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barbarismin

aikaa. Vuoden 1945 jälkeen on käyty noin 120
sotaa, joihin 81 maan
asevoimat ovat osallistuneet ja joissa on kuollut
enemmän ihmisiä kuin
toisessa maailmansodassa. Sotien syttymistiheys
on suuresti kasvanut:

vuosina

l90G-1941

käytiin vain 24 sotaa,
kun taas vuoden 1945
jälkeen on ollut käynnissä keskimäärin 12 sotaa
jokaisena päivänä!
Sotiin on käytetty
suunnaton määrä rahaa,
vuoden 1975 hintatason
mukaan

vli

6.000.000.000.000
(kuusituhatta miljardia)
Yhdysvaltain dollaria,
mikä on likimain yhtä
paljon kuin koko maailman bruttokansantuote
vuonna 1975. Tasan jaettuna surilna merkitsisi

noin 1500 dollarin

me-

noerää jokaista maapallon asukasta kohden.
Varsinkin Neuvostoliitossa ja Yhdysvalloissa
tai Yhdysvalloissa ja
-Neuvostoliitossa, kuinka

vain
on asejärjestelmien kehittämistoiminta
saavuttanut suunnattomat

mittasuhteet.

Kaiken
kaikkiaan lasketaan koko
maailmassa 400.000 tiedemiehen ja insinöörin
työskentelevän sotilaallisten tutkimusten parissa.

Olisi siis korkea aika
päästä eteenpäin aseriisunnan ja rauhan tiellä.
Kovin vähän myönteistä
on kuitenkin nähtävissä:
konferenssit rajoittuvat
tyhjään sanahelinään ja
verhottuun poliittiseen
propagandaan. YK:n
yleiskokouskin pystyy
nykyisellään vain kehitysmaiden mielenosoi-

keiden aktiivit

ovat
tapauksissa
useissa
kotimaassaan vastuussa
myös suunnattomasta
asetuotannosta tukien sitä ainakin henkisellä panoksellaan. Ei ole kuulunut, että kukaan heistä

olisi omassa maassaan
kirjoittanut nimensä adressiin, jossa vaadittaisiin ydinaseen poistamista kotimaan varikoista tai

muun aseistuksen hylkäämistä. Toiminta on
usein kaksinaamaista ja
sen moraalinen perusta
vähintään kyseellinen.
Rauha 1a aseriisunta
ovat ihmiskunnan kehityksen kannalta kaikkein
keskeisimpiä asioita.
Vaihtoehtona saattaa olla
ihmiskunnan tuho. Rauhan asian käyttäminen
ulko- ja sisäpoliittisen
vehkeilyn keppihevosena
on rikos koko ihmiskuntaa kohtaan.

tuksiin.
Monien ns. rauhanliik343
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uotmrcmme
lentokoneet

D.2l oli tärkein hävittäjämme talvisodassa. Ensimmäisessä koneessamme kokeiltiin siipitykkejä. Voimalaite aluksi Bristol Mercury VII, SzlO hv,
myöhemmin hatt & Whitney Twin Wasp Jr, 825 hv, kiirkiviili ll,0 m, pituus
8,3 m, tyhjäpaino 1448 (1850) kg, huippunopeus 418 (375) km/t. Käytössä
Fokker

t937-45.

vottelujen tuloksena ostettiin

7

konetta sekä valmistusli-

senssi.

Ennen talvisodan alkua ehti
valmistua 35 konetta. Ensim-

mäisen ilmavoiton saavutti
luutnantti Eino Luukkanen

EINO RITARANTA

ampuessaan Fokkerillaan alas

SB-2-pommittajan 1.12.39.
Seuraavana päivänä menetet-

tiin myös ensimmäinen Fok-

O Talvisodan Fokker oli pätevä

ker

työkalu suomalaisten lentäjien
käsissä: Iuutnantti Jorma Sarvanto
ampui sillä alas kuusi vihollisen
pommikonetta viidessä minuutissa!
O Talvisodasta myöhästyneet
amerikkalaiset Brewsterit oli

julistettu "ylijäämätavaraksi".

Suomalaiset lentäjät pudottivat niillä
kuitenkin 477 viholliskonetta eli yli 1.0
pudotusta kutakin omaa konetta
kohden.

Kolmekymmenluvun puolivälissä oli kaksitasoisen hävittäjäkoneen aika lopullisesti ohi.
Eri puolilla maailmaa syntyi
yksitasoja, joista useimmat oli

ilmatorjunta.

Luutnantti Jorma Sarvannon
saavutus herätti tammikuussa
1940 huomiota kautta maailman: hänen onnistui pudottaa
7 koneen pommitusmuodostelmasta kuusi konetta viides-

sä minuutissa. Fokker D2l:llä saavutettiin talvisodaskaikkiaan 127 varmaailmavoittoa.
Vielä talvisodan jälkeen ra-

kennettiin D-21-koneita 55
kpl. Näihin oli moottoripulan
takia sijoitettava voimanlähteeksi alkuperäistä raskaampi

moottori. Kun saavutusarvot
siten jäivät vielä heikommiksi
kuin alkuperäisillä koneilla ei
niillä ollut lähtemistä hävittäavasi ilmavoittotilin myös jar
kosodassa, mutta tiedustelu-

varustettu sisään kääntyvällä
laskutelineellä.
Suomella ei kuitenkaan katsottu olevan varaa hankkia

näin huippumodernia

kalus-

tehtävät muodostuivat sen
päätyöksi. Käydyissä ilmataisteluissa tyypillä onnistuttiin sentään pudottamaan 6O
viholliskonetta.

toa! Vuonna 1936 käynnister

Helpolla ei "Mokkeri" so-

neuvottelut Fokker-teh-

dista selviy§nyt. Talvisodan

taan kanssa tyypistä D-21, jo-

aikana menetettiin 12 konetta,
joista 9 sotalennoilla. Jatkosodan nrenetvkset «rlivut virstiur-

tiin

ka kiinteine

laskutelineineen

oli hinnaltaan edullinen. Neu-

Jorma Sarvanto ampui Fokkerillaan
alas kuusi vihollisen pomminajaa viidessä minuutissa.

sa

jätehtäviin enää jatkosodan
sytyttyä. Tosin Fokker D-21

JATKOA EDELLISESTÄ
NUMEROSTA

TALVISODAN
LEGENDAARI.
NEN FOKKER

sen ampui erehdykses-

sä -alas oma

vasti 42 ja 26.
Maaliskuussa 1939 suoritti
neitsytlentonsa merkittävä kotimainen prototyyppi. Kyseessä oli Pyrlharjoituskone, jo-

ka palveli sittemmin ansiokkaasti tehtävässään; sen ura
kesti ennätysmäiset 23 vuotta.
Neljänkymmenen koneen sar-

ja valmistui juuri ennen talvisotaa. Konetta pidettiin vaikeahkona lennettävänä
on
jopa väitetty, että leirtäjienune
sodissa saavuttama menestys

olisi §ry-koulutuksen ansiota.
Hidaslento-ominaisuuksistaan kuuluisaksi tullut Fieseler Storch kuuluu myös Suo-

men Ilmavoimien tyyppivalikoimaan. Näitä hankittiin yhteyskoneiksi pari kappaletta

kevriiillii I939.

T,Z< *?ft ti4ira tÅ)fr4'-f.tt'Cta- 4z.l.4t{ &on<rl /

VL Pyry II oli ensimmäinen kotimainen sårjavalmistettu yksitaso. Voima-

laite 42O hv Wright Whirlwind R-

TALVISODAN
AIKAISET
HANKINNAT

\
7

975, kiirkiväli 9,8 m, pituus 7,7 m,

Talvisodan uhatessa pakko-

tyhjäpaino 1045 kg, huippunopeus
330 km/t. Käyrössä 1939-62.

Fiat G.50-hävilläjiä koortavana Torslandan kenrällä ööteborgissa helmikuussa 194O. Voimalaite 84O hv Fiat
A.74, kiirkiväli 10,99 m, pituus 7,80
m, tyhjäpaino 1920 kg, huippunopeus
484 km/t. Käytössä 1939-47.

otettiin kaikki lentokelpoiset

\
7

,*
ASJA J 68 Jaktfalken edustaa kuvasarjassamme ruotsalaista lentoko-

\7 #
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Voi-. . -1
malaite 460 hv Bristol Jupiter VII. s 'Ilr;l
kiirkiviili 9,0 m, pituus 7,1 m, tyhjä- I *
paino 875 kg, huippunopeus 285 km/ I
neensuunniatelua vuodelta 1929.

.

^

[-cnlomestari Oiva Tuominen pudotti
Fiatilla 23 viholliskonetta

t. Käytössä 1940-45.

pienkoneet,

Gloster Gladiator Mk. I-kone ruotsalaisen vapaaehtoislaivueen tukikoh-

dassa 194O. Suomalaisten Mk. IImuunnoksen voimalaite oli 840 hv
Bristol Mercury VIII, kiirkiväli 9,85
m, piruus 8,36 m, tyhjäpaino 1850
kg, huippunopeus 410 km/t. Käytössä

\

7

mantyyppistä konetta. Voimalaite 2x
710 hv Wright Cyclone SGR-1820,
klirkiväli 21,4 m, pituus 14,3 m, tyhjäpaino 5270 kg, huippunopeus 338
km/t. Käytössä l9zlG-56.

käytettiin

jotka muodostavat harvinaisen
lisän ennestäänkin kirjavaan
tyyppiluetteloon: Cessna C-

j7 ja Fairchild 241.

Viime hetkellä tehdyt yritykset hankkia maahan nykyaikaista hävittäjäkalustoa
eivät onnistuneet. Hitler esti

1940-45.

Douglas DC-2 "Hanssin Jukka" sai
sodan jälkeen seurakseen kaksi sa-

joita

sitten koulutus- ja yhteystehtävissä. Näistä ostettiin kaksi
4-paikkaista matkailukonetta,

\
7

marraskuussa Italiasta ostettujen Fiat G.50-hävittäjien rautatiekuljetuksen Saksan kautta. Vaunut palautettiin Italiaan
ja koneet tuotiin laivateitse

Göteborgiin, missä ne koottiin. 33 konetta saapui Suomeen, yksi tuhoutui Ruotsissa
ia yksi katosi matkalla.
Ensimnräiset Fiatit saatiin
laivuekäyttöön vasta helmikuun alussa. Uudella tyypillä

ehdittiin saavuttaa

seitsemän

ilmavoittoa ennen sodan päät-

tymistä. Omat tappiot olivat
yksi kone.

Vielä jatkosodan alussa
Fiatit pystyivät täysipainoiseen työhön. Alku oli suorastaan häikäisevä: kesäkuun 25.

päir'änä

r4

l94l oli

l-5 koneen

qo- 012

4obl

llmauoimiemme...
kielsi sotatarvikkeiden vien-

pommituslautan tarkoituksena
tuhota Fiatit kotikentälleen Jo-

nin ulkomaille, vanhentunutta

roisissa. Isäntäväki piti kuitenkin varansa. Kutsumatto-

mien vieraiden

materiaalia lukuunottamatta.
Brewster-tehdas oli luovuttanut kesällä 1939 laivastolle

kimppuun

käytiin sellaisella voimalla,
että l5 minuutin taistelun jäl-

ensimmäisen erän B-239tnkialushävittäjiä. Niihin ei kuitenkaan oltu tyytyväisiä ja
seuraava 44 koneen erä julistettiin "ylijäämätavaraksi".
Joulukuussa 1939 ne myytiin
huutokaupalla Suomelle. Tämä merkitsi erään ilma-

keen ainoastaan kaksi SB:tä
palasi kertomaan tapahtunees-

ta.

Fiat oli ketterä ja vahva,
mutta hitaus alkoi sodan jatkuessa tuottaa hankaluuksia.
Keväällä 7944 ne siirrettiin
tiedustelu-

ja

koulutustehtä-

viin.

Fiatien ilmavoittotili nousi
jatkosodassa

94

Brewster 8-239 BW-393 jatkosodan alussa. Tiillä koneella saavulettiin 4l
varmaa ilmavoittoa! Voimalaite 850 hv Wright Cyclone R-1820, kiirkiviili
1O,67 m, pituus 8,03 m, tyhjäpaino l77Okg, huippunopeus 478 km/t. Käytössä
1940---48.

myöhästyivät. Keväällä 1940
niillä aloitettiin tehokas tyyp-

koneeseen.

Näistä lentomestari

Tuominen saavutti 23 pudo-

edellisenä päivänä käydyssä
Ruokolahden suuressa ilma-

tusta. Tappioitakin toki tuli:

taistelussa. Tiedustelutehtä-

kesäkuun lopulla 1944 oli

vissä ammuttiin alas vielä yksi
kone, mutta toisaalta on todettava, että Gladiatorien voitto-

enää

l8

Oiva

konetta jäljellä.

puolelle merkittiin sentään 32

RUOTSALAISET
AVUKSI
Ruotsista lahjoitetun vanhentuneen kaluston joukossa oli
aikaisemmin mainittujen ko-

neiden lisäksi kolme ruotsa-

varmaa tapausta.

Jäljellä olleet Gladiatorit
osallistuivat vielä tiedustelutoimiin jatkosodassakin. Sen
kuluessa menetettiin kaikkiaan I I konetta, joista

sota-

toimissa 3.

laisvalmisteista ASIA laktfal-

/<erharjoitushävittäjää. Huomattavasti suurempi merkitys

oli

kuitenkin ruotsalaislentä-

jien muodostamalla vapaaehtoislaivueella F 19, joka talvisodassa lähes yksin vastasi
Pohjois-Suomen ilmapuolustuksesta. Laivue toi mukanaan

kaikkiaan viisi Hawker Hartrynnäkkökonetta sekä tusinan
G lost e r G lad iator l-hävittäjiä.
F l9:n panosta ei sovi koskaan unohtaa talvisodan ilmatoiminnasta puhuttaessa.

Tammi-helmikuussa

1940

onnistuttiin hankkimaan Englannista 30 käytettyä Gloster

Cladiator ll-konetta, hieman
uudempaa muunnosta kuin
ruotsalaiskoneet. Nämä sijoitettiin avuttomien Bulldogien
tilalle, mutta ketteryys oli niidenkin ainoa avu
hitaana,
heikosti aseistettuna- ja herkästi haavoittuvana tyyppi ei soveltunut hävittäjätehtäviin.
Kun siirto tiedustelulaivuei-

siin tuli maaliskuun

alussa,

kaikkiaan 13 Gladiatoria oli
menetetty, niistä peräti kuusi

346

HANSSIN JUKKA

JA
MORKO-MORANE
Ruotsalainen kreivi C-G. von

Rosen sai hankituksi lahjoitusvaroin Suomelle vielä kolme lentokonetta. Näistä kaksi
oli hollantilaisia Koolhoven
F. K. 5

aseefirme historian kunniakkaimman luvun alkua.
Talvisodasta Brewsterit

2-tiedustelukoneita,

kolmas oli sittemmin muodostuva Ilmavoimien ehkä tunnetuimmaksi koneeksi: Douglas
DC- 2-ty y ppinen liikennekone
muunnettiin pommituskoneeksi ja sille annettiin nimeksi "Hanssin Jukka".

von Rosen miehistöineen
ehti suorittaa sillä ainoastaan
yhden sotalennon moottorin
leikattua kiinni. Jatkosodan
ajan ja aina vuoteen 1955 ko-

kaan ehtinyt hävittäjätyyppi

pikoulutus.

oli ranskalainen Morane Saulnier M.5.406. Ranskan hallituksen lahjoittama 30 koneen

sä entiset Fokker-pilotit olivat
päässeet sinuiksi uuden tyypin

erä saatiin maahan helmikuun

kanssa. Päältä katsoen melko

loppuun mennessä. Moranet
osallistuivat torjuntataistelui-

kömpelön näköinen

hin

Lounais-Suomessa sekä

torjunta- ja maataistelulentoi-

voitiin Brewsterien

menetettyä Moranea vastaan

taan olla tyytyväisiä.

saavutettiin 14 ilmavoittoa.
Välirauhan aikana onnistut-

tiin hankkimaan l0 Moranea
ja jatkosodan aikana vielä lisää niin että kokonaislukumäärä nousi 87:ään.

Heikko aseistus ja pieni nopeus alkoivat kuitenkin olla

kone

osoittautui erittäin ketteräksi.
Kun aseistus ja nopeuskin
vastasivat ajan vaatimuksia,

hin Viipurin suunnalla. Yhtä

hankin-

Jatkosodan alussa Brewste-

rit tekivät sen, mitä niiltä odoja vähän enemmäntettiin

kin. Niillä
selvittiin hyvin
vuoteen 1943 asti. Vähitellen

ne kuitenkin alkoivat

jäädä
alakynteen vastustajan saadessa uutta kalustoa.

pahenevia pulmia. Näiden pa-

Brewsterien ilmavoittotilil-

rantamiseksi ryhdyttiin oloissarure ainutlaatuiseen muutostyöhön: kaikkiaan 41 koneeseen vaihdettiin alkuperäi-

le kertyi kaikkiaan 477 merkintää, mikä merkitsee yli l0

sen 860 hv Hispano-Suizan tilalle I IOO hv Klimov Msotasaaliiksi satu

105P,

LaGG-?hävittäjän moottori.
Näin aikaansaadun "MörköMoranen" nopeus parani ja
aseistustakin voitiin parantaa

pudotusta konetta kohti! Paras

konekohtainen tulos oli peräti
voittoa. Tässä valossa on

4l

vaikea ymmärtää, miksi liittoutuneiden voimakkaammal-

la moottorilla

varustetut

Brewsterit joutuivat alun al-

kaen huonoon maineeseen.
Ehkäpä raskaampi moottori

20 mm napatykin korvatessa

verotti osan koneen ketteryy-

aikaisemman konekiväärin.
Moraneiden voittotili jatkosodassa oli l2l pudotusta.
Omat tappiot olivat kaikkiaan
44 konetta, joista 26 sotatoi-

destä.

missa.

ne palveli kuljetus- ja valoku-

vaustehtävissä. Tällä hetkellä
se odottaa lopullista kohtaloaan Hämeenlinnan Rantato.
rin laidassa toimittuaan toistakymmentä vuotta kahviona.
Viimeinen talvisotaan mu-

Jatkosodan alkuun mennes-

477 PUDOTUSTA
BREWSTERILLA!
USA:han suuntautuneet kone-

hankintayritykset olivat kilpistyä lakiin, joka tuolloin

Brewstereistämme tuhoutui

sodan kuluessa 32 konetta,
joista 26 sotatoimissa.
Eräs maailman tunnetuimmista hävittäjätyypeistä oli
englantilainen Hawker Hurricane. Näitä onnistuttiin ostamaan tusina Suomeenkin talvisodan kuluessa, mutta sotatoimiin ne eivät ehtineet osallistua. Jatkosodassa niillä suoritettiin pääasiassa tiedustelu-

llmauoimiemme...
ja

maataistelulentoja. Niitä

mattomalta taholta.
Saksan hyökättyä Norjaan
joukko norjalaisia lentäjiä siirtyi koneineen Ruotsin ja Suomen puolelle tilanteen käytyä

kokeiltiin myö yöhävittäjinä
Helsingin puolustuksessa.
Talvisodan tuomiin hankintoihin kuului myös Westland
Ly s a nde r-yhteistoimintako-

ffi
ffi'
tiri :ä

",.

toivottomaksi. Meidän osak-

ne. Seitsemästätoista luvatusta koneesta lähti matkaan 12,
joista yksi tuhöutui matkalla.

Loputkaan eivät

semne tuli kaksi aikaisemmin

mainittua Fokker C.V-konetta, yksi de Havilland Tiger
Morå-koulukone, yksi flein-

saapuneet

ajoissa osallistuakseen talvisolaan. Jatkosodan aikana nii-

ja kolme MF

tä käytettiin lähitaistelu- ja yh-

konetta. Koneet siirtyivät in-

kel He llSmeritoimintakone

teystehtävissä.

I l-meritoiminta-

ternoituina meikäläisten käyt-

Etelä-Afrikan lahjana saatu
24 koneen erä Gloster Gaunt-

let

Il-havittäjiä saatiin myös
Iiian myöhään. Näillä ei tosin
hitaina kaksitasoina olisi ollutkaan suurta sanottavaa taistelukoneina. Täydennyslaivueiden jatkokoulutuskoneina
ne sensijaan olivat paikallaan.

Englannissa kerätyillä varoilla hankki tunnettu Suomen
ystävä, pääkonsuli Henry

McGrady Bell, Suomen Punaiselle Ristille sairaankuljetuskoneen. Se oli tyypiltään
de Havilland DH 86B,-l11kennekone, johon oli tehry tilat
l2 paaripotilasta varten. Tämä
Suomen ensimmäinen 4moottorinen lentokone tuhoutui kuitenkin jo keväällä 1940.

Westland Lysanderin laskuteline oli harvinaisen monipuolinen. Sen muotosuojuksissa oli laskuvalonheittimet ja konekiväiirit, ja niihin kiinnitetyissä ulokkeissa pommiripustimet! Voimalaite 820 hv Bristol Mercury VII, k?irkiväli 15,25 m,
pituus 9, l5 m, tyhjäpaino 1842 kg ja huippunopeus 366 km/t. Käylössä 194045.

töön.

Yksi talvisodan

aikana

maahamme lahjoitettu kone
saapui perille vasta marraskuussa 1940. Ruotsissa järjeskansalaiskeräyksen

tetyn
"

/l
t/
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avulla oli hankittu Fokker F.V I I l-ty yppinen 2-moottorinen
matkustajakone. Täällä se si-

sustettiin

sairaankuljetusko-

neeksi, kuten
tuskin.

oli ollut tarkoi-

JATKUU
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Hlver MF l1 edustaa norjalaista lentokoneteollisuutta. Voimalaite 2x525hv
Armstrong Siddeley Panther IIA, kiirkiviili 15,4O m, pituus I1,62 m, tyhjäpaino
1847 kg, huippunopeus 235 kmlt. Käytössä 1940 ,11.

Tanskasta lahjoitettiin Ilmavoimille loistoluokan matkailukone,

4-paikkainen

Beechcraft Traveler. Sitä
käytettiin Ilmavoimien Esi-

Onko lihaskipu ja -reumatismi

Teidänkin vaivanne? Silloin
tiedätte, ettei pelkästään lepo

kunnan yhteyskoneena sotien
loppuun saakka.

ja lämpo riitä. Tarvitaan myös

jotakin, joka lievittää tuskallista särkyä. Nyt on apteekeissa
BAYOLIN -voide, jonka lääketehdas Bayer on kehittänyt. Sitä on helppo levittää.

VÄLIRAUHA
Lyhyen välirauhan aikana ei
tuloksiin johtaneita konehan-

Se imeytyy tehokkaasti.

kintoja ehditty rehdä..Joitakin
uusia konetyyppejä voitiin

kuitenkin kirjata luetteloihin
tänäkin aikana.
Ruotsalaislaivueen mukana

siviilitunnuksin lentänyt Jankers F.,13 sai sodan jälkeen
hakaristimerkit ja Ilmavoimat
tervetullutta kuljetuskonetäydennystä.

Toukokuussa alkoivat saapua maahan Saksasta ostetut

30 Focke Wulf Stieglitz-kotlukonetta. Neljä vuotta myöhemmin hankittiin vielä viisi
konetta lisää.

Fokker F.VIII näytti tällaiselta ennenkuin se pasbri Isak Beenin viilityksellä
lahjoitettiin Suomeen. Voimalaite 2x450 hv Pratt & Whitney R-985 Wasp Jr,
kiirkiviili 23,0 m, pituus 16,8 m, tyhjäpaino 2800 kg, huippunopeus 210 km/t.
Käytössä 1940-41.

Toukokuussa saatiin vielä
talvisotaan tarkoitettuja hävittäjiäkin. Ranskan hallituksen

vittäjää. Nämäkin myöhästyi-

tarkoituksena oli lähettää Suo-

kuitenkin luovuttiin ja pääter

kin ainoiksi. Tyyppi todettiin
pian oloihimme soveltumattomaksi ja ainoastaan joitakin
koelentoja suoritettiin.
Kesällä 1940 saatiin kone-

tiin

täydennystä hieman odotta-

men avuksi puolalaislaivue,
joka piti varustettaman Caudron C.714-hävitt\lllä. Tästä
sen sijaan lahjoittaa 80 hä-

vät niin, että toukokuussa saapui kuusi konetta, jotka jäivät-

Ja

ennen kaikkea se kokoomuksensa ansiosta nopeasti tuo
tehokkaan lievityksen. - lhon
punertuminen ja lämmön tunne voiteen levittämisen jälkeen ovat merkki vaikutuksen
alkamisesta.
BAYOLIN' merkitsee parannusta reumaattisen lihas- ja
nivelsäryn paikallishoitoon.
BAYOLIN"-voidetta on nyt
saatavana sekä 35 g:n tavallisessa putkilossa että 70 g:n
hieromaputkilossa, josta voide käsin koskematta
voidaan hieroa ihoon.
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Tauno Bergholm:

tana

vuonna täytti 80 vuotta eräs itsenäisen Suomen kuuluisimmista sotureista, everstiluutnantti evp Carl
von Haartman.
Lehtemme edustaja kävi Espanjassa everstin maatilalla haastattelemassa vanhaa rakuunaa. Samalla
ojennettiin hänelle lehtemme vuosikerta, joka lahja näytti aivan erityisesti liikuttavan saajaa.
Kadettina

l9l9

YOn

Rran
CarI Magnus Gunnar
EmiI von Haartman,
rakuunaupseeri ja
lentäjä, komentaja
Calatravan
Ulaanirykmentissä,
Salamancan
Reserviupseerikoulun

johtaja, Maltan ritari,
Kollaan pataljoonan
komentaja ja Suomen
jatkosodan

rykmentinkomentaja,
viidesti haavoittunut
caballero:r or totisesti
legenda jo eläessään!
Eläkepäiviään hän
viettää Espanjassa
lähetlä Malagaa, jossa

kaikki on hyvin

"kunhan Ia finca vain
olisi Suomessä...!!

uistelee

Carl von Haartmanilta on ilmes-

kittava erehdykseksi.

tynyt Otavan kustantamana kolViikot kuluivat rutiinityössä
"Espanjan
mekin kirjaa:
sodasta kunnes sitten sattui tällainen valiKollaanjoelle", "Kyllä Kollaa tettava erehdys
suomalaisten
kestää" sekä riemastuttava omaelämäkerta "Antaa Haartmanin
yrittää". Kaikki jo aikaa sitten
loppuunmyytyjä.
Tavatessamme eversti ehdotti,
ettemme puhuisi Kollaan ja Syvärin tapahtumista, niistä kun on jo
niin paljon kerrottu ja kirjoitettu,
vaan sen sijaan hän haluaisi kertoa
joitakin hauskoja juttuja välirauhan ajalta.
Carl von Haartman toimi silloin
rajakomendanttina Hangon alueella ja peijakkaan Goggi kun on, sekä itse järjesti että joutui kaikenmoisiin kommelluksiin tänä aikana. Annamme vanhan herran itse
muistella.

LöYTYIPÄS

vÄNnrrrr

Rajaa ei ollut vielä vedetty, mutta
vartijat olivat tietysti paikoillaan.
Pojille oli annettu erittäin ankarat
määräykset, ettei laukaustakaan
saisi ampua, vaikka vendläisten
partioita tulisikin ylitse: se oli rul-

- vänrikki harpuolelta! Eräs nuori
haili yli rajan ja venäläiset tietysti
pidättivät hänet.
Soitin tietysti silmänräpäyksessä veniiläisten komendantin toimistoon Hankoon, ilmoitin tapahtuneesta ja esitin valitteluni. Sieltä
vastattiin erittäin ystävällisesti ja
luvattiin tutkia asia ihan heti. Kun
seuraavana päivänä soitin uudelleen, sanottiin sieltä:
Ei, emme ole löytäneet vänrikkiänne.
Kului jokunen viikko. Joka päivä tulkkini soitti venäläisten puolelle saadakseen selkoa asiasta,
mutta aina tuli sama kielteinen
vastaus.

Vihdoin hyvä ystäväni ja apulaiseni, ratsumestari, vapaaherra
Bernt Stackelbergja minä päätimme ottaa asian omiin käsiimme.
Eräänä sateisena yönä vedimme
yllemme kenttäpuvun. Kumpikaan
ei ottanut mukaansa asetta. Pelkkä
patukka riitti. Olimme tietenkin

hyvin selvillä siitä, missä venäläisten partiot liikkuivat, ja niinpä
me yön pimeydessä ja rankkasateessa aloimme hiljalleen ryömiä
pellon yli johtavaa ojaa myöten
naapurin puolelle.
Venäläisten vartiomiehet olivat
pahaa aavistamatta asettaneet kiväärinsä pystyyn puunrunkoa vasten ja molemmat seisoivat likomärkinä ja vilusta hytisten toisen
männyn alla. Otimme suunnan sitä
kohden, pari askelta vain ja niin
iskimme patukoilla venäläispoikia
varovasti kalloon. Sitten lähdettiinkin pikamarssia takaisin: kumpikin laahasi omaa saalistaan puseronkauluksesta. Jätimme poikaparat komendantin toimiston suojiin ja tåimän urotyön jälkeen meille molemmille teki terää lasi venäläistä vodkaa sekä kaviaarivoileipä.
Varhain seuraavana aamuna
soitti venäläinen rajakomendantti
ja ilmoitti, että kaksi hänen vartiomiestään oli erehdyksessä ylittänyt
rajan. Hän pyysi, että ystävällisesti palauttaisin heidät heti takaisin.

liiffi,

Sain tietenkin välittömästi tilaisuuden tiedustella, olisiko kadoksiin joutunut vänrikkini jo löydetty.
Ei vieläkä?in. Ikävä kyllä.
-Samoja kysymyksiä ja vastauksia vaihdettiin nyt päivittäin, puo-

lin ja toisin. Vänrikkiäni ei löytynyt, ei liioin heidän parivartiotaan.
Nämä jälkimmäiset kuljetettiin
Helsinkiin.
Olin tietenkin saanut tempauksestani ankarat haukkumiset korkeammalta taholta ja nyt sitten

vain odoteltiin, mitä asiasta seuraisi. Kun vielä muutaman päivåin
ajan oli käytetty ahkerasti puhelinta, soitti vihdoin venäläinen rajakomendanfti ja ilmoitti että vänrikki on löydetty. Hänet oli jo toimitettu Kronstadtiin.

Omituinen yhteensattuma,
vastasin minä.
Myöhään eilisiltana löytyivät teidänkin kaksi
miestänne! Toimitimme heidät
Helsinkiin.

Viilirauhan aikana kotimaassa

l94l

Tragikoominen vankien vaihto
tapahtui sitten jossain itärajalla, ja
taas saimme Stackelberg ja minä
hyvän syyn nauttia lasin vodkaa ja
pari kaviaarivoileipää.. .

KALASTUS-

DIPLOMATIAA
Sattui toinenkin, pahempi välikohtaus elokuun lopulla 1940.
Me Suomen puolella tiesimme
kyllä varsin hyvin, että venäläiset
aina silloin tällöin kalastivat Suomen aluevesillä. Jokainen rajanloukkaus noteerattiin, mutta virallista vastalausetta ei esitetty, koska tapahrumat katsottiin inhimillisiksi erehdyksiksi.

On helposti ymmärrettävissä,
että Hangon vuokra-alueen liepeil-

lä asuvat suomalaiset kalastajat
puolestaan kävivät vanhoilla kalavesillään, jotka nyt kuitenkin olivat venäläisten puolella. Mutta
kun tuollaisia rajanloukkauksia oli
sattunut vähän liian usein sai
eversti Snellman, sikäläisten suomalaisjoukkojen komentaja, vihdoin kopion virallisesta vastalausenootista.

Eversti kutsui minut puheilleen

ja

sanoi:

Nyt on piru merrassa! Te
- rajakomendantti ja teidän on
olette
heti pyydettävä saada neuvotella
venäläisen rajakomendantin kanssa. Yrittäkää selvittää asia niin et349

sineet siihen ratkaisua.
Pohtiessamme raj anloukkausten
käytännöllisiä seurauksia eversti
äkkiä totesi, että hänkin oli nuoruudessaan joutunut käyttämään
rakuunoiden punaisia housuja.
Ajattelin itsekseni: Ahaa, sinä
siis olet tsaarin aikainen upseeri ja
lisäksi husaari, joten kyllä asia nyt
järjestyy!
Juttelimme kumpikin omista
ratsuväkimuistoistamme ja huomasimme, että meillä itse asiassa
oli paljon yhteistä! Sitten
kes-

ken kaiken
puolestani:

Viisaan levossa 1977

tei se enää tästä mutkistu. Neuvottelun yhteydessä he luovuttavat alkuperäisen vastalausenootin.
Sovittiin päivästä ja kellonlyömästä. Ajoin rajalle adjutanttini ja
tulkin seurassa. Mukana oli myös
sotamies, jonka varusteisiin kuului
kaksi pulloa hienoa konjakkia.
Vastassa oli rajakomendantin lisäksi myös venäläinen eversti, jota
en aikaisemmin ollut tavannut.
Hän oli aluksi erittäin tiukka, erityisesti silloin kun hän ojensi minulle virallisen vastalausenootin
alkuperäiskappaleen.
Nootti oli kirjoitettu suomeksi.
En pitänyt kiirettä vaan Iueskelin
noottia kaikessa rauhassa. Luettuani sen läpi avasin asetakkini napit ja otin rintataskustani Suomen
vastaavan nootin, joka oli viimeis350

tä pilkkua myöten harkittu ja venä-

jäksi kirjoitettu. Siinä esitettiin
vastalause venäläisten toistuvista
kalamatkoista Suomen aluevesillä.
Eversti luki sen tarkoin ja sanoi
sitten:
Niinpä niin, mutta mitä mei- nyt pitäisi tehdä?
dän
Ehdotan, herra eversti, että
istuudumme
tähän ojan pientareelja
le mietimme asiaa yhdessä.
Sanottu ja tehty.
Annoin pienen merkin sotamiehelle, joka ymmärsi heti ja ilmestyi paikalle konjakkipullo ja lasit
kädessään.

Lasillinen Napol6on-konjakkia
puolin ja toisin, Suomen ja Venä-

jän taholta, edistikin

yhteisym-

märrystä. Mietimme ongelmaa
pitkin ja poikin, mutta emme kek-

-

kysyin minä

taas

Niinpä niin
mutta mitä
- nyt todella -pitäisi tehdä?
meidän
Tähän eversti oitis vastasi, että
hän haluaisi saada heidän vastalausenoottinsa takaisin. Saatuaan
sen käteensä hän repi sen ensin
pitkin ja sitten poikin neljään kappaleeseen. Samoin tein minä
omalle suomalaiselle nootilleni ja
niin puristimme sydämellisesti
kättä ja kumpikin lähti omalle taholleen.
Tultuamme taas Tammisaareen
lähdin heti eversti Snellmanin puheille.
No, miten meni? kysyi hän.
-Asetin pöydälle hänen eteensä
venäläisten nootin revityt riekaleet
ikäänkuin pasianssiksi ja ilmoitin
sitten, että olin omalla vastuullani
repinyt Suomen nootin.
Snellman kuivaili kylmää hikeä
otsaltaan ja sanoi:
No hyvä, poistuihan maail- tuokin sodan aihe.
masta
Saikohan venäläinen eversti
Hangossa yhtä hyvän illallisen
kuin minä, kun eversti Snellman
kutsui minut kotiinsa aterialle?
Lopetimme tällä kertaa tähän. Hyvästellessämme pyysi hän minua
välittämään terveisensä rakkaaseen isänmaahan ja aivan erityisesti omille JR 34:n pojilleen,
joista hän on saanut olla niin ylpeä.

Luja kädenpuristus ja unohtumaton tapaaminen on ohi.
D

fiolu
htolo itu

P. PERTTULA

O Sotavankien värvääminen tiedustelutehtäviin kuului puolin ja toisin pelin
henkeen.

O Sitä koskevat kysymykset oli tietenkin
tarkoin salattava, mistä johtui monia

ilr

outoja tapahtumia.
O "Pakoon päässyt') tai muuten linjojen
yli tai läpi toimitettu paliastunut
tiedustelija pyrittiin tietenkin saamaan
omille patkkatistoille eikä aina voitu
varmasti tietää, kuka oli lopullinen
työnantaja...

PAPIN ilmaantuminen kylän
tielle sodan aikana sai monen
äidin sydämen kylmenemään:

Minnekähän
nee...

se

me-

?

Ilmoitus pojan, aviomiehen
tai veljen kaatumisesta toi surun ja järkytyksen tullessaan
ja sitäkin raskaampi oli tieto
vainajan jäämisestä kentällel
Sankarivainaja voitiin kuiten-

kin siinäkin tapauksessa

siu-

vainajan osalta seuraavaksi
päiväksi ilmoitetun ruumiinsiunauksen ja kirjoittaa miehen joukko-osastoon sotilas-

pastorille kertomaan toverinsa
kphtalosta. Tämä teki kahden
todistajan kertomuksen perusteella kaatumisilmoituksen

pastorille saadakseen lisätietoja. Hänelle oli vain tullut joukoista ilmoitus miehen kaatu-

mainiten siinä myös tapahtuman näkijät ja tapahtumapai-

misesta ja ruumiin jäämisestä

kentälle.

MITÄ OLI
TAPAHTUNUT?

nata kentälle jääneenä.
Mutta kuvitellaanpa tapaus-

Mäntyjä kasvavalla kanerva-

ta, kun siunauspäivän aattona

kankaalla Kämärän seuduilla

kenttäpostikirjeen
kdatuneeksi ilmoitetulta pojalta! Siinä tämä kertoo olevansa
elossa ja jossakin kotimaassa,

oli

Kaksi miestä huomasi, toinen
vielä kertoi kuulleensakin, että låihellä olleeseen toveriin

mutta

osui

posti tuo

ei voi ilmoittaa

olin-

paikkaansa, ainoastaan kenttäpostiosoitteen. Kotiväki tunnistaa käsialasta sen oikean
henkilön kirjoittamaksi.
Kirje oli uusi järkytys äidil-

le ja

saa tämän lähtemään

kirkkoherranvirastoon, mutta
mitäpä kirkkoherra voi tehdä

muuta kuin peruuttaa yhden
3s2

*l /

*,lr &

taisteltu vetäydyttäessä.

ja paikalle ryömittyään

hän saattoi vain todeta luodin
osuneen otsaan, josta veri vir-

tasi, ja miehen kuolleen heti.

Toinen varmisti havainnon.
He eivät voineet saada ruumista mukaansa, kun oli taas
lähdettävä.

Kun nuo kaksi siitä selviytyivät omien luo, rulivat he

kan sekä kirjoitti vielä kirjeen
lähimmälle omaiselle, åiidille.
Kun sitten miehen kotiseurakunnasta tulikin kirkkoherran kirje, jossa kerrottiin, että
kaatuneeksi ilmoitettu olikin
jossakin elossa, ei sotilaspastorikaan tiennyt mitä ajatella.
Hän kutsui nuo kaksi silminnäkijää uudelleen puheilleen
ja kyseli mitä todella oli tuolla
kanervanummella tapahtunut.
Miehet pysyivät täsmälleen
kertomuksessaan. He olivat
aivan varmoja siitä, että hei-

dän

aseveljensä elämä oli
päättynyt siinä heidän rinnallaan.

Sotilaspastori, nykyisin E:n
seurakunnan kirkkohena, oli
ymmällään. Kotiseurakunnas-

ta oli vakuutettu, että pojan
lähettämä kirje oli päivätty

jälkeen kaatumispäiväksi ilmoitetun ajankohdan, paljonkin myöhemmin. Vetäytymisvaiheessa ei aina ollut aikaa
eikä tilaisuuttakaan heti il-

moittaa kaatumisista ja tiedot

niistä saatiin joskus jälkikäteen, kun maastoon harhautuneita ja läpimurtautuneita pikku ryhmiä palasi takaisin
omaan joukkoonsa.
Olin tiedustelu-upseeri
tuossa joukkoyksikössä, jossa
tämä tapahtui ja kuulin pastorilta oudon tarinan. Mitä kummaa siihen saattoi sisältyä
jotain sellaista, joka minun pitäisi muistaa, mutta mitä?

Katselin

kotiseurakunnasta

tullutta kirjettä ja huomioni
kiinnittyi kenttäpostiosoitteeseen, josta pojan kirje oli kotiin saapunut ja jonka hän oli

ilmoittanut

osoitteekseen.

Kenttäpostikonttori oli kotijoukkojen, yksikkö oli tuntematon.

Jotain mystillistä siihen sisältyi. Tiesin, että oli olemas-

sa miehiä, joiden tehtäviin
kuului tietää sellaisistakin
asioista. Menin puhelimeen.
Mistä sanoitkaan kirjeen

tulleen?,
kysyi ystäväni.
Mainitsin osoitteen.

Hetken kuluttua hän vastasi
rauhallisesti, että asia oli kun-

{*$

nossa.
Sano vain pastorille, että

peruuttaa
kaatumisilmoituk-

";{* "t .+:* --,

sen! Mies on elossa ja turvassa, mutta enempää ei nyt voi-

da kertoa. Pitäkööt vain kirjeyhteyttä häneen toistaiseksi.

Olinpaikkaa
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ei voida paljas-

taa.

TOINEN
KUULUSTELU
Seesjärven Suurilahdesta jär-

ven rannan tuntumassa oli
Karjalan Maaselän kautta Paateneeseen johtava tie. Liistepohjasta länteen huolehti rantavarmistuksesta JR 60:n yksi
pataljoona, johon oli kerätty
kaikkein vanhimpia ikäluokkia majuri Riiki/än komennos-

Tunnettu ratsasta.ia cversti Forssell kuulustclee Seesjärven hiljaisia rantola

sa.

sotavankeja

f

Sillä rantatiellä sattui kerran iltapimeällä sieppaus. jos-

sa veneellä järven yli tullut
väijyksissä ollut vihollispartio
vei erään tuon pataljoonan
ajomiehen.
Kului muutamia päiviä. Sitten tuo vanhahko sotamies tuli
Suurlahden suun yli veneellä

JR 25:n kolmannen pataljoonan tukikohtaan. josta ensin
soitettiin ja sitten tuotiin tuo

Ielle. Tarina tuli helposti.

Tuo kiinnosti. Yksi

oma

Mutta kun kyselin miehen
kotioloista, tuumi hän ennen

kone oli kateissa eikä lentäjän
kohtalosta tiedetty mitään.

vastaamistaan. Hän kertoi olevansa Varsinais-Suomesta,
iso perhe kotona, pikku tila ja
sen sellaista
vaikutti aralta,
ja saatoli selvästi peloissaan
toi olla vähän yksinkertainen-

Sitten sain oudon ajatuk-

sen. Tein nopeaan vauhtiin
muutamia helppoja kysymyksiä. kuten lasten nimistä yms,
joita nyt ei tarvitsisi miettiä.

Mutta miespä mietti

maan viranomaiselle ja kerrottava totuus.

Kun olin selostanut kohdan. panin kirjasen pois ja sanoin:
[nng122npa nyt tuon äskeisen
keskustelumme olla
niinkuin sitä ei olisi koskaan

kin veikko.
Kuinka noin säikyn näköi-

kuin vastasi! Kun taas kysyin
tuosta pakomatkasta, vastaus

ollutkaanOletetaan, että teidät on
- tuotu tänne ja minä olen
juuri

tuli nopeasti.

ensimmäinen suomalainen up-

noin, että joka tapauksessa lä-

nen mies pääsee karkuun noin
vain? Jotain outoa asiassa oli.
Katselin miestä hänen juodessaan teetä. Hän oli hyvin
hermostunut, mutta senkin nyt
vielä saattoi ymmärtää.
Kyselin kaikenlaista vasta-

sin siitä asianomaisen kohdan.
Kehotin miestä kuuntelemaan

nenkuin vastaatte: Siitä voi
riippua teidän elämänne.
Minkä tehtävän te saitte,
- he laskivat teidät lähtekun

hetän miehen heidän kauttaan,
jos haluavat kysellä asioita,

puolelta. Tiesimme sieltä sentään jo siinä vaiheessa yhtä ja

tarkoin.

mään?

kun olen ensin hieman kysellyt minua kiinnostavia tietoja

toista. Kuvaukset täsmäsivät
niin kuin nyt tuolta mieheltä
saattoi kohtuudella vaatia.

mies pataljoonan esikuntaan.

Varmistuin ensimmäiseksi.
että tulija oli sama mies, joka
oli siepattu naapuripataljoonasta. Riikilä sanoi, että voi-

sin lähettää miehen takaisin
heille. Ilmoitin myös asiasta
rykmentin esikuntaan

ja

sa-

vastapuolelta.

Siinä jutellessamme

teetä

juoden panin merkille, että
mies kertoi juoheasti tarinan

pakoon pääsystään: oli määrätty pilkkomaan puita ja kun
vartiomiehen silmä vältti illan
jo pimetessä hän oli Iivahtanut
rantaan, työntänyt veneen vesille ja soutanut omalle puo-

Oliko hän tavannut muita suomalaisia?

Yllätyksekseni hän

sanoi

kuulleensa suomea puhuvalta

ennen

seeri, jonka tapaatte. Kuun-

TUNNUSTUS
Hain sotaväen rikoslain ja et-

Luin harvakseen pykälän,
jossa käsitellään vihollisen
asialle ryhtymistä ja selostin,
mitä teksti tarkoittaa, ts. mitä
saa kansainvälisen sopimuksen mukaan tehdä ja mistä alkaa sitten sotapelos
se. jo- kuoleka vie auttamattomasti

pudonnut, mutta pelastautunut

maan. Vihollisen tekemään
tarjoukseen saa hätätilassa
suostua, mutta heti omalle

varjolla. Mies ei ollut häntä

puolelle päästyä on ilmoittau-

itse nähnyt.

duttava ensimmäiselle oman

kuulustelijalta, että heillä oli
suomalainen lentäjä, joka oli

nelkaa tarkoin ja miettikää en-

Ennen kuin mies vastasi,
tiesin, että olin ollut oikeassa.
Hän purskahti rajuun itkuun
ja vapisi pelosta. Hieman rauhoituttuaan hän pyyteli ja kerjäsi, ettei hänelle tehtäisi mi-

tään. Hän pelkäsi aivan hysteerisesti henkensä puolesta.
Sanoin, ettei ollut enää syy-

tä pelkoon. Nyt oli vain kerrottava kirkas totuus.
Se olikin yksinkertainen.
Hänet oli todella päästetty pa-

3s3

le maapenkereelle.
Odotellaanpa vähän, ei- jotakin kohta tule...
köhän
Se oli outoa puhetta, vaikka

tiesinkin, missä tehtävissä hän
puuhaili. Kaipa mies tiesi mitä odotti.
Juttelimme muista asioista,

äskeisistä kovista vuorokausista.

Vähäinen ei ollut hämmästykseni, kun illan jo hieman
hämärtyessä edessä olevasta
kolme

jatkoa ed.
sivulta

komppaniasta tuli

miestä. Saattaja siinä saatteli
kahta aseetonta miestä, jotka
livahtamaan ratapenkereen kuvetta

ja

käsketty palata
mukanaan joku suomalainen,

olivat onnistuneet

mieluummin upseeri. Lopuksi
oli peloteltu kostolla, joka

omalle puolelle. Toinen oli
juuri meiltä kadoksiin joutu-

laamaan

nul mies, toinen

odotti, ellei täytä tehtävää:
kun maa vallattaisiin, hänet
tultaisiin etsimään ja koko

perhettä rangaistaisiin hänen
lisäkseen. Vaimon ja lasten
nimet ja kotipaikka oli merkir

ty muistiin.

kistuspyyntö meni rykmentin
esikunnan kautta vieraan miehen rykmenttiin ja mies tun-

että

Lentäjän kohtalo

tukseksi. Oliko mies todella
kuullut jostakin lentäjästä vai
kuuluiko sekin hänelle opetet-

aivan pahaa aavistamatonta,

tuun peitetarinaan?

kotimökille. Oman turvallisuuden takia pidetään hieman
karanteenissa ja katsellaan.
Soitin rykmenttiin ja kerroin minkä käänteen juttu oli

saanut. Saisivat miehen heti,

kun ehtisin kirjoittaa lyhyen

ilmoituksen

tapahtuneesta.

Varmuuden vuoksi miestä
saattamaan lähti kaksi lähettiä, jotka saivat ohjeen pitää
kaiken varalta silmänsä auki.
Lupaukseni mukaisesti jätin
jutustelumme alkuosan paperille panematta ja kerroin
vain, että mies oli esikuntaan
tuotuna heti kertonut totuuden
ja oli nyt kovin peloissaan ja
huolissaan kohtalostaan.
Jotenkin kävi sääliksi tuo

vanha sotamies. Riikilä ei
häntä enää nähnyt, mutta ehkä
mies siellä jossakin kotiseudulla sensijaan tapasi tuon

kaatuneeksi ilmoitetun pojankin.
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Talissa.

Kellarin seinustalla odotel-

jäi arvoi-

tuollainen vanha mies pystyisi
meidän puolelta ketään väkisin viemään. Ellei nyt jotakuta
ehkä, mutta vähän uskottavaa
sekin olisi.
Mies oli peloissaan ja hoki
vain, miten hänelle nyt käy.
Sanoin, ettei käy ainakaan pahasti. Tulee matka koti-Suomeen, mutta ei nyt ensi aluksi

nistettiin sieltä kadonneeksi

Jotakin on tulossa vihollisen puolelta

Outo juttu! Mahtoiko vihol-

linen ihan todella uskoa,

jostakin

muusta joukko-osastosta. Tar-

lut

sotilasvirkamies lähestyi

ryhmää, jonka keskellä olivat
nuo kaksi palannutta miestä.
Teidän nimennehän oli
NN?
Mies myönsi. Hän oli meidän pataljoonastamme.

"KAATUNUT''

ne!-

PALASI

Tulkaapa hetkeksi tän-

Olimme kolmisin, kun ys-

Olimme vetäytyneet Talista

Eversti B. A Kraemer ja sotavanki

Kavantsaarelle

Korpiselässä

ja

pidimme

majaa ratavartijan kellarin liepeillä. Tali oli vaatinut myös
meiltä raskaat lunnaat ja ka-

doksissa olevien nimilistallakin oli monta nimeä.

Karisalmelta johtava rata
kulki kapeaa pengertä myöten
kahden järven välissä. Kapeikko oli puolin ja toisin niin
lujasti varmistettu, ettei olisi
uskonut hiirenkään siitä huomaamatta läpi tulevan.
Eräänä päivänä tuli valvontatehtävissä palveleva sotilasvirkamies komentopaikkaan

ja kyseli paria miestä. Toinen
kysytyistä oli meidän pataljoonastamme, Talissa kadon-

neeksi ilmoitettu, toista ei
meillä tunnettu.
Kumpaakaan ei ollut näkynyt. Voimme jo otaksua, että
miehet ovat kaatuneet tai jääneet vangiksi.

Ystäväni hymähteli

ja

is-

tuutui kellarin suojana oleval-

SA-kuva

täväni sanoi:
Jätetään turhat tarinat!

-

Muistutan teitä siitä, mitä sotaväen rikoslaki sanoo vihollisen palvelukseen ryhtymises-

tä. Kertokaapa nyt totuus ja
harkitkaa hyvin tarkkaan, mi-

tä sanotte!
Onneksi sillä miehellä oli

järki tallella.

Meidän piti palata

vielä
- iltana ja tuoda mukanamtänä
me joku suomalainen upseeri,

mutta emme me olisi yrittä-

ErehUipä
a,

a

ntmessa

neetkään, kun tänne pääsim-

HEIKKI TURUNEN

me.

"- Yksi huusi,
että Ruukin Veerti.
Minä siihen että nyt
erehytnimessä! Kun
vielä toivotin sen
sotilaallisesti
tervetulleeksi niin se
heti niiasi minulle ja
toiset kumarsi

mukana..."

t:

Aivan oikein.

-Toinenkin mies

kertoi

omalla vuorollaan saman.
He lähtivät kolmisin kävelemään taaksepäin. Olin ehti-

nyt sentään kysäistä:
Sano nyt hemmetissä,
- sinä saatoit tietää, eträ
mistä
he tulisivat tästä ja tänä iltana!

On parempi, jos
- tiedä vielä. et sinäkään
- sitten sain tieJa aikanaan
tää.

SYYSTALVELLA t94l oli
taisteluyksikkömme 7.lJx^7
pysähtynyt asemiinsa Kannakselle Ohdan kylän laitamille. Kotiutuneena asemiimme olimme kyhänneet korsun
tapaisen poteron linjojemme
taakse vartiokaivantojen välittömään läheisyyteen, jossa oli
suhteellisen hyvä suoja laakatuliaseita vastaan vihollislin-

joilta päin.

KAATUNEEKSI
ILMOITETUN
TARINA

Partiotoimintaa sekä muita
pieniä välikohtauksia lukuunottamatta olimme saaneet olla
suhteellisen rauhassa

Kaatuneeksi ilmoitettu mies
oli tullut tajuihinsa jossakin
vihollisen sairaalassa Perkjärvellä. Luoti oli kulkenut vain
päänahkaa myöten ja pyyhkäissyt tajun kankaalle. Muu-

jo viik-

kokausia. Korvike suhisi pa-

keissa kaminan päällä aika
usein, korttipelistä ventti ja
pokeri olivat kovassa kurssissa. Tämän tapainen vapaaajan vietto lienee ollut niitä

kysytyimpiä kerhomuotoja

päivärahat

asioita

ja

annostupakat

vaihtoivat omistajaa aina tuu-

rin mukaan. Joukossa oli tietysti aina muutamia "korttipiruja", joiden taskuihin melkein poikkeuksetta kerääntyivät porukan päivärahat tilivä-

lillä

toisten manaillessa

- tuuriaan.
huonoa

Kun päivärahat ja annostupakat oli pelattu tyystin loppuun, oli voittajan helppo saada sijaislähtijä vartiovuorolle
ja niin peli saattoi jatkua keskeytymättä. Vartiopaikkoja
meidän korsukunnallamme oli
kolme eteentyönnettyä pesäkettä juoksuhaudan jatkeessa
sekä korsumme seutuvilla yk-

si

lähivartiomies; tosin oli

usein sattumanvaraista, oliko

taman päivän kuluttua häneltä

oli kyselty

ja

tämä mies paikalla
kenelläpä sivullisella olisi-ollut asiaa
vieraalle korsulle.

VARTIOINTI OLI
TARKKAA
PUUHAA
Miehiä oli suhteellisen vähän
ja kahden tunnin vartiovuoro
osui kohdalle melko usein. Jo-

kainen voi kuvitella, miltä
tuntui lähteä korsusta yöllä
väsyneenä ja unen tokkurassa
ulos vartioon pakkasen nipistäessä varpaita ja korvanlehtiä

vaikka maahan kaivettu

-potero katettuna hirsillä

lopulta

lähtemään Suomeen. Hänelle

kerrottiin, mitä häneltä odotettiin.

Mies teeskenteli suostuvansa ja hänelle opetettiin, miten

tuli menetellä. [-entokone vei hänet kotimaahan
hänen

järven rantaan, mutta mies käveli lähimmän poliisin luo ja
kertoi kuka oli ja missä tehtä-

I

i Kynttilätilaus
Itsenäisyyden kynttilärasioita
(rasiassa

4 kyntt.)

....................... rasiaa

vässä.

Itsenäisyyden kynttildrasioita
kul jetuslaatikkoa

Mikäpä siinä, jos käyni tilaisuutta hyväkseen
piti

Itsenäisyyden pöytäkynttilöitä

ensimmäiselle suomalaiselle
viranomaiselle. Parempi se

Itsenäisyyden pöytäkynttilöitä
kuljetuslaatikkoa

- heti
vain muistaa ilmoittautua

kuin kolkko sotavankeus. Sitä
tietä tuli monta miestä kotiin.
En tiedä, yrittikö joku hölmö

(20 ras.)
.......................

kpl.

Oli sitten vallan eri asia,

miten meidän tiedustelumn're
osasi odottaa näitä palaavia.

!

Maanpuolustuksen Tuki ry

(15 kpl)

P. Hesperiankatu 15 A
Nimi

noudattaa saamiaan ohjeita.
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Allekirjoitus

ja

sammalturpeilla ei ole mikään
paras majoituspaikka, tarjosi
se kumminkin jonkinlaisen

kysytty, olisiko hän halukas

ii

tuomaa konepistoolia, kun
taas minä puolestani keräsin

suojan viimaa ja pakkasta vastaan
kun vain muisti lisätä

puita-peltikaminaan.
Kuten aikaisemmin mainitsin, tuo korsun tapainen oli

poteron syvennyksestä kaikki
munakäsikranaatit takkini helmaan. Niin olimme valmiit toteuttamaan käytännössä ampumahaudan vyörytystä, josta
olin harjoituksissa aliupseeri-

sopivasti kuolleessa kulmassa
vihollisen laakatuliaseisiin
nåihden. . Tarvitsi kuitenkin
mennä vain pari-kolmekymmentä metriä, kun pesiikkei-

siin johtavalta polulta,

myös

koulussa saanut kapteeni Aholalta erittäin kiitettävät arvos-

telut. Tilanne oli kuitenkin
toinen: nyt oli arvostelutuG

josta

juoksuhautakaivannot

alkoivat, avautui suhteellisen
viihäpuinen myötiimäki noin
20O metriä leveälle suolle,
Vrrrtrrrinti iln l.rrkkril l)a)lä

SA-kuva

URAA kajahti takaamme

ase-

miemme ja mainitsemani korsun välistä! Lumipukuisia

miehiä hyppi juoksuhautaan
taaksemme aivan rykelmänään: me olimme kuin umpitiemme
suolen pohjukassa
oli varmasti tukossa!

Ensimmäisenä huudahdin
kaverille:

Voi taivas

Valmiina vyörytykseen

tautuneena aikoi siepata vankeja sekä tuhota korsupahasemme
onnistumatta kum-

- Aivan kuin ihmassakaan.
meellisestä käskystä, samalla
hetkellä kun me omasta hau-

olikohan
- hereillä!
vartiomies
korsulla

dan päästämme aloitimme kä-

Lumipukuisia miehiä lii-

tinän. aloittivat kaksi oikealla

sikranaatti- ja konepistoolirä-

SA-kuvu

jossa oli melko harvassa kirukasvuisia puita. Tiimän suoau-

kean takana metsän reunassa
oli venäläisillä omat aseman-

sa, joista käsin he

marina viikatemies, jonka jakama pistemäärä saattoi olla
hyvin arvaamaton...
Jos me lienemme kokeneet
yllätyksen tuon tilanteen johdosta, niin vielä suurempi taisi yllätys olla sille venäläiselle
partiolle, joka monikymmenpäisenä joukkona hyvin varus-

tekivät

meille pientä häirintää. Tuon
suontakaisen metsän reuna,
meistä oikealle, pisti kielenä

melko liihelle asemiamme.
Tämän takia kannatti vartiossa
olla öiseen aikaan hyvin valppaana.

sa, oli matkaa melko runsaasti. Epäilen, riittikö miehiä
säännöllisesti koko sille vartiopaikalle, sillä Suomen sa-

loilla on leveyttä, kun vähiä
miehiä laitetaan riviin..-

Kuutamoisella

taivaalla

pieni tuulenvire kuljetti hajanaisia pilvenhattaroita aavemaisina huntuina ylitsemme

väliin oli kelmeän kirkas
ja väliin hiljaisuutta

-kuutamo

Salmisen kanssa sopineet vartionvaihtojen valvonnasta niin

henkivä hämärä. Tähystellessämme valppaana etumaastoon ja suoaukeamalle, minne
ohilipuvat pilvet heittivät niin

että hän huolehtii siitä kello
24:ään ja minä hoidan aamu-

oudot varjonsa, tuli kieltiimär
tä hieman haikea olo ja väki-

Joulukuun kuudennen päi-

vän iltana olimme vänrikki

puolen. Jostakin kummallisesta syystä ei sinä iltana tullut
torkuttua ollenkaan ja kun kel-

lo 24:n vartiovaihto oli

edes-

sä, sanoin vänrikki Salmisel-

sinkin kotimökki

mieleen:

siellä oli ollut sentään niin turvallisen tuntuista ja jotakin
sellaista, mitä juuri tällä hetkellä kaipauksella muisteli...

'I'aisl tulla hotuma :elvakst

le:

ASEMISSA!

kehti jo aivan korsumme ympärillä
mutta samalla alkoi
- rätinä!
vimmattu
En enää muista tämän var-

vaihdon jiilkeen eteentyönnettyyn pesäkkeeseen vartiomiehen kaveriksi. Pesäke sijaitsi

Juuri kun olin jättämässä var-

tiomiehen nimeä, jonka kans-

dessä loukkuun väliimme. Sa-

korsultamme miehiä suinpäin

äärimmäisenä vasemmalla.
Seuraavaan vartiopaikkaan,
joka oli toisen yksikön hallus-

seni korsulle valmistelemaan
seuraavaa vartionvaihtoa idylli räjähti: sisintäni riipaiseva

mutta aivan muutalnan sekunnin sisällä oli neuvottelumme
tulos selvä: hän tuntui mieluummin käyttävän mukanani

Käy Sinä torkkumaan,

- hoidan tiimän vaihdon.
minä

Saatuani kaikki vartiot
vaihdetuksi jäin viimeisen

356

VANJA ON
tiomiehen yksin tuohon eteentyönnettyyn poteroon lähteäk-

sa olin siinä pesäkkeessä,

sivulla olevaa vartiomiestä pirunmoisen rähinän ja puristuksen juoksuhautaa pitkin

meihin päin venäläisten jdämaan aikaan juoksi meidän
juoksuhautaan puolustamaan
kavereitaan.

JATKUU SIV.358

EINO

Hyvät lomat ja olkaahan ihmisiksi!

SA-kuva

Yriltävätköhän uudesraan

JATKOA SIVULTA 356
Voi kuvitella, että oli pientä
tungosta erilaisten aseveljien
kanssa juoksuhaudassa, kun
puristetaan sekä sivuilta että

takaa

sekaisin siinä oli

mennä- väkisin! Ainut selvä
tuntomerkki siinä mullantupruisessa juoksuhaudan hämärässä oli se seikka, että venä-

läisillä oli valkoiset lumipu-

vut, joita meillä ei ollut kenelläkään.

Joka tässä yleisessä

seka-

sorrossa säästyi jaloissa räjäh-

täviltä käsikranaateilta selvisi
parhaiten nopeilla iskuilla ja
säälimättömällä sisulla. Totesin, kuinka hyvä työväline on
kauhavalainen puukko suoma-

laisen sotilaan kädessä!

Huomatessaan tehtävänsä
toivottomuuden alkoi venäläi-

siä hyppiä juoksuhaudasta

karkuun. Osa kaatui penkan
reunalle, osan onnistui päästä
metsän suojaan ei-kenenkään
maalle, josta kuului valitusta
vielä useita tunteja taistelujen

O

ta valoisa ja hirtehishuumori
höysti juttuja entiseen tapaan.
Korsun edustalla oli useita venäläisiä kaatuneita ja kun ruli
puheeksi, missä vaiheessa ne
siihen olivat käpertyneet, kertoi kaveri:
Kun tuolta ulukoo kuulu
aseihen
rassailua, niin minä
tempasin konepistoolin
meinasin jotta vertaillaan, onko meillä samanlaiset aseet.
Niin heti kun pistin piän ulos
korsun ovesta, sano yks, jotta
Ruukin Veerti. Minä siihen
että nyt erehyt nimessä! Kun
toivotin hänet sotilaallisesti
tervetulleeksi niin se heti niiasi minulle ja toiset kumarti
myötätunnosta mukana. Kun
niillä ei tuntunna olevan sen
kummempoo assiita, niin minäki mänin tuonne juoksuhauvalle. Nuo vintiöt tuossa vie-

läkkii olla kutsottaa.
Olen tullut monesti ajatelleeksi, että kun ihmisellä on

jotakin tekemistä, johon todella täytyy keskittyä, ei huomaa onko kylmä vai kuuma.
Jossakin vaiheessa siinä juok-

tauotfua.

EI OLLUT
huomasimme selviytyneemme

suhautatohinassa oli asetakkini kastunut aivan likomäräksi.
Taistelun tauottua oli pakkanen tehnyt takistani ympärille-

suhteellisen pienin tappioin,

ni muotin, joka pysyi yksin

oli mieliala kaikesta huolimat-

pystyssä korsun

VEERTI!
Kun tilanne oli selkiintynyt ja

771l< *f
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Vuoroloma oli soturille todella
tärkeä asia!
O Jo etulinjan poterosta oli matkaan
pääsy usein monen mutkan takana,
mutta uudet vaikeudet odottivat
maaseudun asukkaita kotiseudulla
kyytiä ei saanut ja kalliit lomapäivät
kuluivat hukkaan.
O Isäntämiesten loma ei ollut vain
lepäilyä
oli hoidettava moninaiset
talon asiat. Ja kansanhuolto oli
kovana.
OLI TAAS vuorolomani aika.
Niinsanottu kotiasemani oli

Tästä murheestani huolimatta
juna porhalsi eteenpäin ja ai-

Lapua, josta matkaa kotiini

kanaan saapui Haapamäen

Vimpeliin kertyi vielä viiti-

asemalle. Siellä tapasin sattu-

senkymmentä kilometriä.
Jo monilta aikaisemmilta

malta kotikyläni pojan pioneeri Tauno Kangasniemen, joka
oli palaamassa kotilomaltaan.

lomilta

oli

tämän taipaleen

hankaluus kirvelevässä muistissa: autot olivat rikki eikä
niihin tahtonut mahtua, aikataulut eivät pitäneet paikkaan-

sa ja sattumakyyti oli usein
marssimisen ainoa vaihtoehto.
Kun nämä tapahtumat entisiltä lomiltani olivat selvästi
muistissani, oli minulla aihetta pieneen huoleen siitä, miten
tällä kertaa tulee käymään.

Kerrottuamme tärkeimmät
kuulumiset puolin ja toisin
ryhdyin selvittelemään kulkumahdollisuuksia. Kävi ilmi,
ettei postiauto Lapualta Vim-

peliin kulje.
Se kävi niin kuin minä
- pelännyt, ettei Lapualta
olen
pääse kotiin!
Minä pääsin postiautos-

sa- kotiin, mutten takaisin.

t?J-nnt t4,åT+Z'-hM-rw 4t?/rÅ,(-4 /<a*-e*

Mutta Harjun Oskarilla vasta
huono tuuri kävi, se joutui

pistelemään

jalan

Seinäjoelle ja aloin etsiä hiilivarastoa, johon autojen pitäisi

Lapualta

tulla, mikäli eivät jo ole tul-

Kyllä hän tiesi lomalle
tulleensa,
kun otti vauhtia 50

päässä mustan kasan nokisine
ympäristöineen, joten varas-

Ohimennen mainittakcnn, että

kilometriä!
Jos menet Lapualle, si- käy samoin, koska Alanun

ton laadusta en voinut erehtyä. Menin sinne ja varaston

veisteli seuraavana päivänä ta-

Vimpeliin!

leet. Pian huomasin ratapihan

järvenkin postiauto kuului
olevan remontin alaisena.
Minkä neuvon sinä an- lomalta palaavana?
taisit
Vaikea on neuvoa, koska-Kauhavalta lähtevä lappajärveläisten auto on aina täynnä. Siihen ei mahdu. Mutta

siellä kotinurkilla puhuttiin,

vaiheilla työskenteleviltä sotilailta sain kuulla, että hiilet
ovat armeijan polttoainetta.

Ajetaanko näitä hiiliä

Alajärveltä?

Kyllä, Alajärven Aita-

saaresta.

Ajetaanko niitä joka päi-

-

vä?

että Alajärveltä ajetaan hiiliä
jospa niissä hiiSeinäjoelle

Joka päivä, pyhää arkea.
- Tänään autot eivät ole
- tulleet vai?
vielä

Silloin juoksuni jäisi

Ei ole näkynyt. Tavalli- ne ovat tähän aikaan jo
sesti

liautoissa pääsisit
Alajärvelle?

paljon lyhyemmäksi kuin että
Lapualta pitäisi juosta.

Kangasniemen kertomat
uutiset eivät olleet ilahduttavia, koska entisinä aikoina
edullisin asema Lapua oli nyt
hylättävä. Jäljelle jäi vaihtoehtoisesti joko Kauhava tai
Seinäjoki. Kunpa nyt osaisin
valita kahdesta pahasta pienemmän pahanl
Kehittelin ajatuksiani edelleen: Kauhavalla on todennäköisesti kova tungos, eikä ole
varmaa, saako Ilmasotakoululta autoa kuten kerran olimme saaneet. Seinäjoelta Alajärvelle ajavissa hiiliautoisS;a
taas tdennäköisesti on tilaa,
mutta yhtä todennäköistä on,

että Alajärveltä joutuisin kävelemään kotiin l5 km. Mutta

jos ajaisin Alajärven kirkonkylän ohi Hoiskoon, jossa on
saha- ja myllylaitos, voisin
edullisimmassa tapauksessa
sieltä saada hevoskyydin Luoma-aholle ja silloin jäi käveltäväksi vain 7 km. Kauhavan
kautta matkustaen käveltäväkseni jäisi parhaimmassakin tapauksessa saman verran. Pää-

tin siis jäädä junasta Seinä-

Nyt

sillä, ettei tämä marssi ole mitään siihen nähden että pioneeri Harju oli joutunut saapastelemaan 50 kilometriä!

käydä jutkutellessani

kotiani kohti muistelin, miten
helposti rauhan aikana olin
päässyt kotiini sekä Lapualta
että Kauhavalta.
Monivaiheisen matkani jälkeen olin jälleen kotona. Ensimmäinen havaintoni oli, että
isäni oli pahasti vanhentunut
viime näkemäni jälkeen.

marssiaan muisteleva Harju
vatessamme:
Aina sitä rintamalla pärjää-jotenkin, mutta se on pirua

kun lomalle joutuul
Monivaiheisia ja hankalia

l;

lomalle tuloni olivat olleet,
mutta samaan tyyliin matkat
olivat sujuneet useimpien

MAANVILJELIJÄ
TIUKALLA

muittenkin kohdalla, eikä ainoastaan lomalle tulomatkat
vaan myöskin paluumatkat.

Sen

oli aiheuttanut ylivoimai-

seksi muodostunut kamppailu

monien vaikeuksien

kanssa,

täällä.

Viimeinen lause oli kuin
kylmä suihku! Jospa ne eivät
tulekaan, silloin suunnitelmani pettää heti alussa.

Vihdoin saapui kaksi armeijan käyttöön otettua autoa
sotilaiden ohjaarnina. Tuntui
melkein kuin kauan odotettu
ystävä olisi saapunut! Koska
laajasti ottaen olimme sarnan
talon väkeä ja samalla asialla,
ei ollut epäilystäkään, ettenkö
pääsisi näissä autoissa Alajärvelle ja se oli jo paljon äskei-

Lomajonossa on jänninynyttä tunnelmaa

seen odotustilanteeseen verrattuna. Kun paikalle saapui
pari sotilasta pyytäen kyytiä
Alajärvelle heräsi mielessäni
kysymys

entäs sitten, jos

- vielä useampia?
heitä tulee
Ohjaamoihin ei mahdu ja kukaan ei haluaisi mennä lomakamppeissa perin nokiselle Iavalle. Onneksi ei kuitenkaan

tullut enempää pyrkijöitä ja
niin voimme sijoittua ohjaamoihin.
Matka sujui mukavasti Alajärven Hoiskoon, jossa jäin

pois autosta. Menin myllyn
pihaan, jossa oli useita hevosia ja hevosnaisia

-

miehiä ei

joelle.

ollut.

LOMA ON YHTÄ

veet hevoskyydistä oli heitettävä, koska yksikään hevonen

Pian sain todeta, että toi-

PIRUA!

ei lähtenyt toivomaani

suuntaan. Mitään muuta kulkuneu-

ei voinut

Kuten näemme, lomalle me-

voa

nokaan ei ollut mutkatonta

joten edessäni

sysuunnitelma!

synkältä, että suunnitelmani

oli laadittava peräti kotiinpääAamuhämärissä saavuin

W),(a

kuvitellakaan,

oli l6 kilometrin marssi. Tuntui hieman
petri, mutta lohduttelin itseäni

Naisten

oli kyettävä myös perinteellisiin miesten töihin

Kuva: Isien työ
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UUOROTOMA
jotka olivat niin moninaiset,
että niistä on mahdotonta luoda yhtenäistä kuvaa yhden kir-

joituksen puitteissa. Pahimmat vaikeudet maanviljelijän
kannalta olivat luovutusvel-

vollisuuden

täyttäminen,

muut säännöstelymääräykset,
tarvikkeiden

ja

käyttöesinei-

den puute, työvoimapula ja
paperisota kansanhuoltoviran-

omaisten kanssa.
Luovutusvelvoll i suuden
täyttäminen vaati maanviljelijäväestöltä ankaraa taistelua,
koska kaikkia maatilatalouden
tuotteita oli luovutettava
"yleiseen kulutukseen" ja
luovutettavat määrät olivat
olosuhteisiin nähden liian suuret. Vaikeutta lisäsi vielä kansanhuoltoviranomaisten yksipuolisuus, joka ei Iainkaan ottanut huomioon, mitä jää viljelijälle itselleen
vai jääkö

-

mitään.

Kaksi esimerkkiä valaiskoot tätä asiaa: Jatkosodan
alussa meillä oli ollut viisi
lehmää ja luovutusmääräysten
perusteella niistä oli jo kaksi

luovutettu

kolmannesta
lehmästä oli juuri annettu luo-

oman vaatetuksen vuoksi, villasta näet sai sentään jonkin
osan käyttää itse.
Isäni oli aina ollut lainkuu-

liainen eikä hän hyväksynyt

vilppiä eikä

puolitotuuksia

missään asiassa. Tältä pohjalta voin kuvitella miten vaikea-

ta

hänen taloutensa hoidon
täytyi olla ristiriitaisten mää-

räysten puristuksessa ja osittain viranomaisten mielivallan

alaisena. Mielivaltaisuus tuli
esille ennen muuta siinä, että

maataloutta lainkaan tuntematta joku kansanhuollon vir-

kailija määräsi mitä kunkin
viljelijän on kylvettävä ja
kuinka paljon kutakin kasvia

on kylvettävä. Sen mukaan
kuin kylvöalat oli määrätty
vaadittiin kunkin kasvin sato
luovutettavaksi yleiseen kulutukseen, riippumatta siitä oliko sato hyvä vai huono. Jatkosodan aikana sadot olivat huonot koska väkilantoja ei saatu

lainkaan ja kylvötyötkin oli
tehtävä vanhoilla ja harvalukuisilla hevosilla, joten peltojen muokkaus jäi puutteelliseksi ja tähän samaan suuntaan vaikutti kylvötöitä suorit-

vutusmääräys. Suunnilleen

tavien naisten

kahdessa vuodessa menetettiin siis 3/5 koko karjasta

muuskin.

se

oli

-

ankara suonenisku! Kui-

tenkin maitoa oli jatkuvasti
luovutettava. Viiden hengen
perhe sai oman maito-osuutensa

jos sai.

- esimerkki: Lähin
Toinen
naapurini, leskiemäntä ja
isäntä Maija Uusitupaoli saa-

nut niin suuren heinänluovutusmääräyksen, että hänen oli
ollut pakko ostaa heiniä, joista

hän

oli

maksanut

5

mk/kg.

Luovutettuaan ne yleiseen kulutukseen hän oli saanut 3 mk/

kg!
Vasikat ja lampaat oli yksipuolisesti jäteny heitteille.
Määräysten mukaan niille ei
saanut antaa mitään syötävää

ja kuitenkin, jos lampaita oli,
niistä saatava liha ja villa oli
luovutettava yleiseen kulutukseen. Vasikoista oli kasvatet-

tava lehmiä luovutettujen ti-

lalle. Tämä määräysten ristiriitaisuus oli omiaan luomaan
erittäin kiusallisia tilanteita,
joita syntyi joka talossa, kun
lampaitakin oli pakko pitää
360

tottumatto-

LUMPPUKENGÄT
KYNTÄJÄT,TN
Vaikeudet eivät Suinkaan lop-

puneet tähän. Kotiväestäni
kukaan ei ollut saanut uusia
kenkiä sitten rauhan

Villan karstaaminen oli sotavuosina tuttua työtä
Kuva: Kansamme kasvoia

vuosien,

luovutettava
nahkoineen. Erityisellä jalkinekortilla piti saataman ostaa
joko nahkaa tai valmiita kenkoska eläimet oli

kiä, mutta kumpaakaan ei saa-

oli jaettu,
ollut

hänen vaatimustaan ei ollut
otettu huomioon, hän oli nossaanut ostaa mitään muuta tanut hameensa ja näyttänyt,
kuin lankarullia
kaupoissa ettei housuja todellakaan olei ollut mitään kangasta.
Jos- lut! OIi kuulemma saanut houkus oli levinnyt huhu, että kir- sukankaan! Huutavasta kankonkylään nimeltä mainittuun gaspulasta kerrottakoon toikauppaan on saapunut kangas- nenkin esimerkki: Sodan aikata ja silloin täältä syrjäkylästä nakin syntyi lapsia ja kun mi-

Vaatetuskortit

mutta niillä kotiväkeni ei

nut mistään. Niinpä rauhan aikana rikkinäisinä hylätyt kengät oli ollut kaivettava esiin
liiterien nurkista, ullakoilta ja oli kilvan riennetty sitä ostakaikista mahdollisista paikois- maan. Perille päästyään syrjäta. Niitä oli sitten korjattu kor- kyläläiset olivat saaneet kuuljaamasta päästyä, kunnes niil- la kauppiaan selityksen:
Meillä tosiaan oli vähän
le ei enää mitään mahtanut.
mutta se on jo lopVanhoista saappaan varsis- kangasta,
ta oli valmistettu uusia ken- puun myyty.

tään kangasta ei ollut saatavissa, erään talon emäntä oli valmistanut Suomen lipusta pik-

kulapsen vaatteita. Valistuneena naisena hän tiesi rikko-

vansa lippulakia, mutta toisaalta hän tiesi myöskin, että
hätä ei lue lakia.

kiä. Sarka- ja villalumpuista Eräässä tällaisessa kilpaosoli niinikään valmistettu jon- tossa oli sattunut aivan erikinmoisia kenkiä. Isäkin oli koislaatuinen näytelmä: VANHAT TAIDOT
sortunut omatekoisiin lump- muuan nainen oli vaatinut ir r.ztr
pukenkiin, koskakaikki muut selleen tuntuun"'puiäri""rti- KUNNIAAN
mahdollisuudet olivat jo lop- täen, ettei hänellä ole housuja, Vanhat konstit, jotka rauhan
puun käytetyt.
vaikka talvi on ankara. Kun vuosina oli hylätty, oli otettu
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Tulossa

Sato on

ainutlaatuinen teos
merikiriallisuuden ystäville.
Täydellinen kuvaus
sukellusveneiden taisteluista
Suomsn vesillä.

saatava

talteen
Kansamme kasvoja

Kalervo Kljanen:

uudelleen käytäntöön. Oli ruvettu kylvämään pellavaa ja
siitä monien vaiheiden jälkeen

kudotuilla kankailla

oli

suu-

rimmaksi osaksi vaatetettu sekä naiset että miehet. Se vaan
vaati tavattoman paljon työtä,
jolla naiset olivat jo muuten-

kin

Suomen
sukellusvenelaivue

ylirasitettuja. Myöskin

villasta oli valmistettu vaatteita, mutta siihen tarvittiin mm.
karstat ja niitä ei saanut kaupoista. Juuri sen verran niitä
oli, että tiedettiin hinnan olevan 8O-90 mk. Tässä vaiheessa kaupunkilaisserkku tuli

"avuksi".
Lomallani kävin itse tapaa-

massa tuntematonta "serkkua", joka myi karstoja rajattomasti hädässä oleville hin-

taan tuhat markkaa parilta!
Hän tarjosi myöskin 100
markkaa kilolta nauloja, jotka
kaupoissa olisivat maksaneet
kolmen markan tienoilla kiloljos niitä olisi ollut. Meilta
lä -oli jonkin verran käytettyjä
nauloja varastossa, joten naulakauppaa en tehnyt
mutta
karstat ostin.
Maaseudulla on pitkät matkat ja polkupyörä oli sodan aikana jokseenkin ainoa kulkuneuvo. Sitä tarvittiin jokaisessa kattilakunnassa, isossa ja
pienessä. Polkupyörän kumit
olivat Ioppuneet kaupoista ja
niin käytössä olevia kumeja
oli paikattu niin kauan kuin se
suinkin oli mahdollista. Kun

ne viimein oli heitetty pois,
oli etsitty hyvänä aikana hylä-

: Julkalsila: Sukellusvencvelenenit ry.

ja tärisytti kamalasti, joten sillä ei ollut

raskas polkea

koska kaupoista puuttui sekin.

helppo ajaa.
Sota oli painanut leimansa

Mainittakoon vielä eräs yksityiskohta, jonka veljeni vaimo kertoi. Hän oli tarvinnut

kaikkialle, pienimpiä askareita myöten. Lomalla ollessani

sattui niinkin, että naapurini
tyttö Vieno Uusitupa notti
hehkuvia hiiliä meiltä. Heidän
hiilloksensa oli päässyt sammumaan ja tulitikkuja ei ollut
heillä eikä meillä eikä niitä
saanut sillä kertaa kaupoista-

kaan. Tulitikut olivat ennenkin ajottain loppuneet ja silloin hehkuva hiillos oli peitettävä tuhkalla takkaan, josta se
kaivettiin esiin seuraavan kerran tulta sytytettäessä. Ennen

yksinkertaiset askareet vaati-

vat näin paljon lisätyötä ja

tyt kumit ja korjattuna asetettu
ne uudelleen käyttöön. Niitäkin oli sitten korjailtu viimei-

huolta, jotta ne ylipäänsä voija
tiin jotenkin suorittaa

seen asti, mutta lomani aikana

muutenkin oli huutava puute!
Saippuaa ei ollut saanut pitkään aikaan, joten sen korvikkeeksi oli ollut keitettävä suopaa eläinten suolista. Meidänkin katossa oli lauta, jonka
päälle oli asetettu suopapala-

oli jo siirrytty köysiaikakau-

teen: polkupyörän kehien ympäri oli pingoitettu vanha köyden pätkä, sillä uutta köyttä ei
ollut saatavissa, ja sen päät oli
jotenkin roklittu yhteen tai sitten kiinnitetty rautakoukulla.

Semmoinen polkupyörä oli

kuitenkin työvoimasta

jo

sia kuivumaan. Lipeäkin oli
keitetty yksinomaan tuhkasta,

sähkölamppua ja semmoista ei
ollut saatavissa. Ei ollut muuta keinoa kuin että hän oli kir-

joittanut veljensä vaimolle

Helsinkiin ja pyytänyt lähettä-

mään muutaman kappaleen
näitä valaisimia. Hilja Pokela
oli sitten lähettänytkin jonkun
sähkölampun.
Tässä esitetyt yksittäiset tapaukset antanevat harkitsevalle lukijalle jonkinmoisen ku-

van siitä, miten
kamppaili

maaseutu
sodan päämäärän

Mrrtklnolnli: Oy Lrlveslolchll
Annankalu 25. 00100 Helsinki
Puhclin (90-) 602 499
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SUKELLUSHÄLYTYS
Harvat enää muistavat,
laivastoomme

kuului

että

aikoinaan Sukellusvenelaivue. Oli

näin ollen erittäin hyvä, että
kommodori Kalervo Kijanen
ehti ennen odottamatonta kuo-

lemaansa 28.8.1977

saada

valmiiksi laajan, Suomen Sukellusvenelaivueen syntyä ja
toimintaa käsittelevän teoksen
käsikirjoituksen.
Kirjan sisältö painottuu so-

tiemme 1939-1944 tapahtu-

miin käsittäen mm. kuvauksen kaikista omien sukellusve-

hyväksi. Kerrottujen tapahtumien väliin mahtuu valtavasti
ponnisteluja, hikeä ja kyyneleitä, joita vuodatti suomalai-

neittemme sotatoimista.

nen nainen, kotirintaman "salainen ase".

don

Uutta tietoa sisältää mm.
selostus saksalaisten suunnitelmista Itämerellä sekä Saksan ja Suomen merisodanjohneuvottelusta keväällä
tuloksena sukellusvel94l

Hän uhrasi kaikkensa
tahtoen tai
tahtomattaan.
Vaikeinta oli silloin, kun

neittemme
lähtö sotaan jo
21.6.1941. Mielenkiintoisia
ovat myös neuvostoliittolaisiin lähteisiin perustuvat tie-

kylään saapui sankarivainajia
miehiä, poikia, veljiä. Sil-loin suru oli suurin. Mutta su-

sodan aikana.

maansa puolesta

ru oli yhteinen.
Kansa

taisteli.

!

dot venäläisten sukellusveneiden toiminnasta ja kohtaloista

Kirjan laajuus tulee olen. 250 sivua runsaasti

maan

kuvitettuna. Kirja ilmestyy
marraskuun alussa.

YH=n

EELIS J. HYVÄRINEN

Näköala Kivennavan kirkon tornista, taustalla mm. Kukonmäki,

khtokylä ja Ahjärvi

Talvisodan YH:n
aikana ehdittiin
tehdö paljon
puolustusvalmiuden

kutsuttiin ylimääräisiin harjoituksiin ja määrättiin heti mat-

hyväksi.
Taitorakenteet
kuuluivat pioneerien
alaan.
Tilanteen
jännittyessä kohden
räjähdyspistettö
myös joukkojen
henkinen valmius
terästyi.

tuinen oli siviilissä olo!

kustamaan Korialle. Martti-

oli niin hermostuksissaan, että kädet vapisivat matkarahoja laskettaessa. Sen pipoika

o

Lauantai-illan tunnelmaa ei

oikein tahtonut syntyä. Olin
ainoa Iähtijä "vanhaa syyskuuta" meidän kylältä. Yöllä
ei tullut uni silmään.
Vasta aamulla ilmoitin lähdöstä äidilleni, joka järkyttyi
pahasti. Jälkeenpäin olen todennut, että hän tajusi minua
paremmin, mistä oikein oli
olivathan äitini veljet
olleet- rintamalla jo vapaussokyse

dassa.

ETELÄÄN

OLIN VAPAUTUNUT varus-

NOUSTUANI junaan Muhok-

miespalveluksesta 25.8. 1939
"täysin palvelleena".
Pari viikkoa myöhemmin.
syyskuun kahdeksantena, olin

sen asemalta oli vaunussa paljon poikia, jotka olivat kuten

parhaillaan

lämmittämässä

kotimökkini saunaa kun joen
takaa kuului virallisen tuntuinen huuto:
Onko siellä Eelis Hyvä-

ristä?

Oli myönnettävä, että olin
jo pari viikkoa ehtinyt näillä
maisemilla majailla. Sain kehoituksen tulla huutajan luo,

jonka tunsin

konstaapeli

Martti Pesolaksi.

joen yli kiviä myöten

Hyppelin
siltaa

ei sillä kohden ollut - ja sain
- minut
käteeni kortin. jossa
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minäkin saaneet käskyn palata
suorinta tietä joukko.osastoon, jossa juuri olivat asevel-

vollisuutensa

suorittaneet.
Eräs Mikkeliin menevä Oulun
poika. joka sanoi olevansa si-

viiliammatiltaan näyttelijä,
viihdytti meitä koko matkan
vitseillään ja jutuillaan. Suu
messingillä istuimme ja kuuntelimme häntä, mutta muistaessamme minne oltiin menossa, meni naama välillä totiseksi. Tapasin hänet, tuon

Oulun pojan, kun olimme soyhtä
tineet kolme viikkoa

- silhumoristinen hän oli vielä

Ohjesäännön mukainen piikkilankaeste on komea laitos

loin kuin reserviin mennessäkin. Kuullessani oululaisen
näyttelijän Pentti Pöiikkösen

jo

äänen tulee mieleeni, että hän
se oli Mikkeliin silloin menevä poika
miten lienee?

joukkueemme

- olivat ikäluokAika hyvin
kani pojat käskyä noudattaneet, sillä Korian kasarmilla
oli poikia jo kokoontuneina
paljon ja lisää tuli joka junassa. Mieliala oli matalalla ja
sotilaallisuus oli kahdessa viikossa usealla unohtunut.

Meistä nuorista reserviläi-

sistä muodostettiin yhdessä
vakinaisen miesten kanssa
vahvistettuja pioneerijoukkueita, jotka sotavarusteet
saatuaan lähtivät Karjalan
kannakselle. Se joukkue, jo-

hon minut määrättiin, jäi ju-

nasta pois Kanneljärvellä.

Nousimme linja-autoihin, jotka kuljettivat meidät Kivennavalle ja leiriydyimme kolmen
kilometrin päähän Kivenna-

van

keskustasta. Viipuriin

menevän tien varressa olevan

lammen rannalle. Paikalle oli

ennen meitä tullut JP 3
Mikkelistä
kaikki asevelvollisia. Sen- alaiseksi meidän
määrättiin.

Joukkueemme johtajana oli
vänrikki Sutela, varajohtajana
ylikersantti H y vö ne n sekd, ryhmänjohtajana alikersantti K/emola.

Kun olimme suorittaneet

majoitushommat kävimme varustelutyöhön kiinni kuin lei-

pään! Aloimme tehdä viivy-

tyslinjaa mahdollisen

sodan

varalle: teimme hyökkäysvaunu- ja piikkilankaesteitä, kaivoimme juoksuhautoja, teimme kk-pesäkkeitä ja suoritimme muita pioneerien tehtäviä.
Korjailimme myös vaikeakul-

kuisia syrjäteitä.
Järven rannalle oli JP 3 pys-

tyttänyt telttasaunan. Enpä ollut ennen nähnyt enkä kylpenyt sellaisessa, mutta hyvät

löylyt siinä sai. Oli tehty

ke-
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hys telttakankaalle ja lauteer
sekä kiuas nurkkaan. Sitten

nen pihaansa ja siitä astui ulos

kun kiuas oli lämmitetty kuumaksi, nostettiin telttakangas
kehyksen päälle ja sauna oli
valmis kylpijöille. Näin käytännöllisiä ovat Suomen soti-

murrunoparan pakolla mukanaan. Mummo huusi surkeasti
sen sydäntäsärkevän huu-don muistaa kyllä lopun
ikäänsä!

Sitten tuli maantiesiltojen

Kun ilmat alkoivat jäähtyä
muutimme majoituksen työ-

panostaminen joukkueemme
tehtäväksi. Ajelimme öiseen

väentalolle, joka oli Kivennavan keskustasta parin kilomet-

aikaan kuorma-autolla ympäri

laskien räjähdysainepanokset

rin päässä Raivolaan menevän
tien varressa. Siinä oli paljon
mukavampi ja tilavampi asua
kuin teltassa. Joukkueenjohtajat majoittuivat kylälle toiseen
taloon. Työväentalon vahti-

siltojen penkoissa oleviin kai-

voihin. Ne olivat uusimmissa
silloissa valmiina, vanhempiin ne oli kaivettava. Toinen
ryhmä valmisti meille näitä
panoksia päiväiseen aikaan.
Sitten määrättiin itse kullekin
sillalle kaksi räjäyttäjää, jotka

mestari asui vaimonsa kanssa

heidän luonaan
kuunneltiin
radiota ja juotiin- hyvää kahvia
munkkien kera.

Kiviestettä, piikkilankaa ja raivartua ampuma-alaa asemien

sen avulla voi helposti nostattaa veden esteeksi.

Meillä ei ollut radiota, mutta saimme viihdykkeeksi uuden pianohaitarin. Vain yksi

SIVIILIT
LÄHTEVÄT

poika, pioneeri Halmesarka
osasi hyvin soittaa haitaria.
Kyllä se haitarin ääni alkoi
käydä korville, kun se kitisi

ALKOI evakuointi Kivennavalta ja lähipitäjistä. Maja-

yötä päivää tottumattomienkin
sillä harjoitellessa!
Kenttäkeittiönkin sainrme

ja kokiksi ryhtyi Reino Poro-

la, loka osoittautui hyväksi ja
täsmälliseksi keittiömieheksi.
JP 3:n krlmentaja teetti pojillaan viivytyslinjaa Lintulan
luostarin luona oleville pelloille. Me pioneerit teimme
Lintulan jokeen sellaisen patolaitteen, että sodan syttyessä
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kaksi vss-miestä, jotka veivät

laan työsuoritukset.

heille varatussa huoneessa.
Kävimme iltaisin istumassa

I

paikkamme ohi Raivolan asemalle ajoi hevosia jonossa, jota riitti kaksi vuorokautta yhteen menoon. Ajoneuvot olivat täynnä vanhuksia ja lapsia, jotka itkivät surkeasti. Se
oli sellainen näky. että se toi
sotilaankin silmään kyyneleen

sitä katsellessa
täytyi lähteä tien ohesta pois.

Meidän

majapaikkamme
kohdalla tien vieressä asui yk-

sinään iäkäs mummo omassa
nriikissään. Kävimme kahvilla

ryrl41 /b+rr4-

edessä

ne räjäyttäisivät.

Hevosmiehemme, joiden

joka päivä, sillä hän keitti hyvää kahvia. Hän peri saman

ajokit olivat kylällä talojen

maksun huolimatta siitä, joiko

suorittamassa monessa eri talossa, joista miehet ja hevoset

talleissa, kävivät syyskyntöjä

yhden taikka kolme lasillista.
Kivennavalla ei ollut käytössä
kahvikuppeja, vaan juomalasit ja vadit palvelivat kahviastiastona. Mummo seisoi pöytänsä ääressä pidellen kahvipannun sangasta kiinni ja kysyi:
Vielä sie tykkäät kohvista?- Istu pöytään vaan!
Evakuoinnin alkaessa kävi-

oli otettu reserviin.
Kun siltojen panostaminen
suoritettu loppuun, ryh-

oli

dyimme työhön, joka työllisti

joukkueemme puoleksitoista
kuukaudeksi: aloimme valmistaa kaasutiivistä korsua tekemämme viivytyslinjan taakse. Yksi ryhmä alkoi kaivamisen, toinen lähti kaatamaan Iähellä Raivolan asemaa olevasta valtion metsästä tarvittavan
puumäärän. Hevosmiehet
ajoivat puut tien varteen, josta
ne autolla noudettiin korsunte-

vät vss-miehet kehottamassa
häntä lähtemään, mutta mum-

ei aikonut lähteä kotoansa minnekään
sanoi
jäävänsä sotapoikien-luo keittämään heille "kohvia"! Mutmopa

kopaikalle. Minä jouduin mittaryhmään, joka mittasi ja kat-

ta eräänä aamuna auto ajoi hä-
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hänen mökissään melkeinpä
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kaisi puut sopivan pituisiksi
kuljettaen ne sitten kirvesmiehille paikan päälle. Sammalet
myös keräsimme metsästä ja
kannoimme
rakentajille.

oli

Työmme

monipuolista ja
kiinnostavaa, joten aika kului
hyvin nopeasti. K irvesmiesten
työ oli kovaa, kun he hakkasivat varausta hirsiin. Pintakin

piti sisäpuolelta veistää sileäksi pitäen samalla silmällä viihtyisyyttäkin.
Marraskuun puolivälissä
saimme korsun valmiiksi. Se

oli

sisältä komea. Tyytyväi-

nen oli siihen myös JP 3:n komentaja. Kun sota sitten syttyi, oli JP 3:n esikunta yhden
yön siinä korsussa! Lähtiessä

korsu panostettiin 50 rotulikiIolla ja asunnosta oli vain

muistot ja kuoppa jäljellä!
yu6111ln
Sellaista on s()la
- häviterakennetaan, vuoroin

.^.
Pioneerien työalaa oval mm.
taisteluhaudat

-

kiersi vain ympyrän

lähtien
sitten lentämään Viipuria koh-

tamiehiäkin ampuen omaa konetta! Joukkueemme johtajat

;i-

-
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'#,"

ellei ole aivan varma että se on viholliskone.

Äkkiä ruli kova kiire valmistaa polkumiinalaatikoita.
Meille tuli avuksi kymmenkunta miestä suojeluskuntalaisia. Työ annettiin urakalla:
kahteen mieheen kahdeksan

kappaletta Iaatikoita oli päivän urakka. Majapaikkamme
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OLIMME kerran ilmatorjun-
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saa ampua koneita

tään.

TUNNELMAT
KIRISTYVÄT

rb.&

den. Myöhemmin tuli tieto.
että se oli oma kone, jonka
piti tehdä pakkolasku polttoainetankkiin sattuneen luodin
vuoksi. Sitten tuli kielto, ettei

esteet

-

SA-kuva

tontille muodostui äkkiä verstas, jossa valmistui laatikoita
nopeassa tahdissa. Sahat suhisivat ja vasarat paukkuivat aa-

musta iltaan, sillä urakka on

olivat antaneet määräyksen,

aina urakka. Ja sehän se kannusti urakoimaan, kun vielä

että kaikki koneet ovat vihol-

tiedettiin, mihin niitä ehkä

liskoneita
omia ei lennä.
- on ammuttava
Viholliskoneita

piankin tarvitaan

kivääreilläkin, jos ne uskal-

!

Laatikoita valmistui muuta-

tautuvat kovin alhaalle, sillä
kiväärijoukkueen tuli on aika

missa päivissä useita satoja
kappaleita. Sytyttimien ja räjähdysaineen laittaminen jäi

tehokasta.

meidän pioneerien tehtäväksi.

Eräänä päivänä kone lensi
valtakunnan rajalta päin hyvin

Sitä varten tuli joukkueellemme kaksi 500 kappaleen laatikkoa taskulampun paristoja
.ia miinat asennettiin sähkösytytyksellä laukeaviksi.

alhaalla

juuri meidän

maja-

paikkamme ylitse. Silloin tuli
tuvassa liikettä! Sieppasimme
aseemme juosten ulos ja

aloimme ampua konetta. Sa-

malla yhtyi leikkiin ilmaror-

juntakin konekivääreillään
usealta eri suunnalta. Kone
364

Kävimme

kirkonkylällä

kahvilassa kuullaksemme mitä sinne kokoontuvat muiden
yksiköiden pojat aprikoivat tilanteesta. Yleinen mielipide

oli,

että Suomen

ja

Venäjän

välit eivät sotimatta selviä

selvinnevätkö

sotimisella-

vat majapaikkaamme iltaisin
juttelemaan ja viipyivät usein
yli puolen yön. He olivat tietenkin paremmin tilanteesta

tavat!

Joukkueemme johtajat tuli-

selvillä kuin me ja kävivät ottamassa mielialoistamme sel-

-

vää. Aina he puhuivat meille
rohkaisevasti ja innostavasti.
Kun oli päästy iltaan

ja miinoitteet

nauksen venäläisen "Pravdan" kirjoituksesta. Se oli siinä määrin Suomea loukkaava,
että sanoin petikaverilleni Esko Huoviselle:
Siitä varmasti syttyy sota,-kun noin hankalasti kirjoit-

kaan?

t:

29.11.1939 luin lehdestä lai-

Aamulla kello

seitsemän

maissa räjåihtelivätkin Kivennavan kirkonkylässä venäläisten tykkien ammukset.
Sota oli

alkanut.

tr

Tahko (oik.) opettaa kenraali Lauri Malmbergille oikeaoppista suunnistusta

Persoonallisuuksia
Professori

Lauri t'Tahko"

Plhkalasta on liikkeellä Iukematon mäiirä juttuia.
Tässä muutama.

Käydessään rintamalla
urhelluprofessori yritti pitää
huolta hyvin tuntemlensa
korkeiden komentaiien kunnmta. Tässä tarkoituksessa
hän usein soltti kenraaleille

jo

aarnuvarhaisella ehdottaen kuntolenkkiä. Komentaiat tietenkin keksivät teko
syitä ia yrittivät päästä koko
homrnasta
kun nyt ei mil-

-

lään sopinut. Tahko heittäytyi tode[istakin huonokuuloisemmaksi ia vastasi ilahtuneena:

Oikein mukava! Tava-

- sitten siellä korsulla
taan
puolen tunnin kuluttua.
Harva komentaia jäi tulematta.

o

Jonkin kuntokam- Tahko saapui ju Tahkon vävypoika
panjan yhteydessä honkin urheilupo Paavo Rintda oli
Tahkolta tiedustel- moien kokoukseen, iuuri julkaissut Sistiin, mitkä seikat jusa tirehtiiörit ensi siluutnantti-kirianhänen mielestään töikreen sytyttivät sa, jossa lottia pidel-

paksut

sikaarit. tiin varsin pahoin,
vät kansan kuntou- TäIIöin Tahko pyysi kun Tahko palasi
tusta. Tahkolla oli puhenYUoron:
lomamatkaltaan Paheti vastaus valmiiHerra puheen- riisista. Rintala oli
johtaja! Minä kun lentoasemalla vasna:
ja
Hissi, bussi
en polta, niin tie- tassa ja tiedusteli,
vessa!
dustelen, voisinko mittä Pigallen kulsen a§emasta hiljal- milla näytti.
o
leen piereskellä.
No
olihan
siellä niitä- lottia,
a
vastasi vävypoian
kirjasta närkästynyt Tahko.

pahimmin häiritsi-

o
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selle väestölle ilmeinen yllä-

tys: l?impimät talot,

palavat

tuikut ja ruoat pöydillä kertoivat iikkilåihdöstä.

YLLATYSTEN
KAUPUNKI
NÄIN oli tultu

ven suorittavan kuolonhyppyjään Ä?inisen jii?illä tuliaseiden
paahtaessa edelleen tuota yllättävää rauhan häiritsijää. Tä-

karvaasti jo valtauksen jåilkeisenä päivänä, jolloin viholli
nen räjäytti kanavan padot ja
jiirjesti meille epiimieluisan
uintiretken paukkuvassa pak-

kuin vahingossa.
Kun Laguksen jääkärit oli-

Karhumäen itäpuolella näytti
olevan jokin kaupunki, jonka

vat

vallanneet Karhumäen

joulukuun kylminä alkupäivinä v. 1941, silloisen kapteeni
Häkkisen pataljoona sai tehtä-

väkseen vallata aluetta kau-

nimeä tavasi[[ne
sa.

-

Povent-

tus on vietävä. Mennään tuon-

Ääniseen pistävässä niemessä

varsinaisen kaupunkiasuruksen ulkopuolella. Tulenjohto
ryhmäni jourui miehitt?imä?in
tämän paikan.
Saatuamme korsumme val-

tarkkuuttelimme pston tykke-

jä. Kanavan suussa oleva korkea obeliski toimi tarkistusmaalina. Verraton ja niikyvä

Poventsaa kartalla.
Ja niin lähdettiin jatkamaan

kohde.

hämärässä venäläistä

Tulo Poventsaan oli paikalli-

illan

366

oli

tosiaan vain menemistä,

sillä vastus oli

olematonta.

tanut. Piiska pystyttiin pian
eliminoimaan, mutta osallisia

oli

vielä paljon jäljellä. Ly-

simmäinen kosketus Poventsan hirviin.

ne! Häkkinen sanoi ja osoitti
Se

tarkistamaan.

Syntyi melkoinen neuvottelu,
kenen laukaus oli hirven kaa-

Kev.Psto 1l muodosti kaupungin alueelle tulenjohto-

pungin itäpuolelta sen verran,
että Karhumäki tuli turvatuksi. Kevyt Patteristo ll:n tulenjohtajana jouduin liikuskelemaan Häkkisen kannoilla ja
käskyn saatuamme tutkimme

kiristyvässä pakkasessa.

vät saalistaan

kasessa.

miiksi asetuimme taloksi ja

Ei Lagus puhunut mi- kuinka pitkälle varmistään,

män lyyhistyessä lopulta jäåille rannan puolustajat ryntäsi-

hyen neuvonpidon jiilkeen eri
aselajit ja yksiköt päättivät jakaa hirven tasan. Tåimä oli en-

paikkoja, joista eteläisin oli

B
karttaa kaupungin laidalla.

tahtonut erottaa. Uskoin vihollisen hyökkiäviin jiiätä pitkin ja riensin ulos. Havaitsin
aamuhiimiirässä komean hir-

Poventsaan,

Poventsalla oli kuitenkin
tarjottavanaan meille monia
ylläryksiä. Tiimän totesimme

POVENTSAAN tultiin ikään

yksinäisiä kiväiirin laukauksia

kaupunkiin, joka sijaitsi Äiinisen rannalla Stalinin kanavan
suussa ja josta tuli pitkäksi
aikaa vakituinen olinpaikkamme.

'tr

kiväiirit paukkuivat, konepistoolit rätisivät, pikakiv?iiiri ulvoi ja piiska jyskytti niin ettei

Vihollinen ilmeisesti kasaili
joukkojaan ja rauhallisuus säi-

lvi.
Eräänä yönä kuitenkin heräsin ankaraan meteliin: kone-

Kaupungin

ympäristössä

tuntui olevan paljon riistaa.
Asemasodan aletfua moni
metsästykseen innosfunut alkoi vapaahetkiniiiin samoilla
synkillä saloilla ja silloin tällöin toi repussaan kiväåirillä
ammutun linnun tai jäniksen.
Riista antoikin moneen korsuun tervetulleen vaihtelun
perin yksitoikkoiseen ruokalistaan.

KUULUI
,,HIRVEITÄ"!
HIRVIEN ampumiseen tuli
kuitenkin rajoituksia. Niitä

sattui kuitenkin silloin tällöin
"juoksemaan miinakenttään"
ja olihan ne lopetettava, jos

eivät heti kuolleet. Kun hirvi

oli jossain kaadettu, haluttiin
hajallaan oleville ystäville järjestää maistiaisia. Puhelin toimi tiedonantovälineenä, ja et-

tei asia olisi mennyt asiaankuulumattomien korviin, kehittyi pian kuin itsestään salakieli.
Täällä Monni ll, terve.
- kuuluu vähän hirveitä.
Meille
Tule käymään ja ota kiikari
mukaan!

Sanoma ymmärrettiin ja

t.

ruokaryypyt tietenkin terästivät hirvipaistia ja antoivat täten hienon makunautinnon.
Hirvet siirtyivät kuitenkin
pian yhä kauemmaksi korpiin
rauhallisemmille seuduille ja
entistä harvemmin kenellekään "kuului hirveitä". Mutta
syksyllä v. 1942Äänisen pauhatessa vielä sulana sattui kuitenkin harvinainen tilanne.

Aamuyöllä vihollisen puo-

lelta tulituksen
ui

saattelemana
kolme todennäköisesti haa-

:'*fryr,i**

Tulenjohtopaikka Suurniemessä Poventsan eteläpuolella

nuun on tullut, kun kusi

on

aivan vihreätä, kuului pian sy-

vämietteinen

ja

huolestunut

van jokainen. Yhteisesti asiaa
pohdittaessa todettiinkin. ettei

Sen noutaminen veneellä aamun jo valjetessa oli sinänsä

se voinut johtua muusta kuin
sisälmysten ylettömästä syömisestä. Ja parin päivän kuluttua tilanne oli ennallaan, normaalia keltaista vettä heiteltiin
ja hirven lihaa syötiin.

jännittävä seikkailu uhkarohkeille vapaaehtoisille. Vihollisemme ei nimittäin näyttänyt

ROMULUINEN

mutta senkin meno loppui sa-

hyväksyvän meikäläisten saalistamista ja oli tietenkin kär-

meissään

KEV.PSTO I l:n komentaja.
majuri Uolevi Vesenterii sattui noihin aikoihin tulemaan

kään ruokavalionsa liene ollut

korsuumme tarkastuskäynnil-

noihin aikoihin kovin moni-

le. Havaitsin hänen leppoises-

puolinen.

Nylkeminen, paloittelu ja
lihapyttyjen evakuointi pan-

tiin välittömästi käyntiin.
Mässäily alkoi sisäelinten

syönnillä. Tästä kuitenkin aiheutui porukallemme ikimuistettava elämys: jokaisen virtsa

muuttui nimittäin tummanvihreäksi! Kukaan ei uskaltanut
asiasta kertoa. lhmeteltiin ja
mietittiin yksikseen. Lomalta
hiljattain palanneet kertasivat
seikkailujaan kotirintamalla ja

miettivät, olikohan Ellillä tai
Tellervolla osuutta asiaan...
Mikä helvetin tauti mi-

-

tr

r'i,
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SORSA

paisteista. Olihan se maku
naapureillakin eikä heidän-

menettämistään

!.", .;'.

Apea tilanne laukesi suureen helpotukseen, kun saman
kohtalon saaneita tuntui ole-

voittunutta hirveä kohti tuki-

dan metrin päähän rannasta.

W,T:ff'
i":. Y '

toteamus eräältä yläpetiltä.

kohtaamme, nousi maihin ja

joutui surman suuhun. Yksi
tosin ehti kääntyä takaisin.

SA-kuva

ti tarinoidessaan vilkuilevan
syrjäsilmällä pöydällä olevaa
pesuvatia, joka oli täynnä hirven lihaa.
Pojat vähän ampuivat
- ennätin selittelemään.
sorsia,
Samalla hän tönkäisi puukollaan lihakasaa, jolloin isrr
luu vääntyi esiin.
Vai sorsia! Kovin on isot
- Hirven olet ampunut.
luut.
laa.

Meni siimaan. Piti lopet-

Ne jutut tunnetaan. Mikset- lähettänyt lihoja töpinään?
Katsopas, kun ei huo-

mattu...

Hirvi on taas "mennyt miinaan"

SA'kuva

Komentajalle joudut
kuitenkin järjestämään

prris-

tin.
Komentajamme oli leikkisä
mies, joka ymmärsi varsin hyvin alaisiaan ja pieni virnuilu

puolin ja toisin oli

tavan-

omaista.

Kantakaa pojat konren- autoon takakäpälä.
tajan

Viikon kulutua Vesenterä
soitti, kiitteli nraukkaasta
paistista ja kertoi saav:rnsa tär-

keitä vieraita, jotka osaisiral
antaa arvon hyvälle aterialle.

Mahraisikohan sitä hirven lihaa olla vielä jäljellä?
Eipä taida olla, sillä

tällainen nälkäinen
kauanko
porukka kolmea hirveä syö.

Perkele! Kolme? Minä

- vain yhden olleen kyluulin
seessä. Olisit saanut antaa
kolme takakinttua! tuli puhelimesta torven täydeltä.
Hän rauhoittui kuitenkin

pian, kun kerroin viimeisestä
puutiinusta ehkä vielä löyty-

vän komentajankin
paistitarpeet.

vieraille

!
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Väestönsuojelijoita kokoontuneena harjoitukseen

-

INES VUORISTO

Uäestönsuolelua
Synkkien aavistusten
vallassa elettiin

Karjalan
päiikaupungissa
viimeistö rauhan
syksyö.

Vöestönsuojeluorganisaatio harjoitteli ja
valmistautui
toimintaan
pahimman varalle.
Ja sitten
ökkiö
karmeimmat
harjoitustilanteet
olivat todellisuutta!
Mutta harjoitettu
organisaatio toimi.
368
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ELETTIIN syksyä 1939. Ar-

noihin ilmestyi paperikaista-

navaunu.

velut sodan syttymisestä varmistuivat päivittäin. Kaikkial-

leita ristikkoineen, taiteellisia

Lokakuun l0:nä päivänä ilmoittauduin väestönsuojelujoukkoihin Työväenopistossa

ja leikillisiä, myös maisemia.

la elettiin jännityksessä, mutta
mielet Karjalassa olivat sitäkin sähköisemmät.

Oli annettu täydellinen pimennysmääräys. Vain valonheittäjät linnan tornista hal-

Viipurissa annettiin tilannekatsauksia ja neuvoja kaasu-

koivat öistä pimeyttä. Salak-

vaaran torjumiseksi. Akku-

kalahden puistossa oli kiskoilla Punaisen Ristin katettu ju-

Punaisenlähteentorin varrella.

Kahden päivän kuluttua sain
määräyksen sihteerinä järjestää toimistohenkilökuntaa

III:een Lohkoryhmään

Kes-

kuskentälle. Seuraavana 13.
päivänä oli toimistotyö yhdeksän henkilön voimin jo käynnissä.

Oli alkanut

hermosota.

Työhön ilmoittautui vapaaehtoisia, lisäksi värvättiin henkilökohtaisesti miehiä ja naisia.
Sellaiseen oli minulla tilaisuus

virassani Talikkalan sivukir-

jastossa Kolikkoinmäellä.
Yleinen työvelvollisuushan
tuli vasta myöhemmin, joten
kehotustakin tarvittiin.
Työlistoja täytyi usein uudelleen järjestellä, sillä nyt alkoi mies toisensa jälkeen joutua Iiikekannalle pantuihin

joukkoihin. Lisäksi

kantajoukko, tullilaiset, saivat määräyksen pysyä omassa viras-

tossaan. Apulaisjohtajamme.
tullivartija Koistinen sai kui-
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tenkin jäädä paikalleen. Tämä
oli tärkeätä, sillä suojelujohtajan tuomari Seitolan piti hoitaa virkaansa hovioikeudessa.
Entisenä jääkärinä oli Koisti-

nen tnies paikallaan järjestämään oloamme uhkaavan tilanteen vaatimusten mukaisesti.

Toimistossa vuoroteltiin
kolmisin kello 8-22. Yövuorot tulivat miesten huoleksi.
Kolme kertaa käytiin mää-

-

Ja l()Sllolnllssa

räyksestä keskuskansakoulussa luennoilla ja muutama kerta

varsinauhastaan kaasun myrkyttämäksi ja siepattava pöydältä oma kaasunaamari päähän. Oli myös osattava saada

harjoiteltiin, leikirtiin

hermokohtausta näyttelevä

soraa.

rauhoittumaan. Työtämme ar-

vosteltiin, ohjailtiin ja nuhdel-

HARJOITUS

ANTAA TAITOA

tiin ankarastikin.
Ensiapuryhmäläisillä oli

Kerrankin oli

lun aikana lakkaamatta. Mil-

mies maannut kadulla "kuol-

loin oli palo- tai kaasupommi.
milloin joku muu tehnyt pahaa

leena" ja kannattanut komeuttaan paareilla pitkän matkaa!

kaupungissamme.

Olimme jännittyneitä, vaikka
tiesimme kaiken olevan harjoittelua, joka tuskin muuttuisi todeksi ja jota toivottavasti
emme tulisi käytännössä tarvitsemaan. Kaiken täytyi tie-

tysti käydä nopeasti ja täsmällisesti
kuin sodassa konsanaan

!

-

Kun kesken kiireisten puhelinsanomien juoksi sisälle uliseva poikanen, oli tiedettävä
hänet hänen keltaisesa käsi-

;i$

erikoistapauksia kerrottavana.

PUHELIMET soivat harjoitte-

hävitystä

ffi

satakiloinen

Mahdollisen

hälytyksen

;l,,
lilIl

sattuessa kotona ollessamme
oli heti riennettävä vss-toimistoomme.

Sitten tuli neuvottelujen
aika. Hyväuskoinen hallitus
kuvitteli vaaran olevan ohi ja
valmius purettiin. Lohkoryhmämme

eri lohkojen

paperit

arkistoitiin, vakinaiset vuorot

lakkautettiin ja toimipaikat
suljettiin. Kunkin lohkon piti
kuitenkin vuoroviikoin päivystää Lohkoryhmässä. jossa

Ponrnrit ovat pudonneet Punaisenlähteentorille
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Tehtävää riilrä
Viipurissa

minun huolekseni jäi toimeeni

mennessäni

ja

palatessani

*-r '*{ I

käydä tarkastamassa ehkä ilmenneitä asioita ilmoittaakseni niistä suojelujohtajallemme, joka virastossaan ahersi

siviilityönsä reserviavustusten
t

i
i
!
I
t

parissa.

TOSI EDESSÄ
HERMOSOTAA oli kulunut
noin seitsemän viikkoa, kun
pari minuuttia ennen kello yhdeksää marraskuun 31. päivän

å

aamuna kajahti vihlovan kamala ääni!

HÄLYTYS!

Hissiä ei saanut käyttää,
siispä juoksu seitsemännestä
kerroksesta, juoksu ylös mäkeä Katariinankatua... Sireenit ulvoivat ja lentokoneet surisivat niin matalalla, että pal-

jain silmin näki vieraan maan
tunnukset
sirpit ja vasarat.

- kiirehti toimisHenkilökuntaa
toon joka suunnalta ja

sen

väestösuojaan lähiasukkaita-

kin. Toimisto oli

hetkessä

kunnossa, mutta sen jo aikaisemmin heikoksi arvioitu osa
hylättiin. Jonkun hermot pettivät
erään rouvan haki aviomies- pois, mutta olipa sellainenkin vaimo, joka nyt ilmoittautui työhön ollakseen siellä
missä puolisokin.

Kyllä osasi ryskiä! Toisenkin kerran luuli viime hetken
tulleen, kun ammattikoulun
tähystyksestä yhä ilmoitettiin
uusien ja taas uusien konemäärien tulevan Keskuskenttää kohti.
Tässä työssä olimme muka-

na koko sydämestämme. Jotkut pojat sanoivat ikänsä vanhemmaksi saadakseen olla
paikallaan silloinkin kun oli
pakko pienentää kaupungin
väestöä. Muuankin l3-vuotias, hyvä lähettimme, joka

pakkoevakuoitiin äitinsä ja
viiden sisarensa kanssa, karkasi omaisistaan ja käveli 32

km takaisin lohkoryhmäänsä

tenkin alistua ja palata maalle
perheensä pariin. Samoin eräs
vanttera 1o-vuotias kesti tehtävässään joulukuun loppuun,
jolloin vilustuttuaan nopeasti
parantuakseen kallisteli lääkepulloa niin ahkerasti, että jou-

tui

sujal Saima Norosara ja Kaa-

tyhjennetyt kannakselaiskodit, joista ne olivat peräisin.
Silloin oli ruoka vielä hyvää.

Aino Mdlkki.

Joku veitikka oli keksinyt vssmerkin tarkoittavankin

"Viipurin Sopan Syöjät".

sairaalaan. Sieltä pois

päästyään hän sitten hyvin
alakuloisena palautti vss-nauhansa

ja kaasunaamarinsa

ylpeytensä aiheet
pois. Oli
pakko poistua kaupungista.
III:ssa

Lohkoryhmässä
aloitettiin työ 70-henkisenä
joukkona jokseenkin tuntemattomina, mutta yhteistyös-

sä tutustuttiin ja ystävystyttiinkin. Olimme samaa joukkoa, kullakin oli oma työnsä

JUHLAMIELTÄ
VAIN aivan lähellä

asuvat

saivat mennä yöksi kotiinsa.
Suurin osa meistä nukkui Keskuskentän painimatolla.
Oli ilojakin. Saimme kyl-

peä kaupungin

saunoissa,

mutta hauskempaa oli ottaa
löylyä Roiskon Esalassa Havilla.

Juhlimmekin. Itsenäisyys-

rina Björkrotå sekä laulajatar

Harmonikan
säestyksellä opittiin pian Sillanpään marssilaulu. Sen merkeissähän sitten elettiinkin
kuten kaikkialla. Pikkujoulun
vietto teetarjoiluineen, lahjoineen ja paikan päällä tehtyine
kertomuksineen oli lämpimän

toverillinen. Juhlavuutta iltaan loi vss-päällikön 1/zcri
Vesihiiden mukana olo ja
lämmin puhe.

Näiden rattoisten hetkien
jälkeen olimme yhä valppaammin paikoillamme ottaen
vastaan puhelinsanomia
palopommi pudonnut... lähettäkää paareja... auttakaa...
auttakaa...
Maininnan ansainnee vielä,

saman yhteisen tehtävän puitteissa
suojella rakasta koti- ja sen asukkaita,
kaupunkia

päivänä saimme vss-keskuksesta käskyn pitää lyhyt juhla-

tuokio. Tuomari

Seitolan
määräyksestä tuli minun osak-

että hälytyksen tultua toimis-

vähenivät.

seni puhua päivän merkityk-

jotka kylläkin päivä päivältä

ton naisille ilmestyi heti

su-

Tehtävää oli! oli yhreiskepulloista muodosräyksiä
tui isoja-röykkiöitä eri puolille, sukset ja kelkat kerättiin,

sestä. Lauloimme virren ja
eläköönhuudoin Isänmaalle
lopetimme unohtumattoman,

kankudin käteen. Se rauhoitti.
Kutominen oli aloitettu jo lokakuussa ylimääräisten harjoitusten aikana, sillä sukkia tar-

juhlallisen iltahetken. Epäile-

vittiin-

olivatpa ne missä tahansa ja
kenen tahansa. Niitä tarvitsi

mättä olimme ensimmäistä
kertaa itsenäisyysjuhlassam-

ta, mutta itse kaupungissa ta-

armeija. Toisenkin sairastu-

me näin arkivaatteissa, mutta
sydämissämme oli korkea juhlamieli. Rukoillen ja voit-

neen kantoivat vss-miehet junaan, mikäli ne enää kulkivat.
Tuhojen jälkeen tarttuivat naisetkin reippaasti haravoihin ja
pesuämpäreihin.
Ruoastamme, siistimisestä
ja reppujen valmistamisesta
huolehtivat ahkerat emäntäm-

lymyten visusti maantievartijoita. Itkua pusertaen ja ham-

me. He kuuluivat lisäksi

masta purren täytyi hänen kui-

kus kanapaistiakin, herkkujen
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herkkua, mutta iloa vähensi

en-

siapuryhmään. Saimme jos-

toomme uskoen aloitimme
23:nnen itsenäisyysvuotem-

Keskuskenttä säästyi tuhol-

pahtui kanralia. Jo sodan toisena päivänä iski pommi asemaa vastapäätä olevaan Rautatiekatu 3:een. Alakerrassa

olcva apteekki aineineen vai-

me.

kutti osaltaan talon täydelli-

Myöhemmin järjestimme
parikin illanviettoa. Niissä
esiintyivät tuomari Seitola,
ensiapuryhmän johtaja Esa

seen tuhoon. Nuori naisfarmaseutti menetti siinä henkensä.

Roisko, taiteilijat Soilas ja So-

merkoski ja ulkopuolelta lau-

Hän oli kaupunkirnme ensim-

mäinen sodan uhri. Ja muita
oli tuleva...
!

Parantaua
lääldntämies

-l

ERIK VÄNTTINEN

Sota
nauraa

KOHTELIAAT
SOTURIT

korpeen sijoitturssaan tirrlrnikuussu I9ilr saanut k(»ncntajakseen Virkkusen. Väsy'nect
olleet

()saslon enolaisr-t miehet olivat \'äsvncct niiihin korr-rcntajavaihdoksiinkin. eir.'iitkii juu-

nC (r\

Jl

rril,il.llCn ktthtCliaitu.

K()htcliaitt. ta\ an()nlan
kohlL';1',1,,. cn rrrinli r,le rnissririn nrihnt t näin kohteliaita
rnir'lriii. totcsi kr'nraali.
KALVAN TAIPALEELTA 1966

kunniante()in n()leeranneet
osastoon taas tullutta uutta

rniestii. \zirkkuncn alkoi tiimän johdosta alueella liikuskcllcssaan vedä kiittään piiähi-

ja

lausua "Päir'ää".

Vastauksc'na olivat 1'stävälliset päännyOkkäykset. jopa ku-

nrarrukset, ja "päiveiiit". Kun
tätä ()li viikkokausi jatkunut.

oli jo päästy siihen. cttä miehct Virkkusen nlihdcsslii.in

r:irinniillisesti jo kaukau toi\'()ttivat hiinelle "Päivää".

ti

Tässii vaiheessa saapui AntSvcnsson tarkastamaan ase-

nria. Kuljettiin kapeaa polkua,
Svensson edellä. Virkkunen
pcrässii. Mies kivääri olalla

trrli vlstran j,,
Sr

nrihdessliän

enssonin valkoisessa turkis-

..rJn pysähtyi polun sivuun.
kunrarsi

jo

etäältä syvään ja

lausui kuuluvasti "Päivää".
"Puir

+

tervehtijäiin
saakka. Svensson kulkicssaan
klst i olkansa 1,li:
-- Ei narnii kunniaa teelr
Ei ne te-c-. Herra Kc-nraali. --r asl:rsi Virkkune n. rnutta

ri

ncL-sccn

lrr

cnäri kanlanut

Ke-r'yt Osasto, j«rssa komenlairrt ,rlir at r aihtrrneet j() pari
kolnre kcrtaa, rlli Kopovan

ia paljossa liemessii

"*4.1.:

aä. paiviiä".

vaslasi
Srensson ja vei kättään päähinL'c:cr'nsii. Parin sadun metrin
päässri uudistui täysin saman-

lainen tapaus. Kun sitten oli
edetty niin pitkälle. ettei ääni

o
Kerran

1930-luvulla

Saksalaisia joukkoja lunturimaastossa

kapteeni Tuurna ja

kersantti Smolander Henki on jokaiselle kallis
siksi on
joutuivat pioneeriosas- haavoittuneista v astaav a lääkintämies
toineen talvitien aukijoukon

pahasti pieleen. Silloin
Antti puuttui asiaan ja
sanoi harjoitusta johtavalle eversti Heinrich-

avainhenkilö. Lääkintähenkilökunta tunsi yleensä vastuunsa ja toimi tulessakin pelottomasti, pddttdvdi'
sesti ja taitavasti.
Kranaatin repimd,n jalan irrottaminen vihollisen tulen alla ei ollut aivan
yksinkertaista. Sitten oli vain odotettaya pimeän tuloa, ettd haavoittunut

sille:

saataisiin pois...

murtamiskokeiluihin
Uimaharjuun. Mootto-

roidut aurat osoittautuivat kuitenkin perin
hankaliksi ja koko kokeilu tuntui menevän

Herra eversti, kyllä- olisi ollut parempi
kun olis jätetty nää turpiinit sinne Helsinkiin
ja olis sanottu minulle,
että kersantti avaa tän
tien, niin se olis auki jo.

VÄLIRAUHAN kesänä asreli joukkoomme nuori sotamies, kotoisin Purtrveden rantamilta, pikkurilallisen
kaikkeen tottLu'rut poika, joka tiesi nuotanvedon ia
r.erkkojcn laskr-rn eli kaikcn sen, jonka vain Puruveden
rannalla asuva pienviljelijä-kalastajan poika joutuu nuoruudessaan tekemään ja kokemaan.
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Näillä rantamilla ollaan kiinni uskonasioissakin, joten sekään ei ollut hänelle vierasra. Hän oli kunnollisuuden, rauhallisuuden ja rohkeuden malliesimerkki,
joka hiljaisena ja kaikkeen ryytyväisenä täytti palvelustehtäväänsä kuten vain nöyrä ja hiljainen, mietiskelyyn
taipuvainen, uskonnollisesra kodista lährenyt kunnon
poika voi tehdä. Me miellyimme uureen tulokkaaseen,
sillä hän oli hiljaisuudessaan hyvä toveri ja auttavainen
ystävä, josta pidetriin tovereiden keskuudessa.
Vääpelin lukiessa käskynjaolla tiedonantoa, etta laäkintäaliupseerikouluun otetaan halukkaita pyrkijöirä,
iski minuun ajatus, että ilman muuta hän sinne menee.
Olin hänestä saanut sen kuvan, ettei lääkintäaliupseeriksi voisi luonteensa puolesta parempaa ainesta löytdäkaan. Kaskynjaon jälkeen ruvassa puhuin siitä hänelle,
koska hän kuului ryhmääni silloin.
En minä mihinkään irse pyri, jos laittavar, niin
menen! hän sanoi.
Mutta minäpä kävelin komppanianpäällikön puheille
ja esitin asian sillä menestyksellä, että häner komennetriin kouluun.
Kesällä 1947 hän seurasi komppaniaamme lääkintäalir-rpseerina eikä suinkaan koskaan muualla kuin etu-

Näissä oloissa ei lääkintämiehen tehtävä ollut helppo

linjassa. Joukkomme oli menevää porukkaa, asevelvollisia nuoria varsoja, joita käytetriin hyökkäyskesän kiivaimmissa taisteluissa tienaukaisijoina, eikä hänen tehtävänsä ollut niissä olosuhteissa helppo. Hän jaksoi uurastaa ja juosra aina etenevien joukkojen mukana ja oli
aina paikalla, kun välskäriä tarvittiin. Häntä ei tarvinnut etsiä eikä hakea, vaan hän oli aina siellä, missä hänen paikkansa oli. Hän oli haavuri kiireestä kantapäähän, aurtaja ja rohkaisija silloinkin kun usko autettaval372

ra jo horjui. Hän teki työtään antaumuksella ja vaivojaan valittamatta, vaikkeivät hänen lepotaukonsa monasti iääneet pitkiksi.
Me kaikki saimme todeta, että olin päärelmissäni hänen sopivuudesraan sotakenttien välskäriksi ollut oikeassa. Kun itse haavoiruin, oli hän taas kuin sattuman
oikusra heti paikalla. sitomassa haavojani.
Haavoittumiseni jllkeen jouduin muihin yksiköihin
ja näin tiemme erosivat, kunnes me nuorer, jotka olimme sodan alussa olleet auraamassa tietä auki, jouduimme samaan tehtävään syyskuussa 1944Lapissa. Tiemme
yhtyivät Lapin sodan alussa ja sain häner kuin sattumoisin yksikkömme lääkintäaliupseeriksi.

LAPIN SOTA OLI TOSI PÅIXXA
Vain ne, jotka Lapin sodan kävivät, tietävät, eträ se
oli raskas
uupuneille ja huonosti varustetuille miehille niin raskas, että vain muutamissa kohdin muita
sotiemme vaiheita voidaan vertata sen raskauteen. Lapin
sota käytiin nuorten poikien ollessa etulinjassa ja olosuhteissa, jotka olivat karastrofaalisia kuljetusvaikeuksien vuoksi. Meiltä puuttui joskus materiaalia sotiessamme idässäkin, mutta Lapin sodan kurjinpana etenemisvaiheen aikana me kärsimme suoranaista kovaa nälkaakin suorittaessamme syviä koukkauksia tiettörnässä
erämaassa, jossa kaikki tarvittava oli kannettava muka-

na. Kun kaikki mahdolliset tiet oli särjetty käyttökelvottomaksi, vei koukkauksen jälkeen aina aikansa ennenkuin saimme täydennystä. Tongimme poltettuia
raunioita ja kaatuneiden saksalaisten leipälaukkuja toivossa löytää leivänpalanen hiukuvaan nälkäämme odotellessamme, että tiet saataisiin auki ja kuormasto hitaasti rämpien pääsisi perille.
Lapin sota on kansaltamme jäänyt melkein kuin
unennäöksi, sillä silloin oli niin paljon muutakin tehtävää, eikä riedotusvälineistö pitänyt tästä sodasta sellaisra ådotä kuin alkuaikoina hyökätessämme itään. Lapin
sota käytiin hiljaisesti ja kohtaloon tyytyen, mutta sen
kavijat tietävät, että se oli raskain urakka, joka koskaan
on annettu niin väsyneille, heikosti varusretuille ja huonosti'huolletuille sotilaille, velvoitteenaan aseleposopimus ja sen ankarat pykälät.
Kaiken tämän raskaan sotamme loppuvaiheen jaksoi
kunnon välskärimme sitoa miinoihin menneiden miesten haavoja ja jakaa heille lohtua ja toivoa sairaalaan
kuljetuksesra, jota ei useinkaan ollut. Lapin sota oli tälle Puruveden kalastajapojalle niin raskasta ja valkeaa aikaa, että vain me, jotka jouduimme hänen työtdån ja
raskasta taakkaansa vierestä seuraamaan, tiedämme, että sen valtavan kuorman alle olisi heikompi luonne sortunut. Hänen luonteensa vain terästyi, ertei vain mirään, minkä hän voisi tehdä, jäisi tekemättä. Hän ei
paennut vastuuta, vaan kantoi raskaan kuormansa ja kevensi kaikkien muiden kuormaa kykyjensä mukaan.
Olimme jo melkein Käsivarressa. Hyokkasimme ja

rirettuaan hän kaivoi repustaan lääkettä, jota suomalaisilla lääkintämiehillä oli vasta Lapin sodan aikaan: saksalaisilta sotasaaliiksi saatua konjakkia. Haavoittunut
sai ravanomaisen morfiiniruiskeen, mutra lisäksi saksalaista konjakkia. Hän makasi selällään maantienojassa,
jossa yhdessä välskärimme kanssa yritimme matalana
tor,rhuten tehdä kaiken voitavamme, sillä vihollinen ei
antanut meille armoa, vaan piiskasi meicä tulellaan jatkuvasti. Haavoirtuneen toinen jalka roikkui enää hiukan kiinni, joten lääkintäaliupseerin oli irroitettava
kuollut jalka. Kun kaikki ruo oli tehty ja odotettiin
vain pimeän tuloa, että hänet olisi saatu kannetuksi
taaemmaksi, sanoi haavoittunut:
dn3x[22, pojat, vielä sitä lääkettä, kun varpaita

palelee.

Lääkettä annettiin. Haavoittunut ei tiennyt, errei
niitä varpaita palele, sillä jalka oli jo irrotettu. Hän

nukkui hiljaa maantien raviin. Emme voineet auttaa,
sillä verta oli vuotanut liian paljon, että mikään enää
olisi voinuc häntä näissä olosuhteissa pelastaa.
Aikanaan loppui tämäkin sota. Tiemme välskärimme
kanssa erosivat. Minä muutin aikanaan Ruorsiin, josta
Lapin sodassa oli huolto vaikeaa

takana

-

täydennys

viipyi ruhottujen teiden ja siltojen
sA-kuvo

voimien vähyyden vuoksi juutuimme kiinni vihollisen
tuleen. Sodan alusta saakka etulinjassa taistellut kerimäkeläinen nuori mies lasetteli pikakiväärillä saksalaisten piiskatykkiasemaa, joka roiski meirä avoimessa
maastossa. Suojanamme oli vain maatunut ja kurainen
maantienoja. Pikakiväärimies oli meidän molempien
tuntema naapurikylän poika, joka runnerriin joukkueeni rohkeinpiin kuuluvana tappelijana ja kunnon humori st i na.

Yritin pelastaa rilannerta ja annoin pk-miehelle merkin ampua niin paljon kun ehtii pitääkseen piiskarykin
miehistön matalaoa, että saisimme sillävälin ryhmittya
uudelleen. Emma lauloikin varmoissa käsissä ja sain
kuin sainkin niin paljon aikaan, että joukkueeni oli jo
melkeinpä tulisuojassa. Silloin Emma lakkasi laulamasra. Saksalaisten piiskatykki oli saanut hänet jyvälle. Ensimmäinen kranaatri osui kivääriin, joka särkyi ja lensi
ampujan käsistä haavoitraen häntä käsiin ja kasvoihin.
Pökerryneenä saamasraan iskusta ei ampuja ehtinyt parempaan tulisuojaan, vaan piiskatykki sai hänen jalkoihinsa osuman eikä hänestä ollut enää liikkujaksi.
Saimme koko joukkueen tulivoimalla piiskatykin
vaikenemaan ja pääsin ryömimään kuraista maanrienojaa pk-n-riehen luo. Jalat reisistä repaleina ja kädet vert.i vuotaen hän verisin kasvoin yritti ryömiä turvaan.
År-rroin häntä maantienojaan, johon samalla ehti myös
lääki ntäal iupseerimme.

HAAVOITTUMIN EN TIETTUMÄN
TAIPALEEN TAKANA

lomailen Suomessa melkeinpä joka vuosi. Tapasin kunnon lääkintäaliupseerimme viime kesänä Suomessa.
Hän pyyteli kylään, mutta kun olin lomamatkalla koko
perheeni voimalla ja oikein kahden auton karavaanilla,
en saanut aikaa riittämään hänen luonaan käyntiin. Lupailin, ertä jos syksymmällä on aikaa, tulen kalastelemaan joksikin päiväksi.
Aikaa ei ole ollut, mutta kaloja tuli. Kannellinen
muoviämpäri Puruveden muikkuja kiikutettiin SAS:n
lentotoimiston autolla koriini.
Nosrin muikkuämpärin pöydälle ja menin hiljaiseksi. En voinut puhua mirään. Vaimoni ja neljä jo melkein aikuista lastani katsoivat ihmetellen minua, kun
ruijotin kaukaisuuteen
kauas ulos suuresta ikkunasja
tamme
kauas menneihin asioihin. En osannut ker- kuka oli muikkuämpärin lähertäjä sanoja
toa heille,
hänen kuvaamiseensa en löytänyt tai ehkä niitä- olisi ollur liian paljon, jotta olisin ne sillä hetkellä osannut
panna oikeaan järjestykseen. Lupasin kertoa asian myöhemmin ja reen sen näin. Lukiessaan he saavat irse päätellä, miksi en löytänyt sanoja, vaan sanoin vain "vanha
sotakaveri". Kun lisään tähän vielä, että olen itse veritulpasra toipumassa oleva sydänpotilas, voinette ymmärtää, että sairaassa ja toipuvassa sydämessäni tuo
muikkulähetys tuntui suurelra ja parantavalta lääkkeeltä. Tämä aseveli elää r'ähään tyyt)'en onnellisena perheineen Puruveden rannalla ja on pyyteettömästi valmis lähettämään ämpärin Pururveden muikkuja vanhallc sotakaverille, joka on kr.rlker.rttrnut vieraalle maalle. T'd^llä
vieraalla maalla osaa antaa arvon kaikelle sille ystävyydelle ja vanhalle sotakaveruudelle, jota muikkuämpäri
u
symbolisoi.

Tavanomaisct nopeat ja tottuneer ensiaputoimer suo373

Mauno Takala Vastilasta

kertoi palvelleensa 4.Divi-

sioonan tiedusteluosastossa ja

onnistuneet

joutuneensa vangiksi 9.2.
1943. Everstiluutnantti Valli
kuulusteli Takalaa kolmena
yönä
oli pienehkö keski- mies ja komensi rykikäinen
menttiä tai prikaatia liihellä
Muurmannin rataa. Valli oli

168.D:n mottia, vaan kdrsivät

kovasti tohkeissaan Stalingradin voiton johdosta ja halusi

Kyllä ne asiat selviävät! Aarre Vuorisalo Ylitorniolta kertoo, että lehtemme kesäkuun
numeron sivulla 228 julkaistussa lottakuvassa takimmaisena seisova soturi on Tuomas

Sauvosaarenkatu 6 D
94100 Kemi 10. Muuten

voitte kyllä huoletta

4
nykäistä

hihasta sitä tuntemaanne aseveljeä, hän on iloinen voidessaan aut?äa Teitä.

sistä huolimatta eivät suomalaiset 7., 19. ja 2.Divisioona
nujertamaan

tuntuvia tappioita taistellessaan urhoollista vihollista vastaan kesällä 1941.

Itä-Karjalan partisaanit ovat

viettäneet perinteellistä juhlaansa Mujejärvellä ja käyneet

Repolan seuduilla vanhoilla

taistelupaikoilla,

viirvätä Takalankin Puna-armeijan riveihin propagandahommiin. Eipä ainakaan tällöin onnistunut!

joiden
alueella he sodan aikana jiirjestivät väijyryksiä. T§irkkaKemijoen yli johtavalla sillalla pysähdyttiin myös kuunte-

Neuvosto-Karjala -lehti

lemaan selostusta maaliskuus-

kertoo, että Sortavalassa on
erityisesti kunnioitettu niitä
Laatokan merimiehiä, jotka

sa 1943 suoritetusta hyökkäyksestä, jonka yhteydessä
mm. silta tuhottiin.

pelastivat Rautalahden alueel-

Aseveljeys yhdistää miehiä

joutuneen

kaikissa maissa. Kuinkahan

ta saarroksiin

I 68.Divisioonan joukkoja Valamon saarelle. Heille on mm.

pystytetty muistomerkki.

Suomalaisetkin kunnioittavat

mukava olisi joskus istua iltaa

yhdessä entisen vihollisen
kanssa ja muistella menneitä
kovia paikkoja?
tr

Krunniniva Ylitornion Lohi-

tätä suoritusta. Kovista yrityk-

9mm:n luodin silmiikulmas-

RYMY-EETU AUTTAA ESIVALTAA

jiirveltä. Hän palveli JR
12:ssa ja sai kesällä 1942
taan läpi päiin, mutta toipui ja

on melko hyvässä kunnossa.
Kiitos tiedosta!
Nuori lukijamme Jouko
Ahonen Hangosta on sitä
mieltä, että nuorisokin kyllä
ymmiirtä, mitä merkitsee, että isät ja äidit kestivät viime
sotiemme varuan vuosina.
Ahonen jatkaa: "Eikö valtio
voisi näitä henkilöitä pitää sii-

nä asemassa mihin he täällä
Suomessa nyt kuuluisivat,
sankareina, jotka menettivät
sodissa parhaan elinikiinsä ja
usein terveytensä. Heidän tu-

lisi nyt todella

saada nauttia

elämästään tässä

vapaassa

maassa."

Jämerästi haastuskin
teltu. Rintamasoturit
kuitenkaan vaativat tulla julistetuksi sankareiksi
riiaäisi,
- turvattu
kun heille taattaisiin

ja taloudellisista huolista

va-

paa vanhuus. Se olisi yhteiskuntamme velvollisuus.
Sirkka Köhlölä Kemistä

haluaisi tietoja Jalkaviikirykmentti 27:n vaiheista. Hänen
isänsä, joka ei enää ole keskuudessamme, taisteli tiimän
rykmentin riveissä ja tytiir on

siitä kiinnosrunut. Ehkäpä jo-

ku mainitun rykmentin

mies

voisi neuvoa esimerkiksi sopivaa kirjallisuutta. Osoite on
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