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sodasta ja sen seuraamuksista on paljon puhuttu, ehkd jo aivan tarpeettonenkin paljonrkuuree ugeln nuorenpien suista naivia huomautuksia ettE vaari on tainnut unohtuakin einne rintamall-e.En tiedH miten asia kenenkin kohdalla
on kuitenkin ilmeinenrettei n6m0 koetut muistot unoh. :'Leresta
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ou
var-kka vlodet_ jo uhkaavasti meitH veikkoja hermaannuttavatkifi
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ioirla on vain muistot^noler.niota,silti
".rrri"iarii;'----teja j-otka ovat valniita neuvonsar,ettH turEJ-vi;i!;i"";ii;i"ii-ii-"iop.t_
ori"i oiiul;"ij;; mielekkEdnpHiirsill-oin sotlan arussa jo poiteti suoraan
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Marragkuun viimeisen6, olihan se.rinasea oli
nihin eioltu ehkH oit6in osattu varauutua

""ii"i"t.

maaotterun
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vaikuttamaan meidiin Karjalaisiei-;irimdil;a""i*iJr.,"iTiiriii"ilEiiH:;;iH;'_
salmissa_V'uoksi. purkaa vetensE suvantoon,Suvanto t;r;-;e;1i;;;"il;i;;:"
kaan ja Laatokkarties ninne. Jo aamuvarhaisesta
ias*a pienessa
asutustaajanasea, tuntui saaneen sellaisen hermostuneisrutten'
"rg*a
kaEnteen.,i4isie tgli_ jg meni,kaikilla tuntui olet;;-;;ii"i"a oiiiir"o."
[:.ire- -kuka touhisi nitiikin.I':eita nu6lenpia |iillainen toutruiiu-vEiran [..mistuti
eiitiikin huolinatta,ettH aamulra ?:n tutisi-esa iinoite{tiin rqeuvostoiiiva1_tak-unnan_rajat.sota ori alkanut j"-"""-i"""""!93
!.oukote*n.ylittiineen
saaveren
s*1r.ne kukin omillg f,6r.vfllq'nme kuulra, ehkdpti jo hyvinkin
nopeasti ja sen sairmekin hyrrin nopeasti, ei kuluirut kirin'nuuiarna- hetki
anmr:n arkaessa vaaleta, ilnestyi taivaall6 l entokoneita. sotilaat s a"oi:
vat niit5 hevittHjiksi-Iie
olivat pienikokoisia raviorJ6iii5n-;rii[A-i;
Pahasisr4sia ampuivat konekiviireillSiin kaikkea nalrdollista.siinA saitat
autot niinkuin tavalliset jalankulkijatkin samagta putkeet6fni,6 p;n;;
lienevat kukin o1l-eet teken6ssH? Ku"&a ky1l6,vaikka'nEitten'porrijai-ten
karuselli kesti Kiviniemen y11E kotvan aitaaiei ketHiin ainaklan ii;i;j;r
ni mukaan kuollutrhyviste yrityksigtA huolim6tta.Bienia naarmuja lukurinottamatta kaikki selvieivHt toietaiseksi,mutta pihintran olikin vielE
ed eee6.HAvi ttEji ete muuten ykei arnrnut t i iir alas ilaidernaan kvl5n vl-EouolellarlentEjA o1i saanut osuman kiv6rin luotlista suoraan sfranrneEnsE
liekti ollut vahinko,vai jokin nestariampuja asialla?
Ke1lo fO:n tienoissa saapui juna Raudueta, evakkojuna. tuoden mukanaan
valtaisan miiElrlin ihrnisili,ihnisiiirjotka olivat joutuneet lrhtemE.dn kotoqan aivan ytipukinissaan, vihollisen tykist6tuleisa orivat kahmaiseeet
lHhtiessadn kuka roitH o1i mukaansa lbytEnytrtykietdtuli o1i katkaissut
s&ihkdviran ja niiin turi otetuksi mukaan hiidiisaan sellaista, mikE pimeEsgE k6teen tavattiin, aivan tarpeetontakin SiinS kaiken surk6uuden nukana vaelsi jXEG6EXEEXTTEIE sdtilittEvyyd ess:i vertaansa vaill a 61gys
eaatto, pieni arviolta noin IO:n vuoti 6 ir)C6rX tytt0 kantoi sylissAdn. y-egi s -
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kuul ui valitusta, jokaisella matkalaisella tuntui olevan onat ristinsEi kannettavana, niin ettii jokainen sai kulkea matkansa ornin voiminrei tu1eitH kaiken jdrjen
lut apua t511e pikkutytOllekEdn surkeuteensa,vaikka
jatkui
edelleenrkulkua eeurasi sivueta
nimessa olisi pitanyt- saada. liatka
katsoen erHs Klvinieaelliinen lottarhuomasi lapset ja ojensi auttavan k5lsnsfi.vei heidiit eis;idn tienvarressa olevaan taloon ja antoi ensiavun
Siinii'selvisi, ettii tyttd o1i tu11ut iiitinsH mukana Raudusta tavaravaunussar eiin6 Mekr6n.seisakkeen paikEeilla 4 vihollis h6vittHj55 hytikkiisi

junan kinppuun ja eeuraukset olivat vallan tuhoisat.Useai ihmieet saivat
surmansa tAyteen ahdetuissa tavaravaunuiosa, voi vain arvailla tunnelmaa
joka silloin- o1i va11a1la.Lasten 6iti oli saanut surmansa h:ivitti.ij6n anpumasta luodista ja oli oma11a verelliidn merkinn;rt molemnat lapsensa.
Aita kului,oltiin kohta puolissa piiivin,radio lu-i jatkuvasti uutisia ja
ti etoituksis, joissa neuvortiiu suojautumaan vihol-1isen ilmahydkkliykeien
sattuessa ja ne olivatkin kohta hyvd5n tarpeen,kello kahden iaissa alkoi
kuulua jostainrkuia kaukaista urkrmusikkia, se ioimistui v6hin erin ja vihdoin alkoi nHkyEi taivaalta hyvin korkeal-Ia lenttiviE,kauniissa jHrjestelntissH kaksimoottorisia ponmikoneital noin lO kpl,sotilaEit sanoivat 8J115
ett6 ne olivat Suomalaisia, olisivathan ne jo pudottaneet ponminsa jos ne
viholliskoneita olieivat.Ovat riatkalla jonnekkin liinsikannaks e1Ie naapurin harmiksi. Tuntui suuremrooiselta nlihd5 jotain noin mahtavaarse teki mukavaarkunnes......oli kulunut noin vii.sitoista minuttiar se kau:ris urkunusikki oIi muuttunut korvia hur:maavaksi pauhuksi, nHmii Hsken vielH Suonalaisina pidetyt konee$ olivat kuin taikaiskusta muuttuneet vallan toi
Beksirniitten eiipien aIla komeilivat isot punaiset tiihdet;eiv5tkti ne
oIleet endH korkeuksissakaan, joku sata metri5 vain.Nyt alkdivat tapaukset kulkea Kiviniemessti nopein askelin YErrEn kohtelokkaaseen suuntasn
Iiiniin pHivHri jokainen sie116 si'Itr,oin,.ollut rnuistaa, nii4kagan kuin el-onp6ivi6 r"iittiiii. Iorunit iskivSt. jEi6tyneeseen mqahan valtavalla voiroalla
katkenneita puita ja muuta kan;a*tenteli sirl$e tiinnerkdtkesta huomasi
ett6 Neuvostokoniet'JrittivHt katkaista Kivinienen kosken.y1i johtavat
si11at,Iaivue toisqnsa jHlkeen pudptti laetinsa linjassa maantiesiLtarautatiesilta, pommien voina o1i 3-uor'a-st-aan valtai sa, makasinne naantieojassa siin6 Sipposeri ja asenan villinain.isoja kiviE ja maamdykkyjH Len
teli kaikkialle;vaikka oliome gjs.qea,niin nas heilui qllanme niiakuin
humalassa.Muutariasaa minutibsa o1i ennen niin kaunis Kiviniemirkuin suttea repim5,taloja paloi sielEi teelle ja.ny11y senkuin vsa! pydrii,kuului huutoja ja valituksia ilma o1i ttiynnE savua ja pdlyti,kaaos vsikutti
kutakuinkin tEydelli selt6.Kaikesta huolimatta itrmiset seilyttivHt malttinsa, jos tuo Lamupiiivdllii n5hly lapei't,raana masensikin m-leIia1aa ,niin
joteii aivan toisenlaifle-f_'e&a4nyt niiktipiiriseE.Asemaltla $ saepui jatkuvaeti evakkoja ja neftt'eo*frG-f,alaiepariakunta, molenmat ' i o vanhuksia
vaino k5veli keskeLlH tietErtakana tuli ukko taluttaenr naluspEtk5sse
hevosta, pom'nitue jatkui kiivaanarhuusimme eukolle r ettEi painuisi matalaksirtuossa tuokiossa oli kuitenkiD ukko rinnallamne ojassarmuttg.eukko jatkoi menoaan, sanoi, ettei o1e ennenkEen ojasoa naannut, eikd arSo
tehda sitE nvtkaair.kert6i olevansa Raudun nustalaisia,eikE kuulu niihin
jotka pelk5eirag mietestEnme h&in puhui totta.sitiivastoin ukolta pd$si hevonen irti juos,-ten valtoimenaan tie1l$rrautta eukko iatkoi menoaarr
niiakuin ei-nit66n olisi tapahtunutkaau,mennessHAn hiin ky11a vilkuili
ympArilleen huutaen kuuluvasti Manta nime6ren ymnHrttintrrt mit5 hfin sillH
tarkoittirnitHHn naisia, en ainakaan mustalaisia, 1iihettyvi1l6 huomannut
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