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Kylmää oli. Sormet kohmeessa, sydän pelosta täristen yhdistelimme puheluja. Puhelinyhteydet katkei-
livat vähitellen ja lopullisesti, jolloin puhelut siirtyivät kenttäpuhelimiin ja sotilaiden hoitoon. Näin me 
lotat maaliskuun alusta vapauduimme tehtävästä. 

Lähdin evakkomatkalle maaliskuun 3. päivänä. Pääsin naapurin isännän, maanviljelijä, myöhemmin 
kansanedustaja ja maatalousministeri, Toivo Ikosen ja hänen vaimonsa Synnoven rekeen. Matkasim-
me aluksi öisin ja tämä matka kesti yhdeksän vuorokautta. Olimme perillä evakkopaikassamme Tam-
melassa maaliskuun 12. päivänä. Talvisodan rauha tuli 13. päivä maaliskuuta vuonna 1940. Karjala 
menetettiin, joten ei ollut kotiinpaluuta. 

Huhti-toukokuussa olin muutamia lyhyitä jaksoja Forssassa muonituslottana. Kesäkuussa Tammelas-
sa lopetin Antreassa syksyllä alkamani rippikoulun. Pääsin ripille Tammelan kirkossa juhannuksena 
1940. Pian tämän jälkeen hakeuduin jälleen lottatyöhön. Ilmoittauduin Lappeenrannan piiritoimistossa. 
Sain komennuksen lähellä olevaan kenttäkeskukseen. Keskukset toimivat peitenimillä ja vaihtoivat 
nopeasti paikkaansa. Sotaharjoitusten aikana keskus oli teltassa. 

Myöhemmin syksyllä minut komennettiin Lappeenrannan varuskunnan kiireiseen keskukseen. Puhelut 
olivat pääasiallisesti sotilasvirkapuheluja. Jatkosodan alkaessa mukaan tulivat hätäpuhelut. Keskuk-
sesta oli suora yhteys Lokkiin, Päämajan keskukseen. 

Jatkuu seuraavassa jäsenlehden numerossa 

WANHAT KUVAT KERTOVAT 

Tällä palstalla julkaistaan vanhoja valokuvia, jotka liittyvät Mykrä-sukuun. Lukijat voivat lähet-
tää kuvia ja kertoa niistä. Kuvat palautetaan tarvittaessa takaisin omistajilleen. 

Oikaisu: Viime jäsenlehdessä 
(1/2004) oli kuva Kirvun Myk-
ristä. Kuvatekstissä mainittiin 
kuvan kopion antajaksi virheel-
lisesti Maija Matilainen. Kuvan 
oikea omistaja on kuitenkin Hely 
Matikainen [KIRVU]. Lehden 
toimitus pahoittelee virhettä! 

Helena Pessi (1870-1929) sylis-
sään pojan tytär Kerttu (s. 1922) 

Kuva on otettu Hiitolassa 1925. 
Helena syntyi Kaukolassa, jossa 
hänen isänsä oli Kaukolan ensim-
mäisen kunnallislautakunnan jäsen 
1868. Helena avioitui 1887 Juho 
Joosepinpoika Mykrän (1864-1924) 
kanssa, joka oli Kannaksen Mykri-
en kantaisästä laskettuna kuudes 
perättäinen isäntä Mykrän talossa 
Hiitolassa. Kuvan kopion on suku-
seuran arkistoon antanut Kerttu 
Ryösä (o.s. Mykrä) [HIITOLA 2]. 

Alkuperäinen kuva (oik.) on taittunut ja ajan myötä 
taitoskohtiin on ilmaantunut valkoisia uurteita. Kyseis-
tä kuvaa on korjattu tietokoneen kuvankäsittelyohjel-
malla ja lopputuloksena (vas.) uurteet on saatu pois-
tettua. Vastaavanlaisia kuvia ei kannata siis missään 
nimessä heittää pois. Kuvia voi antaa lainaksi suku-
seuralle, joka ottaa kuvista kopiot ja tarvittaessa kor-
jaa kuvavirheet. Kuviin kannattaa liittää selostus ku-
vausajankohdasta, -paikasta ja henkilöistä. 


