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Lukijalle
On kulunut pian 70 vuotta siitä, kun jouduimme jättämään sodan seurauksena synnyin-
ja kotiseutumme. Äkkilähtö rajan läheisyydestä jätti arpia ja haavoja mieleemme. Olem-
me vuosien saatossa haikeudella muistelleet menetystämme.

Sanonnan mukaan muistot haalistuvat ajan myötä, mutta se ei aina pidä paikkaansa.
Me Sakkolan kylissä lapsuutemme ja nuoruutemme kasvaneet olemme säilyttäneet
voimakkaan kaipuun Karjalaan. Muistoissa on kotikontumme, jonka jouduimme luo-
vuttamaan vieraalle vallalle. Siitä on todisteena tämä kotiseutukirja, joka käsittelee
elämää Kiviniemessä sijaitsevissa Kasarmilan, Viiksanlahden ja Valkjärven kylissä.

”Kasarmilan aika” on lyhyt verrattuna Viiksanlahden ja ”Vennäin” Valkjärven asutus-
historiaan. Viimeksi mainitut kylät olivat asutettuina jo myöhäisellä rautakaudella. Sen
sijaan Kasarmila perustettiin ja asutettiin vasta 1920-luvun alussa varuskuntapaikaksi.

Meidän kotitanhuamme olivat kuuluisia siitä, että ne edustivat kappaleita kauneinta
Karjalan kannasta. Luonto olikin aivan muuta kuin Sisä-Suomessa, koska meren ja
ison järven välisellä kannaksella vaikutti lauhkea, melkein keskieurooppalainen ilmasto
ja kasvillisuus.

Kesällä 2008 pidettiin Turussa ”Kasarmin lasten” kokous, jossa käynnistettiin lähtö-
laskenta kyläkirjamme toteuttamiseksi. Tästä kaikesta lankeaa kiitos ennen kaikkea
Sakkola-säätiön puheenjohtaja Hannu Turkkiselle, joka sai aikaan kirjatoimikunnan
perustamisen. Hänen elävä esityksensä ja mukaansa tempaava ajatus otettiin heti
vakavasti. Melkein välittömästi alkoi syntyä liikettä ja tekoja ilman sen suurempia
synnytystuskia. Kirjatoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi ja kokoonkutsujaksi Airi
Uosukainen. Muiksi jäseniksi valikoituivat Marja Saksa, Kari Nurmi, Ole Tarvonen ja
Jukka Marttinen. Eero Kukko kumppaneineen on huolehtinut Valkjärvi-osuuden
aineistonkeruusta. Kirjan materiaalin koostamisen, taiton ja ulkoasun toteutti Marjo
Ristilä-Toikka, ja valokuvien skannauksen suoritti Antti Hynnä.

Koska käsiteltävän ajanjakson pituus on pääasiassa noin 20 vuotta (vv. 1920-1940)
ja osittain vielä sota-ajankin, täytyi meidän perehtyä perusteellisesti lähdemateriaaliin.
Suuri arvo on annettava henkilöille, jotka olivat vaivojaan säästämättä penkoneet
arkistojaan niin tekstien kuin kuvien suhteen. Ajankuvan täydentämiseksi ja elävöittä-
miseksi pyrimme hyödyntämään mm. Suvannon Seudun artikkeleita. Arvokasta ai-
neistoa löytyi lisäksi Kasarmilan oman lehden palstoilta ja ”Muistojen kirjan” lehdiltä.
Samoin monen henkilön kotiarkistoista löytyi hyvää julkaisukelpoista aineistoa.

”Muistojen kirja” on kulkeutunut vuosikymmeniä kädestä käteen. Siihen on kirjattu
Sakkolan porsaspitäjän muistoja ja historiaakin. Pääosin siinä on ”Kasarmin lasten”
kertomuksia ja kaipuuta kotikonnuilleen. – Asuimme Kasarmilassa, mutta kävimme
koulumme Viiksanlahdessa ja Valkjärvellä, joten tunsimme toisemme: ”Sie ja Mie”.
Erityisen kiitoksen ansaitsevat ne henkilöt, jotka ovat kaivaneet muistikätköistään jut-
tuja omista elämänvaiheistaan ja paikkakunnan tapahtumista sekä saattaneet kaiken
kirjalliseen muotoon. Elämme niitä viimeisiä aikoja, jolloin ennen sotia elänyt lapsi-
sukupolvi muistaa vielä paikat ja tapahtumat.

Kirjassa olevat valokuvat edustavat kylistämme säilyneitä dokumentteja.
Vanhemmillamme oli onneksi sotaa edeltävinä aikoina valokuvakameroita, joita
käytettiinkin erittäin ahkerasti. Kuvia on putkahtanut esiin koko kahden vuoden ajan,
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Lukijalle
Kirjan ”Kasarmin kainalossa” Valkjärvi-osuuden suunnittelutoimikuntaan kuuluivat Elvi
Palsa, Asto Kukko, Marja Kukko, Anna Karvinen, Jari Kukko ja Eero Kukko. Vii-
meksi mainittu toimi kokoonkutsujana sekä toimikunnan puheenjohtajana. Tietojen kä-
sittelyn teknisenä oppaana oli Pekka Hynninen ja kuvaajana Tuomo Kautonen, ansi-
okkaana tulkkina ja piirrosten tekijänä oli vaimoni Klaudia Kukko. Lähdeluettelossa on
lisää aineistoa antaneita henkilöitä. Kiitos teille kaikille!

Yhteisen kyläkirjan saatteeksi laitan muutamia ajatuksia hetkestä, kun tulin Sakko-
lasta elokuussa 2009 juhlasta, missä entiset sotaa käyneet kansat olivat pystyttäneet
yhteisen sodan uhrien muistokiven Keljassa. Juhla oli arvokas, muistorikas rauhan-
juhla.

Olen saanut kokea samanlaisen tunteen noin kymmenen vuotta sitten Kasarmilan
venäläisellä sankarihautausmaalla. Tapasimme siellä keski-ikäisen naisen, Natasan.
Kuultuaan, että olemme suomalaisia, hän haki Jaroslaviasta syntyisin olevan
eläkeläisupseerin meidän luoksemme. Kun he tulivat, upseerilla oli kassissa Arabian
posliinitehtaan kahvikannu. Hän oli sen löytänyt jostain kaivosta, koko kahvikaluston –
kaivoihinhan suomalaiset sotaan pakoon lähteneet olivat laittaneet paljon erilaista ta-
varaa piiloon. Heillä oli lapsiperhe ja vaikka hän oli yrittänyt säilyttää kalustoa, ainoas-
taan tämä kannu oli nyt enää jäljellä. Tämän hän tahtoi lahjoittaa minulle. Yritin tarjota
arvokkaasta vuosikertakannusta rahaa, mutta vastaus oli: ”Ei, se kuuluu sinulle”. Koin
tässä tilanteessa samanlaista henkeä kuin Keljassa kesällä 2009. Natasa oli myös se
henkilö, joka kertoi Kasarmilan rukoushuoneen viimeiset tiedot.

Tahdon osaltani omistaa tämän kirjan niin isäni, äitini kuin kaikkien siirtokarjalaisten
muistolle. He joutuivat rintaman takaisessa työssään yli-inhimillisiin tehtäviin kodin ja
elämäntyön jättämisen lisäksi. Kaiken he kestivät, vaikka mitalisadetta ei heille tainnut
olla – rintamalla olleiden naisten ja miesten uhrauksia mitenkään väheksymättä. Kiitos
sille sukupolvelle, missä ikinä velvollisuuksianne hoiditte!

Haluan liittää tähän 1950-luvulla armeijan iltahartauden päätteeksi huudetun lau-
seen: Jumala siunatkoon Suomen maata.

Eero Kukko

jona kirjaa on koottu ja valmisteltu. Paljon kuvia on varmasti jäänyt tietymättömiin,
mutta paljon on ollut mukana ”evakkoreessäkin”.

Tämän kirjan tiimoilta me kasarmilaiset olemme pitäneet kokouksia Turussa, Hä-
meenlinnassa, Lohjalla, Helsingissä ja Lempäälässä. Toimikunnan jäsenet asuvat laa-
jalla alueella Etelä-Suomessa, kaukana toisistaan, mikä on joskus aiheuttanut hieman
vaivaakin kokoontumisten järjestelyissä.

Kirjatoimikunta ansaitsee parhaimmat kiitokset uhrautuvasta toiminnastaan. Olem-
me olleet yhteisellä asialla ja toivottavasti olemme siinä onnistuneet.

Turussa, toukokuussa 2010, kirjatoimikunnan puolesta
Ole Tarvonen


