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Yes sin r erlsimmäisenä ja yhä ainoana Suornessa Boston yalmistaa täIlaista tupakkaa
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Mooilmonkuulu Amer-

:

menetelmö merkilsce tin, ioto mm. Amerikos- Tupokko, erös mooilmon mol8 milioonoo söhkö. so Philip Morris-teh. derneimmisto tupokkotehroisvöröhdystä sekunnisso, toot käyttävöt, völil- to, torioten nyi viisi eri Bos-
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mikö iolosroo Bostonin
lopullisen sekoituksen.

Yes Sir

siir;r -

Mooilmonkuulu suodo.

töö Teille Boston-moun

porhoimmollo tovollo.

Jo koiken tömön tekee Amer-

BO§TON
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ton-volinloo, viisi eri topoo
moistuo puhioommolle tupo.
kolle, ioko filterillö toi ilmon.

B0sT0N,-

prrlrtaa,mpa,arr tupaklsa"an
Amer-Tupokko Oy

-

Hyrylä

h...u\
l}

[3&\[3SA TrAtSTrtr&.8

No ll-12

- rrriehet kertovat

6.12.t959

KERTO MU KSIA SOTI EM ME TAPAHTU M I STA

3. VUOSIKERTA

PÄÄTOIMITTAJA: Kenrooliluulnontli A. Blick. TOIMITUSKUNTA: Puheenjoh§o: kenroqliluuinqnlti K. L. Oesch, jösenet: kenrooliluutnonili
E, Mökinen, kontro-omirooli S. Sundmqn, eversli L. Horvilo, cversti B, lkonen. eversli E. Kuussoori, eversli G. Mognusson, evcrsli Volo
Nihtilä, eversti j. V. V. Nordgren, eversti U. A. Tähtinen, voroluomori .lulius Logus. ylivääpeli G. Lehti. TOIMITUS: Päätoimiitqjo, Munkkiniemi, Dosenlinlie 2, puh.482050, toimilus: Simonkqlu12 A4, puh,662696. KONTTORI: Helsinki, Korkeovuorenkolu 28. Puhelimet:
tilqukset 19367, Ievikinhuollo 622271. Postisiirtolili n:o 94941, K USTANTAJAT: SqnomoOsokeyhtiöio Sotomuisto-yhdistys.y.

ILMESTYY

VUONNA

1960

12

NUMEROA,

TILAUSHINTA

7OO

MK

VI.JOTTA S ITTEN

OESCH

Suomi, Viro, Latvia, Liettua

kuuluvilla alueilla

- muutoksia, muotapahtuu poliittis-territoriaalisia
ciostaa Liettuan pohjoisraja demarkatiolinjan Saksan ja Neuvostoliiton etupiirien välillä. . ." Vähän
^nyöhemmin Liettuakin siirrettiin Neuvostoliiton

etupiiriin.
YÖHÄÄN yöllä elokuun 23. päiväoa

na

(l%9) tuli kuluneeksi tasan

kestä, jolloin Hitlerin
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tänä vuon-

20 vuotta siitä hetSaksan edustaja, ulkominis-

teri v. Ribbentrop ja ulkoasiain kansankomissaari
Molotov Stalinin hallitseman Neuvostoliiton edustajana allekirjoittivat mrittensa välisen hyökkäämättömyyssopimuksen. Tällä sopimuksella sinänsä
ei ollut niin suurta maailmanpoliittista merkitystä
kuin siihen liittyvällä salaisella pöytäkirjalia, jonka
tarkka sanamuoto tuli julkisuuteen vasta suursodan
påätytty'å, kun liittoutuneet olivat päässeet käsiksi
Saksan ulkoministeriön asiakirjoihin.
Suunnitellessaan hyökkäystään Puolaan Hitlerille
oli tärkeää, jopa suoranainen välttämättömyys, että
Neuvostoliitto pysyisi puolueettomana. Tästä puolueettomuudesta oli jotakin maksettava, ja sen hinnaksi tulikin säälimätön ja häikäilemätön etupiirien
jako Baltian maiden ja Suomen alueella. Salaisen
pöytäkirjan ensimmäisessä pykälässä, joka erityisesti

koski Suomea, mainittiin sanatarkasti mm.

va^i "Siinä

tapauksessa,

seuraa-

että Baltian maille

-

Hitler oli siis häikäilemättömästi myöniynyt siihen, että Neur.ostoliitto saisi Suomen ja Baltian
maiden suhteen menetellä mielensä mukaisesti ja
vain niinsanottuja omia turvallisuusvaatimuksiaan
ajatellen. Talvisodan aikana kuuluikin Saksa niihin
hanoihin maihin koko maailmassa, jotka kieltäytyivät antamasta edes moraalista tukea elämisensä
oikeuden puolesta taistelevalle Suomelle. Hitlerin
ja Stalinin valtakuntien yllättävän sopimuksen johdosta

kirjoitti

eräs huomattava suomalainen päiv;i-

lehti 20 vuotta sitten: "Suurpolitiikassa eivät ainakaan maailmankatsomukselliset eivätkä moraaliset
näkökohdat ole niitten päämäärien saavuttamisen
tiellä, joihin kulloinkin pyritään. Tässä suhteessa

vallitsee täydellinen vapaamielisyys!" Niin, oli kysymys todellisesta suurpolitiikasta, jonka uhriksi
Suomikin Stalinin kautta joutui.
Pitäen edellämainittua sopimusta riittär'änä takeena siitä, että voisi välttää kahden rintaman sodan, ryhtyi Hitler viipymättld, ja häikäilemättä suoraan toimintaan. 1.9.39 hänen joukkonsa alkoivat
hyökkäyksen Puolaan, jonne Neuvostoliitto parin

viikon kuluttua myös alkoi hyökkäyksensä

idästä
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Suomolaisen valluuskunnan

paluu Moskovasta lokakuun
26. pnä I939. Etualalla valiioneuvos

ia

J. K. Paasikivi
Tanner

ministeri Väinö

Piirros

neuvostovenäläiseslä

aluevaihlosuunnitolmasla Suo-

men ia
kesken

Neuvosio-Venäiän
kommunisiipuolueen

virallisen iulkaisun "Sputnik

agilaioran" mukaan v.

käsin. Syys-lokakuun vaihteessa oli Puolan kohtalo
sinetöity, sen iako suoritettiin neljännen kerran.
Pian alkoivat pahaa ennustavat tuulet puhaltal
Suomenkin rujoilla. Lokakuun 6. päivänä sai hallittrksemme Moskovasta tiedon, että Neuvostoliiton
ulkoasiainkomissaari Molotov tahtoi neuvotella
Suomen kanssa eräistä konkreettisista poliittisista
kysymyksistä. Parisen viikkoa aikaisemmin Neuvostoliiton taholta oli tosin ilmoitettu, että se Suomeen nähden tulee noudattamaan puolueettomuuspolitiikkaa. Tästä huolimatta oli syyskuun alusta
alkaen niin poliittisissa kuin sotilaspiireissämme le-

vottomina uumoiltu neuvottelukutsun saapuvan
Suomellekin ennemmin tai myöhemmin. Ra-jaseudun turvaksi ia tarpeen vaatiessa kenttäarmeijamme
liikekannallepanon suoiaamiseksi olikin jo syys-

kuun kuluessa suojajoukkomme, jonka

pääosan

muodostivat rauhanaikaiset puolustusvoimat ja raja-

vartiosto, muutettu sodanaikaiseen kokoonpanoon
ja kuljetettu rajalohkoilleen.
Lokakuun 9. pnä lähtivät neuvottelijamme, päämiehenään silloinen Ruotsin lähettiläämme J. K.
Paasikivi, ensimmäiselle matkalleen Moskovaan.
Kun tällöin jo oli tunnettua, että Baltian maat,
Viro, Latvia ja Liettua olivat vastaavanlaisilla matkoillaan joutuneet alistumaan ankariin vaatimuksiin, mm. luovuttamaan maastaan useita sotilastukikohtia, oli itsestään selvää, että maamme tulevaisuudesta
306

ja

turvallisuudesta vastuunalaisten mies-

1940

:eo levottomuutta enteilevän tilanteen mukaisesii

oli

jatkettava puolustusvalmiutta edistäviä toimenpiteitä. Silloinen puolustusneuvoston puheenjoh-

:!a ja tuleva ylipäällikkö, sotamarsalkka Mannerheim, esittikin hallitukselle, että suojajoukkojen

ta" pitkistyivät ja sitkistyir'ät. Koska neuvottelijoillamme ei ollut valtuuksia tehdä päätöksiä, oli tultava välillä Helsinkiin tekemään selko.r esitetyistä
vaatimuksista ja saamaan ohjeita seur.1.1\'ra neuvottelukierrosta varten. Neuvottelijoiden jt hallituk-

ir*-

v-

::t§Is

Sodonuhkan vollitessa

pideifiin kesällå 1939 Suomen armeiian suurei sotaha.-

ioifukset. Yllä Suomen marsalkan suoritiamo loppukoiselmus Viip;'issa,

lisäksi oli kutsuttava erinäisiä reservin ikäluokkia
asevelvollisuuslain säätämiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Lokakuun 10. pnä reserviläisten kutsuminen alkoi näihin harjoituksiin, joiden nimilyhennys "YH" silloin tuli uutena käsitteenä Suomen kansan tietoisuuteen ja varmaankin ikuisesti
säilyy maamme historiassa. Yksimielisenä Suomen
kansa silloin nousi, yksimielisinä Suomen miehet
kokoontuivat lippujen alle, sillä he olivat tietoisia
siitä, että kutsu koski maan koskemattomuuden ja
kansan elämisen oikeuden puolustamista.
Näistä reserviläisistä muodostetut kenttäarmei-

jan,ioukot keskitettiin puolustukseen

rajaseudun

sotilaallisesti arimmille suunnille ennakolta laadi-

tun suunnitelman

'a

mukaisesti

ja

tarpeeksi

kauirs

rajaviivasta, jotta niiden taholta ei olisi minkään-

laista mahdollisuutta syntyä

rajavälikohtauksia.

Oman tykistön äärimmäinen kantomatka jäi kauas
rajaviivasta. Tämä joukkojen valmius ja puhtaasti
puolustuksellinen ryhmitys oli tulevan ylipäällikkömme kaukonäköisyyttä. Sen tuli luoda neuvottelupohja ja alusta alkaen osoittaa, että olemme
kylliikin valmiit kohtuullisiin myönnytyksiin, mutta
myös valmiit puolustamaan oikeuksiamme Iiioiteltuja vaatimuksia vastaan.
Neuvottelut Moskovassa "konkreettisista asiois-

sen

henkilökohtaisessa kosketuksessa lokakuun

puolivälissä pidettiin esitettyjä vaatimuksia kohtuuttoman suurina, sillä olihan kysymyksessä paitsi
Suomenlahden saarien luovutus, rajan siirtäminen

Kannaksella Lipolan mutkasta Kuolemajärven
kautta Koivistolle sekä lisäksi Hankoniemen suunnalta Hangon sataman ja joidenkin saarien luovutus. Vastikkeeksi Neuvostoliitto luovuttaisi huomattavia alueita Porajärveltä ja Repolasta.
Oli selvää, että hallitus ei voinut tällaisiin vaatimuksiin suostua. Sen oli otettava huomioon sekä
eduskuntaryhmien että maan lehdistön esiintuoma
yleinen mielipide, jonka sisältö lyhyesti oli: haluamme elää rauhassa ja täysin puolueettomina,
emme uhkaa ketään, emmekä halua luovuttaa maastamme alueita, ioihin meillä on sopimuksiin perus-

tuva kiistämätön oikeus. Lisäksi oli otettava huomioon, miten rajan siirto vaikuttaisi sotilaalliseen

puolustussuunnitelmaamme ja puolustusmahdollisutrksiimme rajan siirron jälkeen, joista seikoista
tämän kirioittaja määrättiin tekemään selkoa hallitukselle. Tätä koskevan esityksen pääkohdat olivat
seuraavat: "Rajan siirto venäläisten ehdottamalla
tavalla pidentäisi rujaa Ktnnaksella kaksinkertaiseksi. Uusi raja-alue muodostuisi hyökkääjälle monin verroin edullisemmaksi hyökkäyksen lähtökoh307
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daksi, koska se heti alkuun saisi enemmän tilaa lukuisten joukkojensa levittämiseen. Ja mikä pahinta,
huomattava osa linnoitetusta asemastamme, jota tosin ei vielä ole valmiiksi rakennettu, tulisi jäämään
rajan taakse. Koko maan puolustuksen arimman
suunnan pääpuolustusasema olisi suurimmalta osaltaan siirrettär,ä tuntuvasti taemmaksi kokonaan va-

;s

rustamattomaan maastoon."

,rl

jo kulunut marraskuun alkupuo_ofi syksy
Ielle. Mannerheim tahtoi kaikin mokomin pitaä
neuvottelut vireillä ollen huolissaan niiden ennentu.essa

aikaisesta katkeamisesta. Jonkinlaiseen molempir

puolia tyydyttävään sopimukseen piti pyrkiä. Hän

Täysin torjuva vastaus ei kuitenkaan tullut kysyoli harkittava, kuinka pitkälle
myönnytyksissä voidaan mennä. Silloinen ulkoministeri E. Erkko oli melkoisen jyrkällä kannalla:
vain Suomenlahden saarista voidaan keskustella,
mutta Kannaksesta ei voida mitään luovuttaa eikä
Hangon suunnalla luoda uutta ra.jaa. Hän oli vuorenvarma käsityksessään, että sotaa ei tule, koska
venäläiset olivat lähteneet aluevaihdon pohjalta,
mikä merkitsi tasavertaisia neuvotteluja. Puolustusmjnisteri J. Niukkasen venyr'äisyys ulotiui Suomenlahden saarien luovuttamiseen, paitsi Suursaarta,
ja Kannaksella Raivolan lehtikuusimetsään saakka,
ko. metsän tuli ehdottomasti jäädä Suomen puolelle. Hänkin tuntui olevan varma, että sota ei tule
syttymään, vaan "jallitus" rajalla jatkuu aikansa,
jonka jälkeen mennään kotiin. Tuleva ylipäällikkö,
sotamarsalkka Mannerheim, esitti mielipiteenään,
mykseen. Näin ollen

että suurvallan kannalta katsoen rajan tarkistus
s^attaa olla oikeutettu vaatimus, ja olisi ehkä syytä
ehdottaa rajan siirtämistä Kannaksella siten, että
Neuvostoliitto saisi Inon linnoitusalueen, jolloin
se Inon ja Suomenlahden vastarannalla olevien
Krasnaja Gorkan pattereiden avulla voisi sulkea
pääsyn Kronstadtiin.
Jo heti Saksan hyökkäyksen alettua tuli esille kysymys sotilasjohtomme taholta puolustusvoimien
sotavarustuksissa ja rajaseutumme linnoituslaitteissa
vallitsevista puutteista sekä sotateollisuutemme
mahdollisuuksista, ts. kuinka pitkään vastarintaan

tnlemme pystymään. Suurin piirtein nämä seikat
olivat asianomaisten hallituksen jäsenten tiedossa,
koska vasta edellisenä vuonna lakina hyväksytty
perushankintaohjelma oli pahasti keskeneräinen.
Monien vuosien aikana varustuskysymyksiä oli käsitelty useissakin komiteoissa, mutta niiden edistyminen oli ollut suorastaan luvattoman hidasta.
Vuonna 1918 eduskunnan hyväksymän lain mukaan aseistuksen ja muun varustuksen hankintaohjelman tuli olla loppuunsuoritettu vasta v. 1944.
Tämän ohjelman täydentämistä ja kiiruhtamista
varten määrättiin nyt syyskuussa toimikunta
mutta tämä kiirehtiminen tuli liian myöhään. Voitiin vain todeta, että tyydyttäviä vaatimuksia vastaavasta hankintaohjelmasta vain yksi kolmannes
oli toteutettu ja kaksi kolmannesta puuttui vielä.

Monet poliitikkomme ja ministerimme tunsivat nvt
ahdistusta liian kevyestä ja väårin arvioidusta asenteestaan maanpuolustusta koskeviin määrärahoihin
3O-luvun aikaisempina vuosina. Täysin epärealisti-

seksi osoittautui nyt myös hyväuskoisuus rauhan

jatkuvuuteen, ja piar oli osoittautuva vääräksi käsitys, että pienen kansan maanpuolustukseensa uhraama.t voimat ja varat olisivat hukkaan mennyttä
pääomaa.

Kaikkiaan kolme kertaa matkustivat neuvottelijamme Moskovaan. Kolmannen lähdön tapah308
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i,;äi a3-(<öai merelle ollokseen varuiliaan, ios viho linen uhkaisi lähestyä kotiranioiamme

Saarisloissa täiyste

asetti vastakkain sotatarvikkeiden

arveluttavista

puutteista johtuvan tappion vaaran ja toisaalta paljon r'ähäisemmät myönnytysten aiheuttamat menet1'kset, joilla kuitenkin voitaisiin välttää sota. Mutta
olivathan myös vastakkain puolueettomaksi julistautuneen pienen kansan Ioukkaamattomiin sopimuksiin perustuvat oikeudet ja kunniantunto seki
toisaalta suurvallan pelkkiin strategisiin näkökohtiin perustuvat vaatimukset. Asiaa harkittaessa kysyttiinkin, sopiko myönnytyksissä mennä niin pitkälle, että puolustusvalmius tuntuvasti heikkenee;
ja kuinka sen jälkeen menetellään, kun asetetaan
seuraava vaatimus. Varmaankin olisi jälleen annettava periksi, koska puolustus olisi jo saanut alueluovutusten vuoksi melkoisen kolauksen. Baltian
maiden esimerkki oli varoittavana näköpiirissä.

Neuvottelujen jatkamisella tuleva ylipäällikkö
tahtoi myös voittaa aikaa, jotta puolustusvalmiuden suurista puutteista edes pahimmat vielä ehdittäisiin poistaa. Td,nd. aikana tasavallan presidentille
lähettämässään kirjelmässä hän kerran vielä toi
esiin puolustusvalmiutemme suuret heikkoudet, lähinnä melkein olemattomat ilma- ja panssarivaunutorjunta-aseet, lentokoneiden, panssarivaunujen ja
tykistön riittämättömyyden sekä erityisesti ammusten puutteen. Tykistön ja kranaatinheittimien ammukset tulisivat tuskin riittämään yhdeksi kuukaudeksi normaalikulutusta silmällä pitäen. Tällaisten
puolustustaistelun edellytysten vallitessa oli arve-

luttavaa jopa uskallettua ottaa vastaan taisteluja ryhtyä ylipäällikön vastuunalaiseen teh-

luovuttamisesta sen käsiin, niin pian kuin neuvostojoukot olisivat nopeasti murtaneet rastarinnan ja

ti.r'ään.

miehittäneet maan. Tämän hallituksen asettaminen
puhuu myös selvää kieltä siitä, millä ttrholla hyökkäyssuunnitelmia oli valmisteltu ja kuka oli hyök-

haaste

Suomen hallituksen tiukkojen ohjeiden ja vastapuolen mielestä täysin riittämättömien myönnytysten vuoksi neuvottelut katkesivat ja Suomen neu-

vottelijat palasivat Helsinkiin. Kohta tämän jälkeen, marraskuun 26. pnä, ammuttiin Mainilassa
pian alkavan sodan ensimmäiset laukaukset. Nyt
oli tapahtuout se provokatio, jonka varalta sotilasjohtomme taholla oli alun perin pyritty olemaan
varuillaan ja torjumaan kaikki yrityksetkin vyö11 ttää syy meidän niskoillemme. Neuvostoliiton
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nootissa syytettiin Suomea laukausten ampumisesta,
mutta Suomen vastauksessa, joka oli ehdottomasti
totuudenmukainen, torjuttiin tämä syytös: Suomen
puolelta noita 7 tykinlaukausta ei ollut ammuttu,

&
Sr,
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vaan päinvastoin välittömästi tehdyin mittauksin
oli voitu todeta niiden lähtökohdan olleen Neuvostoliiton puolella. Joukkojemme sijoituksesta
huolellisesti pidettyjen karttojen ja kaikissa ko-

§
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mentoportaissa suoritettujen jatkuvien tarkastusten perusteella todettiin nyt uudelleen, että rajan
läheisyydessä oli vain rajavartiojoukkoja ilman tykistöä. Lähimpänä rajaa- olevat tykistöpatterit, joiden pisin kantomatka oli 8 km, olivat 20 km etäisyydellä njasta. Yksikään suomalainen tykki tai
kranaatinheitin ei voinut ampua edes rajaviivan
läheisyyteen omalle puolelle saatikka sitten rajan
yli. Totuuden täydelliseksi valaisemiseksi mainittakoon vielä, että Jatkosodassa vangiksi saatu venäläinen kenraali, joka tunsi syksyn 1939 olosuhteet

il

i

n

I

ko. maastossa Neuvostoliiton puolella, kertoi kuulustelussa, että Mainilan lohkolle sijoitetun venäläisen divisioonan komentaja ei tietänyt mitään
Suomen puolelta ammutuiksi väitetyistä laukauksista. Mutta selväähän olikin, että näiden provokatoorisesti ammuttujen laukausten nojalla oli tarkoitus tosiasioita väärentäen leimata Suomi hyökkääjäksi. Valhepropaganda voi saada mahdottomiakin
aikaan yksipuolisesti valistetun kansan keskuudessa:
se saa kansan uskomaan, että hiiri on hyökännyt

karhun kimppuun ja uhkaa karhun turvallisuutta.
Nlainilan laukauksilla Neuvostoliitto sanoutui
irti myös hyökkäämättömyyssopimuksesta, joka ei
ollut purettavissa ennen v. 1945 ja jonka mukaan

kaikki riidat oli ratkaistava oikeudenmukaisuuden

hengessä ja yksinomarn rauhallisin keinoin. Loppukaneettina sopimuksista vapautumiselle saapui Mos-

-O

kovan nootti diplomaattisten suhteiden katkaisemisesta 29. pnä marraskuuta. Seuraavana päivänä,
marraskuun 30. pnä t. 1939 venäläinen tykistö
avasi tulen sekä Kannaksella että Laatokan pohjoispuolella, ja sen joukot alkoivat pian vyöryä yli rajojemme. Talvisota oli syttynyt. Kaikki sovittelu.fen
tiet olivat tukossa, sillä Kansainliitonkin toimenjoiden keskeipiteet sodan syttymisen jälkeen

sin kohta oli se, että Neuvostoliitto
iulistettiin

jäivät
hyökkääjäksi ja erotettiin Kansainliitosta
- sopituloksettomiksi. Mitkään sovittelut eivät enää
neet venäläisten suuonitelmiin, koska Moskovrssa

oli jo

ennen sotatoimien alkamista muodostettu
Suomea varten uusi hallitus, ns. Kuusisen eli Terijoen hallitus, jonka kanssa Neuvostoliitto oli tehnyt
uuden Suomea koskevan sopimuksen hallitusvallan

kääiä.

Viime vuosien ja erityisesti tämän vuoden aikana on maassamme pystytetty monia yh'äitä ja
jälkipolvia velvoittavia muistomerkkejä Talvisodan
taistelujen

ja

sodassa kaatuneiden sankarien muis-

ton kunnioittamiseksi. Näiden tilaisuuksien
dosta ovat tietyn

joh-

ja hyvin tunnetun tahon änen-

kannattajat yrittäoeet selittää Talvisodan syitä ja
taustaa omalla tavallaan. On yritetty tehdä uskot-

tavaksi tosiasioihin perehtymättömille ja erityisesti
nuoremmalle polvelle, että Talvisodan tarkoituk-

sena ja päämääÄnä olisi Suomen taholta
dessä Hitlerin Saksan kanssa valloittaa

ollut yh-

ja

murs-

kata Leningrad lähimpine ympäristöineen. Tämän
laatuinen historiallisten tosiasioiden selitys osoittautuu ei vain mielettömäksi ja järjettömäksi, vaan
myös täysin totuuden vastaiseksi, kun lähdetään
edellä esitettyjen tosiasioiden pohjalta, erityisesti
Hitlerin ja Stalinin 23.8.39 tekemästä sopimuksesta,
jonka mukaan Neuvostoliitto sai vapaat kädet Baltian ja Suomen alueella. Stalin ja Hitler olivat silloin ystäviä eivätkä suinkaan Hitler ja Suomen po-

liittinen johto. Historian tapahtumia ja tosiasioita
ei voida väärentää; poliittiset valtapyrkimykset ja

propaganda onnistuvat ne joskus painamaan pinnan alle, mutta sitä kirkkaampina ja vaikuttavampina ne aikanaan nousevat pinnalle.

gHffi gFHHHHgH gFffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi HHffi

KYÖSTI KALLION

MIETELMIÄ
On luonnollista, että Suomi ei voi mahtavla armeijoita luoda ja ylläpitäa, mutta jos meillä kaikilla
on luottava, avoin puolustustahtoinen suhde puolustuskysymyksiin, me voimme nämä puutteet kor-

vata suomalaisella sitkeydellä, isänmaallisella ja sisäisellä voimalla. Näiden'sisäisten voimien kasvamisen
edellytyksistä tulee meidän pitää yhteiskunnallista

huolta. Siinä tarvitaan kaikkien kansanluokkien yhteis§ötä ja toistensa ymmärtämistä. Oma historiamme osoittaa, että tärkein kaikista puolustuskeinoista on kansan lu.ia puolustustahto ia isänmaallisuus sanan syvimmässä mielessä.
Tiedämmehän, etteivät aseet yksin ratkaise, vaan

yhtä paljon se henki, joka taistelijaa elähyttää,

se

sisäinen voima, joka menneinä aikoina samoin kuin
meidän päivinämme on nostanut suomalaisen sotilaskunnian maineeseen. Se henki, isänmaanrakkauden, rohkeuden ja uhrautuvaisuuden henki, eläköön
riveissämme

I

!i

Suomen kansan tie on kulkenut valoon ja itsenäisyyteen varjojen ja kärsimysten kautta, ja sen
tähden sen suojeleminen on kunniatehtävämme.
309
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KANSÅLLISEN itsemääräämisoikeuden ylin ilmene-

mismuoto on vapaa, itsenäinen valtakunta. pyrkimys
-ja
siihen elää jokaisen kansallisesta erikoisuudejtaan
yhteenkuuluvaisuudestaan tietoisen kansan mielissä.
Suuret kansat katsovat sen luonnolliseksi olotilakseen.
Pienillä kansoilla on siihen yhtäläinen moraalinen oikeus, mutta niiden vapauden haaveet on kovin usein

tukahdutettu verivirtoihin,

tukahdutettu, mutta ei

sammutettu. Vapaudenjanoa -ei voi sammuttaa, eikä uskoa, että vapaus sittenkin on kerran koittava.
Kohtalo on ollut Suomen kansalle suopea: Suomi on

saavuttanut ja säilyttänyt vapauden
vaikkakin kallein uhrein.

ja

itsenäisyyden,

Ihmiskunta on jakaantunut maiksi ja kansoiksi, ja
johonkin niistä me pakostakin kuulumme. Jokaisella

on isänmaa. Siirtolainen voi saada uuden kotimaan,
mutta vasta seuraava poivi voinee tuntea sen todelliseksi isänmaakseen. Niin lujat ovat synnyinmaan siteet.

Suomeen tänäkin kesänä saapuvat amerikansuomalaisten parvet puhuvat niistä selvää kieltä. Hekään eivät
ole menettäneet vanhaa isänmaataan, se asuu edelleen
heidän sydämissään.
Onko sitten Suomessa asuvia suomalaisia, jotka eivät
tunnusta tdtd. ntaata isänmaakseenT Iskulauseiden lumoissa valitettavasti moni ehkä luulee kuuluvansa selIaisten ryhmään. Jos he syventyvät ajattelemaan, mistä
oikeastaan on kysymys, heidän joukkonsa supistuu vähäiseksi. Joka kieltää isänmaansa, hän tunnustaa, ettei
tämän maan kansan onni ja menestys merkitse hänelle
mitään, että hän asettaa sen edelle vieraan maan ja
kansan edun ja pitää toista maata oikeana isänmaanaan.

Kuinkahan moni rohkenisi piirtää nimensä sellaisen
I
t
I
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tunnustuksen alle? Ehkäpä isänmaattomuudella keikailevien olisi hyvä muistaa sekin, että isänmaasta puhutaao aivan yhtä suurella kunnioituksella rautaesiripun
kummallakin puolella, ja etteivät isänmaan kieltäjät
missään maassa nauti erikoista arvonantoa.
Isänmaa, synnyinmaa, kotimaa, nehän ovat oikeastaan saman käsitteen ilmaisuja. Sana isänmaa on niistä

kuitenkin juhlavin, koska siihen kiinteämmin kuin
i
i

toisiin sisältyy mddråtty tunne, isänmaanrakkaus. Nuoren polven keskuudessa on jossain määrin tullut tavaksi r'äittää, että isänmaanrakkaudesta puhuminen on

turhaa sentimentaalisuutta, menneen ajan juhlapuheiden kaikua. Ehkäpä puhuminen on, tunne ei. Mönesta
voi tuntua jollain lailla arkiselta ja turhalta puhua sellaisesta, minkä olemassaolo on selviö. Noina menneinä

aikoina, joihin nuoret viittaavat, isänmaanrakkauden
lietsominen

oli

kansamme tulevaisuudelle elintärkeää.

Sitä tarvittiin jatkuvien, kansallista autonomiaamme
vastaan tähdättyjen iskujen aiheuttaman masennuksen
voittamiseksi, tulevaisuudenuskon säilyttämiseksi. Sul.jetussa seurassa, turvassa santarmien urkinnalta, voitiin
mennä jopa niinkin pitkälle, että kohotettiin malja
Suomen vapaudelle. Nyt, vapaassa itsenäisessä Suo-

messa vapaus ja itsemääräämisoikeus voi monesta tuntua yhtä luonnolliselta kuin ilma, jota hengitämme. Jos
maailman suurvaltapolitiikassakin ratkaisun aina sanelisi oikeus, asia kenties olisikin niin. Valitettavasti meidän kuitenkin on pakko todeta, että edelleenkin voima
usein syrjäyttää oikeuden, eikä niin ollen ole kiistattomasti varmaa, ettei itsenäisyytemme enää koskaan voisi

joutua uhatuksi. Meidän on huolehdittava siitä, ettem-

me ainakaan itse johda maamme kohtaloa tuhoisalle
tielle. Kohtalokkain isku, mikä maatamme voisi kohdata, olisi isänmaanrakkauden heikentyminen ja sammuminen.

Esi-isämme ovat valinneet asuinsijakseen kauniin
maan, mutta sen muokkaaminen viljavaksi on vaatinut
aokaraa ja sitkeää työtä. Usein on halla vienyt viljan

vainioilta, pettu tullut leivän jatkajaksi, eikä vainolainenkaan ole säästänyt työn tuloksia. Monasti on pellot
tallattu, tuvat roihunneet vihollisen sytytt?iminä, piilo-

pirtit saaneet suojata nousevan polven, miehet taistelleet ja kaatuneet puolustaessaan kotia ja valtakuntaa
sekä om,rsse mexsse että kaukana vierailla mailla. Sota
j,r kulkutaudit ovat kaataneet kansea, mutta se on nous-

sut. r.rkentanut uudet tuvat, kylr'änyt uuden siemenen,
ja niin on tämän maan kasvatellut kaunihiksi taattojemme §'ö. Sellaista saamme kuulla, jos urhot astuvat
kumpuio yöstä ja kertovat muinaiskansan työstä. Emmekö kunnioittaisi ja rakastaisi sellaista kansaa, johon
lisäksi verisiteet meidät yhdistävät.
Isänmaa ei ole vain maa ja sen musta multa. Kuten
lapsuudenkoti, sekin on laaja käsite. Siihen kuuluu
maa ja sen kansa, luonto, kieli, tavat, ja voisimme
omalta kohdaltamme lisätä, isiltä peritty pohjoismainen vapauden ihanne. Isänmaanrakkaus ei ole tunne,
iota tarvitsisi hävetä, se on yhtä luonnollinen kuin
rakkaus lapsuudenkotiin.

Nykypolvi on nähnyt Suomen itsenäisyyden koiton,
kokenut sen nuorta itsenäisyyttä uhanneen myrskyn.
Te edustatte sitä uliasta joukkoa, joka on ollut valmis

Vapaana liehuu itse.
näisen valiakuniamme

lippu sotilaan varlioimana

t

uhraamaan kaikkensa vapauden saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi. Mikä on Teidän sanomanne nuoremmalle polvelle ? Eiköhän se suunnilleen ole tämä:
Myrskyssä syntynyt, myrskyssä kestänyt vapaa Suomi
odottaa, että se sukupolvi, joka nyt vastaa tai valmistautuu vastaamaan maan kohtaloista, täyttää velvollisuutensa ja huolehtii siitä, että uusi polvi saa asutta-

vakseen entistäkin onnellisemman, \,apaan Suomen.
Siinä samalla lyhyesti sanottuna isänmaanrakkauden
sisältö ja velvoitus.

iz,:

b,*
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Suomalaisei soiövo;mat liikekannalla

ia

marssilla kohden puolustuasemiö

Valo NthJilö

VI'VYTYSTAISTELUT
KARIALAN
,(ANNAKSELLA
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MARRASKUUN 30. pnd 1939 sai kansamme tyrmistyttävän tiedon: Neuvostoliitto oli alkanut sodan hyökkäämällä kaikkialla maamme rajojen yli.
Olimme näin joutuneet sodan ankaraan otteeseen.
Lokakuun 5. päivästä alkaen oli siitä ollut pieni
aavistus, mutta sekin oli monilta väistymässä. Vain
suhteellisen harvat olivat pitäneet sotaa mahdollisena ja vielä harvemmat todennäköisenä. Joka ta-

o

oli siihen kaiken varalta valmistauduttu.
Hallitusvaltamme saatua 5.lO.39 kutsun lähettää
edustajamme Moskovaan neuvottelemaan "konkreettisista poliittisista kysymyksistä" päätti tasavallan presidentti hallituksen kanssa neuvoteltuaan
sotilasjohdon esityksestä asettaa suojajoukot puolustusvalmiuteen. Käsky annettiin 6.1O. ja 2-3
vuorokauden kuluttua olivat nämä vakinaisesta armei jasta ja rajaseuduo ja rannikon reserviläisistä
muodostetut joukot valmiina ottamaan vastaan ensi
iskun, ios sellainen tulisi.
pauksessa

Kcnekivääri valmiina avaamaan lulen

Lokakuun 10. pnä annettiin vastaava käsky kolmelle kenttäarmeijan divisioonalle, joista yksi keskitettiin Summan lohkolle, minkä kautta kulki ly!rin tie rajalta Viipuriin, toinen Taipaleelle, joka
sijaitsi vain n. 10 km rajalta ja kolmas Laatokan
Karjalaan. Suunnitelmista poikettiin sikäli, ettei
Summaan tullutkaan Uudellamaalla Perustettave
divisioona, jonka liikekannallepano olisi herättänyt
hälyä ulkomaita myöten, vaan Varsinais-Suomessa
ja Lounais-Hämeessä perustettava.

Jo

seuraavana päivdnd.

pantiin koko

sodanajan

puolustusvoima liikekannalle, koska vain sen katsottiin takaavan pienelle kansalle riittävän varmuuden ja valmiuden syntyneessä uhkaavassa tilanteessa. Puolustusryhmitys oli n. 12 vuorokauden
kuluttua valmiina ja kaikkialla käytiin käsiksi asemien kenttälinnoittamiseen. Suojajoukkojen ryhmitys Kannaksella selviää piirroksesta.
Kun neuvottelut pitkittyivät harkittiin päämajas-
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sa voimien asteettaista siirtämistä eteen jollekin
sopivalle linjalle esim. Vammelsuu-Kivenr,apaRautu, missä asemat rakenteellisesti ja maastoo
puoiesta olisivat olleet edulliset. Sotamarsalkka
Mannerheim antoikin tämän mukaisen ohjeen Kannaksen armeijan komentajalle, kenraaliluutnantti
Östermanille. Komentajat olivat omaksunebt monissa harjoituksissa tutkitun alkuperäisen suunnitelman niin sitkeästi, että siitä poikkeaminen heitä
hiukan epäilytti. Lokakuun 20. pnä saatiin kuulla
radiosta ns. Mainilan laukauksista eikä uusiin ryhmityksiin enää ollut varaa.
Sodan ensi päivinä joutuivat vain erilliset komppaniat ja pataljoonat taisteluun ja niiden voima

riitti lähinnä varmistuksen luontoiseen toimintaan.
YH:n aikana valmistetut miinoitukset auttoivat
usein tehokkaasti ja yhdessä joukkojen tulen ka.rssa

tuottivar melkoisia tappioita hyökkääjälle. Toisin
paikoin, missä kenttälinnoitukset olivat hyvät, pysyttiin asemissa melko päättävästikin. Joskus luovuttiin asemista liiankin herkästi, koska avoimet
sivustat tarjosivat viholliselle mahdollisuuksia saarrostamiseen tai oaapurin lohkolta oli jo samalta
tasolta vetäydytty. Toisen taistelupäivän iltana eli

1.12. oli täysin järjestyksessä ja pienin tappioin
vetäydytty Iinjalle Vammelsuu-Tahoslampi-Lipola-Rautu-Metsäpirtti, eli osapuilleen linjalle,
jonne ylipäällikkö oli aikaisemmin ajatellut siirtää
voimia. Venäläiset olivat olleet liikkeissään haparoivia eikä missään ollut havaittu salamasodalle
ominaista häikäilemätöntä päällekäyntiä.

Nyt oli

saatu sikäli tuntuma sotaan

3t2

vastusta-

hänelle, että suojajoukkoihin kuuluvista L. ja 2.
prikaatista muodostettu, armeijan komentajan reserviksi otettu 1. divisioona annettaisiin hänelle
hyökkäystä varten Lipolan kautta Kivennavan suuntaan siellä hyökkäävän vihollisen sivustaan. österman ei suhtautunut erikoisen suopeasti Öhqvistin
ajatukseen ja ehkäpä 1. divisioona olisi tullut sidotuksi taisteluun Lipolassa, mutta päätökseksi kuitenkin tuli, että L. divisioona siirretään Valkjärven
maastoon, joskaan sen toteuttamisesta ei sittin tul-

Suoiaioukkoien (piirroksessa variosteiut kuviot) lceskilys Karialon kannaksen raia-alueelle
ia kenttäarmeiion keskitys pääasemaan armeiialuniien ia divisioonien lohkoille lolakuulla 1939

L

ja

jaan, ettd. voimakkaampaa otetta taistelun kulkuun
voitiin jo ajatella. Ylipäällikkö vaatikin, että armeijan komentajan oli vahvistettava suojajoukkoja erikoisesti U-ryhmän alueella ja muutenkin saatava aktiivisuutta taistelutoimintaan. II armeijakunnan komentaja, kenraaliluutn. Öhqvist taas esitti

***

Venäläiset ylittäväi Raiaioen Jäppilässä

lut mitään, kun siepatusta radiosanomasta selvisi,
että huomattavia panssarivoimia tulisi toimimaan
Raudun suuntaan. I\lutta samalla jäi myös ylipäällikön käsky tä)'ttämättä, joten mitään oleellista muutosta ei tulevaan toimintaan tässä vaiheessa aikaansaatu.

Joulukuun 2. pna

jattui taistelu siis

entiseen ta-

Suomeen Talvisodan alkaessa. Silia

hyökäfessään

oli iäänyt räiäyttämätlä

Raiaioen yli Lipolan kohdalia tuleva tie la silan läännöksiä.
Tämä oli myös isänmaan petiurin, filulus Pentikäisen ylimenopaikka

paan. Seurauksena oli, että venäläiset jatkoivat menestyksellistä hr'ökkäystään Kivennavalta, Ahijärveltä ja Lipolesta käsin luodetta kohti saavuttaen
mm. Pamppalan tienhaaran ja Valkjärven itäpään.
Sen sijaan Vammelsuun ja Rautu-Raaju alueilla
asemat kestir'ät vai\euksitta. Illalla tarttui kohtalo
ilkikurisesti asioiden kulkuun. II armeijakunnan

esikuntaan saapui nimittäin krksi täysin väärää ilmoitusta. Toisen mukaen olivat venäläiset nous-

ja toisessa taas ilmoitettiin
jo Sormulan kylään Yskjärven etelärannalle, siis päälseman edustalle. Uryhmrin asema huolestutti n)'t kenraaliluutn. Öhqvistiä suuresti ja neuvoteltuarn kenraaliluutnantti
Östermanin kanssa hän antoi käskyn irroittautumisesta Vammelsuun asemista je vetäytymisestä
Uudenkirkon luoteispuolella olevaan Peippolan
asemaan saakka. Samalla antoi armeijan komentaja
seet maihin Puumalassr

venäläisien tunkeutuneen

käskyn myös

t

III

armeijakunnan komentajalle, ken-

raalimajuri Heinrichsille R-ryhmän irroittautumisesta Raudun asemasta ja vetäytymisestä aina Nurmijärven seuduille ja Kiviniemen sillanpääasemaan.
Näin molemmat pitävät asemat luovutettiin vapaaehtoisesti. Aktiivisuutta, jota ylipäällikkö oli painostanut, ei tässä vaiheessa toisena vaihtoehtona
ainakaan vakavasti harkittu. 1. divisioona oli ja
pysyi armeijan komentajan reservinä silloinkin,
kun sen käyttö taisteluun olisi ollut täysin perusteltua ja jopa ylipäällikön vaatimusten mukaista.
Vääriin ilmoituksiin tulivat sitten kor.iaukset, mutta
irroittautuminen oli molemmissa paikoissa jo ta-

pahtunut ja hävitykset alettu, joten vastakäskyä

ei

enää voitu antaa. Ylipäällikkökin puuttui asiaan
käskien ottaa Vammelsuun aseman takaisin, mutta
kenraaliluutn. Öhqvist ei katsonut voivansa siihen
ryhtyä, kun Kivennavalta oli vetäydytty jo ohi
Pamppalan, mutta pysäytti U-ryhmän joukot Rieskjärvelle.

Joulukuun 3. pstä alkaen jatkui viivytystaistelu
ja suurin piirtein entisin jou-

taas entiseen tapaan

koin. Suuria mahdollisuuksia ta;stelujen tehostamiseksi ei enää ollut, sillä suojajoukot lähestyivät
kaikkialla pääasemaa. Muutamissa asemissa otettiin kuitenkin lujemmin vastaan. Niinpä Perkjärven kylän maastossa 5.12. puolustus jatkui menes313
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r1'ksellisesti Muolaanjärven-Suulajärven kannaksella, kunnes venäläisten voimat Suulajärven länsipuolitse edeten yhtyivät hyökkäykseen ja pääsivät
menestykseen aiheuttaen sekaannusta ja lopuksi

VASTAISKI

pahanlaisen paniikin, jonka alaisena joukot vetäytyivät pääaseman läpi. Myös Kiviniemen sillanpäässä ja Taipaleenjoen eteläpuolella olevassa Neosaaren tukikohdassa taisteltiin päättävästi ja vetäy-

Urpo Arhosuo

dyttiin 6.12. illalla vesistön taa. Samaan aikaan
tyhjennettiin yleensäkin etumaasto. Vain Suomenlahden rantakaistalla olivat omat partiot vielä senkin jälkeen isäntinä todeten alueen vihollisesta vapraksi.

Mitään kunniakasta vaihetta ei suojajoukkojen
toiminnasta kehittynyt. Ajatukset taistelun kulusta
kävivät eri johtoportaissa ristiin. Ylipäällikkö tahtoi, että vihollisesta otettaisiin jo varhain lujempi

ote ja aiheutettaisiin sille sellaiset tappiot,

että

hyökkäys pääasemaa vastaan pvstyttäisiin ehdottomasti torjumaan. Kannaksen armeijan komentaja
taas nähtävästi a.iatteli, että \'arsioainen ratkaisu
tapahtuu pääasemassa, joten voimia oli säästettävä
siihen. Pahinta oli, ettei ylipäällikkö saanut tahtoaan läpi, mikä on järjestelmällisen sodankäynnin
ehto. Joulukuun 4. pnä hänen Imatralla pitämänsä
ankarasanainen puhuttelu oli tavallaan kurinpalautusmielessä järjestetty. Pasiivisuuteen ja varovaisuuteen oli syynä myös se, että yleisesti pelättiin
srlamasotaa, mistä saksalaiset olivat antaneet näytteen Puolassa. Lisäksi on muistettava, että alku on
kaikesse hankalaa ja haparoivaa, ja sitä se on nimenomxan sodassa. Hermot ovat tavallista kireämmällä,
mikä aiheuttaa vdd,rid: ilmoituksia, äkkipikaisia pää-

töksiä

ei

nyt se alkoi !

ja kaikenlaisia pikku kömmähdyksiä. Niistä

yleensä vältytä, mutta onneksi niillä tässä tapauksessa ei ollut sanottavaa vaikutusta, sillä kent-

täarmeija oli paikalla ja täysin valmiina ottaakseen

vastuun sodan seuraavasta vaiheesta.

Tämä vartiomiehen huuto sai liiketta vielä vuoja suoranainen tungos täytti

teissa oleviin miehiin,

Vammeljoen kansakoulun oviaukon puolipukeissaan pihalle ryntäävistä miehistä. Jokainen halusi
omin silmin todeta tapahtuman. Päästyämme ulos
pimeänä marraskuun 30. päivän aamuna jokainen
käsitti ensi silmäyksellä, että nyt on tosi kysymyksessä. Äänettömänä katseli joukko itäistä taivaanrantaa, joka loimotti punaisena Terijoen suunnalla.

Krenaattien repivä ääni kantautui korviimme. Taistelu elämästä ja kuolemasta oli sittenkin alkanut.
Isänmaamme kimppuun oli hyökätty. Vuosisatojen historia oli jälleen toistunut. Suomalaisen oikeustaju oli ollut niin voimakas ja usko oikeuteen
niin va.hva, että kaikesta propagandasta huolirnatta
jokainen oli uskonut oikeuden voittoon. Nyt tämä
usko murskaantui tykkien suuliekkien leimuun.
Unelmat ja ihanteet häipyir'ät tuonir aamuna koulun pihalla seisor-asta, äänettömästä joukosta. Vielä
hetki sitten tämäkin joukko oli iloinen, täynnä nuoruutta ja elämän uskoa. Nyt tuntui kuin tämä lyhyt
tuo\io saisi sen vanhettumaan vuosia. Hiljaisuus
k.rtkesi pimeydestä kuuluviin sanoihin:
NIt tapellaan. Nämä sisimmästä lähteneet

- iyhyydestään -huolimatta, sisälsivät paljon.
s;rnat,
Niihin sisältyi koko Talvisodan henki. Kasvojen ilmeet kiristyivät, ja niistä kuvastui horjumaton päättär'äisyys.

YH:n pitkä odotusaika oli päättynyt, ja katker.rt
kamppailut alkaisivat moninkymmenkertaista ylivoimaa vastaan. Äänettömyyden vallitessa alkoi valmistelu taisteluasemiin siirtymistä varten.
Er.P 3:n 2. komppania, joka oli koottu lähikylien
miehistä, oli valmistanut puolustusasemat Suomenlahden rannalta Vammeljoki-linjalle runsaan 4 km
pituudelta aina Vanhansahan seuduille saakka. Jo-

KARTTÅA TUTKITTIIN

Oltiin Lintujän'en maastossa. Silloinen majuri
Nikke Pärmi tutki karttaa. Pitkänhuiskea vänrikki kurkotteli Pärmin olkapään yli ja oli myös
kovasti kiinnostunut kartasta.
Lopulta Pärmi hermostui ,ja sanoi vänrikille:

Kumpi tätä karttaa oikein tarkastaa, tekö
vänrikki
vaiko minä.
3t4
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kilinjasta huolimatta puolustuslohkolla riitti leveyttä, sillä Terifoen päätien suunnassa tulisi varmasti olemaan hyökkäyksen painopiste, ja tääliä
joutuisimme koville pidättäessämme eteenpäin rynnistävää vihollista. Emme tunteneet silloin vielä
vastustajaamme, jonka ylivoima oli suorastaaa
murskaava.

Aamun valjetessa täyttyir,ät tiet rajalla olevista
kylistä pakenevista siviili-ihmisistä. Heidän rauhalIinen aamu-unensr oli katkennut kranaattisrteeseen,
tulipalojen loimotukseen ja särkyvien rakennusten

YAM M E Lf OE LrA 1939

Vammelioen suu ia

ryskeeseen. Melkeinpä yöpukimissaan saivat onnet-

-o

vrt

synkkää kieltään muualtakin julmasta hyökja rajojamme vartioivat yksikkömme iskivät rajusti yhteen hyökkäjän kanssa. Päivä oli
kuin painajaisunta. Pian olisi meidän woromrne.

tomat asukkaat lähteä kohtalokkaalle taiprleelleen

käyksestä,

tykkitulen saattelemina. Tunteet hyökkääjää kohtaan saattoi arvatl, eikä niitä salattukaan, vaikka
"leipää ja vapautta, ompelukoneita, kalosseja ym.
hyvää" luvattiinkin Suomen kansalle.
Päivän valjettua aloittivat valtavat lentomuodostelmat ohjelmansa, .ionka tarkoitus oli selvä: Puo-

Pimeässä yössä

lustuksen lamaannuttaminen. Melkeinpä meren pin-

taa kiitäen sadat koneet lähestyivät päivän mittaan kohoten vasta Vammeljoen rantatöyräällä pui-

den latvoille. Lentokonemoottorien pauhu täytti
ilman. Siltavartiomme ilmatorjuntakonekivääreiden
ammuttua kaksi näistä hyökkääjistä tuleen ja niiden matkan päättyessä Suomenlahden aaltoihin vihollinen alkoi havaita, että suomalainen ei säiky
oikeutta puolustaessaan. Tilannetiedoitukset kertoi-

Varmistusioukot vetääntyivät iokilinjallemmell2.l2. loimottrvat lukemattomat
tulipalot. Verenkarvaisena hohti taivaanranta kertoen vainolaisen olevan liikkeellä. Kotikylämmekio
olivat jo vaarassa, ja pian syöksyisivät vainolaiset
lapsuutemme leikkipaikoille. Åjatus kouristi sydäntä, eikä tuntunut oudolta, kun kuuli sanottavan:
Tältä jokilinjalta emme liihde, vihollinen ei
voi- meitä karkoittaa.
Ohitsemme vetääntyivät

JP 1:n

varmislusosastot

valistivat meitä, sillä emme tunteneet vielä vihollista. Heillä oli jo vuorokauden "etumatka" tässä,
tuntemuksessa. Vihollinen marssi kuulemma teibä
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pitkin kuin paraatissa, metsistä ei tarvinnut odottaakaan tulijoita. Paraatimarssiksihan koko hyökkäys oli vihollisen joukoille vankien kertoman mukaan ilmoitettukin. Jännittyneinä odotimme vihollisen ilmaantumista näköpiiriimme.

Olimme jättäneet muutamia suurempia rakenouksia tykistömme maaleiksi joen takaisille peltoaukeille, ja seurasimme nyt kiinnostuneina vihollisen pesiintymistä näihin rakennuksiin. Ruoka-aika
Iähestyi, ja suuren rakennuksen suojaan vedettiin
kenttäkeittiö aivan asemiemme eteen. Vihollisen
ylpeys oli huipussaan, eikä politrukkien kunnia sallinut mitättömien suomalaisten häiritä ruokarauhaa. Tykistön tulenjohto seurasi valppaana tilanteen kehitystä. Parinsadan miehen päästyä rakennukseen ,ja aloitettua syömätouhunsa sai tykistömme maalinsa. Kulumattomat putket lennättivät taitavien miesten ohjaamina tuliset terveisensä oikeaan paikkaan. Kahdeksan kranaattia lävisti katon ja seinät. Ruokailu loppui ja jäi monelle viimeiseksi ateriaksi.

Vihollisen röyhkeä esiintl'minen jatkui. Ihmishenki ei siellä merkinnyt suuria. Suomalaiselle sotilaalle sen sijaan

oli opetettu

viimeiseen saakka säi-

11'ttämään henkensä, koska elävän voiman tuhlaus

oR suorastaan rikos. Mutta nyt näimme vihollisen
käsityksen samasta asiasta, ja se näky oli suorastaan tyrmistyttävä. Ennakkoluulomme vihollista
kohtaan oli osoittautunut oikeaksi.

Vammeljoen maantiesillan olivat pioneerimme
räjäyttäneet viimeisten joukkojemme vetäännyttyä.

Vammelsuun "Rakkauden hauta", ionka seuduilIa kirioituksessa kuvalut iaisielut käyntiin

Vihollinen alkoi rakentaa uutta siltaa vähäisen rrnteen takana. Eihän tämä joki suuria tarpeita siltaansa varten vaatinutkaan. Saatuaan tekeleensä valmiiksi komennettiin joukkue miehiä kantamaan

siltarakenoelma jokeen. Oma konekiväärimme oli
noin sadan metrin päässä, mutta tämä ei vaikuttanut ylimieliseen viholliseen. Konekivääriampujamme antoi kantajien tulla melkeinpä rannalle. Sitteo
muutama sarja, ja niin nämä kantajat olivat poissa
pelistä. Jos kuvittelimme, että nyt jäivät kantoyritykset tähän, niin pahasti erehdyimme. Uudet miehet tuotiin tilalle, ja sama oli tulos. Tämä ällöttävä

leikki jatkui, ja olimme onnellisia siitä, ettemme
kuuluneet tähän "voittamattomaan" armeijaan,
joksi "Tiltu" sitä nimitti.
Saimme käskyn nopeasti iättää asemat ja vetääntyä sovittuihin kokoontumispaikkoihin. Käsky tun-

tui oudolta, mutta sitä oli noudatettava. Ihmetellen
joukkueet iättivät asemansa, sillä mitään kunnon
taisteluakaan ei vielä ollut käyty. Käsky olikin jostakin väärinkäsityksestä lähtöisin.OIi levinnyt väärä

huhu vihollisen maihinnoususta selustaan. Käsky
peruutettiin kyllä pian, mutta vihollinen ehti käyttää tilaisuutta hyväkseen ylittääkseen joen ,ia aloittaakseen etenemisen rannikkotietä Inon suuntaan.

Nyt oli

asemat miehitettävä uudelleen.

Vihollinen oli saanut jo 3 panssarivaunuakin joen
yli, mutta tykistömme katkaisi taas sillan. Tien
suunnassa sen eteneminen jäi vain muutamiin satoihin metreihin.

Tien vasemmalla puolella olevat toisen jouk-

kueen asemat olivat tyhjänä, ja ne miehitettiin nyt

nopeasti varmistaen samalla tien laitaan saakka.
Mären .ia maantien välinen vähäinen kannas oli
vain vihollisen hallussa, ja ainoastaan rantatie va'
paana ensimmäisen joukkueemme pysäyttäessä vi'
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hollisen etenemisen päätien suunnassa. Nopealla
vastaiskulla olisi nyt tilanne selvitettävä ja saatava
rantatie katkaistuksi, mutta omat voimamme eivät
siihen riittäneet. Tämän vuoksi hälytettiin takaa
apuvoimia.

Nopeasti saapuikin pari joukkuetta avuksemme,
ja tehtävän johto annettiin jo rauhan aikana "sotaisaksi" tunnetulle luutnantti Honkaselle. Nopealla

L

liikkeellä suljettiin rantatie, ja niin oli vihollinen
l\

VL
I

saarrettu. Inossa rannikkovarmis:uksessa olevar rrrsujoukot taas saivat tehtär'äiseen ruhote läpipäIsseen vihollisen. Tämän rehiär'än nämä suorirtir.ar
täydellisesti samane ilrana pääs;i.ään )'llättämään

tietä pitkin etenevät joukor ja tuhosivat ne vii-

meiseen mieheen.

Nvt paljastuivet Honkasen "leijonan kynnet"
tässä tositilanteessa. Tuskin suuremmalla innolla
on koskaan vastaiskua suoritettu niin miesten kuin
johdonkaan taholta. Käskyt olivat lyhyet, mutta sitä
päättäväisemmät. Tämä peloton upseeri sai meidät
näkemään suorastaan sankarin sädekehän kohoavan
päänsä päälle.

Mikä innoittava näky, joka

"Tiltun" ilmoituksen mukaan he menettivät Vammeljoen taistelussa 4000 ( !) miestä, koska "suomaIaiset käyttivät kaasua". Nämä olivat niitä "Tiltun"
tietoja, jotka sota-aikana saivat muun hauskuuden
puutteessa kelvata. Mutta tosiasiaksi jäi, ettei vihollinen helposti selvinnyt Vammcljoen taistelusta.
Runsaan vuorokauden kuluttua jouduime vetäytymään, mutta emme vihollisen painostuksesta. Sankarillinen taistelu jatkui.
Vaikka tästä ajasta on kulunut 20 vuotta, säilyy
ensimmäisen taistelun muisto lähtemättömdsti mielessä. Ohjatkoon Kaitselmus tiemme, ettei tulevien
sukupolvien tan'itsisi ase kädessä oikeuttaan puolustaa. Elävöittäköön joka tapauksessa Talvisodan
henki näkemään, että se ei kuitenkaan ole turhaa.

sillä ihmisen ja pienenkin kansakunnan korkeimpana johtotähtenä on vapaus.

säilyy

kautta elämän kirkkaana muistojen joukossal Lyhyt

ja paljastettu parabellum
antoi käskynsä, joki huipentui

katajakeppi vasemmassa

oikeassa kädessä hän
tiukkaan määräykseen, että vihollinen

jokeen.

oli heiGttäva

Saartorengas kiristyi nopeasti, ja vihollinen tunsi
väziiäämättömän varmasti kohtalonsa sinetöidyksi.

Nyt aloimme mekin oppia tuntemaan vihollisen.
Kuin säikähtynyt karjalauma se ryntäsi takaisin

joen rantaa kohti juosten ja ilmaan ampuen.
Nuoruuden innolla jatkui hyökkäys, ja yhä ahtaammalle joutui vihollinen, ja yhä lähemmäksi
syöksyivät poikamme huutaen ja tarkalla tulellaan
vihollisia kaataen. Meteli oli aivan huumaava, ja tä-

mä ensimmäinen lähiottelu vihollisen kanssa sai

ensikertalaiset innostumaan sydämeosä pohjaste.
Mutta kaiken pauhun ja metelin yli kuului Honkasen mahtava ääni:

Päälle vaan, pojat !
Kuin paraatimarssis:;a
- ja uljasryhtisenä ketjun
edeten
ensimmäisenä miehenä hyökäten Honkanen tyhjenteli parabelluminsa
sisältöä karkuun pyrkiviin vihollisiin.

tuli

pysähdys. Joen ranta oli edessä
ja vesi kylmää, mutta poikamme eir,ät kuitenkaan
iättäneet viholliselle toivomisen ja valinnan vataa.
Vesi pärskyi, kun vihollisia yritti laumoittain päästä
joen yli ja suojaan varman kuoleman edestä. Murhaava tulemme suuntautui nyt näiden joen yli pyr-

Lopulta

kivien joukkoon,

a

ja

lukuisat viholliset tapasivat

kohtalonsa Vammeljoen jäisessä vedessä.
Mainitut panssarivaunut yrittivät myös paeta parhaansa mukaan, mutta niidenkin kohtalo oli selvä,
vaikka joku niistä yrittikin ajaa panssarintorjunta-

tykkimme päälle. Pelottomat tykkimiehet ehtivät
kohdistaa laukauksensa muutaman metrin päästä
niitä vastaan, ja vaunut tulivat tuhotuiksi. T'ämä
vaati tosin tykkimiehemme, alikersantti Nikkasen
hengen, sillä oma sirpale kimposi kuolettavasti tähän rohkeaan mieheen.

selvitetty, ja ensimmäinen taistelukosketus saatu. Muut yritykset jäivät viholliselta tekemättä, ja haavojaar nuollen se pysytteli joen takana. Emme tienneet vihollisen tappioita, mutta

Tilanoe

oli

MARSKI OLI ILMAN KULKULUPAA
Marsalkka Mannerheim poikkesi kerran

erään

varuskunnan kasarmille. Kun hän sattui olemaan
siviilipuvussa, kysyi vartiomies kulkulupaa. Sitä ei
marskilla ollut, mutta hän sanoi olevansa Mannerheim. Vartio sanoi siihen välinpitämättömästi:
Kyllähän niitä Mannerheimejä tässä kulkisi
- kuinka paljon, jos vain kaikki uskoisi.
vaikka
Vartiomies ei laskenut marskia portista sisään,
mutta paikalle sattunut upseeri pelasti tilanteen.
Marski oli kuitenkin hyvillään ja järjesti vartiomiehelle ylimääräisen loman.

MUISTI NIMEN VÄÄRIN
Moskovan neuvottelut vuonna 1939 olivat kovasti pitkittyneet. Paasikivi oli siellä jo toista kertaa, kun sotamies Kangasniemi esitti:
Näkööhän tuon, etteivät Moskovan neuvotteIut- joha mihinkään tulokseen. Mennään ja haetaan
koko Laakakivi pois sieltä.

VIHOLAISIA OLI TURKASEN PALJON
Sotamies Kataja sai Talvisodan aikana vaimoltaan kirjeen rintamalle. Siinä kysyttiin mm: "Etkö
jo pian tule pois sieltä?" Mies vastasi viipymättä:
"Näitä viholaisia on täällä niin turkasen paljon,
ettei niitä ennätä niin äkkiä tappaa. Kyllä täällä
vielä ker'ääseen menee."
KONEKIRJOITUSTAITOA
Komppania sai uuden vääpelin. Tultuaan toimistoon tämä vääpeli, nimeltään Otto Puttonen, istahti
kirjoituskoneen ääreen ja oli jo ehtinyt kehaistakin
konekirjoitustaitoaan.

No niin, hän pani paperin koneeseen ja oma
nimi oli tietysti kirjoitettava ensiksi. Siihen ilmestyikin heti Ot. . . , mutta tähän kirjoitus pysähtyi.
Vääpeli näytti hakevan puuttuvaa näppäintä. Viimein hän korvallistaan kynsäisteo huudahti:
Missäs helkutissa se toinen t e e on ?
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Raudun "Kuoleman laakso"
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Rajan, kin parhaat tiedot mukanansa sinne, missä ei enää
seuran- taisteluja käydä.
Vaalimon suunnalta 4.12. jo varhain aamulla alkanu; yhtämittainen vetäylyminen Kiviniemen sillanpäänut vihollisen tykistötuli oli hiljalleen jatkunut pitkin
asemiin. Mikä tämän vetäytymisen oli aiheuttanut, ei
ollut itä-Kannaksella viivlrttävien joukkojen tiedossa. päivää. Se ei kohdistunut asemiimme, vaan näytti ottaneen maalikseen takanamme olevat Kiviniemen kosken
Taakse oli täytynyt ilman taisteluja idttäd monen vuopahtumat olivat siirtyneet

menneisyyteen.
pinnassa käyryjä menestyksellisiä taisteluja oli

den uurastuksen tuloksena syntyneet viivytysasemat yli johtaval sillat. Tule ja tiedä, vaikkapa ammuskeli
niitä toivossa saada sillanpääasemia puolustavat joukRaudun
Raajun linjalla. Raskain mielin
Mäkrän
- miehistä järjestetyt joukot jättä- komme ilmielävinä viedyksi Raiajoen itäpuolelle
olivat itä-Kannaksen
nert kotikontunsa, palavien rakennusten osoittaessa Ikävä vain näille toivojille, että kaikkiin valmisteluihin

tietä.
oli pysähtynyt Kiviniemen sillanpääasemiin, joissa tapaamme n1t nämä Raudun ja Raa-

tämänkin mahdollisen ilonaiheen tyynnyttämiseksi oli
jo aikanaan ryhdytty. Ylikuljetuskalusto oli paikoillaan
kosken alla, ja porrassilta valmiina sen luusuassa.
sulin seuduilta vetäytyneet joukot puolustusasemiin Sillanpääasemien oikealla siivellä puolustautui itäKannaksen miehistä perustettu ja nyt Keski-Suomen
ryhmittyneinä joulukuun ). päivänä.
miehistä kootulla komppanialla tilapäisesti vahvistettu,
Yöllä 2i3.12. alkaneen irroittautumisen jälkeen kadottamansa kosketuksen oli vihollinen saavuttanut majuri O. Saarelaisen komentama, teoistaan jo tuttu
pataljoona. Sen nimiin olivat ehtineeet jo liittyä Paluudelleen vasta 4.12. kello 10 aamulla. Taistelun tuloksena lepäsi jo mm. viisi romutettua vihollisen hyökkealan, Riiskan ja Porkun taistelut. Molemmista ensiksi mainituista milloin puhuttaneenkin, älköön unohdetkäysvaunua sillanpääasemien edessä Petäjärveltä tulevan tien varressa. Eräässä näistä jatkui tulipalo koko
tako niiden yhteydessä kunnialla mainita Keljassa
päivän. Toisesta vaunusta pimeän turvin noudetun, 27.12.39 kaatuneen luutnantti Pekka Jäntin nimeä.
kuolettavasti haavoittuoeen vihollisupseerin kuulustelu
Pataljoonan komentajaa oli näyttänyt pitkin päivää
heidän kulkemaansa

Vetäytyminen
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kiusanneen vihollisen saamattomuus
tai lieneekö
se ollut valmistelujen perinpohjaisuutta
hänen to- oli viholdettuaan, että Vaalimon kyläaukeiden kautta
lisrivistö toisensa perään solunut hänen joukkojensa
miehitt:imää sillanpääasemien oikeata siipeä kohti.
Vihollisen hyökkäysvalmistelut olivat siis ilheisestikin
käynnissä. Vahinko vain, että kaukana joen pohjoisrannalla. olevalla tykistöllämme emme vielä tässä vaiheessa päässeet sen suunnitelmia sotkemaan.
Kaikki merkit viittasivat siihen, enei rajuilman

purkautumista tarvinnut enää kauankaan odotella.
Mutta sitä vastustamaanhan olivat joukot sillanpäiiasemiin pysähtyneetkin. Päättävdislys kuvastui kaikkien
miesten, niin itäkannakselaisten kuin myös heidän

tansa Kiviniemen kosken yli johtaville silloille, mutta
keryt tykistö keskitti tulensa voimakkaimpana Saijanjokilinjalla puolustautuvan majuri Saarelaisen patal-

,oonan asemlrn.
Hyökkäysvaunujen etenemiseltä katkaisi kuitenkin
Saijanjoki tien hv-esteeksi paranneltuine äyräineen. Siihen nuovaunut pysähtyivät ja yrittivät senjälkeen,vaikP'ir.cs Osasto I ickin ryhmiiykses:5 Kivi-

nieren si

anpääasemassa

3-6.2.1
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tuekseen rientäneiden keskisuomalaisten silmistä. Täysin rauhallisina he odottelivat nyt ensimmäisen hrlikasteensa lähestymistä.

Sillanpääasemien vasen siipi oli annettu yhdellä
edellisen pataljoonan komppanialla vahvistetun majuri
E. Polön'in pataljoonan puolustettavaksi.
Majuri Polön oli sillanpääsemia puolustavien jouk-

jo kahden edellisen sodao
ajoilta. Nyt elpynyt tutta\"uus jatkui myöhemmin Taipaleella. Tästä miehestä on viimeisten sotiemme innoittamilla, uusilla Runebergeillä vielä paljon runoiltavaa Suomen nuorisolle. Ei ole tämä mies mikään
kojen komentaialle tuttu

"kauhu" eikä "sankari" mainenimeltään nykykäytön
kuluneessa mielessä, vaan vaatimaton pataljoonan komentaja äänettömältä Taipaleen lohkolta, komentaja,
jonka nimi tunnettiin ainakin Kiviniemestä Laatokkaan saakka.
Sillanpääasemia puolustavien joukkojen komentaja
piteli vielä toistaiseksi peukalonsa alla luutnantti N. A.

KIYINIEMESSÄ YT]Oi\]\A L939
Halla-Seppälän rajakomppaniaa

ja kahta pst-tykkiä,

jotka viimeksi mainitut oli kuitenkin siirrety jo vastaanottoasemiin hyökkäysvaunujen mahdollisen läpimurron varalta. Luutnantti Halla-Seppälän rajakomppania oli ehtinyt läpäistä kiirastorstainsa jo sodan kolmena ensimmäisenä päivänä. Tämä komppania oli kalIiisti vihollisella maksattanut sen tienosan, joka mahtuu Raasulin ja Kuolemanlaakson välille.

Edelliseen lisättäköön, että kummallakin etulinjan
pataljoonalla oli käytettävissään 2-4 pst-tykkiä
mikä r'aitava määrä, huudahtanee silloisia oloia tunja majuri Saarelaisen pataljoonalla lisZikteva lukije

si krh-joukkue,

'a

sekä että käytettävissä oli tulenjohdon
ja yhteyksiensä puol:sta erittäin hyvin järjesteryn kevyen patteriston tuli. Kun vielä mainitaan, että koko

tätä porukkaa johtava esikunta sulatteli yhtämittaisen
valvomisen kohmettamia päitään Koppasen talon idänpuoleisessa metsikössä riutuvan nuotion ääressä, on
ryhmitys jo sikäli selvä, että voimme antaa itse tapahtumien puhua puolestaan.
Pelin avasivat
kuten olimme odottaneet
talvisen päivän ).12. -jo vaaletessa esiiin ajaneet hyökkäysvaunut jalkaväen seuratessa välittömästi niiden takana.
Vihollisen raskas tykistö kohdisti edelleenkin ammun-

Kiviniemen maaniie-

ia rautatiesillat
319

:

;
kakin rurhaan, kiivaalla tulellaan lamauttaa niitä seuraavaa jalkaväkeä tulittavan etulinjamme aseita. Tuthr
taistelun pauhu täytti jälleen liihitienoot. Tätä täydensi
jo nyt oma tykistömmekin, joka oli ensimmäiseksi
maaleikseen ottanut Saijanjoen etelärannalla pysähtyneet vihollisen hyökkäysvaunut. Sen lähettZimät ammukset eivät turhaan menneetkään, sen ilmaisi am-

{,
ti

li
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muntaa johtaneen tulenjohtajan puhelimessa lausumat
sanat: "Useita hyökkäysvaunuja nurin, telaketjut ylöspäin
osa vaunuista pakenee takana olevaan metsikköön."
T'dmä tiesi ainakin hengZihdysaikaa majuri
- taisteleville joukoille.
Saarelaisen
Raskain mielin jätti luutnantti Halla-Seppälän rajakomppania aseveljensä jatkamaan taistelua, kun se sai
käskyn siirtyä joen pohjoisrannalle. Käskyn tarkoitus

ten. Hänen asemiinsa jättämien irroittautumista verhonneiden osien onnistui salata suoritus niin hyvin,
että kun vihollinen hyökkiisi uudelleen, hänenkin pataljoonansa pääosat olivat

jo vastaanottoasemien taka-

na. Verhoamista suorittaneiden osien irroittautumisen
helpottamiseksi ampui patteristomme vielä oikealla

hetkellä tutunomaisen tulipeitteensä vihollislinjojen

oli ilmeinen.

päälle.

toteutettaviin valmisteluihin oli ajoissa ryhd1ttävä.
Näistä mainittakoon ainoastaan, että resen'inä ollut
luutnantti J. Åhin komppania siirrettiio o n1t vastaanottoasemiinsa, ja eri tahoilla töissä olevat pioneerit
koottiin käytettär'iksi valmistamissaan hävityskohteissa.
Hiimärä kääntyi pimeäksi, mutta taistelut yhä r,aan
kiihtyivät oikealla siivellä ja levisivät keskustaan päin.
Vihollinen näytti valinneen hyökkäyksensä painopiste-

likön, luutnantti Ahin tapasi sillanpääasemien komentaja Aleksandroffin mäellä 6.12. kello 3 ja sai häneltä
tällöin tietää, että r'iimeisetkin irroittautumista verhonneet omat joukot olivat letäytlneet hänen asemiensa
läpi. Komppanian päällikkö sai nyt vuorostaan käskyn
aloittaa irroittautumisen ja vetäytyä joen pohjoisrannalle kello 4 mennessä. K?is§n toistettuaan hän lisäsi:
Pyydän onnitella itsenäisyyspäivän johdosta.
-Mitä ajatuksia nämä sanat synnyttivätkääo tuona

Odotettavissa näytti olevan asemiemme
tyhjentäminen, joten kaikkiin sitä edeltär'iin, asteittain

f

suunnaksi juuri oikean siipemme. Tämä

oli käsitettävissä, sillä 4.12. sen saavuttama kosketus oli sille selvittänyt asemiecrme kulun, siis myöskin sen, että oikealta siiveltämme oli Kiviniemen silloille kaksi kertaa
Iyhyempi matka kuin vasemmalta siiveltä. Tässä maastosta johtuvassa sillanpääasemien sijoituksen epäsuhteessa olikin piillyt asemiemme heikkous siinä tapauksessa, että taistelut olisivat saaneet jatkua pitemmän
aikaa.

Myöhemmin illalla ylemmän johtoportaan

t

Irroittautumiseo aloitti vasemmalla siivellä puolustautunut Pataljoona Polön, joka jo tätä ennen ol imyöskin saanut torjua asemiansa vastaan suoritetun hyökkäyksen. Syntynyttä taistelutaukoa hyväkseen käyttäen
pataljoonan onnistui irroittautua vihollisen sitä huomaamatta, ja komppaniat sivuuttivat vastaanottoasemat niille märättyyn mdä.rdaikaan. Samoin onnistui
majuri Saarelaisen pataljoonan irroittautua yli odorus-

kanssa

Vastaanottoasemat miehittäneen komppanian pääl-

hetkenä vastaanottaiansa mielessä, iä2ikööt tässä yhteydessä toistamatta. Valoisia ne eivät ainakaan voineet

olla silloin, koska maailma hänen ympärillään näytti
olevan yhtenä rulimerenä ja kun jäljellä oli ainoastaan raskas velvollisuus todeta, kuinka hänen joukkonsa viimeisetkin rippeet hiljalleen ja äänettöminä
soluivat Kiviniemen koskien yli johtaville silloille,
ylittivät ne ja katosivat lopulta yön pimeyteen, ja kun

oli vastattava siitä, että juuri ne sillat,
joilta hän niin monta kertaa tätä ennen oli saanut

hänen itsensä

käydyissä puhelinkeskusteluissa saatiin varmuus siitä,
että sillanpäiiasemien tyhjentäminen aamuun mennessä
oli jo pääte§ tosiasia, mutta sen alkamista koskevaa
hetkeä ei ollut vielä määrä§. Tämä tietoisuus oikeut'
ti saattamaan asian myöskin etulinjan pataljoonieo ja

tämän tienoon kauneutta rauhassa ihailla, tulivat oikealla hetkellä räjäytetyiksi.
Siltojen romuttamista ei suoritettu tällä kertaa hetkeäkään liian aikaisin. Tuskin olivat Komppania Åhin

jo

viimeiset miehet vihollisen kiivaan tykistötulen saattamina ehtineet lähimpien, joen pohjoisrannalla olevien talojen suojaan, kun vihollisen hyökkäysvaunut
ilmestyivät näkyviin vastarannalla noin 150 metrin
Mutta ne myöhäspäässä olevan tienmutkan takaa.

pioneerikomppanian tietoon sekä antamaan jo tätä
varten esikdskyt. Niistä mainittakoon, että Komppania
Ahi sai jo nyt miehittää vastaanottoasemat ja että kaukaisemmissa kohteissa suoritettavat hävitystyöt saivat
alkaa.

Ratkaiseva känne tapahtui kello 23, jolloin saapui
puhelimitse määräys irroittautumisen aloittamisesta ).
12. kello 24. Raskaimpana huolena painoi sillanpääasemien komentajan mieltä epävarmuus siitä, kestäkö
majuri Saarelaisen pataljoona sen ajan, jonka kauimpana edessä vasemmalla siivellä olevien joukkojen irroittautuminen tulee vaatimaan, sillä viimeksi minitut
joukot ehtivät vastaanottoasemien taakse aikaisintaan
6.12. kello 3 mennessä.
Lyhyet puhelimitse etulinjan pataljoonien komentajille ja pioneerikomppanian päällikölle annetut käskyt
saivat koneiston uusia tehtäviä vastaavaan käyntiin.
Vastaanottoasemat miehittäneen komppanian päällikkö

-

tyivät sittenkin.
Itsenäisyyspäivänä L939

kello 3,55 tärähteli maa

Kiviniemessä, ja kun räjäytysten aiheuttamat pölypil-

vet olivat haihfuneet, saattoivat ldsnäolevat todeta, että
yhdyssiltoja vailla oleva joki virtasi jälleen i d ä n

jalännen

välillä.

(Kirjoitettu

Savonlinnassa

v. 1940)

oli

tavattavissa henkilökohtaisesti, joten hän ehti saada
k?iskyn myöhemminkin. Läsnäollut patteriston komen-

OLI VAHVUUTTA

taja kuuli kaiken, mitä hänen ympärillään tapahrui ja
pääsi heti tehtäviinsä käsiksi, joista muita tärkeämmäksi osoittautui majuri Saarelaisen pataljoonalle irroittautumishetkellä mahdollisesti annettava tykistön

Sotamies Sippola Kauhavalta teki korsuilmoituksen.
Häneltä iäi kuitenkin miesvahvuus ilmoitiamatta,
jonka vuoksi evorsfi kysyi:
Entä mikä on korsun vahruus?
- Herrö eversti, se on siinä suunnilleen neliå

tuliruki.
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Eversti saapui erääseen rykmentiinsä

tai- viisi

hirsikertaa.

korsuun,
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Jouluharta::-:

ALOITETTL'ÅÅN hyökkäykscn Suomen rajan yli
30.11.19)9 \'en:il:iiset saxvuttivat 12.12. mennessä
Kar jal:n k.r.nnrksella kaikkialla ns. Mannerhcimlinjan, .jolle suLinr.llrislen päär'oimat olivat asettuneet
ylcensä til.rplisten Lnnoituslaitteiden varaan puolustukseen. \';rhvo;en ven.il.iisten voimien rynnäköt jatkuivat ni't nii:.i as:i:ri.r \'.rstlin srrtojcn hyökkäysvaunujen ja lukuisicn lentokc.neiden tukemana. Suomelaiset torjuivat kuitenkin jokr t.rhollrr närnä hyökkäykset tuottaen vihollisc-lle suurir t.rppioita. Monien tais-

tclukenttien kunnirkk.r.rt nimet piirtyivät tältä aialto
Suornen sotehistoria:n. T.'.is:r.lut hiljenivät r-ihdoin
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Kun veniiläisten etcneminen oli pysriytetty, oli tullut
suomaleistcn Yuoro ryhtyä r,iip1'mätt.i lirstrtoimint.rxn,
enncn kuin vihollinen ehtisi linnoittautul. Lär.rsi-Kannaksella oleva II AK suunniteltiinkin vrrstahyökkäykseen linjalla Hatjalahden.iärvi
Karhula
Sum- olin-ra
Muolaanjärvi
Ysk.yän,i.- Trillä rintan-ralla
vat -ryhmitettyinä oikealta
lukien 4.D, 6.D, t.D, l.D
ja I l.D.
L:ihestyr,;in joulun rauha ei toimenpiteitä hidastanut, j.r hyökkäyksecn ryhdl'ttiin kenraaliluutn. H j,
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syistri rr.rorokaudcn kuluessr vähäisen ctcncnriscn jälkr,en voim.rkk;ridcn vihollisvoinricn vestarintaan.
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1939

r'lin tykistö ja

Öhcp'istin .johdolll joulu..Lrrton aamun.r 24.12. Mutta
se ci johtanut toivottuun tuloksecn, r'aan tyrehtyi eri

W

Jouluyönä Kannaksella

Länsi-Kannlksclla 15.12.,
jatkoivat toimintaansa.

Jouluaaton iirttona 23.12.1939

mc yllättäcn käsky, cttä leiri
panian

oli

oli

tuli kompl>aniallempurcttx\,.r ja komp-

olta'r,a marssivalnriina määräajan kuluessa.

Emmc tosin tienncet mitriiitr \'lrnrra, nrutt;r jostrkin
oli tullut huhunomainen tieto, että meille tulisi lähtö
Summan rintarnakaistalle, missä nrcidän olisi vallattlva
takaisin jokin varhemmin viholliselle luovutettu tukikohta. Huhusta oli seurauksena monisanaista kannunvalantaa. Tictysti suurenncltiin asioita, koska meillä
ei vielä silloin ollut taistelukokemusta ollenkaan, eräi32t

r
tä mitittömiä partiomatkoia lukuunottamatta. Jotakin
suurt.l oli varmaankin tekeillä, sillä koko rykmenttimmc, silloinen everstiluutnantti A. Pirilän komentama
JR 18 oli määrätty liikkeelle erityistä operaatiota varten. Tämä tieto oli omiaan innoittamaan toisia jl s,urmaan toiset tals entistäänkin totisemmiksi, siliä kukaan ei loppujen lopuksi tiennyt, minne mentäisiin ja
nritä tulisi ra|,rfi1r-u.n.
Marssille lähdettiin saman päivän aamuna. IVatka

oli äärinrmäisen rasittava päivälläkin, koska se suoritettiin kokonaan pitkin koskematonta, tietöntä erärnaata,
pitkin metsiä ja näreikköjä. Yön tultua se tuntui mener'än yli inhimillisyyden rajojen, sillä kaiken muun
hankaluuden lisäksi

oli niin

pimeää, että edellä kulkevaa tor.eria ei nähnyt, oli kopeloitava käsin yhteyden
säilyttämiseksi. Ä{aasto oli kaikille ouior, joten eksymisen vaara vaani joka hetki ja kaikkialle, koska puhu-

7 Kuivaa puuta ei tuntunut
löytyvän mistään ja kymmeniä asteita sivuava pakka-

kaikkea kahvinkeittoon

nen yltyi yhä (ei tunnettu ilmiötä, että pakkasessa
pilkottu tuore koivu palaa yhtä hyvin kuin kuivattu
puu). Hytisimme viluisina teltoissa, joissa oli melkein kylmcmpää kuin ulkosalla. Tuntui kuin sielu-

kin olisi

jäätynyt tässä kylmyydessi. Joidenkin re,

puista löytyi lopulta paperien iärteitl. Ne poltettiin ja
niin kamiinanlery kuumeni sikäli, että srimme joitakin
kahvipakkeja kiehumaan. Kuuma kahvi oli sinä yönä

kultaakin kalliimpaa. Se jaettiin kristillisesti tasan,
niin että jokainen telttakuntaan kuuluva s;ri sitä tilkkasen pakkinsa kanteen mieltä virkistämään

je

jäseniä

lämmittämään.

Leirimme oli pysfytetfy erään näreikköisen kumpareen laitaan, sen luoteisrinteelle. Tuo kumpare oli jon-

ä
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w.
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Ruokai

ua meisän suolassa

pakkasessa

minen, r'alaisimien käyttö, jopa tupakoiminenkin oli

kinlaisena näkösuo.jana

ankarasti kielletty yömarssin aikana.
Loppuun lsti uupuneina pääsimme lopulta teroit-

käli pysyttelisi sen takana. Annetussa tilannetiedotuk-

teeseemme, Karhulan

§ummnn välimlastoon
- toir.oimme saavammeSummajoen länsipuolelle. Siellä
hetken hengähtää, mutta mitään lepoa ei vielä saatu, sillä
teltxt oli pystytettär'ä mahdollisirnman pian ja pirncän
vielä r,allitessa. Leirin pystyttäminen syiipimeäsiä metsässä ei ollut leikintekoa, mutta teltat saatiin kuin
saatiinkin pystyyn. Nyt oli edessä uusi puln-ra: mistä
saada palavaa puuta telttojen lär.r.rmityksåen
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ja

enncn

ja miksei tulisuojanakin, mi-

sanottiin, että rykmenttimme tehtär,äksi tulisisuorittaa yllätyshyökkäys ja vallata eräs jatkuville sotatoimille tärkcä tukikohta, joka varhemmir.r oli joutunut
vihollisen käsiin. Pataljoonarrme, II/JR18 ei oftaisi
kuitcnkaan osaa varsinaiseen hyökkäykseen, vean seolisr komentajan käytcttär'issä olevanl resen,ir-rä, r.nistä
tarpeen tullen irroitettaisiin picnernpiä tai suuren.tpi:r.
osastoja. Toiset olir.et h1,r'illään, toiset pahoiliaan
tästä tehtä\'ästä. Se osoittautuikin olevan melkein vaasessa

ajan, mutta meikäläiset osasi\-et plsvtellä paikoillaan
ja liikkumatta aina silloin kun valo.rmmus loisti kirkkaimmillaan, mutta heti kun sen hohde himmeni,
pojat svöksähtir'ät lumikuopista.rn j.r juoksir'.rt nopeasti seur.ravaan tavoitteeseensa. Näin et:-ni n'hmittynyt
joukkonrnre hit.r.rsti, mutt.r määritietoise::i kohti' vihollistn .rsemit nrurhrl'ast;r tulesta huolimri:.r.
\':h:c,in rlkoivai mrös meikäläisten kren.rr:inheitiin:et n-r;u::-r-r rrr':n n-reidin kumprreemnte t.rkanil
olevist;r tuli.rsemrs:r. Tlsrl k.ri johtui. etti vihollinenkin avesi krana.rtinhe:tin:ulen. je koh:r :lkoi krrnaatteja tipahdella kump.rreeile jr leirirlueellemmc.
eikä niitä suinkaan tipahdellut vähän. Koetimme suojautua kukin parhaaksi katsomallaan tavalla, mutta
komppania ei saanut kuitenkaan hajaantua etäälle
mahdollisen hälytyksen varalta. Yritimme etsiä maastosta kuoppia ja syvennyksiä, ja sellaisiin ahtautui
miehiä enemmän kuin mahtui, joten alimmaisiksi

joutuneel olivat usein melko tukalassa
'13
Korohoro iskee

'ffi

rallisempaa kuin todelliseen hyökkäykseen osanotto,
kuten totesimme varsinaisen taistelutoiminnan alettua.
Kumpareelta, jonka suojassa leirimme oli, avautui
näköala aukiolle, jonka takana olevan metsikön reunaan vihollinen oli kaivautunut. Ei tarvinnut olla erikoinen sota-asiaintuntiia käsittä:ikseen edessä olevan
tehtävän'r'aikeusasteen, varsinkin kun vihollisella oli

tiettävästi niin miehistön kuin materiaalinkin suhteen
moninkertainen ylivoima.
Suomalaisten hyökkäysaalto oli ehtinyt tuskin aukeamalle, kun vihollinen avasi hirvittävän tulen §mrnenillä, ehkäpä sadoilla konetuliaseilla. N{eikäläiset

näyttir'ät etenevän kaikesta huolimatta kohti aukea-

#
§

rnan toista laitaa, vaikka etäältä katsellen tuntui siltä,
cttä jokaisen miehen oli suorastaan mahdotonta pädstä
tuon tulimyrskyn läpi hengissä. Mutta ensimmäiset
rniehet näyttivät ehtineen jo vihollisen välittömään läheisyyteen edettyään nopein, lyhyin syöksyin maastoa
suojirnaan käyttäen. Vihollinen

kiihdl'tti tulensa äärim-

milleen, mutta se ei voinut nifidä meikäläisten liikkeitä kyllin selvästi, ja tunruikin siltä, että sen tuli oli

m
ffi

umpimähkäistä.

Fosforinhohtoisia valoammulisia kohosi aukeaman

ylle ja närtti pysyr'än ilmassa aivan kiusallisen pitkän

asemassa.

Tämä oli meidän tulikasteemme, ja ehkä se oli hyväksikin ainakin joihinkin nähden, sillä olihan se tavallaan havainto-opetusta siitä, millaista sodassa saattaa
olla myös "takalinjassa" reservissä.

Kun ensimmäiset meikäläiset olivat
man

päässeet aukea-

yli,

;'atkui ankara kamppailu vihollisasemissa ja
niiden edustoilla. Se oli oikeata kahakkaa, missä ei
aseita valittu, vaan sellaiseksi kelpasivat kiväärinperät,

pistimet, jopa puukotkin. Vahinko vain, että meikäläisillä oli peräti vähän konepistooleja, sillä ne tekivät
suorastaan hirvittävää jälkeä vihollisen täyteen ahdeluissa taisteluhaudoissa. Konekivääripesäkkeet, jotka

olivat jo

tdssä taistelun vaiheessa menettäneet merkityksensä, vallattiin yksi toisensa jälkeen, vaikka mo-

ninkertainen ylivoima teki ankaraa vastarintaa.
Taistelua jatkui päivän valkenemiseen asti, ja paljon uhreja tämä jouluyön hyökkäys vaati meikäläisiltäkin. Haavoittuneiden lukumäärä oli aivan tavaton,
mutta kaatuneita oli lopulta suhteellisen vähän, paljon
vähemmän kuin ensiksi arvelimme. Taistelun tiimel-

lyksessä menivät komppaniat ja pienemmät osastot
niin sekaisin ja epäjärjestykseen, että moni poika tavoitti oman yksikkönsä vasta monia päiviä jälkeenpäin.

Marssi takaisin entiseen leiripaikkaan suoritettiin
oli yhtä raskas ja vaivalloinen
kuin tulomatkakin oli ollut. Taas saimme tarpoa sdkkipimeässä metsässä, polviin asti upottavassa hangessa.
seuraavana yönä. Se

Se

oli todellakin unohtumaton

jouluaatto.

W
Viestimieslen iaps,t kaikeilivaf pakkasessa

ia fykisiö ei voinut

ioimia

tb'{f
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LAATOKAN KÅRJALAN puolustamiseksi oli l:re.
dittu jo \ruosia ennen Talvisodan puhkeamista usei;.i

sirhen.

\xihto3htoisia suunnitelmie. Erästä näistä nimitertiii.r
keskitystapaus VK 2:ksi ja toteutettiin sittemmin melkeinpä sellaisenaan. Pienet eroavaisuudet, joilla ei o1-

krnnallepanopäivänä ja

lut

mitään käytännöllistä merkitystä, johtuivat siitä,

että aikaa

oli

käytettävissä enemmän

kuin oli

osattu

ot:Iksux.

YK 2:n

mukaan

lustusasemana

tuli IV AK:n

ensimmäisenä puo-

(n:o 1) olemaan linja Laatokka

Ki-

Varpajärvi - Saa- ja
järvi.
rijän'i
Piitsoino
Koirino- ja oli
Salon
tienristeineen
pidettävä-eteentyönnettynä tukikohtana
seuraavassa ilmene'r,istä syistä mahdollisimman kauan.
Puolustusasenra n:o I oli miehitettävä kenttäarmeijan joukoilla, mutta niiden liikekannallepanoon ia keskittämiseen tarvittavan ajan hankkisivat viirytystoiminnallaan suojajoukot. Nämä suojajoukot järjestettiin ns.
Karjalan Ryhmäksi, joka käsitti kolme erillistä pataljoonaa, yksi jokaisen rajan yli johtavan tien suunnassa. Pataljoonat perustettiin Salmin Rajavartiostoa run-

tilä

Ruokojiirvi

Syskyjärvi

kona käyttäen. Lisäksi kuului suojajoukkoihin yksi
Pitkärannan suojeluskunnan järjest2imä patteri.
Suojajoukkojen tuli aloittaa viivylys rajanpinnasta
lähtien. Viivytysalueer. takarajaa harkittiin tarkasti,
ja aivao ylimalkaisesti sanoen sen määrittely perustui
324

etti meille edullisimmassa tapauksessa 12.D:n
ensimn.riiset kuljetukset ehtisivät Loimolaan III liikc-

il.D:n vastaavasti Koirinojalle IV lkp:nä. Tällöin oletettiin vihollisen ylittävän

r.rjan jo julistamispäivänä. Nämä seikat huomioon
ottaen päädyttiin sekä teoreettisten laskelmien ettäsotapelien avulla siihen, että takarajana

tuli olla

linja

Lavajarvet
Uuksunjoen alajuoksu
Kotajärvi
Saarijän,i. Suojärven suunnalla
oli -takarajana Iinja
Kotajärvi
Salonjärvi, koska sielläkin voitiin maas- mclkoisesti ennen kuin se vaikuttaisi
toa luovuttaa
yleistilanteeseen. Itse Suojärven seutu ei suinkaan ollut
yleistilanteen kannalta niin ensian'oisen tärkeä kuin
miksi esim. kenraali Talvela on sen jossakin kirjoituksessaan pyrkinyt tekemään. Suojärven alueen pitämistä ei otettu ensinkään IV ÅK:n puolustussuunnitelmaan, koska tämä olisi eteentyönnetyksi alueeksi
jäävänri vaatinul suhteettoman paljon voimia. Taistelu
Suojärven puolesta olisi epäilemättä vaatinut Tolvajärven raskaimpiin mieh.istötappioihin verrattavia uhreja
ja niitä oli yksistään erään tällaisen maastokaistaleen
vuoksi vältettävä.

Kuten sanoin, tämä oli meille edullisin tapaus,
sillä muutoin puolustusasema n:o l:n miehittäminen
kävisi kyseenalaiseksi. Aikaa oli tällöin saatava viirytystaistelua varten lisää, ja t?ihän taas oli vain kaksi

:r.rhdollisuutta: suojajoukkojen vahvuuden lisääminen
.ja. r'iirytysmahdollisuuksien parantaminen. Ensimmäistä mahdollisuutta ei miesten puutteen takia voitu ottaa
huomioon, ja niin oli turvauduttava yksinomaan kenttävarustustöihin.

Ratkaisu

oli

yksinkertainen, mutta muuttui vai-

keammaksi, kun korkea parlamentti ei tietenkärin tahtonut myöntäå varoja, moiseen touhuiluun. Årkedi.rn

a

mäen strateegit pitivät selleista tarpeettorrxn.l. \'.rstr
vuonns 1939, kun pimener'ä tilanne p.rni yhi r.rk.ivammin tulevia ajattelemren. niitä sa:tiin. Sunrmra
en enää jaksa muistaa, sillä tiliq'kset hoiti 3.DE suoraan.

Määrärahoja odoteltaessa oli kenraali J. Heiskasen
johdolla suoritettu latjoja operatiivisia tiedusteluja
niin, että kaikki olisi valmiina, jos rahaa joskus annettaisiin. I{utta siitä oltiin kyllä r'armoja, ettei sitä hy-

a

I

väksi nähdyn tavan mukaan suinkaan saataisi läheskään riittävästi. Oli siis tarkoin harkittava, mitä ja missä rakennettaisiin.
Niistä kolmesta tiestä, jotka Salmin, Uomaan ja
Suojärven kautta johtivat rajan yli, oli Kolatselän _.
Käsnäselän
Koirinojan tie ehdottomxsti tärkein.
Kenraali Heiskanen
ajatteli näet suunnilleen näin:
jonka
vihollisen
voin.rrryhmä
Kolatselän
Jos
suuruudeksi arvioitiin noin kaksi rykmenttiä- sekä keveiden joukkojen pääosa
suunnataen länttä kohti,
- Viteleen voimaryhmän
seo hyökkäyssuunta leikkaisi
hyökkäyssuunnan Koirinojalla. Tämän paikan valtaus

takaisi molempien voimaryhmien taktillisen yhteistoiminnan. ja lisäksi joukko jen huolto helpottLrisi

suuresti. On selvää, että r'oimia täytvisi erottaa Käsnäselästä Loimolan ja ns. Siirantien suuntiin varmistustehtä\'iin, ntutta tämä r,oimanmenen's korlrutuisi, kun
molemr.nat voimaryl.rmät Koirinojrll-r rhn'isivrit. Sitä
paitsi voin.rekas eteneminen Käsniselis:.i Koirinojae
kohti p.rIplilisi meirl;it tyhjentämri.in S.i]::-.rr ::rnsuun-

nrn

rin::m.rp.rinostuksestr riippun-r;rtir.
Kun siis
- lrs: n hr'öki.l:r n:,1..:,r t.rr jos i vc-näl.iisi lle erittäin edul
k.irsl.ih:ö.:sc-r:r,,l.n Ktrl.r:sel.in mx:lstossJ sekj llh:nrmän
r,1

oli rlreistä,
rik.ressr siioittris:;:: rs.<urvhmrinsri Käsnäseljn
Kt irinor.rn suu:l:r::.. E:iile- Klsels:l.in r-rll.r::u.:.r: h=:::.imättä he tulisir'.rt mliis
mään i'oimakkaita je nopers:i liikkurir osrstsrr.,- Loimolaa kohti. Salmin suunnall.r. jonk:. kohtrlo r:i::ur
iskuryhmän hyökkäyksestä, tulisi r.rhollinen ssn sijaan toimeen aivan pienin voimin ja hvökkäisi siellä
vain sitomismielessä.
Suojän'en suunn:llr toimivat veoäläiset voimat saanevat
tehtär'äkseen Suojän'en
valtaamisen, mutta alkuoperaatioiden aikane tuskin
muuta kuin Suojokilinjan haltuunottamisen ja sillantien rirkr,i.in Kcirinc.j:r soli-lrukoht.r.rn.

ettl vc-nriliiset soJ.1n

pääasemien varaamisen.

Ylläolevasta selviää, minkä takia varustustöihin ryh-

dyttiin vain Uomaan tien varressa ja siltä pohjoiseen
ja luoteeseen johtavien teiden sulken.riseksi. Ennen

oli juuri sicllä parannetta'r'a viivytysmahdollisuuksia, mutta näinkin rajoitettuun pyrkimykseen oli
eduskunnan almu täysin riittämätön.
kaikkea

Kesällä 1939 sitten kuljetettiin jokaisesta 3.D:n
rykmentistä yksi vahvennettu komppania Koirinojalle,
jossa niiden alistus tämän kirioittaialle astui voimaan.
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Ralakariaian puolustussuunniielma

la kenliälinnoiluslyöl vucnra

Ne siirrettiin heti marssien johtooni määräffille työpaikoille Lavajärville, Siirantien varteen ja Saarijätvien viereiselle kannakselle. Sortavalan sk.piirin asettama komppania sai tehtäväkseen ns. Hallinlammen

linjan

varustamisen. Pioneeripataljoonasta osallistui
töiden valvontaan kapteeni Lauri Tarkka.
Kaiken kaikkiaan suoritettiin ennen YH:ta seuraavat
työt:
kannas: panssarikaivanto
-- Ylä - Ala-Lavajärven
ja yksirivinen
piikkilankaeste.
Sääksjärvi: yksirivinen piikkilankaeste.

- Saarijärvi: panssarikaivanto
lankaeste.

ja yksirivinen piikki-

Kaikille kannaksille rakennettiin lisäksi joitakin
avoimia ja kevyesti katettuja kk- ia pk-pesäkkeitä tär-
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1939

keimpiä sivustatuliaseita varten sekä lyhyita pätkiä
näihin johtavaa yhteyshautaa.
Myöhemmin lokakuulla olivat IV AK:n alueella Kitilän, Syskyjärven, Leppäsyrjän, Salmin, Uomaan, Loimolan, Suojärven ja Suvilahden linnoitusryömaat.

Nämä oli järjestetty siviilityömaiden tapaan, ja työvoimana oli työr,elvollisuuslain nojalla töihin kutsuttua
r'äkeä. Työmaista järjestettiin yhteisen johdon alainen
Rakennuspataljoona 4, jonka perustamisesta IV ÅK:n
pioneerikomentaja, majuri M. Oinonen antoi käskyn
2L.10.19 jamääräsi sen komentajaksi reservi-insinööriluutnantti Åallon ja viihän myöhemmin res.ins.luutn.
E. K. Käyhkön. TZimä työvoima oli huomattavalta
osalta Pitkärannar ja Jänisjokilaakson tehtaiden ryöIalsrfl-

RE IN

O S IMONE

LUUTNANTIN KOE
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f ouruNPYHAN

RATOKST

aa

a

4

"Åaverykmer-rtin" eli f R i:n t.K:n .:e,:len:t it,ivietettiin leppois.r.i jouiun;i hien eh:otr:-r '.
1942. Kotoa saadut, t.rsrtu: i.r jo piiosin sr'ödr':
ruokapaketit antoiv,rt tu.<er'.rn olon olemukselle, .jr
hehkuvasta kamin..Lst.r tulvehtiva lämpö pekotli
vaatteiden r'ähennlkseen. Oii niin mukar-an tun,ellista ollir vain jl ajetella, ettei tlrvitse olla ulkona,
jossl kylrni viin.ra vaati vartiomiehelle nishaan prlrsun vlrtioiurkin. Lähetit puuhrsivet klminan ääress;i iltakorvikkeen keitossr. Kor'.rne teistelijlna tunnettu ia tunnustettu komp1..u.ri.111päällikkö, kaptceni
Atte Hermola vuodrtteli ihrni:r sanoje "tulevien
iastensa äidille" mener'ään kirjeeseen. Korsussa olijoista vain luutnantti Tuc,:.nlrl;. ei näennäisesti tehnyt mitään
istui r'.rin 1:r.erins:r reunilllx ja tutki
sussa

varsikäsikranaatti
r sr.i l:r.r ; e ::e isin r.j atuks ir.r.
Uskaltaisikoh.rn. ilsi'i Tuom:ralrr ääneen
- itscltään
kuin

O'..'..:

s-,

rr:,.

r

rr.ruhk.i jokaiscn p1'rkiessä yhtäai-

^paitlsillarrn

iirises:i u.i,.. i-.r,r: sui":.rsilllln ja
p.r.ukl:uvr:n ij.i.,:.:..-:). Kcnclläkään

ei

ulos

tuntunur

oier'.rn halu.r ,;iäd1 rLrrsLlLln scLlrilllrlaun Iuutn.rntin

kokeen onnistumisr.r.

Ir{utta 1'ksin jä,itliin li:'.r:nlntti nluroi svJ:isillä oliir.rn h.in s.rlnut elo.i täh;in
nukuttavaan yksitoikkoisuuteen. Hrin oli nimittärn
polttanut varressa olevan ruudin irr enn.1{oltt enmensä poirjasta,

nen koettaan.

arvar.r

Mitä? Hermol.i iiintli kvsyessään katsomaan
j.r r.ihJ:ssIin käsikrrnrretin hänen kiiTuomaalla
sissiär.r j.rtkoi:

IIi:.i s.rr .:.1i. iäsikr.rneatille tcct
-- En::-.::...in
nrietin r'.rin.
-i;illeen
r'.rnkkumrton rauha korsun
l.:sl.:eu:ui
liinliriiiil S:.:r .iltk.risi kuitenkin Tuonlaaia:
K;..-. s.:: sittcnkin kerkeää, pohti hän äf,necn.
-He:::-.,-...,.c-sielt:i kirjoittlmisensa, lähetit siirsi?

r

rir p.r.::: ,:.,.::r:n.rn reun:rlle ja jäii,ät kiinnostunein;r

sc

I

11

r.r,r :--r.,.,

:-.i.i

Iii

k ö i il e

n

k es

kus te

I

u a.

sen käsikranaatin
krn,.s.r. :-:,:..... :ors mitä aiot, käski IIermola.
lå1.:'-. ;::::r.i sen kurnmernplr, muttr joutes- mre:.:-. '.. ,-r.i:s\elin, cttä ennättäisiköhän täslni
rrän \'.1rr;':: .:.=:::,i irri krenlatista heti sytyttämisen
jrilkeen. e::.r:: :-::;1 ruuti on p:rlanut varren läpi
j.L sr:.,'::.i1 .: r-'.:.,..::i'r. Luuletko, että ennättää kier-

T

t

t.iii
r-n e

se

n i::: : :., :.ir.lesr.r sekunnissl ? kysyi

Tuo-

I l;.

-- Kuuie n', :. :.::r3 heti pois se käsikranaatti
iläkä peileile s:n l.:::.s,. i.iski Herrnola.
Enh,in nri:.i. ::r::l: ::kisi vain koettaa, kyllä
- olen 1.rs\en,r:. e::: sen ennättää. mutta o1rninä
koon, puheli Tuo;:'t.i:l.r .<orrJ.t hörössä kuuntele-

t
ii

L

:r

-- ]l::.,..::.i oiieir.r jehkailet

a

ville läheteille.
Korsun rruhaliiseen ilm:piiriin oli iskeytynyt
särö. Kirjeeseen ei lör'tvnv: sopilir sanoja, ja kaminass;r eir'ät puut tahioneer p.:i.r.r. Jännitys tiivistyi
salavihkliseksi lilkuiluksi: n.u:i Tuomrrall tekee ?
Katse etsi mvös, tosin s.rlr.r. suorint;L tietä ovelie,
niin kuin sitä ei kotikorsussl olisi muutenkin tuntenut. Jospa tuo Tuomrrl.r vrit:1i-sikin.
Sitten Tuomrele todellr otti k;isikrlnlatin jälleen
nykäisi
käsiinsä, kiersi päättär'ästi kierretulpan
sytytysnarusta

naatin vrrtta.

- käsikr,rja alkoi vimmrtusti kiertää

SaLrnalla

hän hoki ääneen:

-- Kyllä minä sittenkin
trn

koetan, kyllä tämä kri

nistuu.
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KOKO KANSA
JA MAA

TOUTUIVAT
TAISTELUN

PYöNTEISIIN
Marraskuun 30. päir'änä kello 9.11 r'uonnl 1919

alkoivat hälyt,vssireenit ulvoa Helsingissä. Viholli

sen lentokoncct olivat hyökkäämässä
kohden

ja ne tulivat

uudelleen

ja

kaupur.rkia

uudelleen.

mallr ne alkoivlt puclottaa pommejaan
siviiliasutuksia

niin pääkaupunkiin kuin

Sa-

keskellc

maaseuclul-

lekin tuott;ren här'itystä ja kauhua sekä lukuisia
ihmisuhreja.
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Rykmentin

I ja III

prtajoona saivat jäädä Kollaalle

sodan loppuun sa;rkk:r. Vain

7

I

II

prtaljoona lähti aamu-

yöstä 18. pnä joulukuutil uudelle rintamallc. Å;rmuviideltii alkoi kompp;rniammc 6. JR It hiihtää selustassamme oleveln Loimolln kylään. Se oli r:rcncttänyt
tänä aiklna Kollaan t.risteluissr seLrr.ril\'rrt aseveljen-rme: 'r'änrikit Oines Bror j.r Seloncr.r Sulo, alikcrsrntti
l\likkonen Viljo sekä sot;rmichct R.rr.rtirpelto Annirs.
Eroncn Armas, Pöyhönen Lauri, Nikkanen Teult.r,
Karttuncn Yrjö jrr Åhonen Lluri. H.ravoittuneita oli
2 ;rliulrsecrirr ja t3 micstii. Mutta myöskin niistri miehistä, jotka tänä joulukuisen;r armun.r hiihtir ät kohti
Loirnolrrrr, r'ain h;rrvlt palilsi\'3t tervcinä kotiin. Kompi)iuriiunme tlristeli jl k:rritui viin-reiseen michccn 6.1.
-i0 Petäjäslrrcssa Pitkänr.rnnrn crlustlllir, jonne nvt oli

.ri

I

nretkit.

Llihcllri Loinrolaa tulivat l:uorr:r:t-nuiot vilsteitn.
Ifichct kuornrrrttiin, pressut vcrlcttiin p.irin vli jrr rnatk.L .rlkoi. Suistemoa lähestyttäess:i n.i)il'i jo siviiliasukk,rit.rkin. l-lc ten'ehtivrit rncitä innostuncina. Kei
trlimmckin h1'r'in sotaiscn nriköisiii prr«>ttuncina

j.r

pcscmättöminä. Eräin paikoin oli nrrisr'äki tnonut ticnvJrtcen jo-a suuhun pantavia. Aikrrnrr-.-rc ci kuitcnkiran

srllinut pysiih§ä tarinoitnlan. Scn sijern oli

pysäh-

tly's ja ruokailu Suistamon seminaarill.r. Tuntr-ri oudoltl pitkiistä rrikel olcskclll suurcr-r t.rlor-r scinicr-r s.is.i-

puolcllr.
Kcrr«rttiin,
tt.tässä

ctti vihollincn oli hy'r'ää r'ituhtil cteneOIi sclr'ä:i. cttä pi:rn t,ris-

Laatoklr.r r.rr.rnikollrr.

tcltrisi in.

JOLILUKLIUN t7. pnä 19i9 oli frtelioonrrnrmc II JR
35 Kollaenjrin en tirk;trur torjunr.rss:r r ihoIIiscn srurrto1'riti'stii. Koko plir'än kcstiinccn enl<.rr.ru t.ri-.tulLrn j;ilkeen rihollincn vihdoir.rkin pcrriiintli. Kun sittcn ilt.rI i, rl
ix posti meitä oJo:t.un.r\s.1 l:.M::.:
rrvöi ticto, ettri jo aemulla saisinrme i.itt.i.i hi'.,.is:;t

pinrcässä l.riihtclin.rn.re majoitus;rluc-ellrn.uri-. sitl

:

lämn-rin ruoka

Kt,ll.r.rllc.

Tclttarn ci ollut nrcnelnistä. Siinä tungeksittirn rrsillä pitihän saatll kahvi.r ruu.ri't
priiille. Kcrsantti keskcllä telttaa seisocn korotti ä.incn-

\'.1ttom.Issr. rrht.rudcss;r.
sä:

Niin pojat, meillä oli hyr'ät ajat, hyvä ja r;ruhallinen
elämä ja tämmöiscksi tämä ni't pihantui I -Hiinc-n p.rrtainen niramrnsa näytti cpätoivoiseltr kri.lcn
kurottaesse lunta täynnä olclan plkin kaminrn piiälle.
Postista sain kaksi siviilipakettia, joista vlihdoin
alusvartteet puun juurella ja ripustin vanhut vaxttcet
puun oks.rlle. Kir,jcidcn muk;rna ta.rs saapui tuulrrhclus
kotoir. Tuntui kuin ornaiset ja koti olisivat nyt olleet
hyvin kauklna. Ainolstaan haavoittuminen toisi hei-

dät chkä Lihernn.xiksi. Lomista ci ollut puhcttakaar.r,
sillä rintama tervitsi uriehensri.
Näin victettiin 'r'iirneinen yö Kollaalla. Huolin.ratta
tykistötulcsta, joka hln'akseltaer.r kohdistui majoitusalucclle, nukluivat r'äsyneet sotileat ahtaissa, mutta
lämpimissä teltoissaarr. He olivat omalta tärkeältä osaltaan olleet luomass;r ja vakauttamlssa Kollaan rir-rt.rmaa. Mutta nyt oli tehtä\'ät täällä täytctty, ja aamulla

oli

lähclettär'ä uuteen, tuntemattomirarl slrllnt:un.
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(: aan prc usta,at od:tlivai
siimä kovana viholiisen hvökkäystä

Parin tunnin kuluttua oltiin taas ;rutoss.r ja palel
armottomasti pressun all.r. I\Iutta pian s.r,rvuimn.re Lnpilahdcn kirkolle. Kirkorrkylää evirkuoitiin kovrlla kiireellä. Syytn olikin, sillä idässäpäin jyrisi tykkien ukkoncn ja kajasti tulipalojen loimu, vain noin
10 krn päästä. Pysähdys oli tarkoitettu ruokailu,r virrtcn, koska on-ra kenttäkeittiön-une sirlpuisi vaste muutaman päir'än päästä ;a lämmintä ruokaa ci olisi s.r.r-

tiin

tavana irikoihin.
Ruokliluun mennessrimme käveli vieressäni tuntcn.raton pitkänpuole.inen sotilas puhclas lumipuku yl-
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ä kulieteiliin haavoitluneei

usein ahkioi

lään ja i5o 1gr;,herikotelo vyöllään. Hän kertoi vihollisen oler':n l-rhc-lll t.r i'hä etencvrin. Apua sanoi olevan tuioss.r. L,-:mc,lrsil. tulisi iskujoukko, joka pysähdyttäisi r ihcilrsen e.enemiscn.
Ån'elin. .-i:j ne n1'r sitten olemme kai sitä iskujoukkor. Piciin p:r:r:::rn.r olla puhumatta mitään.
IIäärärik.i:.n :.us kLrkoon nuimme autoi llemme. Seurasi 3 knr rio. Suc.r.ri:.n kllässä sillan luona tuli pysähdys. Kuljettr j-r -lu.;-risi ruton oven je slnoi:
l(u61rnj rlh;:ksi I
Se tvhj eni nopeasti ja autot
hävisir'ät
yöhön.
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Siinä sitä oltiin k:.n;peinemme. Mutta täällä ci
tarvinnut telttoji, koske sillrn t.rkrna mäen töyräällä
näkyi useita taloj.r. Luutnrnr:i Sundström määräsi n'r:rjapaikat.

Kiipesimme jyrkkää mikeä korkeimn-ralla paikalla
olevaan taloon. Asukkaat olir'.rt jättineet kotinsa ilmeisesti hyvin kiireisesti. PövJlllä

)

olilat

ruoka-astiat
syönnin jälkeen. Krmarissa oli k.rikki hätäisesti pengottua. Mutta sotilas kotiutuu ter.rllisesti heti, kun on
luonut yleissilmäyksen ympärilleen. Hän syö ja syö-

tyä nukahtaa. Niin teimme n'rekin. Perunoita saatiin
kuopasta ja hilloja kellarista. Pi:rn hchkui helia punaisena. Kattila ja pakit höyrysir'ät. Oli jälleen kodikasta. Pian nukkuivat kaikki ruokailtuaan sikeästi.
Vain vartiomies ulkona 'r,alvoi.
Tuvan ovi repäistiin auki jo kolmelta aamulla .ia
lähetti saapui kovasti kopistellen.
Komppania kokoontuu kello 3,30 alas maantielle

-

ia

sidontapaika

e

lähtöä varten, kaikki mukaan, kuului sanoma.
Komppania kokoontui joukkueittain parijonoon.
Sukset käteen, ilman tahtia, rnars I

-Hetken

-

marssittuamme kuului vasemmalta metsästä

ärj äisten:

Tultal
Välähdys ja paukaus repäisi yöilman.
- käskystä- oli komppania pitkällään tiellä. Mutta
Kuin
oma tykistöhän se vain näin lausui aamutervehdyksen-

sä viholliselle. Tämän huomaaminen vaikutti vapautuneesti aamu-unisiin miehiin.
Piristyneinä marssittiin eteenpäin. Joku siviilimieskin kuormineen ajoi siinä vielä vastaan. Pian aloimme tulla vihollisen tykistön vaikutuspiiriin. Kranaattcja tuli tasaisesti molemmin puolin tietä. Joskus joku
tiellekin.
Suliset jalkaan! Eteenpäinl Etäisyydet ja väli-

- 5 metriä.
matkat

Edestäpäin kuului kiivasta konekiväärien

ja

käsi-

aseiden ammuntaa sekä pitkäveteisesti jollottavaa huutoa. Lähemmäs tultua käsitimme vasta, mitä huutoa
se oli:
a -uraa uraa. Vihollinen
Raa
aa
- siten vahvistaakseen
- huusi- rynnätessään.
Kaipa
näin
itseään kestämään edessä olevan pahan.
Kiivaasti hiihtäen komppania poikkesi maantieltä
vasemmalle ja saapui jyrkän mäen juurelle, joka har.iumaisena jatkui molemmille sivustoille. Tuli pysähdys ja tauko. Komppanianpäällikkö ja joukkueenjohtajat lähtivät asematiedusteluun.
33t

1!.

jokunen lentokone korkealta ylitti meidät. Päivä kului
hiljaisesti. Illalla myöhään saapui vaihto, ja joukkue

il

hiihti

I

Ir

pois.

Väsyneenä useamman yön valvonnasta silloin pyörryin ja jäin makaamaan maantielle nähtävästi kenenkään huomaamatta. Kun heräsin oli joukkue mennyt.
Kaikki oli hiljaista. Kun yritin nousta, tunsin edelleen
huimausta. Tien varressa oli talo ja siinä tien poskessa
sauna johon konttasin sisälle hetkeksi levähtämään.
Åamuyöstä heräsin kylmään väristykseen. Kun jalat
tuntuivat nyt pitävän, kokosin tavarani ja lähdin matkaan. Tiellä tavoitin yksinäisen lähetin pataljoonasta.
Hän neuvoi komppaniamme uuden majapaikan, telon
peltoaukean keskellä. Talon taliaa koivikosta löysin
joukkueeni telttamajoituksesta.

Leppäsillan
Hippolaniärven
Ruci:.
iärven osemai Kitilän suurmotin ymc5. 5

Harva oli meikäläisten ket.iu ollut harjulla. Ivfutta
hyvin olivat pitäneet puolensa. Tuossa makasi kuitenkin vierekkäin kolme kaatunutta suomalaista. Kiivaan taistelun uhreja.

Rinne laskeutui loivana viholliseen päin ja oli
mustii pisteirä
kaatuneita. Toltuneesti meni komppaniamme asemiin harjulle. Tuli avattiin heti, kun vihollinen näytaukeata peltoa. Siellä täällä n?&yi

täytyi metsän laidassa. Tykistö ei pommittanut harjua,
vaan ampui yli. Niimä olivat hyvät puolustusasemat,
ja sangen vaikeata olisi viholliselle suoralla rintamahyökkäyksellä meitä tä:iltä karkoirtaa.
Årvatenkin vihollinen huomasi uutta väkeä saapuneen, koskapa taistelutoiminta sen muutaman turhan
hyökkäysyrityksen jälkeen laimeni. Kello 17 aikaan
luovutimme asemat saapuneelle vaihdolle.
Komppania vetäyryi kylän autiotaloihin ja muutamaan heinälatoon. Oli kova pakkanen ja kova nälkä,

Ir{iehet olivat olleet minusta jo huolissaan.
ÄIitä ihmettä et sanonut mitään, oishan myö
- ssnoi aina myhäilevä Kinnusen Urho.
auteltu,
Kuormrsto oli nyt saxpunut. Ir{iehet olivat syöneet
ja juoneet vahvaan tryliin, kuten näin pakkasella sopikin. Yleinen §ytp'äisyys maailmaan ja oleviin oloi-

hin siis vallitsi. Kun olin syönyt pakillisen

toon.

Olin juuri palailemassa talosta teltoille, kun ylitsemme lensi venäläinen lentokone. Meillä nousi joka
teltan piipusta mahtavat savut taivaalle. Totta ne näkyivät vaikka minne.
Olimme ja nautimme sitten olostamme, kun kymmenettä käydessä kuului voimakasta moottoreiden jyrinää. Kuului huutoa:
Yhdeksän
Pommikoneita, tulevat suoraan

-

oli

tehtä\'issä. Heittäydyimme teltassa

mutta syötär,ää ei ollut mitään. Luonto oli jähmettynyt kuin kuolinsyleilyyn. Taistelutoiminta oli lakannut. Ei kuulunut laukaustakaan. Vain autiotalojen
nurkat paukkuivat kylmän kourisruksessa.
Illalla kello 20 sai komppania luvan palata enti-

siin majoitustaloihinsa. Kylmissään olevat miehet kii-

rehtivät vinhaa vauhtia saman matkan, jota aamulla
kiipesimme taloon korkealle
mäelle. Siellä heti kahvi kiehumaan ja perunoita kuopasta. Kaikki olimme hyvänolon tunteen vallassa. OIihan päivä kohdaltamme mennyt ilman tappioita.
Vihollisen hyökkäyksen torjunnassa olimme olleet
osallisena, ja niin olimme tehneet jälleen maallemme

oli tultu. Vielä kerran

fifu

palveluksen. Suomen kohtalo oli vaakalaudalla, ja
jokainen mies tunsi voimakasta yhteyttä isänmaansa
kanssa.

Hälyrys ja liikkeellel?ihtö tuli jo ennen puoltayötä.
Leppäsillassa vaihdoimme luutnantti Roihan komppanian kanssa asemat. Kaikki lähirakennukset rautatien molemmin puolin paloivat valaisten yöllistä seutua. Kaivauduimme lumeeo. Joukkueeni vasen sivusta nojautui rautatiehen. Kävelin yön tunteina pitkin joukkueeni ketjua pysyiikseni lämpimänä. Pahinta olivat jalat ahtaissa lapikkaissa.
Vihollinen oli hiljaa. Varmaan sekin kärsi kylmyydestä.

Aamun valjetessa tykistöt tervehtivät toisiaan, ja
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vahvaa

hernerokliaa, minäkin olin taipuvainen unohtamaan
menneet ja yhtymään yleiseen mielipiteeseen hlwistä
oloista. Siispä sytytin piippuni ia Lihdin kengänvaih-

#§
Asemissa Kollaan

,ffi

vain pitkällemme. Pommituksen jyrinä oli korviahuumaava. Maa tuntui huojuvan.
Tuli äkkiä hiljaista. Kesti hetken ennen kuin toinnuimme lumouksesta. Ryntäsimme katsomaan här'itystä, jooka luulimme näkevämme. Talon rakennukset seisoivat kuitenkin paikoillaan. Pommit olivat pudonneet kaikki ympäröiville pelloille, sielli oli valt.rvia kuoppia. Pellolle paksuun lun.rih.rnkeen oli r:ri'ös

.g)

juossut eräs kuormastohevonen. i.'k: ;.r:'r.,:r.i;=:
saapuessa oli seisonut pihamralh r:=. 3:..:t \.:i:tstettuna. Vihdoin huomattiin rir;: ::l:l:::::::: r'ie:=ss1
valtavan suuri kivi. Huh. :1pl:1-1i oli trs ollurl
Tämä oli varsinrises:i ensim-mäinen lepopiiväm-

me sodan alettur, t.iml 21.12.i!. Ilutta kaikella
on loppunsa. Pimeän nr.llen ruli jälleen määräys lähteä r'aihtarnarn toisia etulin jasta. Komppaniar'.'rme
nousi suksille je hiihti Leppäsillan pysäkille. Sieiiä
pienessi mökissä kokoontuessamme Sundström ilmoitti vhden joukliueista joutuvan 5. komppanian käytettär'äksi Hirvasten kylään. Vapaaehtoisia ei ollut.
Vedettiin arpaa. III joukkue joutui lähtemään.
). komppanian päällikkö, luutnantti Pörhölä lähti
johdattamaan. Metsän halki kulkien sarvuimne Syskyänjoen varrelle paikkaan, johon oli pystytetty muutamia telttoja. Toistaiseksi saimme fäädä tähän. Tehtävänä oli vartioida siltaa, joka tässä kohden kulki joen
poikki.

Rinteellä hier.nrn sivrssa seisoi yksinäinen harmaa

mökki. Tässä oli mainio yönviettopaikka. Majoituin
tähän 1. ryhmän krnssa. Toiset jäivät telttoihin. Kaksi
miestä kerralh.rn oli kuulovartiossa. Lumimyrsky oli

mutta täällä meidän oli hyvä olla. Peitimme ikkunat ja teimme tulen lamppuun, joka löynousemassa,

tyi

seinältä.

oli kortti, johon rnökin §tär oli kirjoittanut: "Äiti. jos vielä tuiet kotona käymään, niin ole
huolette. Oleo lihtenyt naapurien mukana vihollista
Pöydäilä

T88§[t'8&B

BBDS§,!3

- rnielret kertovat
Yuonno I 960

miehet kertovat lehti ilmestyy vuonna
::. =::.:
'.9''. -..: ..:.:i::;i. sirs kahtenatoista erillisenä vähintään
,:,-.-r -.-.::: :i: .:.:r:. Trlaushinta on nyt 700 mk koko-

Kae::

rj. +- l:-.i

;:J-ri:-::i:::i.:.1.

Til.ruksie srs:3,f,loi::r,ii :s::niehemme, postitoimistot ia
Rautatiekirjakaupan r:1'r::1.i:. T:l:uksenne voitte myös
lähettää suolaaa konttoriin:r:e es:::.. tJmln nurr.eroo liitteenä olevalla ko:tilla.

KEDS§B
-

888§8tr[,8

rniehet kertoval

Yuosikerron 1959 konnet
Lehtemme koattorista

on

saatavissa vuoden 1959 vuosi-

kertaa varten:
1. Kovapahvikannet, joihin numerot voidaan kiinnittää
yksinkertaisella mekanismilla. Hinta 200 mk.
2. Kluuttiselkäiset pahvikannet, joihin vuosikerran nume-

rot voidaan sidottaa. Hinta 150 mk.
Postitse lähetettäessä peritään molemmista kansista lisäksi

postikulujen korvaamiseksi 50 mk sekä, ellei raha seuraa
tilausta, ]0 markan Postiennakkomaksu.

pakoon."

Lumimyrskr raivosi nyt hurjana. Väriöttelin tuntini vartiossr vhdessä }{artti Piispan kanssa ja ajattelin kaikkia niitä ihmisiä, jotka olivat ioutuneet iättä-

jr svnnlinseutunsa. Olivatko he siellikään tun'assr mihrn menir'ät. Se riippui kai meistä
täällä rintamall.r olevista. N{utta rajat olivat pitkät ja
armeija pieni. Nii:ikäln vähiä miehiä, mitkä olivat
käytettär'issä, ei olru koulutettu kaikkia silloin, kun
siihen vielä olisi ollut aikr.r ja tilaisuutta.
mään kotins-r

Kello 7 aamulia o:in ensimmäisen vaihdon mukaani ja ryhdlimme vapeuit3mean 1. komppanian miehiä
asemista. Vartiopaikat hoidettiin teltoilta käsin. Erää-

seen isokokoiseen prrsiriiheen sijoittui kuitenkin 2.

ryhmä kokonaao. Riiheen mentiin takaseinään

teh-

oli viholliseen päin.
Lohko osoittautui rauhaliiseksi. Viholliselta olivat

dystä aukosta, koska ovi

i'
)

enemmät hyökkäyshalut menneet. Kahteen päiväiin
ei tapahtunut mitään mainitt.rvaa.
Jouluaattoiltana tein tarkastuskierroksen lohkollamme. Se päättyi jouluillalliseen 2. ryhmän mainioiden
miesten keskuudessa heidän riihessään. Urho Kinnunen toimi isäntänä ja tarjorlijana. Riihen parresta
riippui öljylamppu, oikea kruunupää. Ruokailu tapah-

tui

lautasilta veitsien

ja

haarukoiden kera. Mutta

ruumenuksen puolelta tähysti Vesa Kurjen valvova

silmä pikakiväärin takana.
Oli sotajoulu ruonna 1939.
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Jatkosodan alkuvaiheen aikana operoi
Kuutamalahden seudulla keskellä suuria
erämaita Prikaati K päämaalina mm. Pora-

iärven asutuskeskuksen valtaaminen. Yhtenäistä rintamaa ei puolin eikä toisin voinut siellä laaiemmin luoda, vaan oli vah-

voien, aktiivisten taistelu- ia tiedustelupattioiden avulla hankittava taktillisia
etuja sekä harhautettava ia horiutettava
vastustaian toimintaa. Tällaisia partioita
lähetti prikaatin komentaia useita myös
kauas Porajåirven

Soutiärven - Paadenen teille vaikeuttaakseen vihollisen selustayhteyksiä.
Seuraavassa kerrotaan patiosta, ioka iski
vihollisioukkoja komentavan majud Val-

-

lin esikuntakylään Porajätven itäpuolella.

*
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KON{PPANIÅ oli srrnut oll.r levossa muutamia
päiviä ja miehe: oiilrt saaneet nauttia elokuun auringostr i-r limpimistä ilmoista. Tuntui niin muk.r.r'.rlte. niin kuin ei sotaa olisikaan. Olihan sota
tosin jo kes:änvt enemmän kuin "kaksi viikkoa",
ionkr pituiseksi sotaan lähtiessä monet uuden sodan an'elivat, mutta kukaties sittenkin päästään
pirn ko:iin. Näissä mietteissä luimme Sikovaarassa
.rurinkoisella nurmikolla juuri saapunutta postia.
Jo:kut kirjoittivat kirjeitä, toiset lukivat sanomalehtiä. Toisia näkyi parhaiten kiinnostavan korvikkeen keitto.
Tämä odottelu kuitenkin loppui, sillä elokuun
1{. päivänä puolenpäivän aikaan sain kutsun saapua pataljoonan komentajan puhutteluun. Arvasin
heti, mistä on kysymys, sillä komppanian päällikkii,
luutnantti Alatalo oli jo ennen minua ollut komentajan luona. Oli suoritettava vihollisen selustaan pitkä partiomatka, joka suuntautuisi ensin
kuorma-autolla ja moottoriveneellä Himolan kyläi.n ja sieltä erämaita pitkin aina Porajärven aslr.tuskeskuksen taakse. Minun oli otettava mukaani
i0 kestävää miestä, joiden lisäksi saisin käyttööni
3 koulutettua pioneeria, riittävän määrän patruunoita, räjähdysaineita ja muonaa. Pääasiallisin tehtär,ämme oli vihollisen häiritseminen, jota varten sain
pataljoonan komentajalta tarkat ohjeet. Erityisesti
käskettiin välttämään tulikosketusta vihollisen

kanssa. Åikaa tehtävän suorittamiseen annettiin

vuorokautta ja partion matkan

tuli alkl;r vielä

7

sa-

mana päivänä.

Suoritimme matkavalmistelut, je neur-ottelin vielä tarkemmin sekä komppanian pä.illikön että p:-

taljoonan komentajan kanssa prr:iom.rti.r.rn liittr'vistä seikoista. Kumpikin piti m::i:.r h', i in r'.r.rrallisena, ja varsinkin kompp-rni.l: :.:.-1...: ..i :'.:r:,,:i

vin. Oli huolehdittrva, että k;rikl<i mrtkrrssa tarr itfrrvl tuli rnukaan ja että kant.rnukse: tulivat jaetuilisi trsrrn miesten kesken. Ennen lirkl<ecllelähtöä .rnnoin miehille viimeiset ohjeer eienemiscstä,
tuliiuris:-r j.r irroittautumisesta n-rrhdollisen t.ristelu:-^ s.i::uess.r vm. Elokuun 11. päir'änä kello 1i..10
llhJ::::::. m.rissimarn Himolaita etelää kohden

::,::. .::--: ::l:i-i.len

olevan huolestunut.

:

Iltapäivällä kello 16.r0 c,l: :.-:,
auto valmiina kuljetus:: '.:::=: H

r.:=llus . \'l:ii:

-r:::-

tovereittemme onnentoivo-

.::::-.:::l-:.

vii 100 kn-r pituinen "kori.irr::::::trg lir',tn sttorl.rnkin t-natkan .<ulker. II:.:i.ln ::.<:i.: s.r.r::oi iLritenkin srttu
n-ritä odott.rmrion;.r trh:;:sl. :ru:a.r *.ri.ies:,r huoli.
rratt;r ilmoitin lähtiessimr:le. e::f p:.l.irml:. e seuraavana lauantaina kello 1+. io:er viivlmm€ m:rkalla 1 vuorokautta. Pyysin lämmir:ämIin siihen
mennessä saunan valmiiksi. Tarkan kellomäirin
ilmoittaminen huvitti miehistöä
Taival ei aluksi katkennut aivan suunnitelmien
n-rukeisesti, sillä maasto oli yllättävän vaikeakulf Ie:.-1 c,.; ::;: er:ssl

kuista, suurimmaksi osaksi upottavaa suota ja rämettä. Kun lisäksi suunnistuksessa sattui alkumatkalla pieni virhe, emme sinä päivänä ehtineet edetä
kuin vajaat 20 km. Tuli ilta ja pimeä, joten oli
pakko yöpyä ja odottaa aamun valkenemista. Kuulimme pian kolme terär.ää kiväärinlaukausta, jotka
kuitenkin jäivät meille arvoituksiksi. Olikohan vihollinen meidät huomannut ja sen tähystäjät arnpuivat hälytyksiä? Oliko siis jo valmistauduttava
tulitaisteluun ?
Nukkumisesta ei tullut mitään, koska oli kolea
sdä ja vaatteet ja jalkineet läpimärät. Nuotiolla

niitä olisi voinut kuivata, mutta sitä ei uskallettu
sytyttää. Teimme vain pienen tulen suojaiseen p.ril;kaan, jotta miehet saivat keittää korviketta ia ruo
kailla.

)

nousimme kuorma-autoon, joka lähti hiljalleen
kohti Himolanjän'en rantaa. Rannasta jatkui matka
moottoriveneellä yli I km levyisen järven ja pien
olimmekin Himolan kylässä. Siellä yövyimme saedaksemme voimia edessä olevaa matkaa varten.
Kylä oli prikaatin joukkojen toimesta jo aikaisemmin puhdistettu vihollisista ja komppaniamme miehiä oli siellä nyt kenttävartiossa.
Aamulla suoritimme viimeiset matkavalmistelut
ja selostin miehille matkan aikana huomioonotettavia seikko,la. Ta.rkastelin karttaa, josta selvisi, että
matka Himolan kylästä tavoitteeseen oli yli :O km.
Maasto oli vesiperäistä ja ryteikköistä korper ja
upottavaa suota. I\Ionir purolinjoja oli ylitettävänä.
TK-kirjeenvaihtajx, luutnxntti Mikko Rossi oli saapunut seuraamasn lähtöämme ja katseli vartiostx
vapaina olevien miesten kanssa matkavalmisteluJamme.

Tarkoin olikin syytä kaikki suunnitelaat tehdi,
sillä vaikka olimmekin jo Jatkosodankin aikana

suorittaneet monia partiomatkoja, niin edessä oleva

retki oli niistä kaikkein vaativin ja voimia kysy-

Nqji'"!{.-"i-.6",
\ \ [\4"'r-\\\ '* Go
\\,.\

$

'-,fh;*${
0r09030
Kn

Poralärven seudun solatoimialue elokuulla l94l

Seuraavana aamuna varhain höyrysir,ät pakit
uudelleen. Ruokailtiin .j.r juotiin mustrx, r irkistiivää kahvia. Sen jälkeen jatkettiin mzrtkaa, ja päi
vän kuluessa ehdimn.rekin tehdä taivrlta noin 3()
km, vaikka keskipäivällä vähän lepäsimmekin lärnpimässä auringonpaisteessa. Päivällä lähetin sotamies Huurinaisen ja Koivusen viemään viestiä Hi-

molarn toimitettavaksi edelleen pataljoonan ko,
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mentrj:ile. Vihollisia ei näkynyt missään. Mutta
mikään mahdottomuus ei olisi ollut, vaikka vihol-

[,

fi
I
l
I

linen olisi jo ollut meitä vastassa tai lähettänyt
jälkeemme vaikka kuinka vahvan partion, joka väijyksissä ollen olisi voinut tehdä meille paljon vastusta. Suununjoen varresta ei sillä olisi ollut kovin
pitkä matka meidän etenemissuunnallemme. Tuli
jälleen ilta ja taas oli yövyttävä. Huominen päivi

olemaan toiminnan aikaa, koska oli päästävä vihollisen selustassa olevalle huoltotielle. Siksi
oli koetettava kerätä voimia mahdollisimman paljon. Kun olimme olleet liikkeellä kello 5:stä asti,
niin jokainen mielellään asettui lepoon, vaikka vain
muutaman tunnin ajaksi.
Uuden korpitaipaleen jälkeen kello oli tasan 18,

tulisi

I

t,
i
i

kun olimme lähellä tavoitetta. Koska pimeän tuloon oli vielä aikaa, sopi lepo miehille oikein hy-

vin. Edessä oleva yö kysyisi varmasti jokaiselta seki
ruumiillisia että henkisiä ponnistuksia. Vanhat, kokeneimmat miehet nukkuir-at, mutta nuoremmat,
joista useimmat olivat ensi kertaa näin pitkällä par-

tiomatkalla mukana, jännittir,ät eivätkä

saaneet

unta.

Kaikki oli tähän asti sujunut hyvin. Rankka ja
oli matka ollut, mutta tavoitteeseen oli pääs-

raskas

ty suunnitelmien mukaan. Matkan aikana oli jouduttu rämpimään toinen toistaan vetelämpiä soita,
tiheitä ryteikköjä ja ylitetty jokia ja puroja, vuoroin niiden yli pitkospuita kaataen, vuoroin kahlaamalla. Joet, samoin kuin purotkin, olivat paikoittain hyvinkin syviä ja virtavia. Täytyi olla erittäin varovainen, ettei niitä ylittäessään kastuisi,
t

[,

i

lt:

lil
u

Hvvöö
Kannattaa
Kysyö...
siis

H K K:n sukkio, olusvootteito io
neuletovoroito. Niitä volmistetoon noijo koikki
sille, lopsille jo miehille

-

ne ovot lunneituo lootulyötö.
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lioska silloin olisi matkanteko entistä hankalampaa.

Kiinnitin myös levon aikana, kuten muulloinkin,
erityistä huomiota varmistukseen. Laitoin vartiomiehet neljään eri suuntaan, ettei vihollinen pärisisi meitä yllättämään. Näin oli syytä menetellä
sekä päivällä että yöllä.

IIlan

aseensa

pimetessä miehet heräilivät, puhdistivat

ja ruokailivat. Muutamat

miehet jättivät

selkäreppunsa läheiseen pensaikkoon, josta ne vas-

ta paluumatkalla otettaisiin selkään. Toiset kuitenkin arvelivat, että r'oisi tulla niin kiireinen vetäytyminen, ettei niitä iördettäisi fa pitivät reppunsa visusti selässään toin.rinn.rnk in aikana. Ja
niin kävi, että k:il<kir reppu:.r ei Iör-detry' pimeässä
metsässä partion \:ire:ses:i le:ä\'r)'essä, vaan 1.2
re'ppua jäi Porriirrelle.
Kär'in keis:n::i Pikkelan ja pioneerikersantin
\:nss.r iu:,is:':=rss.r lähemmin tilanteeseen. Hyp:lsir=e =.::.::ielle je eteoimme Porajärven kyil.i:r ::::r. Kriikirlla oli erittäin hiljaista, ei näky:'.': rir:i!:i auior. ei minkäänlaista ajoneuvoa eikä
ej:s r<sinäis:ä kulkijaa tiellä, joka johti Porajärle.:i Scu:jän'elle. Illan suussa asettamani tähystä;i:*ifn eir'ät olleet huomanneet tiellä liikettä,
vii<\r
olivat pitkän aikaa pitäneet tietä silmällä.
-l:tkoimme
etenemistä varovaisesti, koska millä het\eliä tahansa voisimme saada vihollisen tuliryöprn niskaamme. Saavuimme pienen puron ylittävälle sillalle, mutta vieläkään ei näkynyt minkäänl:ista liikettä eikä mitään merkkejä vihollisesta.
Tosin oli aivan pimeä, ettei kunnolla nähnyt eteensr, mutta kuuntelimme niin tarkasti, että pieninkin
i:ni tai risahdus olisi kuulunut. Tien pohjoispuoIellr totesimme vihollisen leirialueen, arviolta 30iut havuma.iaa, jotka olivat toinen toisessaan kiinni.
Oii todella ihme, ettei vihollinen ollut asettanut
minkäänlaista vartiota mainitulle sillalle eikä majoitusalueelleen. Olisiko se luullut, etteivät suomalaiset voisi pitkän erämaan halki edetä sen selus,.aan, vai mistä mahtoikaan tuollainen leväperäisyys
johtua? Miehet asetettiin valmiiksi asemiin noin
100 metrin päähän havumajoista.
Mäen kumpareella makasivat miehet nyt ketjussa. Tarkastin heidän asemansa ja siirryin ker-
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ATervetullut uutuus uunivuokien muotoilussa on leveä reuna, ioka helpottaa vuoan

yä u-r ssa la pöydällä' Sisäkkain
pinofia:'':'la v.oat sääslävät lilaa astia-

käsi;:s

t.--^'--xOOU :i=.
Emalikulhot sopivat ruoan lämmittämi-

!

seen ia ruokapöytäänkin ne voi nostaa kunniapaikalle. K- i"o'a on 7 eri kokoa valkeana, pur:'.e-. :e slnivihreänä.

Punainen, sinivihreä, koboliinsininen
- )
valloiftavan kauniii värit ia uusi aianmukainen muoto oike,n io-<-'-eievat nostamaan
nämä kahvikannui s,o-aan pöytään. Kahva
ia nuppi musiaa baie -- a. Saatavana myös
paksupohiaisena.

Kaaioreuna ia iasakansi, ionka ansiosta kat-

\
,

tiloita voi pinota päällekkåin, ovat uusien
emalikattiloiden käyiärrö siä uutuuksia.
Värit: kirkas punainen, Iuuvär-i ia sinivihreä.
Saatavana myös paksupohlaisena.
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kannattanut räj'dyttäi, mutta sen sijaan kaivoimme
maantiehen useita kuoppia puukolla, ja upotimme
niihin voimakkaat miinat. Åsetimme joitakin miinoja vihollisen majoitusalueenkin ympärille ja viimeksi laitoimme miinan tien reunassa olevan puhelinpylvään juureen. OIi ennakolta sovittu, että

kun pioneeri nykäisee narusta ja puhelinpylvään
juuressa oleva miina räjähtäå, niin silloin voi ampuminen alkaa. Kun miinat oli asetettu, siirryimme
pois tieltä ja jäimme odottamaan H-hetkeä. Kaikki

oli

sujunul ilman minkäänlaista häiriötä. Vihollinen oli edelleen kuin kuollut. Kului edelleen tunti,
eikä mitään tapahtunut. Ei edes minkäänlaista kolonnaa näkynyt, vaikka sellaista hartaasti odotettiin. Vihollinen nukkui majoissaan kaikessa rauhassa, eikä se osannut aavistaa, miten lähellä surma
sitä odotti.
Elokuun yö 17/18.8. oli pilvinen ja pimeä. Miehet odottivat jännittyneinä tilanteen kehitystä. He
olivat tietoisia, miten oli toimittava, kun merkki
toiminnan aloittamiseksi annetaan. Kello läheni jo
puoltayötä. Täsmälleen kello 24 annoin puhelinpylvään vieressä istuvalle pioneerille luvan nykäistä
narusta. Miina räjähti ja puhelinpylvään kappaleet
lensivät ilmassa kuin kevyet lastut. Samassa alkoi-
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srntti Pikkalan ja pioneerikersantin kanssa tielle.
Edessä oleva silta oli siksi vähäpätöinen, ettei sitä

t

--.-.

Hels in ki

Hömeenlinne
Joensuu

uopio
Lohii

K

Mikkeli
Oulu
Po rr

R>voniemi

Sovonlinno
Sei nöjoki
Tom pere

Turku
Vooso

vat kiväärit, konepistoolit ja korprarli Aavamaan
pikakivääri soida ja syvtää tultr havumajoja kohden. Näky pimeässä oli joll.rkin tevalla kammoitava, sillä näytti, kuio koko lähitienoo olisi syttynyt tuleen. Pikakir'ääri lruloi pitkiä sarjo jaan,
konepistoolit rätisir'ät kuir'.rsti ja äkäisesti. Kir'ääri-

miehet auttoir'.r:

or.rl:r

os.rli.rrn tätä konserttia,

joka kesti v:in rnuu:-rmir minuutreja. Havumajojen
luot.r rl\oi iuu-u: .:onenhisir ääntä, joka kuitenkia :lu.:si h':s-<::i r:r13unnan räiskeeseen, mutta
:li..i rr':
.:::::lue rhi.
selremmin. Tuli oli lakannut
j
'

.._
_
,.
määrär'skin, ja partio irtautui sooir
:ii',:: =e:.<it s:.rtuaan nopeasti ja äänettömästi.
Pc:-:.'l:-;e:: seskustasta Suunujoen länsipuoleltl
.:':::iui huu:oe ja melua. Autoja käynnistettiin ja
<u.:rr: h:uikuivat. Kaikki kuului selvästi, sillä mati-: :c.i:rin:.rp:ikastamme kylän keskustaan oli va'::. I .:r. Hölmistyneet viholliset eivät kuitenkaan
f,::r;uneet. tuskinpa he olivat tietoisiakaan, mihin;äin pitäisi arnpua, sillä partio oli toiminut no:::sti ja varmasti. Se oli iskenyt kuin ilves ja kaionnut kuin aave.
Kun olimme edenneet jonkin matkaa paluusuunt.irn ja kiivenneet erään pitkän mäen päälle, pysäh-

:.<.<:j.. -<-:::r

drimme hetkeksi kuuntelemaan. Oli myös tarpeellista saada vähän hengährdd, ja tarkkailla vihoilisen
puuhia. Åutojen surina kuului lähestyvän miinoiiettua tien kohtaa. Sieltä kantautui pian kaksi voimakasta räjähdystä. Autot olivat ajaneet asettemiimme miinoihin. Umpimähkäistä ammuntaakin
alkoi kaikua metsissä, kunnes taas kuului räjähdyksiä: yksi, kaksi, kolme. . . Viholliset olivat nähtävästi ajaneet tai juosseet myös tien reunalla ole-

r-iin miinoihin.

Miehet hymyilivät. Tehtävä

oli

suoritettu, jr

kotimatka oli alkanut. Oli kuitenkin kaiken va.ralta
pidettävä kiirettä. Painuttiinkin nopeasti eteenpäin.
Pimeässä ja ryteikköisessä maastossa oli toinen toi-

kiinni ja kuljettava ,jonossa, muuleteneminen mahdotonta. Aamun sarastaessa olimme jo kaukana toimintapaikasta, joskaan emme vielä turvassa. Taivalta oli tehty yhteen menoon kello 24:n seudulte kello 8 aamulle,
nutta emme kuitenkaan olleet edenneet vielä kuin
noin 20 km. Matkan tekoa r-aikeutti svnkkä pimeys, sade ja vetiset suot sekä tiheät, miltei läiipääsemättömät ryteiköt.
Olimme kuitenkin selviytvneet kuivrlle hiekk.lpohjaiselle metsäharjanteelle. Ympärillämme oli
suuria petäjiä ja kaikki p.rikar punaisia puolukoit.r
pullollaan. Olipa sellaiselle paikalla hauska asettu:r
lepäämään. Asetin vlrtiomiehet eri suuntiin ja
korpraali N{äkinen tapansa mukaan piti kiirettä,
sestaan pidettävä

la tavoin oli

.0

joten korvike porisi jo nuotiolla. Hyvältä se mais-

tuikin voimakkran sissimuonan keralla raskaan työ-

päivän jälkeen. Saappaat ja sukat otettiin jaloista
auringonpaisteeseen kuivumaan ja mies toisensa

jälkeen kellistyi ruokailtuaan mättäälle syvään
Llneen. Varoitin vartiomiehiä valppauteen, sillä
laiminlyönti vartioinnin suhteen saattoi koitua tu-

hoksemme.

Kello 16 alkoi matkan teko uudelleen, joka sitten jatkui yhteen menoon kello 20 asti. Koko ajan
oli nyt satanut ja vaatteet olivat kauttaaltaan likomärät. Valmistimme havuista suuren havumajan
sateen suojaksi, sillä sade näytti vain yltyvän. Kun
maja oli valmis, teimme suuren nuotion majan keskelle, ja sen ääressä oli hyvä kuivata kastuneita
varusteita. Nuotion tekeminen oli ehkä uhkaroh-

keaa, mutta me luotimme hyvään onneen. Olihan
yö nokipimeä ja miehet vartiossa eri ilmansuunnilla. Olosuhteet eivät olleet kadehdittavat, mutta

jollakin tavalla tämäkin yö kului

savuisessa havu-

majasse.

V.rlkeni elokuun 19 päivän aamu, ja herätys

suo-

ritet:iin jo kello ). Koska olimme Himolasta läh-

tiessä sopineet peluusta, niin oli myös pidettävä
huoli sii:i. er:i ejoissa ehdimme lähtöpaikkaan.

N1't oli suoritertrvr matkan viimeinen taival. Paluumatkamme reitii kulki toista tietä kuin menomatkalla vihollisen eksvttämiseksi. Matkan varrella jouduimme ylirtämijn r.rn.rt vesistöt kuin
menomatkallakin. Maasto oli räälläkin niin märkää, että tuon tuostakin vesi valui saapasversistr
sisään. Mutta eteenpäin mentiin, hikisinä ja '1alat
rakoilla sekä osaksi pahoin hautuneinakin. Siellä
täällä matkan varrella oli kauniita pieniä järviä ja
lampia. Miten kaunista erämaan luonto voikaan
olla! Jossain näimme kaksi komeaa joutsenta uiskentelemassa, olivat aika lähellä ja miesten teki
mieli koettaa kiväärinsä tarkkuutta. En voiout siihen antaa lupaa, sillä ei ollut soveliasta asettaa
partiota siten vaaralle alttiiksi. Kun tähän saakka
oli kaikki sujunut hyvin, niin miksikä alkaisimme
leikittelemään.

Kello rr saavuimme jo Himolan lähistölle, mutta
kuitenkin asetuimme vielä lepäämään, koska muutoin olisimme tulleet liian aikaisin perille. Mielellään jokainen Iepoon asettuikin, sillä ainakin oli
nyt pahin ohi. Lepäsimme puolentoista tuntia, jon-

)
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ka jälkeen lähdimme liikkeelle ja kello 13 olimme

pataljoonaan komentopaikkaan, jonne saavuimme

I?ihtöpaikassa. Saavuimme siis tuntia aikaisemmin
kuin oli sovittu, mutta sekä ruoka että sauna oli

kello 24.
Tein retkestä lyhyen vhteenvedon komppanianpäällikölle, joka välitti sen pataljoonan komentajälkeen, joten hef aile. Uni maistuikin matkan
räsin vasta puolenpäivän aikaan seuraavana päivd-nd. ruokailemaan. Pataljoonankomentaia, k"pteeni M. Olsoni oli antanut sellaisen määräyksen,
ettei meitä saanut herättää, r'aan iokaisen paitiossa
olleen miehen piti antaa nukkua niin kauan kuin
kukin haluaa.
Menin sitten tekemään ilmoituksen pataljoonankomentajalle matkan vaiheista, ja häo oli suoritukseemme tyytyväinen. Kuinka miellyttävää olikaan keskustella ja vaihtaa mielipiteitä hänen kanssaan, sillä hän piti aina miestensä puolta ja koetti
säästää miehiään. Olihan tehtävämme ollut vaikea,
mutta ylempää tullut käsky oli tullut täytetyksi, ja
suomalainen partio oli ensimmäisen kerran edennyt laajan erämaan halki Porajärvelle saakka. Keskustelumme jatkui lähes kaksi tuntia, ja hän pyysi

meille valmiina.

Miehet olivat kestäneet yllättävän hyvin tämän

viiden vuorokauden korpivaelluksen. Korpraali
Åavamaakin oli itse kantanut pikakiväärinsä koko
matkan, joka sellaisissa olosuhteissa kysyi erittäin

oltiin, jalat rakoilla
ja koko keho kuin remmillä piiskattu. Monta kertaa matkan varrella oli ottanut hyvinkin lujille,
mutta minkäänlaista valitusta ei kertaakaan kuultu.
Jokainen mies ta.jusi, ettei sellainen auttanutkaan,
eikä väsyneen miehen sopinut tuupertua erämaahan, sillä se olisi tiennyt vbrmaa kuolemaa.
Saimme syödä itsemme kylläisiksi, saunoa ja kuivailla vaatteemme. Sen jälkeen ler'ättiin muutaman
tunnin ajan ja mitä muuta r'äsynyt sotilas voisikaan toivoa. Levon jälkeen meitä haastateltiinkin,
sillä TK-kirjeenvaihtaja, luutnantti Rossi oli saapunut uudelleen Himolaan paluutamme katsomaan.
Menetvksiä ei meillä ollut kuin 12 selkäreppua ia
niistäkin kuusi saatiin takaisin Porajärven valtauksen jälkeen lokakuussa. Miehet olivat piilottaneet
reppunsa niin hyvin, ettei vihollinen kaikkia ollut
hyvää kuntoa. Mutta väsyneitä

löytänyt.

Kello 18 oli 'Himolan tukikohdan

vene valmis ja

moottori-

kuljetti partion järven toiselle puolelle. Siellä oli määrä olla kuorma-auto meitä vastassa, mutta sitä ei ollutkaan, ja se aiheutti harmia
väsyneille miehille. Ei auttanut muu kuin marssia

tekemään ehdotuksen vapaudenmitalien jaosta.

Mielenkiintoisesta partiomatkasta riitti juttua
viikkokausiksi, sillä jokainen halusi kuulla matkan
vaiheista ja vaikutelmista. Erinomrinen yhteishenki
tuli hyvin esille tällaisessa voimar. rohkeutta, sisua
ja kärsivällisyyttä vaativassr tehtär-ässä. Mieluisaa
oli lausua miehille parhaat kiitokset hyrästä yhteistyöstä partiomatkan jälkeen. Olimme täten suorittaneet voitavamme mukaan rehtär'än. ioka meille

oli uskottu.

SAKOII VATMISTAMISTA TUODIKOISTA SOYELTUYAT:
I orovon melsöslykseen P-54
! linnun metsöslykseen L-45

kcl

Sokon luodikol yhdessö
Sokon potruunoiden
konsso lokoovot porhoon osumotorkkuuden

57

6,3x33

nlen

T

tuhoelöi

I

ompumohiihdon oseeksi
L-57 kol. .243

metsöst'r'kseen

suuremmon riiston

oy

metsösly ksee n

L-57 ko1..308

TAAS TÄYSOSUMA

DUNf,OP
WEATHERMASTER
-

VOITTAMATON TALVIRENGAS

Ag

Dunlop'in kuuluisot keksinnöt:
l. Vuonna 1888 John Boyd Dun op keksi
ensimmäisen ilmarenkaan.

2. Kaikki maarata-aioien

maailmanennä-

tykset on vuodesta 1929 lähtien saa-

vufetiu Dunlop-renkailla.
3. Dunlop keksi ensimmäisen urapohiava ntee n.

4. Dunlop keksi ensimmäisen malala!

pa i ne re nkaa n.

5. Dunlop leksi ia valmisii ensimmäisen
vaahtokumin.

Ov GnöNBLoM TneprNc As
HELSINKII
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6. Dunlop on ensimmäinen
misioia, lolla
kumivilielyksiä.

oli

rengosval-

käytössään omia

Tohtori sanoi, että hän oli antanut ensiavun näille haavoille. Samalla välähtir'ät muistot mieleeni,

n[|rl
REINO H IMANEN

hämärinä kuin hälvenevän usvan sersta. kuten oli\.lr nonet kerrat ennenkin mieleni vallanneet. Niin
vrll.lnneer jr här.ittäneet rauhallisen olem.rssaoloni,
tarttunee: minuun kovin kourin ja nauraneet minulle: Siinliö sin;i vielä olet, sinunhan pitäisi olla
kuollut l

Niin

pitäisi

| )[uttr

kohtalo, mikä sinä lienet-

kään, et vielä minun pliviäni lukenut silloin, kun
sieppasit viisitoist.r muu!.r rinn:.ltrni samalta aukealta. En tiedä, pitäisikö minun kiirtää r'.ri moittir
sinua, mutta pyydän: älä kiusaa minua tlllä muistolla enää, kuten olet tähän asti kiusannur I Ånnr
sen tuskan ja pelon purkautua tähän paperille, ettei minun tarvitse öisin nähdä sinua enää r'iikatemiehenä \orjaamassa satoasi, parasta satoa, mitä

olet koskaan saanut

-

tovereitani.

Rukajärven suunnalla syyskuun 24. pna 1942.

Vihollinen tehnyt partioretkiään asemiemme ohi
rrina Kuhmoon asti . . . Näin selosti vänrikki
Koivuniemi muistojeni päiväkirjan mukaan tilannetta partiollemme ja ilmoitti, että meidän tulisi
ottaa selvää, majailevatko viholliset Roukkulan ra.javartiokasarmilla.
Samana päivänä

kello 14 aikaan lähdimme mat-

kaan polkupyörillä. Mukaan saimme kolmen päivän muonan.

Jo alkumatkalla syöpyi mieleeni jotain enteellistä, nimittäin harakka, joka saatteli polkupyörämarssiamme nauraa räkättäen. Retki sujui kuitenkin

vanhasta tottumuksesta, sillä Mannerheiminristin ri-

tarin, r'änrikki Koivuniemen kanssa olimme tehneet
vaarallisempiakin partiomatkoja, kuin miltä pelkkä
tiedustelun luontoinen tehtävä tuntui.
kolme
Kilometri, kaksi
niin ajoimme kohti
- vuoksi, että se oli
kohtrrloitamme, ja -kevyesti sen
tuntem;ltonta. Juttelimme tilanteesta ja päätimme
ajra pyörillä noin kynrmenen kilometriä sekä lopun
kär'ellä, iotta tehtä\,ä saataisiin suoritettua huomiota
herättämättä ja vaarantamatta etenemistämme.
Mitään kohtalon tuntuista odotusta ei mielessämme ollut, r'ain lomahaaveita, tyttöjä ja muuta niihin
oloihin sisältyviä toiveita. Ei muistettu enää harakkaakaan, joka oli nauraa räkättänyt. Neljä
r'iisi

OLIN cr.r: nre:::.i :to:.rist.r, jotka sodan jälköen totuttelir'.rt :.rr':llise:-n eliintän menoon. Etsin työpaikk:r.r j.r liu::r..-: r-ro:te::r. kertrl, en tiedä. Rautatietröm.r.rlr.r se vi].rd,rin lur.rttiin, kunhan ensin esitän
lääkärin rtrJis:u.:sen. Silloin Se jälleen löysi minut,

jot.i olii-r ::::r::u: rinl.ril.rltrr lähtiessäni.
Lääkärin ::',..r,r:tl.rise: ki'sir-n1'k5s1, riisuutuminen, tarkestus. ic,p-:::.i,-r.r riir.r.r,i. käännös
tau-

se,

)

-Nämä ir\.er o\ :: :uiun näköiset. Olitteko so- aikana Ruk.r jirr c-n suunn.rll: ? s.rnoi tohtori
dan
ko

Virtrrnen.
N'Iyönsin olleeni, j.r runsin s.rn.r-rlla sen ahdistuksen, minkä tuo paikannin.ri n:inr.rlle .riheutti, oudon
tunteen kuin paluun johonkin sellriseen, mikä ei ollut tätä elämää. Oli kuin olisin elänlt kahta eri elämaå.

- ajo.r,
kuusi
enää noin kolmisen kilometriä
-sitten alas -pyöriltä, tehtävä selväksi ja takaisin, asemiin ja ehkä lomalle. Kahdeksan
ta_ ta_

ta-.

-

yhdek-

ta-

Hei pojat, kuuluivat vänrikki Koivuniemen

viimeiset
sanat hänen suistuessaan pyörältään. Ylliittävänä, aivan outona kaikui vihollisen tuli korvissamme kesken leikinlaskua ja Iomasuunnitelmia.
Minuun osui vatsaan, kuulin korpraali Käyhkön

voihkaisevan takanani. Huomasin olevani maassa
ja näin, kuinka vatsaan haavoittunut Käyhkö ja
ylikerslntti Tuovinen tuskissaan piehtaroivat tiellä.
Vihollisen aseet syöksivät tulta yhä uudelleen ja
nuo toverini saivat ikuisen loman.
Hämmästyin, että olin ehjänä ja hengissä pienen
mättään takana. Otin konepistoolin ja painoin liipasinta noin 10 metrin päässä olevaa vihollista kohti. mutta sarja katkesi ja tajusin ammuntaani yhtyneen vieraan äärren. Tunsin oikean käteni herpoa34t

jasti lihaksiini, mutta
oltava kuin kuollut,

samassa mrös päätin, että

oli

oli oltava kuin toverini, hiljaa

ja liikahtamatta. Tdmd merkillinen ajatus

ratkaisi
pelastumiseni. Vihollisen lähdettl'ä meitä kohti tajusin, että olimme kaikki heidän silmissään kuol-

leet. Minun oli siis oltava kuollut
minun oli
"joka kadottaa elämänsä
oltava kuollut
minun
- 5sn" koti, kirkko, Jumala,
tähteni, hän löytää
mielteet tarttuivat ajatuksiini.
Lähestyliä askeleita, pelkoa

Tiedän, ettei ajatukseni
ole oikeassa

-.
suhteessa Jeesuksen
sanoihin,

mutta rjaiuksissani

hoen yhä: Joka kadottaa elämänsä, hän löytää sen!
Oi kuinka hyva. kello! Sanat tunkeutuivat tejuntaani
selvällä suomen kielellä sieltäpäin, mis:ä

tiesin korpraali Käyhkön olevan. Samassa tunnen
tempaisun vyössäni. Ratkaisun hetki
ole kuollut,
saat elää! takoi ajatus. Vyöstä lähti puukko
raju
tempaisu, käännös selälleen, vieras käsi taskussani,

Joulun aian hartautla

\.rn. Liikahdin

koettaakseni oikeata olkapäätäni.
käys siinä, missä äskenkin. Tajusin olevani
rnenn)'ttä. Hiljaisia tuntuivat olevan jo toisetkin.
Odotin loppuani armahtavan luodin rnu6de55n
-.
Samassa alkoi kova huuto vihollisten leirissä.
Uraata huutaen ne hyökkäsivät asemistaan. Olin
maassa vatsallani kaatuneet toverit ympärilläni.
Taas
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Kaatuneet, kuolleet, Iomalle päässeet. Minä ainoa
vailla armoniskua, kuitenkin kuolleena, kasvot veressä, oikea puoleni kuin tulessa.
Huomasin nyt, että olkapäätä särki säteillen laa-

tasku toisensa .jälkeen tyhjenee. Tauko
Ohi,
-. kuinka
kaikki ohiko? Nykäys jalassa
tunnen,
- ? ehdin ajatella,
siitä vedetään. Minne
hautaanko
kun tunsin saappaan irtoavan jalastani, sitten sukan. Sama toiselle jalalle. Kuolema, elämä, huusi
jokin minussa. Eo muistanut edes kipua. Pulinaa,
odotusta, pulinaa, milloin jälleen koskettiin minua,
odotusta.

Äänet etääntyivät, pyyhin veren silmiltäni ja
katsoin sivuilleni liikkumattomia tovereitani. -Pelko ja kauhu kouraisivat minu.r. Haron
ympärilleni etsien vaistomaisesti \onepistooliani,
mutta sitä ei ollut enää. Noin {0 metrin päässä
huomasin suuren joukon r ihollisir vmprrän muckatsoin
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vöffikoh vinoutinto

toisessa kehässä. Noin lähellä ja kuitenkin noin
kaukana. Minun oli päästävä pois, en voinut enää

odottaa. Minussa ei riittäisi verta kotiin asti, jos
jäisin odottamaan. Vasen käsi kannatti, siis ryömi,
ryömi ! Metri

kaksi

kolme metriä

hitaasti

- rasahtamatta.
hiljaa, oksan
Missä on -puita, en-nen kaikkea puita suojaa. Tuossa,
tuönnepäin,
- metsää.
siinä oli suon reunassa

Katsoin vihollisia, jotka edelleen olivat

a

oy
pvstl'y laajan ja monipuolisen,uo,anto-ohielmtnsa
ansiosra pabelemaan sekö teollisuutta ettö julkista ja yksitristö ,alou,re uEeimpien sähkön hyrök-

si *d.r'ttöä

Ä'osÄcrien

kysynysten ratkaisemisessa.

samassa

ympyrässä, heiluttelivat käsiään, ilmeisesti näyttelivät ja vertailivat saalistaan. I{inua ei huomattu,

siis juoksemaan! Nousin ja huomasin jalkojeni tekevän tehtävänsä.
Ta-ta-ta
n)'t tuli loppu, mutta juokse, kun- kaadut I - Luodit tupsahtelivat
nes
ympärilläni.
- pelastus I Juoksin puiden
Metsä lähestyi,
turvaan,
mutta ei auttanut heilittää. Jos ajavat takaa, silloin
olin mennyttä, mutta juoksin kaikesta huolimatta.
Nyt ei saanut enää antaa periksi, hoen itsekseni
puoliksi itkien ja nauraen. Ei kuulunut enää ammuntaa. En tajunnut matkaa, mutta juoksin, kunnes en jaksanut enää. Nyt huomasin, että olin pelastunut, jos jaksaisin vielä perille. Minua ei ajettu
takaa. Hieroin punottavia varpaitani ja painelin
varoen särkevää olkapäätäni. Raukeus, väsymys,
nyt tahdoin nukkua
Ei, oli päästävä vihdoin
-. matkaa!
omien luo, oli jatkettava
Kuin unessa, tajusin olevani omissa asemissa, näin
kasvoja ympärilläni. Äänet kuuluivat etäisinä kuin
aaltoina noLlsten ja laskien. Selitin tilannetta ympiirillä oleville.
Ei sieltä varmaan toisia palaa, kuulin omai
- ja kaikki musteni. En enää
snnani,
välittänyt mistiiän, ka,rkki oli yhdentekevää, kunhan sain nuk-

kua, vaikkapr ikuisesti.
Ikuisuutta se ei ollut. Heräsin ankaraan viluun,
ja sain tietää olevani Repolan kenttäsairaalassa. Verensiirto pelasti elämäni.
Kolmen päir,än kuluttua tuli komppanian päällikkö, kapteeni Takkinen käymään sairaalassa ja sil-

Muuntajia

Suurjönnitekoj ita jt -kojeist"jo

loin sain kuulla tapahtumien loppuvaiheet. Pataljoonastamme, Er.P 7:stä (ent. AHSP) lähti uusi
partio matkaan. Se saavutti vihollispartion ja tulitaistelun jälkeen sai nel.iä vankia. Vangit kertoivat,
että heitä oli ollut noin kuusisataa miestä .ja olivat
sillä hetkellä, kun me ajoimme surman suuhun,
,iuuri ruokailutauolla. Vihollispartio oli käynyt

Kuhmossa, tappanut useita siviiliasukkaita, vienyt
ruokatavaraa ja teurastanut pari lehmää. Heidän

Söhköliesiö

oli suomalaissyntyinen ja oli ollut Roukkulan rajavartiokasarmin päällikkönä, joten maisemat olivat hänelle olleet tutut.
Minun kohdaltani sota katkesi noin vuoden sairaalassa oloon, ennen kuin voin palata omaan yksilkööni. Tunsin kuitenkin jo sodan omalta kohdaltani sodituksi tuona syyspäir'änä ja tiesin, että
iohta,iansa

)

koska silloin pelastuin, pelastuisin vastakin. Niin
mvös kävi, mutta ouo muistot tulvivat mieleen yhä
uudelleen tuskaisina ja raatelevina. Tiedän, että

Sinä kohtaloni olet ne poltinraudallasi sisimpääni
pain.rnut enkä pääse niistä eroon, mutta tämän kirjoitettueni toivon Sinun armahtavalla kädelläsi ottatan pois muistojen tuskat ja jättävän niiden tilalle syr-än kunnioituksen heitä kohtaan, jotka uhrasit isänmaalle.

Kontaktoreita

H ELSI

ja

maottorinsuojakytkimiö

NKI_ KOUVOLA-KU OPIO_

O

ULU_PORI-

TAM PERE-TURKU-YAASA

TEHTAAT HELSINGlSSÄ

JA VAASASSA
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Naiset, lapsei ja vanhukset saivat i ran r
raiaerämaissa heinäntecssa viilipeic en a

:33- --'-::
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SOTA-ÅIKOJA muistellessa kerromme useim::ri:e:r
kaikkein jännittävimmät ja vaarallisimmar tepah:.:mat. Tämähän on sinänsä paikallaln. r\fiehe: t.:.:'telivat
heillä on kokemuksia.
Kuitenkin
molemmat sodat todistivat sen. e::.r
"osanottajina" oli koko kansa. Kaikki joutuivat kokemaan totaalisen sodan. Muistamme pommitusren
aihetrttamat tuhot. Erikoisesti kaupunkilaiset jou-

tuivat tästä

kärsimään. Rauhallinen rajaseudun

väestö taas joutui elämään jatkuvasti partisaanir'.ra-

ran varjossa. Sodan historiaa kirjoitettaessa

on

muistettava myös tämän pitkäaikaisen vaaran alla
sattuneita tapahtumia.

Päivä oli lauantai
kun Suomus».7.L942
- Paavo Juntusalmen Pirttivaaran -Piilolan isäntä
nen saapui l1-vuotiaan tyttärensä Vilman ja joitakin vuosia vanhemman poikansa Ilmarin kanssa

Kallosuon heinäniitylle töihin. Niitty oli parahiksi
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että mukana tdytyi kuljettaa er'äät
:..'. h muonr. Heinät oli hajoitettu luo'olle, -ja
.:..rs: päir'ä oli erittäin kaunis, tarkoitus oli koota
:.s lr:oon. Reippaasti päästiinkin työn alkuun.
Eipä aikaakaan, kun kolme suomalaiseen sotilas:uiuun puettua sotilasta ilmestyi niitylle. Ilman

:rrtlin

esivalmisteluja eräs heistä kysyi suomen kie-

iellä
tosin oudolla murteella
passeja. Tämä
- ja erikoinen puhetapa paljasti
heti heinäkrsrmys
r'äelle, minkälaisista miehistä partio oli koottu.
Isäntä ilmoitti, ettei passeja ole eikä niitä ole ennenkään tarvittu. Silloin miehet käskivät heinävlen lähteä mukaansa. Samassa Ilmari sanoi käväiser'änsä hakemassa vaatteensa tulilta ja lähti saman
rien juoksemaan läheiseen pajukkoon. Koska paik.rlta ei kuitenkaan näkynyt tulen alkuakaan, yksi
sotilaista arvasi pojan tempun ja ampui pistoolilla
p.riukkoon useita laukauksia. Onneksi miehet eivät
rvhtyneet takaa-ajoon, vaan nähtävästi luulivat luo-

tien

osuneen.

Mutta ne eivät osun€et,

jl

Ilmari

pääsi pakoon.

o

Kun partisaanit sitten toistivat kehoituksen lähteä mukaansa, isäntä ja tytar katsoivat pistoolin
käsittelyn olevan sellaista, että oli paras seurata
miehiä. Reppu vain e'r,äineen selkään ja miesten
matkaan. Nähtävästi harhauttamismielessä matka
suunnattiin aluksi kohti Suomea
mahdollisimman kauaksi Vuonnisen l.ruoltotiestä
mutta sit- taas jonkin
ten käännyttiin kohti rajar.. Sen vrrtta
aikaa seurattuaan miehet ottirat suunnan kaakkoon.
Alkuvaiheessa oli maasto isännälle tuttua, mutta
mitä pitemmälle edettiin maisemat alkoivat olla
outoja. Erämaan asuk\.r.rn tarkalla vaistolla sekä
isä että tytär huomioivat jatkuvasti ympäröivää
maastoa. Suunnan he pystyivät arvioimaan auringosta niin kau.ro kuin se näkyi, ja järvet ja vaarat
olivat h1'r'iä kiintopisteitä.
Maaston seuraamineo olikin tärkeätä, sillä tytär
alkoi heti suunnitella pakoa. Jotain täytyy keksiä.
Iltapäivällä hän jo valitteli jalkojen hiertymistä.
Valitus sai partisaaneilta karmean osanoton: jos
et jaksa, niin ammumme ja jätämme siihen paikkaan. Kovaa puhetta säesti pistoolin taputus. Veljen perään ammutut laukaukset olivat hyvin jääneet tyttären mieleen . . .
Marssi jatkui pieniä pysähdyksiä lukuunottamat-

ta lähes puoliyöhön. Ruokailtiin. Molemmat osapuolet haukkasivat omia eväitään. Partisaaneilla oli
limppua, sokerimöhkäleitä ia "saikkaa". Voita ei
ollut. Kun miehet olivat syöneet, kaksi heistä asettui makuulle saman öljypressun alle. Yksi miehistä

Yalitse Yarma

LElloNA-HAULtKKO

o erinomoiset ompumoominoisuudet
o lujo io teknillisesti viimeistelty rokenne
. nopeo jo vormo joko tilonteesso

)

Leijono-houlikko, koksipiippuinen, toittuvo,
honoton, piiput pööllekköin. Kql. 17 jo 16,
liipoisimio 1 toi 2.
LEIJ

O

N A -haulikko

- suomlaine n o alio a se s u o mol a

ise

n

miehen käteen.
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vartiomieheksi ja istuutui tanakasti puuta vasten pitäen konepistoolia jalkojensa välissä. Tytär
ei saanut unta ja koiran unta oli isänkin torkkuminen, sillä pako takoi mielessä. Mutta vartiomies
valvoi, valvoi kiusallisen sitkeästi.
Seuraavana päivänä matka jatkui yhä kohti kaakkoa. Ylitettiin Vuokkinisrnsn-f,xa11een maantie,
ja tästä oli suuntana edelleen kaakko.
Toinen yö vietettiin samalla tavoin kuin edellinenkin. Samat miehet makasivat pressun alla ja
kolmas mies asettui vartioon ase jalkojen välissä.
Olisikohan tässä mahdollisuus paeta? Eikö tämä
valvominen jo väsytä vartiomiestä2 Joskus täytynee
uni tulla
vaikka lyhytkin. Tytär seurasi tarkasti
- tämä tuntui olevan sitkeää ainesta.
miestä, mutta
Ehkä hän jonakin hetkenä sulki silmänsä, mutta
niin myös tarkkaili ja herpaantui hetkeksi, joten
osapuolet olivat aamuun mennessä tasoissa, ja matka jatkui sateiseksi muuttur'3ssa säässä yhä yhdessä.
Isä arveli heidän olevan vielä omalla puolella.
I\{utta milloin ylitetään rajalinia? Tämä olikin isän
huolena, koska pakomahdollisuudet silloin vaikeutuvat. Miten he selviäisivät erämaan halki, jos onnistuisivatkin pääsemään miehistä eroon ? Miten
jaksaa, kun eväätkin ovat loppuneet? Mitä kaikkea lieneekään isän mielessä liikkunut, mutta sitä
hän ei arvannut, että juuri td.mä laaja erämaa muodostuu heidän pelastuksekseen. Eikä hän tiennyt sitäkään, että Ilmari oli toimittanut sanan lähimmälle
sotilasosastolle ja että Uhtuan tien varrella reservinä olevasta Rajajääkäripataljoona 8:sta oli lähe-

jäi
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SoianäyHämölen kaukomaii.a ava:+kulkiian eteen kauni.ia ma ser.a,

häniä saaiioivat vaania sie ä

uilkasta aientiö
tuholoasta tuontia

KAUKOMARKKINAT OY
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S-:--::: -e- V iongin kylän iuhosi parii.
:r:-:::!-: -.-.1943 illan hämysså. Vain 4
-- :-i 'i' eloon kerlomaan kauhulen illasla

i:<si

ioukkuetta partioimaan

Tr:är t.rrs suunnitteli pakoa nuoruuden innolla,

-los<us

tä1'ti'y miesten valppauden herpaantua, ja

silloin he lähtevät.

Ei oitu ylitetty vielä

rajaa, kun partisaanit

plsähtyir'ät entistä enemmän sateiseksi kääntyneen
päir-än päätyttyä tavaksi tulleelle "yöpuulleen".
E\'äät olivat nyt yhteisiä, sillä sotilaat tarjosivat
omiran kuljetettaville
eihän nälkäisiä r'oinut
- toimenpiteet olivatkin
kuljettaa mukanaan. Muut

sitten täsmälleen samanlaisia. Sama mies

Helsinki

Aleksonterinkolu 48
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asettui

puuta vasten vartioon, mutta tällä kerralla hän näytti
huomattavasti väsyneemmältri kuin edellisinä iltoina.
Nyt, nyt, takoi tyttären mielessä. Vaikka väsytti,
periksi ei saanut antaa. Valppaana hän istui ja tiihyili vartiomiestä. Samalla hän teki seuraavan pakosuunnitelman, jonka esitti isälleen: Hän lähtee mukamas juomaan läheiselle purolle, josta oli vain
muutama askel metsään, ja jos vartiomies ei havahdu, isä lähtee perästä, mutta jos mies herää ia
huomaa tytön olevan purolla, silloin sanotaan hä-

jännittä\'intä hetkeään. Ei siinä puhuttu, mutta sitä
selvemmin he tunsivat toistensa läsnäolon tuoman
turvallisuudentunteen. Ja kun isä selvisi puron yli,

niin heidän katseensa kohtasivat kiitollisina. Tässä
he olivat. nuori tyttö ja isä, kaukana tuntemattomassa erämaassa. Tänne asti oli selvitty terveeni.
Kun tästä selvitään, niin kyllä isä osaa omien luokse. . . Vielä joku metri ja he pääsivät metsän suojaan, jossa muutama kiirehditty askel kiidätti heidät luotien kantomatkan ulkopuolelle.

Paluu

oli helppo.

Tuossa

oli linja, jota tultiin,

tuossa joki, joka partisaanien kanssa ylitettiin. Torsaalta isä aavisti nyt tämän laajan erdmaan antaman
turvan. Tdältä eivät partisaanit heitä enää löydä.

Vihdoin päästiin maantielle, ja siinä kohdattiin
pian autokin, joka partioi tietä juuri heidän vuokseen. Liko:närät matkalaiset kyydittiin heti Vuokkiniemeen, jossa heitä pidettiin viikko vieraana.
Takaa-ajojoukkueille lähetetyt viestit otettiin riernulla vastaan, sillä monen korpisoturin sydänsä
kouristi ajatus: entä jos siellä ookin juuri minun
isäni tai siskoni! Rajan mies tiesi ne vaarat, jotka
hänen kotiaan olivat uhkaamassa.
Yleisesti ihmeteltiin nuoren tytön sinnikkyyttä.
Lähes 70 kilometrin taipaleen hän jaksoi melkein
syömättä vaeltaa, pitää päänsä kylmänä ja viedä
suunnitelmansa onnelliseen päätökseen vieläpä temmaten epäröivän isänsäkin mukaansa.
Se heinäpäir,ä muodostui asianomaisille pitkäksi
eikä koskaan unohdu heidän mielestään. Paon epäonnistumisen vaihtoehtoa ei tan'inne kauan pohtia.

nen käyneen juomassa. Täytyy vain luottaa siihen,
että mies uskoo eikä nosta rähinää. Kärsivällisesti
he istuivat ja tarkkailivat nuokkuvaa miestä. Jännitys karkoitti r,äsymyksen ja piti unenkin loitolla.
Miehen asento muuttui yhä veltommaksi. Pää
nyökähteli rintaa vasten. Åse pysyi kuitenkin vi-

f)

susti polr,ien välissä. Mutta uni ottaa velkansa, sanotaan ja niinpä tytär an'eli vartiomiehen vihdoin
nukkuvan r.riin sikeästi, ettei varmaankaan herää
pienestä liikkumisesta. Här.r katsoi hetken tulleen
ia lähti rauhrllisesti estelemran purolle. Isä epäröi
ja tarkkaili miestä. NIuttx mitään ei tapahtunut.
trIies nukkui.
Tytär viittoili jo hidastelevalle isälle, joka otti
hiljalleen reppunsa ja asteli purolle. Jos joku nyt
heräisi, kaikki olisi hukassa, sillä asetta ei heitä

Kaikki suuret

soturit

koikkino oikoino ovol olleet juustojen
yslöviö. Eikö ihme, sillö ovothon porhoot herkul oino olleet juuri juustojo.

vastesn säästettäisi. Rauhallisena, mutta äärimmäisen jännittyneenä isä ylitti puron, jonka toisella
puolella tytär odotti malttamattomana. Nuoruuden
kiihko ja miehuuden rauhallisuus tasoittivat heidän
347
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"Rantapyssyn" sauna

Arvo Seppinen

PAINTSKELUA
DESANTTTEN KANSSA
OLIN PALVELLUT muutamia vuosia luotsioppilaana Virtaniemen luotsiasemalla Koivistolla. Talvisodan syttyessä olin edelleen samassa toimessa,
joten minua ei komennettu varsinaiseen asepalvelukseen "riviin" toimeni tähden. Täten palvelin
edelleenkin rauhanaikaisessa toimessani, vaikka

kuuluinkin reserviin.
Virtaniemen luotsiasema sijaitsi noin 7-8 kilometrin päässä Koiviston kuuluisista linnakkeista,
Saarenpäästä, Humaljoesta ja Tiurista. Näiden linnakkeiden suorittaessa silloin tällöin tykistötaisteluja Venäjän laivaston kanssa asemamme ei joutunut välittömästi kokemaan Venäjän laivaston tykkien tehokkuutta, mutta sen sijaan sekin oli, sataman läheisyydestä johtuen, silloin tällöin ilmapommituksen kohteena, ja näissä pommituksissa menet-

ti

Virtaniemen luotsiasema sijaitsi Koiviston

sal-

meen pistävällä niemellä, ja korkeana ja kauas näky-

vänä rakennukseoa se

oli

hyvä kohde pommitta-

Sodan ensi viikkoina tapahtuivat nämä pommitukset tavallisesti vain päivällä, mutta myöhem-

min ne tulivat "muotiin" myöskin öisin. Varsinkin kuutamoyöt olivat vihollisen lentäjille suosittuja.

Tammikuun kuutamoiden ollessa kirkkaimmillaan, ehdotti kerran luotsivanhin A. Roti, jonka

kanssa olin silloin suorittamassa pävystystä, että
menisimmekin läheiseen saunaan, koska se sijaitsi
hyvin suojaisessa metsikössä lähellä merta. Lämmitimme sitten saunan yön viettoa varten, ja illan tullen lähdimme tähän suojapirttiin nukkumaan.
Luotsiasemamme

sijaitsi,jonkin verran

Koiviston kauppalan keskustasta, jonne

tettu useimmat
348
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esikunnat ja muut

keenpäin saimme tietää, lienee

ollut noin 5-6

miestä. Kertomuksessa olevana yönä näiden vahvuus
lienee enää ollut vain 2 taikka 3 miestä.
Tästä vaarasta mitään tietämättä ja vain ilmavaa-

raa uumoillen riisuimme luotsivanhemman

kanssa

itsemme alusvaatteisillemme ja jätimme kumpikin
'r'ain sukat jalkaamme. Yö lienee ollut rauhallinen
ilmapommitusten suhteen, koska nukuin miltei heti.
Heräsin kuitenkin puolenyön aikana toverini nykäistessä minua kylkeen

ja

kehoittaen kuuntele-

maan.

eräs luotseistammekin henkensä.

jille.

Tämän vuoksi emme aina olleet kaikista asioista j;r
tapahtumista tietoisia. Niinpä emme tienneet sitäkään, että Makslahdessa ja kauppalan ympäristössä
oli jo jonkun päivän ollut käynnissä desanttijahti,
vaikka sen kuluessa oli ollut menetyksiäkin molemmin puolin. Desanttijoukon vahvuus, kuten jäl-

syrjässä

oli

majoi-

sotilaskeskukset.

Olin heti valveilla ja kuuntelin hiljaisenpuolista keskustelua, jonka heti tunsin venäjänkieliseksi. Vihollisia! Olimme samassa jalkeilla molemmat miehet. . . mutta aseettomina. Mieleen välähti,
että sauna oli mahdollisesti jonkin maihinnousseen
vihollispartion piirittämä.
Emme noina muutamina sekuntteina ehtineet
neuvotella mistään "sotasuunnitelmasta", kun eteiseen johtava ovi tempaistiin samassa auki. Pimeässä saunassa ei nähnyt juuri mitään, mutta Parem-

minkin tajusin kuin näin, että toverini, luotsivanhin Roti oli heti syöksynyt sisäänpyrkijään käsiksi.
Hän oli jo lähentelemässä viittäkymmentään, mutta
vielä aika riuska mies voimiltaan. Ahtaassa saunaoeteisessä alkoi ankara paini. Venäläinen vastustaja
oli puolestaan nuori, vahva mies hänkin, mutta

yllättyneenä pimeässä tapahtuneesta hyökkäyksestä
ioutui alakynteen ja huusi tappelun lomassa lähellä
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"No, auttolhan siinä hieman isäkin, mutia

pääasiassa . .

.

...s.8 or,{ turrNU.n[ TEKEMII\1"
ENSO-laatan kiinnitiäminen on niin
helppoa, varsinkin, kun sen tekee

muovisllla kiinnityslistoilla. Nyi pääsee äiti palion helpommalla, ei ole
hänellä enää huolta maalin lohkeilemisesta eikä harmia seinän musiumisesia. Vain pyyhkäisy kostealla rievulla ia ENSO-laatan kaakelimainen

poltioemalipinta hohtaa puhiauf-

taan. Ja koko keitiiö on palion viihtyisämpi."

ENSO-laattoien runsaasta malli- ia

värivalikoimasta löydäite varmasti
Tekin mieleisenne ia tarkoituksiinne
sopivan. Värit: valkoinen, musla, harmaa, punainen, kermanvärinen, vaaleansininen, pasiellinsininen ia vaaleanvihreä. Hinta 850 mk/m2.
Kun osiatte seinälevyä, varmistautukaa, että saalie aitoa ENSO-laattaa.

Te tunnette ENSO-laatan siiiä, eitä

KIINNITYS
KÄDENKÄÄNTEESSÄ
ENSO-laaito

ja ia

muo-

visia kiinnityslistoia
helppo työsiää sekä

on
sa-

halla et1ä puukolla.

Kiinnityslistaa

seinään

naulaitaessa on hyvä
käyltää apuna liniaalia,
iollaiseksi kelpaa hyvin
suora laudanpätkä.

Muodoslakaa kolmesta
kiinnityslisiasta kehykset,
Joihin työnnätte ENSOlaaian. Sen iälkeen aseiaiie paikoilleen neliän-

nen listan ia lyöite sen
kiinni laalan läpi pieni-

sen selusta on täysin sileä ]a valkeaksi

maalattu. Maalaus lcrluu tauslapuo-

kantaisilla leräsnauloilla.
Muistakaa iättää noin
-I millimetrin rako
laatan

elia levyyn pyrkivän kosteuden.

liikku matila ksi.

E]YS

O.LÄATTA SET ]YA.T §TT STII
EN

SO-G UTZEIT OSA

K
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olevalle toverilleen venäjäksi: "Trälsii, trälsii.
Ammu, ammu!"
Pimeässä eteisessä tämä oli kuitenkin helpommin
sanottu kuin tehty, joten mitään laukausta, joka

painin tiimellyksessä olisi voinut sattua jompaan
kumpaan painijoista, ei kuulunutkaan.
Sen sijaan luotsivanhin sai heitetyksi vastustajan-

ja saman tien koppasi lähellä pyöriskelevää ,ja arnpumatilaisuutta etsivää toista desanttia jaloista saaden tämänkin nurin
Iattialle, ja itse syöksyi sen jälkeen ulos.
Koko tämän muutamia sekuntteja kestäneen tiimellyksen aikana, johon aseettomana ja pimeyden
tähden en voinut osallistua, riehui päässäni epätietoisuus siitä, mitä olisi tehtävä. Sen tajusin, että
eteisen kautta ei ollut hyvä pyrkiä ulos. Ajattelin,
että ehkä toverini pyrkisi vastustajastaan selvittyään
saunan ikkunasta ulos. Sen vuoksi potkaisin ikkunan säpäleiksi ja huusin hänelle kehoittaen tulesa kovalle sementtipermannolle

maan ikkunan kautta ulos. Hyppäsin itse ikkunasta
samaan aikaan, kun kuulin eteisestä toisen desantin
kaatumisen. Melkein samanaikaisesti syöksyimme
täten alusvaatteisillamme ulos suojaavaan metsään.
Mennessäni vielä huomasin, että saunan seinää vasten oli asetettu pysfyyn kahdet vieraat sukset sauvoineen.

Odotettuja laukauksia emme peräämme saaneet.
Nähtävästi saunaan jääneet miehet selvittelivät vielä sementtilattiasta saamiaan kuhmuja.

Noin kilometrin päiissä tapasimme maantiellä
vartiomiehen, jonka avulla teimme hälytyksen. Åkkiä nousseen sakean sumun tähden takaa-ajo kui-

tenkin myöhästyi eikä tuottanut tuloksia. Desanttien jäljet hävisivät Koiviston salmen jäiselle selälle.

Kumpikaan näistä etsityistä desanteista ei kumminkaan päässyt kokonaan häipymään. Hälytyksen
saaneella Humaljoen linnakkeella osattiin olla varuillaan. Laiturivartiossa siellä rannalla olleet vartiomiehet ilmoittivat kuulleensa yöllä sumuiselta

jäältä vierasta puhetta, jota he kuitenkin luulivat
ruotsinkieliseksi, koska sen kielisiäkin kuului linnakkeen miehistöön. Kun tämä ilmoitus yhdistettiin
yöllä saatuun varoifukseen, viittasivat tulokset sa-

moihin kulkijoihin. Lähdettiin etsimään jälkiä ja
löydettiinkin, mutta ihmeeksi huomattiin latujen
vievän linnakkeelle, miltei Canet-patterin alle.
Etsittävät desantit eivät olleet näissä hommissa
eilisen teeren poikia. Tehtyään esimerkillisen "jäniksen lenkin" he jäivät suojaiseen paikkaan odottamaan mahdollisia takaa-ajajiaan Siinä he tekemänsä pienen tulen avulla lämmittelivät ja lepäilivät nähtävästi aavistamattakaan olevansa miltei keskellä linnaketta.
Takaa-ajajien Iähestyessä heitti toinen desanteista käsikranaatin pahaa aavistamattoman suomalaisen partion keskelle. Kranaatti osui kuitenkin koivun runkoon, ja partio tuli vain hälytetyksi. Alkoi
laukauksien vaihto, jossa toinen venäläinen haavoittui 1'o melkein alussa. Toinen miehistä jatkoi sisukkaasti taisteluaan yksin huudellen laukauksien

välillä toverinsa nimeä ja kehoittaen tätä seureamaan itseään. Tämä ei kuitenkaan voinut haavoittumisensa tähden liikkua, vaan antautui vangiksi.
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