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Loimaan kirkko talviasussa. kuva Eino Vepsä

Hyvä lukija
Vuodet eivät ole veljeksiä.
Tähän aikaan vuosi sitten kirjoitin siitä kuinka ruoho viheriöi ja
ulkona on lähes kesäisen lämmintä. Tänään maassa on lumipeite, pakkanen
paukkuu nurkissa ja säätiedotteissa luvataan yhä kylmenevää. Kylmän ja lumisen
talven jälkeen tuli ennätyksellisen lämmin kesä.
Kuluneen vuoden aikana on vietetty sekä iloisia perhejuhlia että surtu läheisten
poismenoa. Ensimmäisen kerran seuramme historian aikana kaksi henkilöä
saavutti kunnioitettavan 90 vuoden iän.
Vuoden 2009 Karjalanmatkasta saimme pelkästään positiivista
palautetta. mutta matka, jolla on yli 20 henkilöä, ei kuitenkaan aina voi mennä
kaikkien mielen mukaisesti. Kesän 2010 matka oli pääosin onnistunut, mutta
aiheutti myös pettymyksiä. Matkaohjelmassa ei ollut mainittu käyntiä
Käkisalmen museossa. Yritimme selvittää edellisenä iltana ennen Kurkijoelle
lähtöä museon aukioloaikoja, siinä kuitenkaan onnistumatta. Aamulla bussissa
suoritetun äänestyksen perusteella kolme henkilöä olisi halunnut odottaa museon
avautumista. 20 matkustajaa halusi jatkaa matkaa museon avautumista
odottamatta. Tämän äänestyksen perusteella päätin noudattaa enemmistön
päätöstä. Pahoittelen päätökseni aiheuttamaa mielipahaa ja toivon, että Repinin
museossa käynti toi edes pientä lohtua.
Esko Vepsä on menestyksellisesti toimittanut neljä edellistä
sukuviestiä. Eskon lopetettua viestimme toimittamisen, olen tehnyt tämän viestin
henkilökohtaisesti. Puutteellisten toimittajan taitojeni vuoksi pyytäisin Teiltä
apua lehtemme tekemiseen. Seurassamme on varmasti asiaa osaavia henkilöitä.
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi toivoisin juttuja tai juttuvinkkejä seuramme
jäseniltä, heitä itseään kiinnostavista asioista. Näin voisimme parhaiten tuottaa
lukijamme näköisen lehdykän.
Kiitän Einoa, Liisaa ja Sinikkaa materiaalin lähettämisestä, Ismoa
lukijakyselyideasta ja aktiivisia lukijoitamme kyselyyn osallistumisesta.
Autathan lehden perille saamisessa ilmoittamalla osoitteesi muuttumisesta.

Kiitän seuramme jäseniä kuluneesta toimintavuodesta ja toivotan
Hyvää Joulua sekä Onnea ja Menestystä Vuodelle 2011.
Terho Vepsä
puheenjohtaja

Ajankohtaista
Seuraava hallituksen kokous on Lahdessa 15.1.2011. Voit
ehdottaa hallituksen käsiteltäväksi haluamiasi asioita. Hallituksen jäsenten
yhteystiedot löydät lehtemme takakannesta.
Pääsiäissunnuntaina 24.4.2011 klo 12:00 kokoonnumme
perinteiselle särälounaalle Lemille Säräpirtti Kippurasarveen.
Ilmoittautumiset Terho Vepsälle.
Vuosikokous 2011on jo heinäkuussa.
Kokous pidetään 1.7.2011 klo 19:00 Hotelli Majatalo Karjalan Porttissa.
Osoite on Harmaakalliontie 1 55300 RAUHA.
Vuosikokouksen 2010 päätöksellä Karjalan
lähiseutumatkaa suunnitellaan vuosikokouksen yhteyteen lauantaiksi ja
sunnuntaiksi 2.-3. 7.2011.
Matka sisältäisi:
-majoittuminen hotelli Victoriassa 2hh
-illallinen ja aamiainen hotellissa
-opastus kiertoajelulla ja Monrepos puistossa sis.
pääsylipun puistoon
-lounas Pyöreässä Tornissa
- ryhmäviisumi
Hinta 147€/hlö
Lisäksi: bussikuljetus Imatra- Svetogorsk- Jääski- Antrea- IhantalaViipuri- kiertoajelut ja paluu Imatralle hintaan 990€. Hinta matkustajaa
kohti määräytyy matkustajamäärän perusteella.

Ruskamatka Äkäslompolo
Suunnittelemme matkaa Äkäslompololle ensi syksyksi viikolle 38.
Majoitus tapahtuisi 4h hirsirivitalomökeissä. Mökit on varustettu
nykyaikaisilla keittiöillä ja omalla saunalla. Vieressä on kauppa, posti ja
ravintola. Ruoan voi tehdä itse mökeissä tai ruokailla ravintolassa.
Matkan hinta 300€ sisältää matkat ja majoituksen. Käytettävissä olisi
myös kota ja iso yhteinen takkahuone. Bussilla voisimme tehdä retkiä
ympäristöön.
Alustavat ilmoittautumiset 31.12 mennessä. Matka järjestetään, mikäli
ilmoittautumisia tulee riittävästi.
Voit tutustua kohteeseen tarkemmin keskimatkojen nettisivuilla.
Molempien matkojen ilmoittautumiset Terho Vepsälle kts takasivu

Niklas Vepsän kuulumiset
Niklas Vepsän loppuvuosi Lappeenrannan
laulukilpailun jälkeen on ollut yhtä laulamista; keväällä hän sai
opintonsa Sibelius-Akatemiassa oopperakoulutuksessa loppuun
valmistuen musiikin maisteriksi. Kesän Niklas vietti Norjassa
laulaen 15 konserttia viidessä viikossa – todellista
maratonlaulamista siis.
Opinnot ovat jatkuneet Hannoverin Musiikkikorkeakoulussa,
josta Niklas keväällä valmistuu Diplomilaulajaksi.
Laulajan ammatissa kaikki asiat kulkevat toisten ihmisten,
lähinnä agenttien kautta. Niklas on onnekseen saanut Saksasta
kaksi erittäin hyvää ooppera-agenttia ja näyttää siltä, että
Saksasta tulee hänen kotimaansa pidemmäksi aikaa. Saksan
agenttien lisäksi hänellä on Oslossa agentti, joka hoitaa
edustuksen Skandinaviassa.
Joulun Niklas aikoo viettää rakkaassa Suomessa - ´mitä
olisikaan Jouluaatto ilman kirkossa laulamista ja hyvää
suomalaista ruokaa´, hän toteaa.

Ismo Hirvonen

Urheilukuulumisia
Eino Vepsä sai jo
toisen kiinnityksen
mölkkymestaruuskisan
kiertopalkintoon.

Joukkuekisan voitto
meni joukkueelle:
Sinikka Vepsä
Jari Tynkkynen
Teuvo Vepsä
Terho Vepsä

Kurkijoen kaupungin kohtalo
Kurkijoesta tuli kreivikunta ja kreivi Tuure
Oxenstiernalla oli oikeus perustaa kreivikuntaansa kaupunki. Hän
antoikin 20.5.1668 Viipurissa käskyn Kronoborin kaupungin
perustamisesta Kurkijoelle. Se ei ollutkaan mikään
kaupunkipahanen, sillä siellä oli silloin yli sata porvaria eli
kauppiaita ja käsityöläisiä. Lisäksi
oli koulu, tarvittavat virkamiehet ja
suuri joukko työväestöä,
talonpoikaispurjehtijoita sekä
sotaväkeä, jota oli määräysten
mukaan pakko majoittaa.
Suuren Pohjan sodan
sytyttyä Ruotsi-Suomen armeijaa
tarvittiin Baltian maita
puolustamaan, taistelihan Ruotsin
kuningas Kaarle Xll Baltiassa, josta
jatkoi etelään aina Pultavaan asti,
jossa koki lähes täydellisen
tappion. Siten maamme jäi erittäin
heikon puolustuksen johdosta
helposti valloitettavaksi kohteeksi.
Kaunista Kurkijokea. kuva Eino Vepsä

Kuulumisia nykyiseltä Kurkijoelta
Paljon on kotiseutumme muuttunut siitä, kun me sen
jouduimme jättämään syyskuussa 1944. Vain muutama kylä
silloisista lähes neljästäkymmenestä on enää asuttuna. Autioissa
kylissä ei ole enää rakennuksiakaan, sillä ne on siirretty muuanne.
Maisemat ovat sentään lähes ennallaan: kumpuilevia, kauniita

Kirkonkylässä on moni merkittävä rakennus
tuhoutunut tulipalossa. Tämän tuhon ovat kohdanneet mm.
luterilainen kirkko 1991, maanviljelysopiston johtajan talo 1993 ja
samana vuonna palokunnantalo ja Kurki-hotelli 2001. Mutta
uuttakin on rakennettu. Merkittävin varsinkin työllisyyden kannalta
on Kurkijoen Otsanlahdelle suomalaisvoimin rakennettu KalaRannan kalankasvattamo Vladimir Oksanitsenkon rahoittamana ja
saman omistajan kala-altaat Naismerelle Laatokan lahteen. Hänen
tukemanaan toimii myös uusi Kurkijoen hyväntekijöiden säätiö,
joka julkaisi alkuvuodesta seudun arkeologiaa ja historiaa
käsittelevän hyvin tehdyn teoksen. Lisäksi on noussut uusrikkaiden
tekemiä taloja upeille rannoille ja joitakin myös kirkonkylään.
Nyt on tällä pietarilaisella rahamiehellä
suunnitelmissa tehdä maamiesopiston entisestä kivinavetasta
kulttuurikeskus, johon tulisivat mm. nuorisotilat urheilusaleineen,
kahvila, ja kauppa ja ehkä myös asuntoja. Tämä siksi, että hän
uskoo maatalouden uuteen nousuun Kurkijoella ja jotta niin kävisi,
pitää seudulle saada muuttamaan nuoria ahkeria ihmisiä töitä
tekemään.
Synnyinseutua muistellen
Eino Vepsä

Otsanlahden Kala-Ranta laitoksen avajaiset

jonka lehtisali satoine koti- ja ulkomaisine aikakauslehtineen on todella paikka
viihtyä. Silloin tällöin käymme Hgin teattereissa, joissa vaan on se pulma, että
parhaiden kappaleiden lippujen jonotusaika nousee useihin kuukausiin. Emme
taida tänä talvena lähteä Etelään viime kesä oli niin huikea!

3. Puulaivat koko veljeskaartille
Olimme joulua edeltävänä syksynä tulleet evakkoina luovutetusta Karjalasta
härkävaunuissa Joensuun kautta Riihimäelle, josta Vr osoitti isälle uuden
työpaikan. Meillä oli Karjalasta lähtien ollut 2 härkävaunua. Toinen huonekaluja
ja tavaroita varten ja toisessa asuimme. Syksy oli kylmä ja vaunun lämpöä
ylläpidettiin pitämällä pystykamina punahehkuisena ympäri vuorokauden. Isä ja
äiti vuorottelivat kipinämikkoina. Oli suurta juhlaa päästä ennen joulua
muuttamaan Rautatieläisten talon päätyhuoneistoon. Se oli sentään oikea
tuplaikkunainen talo oikeine pystyuuneineen. Se oli taatusti koko perheen suurin
joululahja, loppuihan vanhempien kaminan kahlitsema yöpäivystys siihen.
Joululahjoiksi kaikki kolme Vepsän veljestä sai puisen sotalaivan -sotahan oli
vielä äsken käynnissä - minä vanhimpana veljeksistä isoimman ja Martti
nuorimpana pienimmän. Esikoisoikeus oli siihen aikaan vielä voimassa! Muistan
että kinkkua ja isäni herkkua lipeäkalaa laatikkoineen oli joulupöydässä. Tuntui,
että rauha oli sittenkin tullut!

Liisan kirjaesittely
Siirtoväen muistelmissa Karjala on kaunis, talvet kylmiä ja kesät lämpöisiä,
koivunlehdetkin isompia kuin nyky-Suomessa.
Pertti Siilahti toteaa, että luovutetussa Karjalassa on erittäin kaunista ja luonto
sellaista, jota ei Suomesta juuri löydä. Hän on kirjoittanut kirjan nimeltään
Karjalan luonto, kustantaja on Atlas Art.
Se on lähinnä tietokirja ja täynnä Siilahden omakohtaisia havaintoja maisemasta,
lajistoista ja niiden muutoksista lomittuneena sadan vuoden ajalta kerättyyn
tutkimustietoon (mm. kasveja on tutkittu paljon 1880 -1890 luvulta alkaen).
Laatokan Karjalan ja Kannaksen luonto on monimuotoista. Se perustuu alueen
geologiaan ja ilmastoon. Alueella on 60 vuotta luonnontilassa olleita metsiä ja
niittyjä ja toisaalta taas asutuksen ja teollisuuden ´raiskaamaa´ luontoa.
Siilahti listaa luontoretkeilykohteita seuraavasti;
-Äyräpään järvi
- Vuoksen vanha haara (Noisniemestä Helisevänjärven kautta Räisälään ja sieltä
Vuoksijärven kautta Käkisalmeen).
- Laatokan pohjoissaaristo
- Tolvajärvi
Kirjassa on mahtava kuvitus.
Ehkä joskus voisimme sukuseuran retkellä tutustua joihinkin näistä kohteista.
Lukemisiin Liisa Vepsä-Hirvonen

MITÄ KUULUU?

Vuosikokous 2010

Paavo Vepsä Espoo

Ilmojen haltijat olivat huomioineet seuramme vuosikokouksen
ajankohdan. Parempaa ilmaa emme olisi voineet toivoa. Mustialan
maatalousoppilaitos tarjosi erinomaiset puitteet kokoukselle ja upea vanha
kartanomiljöö teki tapaamisestamme unohtumattoman.
Ennen kokousta nautimme maittavan lounaan oppilaitoksen ruokalassa
Huttulassa . Isäntämme Lassi Puupponen kertoi lyhyesti kartanon alueesta
ja opasti meitä myöhemmin museokierroksella.
Kuvassa kokouspaikkanamme toiminut vanha opisto

1.Onneksi Puulavesi vilvoitti
Taisi olla lämpimin kesä sataan vuoteen. Vietimme sen pääosin mökillämme
Puulaveden Kääriön saaressa Kangasniemellä.
Onneksi mökkimme on isojen koivujen katveessa. Ne varjostavat mökkiämme
suoralta paisteelta lähes koko päivän. Koetimme varastoida viileätä yöilmaa
läpituuletuksella klo kolmen ja neljän välillä. Missä lie hyttyset olleet, niitä ei
juuri näkynyt koko kesänä.
Helteessä käytiin uimassa varmaan 6-8 kertaa päivässä. Puula vaan lämpisi lähes
30 asteeseen, joten vilpo oli vain hetkellinen.
Kevään korvalla pidimme kutulahnalle paria katiskaa ja saalista tuli jonkun
verran. Mielestäni yli 1.5 kg:n lahna on savustettuna parhaimmillaan, varsinkin
jos on käyttää omenapuun purua savustukseen. Toki kesällä saimme ostaa
suoraan rannasta kalastaja Arkon nuottaamaa ja jo järvellä jäittämää muikkua,
mikä voissa paistettuna lyö vielä savulahnankin.
Mustikka-aikaan kävimme 5 kertaa marjassa pienehköin mutta ah niin herkullisin
saalein.
Poikkeus kesien ketjussa oli myös se, että sekä jatkuvalämmitteinen että
savusauna lämpeni vain muutaman kerran, pääosin Juhannuksen tietämissä.
Emme kuulu helteellä saunojiin. Summa summarum , Kanarian kesää ei kaivattu
ja tuskin enää aikanamme vastaavaa kesää koemme!

2. Talvella hiihtoa ja lähikulttuuria
Sopivan loivat ja hyvin hoidetut ladut ovat ihan 0.5 -1.0 km säteellä tuossa
Leppävaaran pelloilla. Siellä on loivia nousuja ja laskuja. Ei vaaraa puuta päin
laskemisesta, eikä nousut käy voimille. Sähkösauna lämpiää toisinaan ja löyly
maistuu hiihtolenkin jälkeen. Suosittelen latuhiihtoa erityisesti seniorien
liikuntamuodoksi. Kunto nousee ja kiloja on helpompi kontrolloida!
Kotoamme 3km päässä on kauppakeskus Sello, jonka yhteydessä toimii
akustiikaltaan mainio konserttisali usein toistuvine konsertteineen. Ja jos
konsertti ei maistuisi Sellon neljässä elokuvasalissa löytyy aika usein tasokas
utuusfilmi. Sellossa toimii myös maan kenties tasokkain kunnallinen kirjasto,

Kokouksessa puhetta johti Martti Räikkönen Imatralta. Kokoukselle
esitettiin kaksi matkaehdotusta: ruskamatka ja lähiseutumatka Viipurin
seudulle.
Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan 10€ hengeltä ja 20€ perheeltä.
Hallituksen koko päätettiin pitää ennallaan eli puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 4 jäsentä. Puheenjohtajana jatkaa Terho Vepsä
Lappeenrannasta ja varapuheenjohtajana Liisa Vepsä-Hirvonen Imatralta.
Muut hallituksen jäsenet ovat: Eino Vepsä Loimaalta, Seppo Vepsä
Hattulasta, Tapio Vepsä Kangasalta ja Urpo Vepsä Joutsenosta. Vuoden
2011 kokous päätettiin pitää Etelä-Karjalassa. Paikka ja ajankohta jätettiin
hallituksen selvitettäväksi. Kokouspaikaksi on valittu hotelli Karjalan
Portti Lappeenrannassa ja ajankohdaksi perjantai 1.7.2011.
Erityisen kiitoksen ansaitsee tämänkertaisen hienon kokouspaikan
löytänyt, mittavan päivätyön Mustialassa tehnyt Martta Repo.

Vepsänkielinen Jouluevankeliumi

Juho Kauppinen Espoo

1. Kuinka helteinen kesäsi meni?
Voitin Suomen mestaruuden Beach volleyssä ikäluokassa 45 toisena
vuotena peräkkäin, joten kesä meni erinomaisesti senkin puolesta.
2. Millaisia suunnitelmia sinulla on tulevalle talvelle?
Yksi odotuksen kohde on tammi-helmikuun vaihteessa tapahtuva
seminaari Lontoossa. Oikeana haaveena on löytää sopiva aika, jotta
pääsisimme perheen kanssa käymään etelän lämmössä.
3. Mikä on mieluisin joulumuistosi?
Lähihistorian paras muisto, joka on yllättäen koko perheen lämmöllä
muistama joulu, tapahtui muutama vuosi sitten, kun olimme Joulun
mökillä Saarijärvellä.
Yksi Joulun kohokohtia koko perheen mielestä oli joulukuusen haku
metsästä.
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun meillä oli oikea kuusi, joka vielä
valittiin ja valikoitiin pitkällisen valinnan ja katselun jälkeen. Kuusen
haku, kaato, paikalleen pystytys, koristelu ja vielä päälle puun tuoma
jouluinen tuoksu sekä tunnelma on jäänyt koko perheen mieleen erittäin
miellyttävänä muistona.

MITÄ KUULUU?
MITÄ KUULUU?

1. Kuinka helteinen kesäsi meni?
2. Millaisia suunnitelmia sinulla on tulevalle talvelle?
3. Mikä on mieluisin joulumuistosi?
Antti Puukari Järvenpää
1. Kesäni meni hyvin, jäätelöä syödessä ja järvessä uidessa.
2. Paljon mäen laskua ja glögiä.
3. Ensimmäiset itse tehdyt piparit.

Martti Räikkönen Imatra
1. Kesästä jäi mieleen lämpöaalto, joka tuli vastaan kun tuli
ilmastoidusta autosta ulos. Olo oli sama kuin lentokoneesta etelässä
tulee ulos. Eikä maksanut mitään.
2. Ei suunnitelmia, lähimatkailua ehkä?
3. Joulumuistoista on jäänyt mieleen lapsena kirjeen kirjoittamisesta
tontuille, mitä toivoo pukilta. Kirje vietiin oven pieleen, mistä
tontun piti se hakea. Sitten käytiin katsomassa, joko se on haettu ja
kaikki hyvin kun kirje oli hävinnyt.

Arvoisat Vepsäviestin lukijat. Olen kirjoittanut nämä ajatukseni alunperin
Kurkijokelainen lehteen, mutta haluan julkaista nämä myös Vepsäviestissä, sillä
veljeni Teuvo Vepsä ja minä Sinikka Anneli Vepsä saimme yllättäen joulukuussa
2009 rahalla mittaamattoman perinnön. Tätä perintöä jaamme myös 1995
kuolleen vanhimman veljeni Erkin lapsille sekä omille lapsillemme. Isäni Arvo
Vepsä syntyi 9.7.1920 Hiitolassa Tiuralan kylässä. Hänen isänsä Vasili Alekseinpoika Vepsä (1873 - 1941)oli kotoisin Kurkijoelta Saavanmäeltä ja” Vassi” meni
naimisiin Katariina ”Kati” Klimoffin kanssa (1880 - 1957) ja samalla muutti
kotivävyksi Hiitolan Tiuralaan, jossa Arvo ja hänen kuusi muuta sisarustaan
syntyivät. Palaan Vassiin ja Katiin varmaan myöhemmissä kirjoituksissani
liittyen perintöömme.
Edessäni on 414 kappaletta isäni kirjoittamia runoja. Veljelläni on useampi sata
liuskaa suorasanaista tekstiä. Erilaisia lyhyitä novellejä, kirjoitelmia elämästä,
ihmisistä ja muistoista Hiitolasta ja Kurkijoelta ja yleensä isäni elämästä. Koko
Joulun ajan olen hiljentyneenä runoja lukenut hitaasti ja hartaasti. Nenäliinoja on
kulunut. Muu perhe on hiukan hämillään seurannut äidin kyynelehtimistä mikä
on ollut normaalia runsaampaa. Omaan karjalaisen luonteenlaadun. Itku on aina
herkässä ja miksei naurukin. Äitimme Annikki Vepsä os. Känkänen (1924 1966) oli kotoisin Muolaasta Kyyrölän kylästä. Isäni toinen vaimo Sirkka Vepsä
muutti ennen joulua ja häneltä saimme nämä kallisarvoiset tekstit muuton
yhteydessä.
Marraskuussa 2009 tuli kuluneeksi 70vuotta talvisodan syttymisestä. Isäni
osallistui vapaaehtoisena talvisotaan ja suoritti välirauhan aikana varsinaisen
asepalveluksensa Savonlinnassa. Jatkosota mukaan lukien hän puolusti
maatamme yhteensä lähes viisi vuotta. Hän taisteli JR 7:ssä, jonka päällikkönä oli
Kemppi ja myöhemmin tämän rykmentin komentajaksi tuli Adolf Ehrnrooth.
Rykmenttiä kutsuttiin myös Tyrjän rykmentiksi. Isäni puhui harvoin
sotakokemuksistaan. Lähtemättömät jäljet ne kuitenkin häneen jättivät. Isäni
nuorin veli Aulis Vepsä kaatui 21vuotiaana 14.6.1944 Kuuterselässä
Koulumäellä. Auliksen ruumis jäi kentälle. Aulis taisteli JR 48:ssa, jossa taisteli
myös veljessarjan vanhin veli Anton Vepsä. Hänet kotiutettiin vanhimpaan
ikäluokkaan kuuluvana aikaisemmin. Laila Hietamiehen nykyisin Hirvisaaren
romaanien rakuuna Tauno Tukeva muistuttaa kovasti Anton setääni. Hevoset
olivat hänelle kaikki kaikessa. Anton kuoli 1985 78 -vuotiaana.
Haluan julkaista kaksi, koskettavaa runoa, jotka isäni kirjoitti aseveli Juutilaisen
sekä 17.8.1941 Jaakkiman kortteella kaatuneen Hiitolanpojan Väinö Männyn
muistoksi.
Sinikka Vepsä

MAHTAVA PERINTÖ!

HILJAINEN VELI

Vähään tyytyvät perivät maan.
Sanonta katetta lisää saa.
Rautalammilla 1925 syntynyt, sodassa nuorinta ikäluokkaa.
Miehen tavalla taisteli viivytyksen.
Siiranmäessä ruutia haisteli ja koki tulen keskityksen.
Härkäjoki, Punnuksen kannas, Salmenkaidan ranta.
Äyräpään sillanpäällä. Siellä taistelevan hänet nään.
Oltiin aina rinta rinnan.
Häneltä sota vaati hinnan. Neljäs päivä haavoittui. Vuoksesta yli ui.
Helpotuksensa kesti vain hetken.
Vaativat jatkumaan sotaretken.
Haavansa avoimet, päällä paikat.
Näytti minulle kun joimme saikat.
Puolestaan puhuin päällikölle.
Lähetti hänet lääkärille.
Vaihtoi haavoihin uudet kääreet.
Mukanaan tylyt käskyt, määreet.
Takaisin!

Veljen tuskainen katse anoi.
Miksi et vastaa, mitään sano.
Lantio auki esillä suolet.
En voinut sanoa. Veli kuolet.
Vuotivat verta ne vanhat haavat.
Äyräpäässä veljen saamat.
Kirjoita kotiin, veli kuiski.
Osoitteenkin vielä muisti.
Lääkintämies ja kantaja.
Nostivat, kantoivat juuri kuolleen.
Itseni kanssa olin yksin.
Menin pensaan taakse ja itkin.
Vuosalmella kaatuneen, aseveli Juutilaisen muistoksi
Arvo Vepsä

Tuli hiljainen veli.
Valittamatta päivänsä eli.
Menossa hänellä vartiovuoro.
Puhkesi ääneen tykkien kuoro.
Vihollisen.
Pesäkkeensä peitti savu.
Juoksin. Myöhäiseksi totesin avun.
Miten on tilani? Veli kysyi.
Nielin jotain. Vaiti pysyin.
Mykkä oli pakko olla.
Ei kuolevalle valehdella.
Annikki Vepsä o.s. Känkänen ja
Arvo Vepsä vuonna 1946

Arvo Vepsä Pekonlahdella
vuonna 1923

