Kirjailija MiIjam Kälkäjän
mukana petsamolaisten
kotiseudulla

~ Hepoahojen suuresta sisarusparvesta
mukana matkalla olivat mm. Annikki Ran-

ta, Matti ja Pirkko
Hepoaho ja Elna NeIin.

~ Nykyistä
Parkkinaa. Tiilikasan alla on
sijainnut Hepo-

ahon talo. Sisarukset puhuttelivat pihapiirin
nykyisiä asuk-

kaita: kotitalo
on purettu vasta
6-7 vuotta sitten.

.u

Tältä näytti
suomalasiten
asuttama Parkkinan kylä oi-

koinaan. Kaikki
rakennukset olivat
maalaamatonta
harmaata hirttä.

HENGITIMME
JAAMERTA
HIMOISIN
KEUHKOIN
•• ••

"Olen hengittänyt sisään petsamolaisuuden Varejoen asutusalueen petsamolaisten loputtomista jutuista ja kaipauksesta.
Itse muistan synnyinkoclistani Paatsjoen
Menikansaaressa joitakin hajanaisia filminpätkiä. Tietoni ovat tutkimusten,
haastattelujen, kuuntelemisen tulosta.
Siitä huoliniatta olen epäröimättä sijoittanut useimpien kirjojeni ~p'~tumat
.Petsamoon." Näin kirjoittaa Mirjam Kälkäjä omimmastaan, pioneerihenkisestä
kotiseudustaan, jossa hän nyt kävi ensi
kerran sitten sodan.
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misen mieli on merkillinen:
elämästään hän on viettänyt
tämän vuonon rannalla vain
ensimmäisen
neljänneksen.
Siitä huolimatta hän sanoo:
»En minä ole kotiutunut
sinne. Täällä ne on tutut maisemat.
Tuntureita
tottunut
ikänsä kattomaan, nehän ne,
ja vuono, sula vuono, sai kulkea siellä milloin halusi. Talvellaki saattoi onkia, kalastaa..
Siirtolaisuus on sielun tila.
Vanhat
petsamolaiset
ovat
edelleen päivät Suomessa ja
yöt Petsamossa.

aja-jooseppi; sitten
Ylätuloman sovhoosin kiviset pellot,' sadan kilometrin päässä itse sovhoosi, tuhatpäinen
karja navetassa kesät talvet;
kylässä tuttava kirjailija, joka
on luvannut tulla tapaamaan.
Illalla Murmansk. Kaksipäivää
ostoksia, museoita, tapaamisia! - ja t0!<o ajan tuli jalkapohjissa, matka ei ole todella
vielä alkanutkaan.
Lopulta lähtee »pikajuna»
Murmanskista Zapoljarnyihin.
Ollaan matkalla Petsamoon!
Vajaat kaksisataa kilometriä ja
kahdeksan tuntia. Junassa levoton olo, hermostunutta
naurua, joku yrittää nukkua
unta varastoon.
Ilmeet vakavoituvat, kun lähestytään Zapoljarnyita. Kaupunkia ympäröivät uudet tunturit: kuonavuoret. Entisen
Moskovan kylän iloisten kolttien asumusten paikalla on
harmaa tuhkainen betonikaupunki. Asema on pystytetty jalostuslaitoksen kylkeen. Teh-
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TEKSTI: MIRJAM KÄLKÄJÄ
KtNAT: MIRJAM KÄLKÄJÄ, ESKO RYÖPPÖNEN,
YHTYNEITIEN ARKISTO

iro vanhus seisoo Petsamovuonon
rannalla
ja tuijottaa hieruan yli
vastarantaa. Siellä on
Trifona, joitakin rakennuksia
häämöttää
mustaa tunturia
vasten. Silmä haluaa erottaa
laiturin vierestä tutun kotitalonkin, haluaa uskoa näkevänsä. Lähemmäs ei pääse. Siellä
on koti, ulottumattomissa. Ja
niin lähellä: katseen kantaman päässä.
Maria Haapala, 64, oli nuori
neito, kun lähdettiin Petsamosta viimeiselle evakkomatkalle. Hän on elänyt lähes
puoli vuosisataa muualla. Ih-

ta näytelmä vaikuttaa aivan
toiselta, jos katselee sitä yleisön joukosta tai on itse mukana avustajien kuorossa:
Petsamossa puhuttiin monia kieliä, sen ainoa alhuperäisväestö oli koltat. jokainen
muualta tullut toi repussaan
oman
kulttuuritaustansa,
omat tapansa ja pubeenpartensa. Tuo yhdessäolon aika
ei riittänyt edes oman kielen,
oman murteen syntymiseen.
Vielä vähemmän syntyi mitään yhtenäistä ajatustapaa
- petsamolaiset ovat kuuluisia poliittisista ja uskonnollisista intohimoistaan, ja julkisuudessa on takavuosina
käyty raivokasta kulttuurisotaa petsamolaiskirjallisuuden vaiheilla.
Siitä huolimatta petsamolaiset yhä pitävät yhtä. Omille
juhlille kokoonnutaan satapäisin joukoin pari kertaa
vuodessa. ja kun Petsamon
matkat alkoivat, myytiin kesän 800 paikkaa lähes loppuun parissa päivässä.
Petsamolaisilla ei ole kuin
yksi yhteinen nimittäjä: kohtalonyhteys. Mutta se tuntuukin riittävän.

i Lenin vartioi NikkeIin pääkatua. Taustalla lohdutonta, tuhottua tunturimaisemaa.

N

yt me olemme sinne
päässeet.
yt me seisomme
Parkkinan
keskustassa ja hengitämme
Jäämerta
himoisin
keuhkoin. Matti Hepoaho riisuu kenkänsä ja kahlaa ulliveteen. Kumartuu, ottaa suolamerta kourankuoppaan,
kostuttaa otsansa. Meri siunaa hänet lempeästi.
»Kotimeri», hän sanoo. Eikä kaihda näyttää ruskeiden
silmiensä kyyneliä.

Seison rantatörmällä ja katson. He, matkakumppanit, hajaantuvat kotitanhuvilleen, pysähtyvät kukin omaan hartauteensa. Minun kotini, minun
väkeni!
Oma synnyinpaikkani
on
kaukana Petsamon läntisellä
rajalla, vehmaassa Paatsjokilaaksossa, kaukana tiestä. Tiedän, että itse en pääse kotipihaani jalkapohjieni alla tunnustelemaan.
Mutta tämäkin
riittää: nähdä tämä ilo, tämä

t Petsamon

Klondyken silta johti ennen sotia yli SaImijär-

ven salmen.

sydämen kuohuva suru.

t Bussi on pysähtynyt Parkkinassa. Tuolla,
tuolla on Trifo-

na, osoittaa
Lempi Korva
tulkillemme Eino TaljalIe.

valtion osana vajaan neljän- ja siili houkuttelivat.
nesvuosisadan. Tarton rauToinen suuri vaellus oli
iirtolaiset käsitetään hassa 1921 Petsamo liitettiin 1920- ja 1930-1uvuilla, jolloin pula pani ripeimmät katmeillä yleisessä kes- Suomeen ja v. 1944petsamoeustetussa learjalaisie- laiset evakuoitiin sieltä vii- selemaan leivänapua muualta. Monet menivät rapakon
si. Petsamolaiset, sal- meisen kerran.
lalaiset, kuusamolaiset unohSuomalaista asutusta toki taakse, toiset valitsivat Suomaakundetaan. Kuitenkin petsamo- oli alueella - kuten koko men uusimman
laisten keskuudessa elää yhä- Kuollassa - ollut jo aiem- nan. Viime lähdön aikaan
minkin. Nälkävuodet 1800- petsamolaisia oli jo viitisen
ti lämmin kotiseutuhenki,
kaipaus lapsuuden maise- luvulla panivat suomalaiset- tuhatta.
miin.
Petsamolla on aina ollut
kin nousemaan suksilleen ja
kaiku
muun
Karu mutta moni-ilmeinen
hiihtämään jäämeren vilja- eksoottinen
Petsamon alue .011..SU..Q1J1envan kala-aitan ääreen. Lohi Suomen näkökulmasta. Mut-
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taan röyhtäisyt kirvelevät kurkussa.
Täällä ei ole mitään entisestä. Eikä monikaan kaupungin
nuorista asukkaista tiedä, että
täällä ovat joskus olleet isäntinä suomalaiset.
»Miltä täällä mahtaisi näyttää, jos olisivat vieläkin», huokaisee joku katsellessaan bussin ikkunasta harmaata, virttynyttä kaupunkinäkymää.
Ihmiset ovat hyvin puettuja,
naisilla näyttää olevan muodissa kapeat minihameet
ja
huiman korkeat korot. Täkäläiset Ladatkin voisivat läpäistä suomalaisen katsastuksen.
Täällä saavat ihmiset kolminnelinkertaisia
palkkoja muualla maksettuihin verrattuna.
Työkyvyttömyyseläkkeelle
täällä joudutaan noin 45 vuotiaina, ja muutamassa vuodessa on edessä viimeinen matka.
Hautausmailla
helottavat
räikeät tekokukat. On vaikea
löytää yli viisikymmenvuotista
vainajaa.
ämä ihmiset antavat rahasta enemmän
kuin
työvoimansa. He antavat vuosikymmenet elämästään.

L

uostarin
pelloilla
puksuttaa
traktori.
Pellot ovat viljeltyjä,
heinä nostaa jo päätään vihreänä nukkana. Sitten
yhtäkkiä: karja laitumella. Takana
Pelastusvuori,
Spasij
Steljana.

Karmaisevan jylhä vuori,
jota ympäröivät tarinat; sen
puroissa valuu veristä vettä.
Juho tai Pekka Vesainen, kiiminkiläinen sissi, murhaaja
ja oalloittaja 1500-luvlta,
surmasi Petsamon luostarin
väen, lähes 200 ihmistä jouluyönä 1589. Osan heitti Pelastusvuoren jyrkiitä rinteiltä
kuolemaan. Jotkut vuori piilotti onkaloihinsa ja he pelastuivat kertomaan kauhuyöstä: siitä Pelastusvuoren nimi.
Luostaria ei ole. Auto ei pysähdy. Emme voi mennä etsimään raunioita.
Matkan varrella sotilasajoneuvoja, suuri sotilaslentokenttä täynnä koneita. Parakkikyliä, raskasta asekalustoa.
Univormuisia miehiä. Ei naisia, ei lapsia.
Petshengan
kylä: jälleen
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kerrostaloja, kauppoja, sirppivasara monumentteja.
Tykki
laverilla niillä paikoin, missä
ennen kohosi Petsamo-monoliitti, nyt Nikkeliin siirretty ja
uuteen tehtävään alistettu.
Lopulta spontaanit kättentaputukset: Vuono näkyy!

N

äiden ihmisten peittelemätön
liikutus
tarttuu. Sydän kiertyy.
»Sairaala on tallella. Ja Kotirannan talo. Ja tuo
hksirakennus,
eikö se ole
Hermusen talo. Mutta missä
on meidän koti!.
Ihminen
on rakennettu

seurata hänen tuntojaan kuin
itse kulkisin siinä.
Helvi Hakola ei näe täältä
edes kotitunturiensa
huippuja. Hän on Kalastajasaarennolta, jonka venäläiset valloittivat,
kokenut karkoituksen vuodet
euvostoliitossa,
palannut
Suomeen vuosien päästä.
»jos olisi päästy Trifonaan,
sieltä ne olisivat näkyneet,
tunturit», hän sanoo.
Ja pieni kauniisti vanhentuva nainen, Haapalan mustasilmäinen Maria kietoo huivin
tiukemmin ympäri'lleen, nielee pettymyksensä, niin kuin
on tottunut elämässään tekemään, evakon elämässä -

SIIRTOLAISUUS
ON SIELUN TILA
merkillisen muotoiseksi. Niin
paljon kaipausta, heikkoutta
- ja voimaa.
»Lupasin minä lapsille, etten liikutu. Mutta ei voi rnitään..
Matti Hepoaho on yksi Hepoahon suuresta sisarusparvesta, joista viisi on mukana
matkalla. He puhuttavat kotitalonsa paikalle rakennetun
talon asukkaita - saavat selvitetyksi, että ovat syntyneet
täällä. Hymyilevä vaimo kutsuu paikalle oman tyttärensä,
18-vuotiaan
kaunottaren:
Hänkin on syntynyt täällä.
Aikaa on kulunut. Heillä on
nyt kotinsa täällä - meillä
muualla.
Mutta kuitenkin:
Faina Miettinen
ja Katri
Vuori, Kemoffin sisarukset,
Aulikki Peltoperä
ja Rauna
Mäki tervo , Vallin tyttäriä, Elna
elin, Annikki Ranta, Pirkko,
Matti ja Pekka - Hepoaholaisia kaikki; He tutustelevat tunturiin, näkevät leikkisaarensa,
josta tuli joskus kiire, kun
nousuvesi uhkasi katkaista paluutien, he tunnistavat turskanpyyntipaikkoja,
muistelevat yhteisiä mäenlaskuja tutussa rinteessä, saman kylän lapset.
Lempi Korva kävelee yksin
kauas hierualle, yrittää tavoittaa silmiinsä vuonon takaa
Trifonan tuttuja taloja. Voin

pääsihän sentään tähän asti.
Tuuli tuoksuu tutusti ja rakkaasti Jäämerelle.
Takaisin
tullessa
mielet
ovat pehmenneet, haikeat. Ihminen
tarvitsee
kaukaisen
saarensa.

P

YSähdymme
jälleen
Zapoljarnyissa. Torille
kyhätyn kojun edessä
on pitkä jono; tarjolla
on muutama
laatikollinen
puolikypsiä kirsikoita.
Matka
jatkuu
Nikkelin
suuntaan. Maisemaan putkahtavat kuonavuoret,
yskittävät
myrkkysavut tehtaiden ympärillä. Kauhistuneena katselen
ohimatavaa tundraa. Tuhkanharmaa maa, luurankokoivut.
Painajaismainen tunnelma. Ainoakaan lintu ei lennä. Jänis
ei juokse tien yli. Mikään ei
liikahda. Äkkiä kirvelevä tuuli
pöllähdyttää
tuhkaa,
pieni
pyörre syntyy ja lakastuu heti.
Hiroshima. Rakastettuni.
Miten ihminen voi tehdä tämän luonnolle. Ja ihmiselle.
Zapoljarnyi'n
ja
ikkelin
välinen muutaman
kymmenen kilometrin alue on totaalisesti tuhoutunut. Alueen yllä
makaa paksu musta pilvi. On
vaikeaa uskoa, että auringon
säteet kykenevät koskaan sitä
lävistämään.
Tien suunta noudattelee
entistä Jäämeren tietä. Nikke-

lin kaivoksen
lähestymisen
huomaa kuonavuorten ilmestymisestä uudelleen
maiseman siluettiin.
Kohta jämähtävät
kolme
tuttua piippua esiin tunturin
lomasta. Noita on katseltu
vuosien mittaan toiselta suunnalta, Paatsjoen takaa, Norjan
puolelta. On ihmetelty piippuja ympäröivän
maiseman
ruskeanharmaata väritystä, joka on vuosi vuodelta laajentunut. Nyt näen sen läheltä: se
on kuoleman väri. Maisema
on menehtynyt. Piittaamaton
luonnon kohtelu nostaa raivokkaita ajatuksia:
On ymmärrettävä lopettaa
saastuttaminen,
ennen kuin
se ehtii laajemmaksi. Tehtaat
on rakennettava
uudelleen.
Tämä on tragedia, tämä on rikos luontoa ja ennen kaikkea
täällä asuvia ihmisiä kohtaan.
»Tätä maata ei rakasteta- ,
sanoo Annikki Ranta hiljaa.

N

ikkeli, Kolosjoki - se
oli Petsamon alueista
elävin, hurjin, nuorta elinvoimaa ja kohellusta täynnä. Matkakumppaneista moni on elänyt täällä kuohuvat vuotensa: tanssinut, käynyt elokuvissa, afellut
moottoripyörällä, ja tytöt
ovat kilpailleet, kuka pääsee
akantappajaan.
Nyt Nikkelissä asuu 25 000
ihmistä. Kapeassa laaksossa,
kuin kouran silmässä korkeita
betonitaloja.
Rähjääntyneillä
parvekkeilla roikkuu pyykkiä
ja ruokaa
muovipusseissa.
Puistoissa, patsaiden juurella
samoja iänikuisia muoviseppeleitä. Ainoat kukkaset, jotka
täällä jaksavat kukoistaa.
Pysähdymme pienelle aukiolle. Sen keskellä kohoaa korkea kivimonoliitti. Se tunnistetaan
Petsamon
omaksi
muistomerkiksi.
Sen
ovat
Lindforssin
iilo ja Taivalantin Aku eli Aukusti hakanneet
Liinahamarin
emäkalliosta,
muistavat matkalaiset. Yhdeksänmetrinen
kivi pystytettiin
Alaluostarin lähelle »Kolmen
tapauksen kukkulalle» Petsamon 1O-vuotismuistomerkiksi
v. 1931. Nyt se seisoo Nikkelin
keskustassa
»Petsamon
vapauttamisen»
muistomerkkinä.
SIVUllE
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PALVELUKORTTI
Käytä oheista

palvelukorttia,

kun

1. Haluat tilata Kotilieden itsellesi
2. Haluat tilata Kotilieden lahjaksi
3. Haluat peruuttaa tilauksesi
Peruutuksen tapahtuessa asiakas on velvollinen
maksamaan saamiensa lehtien hinnan. Puhelimitse tehty
tilaus peruutetaan veloituksetta. kun asiakas ilmoittaa siitä
kirjallisesti kahdeksan vuorokauden kuluessa ensimmäisen
lehden ilmestymisestä (Kuluttajansuojalaki,
6. luku)
4. Haluat osallistua Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n arvontoihin
tilaamatta
5. Haluat suorittaa osoitteenmuutoksen
6. Asiakasrekisterin osoitteita voidaan käyttää ja luovuttaa
suoramainonnan tarkoituksiin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset
ja peruutukset
astuvat
voimaan 2-3 viikon kuluessa ilmoituspäivästä.
Tilaushinnat

1.1.90 tai sen jälkeen alkaville
Nykyinen tilaaja
392,404,608,-

Kotimaa 12 kk (24 nro:a)
Pohjoismaat
12 kk
Muut maat 12 kk

MUISTA!

tilauksille.
Uusi tilaaja
412,427,628,-

Puhelintilaus on vaivaton tapa tilata lehtesi!

ASIAKASPALVELU PUH. 90-156665
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KOTILIEDEN PALVELUKORTTI
Asiakasnumero

-,- __

-,----,:-;:--;-;-_,-,-

(numerosarja

o
o
o

osoitelipukkeesta)

Tilaan Kotilieden _ kk:ksi alkaen ---1_ 199_
Tilaan Kotilieden lahjaksi _ kk:ksi alkaen ---1_ 199_
Muutan osoitettani ---1_ 199_
alkaen
Haluan peruuttaa ---1_ 199_
alkaneen tilaukseni
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Etunimi

Sukunimi
Jakeluosoite
Postinumero
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Sukunimi
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Etunimi

Jakeluosoite
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Kolosjoen taloista on jäljellä neljä korkeaa asuinkerrostaloa rivissä kadun varrella,
niiden jälkeen Palokunnan talo. Toisaalta löytyy vielä virkamiesklubi,
osuuskauppa
ne ainakin. Museon mäeltä
voi yrittää tunnistaa tuttuja katuja ja rakennuksia.
ikkelin museossa alueen
historian osasto rajoittuu kuvaamaan kolttien elämää ja
siirtyy siitä sotiin, aseisiin, sotilassankarien
valokuvi in.
Muuta historiaa Kaulatunturin, Kolosjoen, sittemmin Nikkelin alueella ei virallisesti
ole. Virallisesti meitä ei ole
ollutkaan.
Kaikki eivät ehdi ede vilkaisemaan sisälle museoon.
He seisovat museon mäellä,
osoittelevat käsillään, käsivarret kuin syleilyyn avattuina.
Katselen heitä. Tuuli pusertuu
väkisin vaatteiden alle, mutta
he eivät huomaa sitä. Lasse
Sipponen selittää laajoin kädenliikkein, että ovatpa vielä
pystyssä nuo talot, joita oli 50
vuotta sitten rakentamassa. Huojuvia taloja, todistaa inkerinsuomalaista
syntyperää
oleva, viehättävää vanhaa suomea puhuva tulkki Eino Talja.
Anna-Maija Ylioikarainen,
os. Alanko asui ennen juuri
noissa taloissa, niin kuin Tyyne Remeskin. Remeksien tytär
Sirkka-Liisa Laine syntyi täällä.
Anna-Maija on käynyt katselemassa ympärilleen,
palaa
muiden luo. Hän painaa päänsä olkapäälleni, purskahtaa itkuun. »Minä menin sinne, kotiin.»
Hänellä oli oman kodin
avain mukanaan, mutta sitä ei
tarvittu. Koti oli ränsistynyt,
autio. Resuinen täkki peitti
oviaukkoa.
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almijärveläiset
Varpu
Sunnari, os. Mikkola,
Mirja
Doktare,
os.
Henttunen
ja Eero
Ranta, veljeni,
muistelevat
omia käyruejään Kolosjoella.
Täällä olivat lääkärit, niissä
asioissa täällä käytiin. Varpu
käytti sairastunutta
veljeään
lääkärin luona, Eero kävi äidin kanssa hoidattamassa maitohampaitaan,
minä silloin

kun korvia särki.
Ajetaan kohden
Salmijärveä. Raskaimmaksi
kuvaksi
Petsamosta
silmien pohjiin
kaivertuvat
luonnon
tuhon
näyt, tehdaskaupunkeja ympäröivä kuoleman
maa. Tie
kaartaa korkealle,
näemme
koko
Nikkelin
kaupungin:
tuhkanharmaa kukka keskellä
manalanmustaa
lohdurtomuuna.
Tuo kuva viipyy mielessä
vielä, kun lähestymme minun
kotipaikkojani. Jo muutaman
kilometrin päässä Nikkelistä
maisema herää eloon. Silmät
ahmivat vehreyttä: kunpa lehdet puhkeaisivat noihin koivuihin aina.
»Ovat säästäneet
meidän
maan», sanoo veli Eero. Pensaikko viheriöityy, maaperä
työntää puolukkaa, koivikon
keskellä röyhyää viinimarjapensaiden väkevätuoksuinen
villiintynyt metsä. Kuin myrkylliset tuulet olisivat halunneet kiertää tämän alueen .
Kurkottelemme ikkunoissa.
Kuotsjärven harmailla laineilla yksinäinen vene. Ensimmäiset linnut: neljä sorsaa kahahtaa lentoon
rantalaineikosta,
Matkakumppaneiden
lapsuuden uimapaikat, valkeat hiekkarannat ovat nyt keväisen tyhjät ja koleat.

N

äen kaukaa vilahduksen
Salmijärvestä,
tuosta kääntyy tie vasemmalle;
paatsjokiset kerääntyivät
Heiskarin
rantaan ja lähtivät tuota tietä
lopulliselle
evakkomatkalleen. Silta, parakkeja, parakkeja. Tien molemmin puolin
huolellisesti
haravoitu hiekkavyöhyke, jonka uumeniin
voi kuvitella miinoja. Takana
korkea sähköistetty piikkilanka-arta. Talon rauniot; kenen
talo, ei ehdi muistaa, auto jyrää eteenpäin, - Pysähtykää,
Pysähtykää! Mutta kuljettaja ei
halua kuulla, ymmärtää, pari
minuuttia ja kaikki on ohi.
Takaisin ei käännytä. Salmijärvellä ei pysähdytty.
Matka jatkuu pohjoiseen,
Paatsjoen vartta alas. Tunnin
kuluttua olemme Boris Glebissä ja tullissa.
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