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Aihe: Kuusamon vanhan kirkon polttaminen jatkosodan loppuvaiheissa. Väinö Ojalehdon haastattelu. 

 

C-kasetille tallennettu haastattelu on tehty Väinö Ojalehdon kotona Kuusamon kirkonkylässä. Haastattelun 

ajankohdasta ei ole varmaa tietoa. 

Haatattelijana toimi Tauno Pätsi Kuusamon Penttilänvaaralta. Haastateltavana Kuusamon kirkonkylässä 

asunut Väinö Ojalehto joka toimi aikoinaan ylikonstaapelina Kuusamossa. 

Tallennus digitaalitallentimella puhelinkeskustelussa Tauno Pätsi – Tuomo Kallioniemi 15.1.2018 

Kirkon polttamista koskeva osa haastattelusta on purettu allaolevaksi tekstiksi 16.1.2018 / Tuomo 

Kallioniemi 

 

• Tauno Pätsi: Ollaan Väinö Ojalehdon kotona ja -18 syntynyt sotaveteraani on tässä kaverina  ja 

syntymäpäivä ja kuukausi on … 

• Väinö Ojalehto: Tammikuun viidestoista päivä 1918.  

• Pätsi: Siitä oli puhe siitä Meskus Reetestä. 

• Ojalehto: Minä hänen luonaan kävin, en muista asiaa mutta asiaa oli kuitenkin ja kävin siellä niin 

tuli puhe tästä kirkonkylän evakosta ja siitä mitenkä se tapahtu ja Reete kertoi että hänellä oli tuolla  

isossa kuusessa semmonen tähystyspaikka, siinä jossain talon lähellä ja siitä näky. Mutta nehän 

sitte joutu sittenkin lähtemään karkuteille kun tais ne ryssät tulla. … 

• Ojalehto: Ja tuota hän kertoi että kirkko oli silloin vielä kun venäläiset tulivat niin se oli niillä 

polttamatta. 

• Pätsi: Kirkko – no se on arvokas tieto 

• Ojalehto: Näin hän kerto. …    Mutta sitten hän ei tuota sen enempää siitä …. 

• Pätsi: No sen takia se että kirkko jäi… 

• Ojalehto: Niin hän väitti että se on – kun venäläiset tuli 

• Pätsi: Kertoko hän mitään muuta, jäikö mieleen tuota niin kun seurasit päivittäin? 

• Ojalehto: Sitä ei muuta jäänyt mulla mieleen mitä nuo vähän kerto … se on vähän toisarvoista, 

päivittäistä evakuointia mitä täällä tapahtu… Se vaan jäi mieleen että saksalainen ei ole kirkkoa 

polttanut - koska ko hän väitti että se oli vielä silloin kun venäläiset tuli. 

• Pätsi: Mulla on nyt kahden silminnäkijän kanssa keskustelut Veikon (Isoaho) ja Väinön kanssa, sama 

toteamus…  

 

Tarina jatkuu nauhoituksessa – käydään läpi Penttilän alueella olleen vankileirin asioita ja sotavankien 

hautapaikkoja. 

 


