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Suuressa hallissa istuu telttasängyllä ”pieni tummatukkainen poika ja silittää valkoista 

kissanpentua. Molemmat ovat hämmentyneen näköisiä, pojalla on surulliset silmät, eikä hän juuri 

tarkkaile ympäristöään, silittää vain kissaansa”.  Sängyn vieressä on kaksi täpötäyttä muovikassia. Olen 

Puolan ja Ukrainan rajalla, on lauantaiaamu, sodan 16. päivä. Poika on juuri tullut äitinsä kanssa 

Ukrainasta.   

Tiistaina soi puhelin: Ukrainasta Suomeen muuttanut psykiatrikollega soittaa:” olemme järjestämässä 

vapaaehtoisen ryhmän avustusmatkaa Ukrainan ja Puolan rajalle. Haluaisimme mukaan oikean lääkärin. 

TÄSTÄ ALKAA PEKAN RASKAS MATKA 

13.3.2022, koska avustusten jaon jälkeen voimme tuoda mukanamme pakolaisia Suomeen. 

Sinun vastuullasi olisi ryhmän lääkintähuolto ja avustuksista lääkkeet.” Vaimoni kanta oli tietysti jo 

ammatinkin puolesta selvä, totta kai sain lähteä, kyllä hän tulee toimeen koiramme Axun kanssa. 

Valmisteluihin ei ollut siis paljon aikaa, ostin apteekista kipulääkkeitä, puudutusaineita, antibiootteja sekä 

ensisiteitä, sidostarvikkeita, maskeja, neuloja, ruiskuja jne. Desinfiointiaineita sain lahjoituksina, samoin 

villasukkia, vauvojen makuupusseja sekä Savonlinnan Pallokerhon pipoja ja sukkia. 

Torstai ”Komea on alku:” Keväisessä 

auringonpaisteessa ajoin Helsinkiin, ja 

aikataulu sattui hyvin, liekö Yläkerran 

Isännällä osuutta asiaan: avustusbussimme 

tuli Heinolan jälkeen perääni, ja saimme P-

alueella lastattua tavarani siihen. 

Helsingissä jätin auton pojalleni Juholle, 

joka vei minut Tallinkin terminaaliin, jonne 

bussi oli jo tullut. Megastarilla 16.30 lähtö 

Tallinnaan, ja ylimenon aikana käytiin 

karttoja ja Ukrainan uutisia läpi. 

Viimeisimpien tietojen mukaan 

pakolaistulva oli suurin Korczowa Dolinan 

keskuksessa, joten päätimme ajaa sinne. Merellä komea ilta, aurinko laskee kun ohitamme lentokone 

Kalevan ampumispaikan ennen Tallinnaa.  Menemme bussiin ja pääsimme ajamaan kaupungin läpi 

auringon värjätessä taivaan kellankultaiseksi, Toompean silhuetti erottui hyvin. Kyllä oli toisenlainen 

maahantulo 30v sitten, kun Georg Otsilla tultiin, tullin läpäisy kesti 2 tuntia! Kellon on 19.00 kun pääsemme 

tielle E67. Pimeässä ajettiin kohti Pärnua, oli hieman aikaa omille ajatuksille, sillä nyt oltiin todella matkalla, 

tosin istuimme himmeästi valaistussa ja lämpimässä autossa ja turvallisessa ympäristössä verrattuna niihin, 

jotka matkustivat kuka mitenkin kylmässä kohti rajaa ja vierasta maata, tulevaisuudestaan epätietoisina, 

ainoana ajatuksenaan viedä lapsensa turvaan pois idästä nousseen pimeyden alta.  

Oikein pahaa teki muistaessani niitä lämpimässä hyvillä tuoleilla istuvia A-studion asiantuntijoita, joiden 

mielestä apua pitäisi harkita eikä pitäisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä sotatarvikkeiden 

lähettämisestä (mitähän Venäjä siitä ajattelee!!!) ja Natoon liittymisestä, samalla hetkellä kun 

Ukrainassa ei enää aikaa ole, se loppui jo, Venäjän barbaarinen rosvolauma hyökkäsi jo!  
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Hätä on, ja sen vuoksi on toimittava nyt, kaikkea tarvitaan nyt. Missähän todellisuudessa nämä 

asiantuntijat elävät? Ei inhimillisyyttä puolusteta puhumalla, teot ne ratkaisevat. Sen vuoksi tuntui hyvältä 

olla täällä bussissa keskellä yötä Virossa, matkalla auttamaan. 21.30 ylitimme Viron ja Latvian rajan ilman 

mitään tarkastuksia, ja pysähdymme Ainazin kylään, hotelli Plavaan, koska kuljettajien ajoaika täyttynyt.  

   Perjantai, Komea on jatko: lähtö 7.00. upea auringonnousu, jatkamme Riianlahden rantaa 

myöten etelään: paljon hotelleja, retkeilyreittejä, tie on tasainen ja hyvä, pelloilla on vielä lunta, mutta maa 

paljastumassa.  Oikealle jää Riika, Ruotsi-Suomen suurin kaupunki 1600-luvulla, nykyisinkin neljänneksi 

suurin Itämeren kaupunki. Saavumme Väinäjoelle ja sen suurelle tekoaltaalle padon vierellä kulkevaa tietä, 

oikealla puolella oleva kylä oli patoaltaan vedenpinnan alapuolella! 

10.00 Latvian ja Liettuan raja, ei mitään muodollisuuksia, läpi vain. Kuljettajan tauko, 

jaloittelu ja matka jatkuu. Pellot ovat valtavan laajoja, tasaisia, maasto lievästi kumpuilee, lunta ei enää näy 

ja osa pelloista vihertää. Haikaranpesiä pitkin matkaa, samoin omituisen muotoisia tuulenpesiä täynnä 

olevia lehtipuita. Lämpötila +2, A17 tie hyvä, Kaunas jää vasemmalle puolelle. Tauko 30 min, käytettävä 

liikuntaan, paikat alkavat puutua ja laskimoveritulpan vaara kasvaa, ehkäisen sitä primaspanilla ja 

liikkumisella.  

Numiskiaissa tankkaus, ja matka jatkuu laajojen peltoaukeiden läpi. Ei ole kiviä! Trakenaissa kohtaamme 

dinosauruksia: elämyspuisto tien itäpuolella. Saavumme niin sanotun Suwalkin käytävän alueelle 

Mariampoleen, jonka läpi menee tie Kaliningradista Vilnaan, Minskiin ja Moskovaan. Zapad ( länsi) 

harjoituksen tarkoitus oli 2017 harjoitella tunkeutumista Valkovenäjältä Kaliningradiin. Jo silloin. Eipä Länsi 

sitä silloinkaan ottanut todesta. 

Liettuan ja Puolan raja 1400. ilma +5. Alkaa maksukonttorin etsintä, Puolassa pitää maksaa 

ns. E-tulli. Ei vaan löydy, kokeilemme useampaakin huoltamoa. Yhden oven edessä makaa 

saksanpaimenkoira, jota ei mitenkään kiinnostanut siirtyä omalta paikaltaan, vaan jouduimme kulkemaan 

sen yli. Pitihän siitä kuva ottaa, samoin kuin visentin patsaasta. Olimme lähestymässä Bialowiezan metsää, 

eurooppalaisen puhvelin viimeistä turva-aluetta. Visentti on puolaksi Subr, ja heinä, jota se syö, on 

subrowka.  

Tosin sen nimistä vodkaakin on, pullossa on heinä! Pellot vaan laajenevat ja alkavat jo vihertää. Tämän 

kaiken idyllin keskellä aurinkoista päivää rikkoo sotilaskolonna, joukkojenkuljetusajoneuvoja, lavetilla 

panssareita ja matkalla itään, palauttaen meidät todellisuuteen. Ukrainassa on sota. Sen rajalle olemme 

menossa. Ennen lähtöäni oli Rantasalmelle tullut 40 pakolaista merkkinä pysyvästä muutoksesta 

ajassamme. Ukrainan uutisia seurannut kollegani kertoo, että Mariupolissa on tuhottu lastensairaala. 

Ennen Suwalkia käännymme Bialystokin tielle (E67), joka hyväkuntoinen, mutta kapea, ja 

jokaisen kylän kohdalla 60 rajoitus sekä liikenneympyrä, joten keskinopeus alkaa laskea, varsinkin kun 

ajoittaiset tietyöt hidastavat. Metsä muuttuu havupuuvaltaiseksi, itse asiassa mäntymetsää, mutta rungot 

eivät ole suoria. Näissä kumpuilevissa metsämaisemissa elää Visentti.  Maasto on vaihtunut soisemmaksi, 

pieniä jokia, oikeastaan puroja on paljon, ja jokaista reunustavat puut ja pensaat niin, että joet näkyvät ensi 

pelkkinä puu-pensas-rivistöinä. Varsinainen Bialowiezan metsä alkaa Augustovin jälkeen.  

Istuminen alkaa käydä työstä, välillä kahvia ja sämpylää, matka jatkuu. Ennen Bialystokin kaupunkia alkaa 

hyvä moottoritie, n 30 km ja sitten pujotellaankin ison kaupungin läpi (300.000 asukasta, Valkovenäjän 

rajalle 54 km). Tunnin kestävän meluaitakanjonin jälkeen klo 18.00 pääsemme Warsovan valtatielle S8, 
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enää vajaa 700 km perille. Erinomaisella tiellä matka etenee hämärtyvässä illassa. Uutisista kuulemme 

pakolaisten määrän lisääntyneen ainakin 2 miljoonaan, tilanne Puolan puolella sekasortoinen ja ihmiset 

tulevat yhä huonompikuntoisina rajan yli. Ne tulevat ketkä pääsee. Uusista sotarikoksista tulee tietoa 

jatkuvasti: lastensairaaloihin on hyökätty, synnytyssairaala tuhottu Mariupolissa. Kiovaan on tulossa 65 

km:n pituinen venäläiskolonna, joka kuitenkin saatu pysäytettyä.  

Venäläisten tappioista liikkuu ristiriitaista tietoa, mutta varmaa on, ettei Ukraina antaudu ja Putinin 

laskelmat menneet samalla tavalla pieleen kuin Stalinilla 82v sitten Suomen suhteen. Olemmeko me 

seuraavina Putinin listalla, kun mekään emme kuulu Natoon. Taas yksin suurvaltaa vastassa?  Kiovan 

pohjoispuolelle näyttää syntyvän uusi Raatteen tie. Harkova pitää puoliaan ja venäläisten eteneminen on 

pysähtynyt. Mutta siviiliuhrien määrä on noussut jo suuremmaksi kuin Suomessa talvi- ja jatkosotien 

aikana. Piiritetystä Mariupolista on tulossa uusi Stalingrad ja hirvittävä inhimillinen kärsimysnäytelmä.  

Mitenkähän puna-armeija kohtelee vihollisiaan kun veljeskansaakin näin ! Aurinko laskee 18.28 ja ajatukset 

siirtyvät jälleen rajalle, samassa pimeydessä ihmiset yrittävät päästä turvaan, jonnekin pois, Niinistö on 

keskustellut Putinin kanssa, muttei se ukrainalaisia auttanut. Saamme kuulla, että Warsovan 

keskusrautatieasemalla on hirveästi pakolaisia, jotka tarvitsevat kyydin Suomeen. Finnair on tullut avuksi: 

lentolipun hinnasta saa alennusta 95 %, hienoa. Jatkamme alkuperäisen suunnitelman mukaan, Otrow 

Mazista kännymme etelään tielle 50 noin 19.00 ja tauko pimeässä huoltoasemalla, jonka kaupasta sain 

ostettua kamman! Nyt loppui Borisjohnson-look! Kävelyä, venyttelyä voimistelua ja juuri kun saa itsensä 

vähän taipumaan, eikun bussiin ja matka jatkuu pimeässä. Yllättäen auton valoissa välähtää tienviitta, jonka 

merkitys vavahduttaa: Treblinka 22km. 20.45 Kolbiel ja ollaan Warsovan eteläpuolella ja pääsemme 

Lublinin moottoritielle, Pilavassa taukopaikalla 

venyttelyt ja kävely. Nyt alkaa jo todella 

väsyttää, 36 t matkaa tehty kun 22.40 olemme 

Lublinissa, josta suoraan moottoritietä etelään 

Rzeszowia kohti. Saavumme Krakovan- Lvivin 

valtatielle Preworskissa, 00.41. Lviviin 158 km.  

Nyt ollaan jo lähellä. Jokainen on yrittänyt 

torkkua parhaansa mukaan. mutta nyt 

päämäärän lähestyminen alkaa karistaa usvaa 

silmistä. Ennen rajaa on valtava parkkialue 

täynnä linja-autoja, ainakin 200.  

 

Saavumme Korczowan pakolaiskeskukseen: 2 

valtavaa hallia tulee esiin pimeydestä 

valaistuna, portilla 2 poliisiautoa ja tulijoiden 

tarkastus. Kello on 01.30 lauantaina. Ajamme 

bussin hallin viereen, ja tarkastelemme 

tilannetta. Liikennettä ei ole paljon, siitä on 

poliisipartio pitänyt huolen.  



RASKAS MATKA 
 

4 
 

Menemme Markun kanssa informaatiopisteeseen tiedusteluretkelle. ja saamme pitkän odottelun jälkeen 

englantia hyvin ymmärtävän vastuuhenkilön paikalle. Keskus on Puolan hallituksen järjestämä, pakolaiset 

saavat olla täällä 24 tuntia, jonka jälkeen täytyy tietää määränpää, mihin menossa. Aikamoinen vaatimus 

väsyneille ja järkyttyneille ihmisille, joiden ainoa ajatus keskukseen tullessa oli vain saada levätä ja ruokailla. 

Lääkintätarvikkeille on oma vastaanottopisteensä, samoin vaatteille, ruokatarvikkeille jne. Päätämme 

aamulla purkaa päivänvalossa lastin, 

olkoon yön vartioituna autossa. 

Aikaahan meillä on hyvin, koska 

kuljettajien lepovuoro ulottuu klo 12 

lauantaihin. Kuljettajat menevät 

Hotelli DVOR KRESOWYyn, me Jurin 

kanssa nukkumaan 4t ja sitten 

bussille. Pakolaiskeskuksesta oli n 15 

km rajalle, hotelli oli n 2 km rajalta. 

39 t tehty matkaa, 1800 km. Eipä 

tarvinnut paljon unta houkutella, 

nukahdin varmaan ennen kuin pää 

painui tyynylle. 

Lauantai, sodan 16.pv. Herään oven koputukseen ja Jurin ääneen: lähdetään. Respassa eivät ottaneet 

maksua, pikaisen aamukahvin jälkeen odottelemaan taksia. Kuvaan hotellia ja sen ympäristöä, ollaan 

keskustan ulkopuolella, peltomaisemia ja metsiköitä, vieressä Ukrainan raja.  Ajo vastaanottokeskukseen: 

Korczowa Dolina Centrum Handlu, Hala Kijowska. MLYNY, p+48477217575. Aseistetut poliisit tarkistivat 

meidät ennen kulkua portista, taksi jäi portin ulkopuolelle.  

Lisäksi oli aseistettuja sotilaita vartioimassa kahta valtavaa hallia, joista toinen oli varastohalli ja toinen iso 

ostoskeskus. Etuoven edessä on telttakatos, josta sai kahvia, teetä ja syötävää. Ostoskeskus oli aidattu, ja 

aseistetut vartijat joka puolella. Aidan ulkopuolella oli pitkä jono linja-autoja eri maista: Italia, Tsekki, 

Slovakia, Unkari jne. Joihin pakolaiset kantamuksineen siirtyivät poliisiketjun läpi. Koko ajan lähti ja tuli 

uusia busseja.  

Hallin sisällä oli säälittävä tunnelma: ihmiset 

nukkuivat tai istuivat lattialle tuoduilla patjoilla, 

onnekkaimmat telttasängyillä omat nyssykkänsä 

ympärillään. Kaikesta näki, että olivat väsyneitä, 

uupumus ja suru paistoivat heidän kasvoiltaan. Ei 

ollut ihmisraukoilla paljon mukana, mutta 

lemmikkejä ei hylätty. Ja nämä olivat niitä 

onnekkaita, jotka olivat päässeet pakenemaan, voi 

vain kuvitella, miten hirveät olot taistelualueille 

jääneillä on. Yhtään asevelvollisuusikäistä miestä en nähnyt. Joka puolella oli vartijoita, valokuvaus oli 

kielletty. Tältä se siis näyttää, kun tullaan vapauttamaan veljeskansaa natsismin ikeestä. Heillä oli 24t aikaa 

päättää, mihin haluavat siirtyä, informaatiotiskillä ohjattiin ihmisen eri ”Bussillisiin”. Joukossa oli myös 

vanhuksia, joiden kestokyky oli loppu, he vain istuivat apaattisina paikoillaan sukulaisten selvitellessä 

heidän asioitaan. Joka puolella sama lohduton näky: väsyneitä ihmisiä vaatteet päällä nukkumassa tai 

lepäämässä, osan noutaessa ruokaa ja selvitellessä määränpäätä.  
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Tällaiseen kaaokseen tulimme. Onneksi oli aurinkoinen päivä ja lämmintä, yöllä oli ollut -9 astetta. ”Pieni 

poika silittää edelleen valkoista kissanpentua sumeine silmineen”.  

Lastasimme lääkelaatikot ja hoitotarvikkeet ostoskärryihin ja etsimme lääkkeiden 

luovutuspaikan. Vastaanottajalla oli Punaisen ristin merkit, mutta kielitaito olematon, ei ymmärtänyt 

lääkkeistä mitään. Vihdoin paikalle saatiin Lontoosta tullut vapaaehtoinen lääkäri, joka heti ymmärsi mitä 

laatikoissa oli ja ne lastattiin erilleen vietäväksi First Aid Post:iin. Toiset toivat vaatteet ja elintarvikkeet, ja 

sitten olimmekin jo lähdössä, kun lääkkeeni vastaanottanut mies tuli vielä kiittämään erityisesti 

puuduteaineista ja kipulääkkeistä. Jurit olivat päivystämässä informaatiotiskin alueella antamassa tietoa 

Suomesta ja meidän päämäärästämme. Kaikki eivät tienneet, missä Suomi on. Yritimme antaa 

mahdollisimman realistisen kuvan Suomesta ja määränpäästä:  

Kyltissämme luki: Suomi. majoitus 

ja ruoka. Kyytiimme valikoitui 9 äitiä 

lapsineen, yhteensä 27 henkeä. 

Hallin ulkopuolella oli melkoinen 

sekamelska: paljon pikkubusseja, 

joihin nousevia ihmisiä ei saanut 

ulkonakaan kuvata, nahkatakkiset 

miehen tulivat kieltämään. 

Venäjäksi. Luoja tietää, mihin näitä 

nuoria naisia todellisuudessa 

kuljetettiin heidän hädänalaista 

asemaansa hyväksi käyttäen. Kaikilla 

ei ollut puhtaita jauhoja pussissaan, 

ja osalla ei pussejakaan. Lähtö 12.00 

jolloin kuljettajien lepoaikavaatimus 

täyttynyt. Poliisit tarkistivat meidät 

vielä ennen ulosmenoa, ja niin 

matka Suomeen alkoi. 

 ”Komea on alku” Aurinkoisessa säässä ylitettiin San-joki , josta Rzeszowiin 80 km. Emmepä 

arvanneet, että presidentti Biden saapuisi tänne 2 viikon kuluttua, ja sanoo suorat santa Putinista. Sanat, 

joita jokainen ajattelee, mutta hän uskalsi ne sanoa, upeaa. Uutisista saatiin tietää, että pakolaisten määrä 

lisääntyy koko ja, ja että Maailman Terveysjärjestö WHO on tuominnut iskut sairaaloihin. Mihinkähän sekin 

tuomio vaikuttaa? Tuomitsihan Paavi 82v sitten Neuvostoliiton hyökkäyksen Suomeen, johon Stalin vastasi : 

Kuinka monta divisioonaa paavilla on? Putin on varmaan kysynyt samaa itseltään: kuinka monta divisioonaa 

Natolla on, ennen barbaarista hyökkäystään Ukrainaan.  

Tässä näemme, minkä vuoksi meidän pitäisi jo olla Naton jäsenenä: oman kansan ei tarvitsisi paeta maasta 

kohti tuntemattomia kohtaloita, ja oman armeijamme tukena olisi Nato. Talvisodassa olimme yksin, eikä 

aseitakaan aluksi toimitettu, kun pelättiin niiden joutuvan Puna-armeijan haltuun. Mutta toisin  kävi silloin , 

ja toisin näyttää käyvän Ukrainassakin. Hyökkääjän eteneminen on pysäytetty, EU-maat toimittavat 

aseapua ja tarvikkeita. Matkalaiset ovat hiljaisia.  
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Osa käyttää puhelimiaan, mutta lapset ovat huomattavan hiljaa. Alkumatkasta tie seurailee San-jokea , 

maasto kumpuilevaa, lehtipuu- ja havupuumetsiä, peltoja paljon ja ne ovat isoja. Paljon rekkaliikennettä, 

mutta myös sotilasajoneuvoja liikkeellä.  

Tien varrella on paljon rekoille tarkoitettuja levähdysalueita, joissa on siistit suihkut ja WC:t. Taukoja 

käytämme hyväksi oikoessamme puutuvia jäseniä. Selässä alkaa matkan rasitus jo tuntua, nyt on reissussa 

oltu 51 tuntia. Ajamme Karpaattien tietä, S19. Nyt olisi päätettävä miten edetään: missä ollaan yötä, koska 

matkalaiset ovat väsyneitä. Yritän piristää osaltani lasten tunnelmaa, ja käyn näyttämässä puhelimestani 

kuvia koirastani Axusta, joka on valloittava Berninpaimenkoira. Lapset innostuvat selvästi ja esittävät 

minulle kysymyksiä, joita en ymmärrä, vajavaisella venäjälläni selitän, että Axu on uros, 6 vuotta vanha ja 

kiltti. Selatessani kuvia lapset 

innostuvat lumesta, sitä on niin 

paljon ja se on belov eli valkoista!  

Muutamat aikuisetkin kiinnostuvat 

kuvista, se on heille ensi kerta, kun 

näkevät konkreettisesti kuvia 

Suomesta, mihin ovat menossa. 

Ruokailu on kuljettajien tauon aikana 

WROKOWissa, ja nyt ensi kerran 

lapset alkavat puhua kalittaa 

toisilleen, olemmehan menossa 

syömään.  

Pienen tinkimisen jälkeen ateriat järjestyvät, ja syömme ravintolasalissa, jonka keskellä on tanssilattia. Nyt 

vasta pääsee ilo irti: lapset juoksevat, hyppivät, ovat hippasilla, mutta kaikilla on edelleen oma pehmolelu 

tiukasti mukana. Ikäväkseni huomasin, että äidit tupakoivat todella paljon. Ruokailu ja riehuminen selvästi 

purkivat jotain lasten mielissä, puhetta ja leikkimistä jatkui autossakin.  

Tulimme nyt eri tietä kuin mennessä: silloin ajoimme oikotietä mutta nyt Warsovan kautta. Eroa tuli 3km, 

mutta ajassa voitimme paljon. Moottoriteiden varsilla kylät kirkkoineen jäävät sivulle, eikä 

liikenneympyröitä, anteeksi kiertoliittymiä, ollut. Poliisit kyllä valvoivat nopeuksia täälläkin. Kuuden maissa 

illalla saavuimme Warsovaan. ilta alkoi jo pimentyä ja ohikulkutien reitti oli hidas, paljon liikennettä 

lauantai-illasta huolimatta, tietöitä.   

Päästyämme tunnin kiertelyn jälkeen tielle S8 SUWALKIIN, saimme tiedon Ronjalta, että yöpyminen on 

Suwalkissa, hotelli varattu meille. Eikä yhtään liian aikaisin, matkalaiset alkavat jo väsyä, ja pienimmät jo 

nukkuvatkin äitiensä sylissä. Komean auringonlaskun saattelemana ajamme moottoritietä koilliseen, 

kunnes olemme siinä paikassa, josta menomatkalla lähdimme ”oikotielle”. Nyt oli jo täysin pimeää, ja 

tietöiden vuoksi joudumme kiertelemään huonompia teitä. Sitten iski poliisi: ylinopeussakko 200E, 

luottokortilla matka jatkuu.  Puolenyön maissa ajamme Suwalkin hiljaiseen kaupunkiin, ja pääsemme hotelli 

DOM NAUCZYCIELAan yöksi. 

SUNNUNTAI 13.3. lähtö 06.30. Meidän on kerittävä 19.30 lauttaan Tallinnasta. Matkaa 700 

km ja 3 rajaa. Jälleen aurinkoinen ja kirkas päivä, pikku matkalaiset ovat jo reippaasti liikkeellä, bussissa 

kaikille mehua, kahvia, sämpylöitä, välipalakeksejä jne. Jälleen Suwalkin käytävän läpi. Nyt näemme entistä 

enemmän sotilasajoneuvokolonnia, tankkeja, sekä pelloille rakennettuja naamioituja ohjusasemia.  
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Jotain on nyt tapahtunut. Olemme Puolan ja Latvian rajalla klo 7 ja hupsista, Latvian puolella kello on jo 8: 

tunti meni. Lievä kiireen tuntu alkaa vaivata. Liikennevalvontaa on paljon, varoitin ilmoittaa jatkuvasti 

tutkista. Pellot ovat laajoja ja isoja Latviassakin, lunta ei ole, syyskylvöt alkavat jo vihertää. Bogdan alkaa 

arvuutella ajan kuluksi suurmiesten pituuksia, hyvähän se on kun on itse 187. Saamme seuraavat tiedot: 

KIM 163, Lenin 163, Mussolini 168, Hitler 175, Stalin 161 ja Putin 153. Mitä pienempi sitä pahempi.  

Joutsenia on jo muuttamassa pohjoiseen, pelloilla on huomattavan paljon mustavariksia, myyriä on 

täälläkin. Soitan Sinikalle, ties monenneko kerran: huoli kaivertaa mieltä, onneksi kaikki muuten hyvin, 

mutta Axu ei syö. Päätän mielessäni, että tämä on todellakin viimeinen Suuri seikkailu, viimeinen 

avustusmatkani.  

Onhan noita ollutkin: Punaisen Ristin kenttäsairaaloissa 2 kertaa Pakistanissa, kerran Intiassa ja viimeisin 

2011 Libyassa. En halua kehua, mutta mennessäni Libyaan Gaddafi oli vallassa, mutta ei enää kun tulin pois! 

Toisaalta, kun oma sukuni on joutunut ryssän tieltä lähtemään kaksi kertaa ja ovat olleet toisten avun 

varassa, on itselleni ollut selvää, että hädässä olevia pitää auttaa, olen sen tavallaan velkaa, varsinkin kuin 

sain opiskella lääkäriksi suomenkielellä.  Hyvin paljon näiden ihmisten ilmeet ja varsinkin surulliset ajoittain 

itkuiset silmät tuovat mieleeni omien sukulaisteni kuvat evakkomatkalta.” Kaik` män eikä piisantkaa”. 

Pitkään minä luulin, että kaikkien ihmisten pöytien alapinnalla ja kaappien takaseinässä on omistajan nimi 

ja osoite, kunnes ymmärsin, että niin oli vain meillä evakoilla. Matka jatkuu, kestänyt 72 tuntia. Kuskitkin, 

Kalevi ja Juha, alkavat jo väsyä, mielessä on jo kotiintulo: ”ajattelin ylihuomenna herätä melkoiseen 

rapulaan!” 11.30 saavumme Liettuan ja Latvian rajalle.  

Sen ylitettyämme meille tulee tieto ohjusiskusta n 12 km päähän pakolaiskeskuksesta, Ukrainan puolella. 35 

kuollut, mutta ukrainalaiset saivat tuhottua ilmassa 22 ohjusta. Rajalle tullutta junaa  tulitettu 

lentokoneesta. Varmasti tiesivät, että juna täynnä siviilejä, naisia ja lapsia. Tottakai sitä uskaltaa tulittaa, 

eiväthän ne ammu takaisin. Rohkeita lentäjiä! Aivan kuin Elisenvaarassa 1944, mikään ei ole muuttunut.  

Onnekseen kyydissämme olijat olivat tulleet edellisenä päivänä täsmälleen samaa reittiä, mihin hyökkäys 

kohdistui. Väinäjoen ylitys kahden maissa, matkaa 262 km ja aikaa 4,5 tuntia! Latvian ja Viron rajalla kylmää 

vettä niskaan. Ilmoitus: kaikkien pakolaisten asiakirjat tarkistetaan ja kirjataan. Tämä vie aikaa, yritämme 

selittää, että lautta lähtee 19.30, ei auta. Piinaavaa odotusta 50 min, kunnes paperit tulevat ja pääsemme 

jatkamaan matkaa. Nyt alkaa tuntua jo epätoivoiselta: tässä tämä oli, ei keritä lautalle, mitään ei voi. Kuskit 

tekevät parhaansa, 15.57 lähtö, Tallinnaan 194 km ja vielä kaupunkiosuus satamaan.  

Auringonpaistekin symbolisesti loppuu, tähän mennessä matka on sujunutkin yllättävän hyvin. Ilmaan 

nousee sumua, pakastaa, lunta on paikoin reilusti, pohjoiseen ollaan tulossa. Yritän kuvata kauniita 

huurteisia puita saadakseni ajatukset pois lauttamatkasta. Näillä näkymin myöhäisin lautta ja Helsingissä 

puolilta öin ,  joten yötä myöten mentävä kotiin. Kotona on oltava 07.30 maanantaiaamuna, pakko. Heikko 

toivon kipinä alkaa elää, kun matka sujuu hyvin, tie on hyvä eikä paljon liikennettä. Pärnussa klo 16.50, 

matkaa jäljellä 123 km, aikaa alle 2t. Aurinko tulee esiin pilvien takaa, hyvä enne? Matkustajien ilmeet ovat 

jo erilaiset, rentoutuneet, jopa hymyilevät, mutta suru jää silmiin asumaan edelleen. Tullessamme Tallinnan 

satamaan meillä oli ruhtinaalliset 3 min aikaa siirtyä Megastariin! Mutta siinä olikin tekemistä: liikkeelle 

päässeet lapset eivät pysyneet äitiensä komennossa, kaikki oli uutta ja kiinnostavaa, eri tavalla jännittävää, 

ja uteliaisuus voitti usein. Bogdanin kanssa jälkijoukkona saimme juuri ja juuri paimennettua äidit lapsineen 

laivaan. Iso helpotuksen huokaus, kun oltiin laivassa istumassa pöytien äärellä ja lapset leikkihuoneessa 

energiaansa purkamassa.  
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Ainakin hetkeksi oli sota pois heidän ajatuksistaan. Laivayhtiö tarjosi aterian, ja juuri ennätin tax-freestä 

ostaa tuliaisia Samuelille ja Juholle, kun saavuimme Tallinkin terminaaliin, sieltä suoraan bussiin, josta otin 

omat tavarani ja hyvästelin kaikki matkustajat ja siirryin Juhon autoon, hän oli tullut jo hyvissä ajoin 

satamaan. Sitten eikun ajo Pohjantähdentielle ja siirtyminen omaan autoon ja väsynein silmin kohti 

Savonlinnaa. 

Monia ajatuksia ennätti tulla mieleen paluumatkan aikana, muu ryhmä meni hotelliin yöksi ja jatkoivat 

sitten Ouluun Heikinharjun vastaanottokeskukseen. Mukava oli lukea suomenkielisiä viittoja ja ajaa 

suomalaisella tiellä kotia kohti.    

Minä sentään pääsin kotia kohti, milloinka ukrainalaiset? 

Ja onko meillä sama kohtalo edessämme, Ukraina ei ollut 

Natomaa, ja siihen Putin uskalsi hyökätä. Suomikaan ei ole 

Natomaa, joten Putinin ajatustavan tuntien se on 

helpompi kohde. Tosin historia sanoo toisin, tulisiko ryssä 

enää ottamaan kolmannen kerran turpiinsa.  En ymmärrä, 

miksi siviilejä, naisia ja lapsia ammutaan, miksi sairaalat ja 

lastenkodit ovat kohteena? Se on täysin käsittämätöntä, 

tuomittavaa ja epäinhimillistä, rosvojoukkojen toimintaa.  

Eipähän ryssä ennenkään ole Geneven sopimuksia 

noudattanut. Uutisista kuulin, että Ukrainan rintamalla 

sotilaspappi puhui ukrainalaisille sotilaille Jumalan 

läsnäolosta ja sen muistamisesta sanoen: ” vain 

Jumalattomat voivat käydä tällaista sotaa, teidän ei 

tarvitse olla heidän kaltaisiaan”. Komeat revontulet 

loistavat vihreinä yötaivasta valaisten, kun pääsen Juvalta 

Savonlinnaan päin: asutuksen valojen häipyessä ne 

leiskuvat kirkkaampina, pitäen hereillä, johtaen väsyneet 

ajatukseni pois näkemästäni kauheudesta.   

Saapuessani kotiin 02.30 matkani oli kestänyt 88,5 tuntia. Axu piti minulle melkoisen puhuttelun: missä sitä 

on oltu ilman häntä. Onneksi ei tiedä. Silittäessäni Axua välähtää mieleeni kysymys:  

”Missähän pieni poika nyt silittää valkoista kissaansa, ovatko jo turvassa”? 

 

Pekka Mononen, anestia ylilääkäri 

 


