
Unnukka Outinen: 
Sodan varjossa Hauholla  
 
Meidän perhe – äiti Elli Outinen ja lapset Inkeri, Tuulikki, Unnukka ja Heikki – vietti  
muutaman ikimuistoisen kesän Uotilan talossa Hauhon Vitsiälän kylässä. Vitsiälälle 
olivat tyypillistä vanhaan hämäläiseen tapaan rakennetut tiiviit taloryhmät, ”Meidän 
Uotilassakin” oli samassa pihapiirissä kaksi asuinrakennusta ja suurehko 
ulkorakennus, johon kuuluivat sauna, liiteri, aitta ja ulkohuusi.   
 Päärakennuksessa asui vanha Seppälän pariskunta. Me vuokrasimme kesäksi 
toisen talon suurta tupaa. Ensimmäisen kesämme siellä vietimme vuonna 1939 
oltuamme sitä ennen talvisotaa paossa äidin sisaren luona Ylöjärvellä. 
 Äskettäin kysyin veljeltäni Heikiltä, mitä hänelle on erityisesti jäänyt mieleen 
Uotilan talon kesistä. Vastaus oli uimaretket Kotkonkärkeen, hienolle hiekkarannalle, 
noin kilometrin päähän Uotilasta. Siellä me lapsikatras viihdyimme tuntikausia. Siellä 
minäkin opin uimaan – pakosta, koska minut vedettiin mukaan syvään veteen, 
päästettiin irti ja sanottiin, että ”ui nyt!” Tämä raaka peli tepsi, rantaan kun oli 
päästävä. 

Meillä oli uimarannalla ihan oi-
kea kuminen, ilmalla täytetty 
kirjava rantapallo, jonkun van-
hemman serkun perintö, jollaisia 
ei sota-aikana näkynyt. Siitä oli 
paljon iloa, kunnes minä kiukus-
päissäni purin sen rikki. Muistan 
olleeni raivoissani, koska minua 
ei huolittu johonkin ”isojen tyt-
töjen” leikkiin.  
 

Meillä riitti leikkejä Vitsiälästä saatujen uusien tovereiden kanssa. Oli Seppälän 
pariskunnan lastenlapset Marja-Liisa, Anja ja Heikki, Salmen Aulikki ja Kauko, 
hämeenlinnalainen Kittelän Riitta ja ensimmäisenä kesänä Järvisen Ville, jolla oli 
kaunis vaalea kihara tukka ja jota – ”isoa poikaa” – minä salaa suuresti ihailin.  
    Noina vuosina syntyi myös syvä kiintymykseni eläimiin, etenkin hevosiin. 
Läheisten maatalojen Hannulan ja Alhaisten hevoset Jaska, Vappu ja Kössi tulivat 
rakkaiksi, ja kesän huippuhetkiä oli, kun niillä sai ratsastaa laitumelle vietäessä. 
Siihen aikaan vannoin, että minusta tulee isona karjakko – tallirengin virasta kun en 
uskaltanut edes haaveilla. 
    Sota jatkui. Meidän Uotilaamme muutti karjalaisia evakkoja erityisesti 
Kivennavalta. Karjalaiset asuivat talomme kolmessa kamarissa, me saimme edelleen 
pitää tupaa hallussamme. Yhdellä pariskunnalla oli radio. Sen he asettivat uutisten 
ajaksi avonaisen ikkunan eteen, jotta talon muu väki saattoi pihalla kuulla tuoreet 
tiedot rintamalta. Sisareni Tuulikki on muistellut, kuinka kerran äitini juoksi uutisten 
jälkeen Nickuleille kertomaan, että Mannerheimin linja on murtunut. Nickuleilla 
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lomalla ollut setäni Toivo Outinen oli silloin sanonut: ”Elli, sinä valehtelet, 
Mannerheimin 
linja ei voi 
murtua.” 
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Meitä lapsia ei sota juuri järkyttänyt. Me keräsimme marjoja ja männyn käpyjä, 
oivallista ”polttopuuta” hellan lämmittämiseen. Kaivoimme maasta voikukan juuria, 
jotka apulaisemme Aino kuivasi, paahtoi ja jauhoi ”kahviksi” eli korvikkeeksi.  Sota-
ajan herkkujamme olivat ”vadelmatortut” – vadelman lehteen käärityt villivadelmat. 
Ruokaa riitti. Muistan, että äidilläni oli keittokirja nimeltään ”Sata herkkua 
perunasta”. 
 Oli Vitsiälässä jännitystäkin. Sota-aikana tanssiminen oli kielletty – varmaan 
suureksi harmiksi monille. Kaksi kylällä kesän vietossa ollutta poikaa päätti kerran 
järjestää salaiset latotanssit. Pojat levittivät sanaa, haitarinsoittaja löytyi tuota pikaa, 
ja Hannulan latoon riitti tulijoita. Jollain tavoin me lapsetkin pääsimme katsomaan 
tätä meille ennennäkemätöntä ihmeellistä huvinpitoa. 
    Tanssiin kutsujat kävivät myös erään Uotilan naapurina yksin asuneen Annan 
luona ja pyysivät häntä karkeloihin. Anna lupasikin tulla vähän myöhemmin. Mutta 
voi! Hän osoittautuikin petturiksi, käveli metsän halki kirkonkylään ja hälytti 
nimismiehen. Virkavallan tultua paikalle tanssit loppuivat samassa 
silmänräpäyksessä.  
    Muutakin jännittävää Vitsiälässä koimme, jos ei aivan todellisuudessa, niin ainakin 
mielikuvituksessamme. Inkeri, Tuulikki ja minä perustimme salaseuran, joka harjoitti 
vakoilua. Mitä tai keitä me vakoilimme, jäi minulle hiukan hämäräksi. Tuulikin 
jäämistöstä löytyi kuitenkin Inkerin piirtämä ”vakoilukartta” Vitsiälästä. Siihen on 



kaikki talot merkitty aivan kuten minä ne muistan. Salaseuramme nimi oli Kolmiapila 
ja sen tunnuslauseena oli – ei tosin vakoiluun vaan pikemminkin pula-aikaan 
viittaava – ”Yritä aina säästää”. Yhdessä Riitta Kittelän kanssa me toimitimme myös 
lehteä, jonka nimi oli ”Auringon tytär”. Sen ainoassa säilyneessä lyijykynällä 
kirjoitetussa kappaleessa on säästä kertova pääkirjoitus, jonka alla on nimimerkki 
Ilokeijutar. Uutispalstalla on lyhyt uutinen: 
 T.k. 18:pnä täytti Oikeuskansleri Huttusen tytär ”Katri” 16 vuotta 
 Elokuvapalstalla on puolestaan teksti: 
  Olga Tschehova unohtumattomassa loisto-osassaan suurelokuvassa KAKSI 
NAISTA – mies kahden naisen välissä ei ollenkaan ihmeellistä. Mutta kuinka käy, jos 
nämä naiset ovat – äiti ja tytär?! 
 Tällaiset asiat askarruttivat meitä vuonna 1943, jolloin Inkeri oli 12-vuotias, 
Tuulikki 11 ja minä 8. Mutta kulttuuriharrastuksemme ulottui muuallekin. Me 
päätimme pitää kesäjuhlat. Nokkela ystävämme Riitta Kittelä kirjoitti näytelmän, 
jonka me lapset esitimme Uotilan pihalla kylän lähitaloista kutsutuille vieraille. 
Näytelmä taisi käsitellä jotain maalaisteemaa. Minullakin oli oma rooli. Astuin 
näyttämölle ja kysyin: ”Joko mennään lypsylle? Saanko minä lypsää Pilveä?” Se oli 
ainoa repliikkini ja sitten minun oli poistuttava näyttämöltä. Pilvi oli Alhaisten lehmä, 
lempeä ja valkoinen kuin poutapilvi ja kaikkien lemmikki. Juhla oli menestys ja 
saimme pääsylipuista hiukan tuloakin. 
 Jossain vaiheessa äitini sai sairaanhoitajana komennuksen ylihoitajaksi Wet-
terhoffin käsityöopistossa toimivaan sotasairaalaan Hämeenlinnaan. Lapset oli 
sijoitettava muualle. Vanhimman sisareni Inkerin äiti vei aluksi mukanaan sairaalan  
”juoksutytöksi”. Heikki joutui apulaisemme Ainon kanssa sukulaistemme luo Ylö-
järvelle. Tuulikki ja minä saimme viettää kesää Uotilassa, mutta nyt meillä oli 
kaitsijana isoäitimme Alina Outisen sisar Miili-täti Kuusisto. Miili-täti valmisti 
aamiaisen, yhdessä me kaikki kolme kävimme Nickulilla syömässä ja Miili-täti 
valmisti taas iltateetä. Tuulikin mielestä Miili-täti suosi minua hänen itsensä 
kustannuksella, paistoi minulle salaa lettuja, mutta ei tarjonnut hänelle. Se olikin 
totta. Emme tienneet syytä Miili-tädin käyttäytymiseen, mutta Tuulikki muisti sen 
koko ikänsä. Luultavasti minä olin tottelevaisempi kuin Tuulikki ja siksi enemmän 
tädin mieleen... 
 Äiti kävi joskus Hämeenlinnasta tervehtimässä meitä, ja Nickuleilla pistäytyi 
silloin tällöin myös setäni Toivo Outinen, joka samoin työskenteli sotasairaalassa 
Hämeenlinnassa. Rauhan jo tultua pääsimme usein Toivo-sedän kanssa huviretkille 
jonnekin Roineen saareen. Joskus sinne mentiin oikein kahdella venekunnalla, kun 
mukana olivat toinenkin setäni Auvo Outinen, tätini Sivi Huttunen, Nickulin perhe ja 
joskus Kangasalan serkut. Saaressa miehet ja lapset onkivat ja naiset valmistivat 
ihanaa ruokaa, kahden nuotiossa kuumennetun litteän kiven välissä kypsäksi 
haudutettuja perunoita. Kalat paistettiin tikun nenässä nuotiossa. Nämä huviretket 
kuuluivat ehdottomasti kesän kohokohtiin. Lempisaaremme oli nimeltään Lumiainen. 
Vuosikymmeniä myöhemmin näin sattumalta taiteilija Arthur Heickellin maalaaman 
taulun ”Lumiaisten visakoivu”. Tunnistin tuon koivun heti. 



  Koko perheen yhteiset kesät Uotilassa päättyivät rauhan tultua. Äiti palasi kotiin, 
Inkeri ja Tuulikki alkoivat vähitellen käydä kesätöissä Helsingissä. Minä vietin kesät 
Nickulin perheen luona aina 16-vuotiaaseen saakka, jolloin olin jo kyllin vanha 
mennäkseni itse kesätöihin.  
   Äidin kertomukset sotasairaalasta olivat tehneet meihin vaikutuksen. Uotilan 
pihalla pidetyn kesäjuhlan pääsylipputulot päätimme lahjoittaa sotasairaalalle. 
Aikanaan sieltä tuli kaunis kiitoskirje, joka oli osoitettu ”Vitsiälän Uotilan 
kesätytöille”. Siinä meitä kiitettiin ”esimerkillisestä toiminnasta isänmaan hyväksi”. 
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