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VIKTOR VOLDEMAR – 
SORTAVALAN KUUSISTO 

Antti Ruotsalainen 

(Jatkoa Kuusistolainen n:o 10:n 
tarinaan) 

Volde Kuusisto opettajana ja 
sotilaana isänmaan palveluksessa 

Ensimmäisessä opettajanpaikassaan 
Ruokolahdella isoisä aloitti 22-vuotiaana 
eli mielestäni hyvinkin nuorena, kun 
ottaa huomioon siihen mennessä 
hankitun elämänkokemuksen. Suomi 
eli tuolloin murroksessa sortovuosien 
aikaa. Kenraalikuvernööri Bobrikov 
osallistui seminaarin toimintaan muun 
muassa siten, että jo vuonna 1899 hän 
vaati venäjän kielen tuntien lisäämistä 
tähtäimessä venäläisten koulujen 
perustaminen suomalaisten sijaan. 
Päätavoitteena lienee ollut seminaarin 
lakkauttaminen. Bobrikovin seuraaja 
Seyn oli venäläistämispyrkimyksen 
innokkain ajaja. Vuonna 1911 Venäjän 
kansanvalistusministeriö päätti perustaa 
venäläisen seminaarin Sortavalaan ja 
esitti suomalaisen seminaarin siirtämistä 
Haminaan silloisiin Kadettikoulun 
rakennuksiin. Suunnitelma ei 
kuitenkaan toteutunut, mutta silti 
kenraalikuvernööri lähetti vuonna 1914 
uuden kirjelmän senaatille todeten, että 
Sortavalan seminaarin henkinen suunta 
oli epätarkoituksenmukainen erityisesti 
siihen nähden, että se sijaitsee Laatokan 
Karjalassa. Näistä ajoista isoäiti Salli 
ylpeänä kertoili, että kun venäjän kieli 
tyttökoulussa määrättiin pakolliseksi 
”me tytöt kieltäydyimme venäjän 
tunneista eikä kukaan voinut meitä 
pakottaa”. 

 
Kuusiston opettajapariskunta piti 
ilmeisesti läheistä yhteyttä Sortavalan 
suuntaan, lähinnä Saikkosten sukuun. 
Volden ja Sallin ensimmäinen tytär 
Sirkka-Liisa syntyi papinkirjan mukaan 
15.9.1913 Sortavalassa. Tuohon aikaan 
lapsen syntymäpaikaksi merkittiin 
todellinen syntymäpaikka eikä 
henkikirjoituspaikka. Äiti Marja-Maija 
taas syntyi Ruokolahdella kolme vuotta 
myöhemmin. Äiti kertoi joskus 
isonsiskon menehtymisestä vajaan 
seitsemän vuoden iässä tulirokkoon, 
johon äiti ei sairastunut, vaikka 
molemmat sisarukset jopa nukkuivat 
samassa sängyssä. Isoäiti ei koskaan 
toipunut vanhimman tyttärensä 
menetyksestä. 

 Ruokolahdella vietetty aika jäi 
isovanhempieni mieleen mieluisana 
ajanjaksona. Katse oli kuitenkin 
Sortavalaan. Lukuvuonna 1917-18 
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Volde oli väliaikaisena opettajana 
Sortavalassa, josta hän sai vakinaisen 
viran 1.8.1918 alkaen. Ajat olivat 
tuolloin rauhattomat vapaussodan 
melskeessä. Isoäiti kertoi tarinaa, kuinka 
hän oli ollut vastaanottamassa valkoista 

kenraalia ja voitonparaatia Sortavalassa. 
Isoisä oli 5.11.1918 ja 15.5.1921 
välisenä aikana osittaisessa 
sotapalveluksessa viidellä eri kerralla 
yhteensä 

puolentoista vuoden ajan. 
Upseerikoulutuksen hän sai Vöyrin 
sotakoulussa 1918 ja ylennettiin reservin 
vänrikiksi 4.9.1918 ja luutnantiksi 
itsenäisyyspäivänä 6.12.1920 tasavallan 
presidentin päiväkäskyllä nro 75. Hän 
osallistui vapaussotaan Vöyrin kaartin 
sotilaana ja oli mukana vuonna 1934 
Eteläisen rajankäyntivaltuuskunnan 
talouspäällikkönä.  

 Aikaa Ruokolahdella kuvaa 
erinomaisesti Aunuksen retkellä 
sittemmin kaatuneen isoäidin ainoan 
veljen, 16 vuotiaan lyseolaisen Veikko 
Saikkosen 21.10.1916 päivätty kirje 
Voldelle. Tässä siitä otteita. 

Rakas Lanko! Oletteko kaikki olleet 
terveinä? Me kaikki olemme olleet. 
Täällä tänään sataa tihuuttaa, niin ettei 
päässyt metsälle, senpä tähden otan 
kynän käteen kirjoittaakseni sinulle. 
Olen usein käynyt metsällä, mutta se ei 
tahdo onnistua, kun Penakin taitaa ajaa 
lammasta … Olen ampunut kaikkiaan 
vain 9 sorsaa. … Oletko sinä käynyt 
ahkerasti ampuilemassa, kuten 
jämsäläinen sanoo. Ajaako Kai hyvin. 
Onko Killi kunnossa. Onko sinulle jo 
tullut aselupa…. Meidän lapset Martta ja 
Paulakin käyvät armeijassa…. Oletko 

ampunut sillä minun rihlalla oravia ja 
miten se lyö…. Onko kaloja tullut ja 
onko se uusi lehmä hyvä lypsämään. 
Älkää myykö sitä vanhaa halvalla, sillä 
nyt saapi lehmistä uskomattomia 
hintoja. … Kirjoita ja kerro 
metsästysretkistäsi ja saaliistasi. 
Sydämelliset terveiset Sallille, Sirkulle ja 
itsellesi. Toivoo Veikko. 

Talvisodan alkaessa Volde täytti 51 
vuotta. Jos isoisä ajatteli, että Suomen 
rakentaminen ase kädessä oli hänen 
kohdaltaan loppunut, hän erehtyi. Hän 
oli ollut kertausharjoituksissa vuosina 
1925 ja 1936 yhteensä 60 päivää. Käsky 
ylimääräisiin harjoituksiin tuli juuri 
ennen talvisodan syttymistä, ja hän 
ilmoittautui palvelukseen 8.10.1939. 
Annettu tehtävä esikuntakomppanian 
päällikkönä ei kuitenkaan kestänyt 
pitkään, sillä isoisä haavoittui 
Tolvajärven taistelussa 10.12.1939 ja 
kotiutettiin 3.5.1940 usean kuukauden 
sairaalajakson jälkeen. Osallistumisesta 
talvisotaan puolustusvoimain 
ylipäällikkö palkitsi isoisän 
kunniamerkillä. Sortavala oli kuitenkin 
menetetty. Tästä seurauksena vuonna 
1940 alkoi Salli ja Volde Kuusiston 
elämässä Kotkan kausi.  
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Välirauhan vuosi 1940-41 Kotkassa 

Talvisodan päätyttyä Volde oli toipunut 
haavoittumisestaan ja oli valmis 
jatkamaan opettajanuraansa. Sortavalaan 
ei kuitenkaan ollut menemistä. 
Ilmeisesti kouluhallituksen voimin 
pyrittiin evakko-opettaja sijoittamaan 
uudelleen vapautuneisiin virkoihin. 
Kotka ilmeisesti poti opettajapulaa myös 
sen vuoksi, että asemasotavaihe jatkui ja 
nuorempia opettajia oli vielä 
asepalveluksessa. Näin Volde sijoitettiin 
Kotkaan, jonne hän sai vakinaisen 
nimityksen 1.8.1940 lukien. Isoäiti Salli 
oli saanut viran Sippolan kunnan 
Liikkalan kyläsä olevasta Ruotilan 
koulusta. Hengellisiä lauluja ja virsiä 
sisältävään nuottipainokseen Volden 

kirjoittaman omistuskirjoituksen 
mukaan isovanhemmat ovat viettänet 
joulua Ruotilan koululla, mikä sijaitsee 
noin 30 kilometrin päässä Kotkasta. 
Joka tapauksessa Voldella oli asunto 
Kotkansaarella. 

 Isoisä opetti VI B luokkaa, mikä oli 
kansakoulun ylin luokka siihen aikaan. 
Luokka oli poikaluokka, jossa oli 38 
poikaa, kaikki Kotkansaarelta kotoisin. 
Tuota lukuvuotta varsinaiset sotatoimet 
eivät häirinneet. Sota-alukset operoivat 
Tanskan ja Norjan vesillä, panssarit 
vyöryivät Ranskaan ja Egyptiin, 
ilmataistelut käytiin Kanaalin yllä, 
miehitysjoukot marssivat Balkanille ja 
maahanlaskujoukot hyppäsivät 
Kreetalle. Tiedotusvälineiden kautta 
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Kotkan kouluväki seurasi maailman 
tragediaa ja toivoi sodan väistävän 
Suomen kansaa. Synkkien huhujen 
paineessa ja elintarviketilanteen 
jatkuvasti huonotessa oli tietysti vaikea 
keskittyä aakkosiin ja kertomatauluun. 
Ajallisesti opiskeltiin täysi lukuvuosi, 
mutta huono ruokatilanne pakotti 
lopettamaan koulunkäynnin 21.5.1941. 

 Jatkosota alkoi keskikesällä 1941. 
Hälytyssireenit ulvoivat, pommikoneet 
pommittivat kaupunkia, ja tulipalojen 
loimotus oli kotkalaisten todellisuutta. 
Kaupungin väestö oli vähentynyt 
viidennekseen. Kouluikäisiä oli tuskin 
yksikään. Sotalasten siirtäminen 
Ruotsiin oli alkanut. Syksyllä 
sotilasviranomaiset eivät antaneet enää 
lupaa koulun aloittamiseen Kotkassa. 

 Kotkan kansakoulujen 
vuosikertomuksen mukaan Volde oli 
saanut 17.5.1941 eron Kotkan virasta ja 
tullut nimitetyksi opettajaksi Lahden 
kaupungin Kujalan kansakouluun. 
Opettajan tehtävät saivat kuitenkin 
odottaa, sillä Volde joutui 19.6.1941 
uudelleen sotapalvelukseen 
huoltoupseeriksi Viipuriin kaupungin 
valtauksen jälkeen ja vapautui vasta 
1.2.1942. Salli-isoäiti sekä äitini ja enoni 
Antero olivat olleet Pielavedellä kesällä 
ja tulivat lokakuun 1941 lopulla Lahteen 
mukanaan ruokatarvikkeita, 
vihanneksia, kalaa, sieniä ja marjoja. 
Isäni ja isoisäni pääsivät lomalle jouluksi 
ja tulivat myös Kujalaan.  

 

Takaisin Sortavalaan 

Alkuvuodesta 1942 lähdettiin taas 
Sortavalaan, joka oli vallattu takaisin. 
Muuttotavarat olivat vielä purkamatta ja 
ne lähetettiin suoraan Sortavalaan. 
Isoäiti oli ensimmäisiä aloittamassa 
koulua Sortavalaan saapuville lapsille. 
Elintarviketilanne oli siellä hyvin vaikea. 
Palaavilla siirtolaisilla ei ollut mitään 
mukanaan. Rakennuksia korjailtiin. 
Vähitellen päästiin normaalin elämän 
malliin. Ja pian Volde laski Anteron 
kanssa ensimmäiset lahnaverkkonsa 
jään alle, samalla kun kranaatin rikkoma 
Tamhangan mökin katto saatiin taas 
vettä pitäväksi.  

 Volde ja Salli jatkoivat 
kevätlukukaudella Sortavalan 
kansakoulussa Kymölän puolella, mutta 
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heidän tilapäinen asuntonsa oli 
tilapäisellä kansakoululla kaupungin 
puolella. Ennen kesää he pääsivät 
kuitenkin muuttamaan Itä-Karjalan 
taloon Kymölän puolelle. Samasta 
talosta he olivat lähteneet talvisodan 
päätyttyä 1940. Isoisä valmistautui 
tulevaa kesää ja kalastuskautta varten. 
Hän kutoi riimuverkkoja kaiken vapaa-
aikansa. Käsille korkea työasento 
kuitenkin kostautui, ja hän sai vaikean 
sydänkohauksen. Se ei kuitenkaan 
häntä lannistanut. Kerran 
verkonlaskusta palatessaan Volde ja 
enoni Antero saivat naapurilta apua 
kalastukseen, kun venäläinen 
pommikone pudotti pomminsa lähellä 
kalastajien soutureittiä. Vorssun 
salmessa kalamiehet saivat oikein 
Pietarin kalansaaliin, joka myytiin 
kaupungin rantaan saavuttua. 

 Kesällä Tamhangan mökki ja 
kasvimaat oli kunnostettu. Volde totesi, 
että yksi asia heiltä puuttui: nuotta. 
Antero lähetettiin Pielavedelle rahat 
mukanaan nuotan ostoon. Ilmeisesti 
savolaisetkin olivat kärsineet 
ruokahuollon puutteista, koska kukaan 
ei suostunut nuottaa myymään. 
Lohisiimaa viriteltiin kuitenkin omilla 
kalavesillä joka päivä heinäkuun alusta 
syyskuun puoliväliin. Päivän lohisaalis 
oli 40-50 kilon paikkeilla. 

 Perheen ruokavalio vaati myös 
liharuokaa, mitä kaupoissa oli 
kupongeilla saatavissa niukasti. Antero 
on kertonut, että Tamhankaan 
hankittiin heinäkuussa sianporsas. Se 
söi aluksi matikoita ja jätteitä. 
Sotatoimiin taas joutunut Volde oli 
löytänyt Viipurista lentopommituksessa 
tuhoutuneen viljavaunun, josta hän oli 

evakuoinut jauhoja ja vienyt ne 
Tamhankaan. Syksyllä hän oli 
ilmoittanut kansanhuollon johtaja 
Jordanille sian painoksi 45 kiloa. Tämä 
oli ihmetellyt pientä painoa, minkä 
jälkeen Volde oli kehottanut häntä 
tulemaan Tamhankaan 15 kilometrin 
soutumatkan päähän ja punnitsemaan 
possua. Johtaja ei saapunut. Sian paino 
tuolloin oli lähes 100 kiloa. 

 Sortavala-kausi ei kuitenkaan 
muodostunut pitkäksi. Marja-Maija ja 
me pojat tulimme pois evakkojunalla 
16.6.1944, isoäiti lienee ollut 
Sortavalassa pitempään. Antero kertoi 
käyneensä Tamhangassa viimeisen 
kerran 21.9.1944. 

Helsinkiin ja Pielavedelle 

Volde ei kuitenkaan jäänyt 
toimettomaksi, mitä opetustoimeen 
tulee. Samana Sortavalasta lähdön 
vuonna 1944 hän opetti jo Helsingissä 
Pakilan kansakoulussa. Se sai jatkoa 
Snellmanin kansakoulusta ja Meilahden 
kansakoulusta, josta hän vihdoin vuonna 
1958 lähes 70-vuotiaana malttoi jäädä 
eläkkeelle. Kävimme usein 
vierailemassa isovanhempieni luona 
Mannerheimintie 152:ssa olevassa 
asunnossa. Volde vei meidät elokuviin 
ja pitkille kävelyretkille Meilahteen ja 
pitkin Mannerheimintietä. 
Isovanhemmat viettivät lähes kaikki 
lomansa meillä Iisalmessa ja kesät 
Pielavedellä Aijassaaressa mökin 
valmistuttua vuonna 1950. Isoäidillä 
ankarana kasvattajana oli 
mielenkiintoinen rituaali aina kun hän 
saapui lomille Iisalmeen: hän antoi 
vitsaa pojille (ainakin minulle), vaikka 
en mielestäni ollut sitä ansainnut. Ehkä 
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se oli siltä varalta, että jos kuitenkin 
jotain tottelemattomuutta on jäänyt 
huomaamatta tai ehkä varoituksena 
vastaisen varalle. 

Olin kirjeenvaihdossa isoisän kanssa jo 
alkusyksystä 1950 toisella luokalla 
koulussa ollessani. Halusin kirjoittaa 
isoisälle edistymisestäni koulussa. 
Syyskuun 9. päivänä päivätyssä kirjeessä 
kirjoitin muun muassa seuraavaa: 

Iso-isä! Terveisiä täältä! Olin isän ja 
äidin kanssa Aijassaaressa. Heitimme 2 
harvaa verkkoa … isi ampui 2 sorsaa. 
Enemmänkin olisi saanut mutta ei 
saanut. Ja myö 

oltiin pyhäniltana puolukassa. Ja Heikki 
osaa ajaa pyörällä. Minä en ole ollut 
laiskassa ja Heikki osaa tavata. Antti 

Tuosta kirjeestä saattaa havaita, että 
isoisällä ja minulla niin kuin isoäidin 
veli-Veikollakin aikoinaan oli 
samantapaisia yhteisiä 

harrastuksia.

 

Isoäidin ja isoisän hirsinen asumus eli 
mökki Vaivasensaareen valmistui 1956. 
Siellä he uurastivat suurimman osan 
vuodesta eli huhtikuusta usein ennen 
jäidenlähtöä lokakuun loppuun. Salli 
Kuusisto puuhaili puutarhansa ja 
kukkapenkkiensä kanssa aamusta iltaan. 
Marja-aikana kierreltiin metsiä ja 
kalasteltiin. Sukulaiset vierailivat 
Vaivasessa viipyen usein jopa viikkoja. 
Saaressa vietettiin myös Salli ja Volde 
Kuusiston kultahäitä 22.8.1961, jolloin 
sukua saapui saareen aina Helsinkiä 
myöten. Isoisän kuoltua 1968 isoäiti piti 
vielä katiskoita Saunalahdessa saaden 
kalaa omiksi tarpeikseen. 

 

Salli ja Volde Kuusisto elivät 
mielenkiintoista ajanjaksoa Suomen 
historiassa. He olivat uurastajia, jotka 
eivät antaneet periksi missään elämänsä 
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vaiheessa. Kun näin jälkeenpäin 
ajattelen heitä sikäli kuin he vaikuttivat 
virassaan, vapaa-aikana tai 
kanssakäymisessä sukulaistensa kanssa, 
he eivät koskaan maininneet tai 
osoittaneet, että jokin asia olisi heistä 
ollut vaikeaa tai mahdotonta suorittaa. 

He elivät vaiherikkaan ja 
mielenkiintoisen elämän tietäen, mitä 
he tahtoivat kuin myös sen, mihin 
heidän voimansa riittivät. Salli ja Volde 
antoivat hyvän mallin jälkeen tuleville 
sukupolville. 
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(Kuusistolainen n:o 11, maaliskuu 2014) 


