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TOHMAJÄRVI, VÄRTSILÄ 

Tynkä-Yärtsilä 
elpyi nopeasti 
KUNTALIITOKSEN PYÖRTEISSÄ: Usein 
keskustelussa nousee esiin se, miten 
monivaiheinen Värtsilän 
lähihistoria on ollut. 
VÄRTSILÄ 
Anja Itkonen 

Moni muistaa vielä Värtsilässä, 
millaista oli, kun 6 500 asuk-
kaan kaupunkimaisen vireä 
kunta typistyi alle puolikkaaksi 
entisestä. Kun evakossa olleet 
asukkaat palasivat tynkä-Värtsi-
lään, kaikki oli järjestettävä uu-
destaan. 

- Se oli elämän loppu ja uu-
den alku, sanoo Joel Mämmi, jo-
ka palasi rintamalta täysin muut-
tuneeseen ympäristöön. Hänen 
kotitilansa oli ennallaan, mikä 
helpotti uuden elämän aloitta-
mista. 

Värtsilä luovutettiin Neuvos-
toliitolle ensin Moskovan rau-
hassa talvisodan jälkeen vuoden 
1940 keväällä ja lopullisesti vä-
lirauhassa syksyllä 1944. 

Juuri 30-luvun lopulla Värtsi-
lässä oli kiivaan kehityksen kau-
si. Aluetta oli laajennettu ja kes-
kusta nimetty taajaväkiseksi yh-
dyskunnaksi, joka havitteli 
kauppalaksi. Palotoimi ja ter-
veydenhuolto oli juuri saatu hy-
vään kuntoon ja yhdistykset toi-
mivat vilkkaasti. 

Rakennettiin kirjasto, poliisi-
laitos, kouluja, liikkeitä ja asuin-
taloja. Työväenyhdistys rakensi 
uuden talon, joka nyt on Venä-
jän Värtsilän sairaala. Hotellin 
rakentaminen oli vireillä. 

Toinen taajama oli rautatie-
aseman ympärillä. Siinä oli kan-
sakoulu, posti ja kolme kaup-
paa. 

Vain osa palasi 
Raja halkaisi Värtsilän niin, että 

keskusta ja aseman seutu tehtai-
neen, lentokenttineen, hautaus-
maineen, liikkeineen ja palvelui-
neen menetettiin. Tynkä-Värtsi-
lään jäivät maatalouskylät Uusi-
kylä, Kenraalinkylä ja Kausta-
järvi. 

Niiralaa ei silloin vielä ollut, 
vaan nimi otettiin myöhemmin 
kunnan maatilasta, Niiralan ho-
vista, uuden rautatieaseman ja 
kylän nimeksi. 

Rautatie, maantiet ja tärkeä 
uittoväylä Jänisjoki katkesivat. 
Jäljelle jääneissä kylissä oli sen 
aikaiseen tapaan kyläkouluja, 
kauppoja ja seurantaloja, ja nii-
den merkitys olikin suuri. 

Jäljelle jääneiden kylien alku-
peräinen asukasluku oli noin 
850. Evakkoon lähteneistä tu-
hansista ihmisistä enemmistö ei 
palannut, koska 1 000 työnteki-
jän tehdas ja monet muut työ-
paikat oli menetetty. 

Pian tynkä-Värtsilään alettiin 
muodostaa asutustiloja, ja alku-
peräisen asuinpaikkansa me-
nettäneitä värtsiläläisiä palasi 
asumaan kotipitäjään. Asukas-
luku nousi parhaimmillaan yli 
2 000:een, kunnes 1960-luvulla 
maaltapako käänsi käyrän pysy-
västi alaviistoon. 

Valkoinen talo ytimenä 
Tynkä-Värtsilän elämää alettiin 
elvyttää kunnan maatilan ympä-
rille. Siinä oli yli 100 hehtaaria, 
kymmenen hevosta, paljon kar-
jaa ja työväkeä. Sen yhteydessä 
oli lastenkoti ja sen viereen oli 
vuonna 1931 rakennettu uusi 
kunnalliskoti, niin sanottu Val-
koinen talo. 

Valkoinen talo oli sodan aika-
na sotilassairaalana. Sen jälkeen 
siinä oli lääkärin vastaanotto, 
kirkkoherranvirasto ja poliisilai-
tos sekä asuntoja. 

Vaikka värtsiläläisiä oli ollut 
evakossa monessa paikassa, hei-
dän varsinainen evakuointipaik-
kansa oli Pielavesi. Siellä oli ol-
lut myös kunnan hallinto. His-
toria kertoo, että jo vuonna 1946 
hallinto oli normalisoitu Värtsi-
lässä. 

Maatilan lähelle sillan taakse 
tuli terveystalo ja postitalo, jotka 
ovat siinä vieläkin muussa käy-
tössä. Myöhemmin lastenkodin 
paikalle rakennettiin nykyinen 
kunnantalo. 

Nykyisen hotelli Sinilinnun ta-
loon siirtyi vanhasta Värtsilästä 
Irtolan sekatavarakauppa. Yh-
teishyvä ja Sisä-Karjala pystytti-
vät omat kauppansa ja myös 
pankkien konttoreita rakennet-
tiin. 

Kirkko seurantaloissa 
Kirkon hallinto palasi evakosta 
Pielavedeltä vuonna 1941 ja 
vuokrasi toimipaikakseen Uu-
denkylän maamiesseurantalon, 
jonka isännät olivat sodan aika-
na rakentaneet talkoilla. Talo on 
nykyisin autokorjaamona. 

Muutaman vuoden päästä 
kirkko siirtyi Patsolan maamies-
seurantaloon, joka nykyisin on 
Värtsilän Urheilutalo. Vuonna 
1946 patsolalaiset häätivät kir-
kon pois. Tästä kirkkoherra Im-
mo Aaltolainen närkästyi ja kir-
joitti seurakuntakertomukseen: 
"Evankeliumin saama oli saata-
va pois ja tanssin hurma sen ti-
lalle” (Erkki Lintunen toim., 
Värtsilän paimenmuisto, 2002). 

Kirkko palasi uudelleen Uu-
den kylän maamiesseuran taloon 
ja toimi siinä, kunnes nykyinen 
kirkko vuonna 1950 valmistui. 

Joel ja Saara Mämmi tanssivat 
häitään vuonna 1946 Uudenky-
län maamiesseuran talolla, jossa 
Saara Mämmi oli muutamaa 
vuotta aikaisemmin käynyt rip-
pikoulun. 

Kumpikin oli ollut tahoillaan 
evakossa. Uudessakylässä synty-
neen Joel Mämmin perhe pääsi 
evakkoon lähelle, Tohmajärven 
Luosojoelle Mylly-Mikkoseen. 
Jatkosodan alkaessa Joel joutui 
armeijaan ja sitä tietä rintamalle 
Itä-Karjalaan. Ainoa veli oli kaa-
tunut talvisodassa. 

Saara Mämmin koti jäi rajan-
takaiseen Värtsilään Kakunky-
lään, jota venäläiset sanovat Ku-
konvaaraksi. Kuusilapsinen per-
he oli evakossa Karstulassa. Hä- 
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Patsolasta400 asukkaan vahvistus 
Patsolan kylä oli muinoin 
Värtsilää. Tohmajärven ja 
Värtsilän jakautuessa kahdeksi 
kunnaksi 1920-luvulla siitä tuli 
osa Tohmajärveä. 1951 Toh-
majärvi luovutti kylän Värtsiläl-
le. Ja ensi vuonna Patsola on 
taas yksi Tohmajärven kylistä. 
Aune Matikainen muistaa, että 
Patsolan liittäminen Värtsilään 
oli etu kunnalle ja asukkaille. 
Pieneksi supistunut kunta sai 
400 asukasta lisää. Myös 
Uuden-Värtsilän liittämisestä 
puhuttiin, mutta siihen ei Toh-
majärven valtuusto suostunut. 

- Patsolalaisille Värtsilä oli 
lähempänä. Tohmajärvelle oli 
meiltäkin 18 kilometriä, ja 
kulku senaikaisilla kulkuneu-
voilla hankalaa. Tie oli usein 
talvella auraamatta. 

- Uuno oli Tohmajärven 
valtuustossa ja pyöränselkään 
vain piti hypätä kokousiltoina. 

Värtsilässä maineikkaan 
kunnallisuran tehnyt Uuno 
Matikainen aloitti Tohmajär-
ven valtuustossa 1948. Hän 
ajoi Patsolan liittämistä Värtsi-
lään, ja kun se onnistui, hän 
siirtyi Värtsilän valtuustoon. 

Vuodesta 1961 lähtien Uuno 
Matikainen oli yli 30 vuotta 
kunnanhallituksen puheenjoh-
tajana. Tehtäviä ja lähtöjä oli 
paljon. Aune Matikainen edisti 
kunnan etua hoitamalla pihaa 
ja lehmiä ja katsomalla, että on 
puhtaita paitoja ja vieraille 
pullaa. 

- Kunta oli hänelle tärkeä, 
mutta en pahalla muistele. 

Uuno Matikainen ajoi sin¬ 

nikkäästi myös Niiralan 
rajanylityspaikan avaamista. 
Seitsemän vuotta leskenä ollut 
Aune Matikainen muuttuu 
ihan mielellään taas tohmajär-
veläiseksi. Hänelle kunnan 
itsenäisyys ei ole pääasia, vaan 
palvelujen sujuminen. Hän tuli 
Pyhäselästä Patsolaan naimi-
siin talvella vuonna 1949. 

- Suku kauhistui, että miten 
minä voin elää täällä rajalla. 
Täällä vain sanottiin aina, että 
rajalla on rauhallista. 

Hänet yllätettiin hääkulku-
eella, jossa oli 18 koristeltua 
hevosta. Hääparin rekenä oli 
vene, koska morsian tuli järven 
rannalta. 

Perheen ensimmäinen lapsi 
syntyi vuonna 1950 ja toinen 
1952. Ensimmäisellä kerralla 

Uudenkylän maamiesseuran talo, jossa Saara Mämmi kävi rippikoulun ja tanssi häitään Joel Mämmin 
kanssa, on nykyisin korjaamona. KUVA: ANJA ITKONEN 

neliä, kuten Joel Mämmilläkin, 
on evakkotalosta hyvät muistot 
ja elinikäiset ystävyyssuhteet. 

Joel Mämmi palasi sodasta ko-
titilalleen ja Saara Mämmin per-
he sai pika-asutustilan. 

- Isän teki mieli asumaan tän-
ne lähelle entistä kotia. 

Talojen ja uusien teiden ra-
kentaminen työllisti värtsilä-
läisiä. Lisäksi erikoisena työ-
maana muistetaan uittopuiden 
nosto Jänisjoesta. Jokea pitkin 
oli ennen uitettu puuta Värtsilän 
sahalle ja kauemmaksikin. Kun 
uittotie katkesi, tulevat puut nos-
tettiin niin sanotuilla transport-
tereilla joesta ja lastattiin junan-
vaunuihin. Lastaustyössä oli ai-
na kolme miestä hevosta kohti. 

Keskikoulu menetettiin 
Sota vei Värtsilästä myös keski-
koulun. Se siirrettiin talvisodan 
alkaessa Joensuuhun. Iso puinen 
rakennus paloi jatkosodan alka-
essa, kun Suomi valloitti Värtsi-
län takaisin väliaikaisesti. 

Värtsiläläisten seuran entinen 
puheenjohtaja Aarre Partanen 
aloitti keskikoulun Värtsilässä, 
kävi väliluokat Joensuussa ja pa-
lasi syksyllä 1943 Värtsilään vii-
dennelle luokalle. Koska koulu 
oli palanut, 4. ja 5. luokka olivat 
yhdessä tehtaan työnjohtajien 
taloista Jänisjärvelle vievän tien 
alkupäässä. Talo on siinä vielä-
kin. 

Helmikuussa 1944 vanhim-
mat keskikoulupojat kuitenkin 
määrättiin armeijaan, joten Par-
tanen sai päästötodistuksensa 
vasta joulujuhlissa suoritettuaan 

Aune Matikainen kulki jalan 
neuvolassa Uudessa-Värtsiläs-
sä. Toisella kerralla neuvola oli 
lähempänä, Amerikan-rahoilla 
rakennetulla terveystalolla. 

- Anjan syntymäpaikka on 
Tohmajärvi ja Matin Värtsilä, 
vaikka molemmat syntyivät 
samassa kamarissa. 

viimeiset aineet armeijan jäl-
keen. 

Hilkka Partanen ei harmik-
seen päässyt Joensuuhun jatka-
maan keskeytynyttä keskikou-
lua, koska isä pelkäsi, että hän is-
tuisi illat teatterissa ja elokuvis-
sa. 

Rajatuli pihaan 
Ennen kaukana ollut raja tuli yh-
täkkiä jokapäiväiseksi. Monta 
taloa ja peltoa joutui rajavy-
hyökkeelle, ja Sääperin rannalla 
erään talon piharakennukset jäi-
vät rajan taakse. 

Asukkaat tottuivat pian rajan 
erikoisuuksiin, kuten jatkuvaan 
vartiointiin ja kiikarointiin. 

- Heti sodan jälkeen kuunnel-
tiin, kun venäläinen linnoitti Hii-
envaaraa Jänisjoen takana, Joel 
Mämmi kertoo. 

- Päivät porasivat ja aamuyöl¬ 

lä räjäyttelivät monta kuukautta 
niin että ikkunat helisivät. 

Myöhemmin on saatu tietää, 
että rajan taakse jääneeseen 
Värtsilään perustettiin heti van-
kileiri, jonka vankien voimin 
pyöritettiin rautatehdasta. Vuon-
na 1953 vankileiri lakkautettiin 
ja kylään alettiin siirtää siviili-
asukkaita kaikkialta Neuvosto-
liitosta. 

Mämmit alkoivat matkailla 
menetetyssä Värtsilässä ja muu-
alla rajan takana heti, kun sinne 
pääsi. Vaikka alussa silmät kyy-
neltyivät järkytyksestä, heistä on 
ollut mielenkiintoista katsella 
nuoruudesta tuttuja paikkoja. 
Kirjoituksen tiedot perustuvat 
Saara ja Joel Mämmin sekä 
Hilkka ja Aarre Partasen haas-
tatteluihin ja Jaana Juvosen 
kirjaan Vanhan Tohmajärven 
historia (1990). 

RAJASEUDUN PALVELEVAT KAUPPIAAT 
- Kahvila 
- Tulliselvitykset 
- Asiamiesposti 
- Kotiruokaa 
- Viisumihakemukset 
- Veikkaus ja kopiopalvelu 

Elintarvikkeet 
Polttoaineet 
Lääkekaappi 
Veikkaus 
Kalastusluvat 

SINITORI 
Rajantie 13 NIIRALA 
Avoinna: Ma-pe 7-18, la 7-15, su 12-18 
Puh. (013) 629 219, fax (013) 629 388 

TIKKA Värtsiläntie 42 
Avoinna: Ma-pe 8-17, la 8-13 
Puh. (013) 222 202  

Ravintola Marinka 
Kauppakatu 5 TOHMAJÄRVI 
puh. (013) 226 600 Fax. 226 655 

VIIHTYISÄ RUOKA- JA 
SEURUSTELURAVINTOLA 

Päivän lounas arkisin 10-15, su 12-16 
Maukkaat pizzat myös ulosmyyntiin. 

Kauttamme myös juhla- ja pitopalvelut. 
Kevään juhliin kakut ja voileipäkakut. 
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TALLA VIIKOLLA KAIKKI 
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Tarjoukset ma-la 22-27.5. 
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S
attuma kuljetti minut 
Värtsilään töihin yhdek-
si kevättalveksi 1970-
luvun lopussa. Olin 

silloin parikymppinen ja koke-
musta koko Itä-Suomesta oli 
vain parilta kesältä ja yhdeltä 
syksyltä Tohmajärveltä. Kes-
kisuomalaisneito oli ajautunut 
kauaksi itärajalle. 

On kuin elokuvaa katselisi, 
kun muistelee sitä aikaa. Joten-
kin pelottavalta tuntui ajella 
ensimmäisiä kertoja keskusrai-
tin läpi, kun rajavyöhykkeen 
merkit ja kieltotaulut reunusti-
vat tien laitaa (niinhän ne 
kylläkin tekevät myös tänä 
päivänä). 

Laskin leikkiä rajavartijan 
kanssa, että minkälainen ran-
gaistus siitä seuraa, jos ajaa 
vahingossa autolla ojaan ja 
päätyy rajavyöhykkeelle ilman 
vyöhykelupaa. 

Värtsilän kunnan maatila oli 
silloin vielä toiminnassa ja 
antoi työtä monille. Siitä sanot-
tiin, että se oli koko maassa 
viimeinen toimiva kunnan 
omistama maatila. Asunnon 
ikkunasta näkyivät rajavyöhyk-
keen vartiotornit. Ystäväni 
asuivat rajavyöhykkeellä, ja 
siellä piti kyläillä luvan kanssa. 
Kovilla pakkasilla kuului Venä-
jän puolelta kovaäänisistä 
musiikkia, ilmeisesti rautateh-
taalta. 

Keskisuomalaiset ystäväni 
kauhistelivat, miten uskallan 
asua niin lähellä rajaa. Heidän 
näkökulmastaan siihen sisältyi 
todellinen riski, jonkinlainen 
vaara tulla vaikkapa ammutuk-
si. 

Ihmiset puhuivat usein 

tehtaista, maista, alueista, 
kouluista ja kodeistaan, jotka 
jäivät rajan taakse. Joidenkin 
kotipaikka melkein näkyi 
Suomen puolelle. Katkeruus 
menetetystä oli hyvin pinnalla, 
ja oli kuin sota olisi päättynyt 
aivan äskettäin. Ilmapiiri yllätti 
ja, anteeksi vain, toisinaan 
myös ahdisti. 

Sota ja alueluovutukset olivat 
sitä ennen tuntuneet kovin 
etäisiltä asioilta, sillä meillä 
kotona Keski-Suomessa ei juuri 
sodasta enää puhuttu. Tuntui, 
että muualla Suomessa katsot-
tiin eteenpäin, mutta Värtsiläs-
sä katsottiin vielä taaksepäin. 
Kun katsoo karttaa, sen 
ymmärtää: miten voi unohtaa 
asian, joka on koko ajan sil-
mien edessä. 

Värtsilä jäi sotien jälkeen 
pussin pohjalle. Siellä käytiin 
vain, jos asiaa oli, vaikka tuu-
lahdukset muualta maailmasta 
olisivat usein olleet tervetullei-
ta. Käpertymistä omiin oloihin 
pahensi se, että Tohmajärveä 
kohtaan tunnettiin kaunaa, 
jonka syy ei ole tiedossani. 
Minuakin opastettiin, että 
vapaa-ajalla ei pitäisi kulkea 
niin paljon Tohmajärvellä, "se 
kun on semmoinen iso paha 
veli”. 

Ei sen puoleen, Tohmajärvel-
lä sanottiin samalla tavalla 
kiteeläisistä. 

Värtsiläläiset ovat sittemmin 
- rajan auettua - saaneet 
tuulahduksia muualta enem-
män kuin omiksi tarpeiksi. 
Hiljaiselo pussinperällä muut-
tui muutamassa vuodessa 
1990-luvulla täysralliksi. 
Nykyisin kunnan läpi kurvaa 
rajanylittäjiä melkein miljoona 
ihmistä vuodessa. Rajan 
aukeaminen kaikkine lieveil-
miöineen on monin tavoin 
muuttanut värtsiläläisten elä-
mää. 

Ensi vuonna värtsiläläiset 
kokevat jälleen suuren muu-
toksen, kun Värtsilän kunta 
liitetään Tohmajärveen. 

Onkohan joku muu kunta 
Suomessa kokenut viimeisen 
sadan vuoden aikana yhtä 
suuria ja dramaattisia muutok-
sia kuin Värtsilä? 

PALVELEVASTA ATK-ALAN ERIKOISLIIKKEESTÄ 

• Laitepaketit tarpeittesi mukaan 
• Komponentit 
• Oheislaitteet 
• Tulostimien väripatruunat, uusiolaserkasetit 

ja muut tarvikkeet 
• Kopiointipalvelu, myös värillisenä 
• Huolto-, korjaus-, asennus-

ja neuvontapalvelut 

Myynnissä myös käytettyjä 

• Kannettavia tietokoneita • Lasertulostimia 
• Toimistokoneita • Komponentteja 
• Näyttöjä 

JÄRNEFELTINTIE 8 82600 TOHMAJÄRVI 
PUH. (013) 223103, GSM 0400 709 463, FAX (013) 223 101 

AVOINNA MA-PE 9. LA 9. 

Testattua turvallisuutta. 
Lisää jarrutustehoa ja auton 
hallittavuutta Monroe-
iskunvaimentimilla. 

Monroe on varma valinta 
ajoturvallisuuden takaamiseksi. 

Tvrvflllliuti f iän päällä 

VMONROEF 
iskunvaimenttmef 

Tohmajärven 

AUTOTARVIKE OY 
Kauppakatu 5, 82600 Tohmajärvi, puh. 621 302 


