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VIRTELÄN  PELKOSTEN  EVAKKOMATKA  1944  
 
Pelkosen veljekset Matti ja Taavetti joutuivat kesäkuussa 1944 kiireiselle matkalle turvaan Räisälästä, 
nopeasti vyöryneiden sotatapahtumien jaloista. Taavetin päivittäiset muistiinpanot avaavat meille 
harvinaislaatuisen ikkunan evakkoretken vaiheisiin. Karjaa lähti ajamaan Valtteri-poika, isänsä 
pyynnöstä. Hänen kertomansa on lapsillekin jännittävää luettavaa.  
 
Aloitetaanko tietokilpailukysymyksellä: montako kohtalotoveria evakkoretkeläisillämme mahtoikaan olla? 
Kaikkiaan noin 575 000 suomalaista joutui 1944 evakkotielle, turvaan sodan jaloista. Valtava määrä, ja 
maan koko väkiluvusta noin seitsemäsosa.  
 
Suomalainen yhteiskunta oli kärsinyt sodasta hirvittävän paljon. Silti se pystyi selvittämään järjestyneesti 
tämänkin eteensä äkisti jysähtäneen uuden jättihaasteen, jälleenrakentamisineen kaikkineen. Se on 
käsittämättömän huikea suoritus. Kertoo suomalaisista paljon.  
 
Ja mitä se kertoo meille, tämän päivän ihmisille? Ainakin tämän: Kun sellaisista ihan ylivoimaiselta 
tuntuvista vaikeuksista on selvitty, niin eiköhän selvitä myös tämän ajan kuolemanvakavasta haasteesta 
koronapandemiasta - kun toimitaan yhdessä, järjestyneesti, vastuullisesti?  
 
Kiireiselle evakkomatkalle 1944 joutuneista suomalaisista noin 407 000 lähti Karjalasta ja menetti 
kotiseutunsa pysyvästi. Syksyllä 1944 joutui puolestaan noin 168 000 ihmistä pakenemaan Lapista ja 
Oulun läänin pohjoisosista Lapin sotaa. Pääosa päätyi Pohjanmaalle ja noin kolmasosa Ruotsiin, joka avasi 
rajansa ja auttoi hädässä olevia. Lapin evakoista perin moni löysi palatessaan kotitanhuansa poltettuna, 
hävitettynä ja miinoitettuna, ja joutui rakentamaan elämänsä uudelleen lähes tyhjästä, kuten meidänkin 
karjalaiset isovanhempamme ja sukulaisemme.    
 
Miten lähtö turvaan tapahtui? Oheisella käskyllä (kuva Köyliön Räisälä-museosta).  



  
 
Evakuointikäskyn saaneille ilmoitettiin määränpää, reitti ja aikataulu.  -  Miksi moinen tarkkuus?  
 
Liikkeellä oli koko Karjalan kansa tavaroineen karjoineen, enemmän kuin maanteille mahtui. Samalle 
tieverkolle piti mahduttaa myös isot sotilaiden ja sotatarvikkeiden pikakuljetukset tukkimaan vihollisen 
pahimpia hyökymissuuntia. – Jossa siinäkin onnistuttiin, suurin ponnistuksin ja uhrauksin.  

 
 



   
Evakkoon matkaavissa oli kaiken ikäisiä, vauvoista vanhuksiin. Siksikin oli tärkeää, että evakkoreittien 
varsille oli järjestetty ruoka- ja muu välttämätön huolto. Tosi iso työ, jonka lotat hienosti hoitivat.  
 
Matin ja Taavetin määränpää oli Jalasjärvi, jonne lapset olivat jo menneet junalla. Matkaan lähdettiin 
Virtelän kylän saattueena. Kun kylään ei järjestynyt kuorma-autoja, osa tavaroista piti jättää. Mukaan 
saatiin vain, mitä kärryille mahtui ja hevonen jaksoi vetää. Hevoskuormastossa oli väkeä n.10 talosta. 
Saattue lyheni sitä mukaa kuin kukin hevosmies tavoitti paria päivää aiemmin lähteneet talonsa karjan 
ajajat. Matille ja Taavetille ei vastaava tapaaminen onnistunut:  karjaa ajaneet Valtteri, Kerttu ja Aina 
olivat jo jatkaneet Pieksämäeltä jalan, kun veljekset ehättivät sinne ja saivat junakyydin.  
 
Taival eteni käskettyä reittiä etappeina Rautjärvi, Simpele, Parikkala, Punkaharju, Savonlinna, Joroinen, 
Pieksämäki. Josta siis järjestyi junakyyti Kurikkaan. Loppumatka Jalasjärvelle jatkui taas hevosella.  

   
Hyökkäys vyöryi rajalta Viipuriin 9.-20.6.1944.                    Näin evakkomatkaa taivallettiin. 
 
Veljekset taivalsivat täpötäyteen lastatuilla hevoskärryillä 12 päivässä noin 280km, josta noin 70km 
vanhassa Karjalassa ja noin 210km nyky-Suomessa. Lisäksi matkattiin junalla noin 250km (Pieksämäki-
Kurikka, linnuntietä mitattuna).  
 
Pisimmälle päivätaipaleelle tuli mittaa noin 40km. Se taitettiin juhannuslevon jälkeen maanantaina 26. 
kesäkuuta, ja oli jo niin pitkä, että loppuosalla piti kuormaa keventää ja heittää tavaroita tienvarteen. Kun 
etappipaikat ja lähitalot olivat matkaajien tulvasta usein täynnä, nukuttiin viisi yötä taivasalla. Niistä pari 
koleinta nuokuttiin tulilla.  
 
Kohokohtiakin oli: sauna, kahdesti. Ja Punkaharjun maisemat, jotka Taavetti kirjasi muistiin. Veljesten 
evakkomatka kesti reilut kaksi viikkoa (21.6.- 6.7.). Sen tarkat vaiheet on talletettu Taavetin 



muistiinpanoina sukukirjaamme ”Pelkoset Räisälän Virtelästä”. Sieltä löydät myös useiden muiden 
sukumme jäsenten omakohtaisia muisteluksia noista historiamme kovista ajoista.   
 
Tosi jännittävä oli Taavetin 13-vuotiaan Valtterin ja Matin 18-vuotiaan Kertun kolmeviikkoinen retki 52-
vuotiaan Ainan kanssa, Taavetin ja Matin serkun. Kolmikko ajoi karjan jalkapatikassa Räisälästä 
Lievestuoreelle asti: hurjat 330 km! Kuinka sellainen saattoi onnistua? Näin se kävi, Valtteri kertoo:  
 
”Lehmät olivat siksi hitaita liikkumaan, että hyvin jaksoimme päivän matkan kerrallaan. Ensin ne 
poikkeilivat tieltä, mutta tottuivat pian kulkemaan nätisti. Ruokaa ne saivat tienpuolesta ja iltaisin joltain 
niityltä. Lypsyajat olivat aamuisin ja iltaisin. Leipää ja rahaa saimme myymällä maitoa. Matkalla oli lottien 
järjestämiä ruokailupaikkoja, joskus kouluilla, joskus kenttäkeittiö tien varressa. Nälkää ei tarvinnut kokea 
koko matkalla. Kun näytti, ettei enää ole syötävää, lähdin nuorimpana taloihin pyytämään. Olinko niin 
säälittävä matkalainen, kun ei tarvinnut lähteä pois tyhjin käsin? Yöpymiset olivat erilaisia, monesti oli 
isoja pirttejä, joskus lattia niin täynnä, ettei jalansijaa löytynyt.  
Kengät olivat kotoa lähdettäessä uudet, mutta rikkinäiset perille tultaessa.”   
 
Jonkun yön nukkui myös Valtteri ulkosalla. Mutta Lievestuoreelle selvittiin, ja siellä retkeläisiä sitten 
auttoivat serkut Eino ja Ilmi, jotka olivat töissä ammusvarikolla. He kielsivät ehdottomasti jatkamasta enää 
jalan. Einon avulla junakuljetus saatiinkin - sukurakkautta kauneimmillaan!   
 
Lopuksi: Huomio kaikki 13-vuotiaat ja hiukan vanhemmat, sovitaanko näin: Kun tulee seuraavan kerran 
sellainen tilanne – niin kuin ainakin meille lapsena tuli, kyllä nyt hävettää – että äidin tai isän antama 
tehtävä ei tunnu mieluiselta, niin muistetaan minkä hirmu tehtävän sai 13-vuotias Valtteri.  
Ja sai hienosti hoidetuksi, kun lähti heti reippaasti sitä suorittamaan!   
 
 
 

Eero Asko Both in memoriam 
 
Eero Asko Both, syntyi Johanneksessa 
14.4.1935, jossa myös hänen äitinsä kuoli, kun 
hän oli vain muutaman vuoden ikäinen. Ennen 
koulun alkua evakkona hän lähti isän ja 
veljensä kanssa Halikkoon. Siellä isä Carl 
Arthur viljeli pientä maatilaa ja oli töissä 
seppänä automyynnissä.  Äitipuoli, Iida hoiti 
lapset Eeron, Valton ja Sinikan. 
 
Eero avioitui nuorena Hertan kanssa os. 
Laaksola ja lapsia heillä oli kaksi, Taru ja 
Sirkku. Eero toimi Salon seudulla 
putkiasentajana. Perhe muutti aluksi asumaan 
Hertan isän omistamaan omakotitaloon ja 
myöhemmin rakennutettiin omakotitalo 
samalle tontille Saloon.  Hänen 
harrastuksinaan olivat telttailu sittemmin 
mökkeily ja kalastus, jota kesäisin tehtiin koko 
perheen voimalla.  Eero piti myös 
hiihtämisestä, jota pääsikin talvisin 



harrastamaan ihan eteläisessä Suomessakin. Urheilua hän myös seuraili innokkaasti televisiosta 
ja kannusti lentopalloa paikan päällä Salossa. Kesäisin myöhemmällä iällä hän intoutui 
pyöräilemään pitkiä lenkkejä. Tämä harrastus jäi, kun muistisairaus alkoi haitata elämää. 
 
Viimeiset vuodet hän vietti hoitokodissa Salossa, jossa vaimo vieraili päivittäin. Pois hän nukkui 
keuhkokuumeeseen 15.1.2020 ja siunaus toimitettiin Halikossa 17 helmikuuta. 
 
 
 

Sukukirja 
 
Vuonna 2017 julkaistiin sukukirja. Siinä on kuvattu sukumme varhaisimpia vaiheita ja samoin 
elämää Karjalassa. Onko sinulla jo tämä kirja? Sitä voi tilata puheenjohtajalta ja se tulee postissa 
kotiin 20 euron hintaan.  
 
Sukuseuran hallitus on päättänyt jatkaa kirja-hanketta ja alkanut valmistella seuraavan osan 
kokoamista. Siksi kuulisimme mielellämme ideoita ja ajatuksia tuosta sukukirjan toisesta osasta. 
Mitä ideoita tai ajatuksia jäsenistöllä olisi kirjan suhteen? Viestiä ja ajatuksia tai toiveita voi 
laittaa hallituksen jäsenille.   
 
 
 

Sukuseuran nettisivu-uudistus 
 
Kuten ehkä olette huomanneet, sukuseuran nettisivut on uudistettu. Uusille nettisivuille on 
helpompi päivittää sisältöjä, esim. artikkeleja sekä valokuvia. Sivuston galleria-osioon pääsee 
salasanalla SelmaAurora1899. Galleriaan on ajatuksena viedä jatkossa lisää kuvamateriaalia, 
joten käykääpä aina joskus katsomassa mitä sieltä löytyy! Jatkossa myös Virtelän Viesti -julkaisut 
arkistoidaan sivustolle.  
 
Uudet nettisivut löytyvät tutusta osoitteesta pelkostensukuseura.fi 
 
 
 

Jäsenmaksu  
 
Vuosi on taas vaihtunut ja on aika muistuttaa tämän vuoden jäsenmaksusta. Sukuseuramme 
jäsenmaksu on 15 € ja sen voi maksaa Pelkosten sukuseuran tilille FI28 8146 9710 0190 26. Mikäli 
olet jo sukuseuramme jäsen, voit halutessasi tulla ainaisjäseneksi. Se tapahtuu maksamalla 150 
euroa. Tällöin jäsenmaksua ei enää tarvitse maksaa seuraavina vuosina.  
 
 
 
 



Jäsenistön tiedot 
 

Mikäli olet muuttanut tai jos sähköpostisi on vaihtunut, olisi hienoa, jos voisimme saada tämän 
tiedon myös sukuseuraan. Moni sukumme jäsen ei myöskään saa Virtelän Viestiä. Voisitko sinä 
kysyä, onko sinun läheisissäsi sukulaisiamme, joita voisimme lisätä postituslistallemme? Otamme 
mielellämme vastaan näitä tietoja. Eikö olisi mukavaa jakaa tietoa sukumme toiminnasta siitä 
kiinnostuneille? 
 

 
Lehmät evakkomatkalla Sairalan-Räisälän välillä joulukuussa 1939 
 
 

Pelkosten sukuseuran hallitus toivottaa jäsenilleen ja ystävilleen hyvää kevättä 
ja evakkojen sitkeyttä tämän koronan keskellä. 
 
 

pj. Heikki Pelkonen 
heikki.pelkonen(a)evl.fi 
Isomäenkatu 12 
15500 Lahti 
040 5050282 
 

vara-pj. Pekka Pelkonen 
pekka.pn(a) gmail.com 
Kynnysmäentien 10 
01860 Perttula 
puh 040 9384431 

siht. Tea Pelkonen 
tea.pelkonen(a)porvoo.fi 
Suurpellontie 12 as. 5 
07700 Koskenkylän saha 
puh. 040 9122979 

Raimo Pelkonen   
raimo.pelkonen(a)elisanet.fi 
Heinätie 7 
00730 Helsinki 
puh 040 5032945 

Juho Pelkonen 
juho.pelkonen(a)gmail.com 
Kuusikuja 14 A 
05200 Rajamäki 
 

Marja Ranta-Nilkku 
marja.rantanilkku(a)gmail.com 
Märsyläntie 54 
69100 Kannus 
 

 


