rakennuksen Kok.komäelle vievän tien pohjoispuolel-
le, entisen paikan jäädessä naapurikylästä siirtyneen Lemmetyn haltuun. Tämä Tuo-
mas, samoinkuin veljen ä Michael ja Jöran, oli ottanut vaimonsa Nurmijärven Koi-
raisten tyttäristä. Hän harrasti yhteiskunnallisia asioita. Hänet mm. nimitettiin Sexman-
niksi, s.o. kirkon kuudennusmieheksi ja kiitollisena hänen toiminnastaan seurakunnan 
hyväksi, pidettiin hänelle kuoltuaan tavallista juhlavammat hautajaiset seurakunnan toi-
mesta. 

Tuomaan pojan Samuelin mukaan kuulin vielä viime vuosi adan lopulla hänen pe-
rilli iään nimitettävän samulilaisiksi, erotukseksi toisten Liusten taloista. Sarnuelilla oli 
kaksi poikaa Andrea ja Tuomas. Antin pojista mui tan Juhanan (1821- 1889), joka b.'Uo-
linvuoteellaan pyysi isääni ajamaan hänen partansa ja palkkioksi antoi sinettin ä, kun 
oman perheen jäsenille nirnikirjaimet eivät sopineet. Tällä Juhanalla oli poika Anders 
Gabriel joka palveli vapaaehtoisena Suomen vanhassa kaartissa ja sen mukana osal-
listui Turkin sotaan vv. 1877-78. Hänen poikansa Väinö Lumme (nimi muutettu ly-
seolaisena ollessa) toimi Viipurissa oikeuspormestarina. Sen jälkeen Korkeimman oi-
keuden jäsenenä ja on nykyään (1955) kihlakunnan tuomarina For sassa. 

Juhanan veljellä Mikolla (1827- 1908) oLi kaksi poikaa Ludvig (1858- 1915) ja Vik-
tor Emmanuel ( 1864-1937). Mikko harrasti maanviljelyksen ohella hevoskasvamsta ja 
-kauppaa. Talo a oli myö poikien 1890-luvulla perustama ekatavarakauppa. Tämän 
vuoksi ja kylän keskeisellä paikalla sijaiten muodo tui siitä kyläläisten illanviettopaik-
ka, johon miehet ja joskus naisiakin kokoontuivat tarinoimaan ja lehtiä lukemaan var-
sinkin sunnuntai-iltoina. Muistan miten kylän ukkoja istui pitkin suuren ja tilavan tu-
van penkkejä Mikko-ukon jutellessa kauppamatkoistaan. Kerrankin oli hän hankkies-
saan hevosia erään suuriruhtinaan talliin saanut tältä määräyksen tuoda kaksi aivan sa-
man kokoista ja väristä hyvää hevosta. Tehtyään monta matkaa kotimaan parhaimmil-
le hevoskasvatuspaikkakunniUe oli hän vihdoin saanut mielestään vaatimusten mukai-
en hevosparin. Vietyään nämä Pietariin, oli suuriruhtina ollut hyvin tyytyväinen ja 

maksanut niistä siihen aikaan tavattoman korkean hinnan, 700 kultaruplaa kappaleelta. 
Pojat Ludvig ja Viktor E. olivat toimek.kaita maanviljelijöitä ja kauppiaita ja sen ohel-

la huomattavia kunnallismiehiä toimien kunnal.lislautakunnan esimiehinä ja monis a 
lautakunnissa ja muussa yhteistoiminnassa. Ludvigin muutettua Nurmijärvelle lopetti 
Viktor E. kaupan ja perusti sahan Ryönön tilalle Valkojan varrelle. 

Viktor E:n pojista on Rudolf kauppiaana Lahden Okeroisissa, Väinö Viljam maan-
viljelijänä Viialan AlkkuJassa.ja Einarilla on mylly ja saha Petäjävedellä, nyt taitaa ra-
kentaa vielä elokuvateatteria. 

Samuelin nuoremmalla pojalla Tuoroaalla oli kolme poikaa Matti (1823-1910), Jo-
han (1834-1897) ja Heikki (1838- 1916). Matti oli pitkä ja vahva mies. Niinpä elikin 
87-vuotiaaksi. Hänellä oli tila Ryönössä Valkojan varrella. Toinen poika Johan meni 
Pietariin nuohoojaksi, perusti myöhemmin sinne oman nuohousliikk.een. Hänellä oli 
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kaksi tytärtä Eeva jaRoosa. Muistelen toisen olleen naimisissa insinööri Aalbergin kans-
sa. Heikki oli maanviljelijänä Nurmijärven kylässä Ruukilla. 

Olofin nuorimmalla pojalla Erikillä (1732-1807) oli vaimona Katrina Lemmetty. He 
saivat kolme poikaa ja viisi tytärtä. Vanhin pojista oli Matti (1761-1826). Hän oliot-
tanut vaimokseen Helena Sällisen Suontaan Ylä-Sälliseltä. Tästä johtui, että Ylä-Sälli-
siä pidettiin sukulaisina vielä minunkin aikanani. Se oli tapana. Matilla oli myö viisi 
tytärtä mutta vain yksi poika, joka oli isänsä kaima, Matti (1804-1869) joka oli ensin 
ottanut vaimokseen pikkusel'lckunsa Tuomaan tyttären Marian (1815-34) ja tämän kuol-
tua lapsivuodekuumeeseen meni oltuaan kuusi vuotta le kenä toisiin naimisiin Anni 
Tahvontytär Kaulion (1821-1901) kanssa. Hän oli isäni äiti. 

Kun Erikin vanhemmat veljet olivat asettuneet tilan alavammille maille, joutui Erik 
pohjoisen puolella olevan Kokkomäen korkeimman kukkulan haltijaksi. Sieltä oli ava-
ra näköala. Paitsi Valkjärven ympäri töolcyliä näkyi sinne lounaasta Kivennavan kirk-
ko ja Linnanmäki ja etelästä Ylentelän kylä sekä Lempaalasta Korkeamäki . Lähellä mä-
en korkeinta huippua oli pyöreä noin 40 metriä leveä kuoppa, mahdollisesti suuren me-
teorin aikaansaama. Tämä oli pohjalta soistunut ja vesinen. Sateisten syksyjen jälkeen 
pakkasten tultua runsasvetisenä jäätyneenä se oli hyvä lasten liukumapaikka, samoin 
kuin sen rinteet talvisin mainiot mäenlaskupaikat. Tämän l'Uopan reunalle oli raken-
nettu talo ja siihen tuotu Kaulion 19-vuotias Anni-tyttö emännäksi . 

Olin lapsena paljon ihaillut kirkon alttarin yläpuolella olevaa suurta kuJtaista aurin-
koa, jonka parin metrin pituiset säteet k:imaltelivat kauniisti varsinkin jouluna jolloin 
kruunujen kynttilät loivat valoaan niihin. Anni-mummo kertoi isoisäni olleen kirkkoa 
rakentamassa ja tehneen mm. tämän auringon, joka sitten oli kullattu. V alkjärvi-kirjan 
sivulla 181 olevassa kuvassa näkyy alareuna tästä kultaisesta auringosta. 

Matillaja Annilla oli tuo ennenlcin toistunut määrä lapsia: neljä tyttöä ja kolme poi-
kaa (ensimmäi en vaimon lapsi oli kahden viikon vanhana seurannut äitiään hautaan). 
Ensimmäinen oli Helena ( 1841-18 85), meni 18-vuotiaana naimisiin Juho Ikoselle V aa-
limoon. Ikosen kuoltua meni vaimoksi Tuomas Martikaiselle Nurmijärvelle. Ikosen 
kanssa oli hänellä yksi tytär Annija Martikaisen kanssa kolme poikaa, Juho synt. 1872, 
Matti synt. 1878 ja Joosep synt. 1882. Matti ja Joosep kuolivat ennen 20 ikävuottaan, 
mutta Juho eli vanhaksi asuen vaimonsa Maria Sakkosen kanssa pitäjätuvallaja toimien 
seurakunnan haudankaivajana ja kellojen soittajana. Heidän tyttärensä Helvi on Iitin 
Perheniemessä Viljam Anttolan emäntänä. 

Toinen Matin ja Annin tyttäristä oli Valborg (1843-1912). Varpu meni naimisiin Ju-
hana Virolaiselle Aliskalaan. Heidän poikansa Matti oli kauan kihlakunnanoikeuden 
lautamiehenä ja nimitettiin herastuomariksi. Hän kuoli v. 1954 Jämsässä, jossa hänen 
perheensä edelleen asuu. 

Kolmas lapsista oli Joosep, joka k:uolijo kaksi vuotta täytettyään näivetystautiin. Nel-
jäs lapsi oli taas tyttö, Maria (1843- 1880), joka meni vaimoksi Piikkilään Mikko Äi-
käälle. Heillä oli poika Juho. 

Viidennelle lapseUe annettiin nimeksi Fredrik (1851-1922). Hän sairasti lapsena pit-
källisen ankaran taudin, joka lamautti hänen henkisen kehityksensä. Hän omasi vahvan 
taipurn.uksen musiikkiin. Jokaisen kuulemansa sävelmän, virret, kansanJaulut ja tanssi-
ävelmät hän muisti ja lauloi tai rallatti niitä sopivissa tilaisuuksissa. Mielellään hän kä-

vi ropotissa, s.o. suorittamassa tilalle määrättyjä päivätöitä Veikkolan lahjoitusmaaho-
vin pelloilla tai .niityillä. 

Seuraava lapsista oli Juhana (1853-1920), tämän kirjoittajan isä. Nuorimmaisen ni-
mi oli Hedvig ( 1856-1872). Mummo kertoi hänen olleen herttaisin kaikista lapsistaan 
ja sen vuoksi ei hänen sallittu kauemmin elää tässä pahassa maailmassa. 
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Kokkomäen Juho ikämiehenä. 

204 



Isäni Kokkomäen Juho 

Juhana, kaikkien Valkjärveläisten tuntema Kokkomäen Juho sai kokea elämässään 
paljon vaikeuksia. Hän oli 16-vuotias kun isä kuoli. Kun vanhemmat sisaret olivat men-
neet miehelään, jäi perheeseen nuoren isännän huollettavaksi äiti, sairasvuoteessa työ-
hön kykenemättömänä makaava Rieti-veli ja 9-vuotias pikku Hetti-sisko. Mutta Juho 
ryhtyi tarmokkaasti kyntämään ja kylvämään sekä suoritti hoviin ropottipäivätyöt. V aik-
ka heikoinkin voimin olisi Juho-poika menestynyt tilansa hoidossa, mutta nyt tuli isku, 
joka näytti kerta kaikkiaan katkaisevan hänen uransa maanviljelijänä ja tuhoavan hä-
nen perheensä tulevaisuuden. 

Juhon isältään perimän tilan viljelyksiä olivat edelliset sukupolvet tunnollisesti hoi-
taneet huolimatta tämän isonvihan aikana Venäjän hallintaan joutuneen maakunnan sor -
retusta asemasta, johon sen olivat saattaneet keisarien ja keisarinnojen suosikit saatu-
aan nämä ennen vapaiden talonpoikien maat läänitystiloikseen. Muuan naapuri havait-
si Kokkomäen tilan omaansa paremmaksi ja kotiperheensä oman tilansa kokoon näh-
den liian suureksi. Hän sai hovin silloiselta hoitajalta jollakin tavalla luvan muuttaa vil-
jelemään Kokkomäen tilaa "koska Juho Lius päästää hyvän tilan rappiolle työvoiman 
puutteessa". Valituksesta ei ollut apua, mutta ai Juho kuitenkin perheensä asunnoksj 
lähellä olevan autiotilaan kuuluvan rappioituneen . avupirtin ja keväällä kylvämistään 
viljoista korjata puolet perheensä elatukseksi sekä lupauksen kahden vuoden vero- ja 
päivätyövapaude ta, mikäli haluaa ja jaksaa nurmettuneita peltoja viljellä. 

Mikäs nyt eteen? Juhoon oli vakiintunut se usko, että maa ei petä vaikka kaikki muu 
pettäisi. Hän alkoi pehmitellä peltoja minkä jaksoi. VäUaikoina hän oli Pietarissa enon-
sa luona.joka vuokraajana piti Suomen aition taJos a Gont hamajakadun varrella mat-
kustajakotia ja kauppaa. Täällä hän oppi venäjän kielen ja tutustui kauppatapoihin. Eno 
olisi halunnut hänet pitempiaikaiseksi apulaisekseen mutta Juho ei halunnut luopua 
maasta, siihen hän edelleen luotti. 

Mutta laihtuneiden peltojen sato oli pieni, se ei riittänyt perheelle eikä vähälukuisil-
le kotieläimille. Tarvittiin rahaa. Juho ryhtyi välittämään maalaistuotteiden vientiä Pie-
tariin. Hän kuljetti sinne teuraseläimiä, voita, viljelystuotteita, hirvensarvia, jokisim-
pukan helmiä ja monenlaista muuta, kaikkihan voitiin Pietarissa muuttaa rahaksi. Sillä 
tavoin selvittiin aina eteenpäin. 

Täytettyään 23 vuotta Juho haki emännän itselleen Valkeamatkasta, suuresta Inki-
läisen talosta, jossa kolme veljestä perheineen asui yhdessä taloudessa. Heidän Katri-
sisarensa katsoi Juho elämänkumppanikseen. Ei pelätty perheen lisääntymistä, päin-
vastoin, nyt tarvitaan talossa työmiehiä omasta takaa, sillä edellisenä vuonna 1875 oli 
Suomen valtio ostanut Veikkolan lahjoitusmaan parooni Freedericksz'iltä ja tulee ja-
kamaan tilat niiden alkuperäisille omistajille ja viljelijöilleen. 

Kunnallisessa ja seurakunnallisessa toiminnassa Juho oli myös mukana. Hän kuului 
kunnallislautakuntaan, ensimmäisen kansakoulun johtokuntaan, toimi parikymmentä 
vuotta pyhäkoulun opettajana, metsän vartijana, Järvenpään jakokunnan esimiehenä, oli 
kirkkoherra Kiljanderin kanssa lähetystönä kiirehtimässä jakotoimenpiteitä ja perintö-
kirjoja, toimitteli perunkirjoituksia ja perinnön jakoja sekä hoiteli monia muita asioita 
kaikkien tyytyväisyydeksi. Toimi myös asianajajana oikeuksissa. Rahatulot olivat edel-
leen tarpeen. Ollessaan Pellervoseuran perustavassa kokouksessa Helsingissä hän in-
nostui osuustoimintaan ja perusti Valkjärvelle useita osuuskassoja, jotka myöhemmin 
yhdi tettiin yhdek i suurkassak i. 

Juhan vaimo Katri kuoli v. 1887. Neljästä lapsesta oli kuollut tyttö ja poika, kaksi 
poikaa oli elinvoimaisempia. Mutta talossa tarvittiin emäntää, sillä äiti oli jo vanha ei-
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kä jaksanut enää osallistua kaikkiin talon töihin. Juho löysi toisen vaimon Helena Ju-
vosesta, kotoi in Vuoksen toiselta puolelta olevasta Uudestakylästä. Ennen häitä, jot-
ka vietettiin elokuun 1.9 p:nä 1888 Juho rakensi uuden tuvan etei en toiselle puolelle, 
josta vanha sauna purettiin pois. 

Nyt elämä jatkui rauhallisena hiljaiselona odotellessa perintökirjoja tiloihin. Isojako 
oli toimitettu kohta sen jälkeen kun valtio oli labjoitustilat o tanut. Muna maiden jyvi-
tys ja kartoitu ke ti odotetn,a kauemmin. Vihdoin oli päästy tilusjakoon, mutta tasin-
kolaskelmat veivät vielä pitkän ajan. Juho määrättiin Järvenpään jakokunnan esimie-
heksi, jonka tuJi johtaa ja valvoa jakokirjojeo mukaan tiloille määrättyjä tasinkosuori-
tu ten velvoituksien suorittamista. 

Perhe lisääntyi vähite11en. Useina vuosina oli kaksi tai kolmekin lasta yhtaikaa kan-
sakoulussa. Vanhemmat pojat osallistuivat kykynsä mukaan kaikkiin talon töihin. Pel-
toala laajeni ja karja lisääntyi. 

Helmikuu a v. 1902jaettiin vihdoinkinperintökirjatValkjärven tiloiJJe. Seoliilon-
päivä kaikille valkjärveläi ille eikä vähimmin Juho LiukseHe, joka erikoisen raskaasti 
oli saanut kärsiä lahjoitusmaa-aikana. Lunastushinta ei ollut suuri, vain 300 markan vai-
heilla, mikä johtui siitä, että val.tio oli niiden 27 vuoden aikana, minkä se oli pitänyt 
hallussaan Veikkola-Valkeamatkan lahjoitusmaita myynyt näiltä tiloilta metsää huo-
mattavan paljon sekä jättänyt kantatilat Veikkolassa ja Pähkinämäellä valtion omis-
tukseen. Mutta rahaa oli vähän ja näin ollen Juhon täytyi lainata o a tarvittava ta lu-
nasta hinna ta sillä hän kuten muutkin valkjärveläiset tahtoi mahdollisimman pian 
saada täydelH en omistusoikeuden tilaansa, vaikka aikaa olisi kuoletusmaksuihio ollut 
39 vuotta. 

Kun vihdoinkin oli vapauduttu lähe 200 vuotta kestäneestä lahjoitusmaakaudesta, 
toimitettu jako ja jaettu maanomistajille perintökirjat seurasi tämän jälkeen suuren-
moinen kehityskausi taloudellisella alalla. Met än käyttö jota tähän asti oli ankara ti 
rajoitettu oli nyt vapaa kullekin omaan met äpalstaansa nähden Karjakartanotja asuin-
rakennukset uusittiin karjaa lisättiin, peltoviljelyksiä laajennettiin, otettiin käytäntöön 
uusia työtapoja hankittiin kääotöauroja, viskuukoneita, lannoitteita, heinänsiemeniä 
jopa alettiin kokeilla vehnänkin viljelyksellä. Kaikkialla voi nähdä että uusi aika oli 
tullut valkjärveläisille. Ropottityö oli nyt päättynyt ainaiseksi, se oli vaihtunut rahassa 
suoritettavaksi veroksj valtiolle, kunnalle ja eurakunnalle. Tilalla tapahtuviin uudis-
tuksiin ja varoihin voitiin käyttää metsänmyyntirahoja. Lahjoitu maakau i vouteineen, 
piiskureineen ja kasakkakahakoineen jäi yhä kauemmas menneisyyteen vain vanhuk-
et enää kertoilivat mui tojaan niiltä ajoilta. 
Juho Lluksen perhe oli vuoteen J 920 mennes äja poikien avioiduttua kasvanut 23:ksi 

hengeksi. Heinäkuun 7 päivänä 1920 Juho kuoli vat a yöpään. Juhannuk en aikoina 
hän kävi a ioillaan Viipurissa ja sieltä palatessaan Antrean kautta laivalla Oravanie-
meen hän la keutuessaan laivasta laiturille kompastui ja kaatui. TäJlö.in oJj lääkärin se-
lostuksen mukaan yöpäkasvain mahalaukussa halennut, mahalaukkuun kerääntynyt 
veri tuli ulos maksoittuneena suun kautta ja syöminen oli iitä lähtien mahdotonta. Muu-
tama ruokalusikallinen vettä oli ainoa päiväannos mitä hän voi niellä. Viisi viikkoa hän 
jaksoi kestää ravinnottomuuden ohella alituisesti kalvavaa tuskallista kipua vatsassa, 
kunnes kuolema vapautti siitä. 

Juho Lius, isäni, oli 180 sm pitkä ja solakka mies. Kasvot soikeat, laihahkot. Tukka 
oli tumma, jakaus ke kellä ja latva tasattu niskan ympäri . Parta ja viikset ajel.tu mutta 
po kiparta korvien etupuolella oli tuuhea ja kihara. Lukiessa ja kirjoinaessa käytti il-
mälasejajo ennen 50:tä ikävuottaan. Ryhti oli suora, käyntirauhalHnenja tasainen. Ar-
vokkaimpana kaikista ammatei ta piti hän maanviljelystä, hän oli suorastaan kiintynyt 
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maahan. Meille pojille hän usein sanoi: Ei kukaan ole niin vapaa ja itsenäinen kuin maa-
mies, hän tekee työnsä rauhassa ja lepää milloin haluaa, ei ole hänellä isäntää komen-
tamassa, hän on todellinen vapaaherra. Ollessaan enonsa luona Pietarissa hän osallis-
tui työhön kaupassa ja majatalon ruokalassa, mutta se ei häntä miellyttänyt. Kerrankin 
viikon oltuaan siellä hän lauantaiaamuna lähti kotiin jalkaisin. Enimmäkseen juokse-
malla hän suoritti tämän 90 km:n matkan, niin että ehti illalla saunaan. Hänellä olikin 
terveet keuhkot. Kun hän serkkunsa Kaulion Niilon kanssa oli Pietarin huvipuistossa, 
saivat he siellä mm. koetella keuhkojensa voimaa. Laitteessa olevaan putkeen puhalta-
malla osoitti viisari yhdellähenkäyksellä puhalletun ilmamäärän. Kilpailu oli kova, mut-
ta kukaan ei päässyt lähelle asteikkotaulun maksimia. Juho innostui myös koettamaan 
puhallusvoimaansa vetäen ensin ilmaa keuhkot täyteen. Nyt ei taulun asteikko enää riit-
tänyt, vaikka ilmaa olisi pojan keuhkoissa vielä ollut. Niilo kertoi minulle, että Novo-
ja Vremja-lehdessä oli ollut ihmettelevä kirjoitus tästä suomalaispojan saavutuksesta. 

Isälläni oli yhdeksän lasta, joista neljä ensimmäisestä ja viisi toisesta aviosta. Lap-
sista kolme kuoli aivan pieninä mutta neljä poikaa ja kaksi tytärtä elivät - sen voin nyt 
jo sanoa - vanhoiksi. Juho veljeni ja minä Ludvig olimme Katri-äidin ja Viktor, Hese-
kiel, Maria ja Helena olivat Helena-äidin lapsia. 

Lasten tuli koulun ohella ottaa osaa talon töihin vointinsa mukaan. Poikien huolena 
oli kunkin vuorollaan olla paimenessa, tytöt auttelivat kotitöissä. Juho taisi olla 15-vuo-
tias kun lähti keväällä tukinuittoon. Tämä oli useana vuonna tavallista kevättyötä. Mui-
na aikoina hän ahkerasti perkasi uutta peltoa. 20-vuotiaana meni naimisiin Ida Kontion 
kanssa ja muutamaa vuotta myöhemmin osti samassa kylässä olevan Retsiin tilan ja 
muutti sinne. Tilan hoidon ohella hän toimi A. Ahlström Oy:n metsänostajana 25 vuot-
ta. Hän oli kuten isänikin paljon käytetty asiakirjojen laatijana ja kunnallisissa toimis-
sa. Talvisota tuhosi hänen uuden talonsa. Uuden tilan hän sai Keuruulta välirauhan ai-
kana, palasi takaisin Valkjärvelle mutta jatkosodan aikana muutti uudelleen Keuruul-
le. Hänen vaimonsa oli kuollut v. 1920, solmi toisen avioliiton Anna Ikosen kanssa. 
Lapsia ensimmäisestä aviosta yksi poika ja neljä tyttöä, toisesta yksi poika. 

Kirjailija Unto Seppänen, joka toimitti muistoteoksen Valkjärvi, pitäjä kohtaloitten 
Kannaksella, kertoi saaneensa Juholta 70 lehteä käsittävän kuvauksen Valkjärven olois-
ta ja elämästä, ollen kirjoitus tyyliltään niin hyvä, ettei se kaivannut mitään korjauksia. 

Juho kuoli Keuruulla lokakuun 20. päivänä 1949 ankaran sairauden, todennäköises-
ti vatsasyövän jälkeen. Hänen viimeinen kirjeensä minulle oli sisällöltään hyvin luot-
tavainen vaikka käsiala osoitti heikon käden vapisseen. Ennen kuolemaansa hän ehti 
saada vastaukseni ja Anna kertoi, että sen luettuaan hän oli ikäänkuin vapautunut tus-
kista ja nukkui päivän tai parin kuluttua. 

Juhon vanhempi poika Tuomas toimi maanviljelijänä sekä osuuskaupanhoitajana. So-
tien jälkeen sai maatilan Kemin kaupungin rajalta. Hänen poikansa Olavi on Kemin po-
liisilaitoksen palveluksessa. Nuorempi poika Leo hoitaa isänsä jälkeen jättämää tilaa 
Keuruulla. Tytär Aino elää leskenä Vilppulassaja Helmi on naimisissa Anselm Keski-
sen kanssa Mustialassa. 

Ludvig Liuksen elämänvaiheet 

Varhaisimmat lapsuusmuistoni lienevät kolmannelta ikävuodelta, sillä muistan nuk-
kuneeni vivussa vielä siihen aikaan kun naapurin poika, isäni ikäkumppani Anders Gab-
riel Lius kävi meillä ja kertoili isälle muistojaan Turkin sodasta. Muistan äitini pitkä-
aikaisen sairauden ja hänen kuolemansa kauniina elokuun päivänä. Olin silloin viiden-
nellä vuodella. 

207 



Näihin aikoihin Juho veljeni,joka oli mi-
nua neljä ja puoli vuotta vanhempi, aloit-
ti jo kansakoulun. Minä olin vasta käynyt 
pyhäkouluaja lukusilla seuraavana talve-
na. Olin ehtinyt tavausasteelta suoraan lu-
kuun. Tästä oli kirkkoherran Leidenius hy-
vin tyytyväinen ja antoi palkinnoksi pie-
nen kirjasen, jonka nimi oli Pitk' oli Poh-
jolan yö. Seuraava koulu oli kiertokoulu, 
jossa silloin oli opettajana Antti Martikai-
nen, hän laulatti meillä kevätlaulua: Tau-
on aika lähenee, kylmät hallat vähenee. Sit-
ten oli vuorossa pienten lasten koulu, jota 
pidettiin kaksi viikkoa keväin ja syksyin. 
Se oli valmistusta kansakouluun, jonka 
aloitin syksyllä 1893, opettaja Ahlfors ja 
opettajatar Sohlman sijoittivat minut jo 
alussa toiselle luokalle,jotenkeväällä 1896 
sain päästötodistuksen. Siihen aikaan oli 
Valkjärvellä vain yksi kansakoulu, jossa 
kävivät myös Vuokselasta Uudenkylänja 
Päiväkiven lapset. Koulu sijaitsi kirkon-
ky Iässä, tilava ja komea rakennus, joka tu-
houtui vapaussodassa vihollisen pommit- Ludvig 21-vuotiaana kaupanhoitajana. 
tamana. 

Kouluvuosinani kävin kunnallislauta-
kunnan esimiehen Viktor Emanuel Liuksen luona kirjoittamassa verokirjoja ja kuitte-
ja. Paitsi muita kotitöitä olin isäni mukana perunkirjoituksissajajakotoimituksissa. Ko-
titöihin kuuluivat tietenkin heinän, viljojen ja muun sadon korjuu sekä heinien ja polt-
topuiden rahtaus kotiin. Olinpa keväällä 1897 tukinuitossakin V alkojan varrella. 

Saman vuoden syksyllä, tarkemmin sanoen joulukuun 20. p:nä menin kauppa-apu-
laiseksi Tuomas Paavolaiselle Raivolaan. Isä lähti kyytiin sinne ja ne neuvot ja elä-
mänohjeet, jotka rakas isäni matkan varrella minulle antoi, ovat aina pysyneet mieles-
säni. Tärkein yleinen ohje oli se, että Jumalaa ja maata ei koskaan saa unohtaa. Maa an-
taa viljelijälleen tämän elämän aikana taloudellisen turvan ja Jumalan tahtoa noudatta-
en ja häneen luottaen saamme sisäisen rauhan ja onnen, mikä ei katoa silloinkaan kun 
henki eroaa ruumiista. 

Syksyllä 1989 tulin kotiin käydäkseni rippikoulun. Tämä pidettiin kirkossa, opetta-
jana vanha kappalainen Lilius. Virsilaulutunnit piti kanttori Oskar Kruskopf (myöh. 
Kaakonkalvo). Tällöin minun oli hoidettava pojille virsilaulun opetusta niinä tunteina 
milloin kanttori oli muiden tehtävien takia siitä estynyt. Sain pojat pysymään siivosti 
tuntien aikana. 

Pian kuitenkin sain Paavolaiselta kutsun tulla kiireesti takaisin toimeeni. Noudatin 
kutsua, sillä alusta alkaen olin saanut olla talossa kuin perheen jäsen. Talon emäntä, en-
tinen kansakoulunopettajatar Hanna Streng oli kuin äidin sijainen. Kasvavana lapsena 
olin äidin kuoltua kylläkin saanut herttaisen mummoni hyvää hoitoa, mutta täällä ky-
lässä olin sitä vailla, onneksi sain isäntäväen puolelta hyvää huolenpitoa. Täyshoidon 
ohella oli rahapalkka aluksi 4 ruplaa (mk 10:68) kuukaudelta. 

Raivolassa olin mukana nuorisoseuran toiminnassa. Pidimme iltamia kansakoululla 
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ja kesäjuhlia Södergranin haas a. Tällai essajuhJa sa pidin kerran juhlapuheenkin. Kau-
pan a iakkailta opin käytännölli esti venäjän kielen ja kun sen obeJla luin venäläisiä 
lehtiä ja romaaneja omaksuin kielen melko täyde1li esti. Täällä tutu tui n myös Hanna-
emännän sisarenpoikaan, nyk. professori Edvard Richteriin sekä ylfoppilaihin Sasu Pi-
miään ja Antti Sarveeo. Oli pahin Bobrikoffi.lainen sortokausi. Pimiä ja Sarvi olivat pas-
iivi en vastarinnan miehiä ja pian olin minäkin samoja kagaaleja, jona nimellä suo-

menaret meitä kunnioittivat. Helsingistä alkoi Wentzel Hagel tamin kirjakauppa lä-
hettää minulle Tukholmassa painettuja kiellettyjä kirjoja ja monistettu ja Vapaita Sano-
mia joita levitin tuttavapiirissäni passiivisen vastarinnan tehostamiseksi. 

V. 1902 minua pyydettiin Kanneljärven asemalla olevan Esa Nikkasen omistaman 
sekatavarakaupanhoitajak i. Noudatin kutsua olihan se pieni ylennys, puotipojastakau-
panhoitajaksi. Täällä jouduin mukaan nuoriso euratoimintaan ja sen varae imiehek i, 
kan anopiston johtajan maisteri Juho Hurmalai en olle sa e imiebenä. Olin sekakuo-
ro sa, jota johti opettaja Teuvo Lindberg, liityin myös torvisoittokuntaan, jonka ase-
makirjuri Fredrik Mansneru puuhasi kokoon. Vapaa-ajat kuluivat hyvin laulu- ja oit-
toharjoitu.ksissa,jajoka toinen sunnuntai olin ohjelmaillassa kansanopistolla. Täällä pi-
dettiin myö nuori o eurana iltamia ja esitettiin euranäytelmiä. Sunnuntain aamupäi-
visin olin tavalli e ti i äntä Nikka en talolla. Palkkaetuihini kuului a unto ja ruoka ja 
siellä oli sitäpaitsi talon nuorempi tytär Tilda, joka oli kerrassaan romaanien ja teatte-
rin lumossa. Siellä tutustuin myö maisteri Robert Seppäseen, joka toimi Pietarin suo-
malaisen kirkkokoulun lehtorina. Hän meni naimisiin Tildan kanssa ja heidän pojas-
taan tuli mestarillinen kotiseudun kuvaaja kirjailija Unto Seppänen. 

Kanneljärvellä olles ani sain elämäntoverin Maria Savolaisesta, joka oli oppilaana 
kansanopistossa v. 1903-1904. Olin häneen tutustunut jo Raivolassa olles ani . Häät 
vietimme kotonani V alkjärvellä lokakuun 2. päivänä l 904. Tavan mukaan oli isäni kut-
sunut häihin u.kulaiset monen ukupolven takaa ja myös naapurit. iin häitärnme jub-
liva y täväjoukko nousi kolmeensataan. 

Syksyllä 1906 ero in toimestani Nikkasen kaupa a. Edellisenä talvena oli syntynyt 
en immäinen lap emme Hillevi Viipurin synnytyslaitok elia tammikuun 27 p:nä 1906. 
Olimme aluksi kotonamme V a.lltjärvellä mutta maaliskuu sa 1907 menin Perkjärvelle 
perusterun o uu kaupan hoitajaksi. Seuraavana vuonna syksyllä tulivat luokseni mais-
teri Juho Hurmalainen ja opettaja Tossavainen pyytämään minua Kanneljärvelle, hei-
dän perustamansa osuuskaupan hoitajaksi. En antanut heti suostumu tani, mutta kun he 
parin viikon kuluttua tuJjvat samalle a ialle uude taan, ja kun Ok. Kesku kunnan Vii-
purin konttorinjohtaja A.Z. Bremerkeboitti minua ottamaan toimen vastaan, sillä edel-
linen hoitaja oli vienyt kaupan konlrnrssin partaalle ja lupasi myöntää luottoa jo mi-
nä menen hoitajaksi suostuin ja muutin taa Kanneljärvelle, nyt entisen kauppani naa-
puriin osuuskauppaan. Sen pelastarnistouhussa väsyin kuitenkin niin, että joulukuussa 
1909 sanouduin irti toimesta. 

Koti Moskovassa 

Tähän aikaan oli Helsingin Sanomissa ilmoitus konttoristin toimesta ranskalaiseen 
turkistukkukauppaan Moskovassa. Pyysin kirjeellä lähempiä tietoja toime ta. Suo-
menkielisessä vastauskirjees ä kehoi tettiin lähettämään omakäti neo venäjänkielinen ha-
kemus ja ilmoittamaan joku tunnettu liike tai henkilö, joka voi antaa minusta uosituk-
sia. Tein niin ja ilmoitin tunnetulta firmalta Häkli, Lallukka ja Kumpp:lta Viipurissa 
voitavan saada lähempiä tietoja. Muutaman päivän kuluttua kävin Lall.ukalla ostok il-
la. Tällöin pro kuristi Sutinen onnitteli minua siirtymiseni johdosta uuteen toimeen. Häm-
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mästykseeni selitti hän heidän saaneen Moskovasta minua koskevan tiedustelun ja vas-
tanneen minun hyvin sopivan hienoon ranskalaiseen liikkeeseen, Ii äsi hän nauraen. 
Kiitin Sutista suosituksesta. Paluumatkalla tapasinjunas a kauppias M. Suurpään Perk-
jä.rveltä. Hän kertoi aaneen a hyvältä turtavaltaan ent. rautatienkirjuri Emil Lippo ei-
ta Moskovasta kyselyn minusta ja antaneensa loistavan lausunnon orninaisuuksistani. 
Sanoi olevansa aivan varma, että tulen hyväksytyksi. 

Tultuani kotiin oli saapuneen postin mukana kirje S.O.K.:n neuvontatoiroistolta, jo -
sa kehoitettiin iirtymään Säkkijärven Osuuskaupan johtajaksi, siellä on viisi sivu-
myymälää ja kauppa muuten hyvässä kunnossa. Kiitin tarjouksesta ja ilmoitin jo sitou-
tuneeni toiseen toimeen. 

Parin päivän 1-uluttua sain kirjeen Moskovasta. Pyydettiin saapumaan henkilökoh-
taisesti ke kustelemaan toimen johdosta matkakustannukset korvataan. Nyt olin jo var-
ma, että minut hyväk ytään toimeen. Ei varmaankaan muuten olisi kutsuneet. 

Uudenvuodenpäivä v. 1910 oli lauantai. Lähdin matkalle Moskovaan. Pietarissa sain 
lipun kuriirijunaan, joka 10 tunnissa ajoi tuon 670 lcro pituisen taipaleen. Ajuri vei mi-
nut annettuun osoitteeseen Pokrooka Degtiernyi pereulok. Siinä asui kyseisen i:urki -
yhtiön kirjanpitäjä Emil Lipponen. Tulokahvit juotuam.me lähdimme liikkeen toisen 
johtajan Mr Paul Brandier'n luokse. Tämä noin 40-vuotias herra oli ummikkoranska-
lainen, taisi myös englantia, mutta näitä kieliä en minä osannut ollenkaan, Lipponen sai 
toimia tulkkina. Lopputulos neuvottelu ta oli että toimi on otettava vastaan mahdolli-
simman pian. 

Palattuani Kanneljärvelle tein osuuskaupassa inventarionja luovutin liikkeen väliai-
kaiselle kaupanboitajalle. Maria ja lapset Hillevi ja Olavi (poika oli syntynyt ollessam-
me Perkjärvellä) jäivät toistaiseksi kotimaahan kunnes olin saanut hankituksi a unnon. 
Tammikuun 10. p:nä 1910 lähdin ottamaan vastaan uuden toimipaikkani. 

Aluksi sain vuokratuksi huoneen rouva von Wallen teinilta Bolshaja Lubiankalla. 
Tänne saapui pian kutsustani perhe.jota olin vastassa ikolain a emalla. Hyvin oli mat-
ka sujunut, vaikka Pietarissa oli ajettava läpi kaupungin asemalta toiselle. Matkalla ei 
ollut tapahtunut mitään selkkauk ia. Myös matkatavarat olivat kaikki äilyneet. Huo-
nekalut oli Maria myynyt, vain ompelulcone seinäkello ja vaatetavarat oli otettu mu-
kaan. 

Liike, jonka myyntiosa ton ja varaston hoito nyt u kottiin rninuJle oli Soc,iete de 
Etabli ements Revillon Freres, jonka pääpaikka Si.ege Social oli Pariisissa Rue de Ri-
voli 77, 79 et 81 . Moskovan haaraosasto oli avattu v. 1906 yhtenä haaraosastoja ja os-
toasemia käsittävistä monilukuisista pisteistä, jotka muodo tivat tämän maailmanliik-
keen turkiskauppaverkoston. Pääliike ja Rue de la Frederationin varrella sijaitsevan vaJ-
mistusosaston henkilökunta käsitti 2000 miestä ja naista pääjohtajana Mr Victor Re-
villon. Suurimmat haarao a tot olivat Lontoo a Regent Streetillä. New Yorkissa 5th 
Avenuella ja Moskovassa Ku netskijmo tiJJa 15, Leipzigissä Ritterstrassella, Mont-
realissa Kra nojarskis aja Shanghaissa. Ostoasemia oli u eita kymmeniä eri puoliJla 
maapalloa. Moskovan osa to toimi silloin Punaisen torin varrella olevassa kauppata-
lossa Torgovye Riadissa. VeoäJäinen osakeyhtiö oli perustettu yhtiön johtokunnan jä-
senen Brocard & Co:n hajuve iliikkeeojohtajan nime ä. Nyt vuokrattiin uusi huonei to 
komeimman kauppakadun Kusnetskimosti:o ja Bol haja Lubian.kan kulma raja toimi-
nimeksi tuli venäjän kielellä Revillon Freres. 

Mitähän luulee tämän lukija maalai pojan ajatelleen siirryttyään Kanneljärven ase-
maseudon pienestä puotipahase ta venäläi en suurkaupungin cityyn ranskalai en maa-
ilmanliikkeen, turkistukkukaupan myyntio astolle, alalle, jonka tavarain tuntemu ta e.i 
virkaan tulijalla ollut nimeksikään. Mitäpä nyt voi muuta sanoa kuin että liikkeen j0h-
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Moskovan talvessa Revillonin tuotteet lämmittivät koko perhettä. 
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tajilla on ollut riittävästi kärsivällisyyttä perehdyttääkseen uuden tulokkaan tähän ääret-
tömän moru äikeiseen alaan turkisten laatuun ja arvoon sekä vallitseviin kauppatapoi-
hin. Tiety ti en ohe a myös ranskan kieleen. Jo sain määrin lienevät sifoä onnistuneet, 
päättäen iitä että tehtävieni tärkey aste ekä palkkatuJot nou ivat vuosi vuodelta, kun-
nes bolshevikkivallankumouk. en luomat olo uhteet v. 1918 asettivat voittamattomat es-
teet liikkeen jatkuvalle toiminna!Je. Kun en immäioeo johtaja Mr Gaston Budelot joka 
oli Pariisis a minua tuJle ani liikkeen paJveluk een, pala i Mo kovaan oltuani kuu-
kauden toimessa, esitteJys ä kysyi kuinka työ sujuu, va ta in, että näin alus a var inkin 
alaa enne tään tuntematta saattaa sattua erehdyksiäkin taputti hän minua olalle ja anoi : 
"Sen voin hyvin ymmärtää, vain henkilö, joka ei tee mitään ei tee erehdyksiä:' 

Ensi työkseni perehdyin turkiksiin, joiden runtemi ·e a minua o,pa tivat myyjät Vol-
demar Urban ja (Viktor Horn) Blomenthal. Horn tuli taloon myöhemmin. Tein luette-
lon turki ten nimityksistä venäjäksi, ranskak i, sak ak ija uomek i. Sitten aloitin kiel-
ten oppimisen. Kävin yhden kuukauden Berlitzin k.ieliopisto sa ranskaa oppima sa ja 
sen jälkeen neljä kuukautta yksityi opettajan Mademoi elle Jeanne Moutier' o luona. 
Lisäksi luin ran kalai ten kirjailijain teok ia alkukielellä ja käytännölli täopetusta ain 
joka päivä konttoris a. Mr Brandier oli kehittyvästä ja edi ryvästä 1,delitaido tani hyvin 
tyytyväinen illä hän taisi venäjää vain muutaman anan. Mr Budelot sen ijaan puhui 
venäjää sujuvasti. 

Niin kuluivat vuodet. Tapaninpäivänä v. 1911 syntyi tyttäremme Toini. Monena vuon-
na vietimme kesäloman Suomessa toisinaan retkeillen Mo kovan ympäristö ä. Lu-
kui at nm eotja taidegalleriat olivat mieluisia käyntipaikkojamme myöskin lasten. V. 
19 l 3 vietin loman ja vähän enemmänkin Takaharjun keuhkotautiparantolassa tutkitut-
tama a keuhkojani sitkeän y kän takia . Tri Seppänen antoi ilok eni lau unnon että 
keuhkot ovat terveet. V. 1914 olimme lomalla Ke älabden Purujärvellä lautamies Lauk-
ka elia. Alkoi ensimmäinen maailmansota. Isäni tuli Laukkaselle ja vaati meitä tule-
maan myö kotiin ennen Moskovaan paluuta. Tiety ti menimme koti io mielihyvin. Siel-
tä meidät aatettiin Rai volan asemalle, jo ta matka jatkui Venäjälle. 

Saksalaisvainoja 

Kesällä v. 1915 saimme kokea kauheat. ak alai vainot. ämä n .. pogromit alko.ivat 
Venäjän kan anliiton , n .. mustan otruan toimeenpanemfoa. Kolmes a eri ryhmässä 
kan anjoukot k-ulkivat kan alli Lippujen huJmutes a pitkin katuja tsaarin hymniä laula-
en. Joukkojen johtaj.illa olleiden luetteloiden mukaan väkijoukot tuho ivat aksalaisten 
ja i1ävaltalai ten omi tamia liikkeitä. Todisteeksi viholli kansalai uude ta riitti aksa-
lainen tai muu vierasta kansallisuutta osoittava nimi. Tällä tavalla tuli kolmen päivän 
kuluessa ryöstetyksi, mur katuksi ja poltetuksi 712 eri liikettä. Näi tä oli 130 todella 
vihollismaan kansalaisten omistamia, loput olivat enimmäkseen saksalaisnimisten itä-
merenmaakuntalaisten, siis Venäjän kansalaisten omia. Muutamia ruotsalaisia liikkei-
tä tuhoutui myös. 

Isorokkoa 

Sota-aika ei säästänyt meitäkään v. 1916 henkilökohtaisilta suruilta. Moskovassa oli 
suuria joukkoja länsiguvemementei ta aapuneita sotapakolai ia. äiden keskuudessa 
raivo ivat kulkutaudit, varsinkin i orokko. Tauti levisi kaupungin asukkaiden keskuu-
teen. Meillekin löy i tien ä hirveä airau . En in ai.rastui Hillevi, itten Toini ja Ola-
vi. Monta päivää ja yötä hoidimme lap iamme lääkärin ohjeiden mukaan, itten Hille-
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Ludvig Lius lastensa haudalla Moskovassa. 
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Bolshaja Aleksejevskaja 14, Liusten kotitalo Moskovassa 1914-18. 
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vi alkoi jo toipua, mutta Olavin ja Toinin määräsi lääkäri sairaalaan. Äiti lähti lapsia 
saattamaan, Toini kuoli matkalla äidin syliin ja Olavi seuraavana päivänä sairaalassa. 
Surumme oli ääretön. Ei mikään ole raskaampaa kestää kuin rakkaan lapsen kuolema. 
Pienet valkoiset arkut sylissämme saatoimme rakkaat lapset luterilaisen hautausmaan 
multaan. Peitimme haudat, asetimme kukat kummulle, ja valkoinen risti, johon maala-
sin nimet ja päivämäärät, osoittaa paikkaa, johon meidän täytyi jättää Olavin ja Toinin 
kylmenneet pienet ruumiit. Monta, monta kertaa kävimme, yhdessä ja yksin tätä meil-
le pyhää paikkaa katsomassa, murehtien ja kyynelöiden. 

Toukokuun 22 päivänä 1917 syntyi tyttäremme Marja. Aamulla oli satanut lunta ja 
katu oli sohjoinen, kun saatoin äidin keisarinna Katarinan nimellä olevaan ynnytys-
laitokseen. Menimme kävellen. Seuraavana päivänä kävin laitoksessa ja näin äidin vie-
ressä pienen tytön tyllerön hapuilemassa äidin rintaa. Laitoksen järjestys ja siistey ei 
ollut kehuttava, ehkä keisarinna Katarinan aikana ei parempaa vaadittukaan, siis sama 
riitti nytkin. 

Yllättävä hautalöytö 

Hautausmaalla käydessämme havaitsimme laajan .ristimetsän keskelJä erään ristin, 
jossa oli nimi Vilhelmina Lius, kuolonvuosi muistaakseni 1857. Oli siis joku muukin 
sukuumme kuuluva saanut täällä viimeisen leposijansa. Kirkonkirjoista en löytänyt su-
vussamme Vilhelmiina-nimeä, ehkäpä hän oli sota-aikoina vihollisen Venäjälle kuljet-
taman sukumme jäsenen jälkeläisiä. 

Lokakuu 1917 Moskovassa 

V. 1914 olin vuokrannut hyvän asunnon Tagankalla Bolshaja Aleksejevskaja 14, toi-
sessa kerroksessa. Täällä asuimme vallankumousten ajan. Ensin keväällä 1917 kukis-
tui tsaari, syksyllä sai saman kohtalon väliaikainen hallitus, ja bolskevikit, kommunis-
tit saivat vallan käsiinsä. 

Tsaarin pakkoeroarninen ei Moskovassa eikä muuaJla aiheuttanut paljonkaan veren-
vuodaru ta, muna bol hevikkien toimeenpanema kumous vaati uhreja 6--SOOO henki-
löä yksistään Moskovassa. Taistelevat puolet aloittivat tulen 27.10.1917 aamulla var-
hain. Tullessani konttoriin näin jo kaduilla Lojuvan surmansasaaneita ja kivitalojen sei-
nissä kranaattien repimiä aukkoja. Tultuani konttorille olivat ovien ja ikkunain suojak-
si asennetut aaltopellistä valmistetut verhot alhaalla ja lukittuina. Menin samassa ta-
lossa asuvan Mr Brandier'n luo. Hän sanoi käännyttäneensä työhön saapuneet varasto-
miehet takaisin ja että liikettä ei toistaiseksi avata. Sanoi lähtevänsä aamiaiselle Hotel 
Metropolin ravintolaan ja pyy i minua mukaansa. Kuljettuamme Teatteritorille päin 
näimme muutamien talojen edustalla kiväärivartioita. Samoin oli Hotelli Metropolin 
kulmalla. Tämä kysyi minne olimme menossa. Vastattuamme kysymykseen ilmoitti 
vartija ettei sivullisia päästetä sinne, sillä talo on heidän joukkojensa hallussa. Sitä ky-
syttyämme ilmoitti hän heidän olevan valkokaartilaisia ja huolehtivan järjestyksestä 
kaupungissa. Seuraavan päivän, sunnuntain oli kotona mutta maanantaiaamuna lähdin 
taas Mr Brandier n luo. Koko sunnunraipäivän oli kuulunut kiväärin ja konekiväärin 
pauketta ja öisin oli tykkiruli joskus hyvin ankara. Taistelujen jäljet varsinkin keski-
kaupungilla olivat surkeat. Ruumiita ei näkynyt mutta talot olivat pahoin ruhjottuja. 
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Toimenku\l'an muutos 

Mr Brandier antoi minulle rahaa ja kehoitti välttämään kaupungilla liikkumista, sa-
mana lähetti mukanani rahaa neiti Aino Lipposelle, konttoristillemme, joka asui Sado--
vajalla, sekä muistutti kaiken varalta elintarvikkeiden hankkimisen tärkeydestä. Olikin 
taas päivän kotona mutta keskiviikkona lähdin tarkastelemaan tilannetta. Nyt oli näkö-
ala kaupungilla hyvin lohduton vaikka kaatuneet oli korjattu pois . .Kirkkojen ja eräiden 
muidenkin rakennusten vaiheilJa liikuskeli sotiJaspukuisten miesten ryhmiä joskus hu-
vikseen ammuskellen. Mr Brandier avasi oven järkyttyneen näköisenä. H~ oli edelli-
senä päivänä ollut aikeissa lähteä pienelle kävelylle naapurinsa Mr de Brunier'n kera, 
mutta päästyään ovesta katukäytävälle oli de Brunier Jyyhistynyt maahan kiväärin kau-
lan lävistäroänä. Nyt hän pyysi minua vihdoinkin uskomaan ulkona liikkumisen vaa-
rallisuuteen. Lähdin kotiin poistuen talosta pihan y li Kusnetskimostin puoleisesta por-
tista, mutta juuri silloin alkoivat siellä kuulat vinkua ja napsabdella seiniin, ikkunoihin 
ja rämiseviin rautaportteihin. Portti portilta etenin kuitenkin seuraavaan kadunkulmaan 
ja käännyin siitä sivukadulle. Kaksi vuorokautta jatkui vielä taisteluita, perjantaina an-
tautuivat viimeiset Kremlin muurien suojaan vetäytyneet valkoiset puolustajat. Kadet-
tikoululaiset antautuivat sitä ennen, sillä tyk:kimli oli hajoittanut suurimman osan kou-
lun rakennuksista. Valta siirtyi bolshevikeille. 

Talven kuluessa toteutettiin sosialisointia. Ensin talot ja pankit, sitten kauppa ja teol-
lisuus, tärkeimmät alat ensiksi. Toiminta oli sekavaa ja hapuroivaa ja aiheutti oikeutet-
tua arvostelua, mutta näkyvimmät vastustajat pidätettiin. Näistä useimmat surmattiin 
kohta pidätyksen jälkeen. Vi.imeiset julkiset vastustajat olivat joukko anarkisteja, jot-
ka valtasivat erään suuren yksityis palatsin, varustivat sen runsain elintarvikkeinja asein 
sekä vapauden nimessä kutsujvat kansaa liittymään heidän riveihinsä ja murskaamaan 
bolskevikkien sortovaUan. Nämä puolestaan yrittivät neuvotteluilJa saada heitä alistu-
maan mutta tuloksetta. Lopuksi bolshevikit ampuivat muutamia tykinlaukauksia anar-
kistien linnoitukseen ja sifäen loppui tämä vallankumouksen jälkinäytös. 

Kirjeenvaihto Pariisissa olevan pääkonttorin kanssa jatkui nyt Englannin lähetystön 
kuriiripostin välityksellä. Pääkonttori määräsi toimintamme Moskovassa lopetettavak-
si ja liikkeen varastoineeo siirrettäväksi Krasnojarskiin tai Omskiin Siperiassa, jossa 
vielä vallitsi rauhallisuus ja järjestys. Tavarat pakattiin ja lähetettiin Gerhardt & Heyn 
huolintaliikkeeo välityksellä. Mr Braodier vapautti muun henkilökunnan toimistaan, 
vain kirjanpitäjä Antti Virta ja minä oli määrätty seuraamaan johtajaa Krasnojarskiin. 
Virta, joka oli poikamies, suostui lähtemään, mutta minä kieltäydyin silJä en tahtonut 
näin rauhattomana aikana viedä perhettäni tälle pitkälle matkalle, kohtaamaan ehkä yli-
voimaisia vaikeuksia, eikä ollur mitään mahdollisuutta saattaa perhettä Suomeen, kos-
ka siellä parhaillaan taisteltiin maan vapauttamiseksi itäisestä jäniläisnaapurista. 

Maaliskuun l3 p:nä 1918 saattelin Mr Brandier'in ja Antti Virran junaan, joka oli 
lähdössä kaukoitään. Kansainvälisen yhtiön makuuvaunussa jätin heille viimeiset jää-
hyväiset, sillä sen jälkeen en heitä enää tavannut. Vallankumousaallon ehtiessä Kras-
nojarskiin siirtyi liike Shangbainin ja sieltä Wladivostokiin. Tämän kaupungin joudut-
tua bolshevikkien valtaan siirrettiin liike Jokohamaan. Sieltä kirjoittivat Virta ja Bran-
dier minulle. V. 1921 Virta ankaran hermoväsyrnyksen rasittamana (kuten professori 
Ramstedt minulle kirjoitti) riisti itseltään hengen ampumalla. Mr Brandier kuoli myö-
hemmin Pariisissa. Tämän tiedon sain liikkeen pääkonttorista Mr Deseglis'ltä. 

Niistä turkiksista, jotka oli siirretty johtajan asuntoon, lähetin arvokkaimmat, kuten 
kärpännahat, postipakettina Krasnojarskiin ja Omskiin. Tämäkin tehtävä vihdoin kes-
keytyi kun Uralin taakse muodostui amiraali Koltshak.in johtama n.s. valkoisten venä-
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Viimeinen kuva Moskovan-kodista. Vasemmalta Maria, Marja, Hillevi ja Ludvig. 

läisten ja tsek.ko lovak:ien rintama bol bevikkeja va taan. Tämän armeijan otaliikkeet 
kuitenkin epäonnistuivat ja armeija hajaantui. VähiteBenjoutui koko laaja Siperia bols-
hevildåeo valtaan. Venäjän laaja valtakunta oli kääntynyt, kuten klovni Bim havain-
nollisesti esitti hopeanuppisella kepillä, ylösalaisin. 

Vaikeuksia kotimatkalla 

Ryhdyin valmistelemaan matkaa kotimaahan. Talonkomitean sihteerin ent. kapteeni 
Karrnanovin avulla ain työväenneuvo tolta matkaluvan Pietariin. Lähdimme Mosko-
vasta kesäkuun 27 p. 1918 illalla pikajunalla. Mukaan otimme jonkun verran vaatteita 
ja runsaasti ruokatavaraa, illä olimme kuulleet Pietarissa olevan kovan pulan elintar-
vikkeista. Seuraavana päivänä puolen päivän aikaan olimme Pietari a. Maria ja lap-
set, Hillevi ja pikku Marja jäivät Nikolain asemalle odottelemaan, minä lähdin tiedus-
telemaan Suomeen pääsyn mahdollisuuksia. 

Eräältä Suomen rautatieaseman virkailijalta sain tietää, että asiasta on puhuttava ko-
missaari Millerin kanssa, jonka virkahuone on toisen luokan vaunussa junalaiturin vie-
ressä. Vaunu oli kuitenkin suljettu, mutta ovelle liimatussa lapussa tiedotettiin, että mat-
ka-asioissa on käännyttävä Pietarin kommuunihallituksen ulkoasiainkomissaarin puo-
leen entisessä aatelisneitojen kasvatuslaitoksessa huone 8. Ajoin sinne raitiotievaunul-
la, mutta siellä oli arviolta sata henkeä odottamassa puheillepääsyä. Asetuin jonon pää-
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hän ja 2 1/2 tuntia seistyäni tali vuoroni. Esitin asiani. Vastaus oli lyhyt: "Raja on sul-
jettu. Seuraava." Koetin vielä puhua pitkästä matkasta, lornastaja asemalla odottavas-
ta perheestäni turhaan. Ennenkuin lähdin kysyin vielä milloin raja avataan. - Ehkä ei 
koskaan, ehkä huomenna, oli kiukkuinen vastaus. iine hyvineni lähdin odottavien 
omai teni luo. 

Nyt oli tarpeelli ta aada ensin majapaikka jossa voisimme asua iksi kunnes pää-
semme matkalle. Suomen rautatien henkilökunnan asuntolasta tapa in junailija He-
linin , joka y tävälJi esti antoi a unron a käytettäväksemme. Ränen perheensä oli jo 
siirtynyt Suomeen. Nyt oli aika odotella sopivaa tilaisuutta matkan jatkamiseen. Aa-
mulla lähdin kaupungille toivossa tavata joku lempaalainen jonka kyydis ä pääsi-
imme läheromäk i rajaa. Tiesin että heitä majailee Udelnajan ruokaloi a hevo ia 
yöttämä ä ennen kuin tulevat kaupunkiin. Menin junalla Udelnajaanja eräässä ruo-

kalassa tapasinkin suomalaisia. Ky yttyäni onko ketään Lempaala ta, olikin erään 
teepöydän ääressä heitä kaksi rnie tä . Selitin asiani ja he lupasivatkin kyydin aa-
tuaao ensin viedyksi sovittuihin paikkoihin kuorman a sysisäkit ja maidon. Mää-
rättyämme kobtau paikan ja ajan menin hetkeksi lepäämään omaisteni luo Helinil-
le. 

Sovittuna aikana kyytimiehemme, Piipari en veljekset Lempaalan kylästä, tulivatkin. 
Haimme ensin matkatavaramme ikolain asemalta ja niin lähdimme kaupungi ta. Par-
galan mäellä oli vartio,joka tarka ti matkatavaroitamme. Nähtyään ruokatavarat, evääm-
me, oli tie nou ta kerra saan pystyyn, mutta elvisimme kuitenkin melkein vain hyväl-
lä puhelulla. Pieni pysähdys oli myö Ohalatvas a, jossa yöllä tuli va taan tyki tökara-
vaanija ajoi meidät maantien ojaan. Vielä oli vartio lähellä Lempaalan kylää, täs ä ky-
syttiin vain, mihin olemme matkalla. 

Sunnuntaiaamuna olimme perillä. Vietimme sen päivän Piiparisella. Kun tarkoituk-
semme oli mennä Kirsaloon ja . ieltä rajan yli Lipolaan, oli hankittava lupa rajavartio -
tosta. Mikäs mukaan auttoi. Maanantaiaamuna menin rajavartio roon ja saatuani ori-
Jaan avu]la vartiopääl likön hereille, pyysin rohkea ti matkalupaa Suomeen. Tietenkään 
hän ei voinut antaa sitä ja minä ihmettelin, ettei vielä ole saapunut määräystä rajaa avaa-
misesta mikä kuitenkin kohta toteutuu. Pyys.in kuitenkin ajolupaa Kir aloon ja ain en 
muina mutkitta. 

Talon vanha isäntä lähti kyytiin. Korkeamaalla oli taas konekiväärein varustettu var-
tio to, vilautin matkalupaa ja tie oli eivä. Tulimme K.ir aloon Simo LemmetyHe. Ky-
lässä oli vartiostooa vain neljä miestä ja Simon miele tä oli helppo kulkea rajan yli lä-
pi metsän uoraan Ylentelään. En kuitenkaan voinut antaa perheeni joutua ampurnis-
vaaraJle alttiik i emmekä matkaravar0ita olisi voineet ottaa mukaan. Käytyäni vartios-
tos a missä en kuitenkaan tavannut päällikköä, pyy in Simon kyyti.mieheksi Lipolaan. 

Tultuamme vartio ton kohdalle, oli portilla kaikki neljä miestä. PäälJikkö kieltäytyi 
jyrkästi antamasta lupaa, se olisi haettava Mustilan kylä sä sijaitsevasta esikunnasta, 
johon o.li matkaa 40 km. Pysähtyikö nyt matka 200 metrin päähän rajasta? 

Päällikkö meni kauemmas pihalle, minä perässä. Koetin pehmittää hänen mieltään 
tavalla jo toisellalån ja lopulta onnistuin. Tultuamme lähelJe siltaa näin toisella puo-
lella suomalaisia otilaita. Mutta vielä ainakin viivyty vaikk' ei estettä. Simo anoi, et-
tei hän uskalla lähteä rajan yli jo pa ei sieltä päästetä takaisin kotiin. Vakuutin vastaa-
vani kotiin pääsy tä. Simo vaati lupalappua. Nyt tulin sillan yli ja sotilaan saattamana 
uojeluskunnan esikuntaan. Siellä oli jo tuttuja miehiä, Johannes Karvonen lähti mu-

kaani luvaten Simolle vapaan pääsyn takai in. Ajoimme Tuomas Ilosen taloon, jossa 
joimme t:uliaiskahvit. Vaiherikas matka oli päättynyt. 

Ilosella kerrottiin, että veljeni Viktor on juuri Lipolassa ja tulee kohta heillekin. Kun 
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hän oli kiesseillä, johon emme olisi kaikki tavaroinemme sopineet, en malttanut odot-
taa Viktoria vaan lähdin jalkaisin Rampalan kautta Siparilaan. Oli outoa nähdä sodan 
jälkiä, kranaattien repimiä kauniita taloja, palaneiden rakennusten jäännöksiä. Hiekka-
mäeltä näin jo kotitaloni, ilokseni se näytti olevan ehjänä, vain piharakennuksen ka-
tossa näkyi suuria aukkoja. 

Kotona ensin ihmeteltiin kun tulen yksin, mutta lohdutin heitä, että pian tulevat toi-
setkin. Nyt riitti puhetta sotatapahtumista kotiväellä sekä naapureilla. Ikätoverini sekä 
vanhemmat että varsinkin nuoremmat pojat kertoilivat omakohtaisia muistojaan pari 
kuukautta sitten päättyneistä taisteluista, ikään kuin ne olisivat olleet melko jokapäi-
väistä hommaa, kalastusretki, tukin uitossa olo tahi muuta tavallista työtä ja raadantaa: 
"Ko sielt lähettii ni siin mäen pääl ensi vähä tapella kahhaatettii, sit ko se poika toi sa-
nan jot siel on vähä suurempi joukkoni myö kierrettii ... ", "myö oltii siin pellol vatsal-
laa ja vuorotelle tehtii syöksyi ni mieko taas heitäisin hankee ni sillo nii kois risu raa-
past kaulaa ja verta alko tippuu kaulasta molemmi puoli, ko se kuula ol mänt kaulan läp 
justii henktorvenja ruokatorven välist..." ja "a mieko läksinjust syöksymää ni kivär tä-
räht miun käessäin, kuula ol käynt kivärin tukkii ja se män pirstaleiks ... " Kaikki ker-
rottii ilman minkäänlaista tärkeilyä ja itsensä korostamista. Me teimme niin ja niin, kaik-
ki sankariteot olivat yhteisiä. Ja minä ajattelin: Nämä ovat kuin esi-isiemme kertomia 
kautta vuosisatojen, tämä on aina ollut tuttua työtä Kannaksen miehille. 

Vöpurissa 1919-39 

Tein kotitöitä sen kesän ja seuraavan talven. Kesäkuussa 1919 tapasin Viipurissa hy-
vän tuttavani Antti Himasen, jonka vuotta aikaisemmin perustettu lakki tehdas toimi Ot-
soyhtiön talossa Kannaksenkatu 1. Hän sanoi muuttavansa tehtaan osakeyhtiöksi ja pyy-
si minua tehtaan apulaisjohtajaksi ja osakkaaksi. Suostuin ja pian muutinkin Viipuriin. 
Ostin pienen omakotitalon Loikkasesta, se maksoi 12 000 markkaa, ja muutin sinne per-
heineni. Kaksi vuotta myöhemmin myin sen J oosep Sipposelle 19 000 markasta. 

V alkjärvellä ollessamme syntyi meille Lauri 22.7.1918. Viipuriin muutettuamme saim-
me 12.7.1921 toisen pojan Aimon. Olimme iloisia vaikka kovasti kaipasimme Mosko-
van multaan jääneitä rakkaitamme Olavia ja Toinia. Ajattelin, että nämä pienokaisem-
me olivat lähettäneet meille tyhjää paikkaansa täyttämään kaksi poikaa. 

Toukokuun 22. päivänä 1922 järjestimme tehtaan, joka tällä välin oli muutettu rait-
tiusseuran taloon Brahenkatu 17, niin että minä muodostin uuden osakeyhtiön Hattu ja 
Turkis Oy:n, jonka osakkaiksi tulimme molemmat. Hirnanen luopui tehtaan toimitus-
johtajan toimesta minun hyväkseni ja antautui hoitamaan perustamaansa kangaskaup-
paa Oy Sesonkia. Uusi liikkeeni jatkoi vanhalla toirninimellä alkamaansa toimintaa hy-
vällä menestyksellä. V. 1928 ostin Helsingissä vararikkoon joutuneen Uusi Lakkiteh-
das Oy:n varaston ja koneet 561 000 markasta, näiden kirjanpitoarvo oli 1 300 000 mark-
kaa. Jälkeenpäin havaitsin, että tämä kauppa oli virhe, sillä se sitoi Hattu ja Turkis Oy:n 
pääomaa liian suureen varastoon. Kun sen jälkeen alkoi taloudellisessa elämässä ylei-
nen lamakausi, joutui Hattuja Turkis Oy, kuten moni pitemmänkin ajan toiminut tuk-
kuliike, rahallisiin vaikeuksiin, ja oli pakotettu lopettamaan toimintansa. Tämä oli mi-
nulle taloudellisesti varsin raskasta, sillä menetettyäni Moskovaan jääneen omaisuute-
ni pankkitileineen, Hattu ja Turkis Oy:n mukana menetin taas siihen sijoittamani varat, 
200 000 markkaa sen aikaista rahaa. Seitsemän vuoden työ oli mennyt hukkaan. V. 1931 
olin samassa asemassa kuin Moskovasta palattuani. Oli vaikeata mutta toivoin parem-
paa. 
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Hattuja Turkis Oy:n tehdassali Viipurissa Brahen- ja Suokatujen kulmassa v. 1929. 

V. 1923 joulukuun 10. pnä syntyi meille viides lapsi, Anni-Katri. Asuimme silloin 
samassa talossa, jo a tehdas ja konttod olivat. Kun tehtaan toiminta päättyi, muutim-
me Pantsarlahdenkatu 3:een ja vähän myöhemmin Pontuk enkatu 24:ään. * 

V:na 1932 Viipurin kaupungin naisten työkoclin toimitusjohtajan virkajoutui avoi-
mek i. Hain itä ja 41 :stä hakijasta minut valittiin toimeen. Työkoti sijaitsi Sairaalan-
ja Kalevankatujen kulmas a, vanhassa puutalo a, jo sa ennen oli majoitettuna venä-
läistä otaväkeä. Työttömyy aikoina oli to.imintaa laajennettava, niinpä u eina vuo ina 
oli toiminnassa haarao astoja Suokadulla Monrepo saja Uuraa a. Talvisodan alka-
essa oli työkodi sa valmi tettava uuria tilauksia puolusru laitokselle. Kuitenkin jat-
koimme töitä joulukuun loppuun, jolloin viimeisetkin työntekijät poistui.vat kaupun-
gi ta. 

Puolustuslaitok en määräyksestä iirrettiin työkoti vuoden vaihtees a Mikkeliin, jos-
a paitsi uusia alusvaatteita otilaille tehtiin varu kunnan pesuJasta aapuneiden asepu-

kujen, alusvaatteiden ja lumipukujen korjauk ia. Työtä jatkui vielä talvisodan päätyt-
tyä elokuun loppuun 1940, jolloin koneet ja muut Viipurin kaupungille kuuluvat tava-
rat siirrettiin kaupungin hoitokunnan määräyksestä Helsinkiin. 

* Tä sä on muisti virhe. Mainitut asunnot kuuluivat vielä perheen hyvinvoinnin kauteen. Tehtaan 
toiminnan päätyttyä muutettiin Pontuksenkadun kodista vaatimattomampaan asuntoon Hirvika-
tu 8:aan. eljän vuoden kuluttua siirryimme Lylynkadun varrelle ja vii mei et kaksi vuotta ennen 
talvi otaa o oitteemme oli Pantsarlahdenkatu 2. (AL) 
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Helsingissä 1940-48 

Saatuani Mikkelissä asiat selväksi ja tehtyäni talouspäällikölle tilityksen suoritetuis-
ta töistä ja maksetuista työpalkoista, lähdin Helsinkiin toivoen sieltä saavani toimipai-
kan. Aluksi asetuin asumaan Hillevin ja Väinö luo kun Väinön oli sotavammansa ta-
kia jäätävä Hei inkiin. Soitin So ialirnioi :teriöön työtupien tarkastaja Maija Stenij' il-
le. Hänet tapasin Suomen huollon varastopäällikkönä Katajanokalla. Hän sanoi hoita-
van a tätä tointa väliaikaisena ja pyysi minua siihen kun hänen on lähdettävä var inai-
seen virkaansa Jyväskylän kesäyliopistolla. Puhuttuani asiasta vielä Suomen huollon 
toimikunnan sihteerin tuomari Valinin kanssa otin toimen vastaan. Kolmen kuukauden 
kuluttua kutsuttiin minut pääkonttorin virkaili j aksi ja kun kamreeri Rautjärvi joutui rin-
tamalle, nimitettiin minutkamreeriksi. Tällä välin oli Suomen Huollon toimikunta muut-
tunut ja tohtori, nyk. profe ori Heikki Wari oli nyt toiminnanjohtajana. Jatkosodan, 
alus a olin komennettuna otavankien kuulusteluJ...'111' sille Mikkeliin. Kaksi kertaa mää-
rättiinkin minut menemään kuulustelijaksi kun moteista oli saatu suuria vankijoukko-
ja, mutta tohtori Waris vetosi Lyövoiman puutteeseen Suomen Huollos aja ain va-
pautuk en. V. 1943 olin kahden kuukauden ajan Viipurin vapaan huollon lääninkes-
kuksen v.a. hoitajana ja illoin kävimme Marian kan sa yntymäkodi sani Valkjärvel-
lä viimei en kerran. Viktor veb oli tullut jo takaisin ja kunnostanut asunnoksi vilja-ai-
tan, sillä asuinrakennus oli talvisodan aikana poltettu. Kävin myös kesäasunnollani Hein-
joella, sekin talo oli poltettu. Omenapuista oli suuri osa säilynyt, useat puut olivat kas-
vattaneet tuuhean juurivesakon. 

Sota oli nyt kehittynyt siihen pi tee een että kaikki liikenne meritse ulkomailta Suo-
meen oli lamassa ja avustustavarain tulo Suomen Huoltoon meriteit e tyrehtynyt. Va -
taavasti väheni työ Suomen Huollos a. Tri Wari ehdotti minulJe nyt lomaa yhdeksi 
kuukaudeksi. Se olikin minulle hyvin tarpeellinen, sillä vointini oli huononlainen var-
sinkin sen jälkeen kun tieto oli tullut Aimon kaarurni e ta. 

Loma-aikana kävin kansanbuoltomini teriös ä Matti Kemppaisen luona tiedustele-
massa toimipaikkaa. Saatuaan tietää missä toimissa olin aikai emmin ollut, hän lupa i 
melko vanna ti toimen ja käytyäni vielä osa topäällikkö Reino Teerisuon luona e it-
täytymä sä sain o astosihteerin toimen tekstiilihinrao astolla tehtävänä käsitellä puku-
• paita-, hattu- lakki- ja adetakkitehtaiden tuotteiden hinnanvabvistushakemukset sa-
moin turkistavarain hinta-asiat. Tätä virkaa hoidin vii i vuotta eli kesäk-uuhun 1948. 

Kouvolassa 1948-53 

Huhtikuussa 1948 pyysi johtaja Harsi Kouvola ta minua tulemaan liikkeensä kont-
coripäällikök i ja kirjan pitäjäksi kun ei itse voinut enää hoitaa kirjanpitoa ja tuotteiden 
hinnoittelua luvaten hyvät palkkaedut. Kun hinta äännö telyä oli jo melkoi e ti upi -
tettu ja J...-y ymyksessä oli koko mirri teriön lakkauttaminen, joka tapahtuikin sitten a-
man vuoden lopulla niin suostuin Harsin tarjoukseen. To in Kemppainen koetti aada 
minut peruuttamaan ha.k.emukseni luvaten tämän ministeriön lakkauttamisen jälkeen 
toimen jos ain toi e sa mini teriös ä. En kuitenkaan peruuttanut, sillä palk.kaero oli 
120 000 mk vuodessa. 

Niinpä jouduin viiden vuoden aikana hoitamaan tämän liikkeen kirjanpidon, vaate-
tuspi stetilitykset valtion ja kunnan verovalitukset, liikevaihtoveroasiat , tuontilisenssi -
asiat ym. ekä kaikista vaikeimman tehtävän: tarka tamaan vero- ja liikevaihtoverotar-
kastajien kanssa aikaisempien vuosien tilikirjat ja puolustamaan liikettä Lappeenran-
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nan kansanhuoltopiirin nostamassa jutussa, jossa vaadittiin aikaisempina vuosina ta-
pahtuneiden säännöstelymääräysten laiminlyömisestä korvausta valtiolle 9 1/2 mil-
joonaa markkaa. Tämä korvaus supistui kihlak.oikeuden päätöksessä, joka pysyi muut-
tamatta ylemmissä asteissa, 150 000 markkaan. Verotuksessa sain viimeksi v:lta 1951 
valtioveron laatimallani valituksella alenemaan 900 000 markasta 500 000 markkaan, 
vaikka Harsi suuria kuluja peläten ei olisi tahtonut valittaa. Kun sai päätöksen, tuli 
iloisena kertomaan siitä kun olimme parhaillaan kuuntelemassa sunnuntaiaamuista 
jumalanpalvelusta. Vasta kun se oli päättynyt, sai hän selittää kuinka hyvin asia päät-
tyi. 

Näinä aikoina olin hyvin rasittunut ja väsynyt. V. 1952 lopulla sanouduin irti toi-
mestani. Paul ei vastannut mitään, meni Helsinkiin ja oli siellä kolme päivää. Palattu-
aan kysyi haluanko todella erota liikkeestä. Vastasin myöntävästi ja lupasin kuitenkin 
päättää 1952 tilit. Niin teinkin ja kun tilintarkastus oli pidetty Helsingissä, tarkastajina 
pankinjohtaja Kalervo Laine ja maist. Jonne Anttonen, päätin työni yhtiössä. Samalla 
päättyi 55 vuotta kestänyt työpäivä, josta 40 v. kauppa-alalla ja 15 v. virkamiehenä se-
kä alkoi n.s. vanhuuden lepo. 

Mitäpä sanoisin lapsistani? Hillevi aloitti koulunkäyntinsä Moskovasta palattuamme 
Käkisalmen yhteiskoulussa vaikka ei ollut koulussa päivääkään sitä ennen. Vihittiin v. 
1940 talvisodan pommitusten pahimmillaan riehuessa helmikuulla Viipurissa Väinö 
Anttoseen, joka toimituksen päätyttyä palasi takaisin Summan rintamalle. Marja kävi 
keskikoulun samoin kuin Hillevikin, oli talvisodassa rintamaesikunnan kirjurina Har-
lussa ja jatkosodassa Äänislinnassa samassa tehtävässä. Vihittiin dipl.ins. Pertti Eerik-
ki Vuentoon huhtikuulla 1944 Suurkirkossa. Oltuaan myönnetyn hääloman hiihtämäs-
sä Lapin tuntureilla he palasivat takaisin rintamalle, Marja Äänislinnaan ja Pertti Kar-
humäkeen luutnantiksi. 

Lauri suoritti ylioppilastutkinnon v. 1938 ja pari päivää myöhemmin meni vapaaeh-
toisena suorittamaan asevelvollisuuttaan ja kävi Suomenlinnassa Merisotakoulun. Lii-
kekannallepanon ja alkaneen sodan johdosta keskeytyivät opinnot Teknillisessä kor-
keakoulussa kuukauden kuluttua niiden alkamisesta. Talvisodassa rannikkopatterin tj-
upseerina Säkkijärvelläjajatkosodassa oli mm. mukana Suursaaren valtauksessa ja sen 
jälkeen Suursaaressa. Päätettyään Teknillisen korkeakoulun määrättiin insinööriksi 
Maanmittaushallitukseen ja pari vuotta myöhemmin kutsuttiin Helsingin kaupungin 
kiinteistötoimiston insinööriksi. Vihittiin 1.1.1946 Inkeri Anttilan kanssa. 

Aimo osallistui talvisotaan Viipurin suojeluskunnan II komppaniassa ja pääsi yliop-
pilaaksi keväällä 1940. Oltuaan kotiopettajana eversti Pertamonjajohtaja Engelbergin 
lapsille hän ehti yhden lukuvuoden opiskella yliopistossa lakia, kunnes lähti kesäkuun 
1 p:nä 1941 Saksaan,jossa muodostettiin uutta suomalaistajääkäripataljoonaa SS. Täs-
sä pataljoonassa Aimo kulki taistellen läpi Ukrainan ja Etelä-Venäjän aina Kaukasus-
vuoristoon asti. Viimeinen valtaamansa kaupunki oli Malgobek Terekjoen eteläpuolel-
la. Täällä erään kukkulan valtauksessa Aimo lokakuun 11 p:näjoukkueenjohtajana haa-
voittui kranaatin sirpaleista ja kuoli 16.10.1942. Haudattu Terekin varrella olevan luos-
tarin puutarhaan. 

Anni-Katri, nuorimpamme, tuli ylioppilaaksi v. 1943 ja suoritti filosofian kandidaa-
tin tutkinnon v. 1950. Vihittiin samana vuonna varatuomari Lauri Veikko Lampeniin. 
Toimi vv. 1954--55 lehtorina Lappeenrannan lyseossa. 

Kaikki lapsemme ovat tuottaneet meille iloa monella tavoin. Emme ole voineet kas-
vattaa heitä ylellisesti, mutta he ovat oma-aloitteisesti hankkineet itselleen rahaa toi-
mimalla eri tehtävissä ja siten vähentäneet huomattavasti koulutuskustannuksia meiltä. 
Toivomme heille edelleen runsasta Kaikkivaltiaan siunausta joka suhteessa. 
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Ludvig Lius 87-vuotiaana. 

Lapsenlapsia 

Meillä on lisäksi ilo omata neljä lastenlastakin. Marjalla ja Pertillä on Aimo Erkki 
synt. 8.6.1948, Laurillaja Inkerillä tytär Leena-Maija synt. 19.4.1947 ja poika Jaakko 
Antero synt. 10.8.1953 sekä Annilla ja Veikolla Riitta-Helena synt. 12.5.1955. Kaikki 
ovat terveitä ja reippaita lapsia. 

Jätän tämän hajanaisen ja varsin puutteellisen kirjoitukseni pojalleni Lauri Ludvigil-
le, diploorni-insinöörille. Jatkakoon ja täydentäköön hän ja hänen poikansa polvesta 
polveen näitä muistiinpanoja myöhempien sukututkijoitten työn helpottamiseksi. 

Kouvolassa syksyllä 1955 
Ludvig Lius 
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AnniLampen 

TYTTÄREN TÄYDENNYKSIÄ ISÄ-LUDVIGIN TEKSTIIN 

Saatuaan päätökseen kertomuksen sukunsa ja omista vaiheistaan isä eli verraten hy-
väkuntoisena vielä eitsemäntoi ta vuotta. Vanhempani a uivat Rovaniemellä tyttären-
ä Marjan luona vuodet 1956-58 ja palasivat itten Helsinkiin. Äiti kuoli pitkään ai-

rastettuaan 12.5.1967 ja isä oltuaan puoli vuotta sairaana 20.7.1972. Isän mainitsemien 
lastenlasten pientä parvea lisäsi poikani Erkki Tapani 11.3.1959. Hyvillä mielin isä to-
tesi nuorimman polven nimien paljolti noudattavan suvun vanhaa nimistöä, vaikka uu-
dessa muodossa. 

Jo ennen talvisotaa isä selvitti esivanhempansa V alkj ärven kirkonkirj oista Olof Liuk-
seen asti 1700-luvun alkupuolelle. Kun talvisodan jälkeen muutimme Helsinkiin, hän 
alkoi Valtionarkistossa etsiä lisätietoja suvun muista haaroista ja etenkin Olofia edel-
täneistä polvista. Vaikka ikää karttui, hän istui arkistossa pitkät päivät muistiinpanoja 
tehden, usein sulkemisaikaan asti. 

Karjalan Liiton sukututkija FM Heljä Pulli tutki Lius-sukua 1990-luvun alussa su-
kuseuramme pyynnöstä. Hän päätyi pääpiirtein samoihin tuloksiin kuin isäni, mutta joh-
tui arvelemaan, että Olof L. oli pikemmin Meuruisen lanko kuin vävy. Pulli löysi li-
säksi useita Lius-nimisiä 1600- ja 1700-luvuilta Pyhäjärven (Vpl.) pitäjästä, joten Olof 
oli mahdollisesti siirtynyt täältä Valkjärvelle. 

Olen säilyttänyt isän kieliasun käsikirjoituksen mukaisena, mutta korjannut joitakin vir-
heitä vuosiluvuissa ja muissa faktoissa. En tiedä, miksi isä unohti kirjoittaa eräistä mieles-
täni hyvinkin kertomisen arvoisista tapahtumista, joista hän vuosikymmenten mittaan mo-
nesti puhui niin omaisten parissa kuin vieraillekin. Täydennän perhehistoriaa näillä sekä 
parilla äitini kertomalla lisäyksellä ja hieman omilla muistoillani kesistämme Karjalassa. 

* * * 
Isä mainitsi häihinsä kutsutun paljon väkeä. Äiti kertoi kuokkavieraitakin tulleen run-

saasti, sillä hän oli ollut paikkakunnan ensimmäinen valkopukuinen morsian, mitä kum-
majaista tahdottiin tulla näkemään. 

* * * 
Ensimmäisen maailmansodan aikaiset saksalaisvainot Moskovassa olivat käydä koh-

talokkaiksi myös vanhemmilleni. Kerran, kun he puhuivat raitiovaunussa keskenään 
suomea, muuan mies tokaisi heille vihaisesti: - Ootte saksalaisia! Ajan tapaan vaunus-
sa oli vain kaksi vastakkaista pitkää penkkiä ja tuossa tuokiossa vanhempani näkivät 
vastassaan rivin pahansuopia katseita. Isän rauhallinen selitys "me puhumme suomea, 
olemme uomalaisia ei ehk:äi yt yltyvää syyttelyä saksaahan tuo on" ja 'kyllä en 
kuulee ' . I ä kui ka i äidille: - oustaan seuraavalla. Vaunun py ähtyessäbe syöksyi-
vät ulo mutta kintereillä tuli kiihtynyt parvi venäläisiä. joka piiritti heidät ja alkoi jo 
tyrkkiä. Manan ohikulkija py ähtyi paikalle ky yen tiukasti mitä on tekelllä. Lauman 
huudellessa vastauksia mies kääntyi isäni puoleen tiedustellen hänen kansallisuuttaan. 
Sen kultuaan mies sanoi tyynesti asian selviävän läheisellä miliisiasemalla. Sinne nyt 
mentiin, koko joukko. Onneksi siellä sattui olemaan suomea auttavasti ymmärtävä mies, 
ja tilanne laukesi. 

* * * 
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Isä mainitsi Revillonin konttoristin Antti Virran. Oulusta kotoisin ollut Virta siirtyi 
turkisliikkeen mukana Kaukoitään, jossa kuoli. Mies oli riistänyt itseltään hengen ra-
kastuttuaan epätoivoisesti Tokiossa Suomen a iainJ1oitajana toimineen Ramstedtin tai 
jonkun muun diplomaatin tyttäreen, eikä avioliitto voinut tulla kyseeseen. 

* * * 
Moskovassa virolaisilla ja suomalaisilla oli paljon yhteyksiä. Suunniteltaessa Suo-

meen paluuta isä kävi lähellä kaupunkia asuvalta tutu.lta virolaismylläri.Itä hakemassa 
jauhoja eväsleipHn. Venäjällä oli tuolloin erittäin vaikea elintarvikepula. 

Perheen päästyä Pietarin asemalle isä meni kyselemään junien lähtöä Suomeen päin. 
Äiti asettui syöttämään Hilleviäja Marja-vauvaa. A emahallissa oli pa.Ijon väkeä. Muu-
an herrasmies kumartui äitini puoleen sanoen hiljaa: - Madame, olkaa varovainen, tääl-
lä on paljon nälkäisiä, kat okaa heidän ahneita ilrniään. Pyydän, pankaa leipä pois nä-
k-yvi tä. Äiti työnsi eväät käsikassiin. - Oletteko yksin? mies kysyi. - Mieheni on otta-
massa selvää junien lähtöajoista. - Jos sallitte madame.jään luoksenne kunnes hän pa-
laa. Näin tapahtui. 

* * * 
Kun i ä kesäkuussa 1918 oli tuonut perheen turvaan lapsuudenkotiinsa Valkjärvelle, 

hän palasi Moskovaan aadakseen pela tetuksi omai uuttaan enemmän kuin oli ollut 
mahdolli ta äskei ellä matkal.la,jolloin oli pidettävä huolta keskenkasvuisesta tyttäres-
tä, vuoden vanhasta vauvasta ja lähiaikoina synnyttävästä vaimosta. 

Isän avatessa Moskovan-kotinsa ovea eteiseen astui sisätiJoista univormupukuinen 
mies. Tämä ky yi tyly ·ti tulijan asiaa. Va tauksen aatuaan mies kysyi edelleen, eikö 
isäni tietänyt, että yksityi omaisuu on kansallistettu. Isä vasta i ti.etävänsä, että kiinteä 
omai uus kuuluu nyt valtiolle, mutta ei irtaimi to, jota hän halu i ottaa mukaan ajon-
kin verran. Mies tarttui käsiaseeseen ja kehoitti poistumaan heti. 

KaduUe päästyään i ä pohti, mitä oli i vielä tehtävissä ja lähti pyytämään yösijaa tu-
tun virolai perheen luota. Täällä oli kotona vain rouva, joka iltateetä tarjotessaan ker-
toi tapahtunei ta levottomuuksista. Niiden vuoksi hänen miehensä ja poikan a olivat 
nyt toistaiseksi "maan alla , välttääk een joutumasta puna-anneijaan tai teloitetuiksi. 

I ä oli paneutunut levolle. kun ovikello oi. Hän ln1uli rouvan menevän avaamaan ja 
karskin äänen tiedustelevan 'Ludvig Ivanovitshia' . Rouva vastasi tämän menneen nuk-
k"llmaan, eikä sanonut tahtovansa häiritä. Sitten kuului askelia ja hänen huoneensa ovi 
tempai tiin auki. Sisään astui kaksi miestä toinen oli kirka ilmäinen nuorukainen, toi-
nen iäkkäärnpi yhtä karkeanoloinen kuin äänensä. - Ludvig Tvanovitsh? hän kysyi. Isä 
myönsi oJevansa tämä ja pyy i tietää, mikä on kysee ä. Kä iastetta pyöritellen mies 
kehoitti pukeutumaan ja läbtemään "mukaan' . 

Kolmikon kuljettua jonkin aikaa tultiin lähelle metsikköä, jo ta rouva oli ä ken ker-
tonut kuuluvan öisin laukauksia. Vanhempi mies kehoitti nuorempaa lähtemään jo ko-
tiin nukkumaan, anoi yksinkin voivan a hoitaa asian. Nuorempi anoi voivansa hyvin 
tulla per.iJJe asti. Jonkin ajan kuluttua mies uudi ti kehoituksen, mutta toinen ei eronnut 
teilleen. I ä kertoi tuolloin tuntuneen, että ellei tuo suojelu enkeli olisi kulkenut vie-
rellä, olisi hänenkin taipaleensa ehkä päättynyt öi een laukaukseen metsässä. 

Mentiin suuren kivitalon kellariin. Siellä o]j parissa hämärä ti valaistussa huoneessa 
joukko miehiä, ovella ka,ksi k:iväärimie tä vartio sa. T hekan vankila! Jotkut kävelivät 
levottomina edestakaisin, yksi oli nurkassa polvillaan tehden ristinmerkkejä. Toisaalla 
kovaäänisesti naurava ja kiroileva porukka läiski pelikortteja. Muutamat i tuivat la-
maantuneina, jostain kuului nyyhkytystä. 
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Silloin tällöin ovi avattiin ja uusi mies tyrkättiin sisään, tai joku pidätetyistä kutsut-
tiin nimeltä mainiten-ties minne. Niin tulijat kuin lähtijät saivat kohtalotovereiden ter-
vehdykseen, siunaavan tai karkean, keneltä mitenkin. 

Kello oli jäänyt aiottuun yöpymispaikkaan, ajan kulkua oli vaikeaa arvioida ikku-
nattoma sa paikassa. Väli ·tä saatiin jotain keiton tapai ta . Oli kulunut ehkä pari vuo-
rokautta,kun oveltakuului kutsu: - Ludvig Ivanovitsh ! Tuli iis i än,i vuoro nousta ovel-
le vievät portaat jäähyväisten aattelemana. Ajettiin hi siJJä viidenteen kerrokseen jo -
sa eräässä avara a huoneessa komean kirjoituspöydän takana i tui mies, kaiketi joku 
päällikkö. Tämä lähetti saattajan poi , kehoitli i tumaan ja alkoi kuulustella asi.alli es-
ti. Henkilölli yys, matkan tarkoitus ja muuta sellaista. Vastaukset saatuaan mies istui 
tuokion ääneti. Lopulta hän ilmoitti, ettei mitään omaisuutta voinut viedä asunnosta, 
kirjoitti litteran paluumatkaa varten ja kehoitti matkustamaan ensi tilassa. 

Ennen asemalJe lähtöä isä kävi kwtenkin kertoma sa ystävälliselle virolaisrouvalle, 
mitä hänelle oli tapahtunut. Tåmä puolestaan sanoi, että heti kun miehet olivat vieneet 
.i än hän oli rientänyt Saksan lähetystöön pyytäen ryhtymään toimiin viattoman uo-
malaisen pelastami ek i. Venäjän ja Saksan suhteet olivat täysin muuttuneet, sillä val-
tiot olivat maaliskuu a 1918 olmineet erillisrauhan. Juuri tuolloin, muutaman kuu-
kauden ajan niiden välit olivat verraten ystävälliset. Isä arveli rouvan neuvokkuuden 
lopulta pela taneen hänet. 

Matkanteko oli Venäjällä sisällissodan takia mennen tullen hidasta ja katkonaista. 
V alkjärvellä pelättiin pahinta, kun isä ei suunniteltuun aikaan palannutkaan. Tämän ar-
vaten hän Suomen puolelle päästyään juoksi lähes parikymmentä kilometriä voidak-
seen mahdollisimman pian näyttää selviytyneensä hengissä. 

* * * 
Isä kirjoitti vuoden 1914 lomasta Kesälahdella. Vuosina 1922-24 perhe asui kesät 

eri buvilois a Terijoella. Syksyn 1924 poikkeuksellisen ankara myrsky rikkoi silloisen 
kesäkotimme, emmekä enää palanneet Terijoelle. Joka vuosi pistäydyttiin Valkjärven 
Siparilassa i än Jap uuden maisemi sa Kokkomäellä. Joskus iellä oltiin pitempään. 
Parina 1920-luvun kesänä asuimme Muolaanjärven rannal Ja, ielläkin oli venäläi iä hu-
viloita. Vuo ik:ymmenen lopulla vietimme kaksi ihanaa kesää Saarelan kartanon mail-
la sijaitsevassa huvilassa ja 1930-luvulla niinikään kak i kesää Vuoksen sivujoen Sal-
menkaidan varrella Jokisuussa. Asuimme Ri to Huotari en pienessä talossa. Isäntäm-
me oli viimeisiä Itä-Karjalasta Suomeen asettuneita kiertäviä rihkamakauppiaitaja he-
vosineen melkein aina matkoilla. 

Vuonna 1936 isä osti pienen puutarhatilan Heinjoen Tuokkolasta. Rytöjärvi, jonka 
rannalla se sijaitsi, oli osa sitä entistä Vuoksen väylää,joka 1600-luvulle asti oli laske-
nut Viipurilahteen. Aivan lähellä oli Vetokallio, kivikkoinen alue, joka maan vähitel-
len kohotessa oli tullut ensimmäiseksi kulkuesteek i tuhan ia vuosia käytetylle vesi-
reitille, niin että alukset oJj vedettävä sen yli . Sittemmin koko reitti madaltui ja katke-
i erilli tenjärvien ketjuk i. Nimi Vetokallio' äilyikuitenldn samoin enti en mahta-

van virran rantavallit joista ve i oli etääntynyt jo atojen metrien päähän. 
Aidantolpalle kuoppaa kaivaes aan isä löy i kampakeraamisen ruukuopalan noin a-

dao metrin pää sä möki tämme. Se oli meille viesti ihmi istä, jotka olivat kivikaudel-
la asuneet samalla hiekkaisella rannalla kuin mekin, kalastaneet lähi vesissä kuten isäm-
me ja kyp yttäneet ruokaa savipotis ajo ammoin ennen äitiämme. Nämä eudun his-
toriaa kertovat eikat tekivät kesäkotimrne ja sen kauniin , rauhalli en ympäristön meil-
le yhä rakkaammiksi. I ä nikkaroi taloon tarvittavat huonekalut ja ehti kesällä 1939 poi-
kiensa kanssa laajentaa rakennusta kahdella huoneella. 
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Perhe kesälllä v. 1924 Terijoella. 
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Syynä kesien viettoon eri puolilla Kannasta saattoi oUa i än baJu kiinnytt.ää meidät 
maaseuruun niinkuin hän it e oli siihen kiintynyt vaikka työpaikat olivat tehneet hä-
nestä myö kaupunkilai en. EdelJä tek ti sään hän kertoo oman isänsä täbdentäoeen 
ettei Jumalaa ja maata aa unohtaa. Meillä äiti piti huolen Jumalan muistamisesta, isä 
teld tutuksi ja läheiseksi alueen Vuoksen eteläpuoli ta Karjalaa. Me ldinnyimme 'maa-
han ' ja vaikka olimme viipurilaisia uskon meidän kaikkien tunteneen kotiseuduksem-
me Etelä-Karjalan laajemminkin. 

Luonnollisesti isä oli myö maanpuolustushenkinen. Selviydyttyään Venäjän va!Jan-
kumouksen jaloista perheensä luokse Valkjärve!Je hän liittyi paikallise·en suojelu kun-
taan. Ilmeisesti hän vuonna. 1919 kuului sen esikuntaan ja piirsi Valkjärven suojelus-
kunnan lipun joka ommeltuna annettiin marttojenlahjana suojeluskunnalle. (Kalle Vää-
nänen, Vainotien vartijat Viipuri 1939. Ss. 488-489). Pian tämän jälkeen perhe muut-
ti Viipuriin, jossa isän SK-harrastus jatkui. Niinpä myös pojista tuli aikanaan suojelus-
kuntalaisia ja tyttäristä lottia. Useita vuosia isä toimi Viipurin SK-kuoron puheenjoh-
tajana, ja iitä johtuen aimme vuo ittain yölJä Ludviginpäivää vasten 1,amlla onnitte-
luserenadin, jonka ryhmä kuorolaisia aloitti ulko-oven takana, jatkoi eteise säja vielä 
il]alJa tarjoilun lomassa kotonamme. 

Kuoroharrastu vei isän myö Agricolan kirkkokuoroon jossa hän oli amalla rahas-
tonhoitajana. Kotona meillä mu isoitiin etupäässä laulamalla, joskus kak i- tai kolnri-
äänisesti. Piano oli lähinnä Marjan käytö sä, mutta i äkin jo kus soitteli. 

Eräiden Kannaksen pitäjien euvostoliitolle luovuttamisen uhka sai isän kirjoittamaan 
syksy1lä 1939 Erkki Paavolaiselle mielialoi ta Etelä-Karjalassa seuraavaan kirjeen: 

Kansanedustaja, Maisteri Erkki Paavolainen 
Helsinki 
Eduskuntatalo. 

En voi enää olla kirjoittamatta siitä asiasta, joka koko Kannaksen asukkaiden mie-
liä raskaasti painaa tällä hetkellä. Osoitan nämä rivit Teille, kun tiedän, että Te Kan-
nakselaisena tunnette ne mielialat, jotka tänä aikana liikkuvat jokaisen Kannakselai-
sen rinnassa. Tarkoitan kysymystä Kannaksen osan mahdollisesta luovuttamisesta Neu-
vosto-Venäjälle. Tämän mielialan aiheuttama pelko ei vähäisimmässäkä.än määrässä 
johdu Kannasta himoitsevan vihollisen voimasta ja suuresta lukumäärästä, sillä siihen 
on Suomen kansa heikompanakin ollessaan tottunut tyynesti suhtautumaan, vaan pel-
ko johtuu siitä, että on julki lausuttu mahdollisuus jonkin Kannaksen osan luovunami-
sesta viholliselle taistelutta. Tämä on synnyttänyt pelon sekaista uhmaa,joka vaivaa ja 
kalvaa pahemmin kuin mikään muu puute ja rasitus näinä vakavina aikoina. 

Meitä on lohdutettu rauhoittavilla selityksillä. Me olemme toinen toisellemme va-
kuuttaneet, ettei mikään vapaaehtoinen luovutus voi olla mahdollinen, sillä kuka suo-
malainen voisi ottaa vastuun siitä ·itselleen. Olemme varmoja siitä, ettei kukaan sitä 
tulisi tekemään nytkään, sillä kokemus 011 opettanut, ettl.i jos vastuu jakaantuu monen 
osalle, ei kukaan myönnä olevansa henkilökohtaisesti vastuussa. 

Kaukana siitä, että tahtoisin synnyttää epäluuloa ketään kohtaan, sillä vakaasti us-
kon, että jokainen jyrkästi kieltäisi luovuttamisen. Näyttää kuitenkin siltä, että kun täl-
lainen mahdollisuus on laus1ittu julki, jo se sinänsä johtaa epäröimiseen vannan kan-
nan oikeutuksesta ja myöntyminen saattaa tulla kysym kseen kenenkään ottamatta sii-
tä vastuuta itselleen. 

Mielialan kehitys tähän suuntaan ei ole ollut rohkaisevaa. "Sitäkö varten ovat esi-
isämme Kannaksen hiekkaan verensä vuodattaneet raskaissa taisteluissa, että se maa 
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kerran luovutettaisiin taistelutta?" "Sitäkö varten on vapaaehtoisin voimin suoritettu 
linnoitus töitä, että ne jätettäisiin viholliselle?" "Siksikö ei Kannaksen talonpojille ole 
luovutettu heille kuuluvia valtion huostassa olevia metsiä, kun oltiin epäröivällä kan-
nalla koko Kannaksen puolustamiseen nähden ja otettiin jo silloin huomioon mahdol-
linen evakuoiminen?" Esiintyy monenlaisia kysymyksiä, joihin odotetaan vastausta, 
rauhoittavaa vastausta, jonka tänne saapuneet reserviläiset ovat lausuneet lyhyesti: ei 
tuumaakaan! 

Jos ajatellaan asiaa Venäjän kannalta, niin mitä hyötyä olisi heille rajan siirrosta. 
Se ei yhtään lisäisi Pietarin turvallisuutta, sen käsittää jokainen. Käytännöllinen hyö-
ty viholliselle olisikin siinä, että meidän liikuttavan yksimielinen rintamamme hajaan-
tuisi. Tämä tulisi olemaan äärettömän suuri voitto Neuvosto-Venäjälle. Mutta meille -
häpeä, Viapori! 

Neuvostolehdistön kiukkuiset ja uhkaavat sanat olisi jätettävä omaan arvoonsa. Va-
paussodan aikana lausui Pyhäjärven mies: Kyl mie ryssän tunnen, mitä kovemmin se 
huutaa, sitä enemmän se pelkää. - Siinä on totuus. - Periaate: ei tuumaakaan, olisi to-
dellista puolueettomuutta. 

Käsitän hyvin, että Te siellä eduskunnassa tulette myös arvioimaan luovutuskysy-
myksen tällä tavalla. ]ahtakaa siis ratkaisu siihen, että tuleville sukupolville voisimme 
jättää sen perinnön, jonka me olemme isäimme työn, uhrausten ja taisteluiden ansios-
ta saaneet, vähentymättömänä. 

Korkein antakoon viisautta isänmaamme asian hoitajille ja johtakoon nyt yksimieli-
sen kansamme ponnistelut onnelliseen tulokseen. 

Herra Maisteri! Ajattelin ensin lähettää nämä mietelmät Uudelle Suomelle julkais-
tavaksi, mutta kun siinä on kohtia, jotka ehkä eivät vielä sopisi julkaistavaksi ja joista 
en ole kenenkään kanssa antautunut keskusteluihin, jätän Teidän harkittavaksenne, voi-
taisiinko tästä jotain julkaista. Kannaksen mielialat olisi nyt saatava tunnetuksi, ettei 
tapahtuisi uutta vääryyttä, mikä ehkä vielä olisi estettävissä onnellisin tuloksin. 

Kunnioittavasti 
Ludvig Lius 

J.k. Muiden kannakselaisten mukana tunnen syvästi uhkaavan onnettomuuden, sillä 
syntymäkotini on vain 11 km päässä rajalta. 

Sama. 
Kannaksella, 9.11.1939. 

Talvisodan alettua pakenimme äidin ja parin viipurilaisen tuttavamme kanssa Rytö-
järven-kotiin kuin piilopirttiin ikään, vaikka se sijaitsi kolmisenkymmentä kilometriä 
Viipurista itään. Meitähän oli rohkaistu muun muassa koulun maanpuolustusopin tun-
neilla samana syksynä kertomalla, ettei vihollinen voi päästä läpi Kannaksen kapeik-
kojen. Viikon maalla oltuamme Heinjoen siviiliväestölle tuli lähtökäsky. Kun syksyl-
lä -41 kävin katsomassa paikkoja, mökin raunioilla jo vihersi kasvillisuus ja uimaran-
nassamme lojui kookas ammuksen hylsy. 

Isäni vaiheet kuvastavat monin piirtein hänen aikansa yleisiä ilmiöitä Suomessa ja 
muualla maailmassa. Maaseudun nopea talouskehitys ja Venäjän rajan läheisyys tarjo-
sivat nousuväylän. Molemmat maailmansodat ja niiden välillä maailmanlaajuinen ta-
louslama löivät sen mitä toimeliaisuus oli rakentanut. Kolme lasta kuoli ja haudattiin 
vieraalle maalle. Isäni jaksoi kuitenkin aina nousta luomaan uudet puitteet omalle ja 
perheensä elämälle. 
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