
”Ko	  tul	  se	  sota”	  kokoaa	  kannaksen	  kohtalot	  

”Ko	  tul	  se	  sota”	  on	  Lauri	  Kanteen	  kirja	  elämästä	  ja	  kohtalosta	  Karjalankannaksella	  vuosina	  
1939-‐1944.	  Se	  sijoittuu	  Soittolan	  kylään	  Muolaaseen,	  mutta	  on	  yleispätevä	  kuvaus	  
karjalaisten	  evakkoon	  joutumisesta.	  Samat	  tuntemukset,	  pohdinnat	  ja	  vaiheet	  on	  koettu	  
kaikissa	  pitäjissä,	  joista	  jouduttiin	  pakosta	  lähtemään.	  

Kirjan	  ytimessä	  on	  tarkastella	  asioita	  tavallisen	  arjen	  tasolta.	  Juslaisten	  perheen	  kautta	  
näytetään,	  miten	  maailman	  tapahtumat	  tunkeutuivat	  karjalaiskylään	  ja	  mullistivat	  sen	  
asukkaiden	  elämän.	  Näin	  tapahtui	  ilman,	  että	  ihmisillä	  olisi	  ollut	  mitään	  mahdollisuutta	  
vaikuttaa	  tapahtumien	  kulkuun.	  

Lähes	  400	  sivua	  käsittävä	  kirja	  yhdistää	  Lauri	  Kanteen	  (1925-‐2002)	  kolme	  kirjaa.	  Ne	  olivat	  
saaneet	  nimensä	  Karjalaisten	  laulun	  sanoista.	  Ensimmäinen	  osa	  ”Konsa	  vaino	  Suomeamme…	  
ilmestyi	  1989.	  Se	  kuvaa	  vuotta	  1939	  ja	  päättyy	  siihen,	  miten	  Juslaisten	  perhe	  on	  jälleen	  
koossa	  Mellilässä.	  

Toinen	  osa	  ”Ja	  kun	  onnen	  päivän	  koitto…	  ilmestyi	  1990.	  Se	  kertoo	  paluusta	  takaisin	  kotiin	  ja	  
kovasta	  työstä	  tuhotun	  alueen	  uudelleenrakentamisesta.	  Kolmas	  osa	  ”Suomen	  surut	  soittelee”	  
ilmestyi	  1991.	  	  Se	  kuvaa	  toisen	  ja	  lopullisen	  lähdön	  Karjalasta.	  

Leena	  Korppoo,	  Lauri	  Kanteen	  tytär	  on	  koonnut	  isänsä	  kolme	  kirjaa	  yhdeksi	  kokonaisuudeksi.	  
Lauri	  Kantee	  esiintyy	  kirjassa	  Heikki-‐poikana,	  joka	  kuuntelee	  tarkkaan	  aikuisten	  puheita	  ja	  
ennakointeja.	  

Leena	  Korppoo	  tarttui	  kirjan	  kokoamiseen,	  kun	  lukijat	  kyselivät,	  mistä	  jo	  loppuunmyytyjä	  
erillisiä	  kirjoja	  saisi.	  Esipuheessa	  hän	  toteaa,	  miten	  trilogian	  kirjoittaminen	  on	  hänen	  isältään	  
kunnioitettava	  saavutus,	  sillä	  tekijä	  ei	  suinkaan	  ollut	  päätoiminen	  kirjailija,	  vaan	  teokset	  
syntyivät	  vaativan	  Maanmittauslaitoksen	  pääjohtajan	  virkatyön	  ohessa.	  	  

Kirjassa	  puhutaan	  keskikannakselaista	  murretta,	  jonka	  ilmaisuja	  selvennetään	  teoksen	  lopun	  
sanasto-‐osuudessa.	  

Kirjaa	  saa	  Leena	  Korppoolta,	  leena.korppoo@kolumbus.fi,	  040	  518	  50	  14,	  Muolaalaisten	  
Suralta,	  Eija	  Järvinen	  040	  841	  7727,	  Lauri	  Rämö	  0400	  355	  030	  tai	  Pekka	  Moisander	  0400	  26	  
09	  49	  sekä	  	  sellaisilta	  Karjala-‐seuroilta,	  joiden	  toiminta-‐alueelle	  sijoitettiin	  muolaalaisia.	  	  
Myös	  Karjalainen	  Nuorisoliitto	  välittää	  kirjaa.	  

Kirjan	  hinta	  on	  25	  euroa.	  

Lisätietoja	  www.muolaa.fi	  



	  


