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"Suomen demokraattisen hallituksen" pääministeri O. W. Kuusinen (oik.) solmiStalinin kanssa sopimuksen, jossa tämä suostuiantamaan Kuusisellesotilaallistaapua
"maan vapauttamiseksi imperialismin vallasta"
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380 llmavoimiemme
lentokoneet

384 Kutulärven vankien
pelastamlnen
391 Persoonallisuuksia:
Oiva J. Willamo
394 Talvisodan alku
Petsamossa

398 Hyrsylän mutka

tl()l llmatorjuntamiehet
karhunkaadossa
404 Asevellkorjaamossa

407 Laulun volmaa

tavaksi julistaa yhä syvenevällä rintaäänellä, että
talvisota olisi ollut
itsenäisyyskin säilyttäen
vaivatta vältettävissä,
-kunhan hallitusvastuussa
vain olisivat olleet yhtä
pystyvät miehet kuin kyseinen puhuja tai kirjoittaja. Jälkiviisaat voivat
tietenkin joskus olla oikeassakin, vaikkakaan
jossittelulla ei tiistoriantutkimuksen piirissä
yleensä ole kovin suurta
merkitystä. Asiaa arvosteltaessa ei kuitenkaan
pitäisi unohtaa eräitä kumoamattomia tosiasioita.
Kun Hitler ja Stalin
23.8.1939 sopivat Eu-

roopan jaosta, kuului
Suomea koskeva kohta
salaisessa lisäpöytäkirjassa näin: "Mikäli Baltian valtioihin (Suomi,
Viro, Latvia, Liettua)
kuuluvilla alueilla tapahtuu alueellisia tai poliitti
sia muutoksia, muodos-

taa Liettuan pohjoinen
raja Saksan ja Neuvostoliiton etupiirien rajan."
Tämän pöytäkirjan pe-

rusteella Neuvostoliitto
esitti vaatimuksensa Baltian maille, jotka taipuivat sotilastukikohtien
miehitykseen alueillaan
Viro 28.9., Latvia
5.10. ja Liettua I l. 10.

Suomi oli yhdessä muiden kanssa saanut 5.10.
kutsun valtuuskunnan lähettämisestä Moskovaan
neuvottelemaan kysy-

myksistä, joiden ilmoitettiin olevan samanlaisia
kuin muidenkin Baltian

maiden

"neuvotteluis-

Suomi pelastui.

Valtioneuvos K.-A.
Fagerholm, joka on
useasti ottanut asioihin
kantaa itsenäisesti ja ryhdikkäästi, toteaa Ruotsissa antamassaan haastatte-

lussa, ettei Suomen kansa olisi missään tapauksessa taipunut syksyn
1939 neuvotteluissa esi-

tettyihin pitkälle

viin vaatimuksiin

menese

- oiuskoi kansainväliseen
keuteen eikä pitänyt
mahdollisena, että Neu-

sat'.

ei alistunut

ja
kävi sotansa. Liettua
miehitettiin lopullisesti
15.6. sekä Viro ja Latvia
19.6.1940. Hiukan myöhemmin nämä valtiot liittyivät "vapaaehtoisesti"
Neuvostoliittoon.
Neuvotellessaan

Suomi

kuitenkin muuttunut ja

25.11.1940

Hitlerin

kanssa Molotov vaati, et-

tä asia on saatava selväksi Suomenkin kanssa,
jotta Neuvostoliitto voisi
"varmistaa rauhalliset
suhteet Suomeen". Tässä
vaiheessa oli sotilaspoliittinen kokonaistilanne

vostoliitto sopimuksensa
rikkoen hyökkäisi pienen
maan kimppuun, joka ei
ollut tehnyt sille mitään
pahaa.

Ruotsalaisen haastatte-

lijan §symykseen, mikä
on syy siihen, että Suomi
on näinkin hyvin selvinnyt epätoivoisiltakin
näyttäneistä tilanteista,
Fagerholm vastasi:
(snssn tahto säilyä
ja itsenäisenä!
vapaana
Sitä tahtoa tarvitaan
tässä pahassa maailmassa

edelleenkin.

tr
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o Jatkosodan

lopulla oli
hävittäj äkalusto kaikkialla
maailmassa kehittynyt niin nopeasti,

*,t

että meikäläiset sekalaisine koneineen
alkoivat olla hätää kärsimässä. Yiime
hetkellä saatiin hankituksi suurehko
määrä Messerschmitt Me l(D
-koneita.
o Nyt alkoi tapahtua! Työkalu oli
taas qian tasalla ja sodan loppuun
mennessä oli Mersuilla pudoteth 663
vihollista!

'e.
Curtiss Hawk 75A-häviltäjä koottavana kesällä I94l . Voimalaite 1050 hv Pratt &
Whitney Twin Wasp R-1830, kärkiväli 11,37 m, pituus 8,91 m, tyhjäpaino
2060 kg. huippunopeus 450 km/l. Käytössä l94l-48.

llmaI

I

uolmrcmme
lentokoneet

lglS-l9m
EINO RITARANTA

JATKOA EDELLISESTÄ
NUMEROSTA

Tällä lento-ominaisuuksiltaan
erinomaisella tyypillä saavutettiin I90 ilmavoittoa omien

Saksalaisten

kolmessa erässä yhteensä 44
konetta. Ensimmäiset koneet
saatiin maahan pari päivää ennen jatkosodan syttymistä.

1942-48.

netyypeistä ensimmäinen oli

Dornier Do 172. Näirä 2-

joista I6 taistelutehtävissä.

moottorisia pommituskoneita
saatiin valtakunnanmarsalkka
Göringin lahjana l5 kappalet-

Hanriot H 232 oli 2-moottorinen, 2-paikkainen jatkokoulutuskone, joita oli joutu-

ta. Ne lennettiin Suomeen
mainitun vuoden alussa.

Tyyppi oli jo saapuessaan hie-

nut niinikään saksalaisten haltuun Ranskan miehityksen yhteydessä. Suomeen näitä ko-

man vanhentunut, mutta täytti
tehtävänsä moitteettomasti.
Toinen tämän vuoden puo-

neita hankittiin kolme kappa-

lelle ajoittuva uusi tyyppi oli

letta.

Airspeed Envoy, alkuperältään englantilainen 2-moottorinen kuljetus- ja koulukone.

tappioiden ollessa 25 konetta,

Saksasta neljä, Dornier Do 22-

JATKOSOTA

380

5235 kg, huippunopeus 4A7 kmh. Käytössä

Syksyllä 1941 noudettiin
oli tilannut USA:sta. Suomen
Ilmavoimille näitä ostettiin

miehittäessä
Ranskan heidän haltuunsa
joutui suurehko määrä Curtiss
H awk-hdvittdjiä, joita Ranska

Dornier Do l72 Pyhäselän rantahietikolla Joensuun lähistöllä. Voimalaite 2x
lO5O hv Bramo Fafnir 323P, kärkiväli 18,0O m, pituus 15,79 m, tyhjäpaino

meritoimintakonetta. Samoihin aikoihin saatiin Tanskan
Punaisen Ristin lahjana kaksi

sairaankuljetuskonetta, Desoutter II ja Fokker F.VII.

Harvoista vuoden

1942

puolella saaduista uusista ko-

Se saatiin lahjana saksalaisilta

sen vuoksi, että saksalaishä-

vittäjät olivat

erehdyksessä

ampuneet Aeron "Lappi"-konetta, joka seuranneessa pakkolaskussa vaurioitui.

"rel=

-^.

\'lcsserschmitt Me 109 oli ehkä toisen maailmansodan tunnetuin hävittäjä.
Voimalaite 1475 hv Daimler Benz DB 605A, kärkiväli 9,93 m, pituus 8,95 m,
t1,hjäpaino 2250 kg, huippunopeus 640 km/t. Käytössä 1943-54.

Mersujen tulo antoi uutta
uskoa hävittäjälentäjillemme.
Olihan meillä pitkästä aikaa
taas ajanmukaista kalustoa!

Mersut osoittautuivat maincensa veroisiksi. Torjuntalennot muodostivat luonnollisesti pääosan niiden tehtävistä. Sodan loppuun mennessä
niiden tilille kirjattiin 663 varnraa ilmavoittoa. Tuhottuina
tai kadonneina menetettiin
vastaavasti 34 konetta, onnettomuuksissa 20.
Yhrä tärkeä kuin Me 109 oli

hävittäjävoimillemme oli Junkers Ju 88 pommitusmudostelmillemme. 24 tdmän tyyppistä syöksypommittajaa noudettiin Suomeen keväällä
1943. Näin oli päästy pommi-

tuskalustonkin suhteen kansainväliselle tasolle. tosin pienessä mittakaavassa.
llnravoinricrr konrcntaja ta[)rilnlassI n)crsun)icslen ässiä; rasentrrrtrlla Manncr
heim-ristin ritaril eversti C. E. Magnusson ja majuri Joppe Karhuncn, kenraali
luutnantti J. F. Lundqvist ja (selin) kapteeni Pelle Sovelius.

Kovassa käytössä tappiot-

kin muodostuivat suuriksi. Jo
kotimatkalla menetetyn koneen lisäksi tuhoutui

l0

Junkersia ennen sodan päättymis-

MERSUILLA 663
ILMAVOITTOA!
Sota oli ehtinyt niin pitkälle,
että kirjava kalustomme alkoi
vaatia vahvistusta toden teolla. Saksan kanssa käydyt neuvottelut alkoivat tuottaa tulos-

ta vuoden 1942 lopulla.

Seu-

raavan vuujen maaliskuussa
lennettiin ensimmäiset Messerschmitt Me l09G-2-hävittäjät Suomeen. Näitä sekä tehokkaampaa G-6muunnosta

rä.

saatiin hankituksi kaikkiaan
I59 kappaletta. Tämä on suu-

Päämajan sissitoimintaa vart'en. Näitä 2-moottorisia 2-tasoja saatiin lisäksi toiset kaksi

rin

määrä yksittäistä tyyppiä
ilmavoimissamme.

muutamia muitakin koneita.
Kolme Arado Ar 196- ja kak-

si Heinkel He /lSkellukekonetta, yksi Focke-Wuff Weifte-yhteyskone sekä kaksi val-

tavaa 4-moottorista Sud-Est
LeO H -246lentovenettä lensi-

vät jonkin aikaa suomalaisin
miehistöin, mutta Saksan tunnuksin.

Viimeinen sotatoimiin

en-

nättänyt konetyyppi oli kauan

dotettu

Myrskyhävittäjä.

Sen prototyyppihän oli lentänyt Tampereella jo joufun alla

1941, mutta kolmen koneen
koesarja valmistui vasta vuoden 1943 lopulla. Koneita ra-

kennettiin kaikkiaan 5l kappaletta. joista osa ehti laivueisiin kesällä 1944.
Myrskyn rakenne oli todet-

tu heikoksi ja sen alkujaan hyvät saavutusarvot olivat ajan
kuluessa jääneet kehityksestä

jälkeen. Niinpä sillä ei ollut
enää asiaa hävittäjätehtäviin.
Tiedustelu- ja maataistelulen-

toihin sitä käytettiin jonkin
verran sekä itärintamalla että

Kaksi verraten

vanhanai-

pohjoisessa.

kaista mutta silti tarkoituksen-

mukaista Heinkel He 59meri-

toimintakonetta hankittiin

lainaksi Luftwaffelta niinkuin

SOTASAALIS'
KONEET
Omaa sekä saksalaisilta hankittua sotasaaliskalustoa on Ilmavoimien käytössä ollut yl381

llmauoimiemme...
lättävän paljon. Muutamia

Kaikki kolme LaGGia olivat

yksinomaan kokeilutarkoituksessa,
mutta jotkut osallistuivat vaihtelevalla menestyksellä sota-

omaa saalistarure. Vielä saman vuoden loppupäivinä teki
pakkolaskun Suomen puolelle
amerikkalaisvalmisteinen
Curtiss P-4Ghävittäjä, joka
otettiin kokeilukäyttöön.

tyyppejä käytettiin

toimiinkin.

Ensimmäinen

käyttöön

otettu sotasaalistyyppi oli 2moottorinen Iljushin DB-?

LISÄÄ
KOTIMAISIA
VANERIKONEITA

pommituskone. Kaikkiaan
viisi konetta kertyi maahan

omana sotasaaliina ja puoli tu-

sinaa ostettiin Saksasta. Ko-

neet olivat

Uhkaava kalustopula pakotti
kehittämään kotimaista suunnittelua. Tälle taas kaikenlaa-

täysipainoisessa

käytössä muiden tyyppiemme
rinnalla.
Talvisodan aikana saaduista
tyypcistä on vielä mainittava
Polikarpov I-l5bis sekä I-16
Ratc-hävittäjät. joita alettiin
kunnostaa jo sodan kuluessa.
Edcllisiä jäi hrrltuumm-' viisi.
jälk immiiisiä yksi. Jatkosodan
aikana saatiin viisi I-16-konetta lisää. Suurta merkitystä sodankäyrrnin kannalta ei näillä

tuisen materiaalin puute esitti

omat

Junkcrs Ju tltl-syöksypommittajaa käyletliin meillä pääasrassa l aakapommitukseen tappioiden pienentämiseksi. Voimalaite 2xl4l0 hv Junkers Jumo
2llJ, kärkiväli 20,08 m, pituus 14,36 m, tyhjäpaino 85fi) kg, huippunopeus
472 kmh. Käytössä 1943-48.

erikoisvaatimuksensa.

oli lähes ainoa tarveaine,
josta ei ollut pulaa!
Puu

Vanhaan kunnon Brewste-

ollut.
Eräs tärkeimmistä sotasaalistyypcistämme oli Tupolev
SB-2äispommituskone. Näitä sekä vanhempaa SB-2muunnosta kunnostettiin käyttöiimnre kaikkiaan 24 kappaletta. Näistä suurin osa oli kotoisin Saksan sotasaalisvarastoista. Niiden päätehtävänä oli
rannikkopartiointi sekä sukel-

ä

lusveneiden torjunta.
Myös Polikarpov I- I 5?ha-

viltäjät. Tsltuikut. olivat osin
onraa. osin saksalaisten saalis-

ta.

VL Myrsky

konctta käytettiin

ll

valmistui iiian myöhään, eivätkä sen saavutusarvot enää vastanneet vaatimuksia. Voimalaite 1065 hv Pratt &

WhitneyTwinWaspR-1830,kärkiväli Il,0Om,pituus8,35m,tyhjäpaino233Tkg,huippunopeus53lkm/t.Käytössä
1943-47.

Käyt<issämme olleita 22
pääasiassa

tiedusteluun. K«rne oli erittäin
ketterä ja varsinkin talvisodassa sitä pidettiin kunnioitettavana vastustajana.

ei

riin rakennettiin puiset siivet,

huippumoderni 2-moottorinen
pommituskone. Näitä ostettiin
Saksasta seitsemän yhden ollessa omaa sotasaalista.
Rata-hävittäjän kaksipaik-

saaliskoneista

joita alkujaan tilattiin

piä varustettiin hakaristitun-

kainen harjoitusmuunnos Il6UTI on eräs ilma-aseemme
harvinaisimmista tyypeistä.
Tällainenkin joutui lievästi

tyypin uudempi muunnos.

kuluessa
kaikkiaan viisi sotasaalistyyp-

Vuonna 1943 ostettiin saksalaisilta neljä Iljushin DB-3f-

90 kappaletta. Valmistus kuitenkin viivästyi ja ainoastaan
prototyyppi ehti nousta siivil-

nuksin. Ensimmäinen niistä

vaurioituneena haltuumme ja

t'»li Polikarpov Po-2-k<>ulu- ja

kunnostettiin. Varsin erikoi-

yhteyskone, joita saimme nel-

nen oli myös Saurov S-2-am-

I elokuussa jäi
käsii,rnme kolme Beriev
Vuoden

194

MBR-2-lentovenettä. Myöhemmin saaduista koneista
otcttiin käyttii,irr vielä kaksi.

Vuoden l,)12

jä kappaletta.
Seuraavaksi valmistui käyttökunto<rn Petljakov Pe-2,

t'rittliin rropclr ia muutenkin

772< -f

fibio, joita pienen kepposen
avulla saatiin joukkojemme
käsiin kaksi kappaletta.
Viimeinen mainitun vuoden

f-d-nra

ollutkaan

neuvostoliittolaista valmistet-

ta.

Se

oli englantilaisperäinen

Hawker Hurricane 1/8, omas-

sa käytössämmekin olleen

pommituskonetta, jotka osallistuivat pommitusoperaatioihin aikaisemmin mainittujen
DB-3-koneiden rinnalla.

Toinen tuon vuoden sotasaalistyyppi oli Lavotchkin
LaGG-?hävittäjä, eräs liukkaimmista vastustajistamme.

nokalle pantiin sotasaalismoottori ja samalla toteutettiin eräitä muitakin muunnostöitä. Näin syntyi VL Humu,
peräti

leen.

Vuoden 1942 lopulla tilat-

tiin Valtion lrntokonetehtaal-

ta

Pyörremyrskyhävittäjä,

jonka prototyyppi valmistui
kuitenkin vasta sodan päätyttvii.

taåt+4'-hM-,-. tr;Zt r4-/oorrr-b./

llmauoimiemme...
Muista suunnitelmista mai-

nittakoon

rärahojen niukkuus

pienikokoinen hävittäjä, joka

ei ehtinyt piirustuspöytää pitemmälle.

Eräänä pitkän tähtäimen

n.iln,)

il{)§ lr.

ltrripprrn,rpcus 155

kmlt Kii\lii\\ti l94(l

14

aina

suunnitelmana otettiin vielä

leet pieniä. Tämä on puolestaan asettanut sekä ohjaajille

esille tunnetun englantilaisen

että tekniseen henkilökuntaan

Mosquitokoneen kopioiminen. Perustana olisi käytetty

l{crnlcl Hc I l5 p_rrtrr sissrlchliirirra kullcltrrnitlnl()pit l.lnilcsta\Jruslctnccn.
\'.,rnrrrlrite 2 " 965 hr BMW I32K. kärkivlili 22,2 m, piruus 17,3 m. tyhjä-

on

pakottanut hankkimaan koneita sieltä mistä niitä on edullisimmin ollut saatavana. Ostetut erät ovat samasta syystä ol-

Pua.s/<+niminen

kuuluville tavallista suurempia vaatimuksia.

Saksasta saatavaa sotasaaliskonetta. Kone olisi puurakenteisena sopinut hyvin valmistusohjelmaan. Sota ehti kuitenkin päättyä ennen kuin
päästiin tuumasta toimeen.

men

Ilmavoimien konekantaa
tarkasteltaessa on merkille-

1918-38.
Keskinen-Stenman-Niska: Suo-

pantavaa sen kirjavuus. Mää-

men llmavoimien lentokoneet
1939-72

Lähteet: K.W. Janarmo: llmavoimien konetyypit 1918--68. llmailu
1966-69.
Keskinen-Stenman-Niska: Suo-

llmavoimien

lentokoneet

/ Tupolev SB-2bis suomalaisessa sotisovassa. Voimalaite
! z*soo hv M-t03A, kärkiväli 20.1 m, piruus I2,4 m,

-.G

tyhjäpaino 4893 kg ja huippunopeus 372
Käytössä 194U5.

kmlt.

SODANAIKAISTEN
SOTILASKONEIDEN LEMPINIMIÄ
Gloster Gamecock (GA): Kukko
de Havilland Moth (MO):

Motti; Hermes-moottorilla varustettuna Härkä-Motti
Blackburn Rrpon (RI): Ripu
Junkers W. 34/K.43 (,IU): Pikku-Junnu
Letov Smolik (SM): Smoljari
Bristol Bulldog (BU); Bulu, Pulu
Fokker C.X (FK): Frans-Kalle
Bristol Blenheim (BL): Pelti-Heikki, Bleni, Blennu
Fokker

Prrlr1.,r,,.,r I l-5-J-il\lslo lirlrr)rrn.r lahltxrn. \'oirrralailc li5() hr M-fr2R, karlr10,0 m, pituus 6,18 m, tyhjäpaino 1466 kg, huippunopeus 430km/r. Käy-

väli

trissä l94O---44

torilla

D.2l (FR): Isä-Mokkeri, UkkoM«rkkeri; Wasp-mootvarustettuna Waspi-Mokkeri; suksilla varustettuna

'fossu-Mokkeri
Fiat G.5O (FA)r Fiiu
Gloster Gladiator (GL): Gelli, Kelli
Morane Saulnier M5.406 (MS, MSU);Murjaani, Riippuvatsa;

venäI. moottorilla varustettuna Mörkö-Morane, SilakkaMorane
Brewster

B-2i9 (BW): Pylly-Waltteri, Ryysteri, Taivaan

Helmi, Lentävä kaljapullo
Polikarpov I-16 (IR): Siipiorava

Westland Lysander (LY): Äly
Gloster Gauntlet (GT): Kotletti
Beechcraft Traveler (BC); Piiska
Focke Wulf Stieglitz (SZ): Stigu, Stiku

VL Hurnu oll lar[.oltcttu lallarrrir.rrr Brc$stcrrn pcrinte rta. \ ()lntalaile lO(I) h\
M-63 (Wright Cyclone-kopio), kärkiväli 10,67 m, piruus ll.O3 m. tyhjäpaino
2050 kg. huipprrnopctrs.lll0 lnr'r Krirtiissri 1944.

?-A)^-{4

.rr--t

Hlver MF I I (NK): Norjan Kalle
Curtiss Hawk (CU): Sussu, Kurtiisi
Dornier Do 22 (DR): Kangaspuut
Fokker F.VII (FE): Myrkkypurkki
Messerschmitt Me 109 (MT): Mersu
Petljakov Pe-2 (PE): Pekka-Eemeli

/ b+*4 /- nyyf_?ak, vh' kwea \
I kpPtceh haqkssh 1a<L/

{rre f4

% - b1 2 q0 b I

Kutufärffi
Lcevi Mikkola

1977

uanklen
pelastamlnen
'Uussi luki jäljistä:
Sota on syttynyt!
Naiset

ja lapset

saattavat oIIa vielä
kotona vihollisen
vankeina.
En iätä heitä sinne!
- Helvetti
on noussut
-maan pääIIe, kun ovat
polttaneet koko
kylän... Entä kotona?
Pianhan se

nähdään..."

OLI talvisodan

ensimmäisen

päivän aamu. Jo varhain Hautalan Jussi kävi kartanolla
haistamassa ilmaa. Napapiirin
pohjoispuolella vallitsi vielä
täysi pimeys. Yön aikana oli
satanut ohuen kerroksen lun-

ta. Leuto, pilvinen päivä oli
tulossa.

Odottamatta päivän valkenemista Jussi lähti kolmen poron raidolla heinänhakumat-

kalle Sallan Kurtinkylän pohjoispuolen kaukaiselta selkos-

'.l.{

niityltä.

Samassa suunnassa

kahden peninkulman

oli

'§*.S,,',s**§r*

'

l * *'\,
"§*. ., n,.b.4

kuulivat venäläisten

§ffi:s'o

takana

muutamia miehiä kokoa-

massa poroja erotusaitaan.

kaiseen maastoon: sadoittain

nuotioita majoitusalueilla, rä-

Jussi aikoi olla yötä poromiesten kämpässä ja samalla sopia
erotuspäivästä. Hänellä itsel-

läänkin

oli suuri porokarja.

jäytyksiä, kaadettu metsä rajalle aukeavalla tielinjalla,
tykistöäkin. Keskiviikkona- iltapäiraskasta sotakalustoa
Poroaidal la

Erotus oli poromiehen sadonkorjuuta eikä sitä voinut jättää

tlä

pitämättä. Tosin marraskuun

vällä ajoi vielä kahdeksan
tankkia peräkanaa vanhan

I

Kassitien varrella olevan ränsistyneen kämpän maastoon

viimeisen viikon tapahtumat

enteilivät

Neuvostoliiton

aseellista hyökkäystä

lähelle rajalinjaa.
Siitä ne aamulla tulevat
yli,- oli tähystäjien mielipide.
Yhdyspartion välityksellä
he lähettivät päivittäin havain-

Suo-

meen.

Jussi aavisteli pahinta, mutta ei sittenkään uskonut sodan

.i

puhkeamiseen. Kaikenlaista

noistaan tiedot Alakurtin var-

oli hänenkin elinaikanaan sat-
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tunut rajaseudulla. mutta aina

niistä oli selvitty ja elämä oli
jatkunut. Nyt hän oli lähellä
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viittäkymmentä ikävuosiltaan.
Jussin koti oli Kutujärvellä
Alakurtilta viisi kilometriä
koilliseen. Valtakunnan rajal-
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le oli vieläkin lyhyempi matka. Saman järven rannalla oli
kaksi muutakin taloa: hänen
veljensä Arvidin pirtti samassa kartanossa ja Hautaniemen

"tl.i

talo peltoaukean takana läheiHyväuskoisuus ja toiveajat-

telu hallitsi myös niitä viran-

viimeisen päivän

aamuna
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Mutta eipä ehtinyt käristys

järvellä. Kärki taisi päästä pimeässä. meleko pitkälle...

Akkiä Alakurtille! Yli-

tyksestä
on vietävä tieto kenttävartioon, sånoi Koponen ja
nousi suksilleen.

Vain Alakurtin koulun opetta-

Veera Lauri oli edellisenä
päivänä antanut oppilailleen

Niskala nakkeli raa'at lihankappaleet suuhunsa, pisti
sitten pakin reppuunsa ja potki

s,
Jussi Hautala I977 uuden kotinsa porraspäässä

tettu Alakurtin

rajavartion

kenttävartion vahvistukseksi.

Heitä oli kolmattakymmentä

olivat kenttävarustelutöissä yli

miestä.

neljänkymmenen kilometrin
päässä Kuolajärvi-Aapajärvi
linjalla. He olivat kaukana ra-

Rajan pinnassa sijaitseva
korkea Hanhisulppavaara oli

Vain kaksi ryhmää pataljoonan kevyestäosastosta oli alis-

leen.

a&.i,

ja

jalta eivätkä uhanneet ketään.

sisällä, sanoi Niskala kaveril-

Sota on alkanut... Huo- vihollisjoukkoja Hanhimasin

sissä ja kotikartanon vaiheilla.

Tuota kutsua ei Alakurtin
koulutiloihin koskaan tullut.
Kertausharjoituksiin kutsutun Sallan pataljoonan miehet

sa-

-.'

hailivat arkipäivän töissä met-

- koulutyön jatkamisesta...
min

Syyvähän lopukki

puskat.
Vaihon pitäisi tulla
aamuhämärissä, ehkä tunnin

nuotiolle.
P

kaikki olivat kotonaan ja puu-

lomaa. Hän oli sanonut:
Ilmoitan sitten myöhem-

tioon.
Torstaiaamuna marraskuun
30. päivänä 1939 he odottivat
sovittua vaihtoa. Mukkala oli
tähystämässä vaaran päällä,
Koponen ja Niskala käristelivät asentopaikan nuotiolla poronlihaa ja läskiä.

valmistua, kun Mukkala jo
laskea kurautti sivakoillaan

sessä metsän reunassa.

omaisia, joille olisi kuulunut
rajakylien siviiliväestön evakuoiminen. Vielä marraskuun

suuret

joukkojen keskitykset rajanta-

kolmimiehisen partion tähystyspaikka. Heillä ei ollut ra-

diota eikä

puhelintakaan.
Vaaran eteläpuolella alhaalla

oli Hanhijärvi ja järven takana kohosi Hanhivaauomassa

vielä lunta nuotion päälle.
Partio lähti Iaskettelemaan
vaaranrinnettä lounaaseen
Kassitien suuntaan Hanhijärven länsipäähän. Kello oli sil-

loin vähän yli kahdeksan...

ra.

Partioon kuuluivat

rajakorpraali Koponen johtajana
sekä reservisotamiehet Armas
Niskala ja Onni Mukkala Sal-

lan pataljoonasta. Heillä oli
hyvä tähystyspaikka vaaran
laella. Sieltä he näkivät ja

Kassitien nimi oli peräisin
ensimmäisen maailmansodan

ajalta. Silloin sitä myöten
ajettiin hevosilla asekasseja
venäläisille Kantalahden ja
Rovaniemen välillä. Sen jälkeen tie on ollut ummessa,
38s
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paikoin pensottunutkin, mutta
vielä se halkoi syvänä vakona
metsiä ja jänkäuomia. Nyt sitä
noudatteli partiomiesten suk-

,-l

silatu.

Vihollinen oli valinnut tällä
suunnalla päävoimilleen saman tieuran. Muutamia kilometrejä etelämpänä eteni samanaikaisesti vihollisosastoja

Nivalan talon kautta Alakurtille, josta aukeni maantie Sal-

laan. Havainnot

rry

Nivalan

suunnalla teki korpraali Mauno Mikkolan partio.
Lähellä Kassitietä Koposen

l

partio törmäsi viholliseen
ilmeisesti kärkijoukkoon. -Ilman taistelua he kuitenkin
pääsivät irtaantumaan ja oltivat suunnan Kutujärven talo-
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jen kautta Alakurtille.
Kylään heidän oli ehdittävä

ennen vihollista! Siviilitkin
olivat vielä eilen olleet koto-

dSt
t

naan.

Huono keli ja umpilumi hidastivat partion matkaa. Suoraan Kutujärven yli hiihdettyään he nousivat Hautalan ta-

lojen kartanolle. Vihollinen
oli lähtenyt jäljittämään, mutta olivat jääneet eikä heitä vie-

lä näkynyt järvellä.
Hautalan Jussin talossa oli
kotona neljä lasta, joista vanhin oli seitsenvuotias terhakka
tyttö. Isä oli aamulla lähtenyt

selkoselle ja lasten äiti oli
kuollut. Arvidin puolella oli
hänen ja Jussin 75-vuotias
äiti. Arvidin vaimo ja seitsemän lasta. Myös tämän talon

isäntä oli aamulla lähtenyt
Yläkurtilta pororaidolla heinänhakuun. Kutujärven kolmannessa talossa

oli

vanha

emäntä yksin kotona.

Ikkunoista he olivat näh-

ta? Miksi he vielä ovat täällä?
Sitä hän ei kuitenkaan jäänyt
kyselemään vaan yritti tlvoittaa rauhallista äänenpainoa ja
alkoi selittää:
Sota on syttynyt... Läh- pijan pakohon! Vihollitekää
nen on jo järven takana. Me

jt
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emme voi teitä tämän kummemmasti auttaa
ei ole

millä kuljettaa... meijän

on

i"
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painoi päänsä alas ja risti kätensä:

emäntä, joka oli pysynyt ihmeen rauhallisena.

hirvittävästä onnettomuudesta... Niskalan Armas juoksi
Arvidin pirttiin.

Herrajiesus. Herrajiesus, auta meitä avuttomia...

maksua.

Ovatko ehkä kuullehet radios-
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Sotilaat hajaantuivat eri taloihin viemään sanaa tuosta

vaitsi, että he tietävät jo...

I i

Hrnhisulpparaarln p.rrllon taltlrtli.lli

Armas Niskala

ehittävä Alakurtille.
Pienimmät lapset juoksivat
hätääntyncinä äitinsä turviin.
Vanha emäntä istui sängyssä.

Heti oven avattuaan hän ha-

r'';1,

tru

neet sotilaiden kiireisen hiihdon järven takaa. He pelkäsivät pahinta
sotaa... Mihin

tässä nyt jouvutahan?

t

Niskala tunsi kuolettavaa
janoa.

-

Onko teillä juotavaa?
On tuossa saavissa har-

Suonrcn kansanarmcijan miehi:i vartiossa rajalla

majaa,

juo sitä, sanoi

talon

Juomasta Armas rarjosi
Olekko menettänyt jär-

takin taskusta irrallaan pyöriskellcitä kolikoita ja roppasi ne
kourastaan pöytään...
fu6ss2, jos satutta tar-

vittemahan.
Tuskin kahta minuuttia hän

- tännehän jää kaikki vikesi...

oli ollut sisällä. Pirtin ovi au-

holliselle, esteli emäntä. Niskala kaivoi kuitenkin sotilas-

tavoitti lumisen porraspuun...

kesi suoraan kartanolle. Jalka
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Talo näyttää olevan uusi,
kuistikin vielä rakentamatta.
Niskala riensi suksilleen ja
lähti sivakoimaan Koposen ja
Mukkalan perään Alakurtille
johtavalle talvitielle. Hautalan
pirtissä seinäkello löi kymmenen lyöntiä...

Sotilaiden mentyä lähdettiin Kutujärven kahdesta Hau(

I
i

talan talosta länteen Yläkurtille. Heitä oli kolmetoista hen-

keä. Hautaniemen taloon jäi
siellä yksin ollut vanhus.
Tie kulki Mataravaaran ete-
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läpuolitse. Vaaran yli olisi ol-

Ylikurtin väkeä ennen talvisotaa

Yläkurtin kylä oli molem-

kyläläisten jälkeen pororaidol-

he näkivät taivaalle nousevia

oli jo

min puolin Tuntsajokea: yksitoista taloa. Viiden kilometrin
etäisyydellä joen alajuoksulla

laan lähti myös heinänhakumatkalla ollut Hautalan Ar-

vankkoja savuja ja lähellä ko-

vid. Hänkään ei tiennyt koko-

Alakurtin tulessa. Talot siellä
muutaman kilometrin päässä

lut lyhyempi matka, mutta
vaikeakulkuinen ja luntakin
lähes polveen saakka.

sijaitsi Alakurtti, jossa oli
puoliväliin kolmattakymmen-

tä taloa.
Alakurtin suuntaan yläkurttilaisten pakotie oli vihollisen
hallussa tai he uskoivat tilan-

teen niin olevan. Niinpä

Kutujärvenkin jo olevan vihollisen hallussa...
Kutujärveltä tulleet totesi-

vat

pakotiensä päättyneen.

he Enjatunturin kiertäen pääsisivät Kelsinkäiseen ja maan-

kiään.

läiset tiesivät olevan vanhoja

talvitienreikiä, joita myöten

ri

ja kun näki

Jalkaisin he eivät voineet lähteä yläkurttilaisten perään. He
nääntyisivät jonottumattomassa, pehmeässä lumessa. Niinpä he päättivät palata takaisin
Kutujärvelle äskeisiä tulojäl-

he

pakenivat länteen avautuvaan
laajaan metsään. Siellä kylä-

b,. *"

naistilanteesta

Alakurtin palavan, päätteli

tielle. Sinne samaan

suuntaan
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Oikealta etelän

suunnasta

t
,1

tia

olevan kummun päältä

paloivat

elukatkin navettoi-

hin. Onneksi
ihmiset

olivat

ehtineet pakoon. Kyläläiset
saivat Hanhisulppavaaran par-

tion tuomaan hälytyksen päiväkahvin aikoihin eli viihän

ennen yhtätoista.

Nivalan

suunnasta vihollinen

oli

jo

tuolloin ehtinyt kahden ja
puolen kilometrin päähän kylästä. Nivalan talon 14 henkeä
olivat jääneet vangiksi.
Hälytyksen saanut Alakur-
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Kun he tuon neljän kilomet-

rin matkan kuljettuaan saapuivat Yläkurtille, oli kylä jo tyhjä. Vasta asukkaat olivat lähteneet: tuhkat liedessä olivat

kuumat, leipiä ja veririeskapannuja paistui uunissa ja joidenkin talojen piipusta nousi
savu.

Siitä ne tulivat aanrulla yli
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tin kylä alkoi pian palaa. Sotilaat odottivat kunnes asukkaat

olivat työntyneet ulos pihalle
ja maantielle johtaville poluil-

le ja tuikkasivat sitten tulen
rakennuksiin. Kuka milläkin

tavalla pyrki nyt turvaan:
juosten, hiihtäen, lapsia ja
vanhuksia kelkassa vetäen.
Pääsipä joku hevosen rekeenkin. Jussilan talossa lapset

kannettiin avojalkaisina heinähiikkiin ja valjaissa olleella
hevosella lähdettiin laukottamaan karkuun.

Sallaan johtava maantie alkoi vetää pakolaisvirtaa. Tapahtumahetkellä ei kylässä ollut yhtään autoa
eikä niitä
- kuin kahtavattukaan ennen
den peninkulman päässä Kel-

Kylät palavat

sinkäisessä.

Ihailtavaa rohkeutta ja sel-

keää ajattelukykyä

tuossa

kaaosmaisessa, järkynävässä
tilanteessa osoitti koulun opettaja Veera Lauri. Hälytyksen
saatuaan hän valeli lamppuöl-

I
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jyä asuntonsa seinäpapereihin
ja sytytti koulun tuleen. Niin
teki myös Kurtti Erkki.Ennen
lähtöään hän vuoli tervassyttöjä ja sytytti niillä oman kotinsa palamaan.
Ryssä ei Iämmittele mi- talossani!
nun
Tuon hirvittävän hävityksen näkivät nyt kutujärveläiset
korkean kummun päältä. Lähtivät siitä sitten laskeutumaan
kohti kotinsa peltoaukeita.
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Stoi, stoi... kuului voivenäjänkielinen komento tiellä heidän edessään.
Vihollissotilaat, joihin he oli-

makas

vat törmänneet, laskeutuivat
polviampuma-asentoon ja
ojensivat aseensa tulijoita vastaan.

Kotiin palaavat jäykistyivät
paikoilleen ja vapisivat pelosta. Mitään he eivät osanneet
tehdä:

ei nostaa

käsiään, ei

huutaa... Hetki oli heille kauhistuttava, järkynävä... Uh-

kaavina' ojentuivat ketjussa

olevien venäläisten kiväärit
parinkymmenen metrin pääs-

tä. Kuului varmistimen

nak-

sahtelua ja lukkojen edestakainen liike.
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Stoil

Silloin vihollisten keskuu-

desta nousi sotilas ja juoksi
ketjussa olevien tovereidensa
eteen. Siinä hän huitoi käsillään ja posmitti... Mitä hän
sanoi, sitä kutujärveläiset eivät ymmärtäneet. Sotilaat lopettivat tähtäyksen ja nousivat
pystyyn.
Pian vankeja lähdettiin kuljettamaan Hautalan taloihin.
Jussin kuistin ulko-oven venäläinen sotilas väänsi lukkoon

ja pisti

avaimen manttelinsa

taskuun. Vangit ohjattiin Ar-

le johtava vie.

vidin pirttiin. Pihalle jäi var-

Jussin mielessä kävivät pahaenteiset aavistukset. Tulitikulla hän piirasi valon ja tar-

tiomies

ja toiset vangitsijat

siirtyivät Hautaniemen honkarantteelle nuotion ääreen.
Kartanon läpi kulki rajalta

venäläisiä

sotilasosastoja.

Näyttivät matkaavan Alakurtille.

..

Joulukuun

l.

päivän iltana

Hautalan Jussi palasi selkosel-

ta. Oli täysi pimeys, kello lähenteli seitsemää. Eteen tökkäytyi Kutujärveltä Yläkurtil-

kasti tietä..
Silimähänki tässä on

lii-

- naisten ja lasten jäläkiä
kuttu:
tuossa on

-Kutujärvellä

äiti kulukenut.

päin nämä ovat

mennehet...

Jussi luki jäljistä: Sota on
syttynyt! NAISET JA LAPSET SAATTAVAT OLLA

VIELÄ KOTONA.

!

nolle. Pororaitonsa hän jätti
kotinsa porrasten eteen.
Olkaahan siinä...
-Hiljaa Jussi nousi kuistin
portaille ja tempaisi ovea. Se
oli lukossa. Hetken hän kuunteli ja kolisti sitten vaimeasti
nyrkillä ovea... Talo vaikutti

autiolta eikä kummastakaan
Hautalan pirtistä näkynyt valoa.
Jospa ovat Arvidin puo- nythän on pimennysailella,

ovea vasten. Jussi astui pirttiin... himmeä myrskylyhty
paloi pöydällä. Tyttö kapsahti

tulijan kaulaan.

tulee!

Tiesinhän minä, että isä

Vahtiiko venäläinen?

- Käyvät joskus kartanolla
kattomassa. Ohi on kulukenut
hevosia ja sotilaita. Yhellä hevosella oli jalaka poikki. Rovaniemi-sanaa hokivat ratsu-

miehet... Minä nauroin ja

sa-

En jätä heitä sinne, päär-

- vakavasti.
ti Jussi

Hän oli vanha vapaussoturi.

Monta tiukkaa paikkaa oli sil-

loinkin eikä kukaan

päässyt

Jussia moittimaan pelkuriksi... Yritänpä nytkin... Uhkarohkeasti vain.
Jussi talutti hihnasta ensimmäistä vetoporoa, toiset seu-

rasivat perässä.
Ennen taloja tie nousi kor-

kealle kummulle. Alakurtin
kyläaukealta näkyi hehkuvia
hiilloskasoja:

Helevetti on noussut

maan päälle... Nehän ovat
polttaneet kylän. Entä kotona?
No sehän pijan nähään...
Eteen tuli peltoaukea. Hau-

taniemen rantteella roihusi
suuri nuotio. Tummia hahmo-

ja istui sen ympärillä ja joku
paiskasi puita tuleen.

Ryssiä ovat... Talot
näyttävät olevan polttamatta...
Jussille selvisi koko karmea

Hyökkääjät viettävät talvista iltaa halkorantteen nuotiolla

totuus:
Jos taloissa on asukkaat,

- ne nyt venäläisten vankiovat
na... Minä pelastan heijät...
Luojani, auta minua... en saa
epäonnistua.

Jussi kaatoi rekien heinäkuormat, jätti vain poroille
eväsheinät ja pehmikettä istuimeksi.
Mataravaarasta oli laskeu-

tunut satapäinen

porotokka

syömään Hautalan

Hauta-

ja

nieman talojen väliselle pel-

lolle. Lisäksi siinä kasvoi

pientareella suojaavaa karah-

ka...

n6ip;

kikkoa.

Jussi siirsi porot veljensä
pirtin pohjoispäätyyn ikkunan
alle. Pian hän jo tempaisi ulko-ovea. Sisältä kuului rapi-

- Mutta ovakko
na...

Olipa onni, että oletta
- puheli Jussi hiljaa posiinä,
roille.
Jos Hautalan kartanolla ei- ole vartiomiestä ei vihollinen kuule eikä näe että
minäki täällä liikun.
Kaksisataa syltää

oli

matkaa Hautaniemen rantteelle.

Varovasti, väliin kuunnellen ja tarkkaillen ympäristöä,
Jussi laskeutui omalle karta-

naa ja hiljaista supatusta. Jussi

kolisti uudelleen.
Kuka siellä? kuului hil- lapsen ääni pirtistä.
jainen
Isä, avaa ovi, vastaSi

-

Jussi.

Samassa naksahti lukko ja

varalta ollut rohvi kolahti

Tuolla hevosella että
pääse Rovaniemelle... Eikö se
ole kaukana, isä?

-

On lapseni, on se kauka-

kaikki

täällä hengissä?
Arvi ja Ilmari ovat men- Eivät palannehet Ylänehet.

kurtilta, vastasi emäntä.
Ja jättivät teijät tänne...

- Met olemme vankia, sanoi- tyttö eikä antanut isälleen
sananvuoroa vaan

jatkoi in389

Vienan matkan. Silloin hän
jätti takaa-ajajat kovalla hiihdolla. Nyt tarvittiin uhkarohkeuna ja viekkautta, mutta
kyllä pitää Jumalaakin kiittää:
lähetti porot perään...

Vasta Kynsitunturin

ku-

peessa nuo saattajat poikkesi-

vat tien sivuun.
Jäivät jäkälämaille. Hei-

jän- ruokamaat eivät nyt

ole

paljakoilla, selitti Jussi.

Eteen aukeni pitkiä jänkäuomia. Yö saavutti matkaIaiset.

li
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Vasta seuraavan tunfurin
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alarinteelle
teemmä tulet,

et*

syömmä ja levähämmä...
Kaksi peninkulmaa he matkasivat pohjoiseen ja kääntyivät siitä länteen. Kolmen erämaassa nuotiolla vietetyn yön
jälkeen he saapuivat Korjan
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kylään. Sieltä matka jatkui

Poro on l-apin kansan turva vaikeinakin aikoina

nokkaasti selittäen:

ja sijoitti hänet ensimmäiseen rekeen. Samalla hän

oli tullut aitaukseen. Sitten

antoi ohjeita lapsille ja Arvi-

leen.
Jussilta pääsi rämäkkä nau-

- näin,
meijän sokeritkin, minä
ja pukkasivat minua renkulla

taan

jalakahan... Minä sanoin: oottakaapa, kun isä tulee kotiin,

din vaimolle:

etteköhän

Veivät

te saa lähtöä! Ne

Lähtekää kävelemään tätä -tietä pohjoiseen, met tulem-

nauroivat, kun minä rähisin...
Vai oletta vankeja, mutta että kauvan! Laittakaa nopijasti keittovälineitä, kuppia ja
kattila, jotakin ruokaa
leipää. Sitten vielä rääsyjä- pääl-

me perässä.
Jussi peitteli äitinsä ja sitoi

le, mitä löyvättä...

sä. ..

Jussi antoi ohjeita ja avasi
samalla pirtin päätyikkunan,
jonka alla oli porojen reet.
Laskeuvutta tästä
- Minä käyn aitassa. hiljaa
alas.
Jussi juoksi... Aitassa hän
polkaisi suolasäkin kahtia.
Oho, tulipa liikaa, mutta
ei -tässä aikaa...

Jussi painoi vielä pirtin ikkunan kiinni ja niin pororaito
nytkähti liikkeelle. Tuskin
kymmentä minuuttia oli kulu-

Jauhosäkistä hän kaatoi
osan lattialle, koppasi vielä
poronpaistia ja -lapoja ja juoksutti ne kiireesti rekeen.
Lapset olivat jo laskeutuneet kartanolle ja Arvidin vaimo haalasi parhaillaan Hauta-

lan veljesten vanhaa äitiä ikkunasta. Jussi otti hänet vas390

hänet rekeen.
Panen ettet putua...

- Luulekko, että olen ensimmäistä
kertaa poronrees-

nut siitä kun Jussi laskeutui
Hautalan kartanolle. Satapäinen porotokka pelloilta lähti
pakolaisten perään.
Tulukaahan vain... tulu- pois! kutsui Jussi kellokaa
kasporoa.

Tie tavoitti metsän reunan.
Edellä lähteneet saavutettiin.
Nuorimmat lapsista nostettiin

rekiin. Pian saavuttiin Lutjanan poroaidalle. Tie kulki sen
läpi. Jussi odotti, että koko
perässä seuraava porotokka

hän veteli veräjäpuut paikoil-

ru... Hän muisti
Pororrtielriri

kerrallisen

maantietä myöten Sallan kirkolle.
Taisteluja käytiin jo Kuolajärven länsipuolella lähes viisi
peninkulmaa Kutujärveltä.
Sata vuotta vanha Sallan kirkkokin näkyi olevan tulessa. E

Persoonallisuuksia

ö

GTII kirjat

-

puhdasta asiaa
Jukka Rokka
TAISTELUN TIE
Karlalan Kannaksella varttuneen Jorma Keron "taistelun

tie" toisen

maailmansodan
lisä§ ja

pyörteissä. Kolmas
uudistettu painos.
206 s. Ovh. 8,-

Jäa['artcrcrrtr ()irr Johannes \\'rllrnro. ll{87 I967. l-aprn Rrjr\.rrtr()\t(}n
komentaja 192l-1939 ja Rajavartiostojen päällikkö 1940-1941

Eversti Oiva Johannes Willamo, Lapin Keisari, on ollut
lukemattomien juttujen aihee-

eversti Willamolle Rovanie-

na.

lestä perille liian nopeasti ja

Joskus 2O-luvulla oli hänen
esikunnassaan Rovaniemellä
palveleva vääpeli Palkki sortunut viinamäen töihin, mistä
syystä Willamo lähetti miehen
raitistumaan Ivaloon kapteeni

Mauno Heinikaisen rala-

komppaniaan.

Mainitussa komppaniassa

oli

samaan aikaan käynnissä

rakennustyö, jota varten tar-

vikkeet kuljetettiin vaikeasti
hevoskyydillä Rovaniemeltä.
Willamo seurasi työn edistymistä lähettelemällä sitä koskevia puhelinsanomia, jotka
välitettiin huonon kuuluvuu-

den vallitessa maaseutukeskuksesta toiseen.
Syntyi seuraava ajatuksen-

vaihto.

Puhelinsanoma Rovaniemeltä Ivaloon:
Riittääkö kalkki?
mo.

willa-

-

Kuuluvuus oli kuitenkin
jälleen heikko ja asiasta varsin
kiinnostuneiden keskusten välittämänä sanoma tuli perille
näin kuuluvana:
Ryyppääkö Palkki?
Willamo.
Aina totuudessa pysyvän
kapteeni Heinikaisen vastaus
kuului:

Ryyppää, mutta
palvelusta.

ei

haittaa

Heinikainen.

Rovaniemellä
oltiin

hämmästyneitä eikä kestänyt mon-

ta päivää kun Palkki sai

taas

siirron uuteen yksikköön.

o
Petsamon rajakomppaniassa palveleva kersantti oli tör-

mäillyt ja sai käskyn ilmoittautua puhuttelua varten

mellii.
Poika saapui Willamon mie-

vastasi asiaa tiedusteltaessa
tulleensa kievarikyydillä
porolla ja hevosella.

Jaakko Sahimaa
KIRJE SYVÄRILTÄ
Realistista kuvausta jatkosodan päiviltä. Raimo Hoikkasen elämäntarina.
Toinen painos.
253 s. Ovh. 7,-

Willamo suuttui! Siihen ai-

K.

kaan kunnon rajamies kulki
Petsamoon hiihtäen, jota liikkumistapaa eversti oli oletta-

Kirjan tapahtumat on ajoitettu
loppuvaiheesta
lähtien jatkosodan jälkeisiin
epävarmuuden vuosiin asti.
Aikamme nuoremmalle polvelle tarlotaan näin romaani,
jonka yleistuntu vie lukijan
rauhanajasta poikkeavan
olotilan omalaatuiseen ilmapiiriin.
278 s. Ovh. 7,-

talvisodan

nut kersantin nytkin käyttävän. Poika sai käskyn palata
komppaniaansa ja tulla uudel-

leen Rovaniemelle hiihtäen!

Kun herrat sitten muutaman

viikon kuluttua jälleen tapasi-

vat, katsottiin hiihtomarssi

riittäväksi rangaistukseksi tör-

mäilystä eikä asiasta

A. Pohjakallio

TAISTELUN JÄLKEEN

sen

koommin puhuttu.

a

Eversti

Willamon

auto oli huonolla tiellä

liukunut ojaan

eikä
noussut. Paikalle sattui
"Lapin elinkautinen",
,ätkä, joka kantoi nimeä "Pollonokka-An-

Paavo Hiltunen
RAPORTTI TERRORISTA
Vahvasti dokumentoitu tutkimus vaarallisimmista terroristijärjestöistä alkaen Latinalaisen Amerikan Tupamarotliikkeestä ja päätyen arabien
Al Fatahiin ja Mustaan Syyskuuhun.

200 s. Ovh

10,-

selmi". Willamo, jolla
oli kiire, pyysi tätä auttamaan auton työntäehkäpä hiukäskevästi,
koska toinen huomautmisessä

kan liian

TILAAN SEURAAVAT KIRJAT
(rasti ruutuun)

ti:
Kuulehan Willamo, sie elä huuva minulle! Sinua komentaa
marsalkat ja kenraalit,
mutta minua ei komenna kun näläkä ja seki
helevetin harvon!
Sovintoon päästiin ja
auto nousi ojasta.
o

f] Taistelun tie
tr Kirje Syväriltä
tr

Taistelun jälkeen

tr

Raportti terrorista

... .kplå 8,... . kplä 7,..... kplä 7,. .. .. kplå 10,-

Nimi

Ari-kustannus 43100 Saarijärvi puh. 944-22211

Todellista uhkaahan

TALVISODAN alkaessa marraskuun viimeisenä päivänä

joukot eivät heti meille Park-

1939 oli pääosa Petsamon
puolustajista majoitettuna

kinassa aiheuttaneet, sillä
heillä ei ollut käytettävissä

Parkkinan kansakoululla

moottoroituja osastoja. Eikä
vielä tässä vaiheessa
kum-

puolustajista, joiden miesvah-

- eima kyllä
tykistöäkään;
vät kai laskeneet tarvitsevansa
sellaisia voimakeinoja.
Vihollinen oli siitä huolimatta sidottu tiehen, sillä minkäänlaisia hiihtovarusteita

vuus ei päätähuimaava ollul:

yksi vajaa komppania vahvistettuna tykkipatterilla.

Tuleeko sota vai

ei.

siitä

heitettiin vielä marrakuun viimeisen päivän aamuna kruunaa ja klaavaa. Siinä yhdeksän maissa epäilyket hälvenivät kun komppaniamme päällikkö. luutnantti fiirol.Z keräsi
joukot kasaan ilmoittaen ly-

heillä ei ollut eikä kai ollut
tarpeenkaan, koska joukot oli-

vat täysin hiihtotaidottomia.

Maihinnousujoukot eivät
Iiioin lähteneet sinä päivänä

hyesti:

etenemään
Kalastajasaarennolla

paukkuu

nämä

Yiaiuostarin matkailunra

-

nämä sisä-Ve-

!

Tämän jälkeen hän vähin
sanoin selosti tilanteen ja totesi sotatilan vallitsevan Suomen ja suuren itäisen naapurin

MAUNO RAEKALLIO

välillä.
Mahdolliset epäilijär ja toiveajattelijat herätettiin karuun

todellisuuteen, kun päivemmällä Parkkinan taivaalle ilmestyi pari vihollisen hävittä-

jää, jotka aikansa pyöriskelivät kylän yläpuolella ammus-

kellen konekiväärisarjoja

pa-

remminkin

umpimähkään,
noin vain aikansa kuluksi. Mi-

käli tiedän ei kukaan saanut

tässä näytöksessä naarmuakaan. joillakin vain näytti esi-

tyksen jälkeen

verenpaine

huomattavasti kohonneen
no
t()ttumattomiahan lie-

tysti- tällaisiin hommiin oltiin.
Kylän evakuointikin oli jäänyt hieman rempalleen. Sairaat ja vanhukset

oli jo

tosin

kuskattu pois, mutta työkuntoinen siviiliväki odotteli kotonaan; heitä oli vain kehotettu lähtemään. Tietysti oli ikä-

vä jättää kotia,

omaisuutta,

kaikkea.

Joku osa, jolla ei ollut

enempää kotia kuin «rmaisuultakaan oli vain jäänyt uteliaisuudesta ihmettelemään, jotta
kuinkahan tässä äijän käy.

Hävittäjien ilmestyminen
taivaalle sai siviilit toisiin ajatuksiin
omaisuudet ja ute- unohtuivat ja kaikilliaisuudet
le tuli kiire taipaleelle. joten
pakolaisvirta alkoi mataa etelää kohti tien täydeltä.
Seuraavana päivänä alkoi
vihollinen Iaskea joukkoja

maihin Liinahamarissa.
394

Tubisodun,

ulku
Petsumssu
O Talvisodan alkaessa hyökkäsr
Petsamoon vihollisen divisioona
ilmavoimien ja laivaston tukemana. Sitä
vastaan suomalaisilla oli asettaa vain
komppania, jolla oli tukenaan neljä
jäykkälavettista tykkiä vuodelta 1887!
O Periksi ei kuitenkaan annettu.
Uljaassa Yläluostarin taistelussa
vihollinen sai ensimmäien kerran kokea
kirvelevän tappion. Sen eteneminen
pysäytettiin lopullisesti Nautsin
maisemiin.

Pclsurnon laru.;a ntatscntia .\,J-Åri

ra/

näjältä tuodut miehet olivat
kai liian merisairaita edes yrit-

Meillä odottajilla siellä har-

janteella jännitys kasvoi ja
kasvoi. Kaikki oli jokaiselle

tämäänkään.

Mutta meidän porukan joh-

aivan uutta
vahtia lähesty- ase kädessään!
vää vihollista
Marssijonot lähestyivät hitaanlaista marssitahtia
mutta he lähestyivät kuitenkin!
Joka-ainut hetki, metri met-

toa vaivasi toinen uhka: vihollisen saattoi ajatella tulevan
poikkimaitse Tuloman suun-

nalta suoraan Yläluostarille,
koska pakkanen oli jäädynänyt jängät ja järvet ja kun talven vähälumisuus teki hiihto-

taidottomienkin

riltä vihollinen lähestyi

joukkojen

Katselin pikakivääriäni ja
vihollista. Kummat ajatukset

marssin kairan poikki mahdolliseksi. Tämän sivustauhkan

myllersivät mielessäni. Ihmettelin, pitäisikö minun todella

vuoksi jouduimmekin kai sitten siirtymään enemmittä rähinöittä viivytysasemiin Ylä-

avata tuli tuollaista rauhanomaisesti marssivaa, pahaa

luostarille.
t

YKSI JOUKKUE
pÄÄrrBN

vää-

jäämättömästi!

.

-ri&A

aavistamatonta miesjoukkoa
kohti. Rauhanomaiset tavat ja
tottumukset olivat vielä vallit-

d

Vartionries Petsamon tunturikurussa

sevina.

PUOLUSTUK.
SEEN
Joulukuun kolmannen päivän

aamuna määrättiin kolmas
joukkue, jonka toisen ryhmän
pikakivääriampuja silloin
olin, jälkivarmistukseen kolmisen kilometriä Yläluostarilta pohjoiseen ns. Nikanterin

pirtin korkeudelle

maantien

Parkkina-Yläluostari länsipuolella olevalle harjanteelle.
Samoin määrättiin yksi puolijoukkue varmistukseen Petsamojoen varteen.
Minut määrättiin siellä harjanteella pikakiväärini kanssa
äärimmäiseksi oikealle, joten
aloin siellä potkiskella lumeen
jonkinlaista poteroa itselleni.

Oli riittävä pakkanen

ne

- tetalvisodan kuulut pakkaset
kivät jo tuloaan. Saimme odotella ja kärvistellä niissä potkimissamme poterontapaisissa,
mutta ei meillä kellään silti

aluksi kylmä ollut. Jännitys
väreili ilmassa, jokainen odotteli, milloin vihollinen ilmes-

tyisi näkyviin ja minkälaisia
sotureita sieltä tulisi...
Silmä kovana vahtasimme,
milloin aukean päästä alkaisi
näkyä liikettä. Edessämme oli
vihollisen
tulosuuntaan
aukeaa lähes pari kilometriä
pitkä jänkä, jolla oli leveyttäkin kilometrin verran. Jängän

Asemiin har.janteelle

!

ta oltiin varmistamassa.
Aika alkoi kallishra iltapäivään. Vähitellen alkoi kylmäkin hiipiä viivytysasemiimme
seuraksemme kiusaten miehiä
aina enemmän ja enemmän.

Eräät epäilijät alkoivat jo
kuiskutella, etteivät idän miehet niin hulluja ole, jotta työn-

Marssiva rivistö!
Jokainen tunsi kummaa kutinaa selkärangassaan

siellä

PARAATIMARSSI
oli vihollinen!

vihollinen lähestyi ja
- aivan rauhanaikaisesti
marssi

Niin

taloista.

nelijonossa! Eipä palellut
enää! Vakavina seurattiin lähestyviä jonoja.

Epäilijät joutuivat kuitenkin

Marssijonot lähestyivät ai-

tyisivät tänne pakkaseen Park-

kinan lämpöisistä

pian häpeään.
Luultavasti jokainen joukkueemme mies huomasi yhtä
aikaa parikilometrisen suoran
päässä mutkan takaa äkkiä
esiin työntyvän mustan mas-

itäreuna rajoittui Petsamojokeen, joka virtasi etelästä poh-

san.

joiseen tien suuntaisena. Sen

kuinka mustasta massasta al-

jängän halkaisi keskeltä Petsa-

koi vähän

mo-Rovaniemi-maantie. jo-

yksityisiä miehiä.

Jännittyneinä

seurattiin,

kerrassaan erottua

van kuin joku joukko-osasto
olisi ollut rauhan aikana mat-

kamarssilla,

minkäänlaista
varmistusta eteen ei ollut asetettu
ei tähystäjää, ei tunnustelijoita,
ei mitään. Sivustavarmistuskin puuttui täysin
eikähän minkäänalainen sivuvarmistus tossuilla lumessa
kahlaten olisi pysynytkään
marssivan osaston rinnalla.

En sillä hetkellä vielä tien-

nyt, että

lukuunottamatta
muutamia laukauksia Kalastajasaarennolla joutuisin hetken
perästä ensimmäisenä miehenä Petsamon rintamalla avaamaan tulen ja ampumaan kokonaisen lippaallisen ilman että kukaan toinen siinä välissä

kummaltakaan puolen ampui-

si laukausakaan.
Vihollinen lähestyi.
Suorastaan korvissa poltta-

va jännitys ja kiihko lisääntyi
puoli kilometriä

-taa metriä

neljäsakslrns5ata6

- kuului joukVasemmalta

kueenjohtajan ääni:

Toinen ryhmä, pikaki-

- tulta!
vääri,

Vilkaisin marssivaa vihollista ja vieressäni seisovaa varajoukkueenjohtajaa, joka oli

rajavartioston kantakersantti.
Hädissäni kysäisin:

Pitäisikö minun ampua
- rauhallisesti marssivaa
tuota
rivistöä?

!

Rajakersantin naama musteni:
Mitä, rauhallista! Eikö
ne-piru vie tuhonneet meidän
vartiot Kalstajasaarennolla ilman mitään sodanjulistuksia!
Anna mennä, tulta!

MIESTÄ ALKAA
KAATUA
Puristin Lahti-Salorantaa lujasti olkaani vasten. purin
hampaani yhteen, tähtäsin paria etummaista miestä syvemja painoin
mälle rivistöön
liipasinta!

ffilEfi'"11i

Jaan.

Etummaiset heittäytyivät

lumeen ja avasivat tulen. Takana tulevat yhtyivät tulitukseen ampuen joko seisten tai
polvelta.
Me saimme nyt tulta vas-

taamme riittävästi

ja

kohta

enemmänkin! Onneksi harjan-

ne suojasi eikä meihin ollut
helppo osua sieltä alhaalta
jokunen luoti tuli kuitenkin viheltäen hävyttömän lähelle.

Koska tehtävämme

tänne

yksin varmistukseen jätettynä

oli

enemmän hälyttävä kuin

viivyttävä ei joukkueenjohtajamme katsonut olevan syytä
jättää meitä pidemmäksi aikaa

vihollisen tulelle alttiiksi,

vaan käski joukkueen vetäytymään.

Irti ja uusiin

asemiin

ta. Aluksi ne olivat yksittäisiä

Luodit iskivät rivistöön ja

Niinpä ryömimme suksille

armoton sekasorto syntyi sen
alkupäässä. En ehtinyt vaikutusta tarkkailemaan vaan an-

ja laskettelimme harjun etelä-

nellessamme

rinnettä alas, jolloin olimme
kerralla suojassa jängällä tarpovan vihollisen tulelta.

laukauksiakin!

noin mennä
viitenä kuute- koko Iippaan
na sarjana soitin
marssivaan joukkoon ja sitten
vasta ehdin katsomaan vaikutusta.
Kuten sanottu, sekasorto

vallitsi alkupäässä. Laidoilla
marssineet jonot syöksyivät
maantien syviin ojiin, mutta
keskimmäiset eivät ehtineet
saamaan tilaa, vaan heittäytyi-

vät toistensa päälle maantielle, mistä sitten kontaten, ryömien ja pyöriskellen pyrkivät
toisten jonojen päälle ojiin.

Lumi pöllysi

suoranaisina

pilvinä. Hämminki oli täydellinen! Nämäkään joukot eivät

tietenkään omanneet minkäänlaista sotatottumusta ja
jälkeenpäin saimme kuulla,
että heille oli vakuutettu, ettei
täällä juuri tarvinnut odottaakaan sotatoimia
ope-koko
jonkinlairaatiosta tulisi vain
nen paraatimarssi.

Upseerit saivat taempana
olevat vihollisen komppaniat
pysymään kurissa ja nämä alkoivatkin levittäytyä sivustoil-

le niin nopeasti kuin vain
suinkin pääsivät jängällä lumessa liikkumaan.

asemiamme.

Nyt avasivat kiväärimiehemmekin tulen. Minäkin olin
vaihtanut lippaan ja ammuin
sarjoja lähestyvään hyökkää396

laukauksia, mutta siinä kuun-

tuli

kiihtymis-

tään kiihtyi. Hätkähdimme,
kun seasta kuulimme tykin

Tie Yläluostarilta Haukilammin kautta Salmijärvelle
tekee Yläluostarilla melkein
yhdeksänkymmenen asteen

Tiesimme, ettei vihollisen
erujoukoilla ollut tykistöä.
Aänessä oli siis meidän "kun-

kulman länteen jatkaen siinä
suunnassa useita kilometrejä
ennen kuin taas alkaa kaartaa

minkähän

etelään. Joukkueenjohtajamme otti suunnan suoraan sinne
kaarteeseen, koska sinne ei ol-

lut

paljoakaan pitempi kuin

Yläluostarille.

Hiihdimme hiljakseen aivan tien läheisyyteen, jossa
pysähdyimme haukkaamaan
hieman kuivaa muonaa; emmehän olleet oikeastaan syö-

"
kunniaksi he nyt

nialaukauspatterimme
ampuvat?

Meillähän oli pirulle kummaksi vahvuudessamme tykistöpatteri, neljä uljasta tykkiä! Valitettavasti vain niistä

lähti paljon enemmän

ääntä

kuin tehoa: ne olivat tosiaankin varsinaisia kunnialaukausaseita, tykkejä viime vuosisadalta, ns. Hyppyheikkejä. Ellei ollut tarpeeksi tottunut niitä käsittelemään ne olivat vaa-

neet mitään koko päivänä.

rallisempia itselle kuin vihol-

Asemissammehan meillä olisi
ollut aikaa syödä, mutta siellä
ei ollut nälkää kukaan muista-

joka laukauksen jälkeen mon-

nut. Nyt oli hyvä tilaisuus. joten istahdimme ukko kuin ukko suksiemme päälle kaivelemaan leipälaukkujamme.
Syötyämme ja tupakoituamme niin kauan kuin joten

kuten tarkeni komensi johtajamme meidät ylös ja suksille
tarkoituksella hiihtää tielle ja
sitä myöten hiljakseen Hauki-

liselle, koska ne hyppäsivät

viivytysasemia.
Koska toinen ryhmä oli koko

ajan hiihtänyt joukkueemme
oikealla laidalla tuli ryhmämme ensimmäisenä tien tuntumaan Yläluostarin kohdalla.

Menetimme näköyhteyden
muuhun joukkueeseen. En
kyllä olisi ehtinyt heittämään
katsettakaan vasemmalle, sillä
näytelmä. jota alempana jon-

kun sadan metrin päässä tiellä

näyteltiin, vangitsi katseeni
kokonaan. Se oli totisinta realismia
näkymä, jota ei varmaan viime
sodissa ole moni
mies nähnyt! Alempana tiellä
taistelussa mukana olleilla oli
tuskin aikaa huomata tilanteen
harvinaista dramatiikkaa.

Katsomostani harjanteelta
näin täyden taistelun olevan
käynnissä alempana tiellä. Vihollinen oli nähtävästi kim-

Hetken kuunneltuaan jouk-

tiin tykkipatterin luona ja siel-

kueenjohtajamme pudisteli

Iä näin näytelmän, jota ei mo-

päätään sanoen:

Ei pojat! Siellä

taistel- Lähdetäänpäs katsolaan!
maan, mitä siellä tapahtuu!

Hiihdimme maantietä Ylä-

HYPPYHEIKIT
PUHUVAT

pana ja välillä taas harvempa-

kuuluessa toisinaan kiivaam-

lauksia Yläluostarin suunnal-

paniamme

paantunut häiritsemisestämme
ja hyökännyt sutena näiden

luostarille päin ammunnan

Tullessamme maantielle kuulimme kaukaisia kiväärin lau-

oleville harjanteille. Harjulla
otimme suunnan kohti komp-

ta metriä taakse. Kaiken lisäksi ammutut kranaatit räjähtivät
vain jos onni suosi
useimmiten ei suosinut. -

lammille päin.

Sieltä alkoi vihollinen sitten

leveällä rintamalla lähestyä

!

na jonkin aseen kuitenkin aina

ollessa äänessä.
Lähestyessämme Yläluostaria jätimme maantien ja nousimme taas tien länsipuolella

Yläluostarin viivytysasemien
kimppuun. Alempana taistel-

ni pääse nykyaikaisessa sodassa näkemään
eivätkä
taida edes uskoakaan!

TYKIT
VALLATTIIN
TAKAISIN
PALJASTETUIN
MIEKOIN!
Vihollinen oli jo ehtinyt tykkija vallannut tykit.

patterille

perääntynyt

Se oli tosi uljas näky
kuin jossakin romanttisessa

tuuxll tilanlecn avasivat p()jat

elokuvassa merirosvokapteeni
miekkoinen laivan partaalla
tai Vilhelm v()n Schwerin
puolustamassa pätteriaan!

puolijoukkue

oli

sieltä parahiksi ja huomattulen.

Vihollinen, joka yllätykseksccn sui tulta sivusta ju
jonka päälle edestä ryntäsi
päättäväinen joukko keulassa
johtaja paljastettu miekka
kourasszr, ei kestänyt tilannetla \ ran kLiantyi pakoon ja mei-

käläiset hyökkäsivät takaisin
tykeilleen.

Luutnantti Autio hyppäsi
innoissaan tykin putkelle heiluttaen nriekkaansa!

Tykeiltä pakoon lyödyt
hyökkääjät hävisivät nopeasti
takaisin tulosuuntaansa kumpuilevan maaston taa emmekä
me suuresta ihmettelystä selvittyämme ja valmistauduttuamme avaamaan täältä
etäänpää tulen ehtineet ampumaan perääntyviin laukaustakaan.
Vihollinen alkoi vetääntyä
kaikkialla muuallakin jättäen
koko taistelukentän

Meikäläiset olivat vähän perääntyneet ja juuri kun pääsrn
näkemään taistelun näin tykkipatterin päällikön luutnantti
Aution vetävän miekan tupesta! Hänellä oli totisesti miekka
vyöllä ja paljastettu miekka
kädessään kuulin hänen huu-

tavan jotain miehilleen, joilloin tänrä pieni porukka hyök-

käsi takaisin tykeillel

Kuinkahan tälle joukolle
olisi käynyt ellei apua olisi
tullut, sillä \astussl oli uina-

taistelun nimellä, sai vähälukuisen puolustajajoukon jokaisen miehen luottamuksen

kin .ioukkueen verran viholli-

kohoamaan sekä omaa itseään
että päällystöä kohtaan. Täällä
lyötiin Petsamon puolustusjoukkoihin se henkinen perus-

sia! Mutta sanlassa kun Autio

alttitti h1ökkäykscnsä hc saivat ()d()ttarnattu tulitukea oikealta. [-uultavasti Petsanro-

jocllc

varrnistukscen jätett1,

suoma-

laisten haltuun.
Tämä voitto, joka on mennyt historiaan Yläluostarin

ta, joka kesti horjumatta koko
I-uutlf,ntlr

talvisodan

ajan.
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HYNSYLAII
UTKA

Kolmen kylän Hyrsylän mutkan alue oli
vaarallinen asuinpaikka: vain vajaan
kahdeksan kilometrin kannas liitti sen
muuhun Suomeen.
Talvisodan uhatessa ei hyväuskoinen hallitus
kuitenkaan antanut lupaa evakuointiin ja
asukkaat saivat maksaa herrojen
sinisilmäisyyden vankeudella, nälällä ja
kuolemalla.
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Tankit herättivät asukkaissa kauhunsekaista kunnioitusta

LOKAKUUN puolivälin jälkeen 1939 todettiin venäläisen
ryhtyneen tavallista vilkkaampaan liikehtimiseen Hyrsylän
mutkan itäpuolella kuin myös
Salmin seuduilla. Erityisesti
havaitsivat Hautavaaran ja Ig-

noilan tähystysasemat metsissä runsaasti majoitussavuja.
Aivan rajan pinnassa suoritettiin erilaisia töitä, joista merkillepantavimpia olivat tienparannustyöt KaksinaistenTsalkin ja Hyrsylän mutkanVeskelyksen välillä. Edelleen
todettiin metsän kaatoa, kent-

tävarustelutöitä

jne.

Sekä

auto- että hevosajoneuvolii398

kenne muuttui lokakuun alkupäivistä lähtien siksi vilkkaaksi ja säännölliseksi, ettei enää
voinut olla epäilystäkään siitä,
etteikö rajan takana havaittu

toiminta merkinnyt sotavalmisteluja. Täysin valoin ajaneet autokolonnat, jotka käsittivät jopa 90 kuorma-autoa,

eivät olleet harvinaisia.
Nousi esiin kysymys Hyrsylän
asukkaiden evakuoimisesta.
Mieliala IV AKE:ssa Sortavalassa oli ollut huolestunut
Hyrsylän ja muittenkin raja-

seudun asukkaiden suhteen.
Armeijakunnan komentaja oli
jopa lähettänyt upseerilähetin

maa-

tuolloin jo itse asiassa ylittä-

herra Mannerilta evakuoinnin
nopeuttamista, mutta maaherra ei voinut tehdä mitään: sisäasiainministeri U. K. Kekkonen oli jossain Kuopion

nyt rajan. Se sieppasi kuin

Viipuriin kiirehtimään

puolessa.

ten Iaajalle alueelle sotatoimet

olivat ulottuneet.
IV AKE:ssa se todettiin: jo-

VARHAISIA
VIERAITA
Yö oli vaihtumassa aamuksi,
mutta vielä oli ulkona pimeää
kun kranaatit alkoivat räjäh-

dellä Hyrsylän

ohimennen Hyrsylään matkalla olleet viestimiehet ja jatkoi
etenemistään. Eivät Hyrsylän
tuomitut asukkaat tienneet mi-

tienoilla.

Asukkaat heräsivät kolkkoon
tietoisuuteen että sota oli todella syttynyt. Vihollinen oli

kaisen rajan yli johtavan päätien suunnassa tunkeutui maahan ainakin yksi divisioona.

Tällöin, ikimuistettavana

ja

velvoittavana marraskuun viimeisenä päivänä saapui Suo-

järven asemalle juna, josta

purkautui lauma ns. vapaaehtoisia evakkoja. He, joukossa

suuri osa koululaisia, olivat

voinralla tunkeutui Tolvajär-

hallituksen luvalla palaamassa

veltä Suojärveä kohti.

A mitäpä työ sitt'tänne

järvelle ja majoituimme yöksi
eikä matka seuraavana päivä-

- olisitte voinuh pysyä
tuletto,

takaisin kotiseudulleen! Pil-

näkään jatkunut ennen kuin il-

siell' miss teijän hyvä on eliä!

vistä syöksyi alas lentokoneparvi ja pommit putosivat ällistyneiden evakkojen jouk-

lalla. Tuo suomalainen lento-

koon.

Venäläisen 56.D:n kärkijoukot saapuivat Hyrsylän ky-

HYRSYLÄLÄISET
MUISTELEVAT
Alkoi raskas evakkomatka

lään aamuvarhaisella 30. 11.
39 ja levittäytyivät majoit-

päinvastaiseen suuntaan kuin
oli toivottu. Oli jätettävä koti
ja konnut, hevoset ja karja,
vieläpä koiratkin kotiportaille

tuakseen eri taloihin. Käyttäy-

haukkumaan.

tyminen oli täysin moitteetonta, isännille tarjottiin mahorkkaa, jopa vodkaa ja emännille
teepaketteja.
Elämä vaikut-

Automatkan aikana ei monikaan silmä ollut vailla kyy-

varsin -laatuunkäyvältä.

ti

Mutta muutos tuli!

Jo päiviä oli venäläisjoukkoja vyörynyt Hyrsylän kautta
Suomea kohden. Oli mennyt
jalkaväkeä, mutta myös lukui-

h.**

neleitä. Ainoa toivomme oli,

,s
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tapaisia taloja

puolesta olivat äidit huolissaan: nukkuvatkohan ne nyt
kenties viimeistä untaan?

evakkoja. Meidän talomme
oli entinen luostari. Siihen sit-

Vielä toinenkin yö vietettiin

"rrii. .

,r

oli menehtynyt sen kourissa ja
toisten, nukkuvien lapsosten

autojen lavoilla kunnes kolonnamme pysähtyy metsätien
risteykseen ja noustaan autois-

partioita. Mutta eipä heitä

ta. Paikalle ilmestyy joitakin
hevosia rekineen ja niihin lastataan vanhukset ja lapset,

rie

,a
1

syi sisällä. Toisiakin saman
oli lähettyvillä
ja niihin majoitettiin muita
ten yritimme kotiutua.
Helmikuun päivät kuluivat
hiljalleen ruoanlaitto pääasiallisimpana työnä ja seurustelu
lähievakkojen kanssa huvituksena. Ja yhäti kävi tuo suomalainen lentokone meitä terveh-
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purevan pakkasen
vallitessa. Yksi pikkulapsikin

Illan tullen matkamnre jat-

kui yhäti

mestyisi näkyviin tuo venäläisten kammoama "bjelyi
smert", valkoinen kuolema,
jolla nimellä he kutsuivat suomalaisia valkopukuisia hiihto-

Uusi asuntomme muistutti
elävästi kasarmia

palkahden puolen käytävää,
jaat seinät ja luteita enemmän
kuin kotitarpeeksi. Ikkunatkin
olivat pahvilla paikattuja. jonkin verran lämpöä sentään py-

että jostain metsänreunasta il-

? i".

i'å:

kone oli pannut vangitsijamme uumoilemaan ilmavaaraa,
jota itse asiassa ei ollut.
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sia panssareita, jotka

kuulunut. [,ähtiessämme oli
kuulunut taistelun melskettä,
mutta sekään ei ehtinyt niin

joen lossin suunnalta jatkuvaa
ammuntaa. Asukkaat vaihtoi-

tanut.

keskenään mielipiteitä,
heillä näet oli kylässään vapaa

Veskelys sivuutettiin, olimme auttamatta vieraan valtakunnan maaperällä.
Mutta eipä kotimaa kaikes-

muut saavat kävellä ehkä kolmisen kilometriä kunnes vastaan tulee vanha, kaksikerroksinen, ilmeisesti pitkään tyhjillään ollut rakennus. Se oli
tuleva asuntomme.
Kyytimies, joka on kaiken
aikaa ollut juron tuntuinen,
virkkaa lopulta puhtaalla Karjalan murteella:

meitä

A oligo siell' Suomess'

asuk-

kaissa herättivät kauhunsekaista kunnioitusta. Koko ajan

kuului Verkkojärven ja Suo-

vat

liikuntaoikeus.

Näin tultiin helmikuuhun.
Silloin tuli käsky valmistautua
pitemmälle matkalle mukana
vain ruokatarvikkeita ja jonkin verran vaatteita. Perusteluna matkalle ilmoitettiin lyhyesti: "T§uhna hyökkää."

Todella oli silloin käynnissä
Ryhmä Talvelan vastahyökkäys, joka vastustamattomalla

lähelle, että olisi meidät pelassimme! -

Niin sitten

ta huolimatta ollut

matka-

unohtanut! Yllämme kierteli
jatkuvasti lentokone. Se oli
suomalainen, se oli tervehdys
kotimaasta! Purevassa pakkasessa hytisten seurasimme sen
joskus se katosi,
Ientoa

palasi

taas hetken kuluttua. Näin saavuimme Säämä-

mutta

- eleä Mannerheimin kehyvä
ra?

Hänelle vastataan:

Oli, oli, mikäpä siellä
eläessä,
oli koti, oli maata, oli
kaikkea, mitään ei puuttunut.
Kyytimies katsoo meihin
vihaisesti ja tokaisee:

timässä! Se jopa toisinaan viiputteli siipiään ikäänkuin sanoakseen: kyllä teidät muistetaan ja aikanaan pannasta
päästetään! Siunattu oli tuo

Tunsi lentäjä näköjään omat

lentäjä, hän tuotti meille

enemmän iloa kuin konsanaan
saattoi aavistaa. Lapsetkin hänelle vilkuttivat ja saivat vas-

taansa siipien viiputuksen.
kansalaisensa, Ortodoksisissa

jumalanpalveluksissa kohosi
monta rukousta tuon urhean
miehen puolesta.

NÄrxÄÄ
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KUOLEMAA
Lapsia alkaa menehtyä ennen
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käänteessä. Nähtiin lukemat-

tomia panssarihylkyjä, rikki
ammuttuja tykkejä ja autoja
sekä hevosajoneuvoja ja hevosten raatoja. Olipa paikalla
vielä hautaamattomia ruumiitakin
oli kymmenittäin.
Vihdoin
saavuttiin Värtsi-

sätöihin voidakseen kolhoosikaupasta ostaa edes puoliraakaa leipää ja sokerin vastikkeena olevia karamellejä.
Kevään edistyessä ruoansaanti käy yhä vaikeammaksi
ja sairaustapaukset tihenevät.

lään, raja-asemalle, jossa luovutus suomalaisille viran-

Tehtiin oma hautausmaa johon Hyrsylän opettaja Matti

omaisille tapahtui.

Pajunen siunasi vainajat.
Loputtomalta tuntuvan vankeusajan jälkeen alkoi tihkua
tietoja rauhanteosta. Lopulta
huhut vahvistuivat, osoiltau-

duttu Hyrsylän evakkoja vastaanottamaan: oli ruokaa, oli

Suomessa

ria, oli järjestetty majoitustiloja jne. Isänmaa toivotti kauan

issä.

Ja toivo toteutui! Ensrmoli käsky
vaihtaa ruplat suomalaisiksi

mäisenä viitteenä

varustau-

lääkäreitä ja sairaanhoitajatta-

tuivat todeksi ja paluu kotimaahan alkoi kangertaa mieI

olikin

()pcttaja Matti Pajunen

Hyr:11än ranhrlla koulrrll.r rrn juhh

cksyksissä olleet kansalaisensa tervetulleiksi.
Rajan ylitys tapahtui muodollisuuksitta. Ne jotka eivät
jaksaneet kävellä kannettiin.
Hyrsylän mutkan ajat olivat

olleet ja

markoiksi. Sitä varten perustettiin jopa "pankki". Lopulta

n)enneet.

fl

tuli käsky koota tavarat ja val-

mistautua matkalle, jonka
määränpäätä ei kuitenkaan ilmoitettu. Julkaistiin myös tieto, että paikalle jäävät saisivat

kaikenlaisia etuja: luvattiin

mm. oma asuintalo ja karjaa

halvalla ostettavaksi. Kolhooseista ei puhuttu mitään, mut-

, e"qV
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ta evakot aavistival kyllä niihin joutuvansa.
Halukkaita

*"J \*

ei ilmaantunut! Paluumatka alkoi. Suojär-

.ts-
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velle johtava rautatie oli sodan
aikana valmistunut ja nyt sul-
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lottiin evakot rautatievaunuihin. Ajettiin entisen kotiseudun ohi ja mielet herkistyivät.
Nähtiin kauhulla entisiä taisteIutantereita, mutta todettiin
samalla, ettei vihollisen eteneminen ollut käynytkään käden
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Itö-Karjalan
riistamaat olivat
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Siitä se
on mennyt!

*ry

suomalaisille
erömiehille
ehtymötön
aarreaitta. Metsiin
kuningas oli
kuitenkin vielä
erikseen
Sen
kaatoon liittyi
merkillistö taikaa...
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TOIMIN

JATKOSODAN
ALKAESSA kevyen it-kk-

k

komppanian päällikkönä, joka

komppania

muodostettiin

sen ympäristöpitäjien reserviläisistä.

Eteneminen Äänislinnaa
kohti oli käynnissä pääasiallisesti kahta pääsuuntaa käyttäen, pohjoisempi Veskelyk-

sen-Säämäjärven

kautta,

alueen läpi. Meidän tehtäväm-

me oli huolehtia ilmasuojauksesta ja näiden suuntien välisten harvojen tieyhteyksien turvaaminen.

Kun saattoi aavistaa, että
Itä-Karjalan harvaan asutut
erämaat osoittautuisivat hy-

viksi riistamaiksi, oli

moni
upseeri varannut mukaansa
haulikon. Kun lähin esimiehe-

ni, silloinen

kapteeni Antero
Hurme oli innokas eränkävijä,
kiertelimme monasti erämaita

joita aina ilmaantuu rintamaoloissakin.
vapaahetkinä,

Paitsi jäniksiä seurasimme jopa ilveksen ja suden jälkiäkin.

Missään en ole nähnyt niin
valtavia teeriparvia kuin Säämäjärven liepeillä! Pientä turkisriistaa oli myös jäljistä pää-

tellen Itä-Karjalan

metsissä

R!ISTAMAITA
Äänislinnan valtauksen jälkeen oli tehtävämme tieyh-

teyksien varmistus.

tehtävänään mm. siellä olevan
ponttoonisillan varmistus.

Täältä avautuivat loppumattomat metsämaat länteen

Suomen rajalle, etelään ja
pohjoiseen aina Jäämerelle asti.
Eräänä päivänä tulivat vää-

peli Kallio ja korpraali Kolvisro innoissaan kertomaan,
että olivat tavanneet karhun
jälkiä. En kuitenkaan päässyt
heti lähtemään metsään
II
Joukkue oli ajettava uusiin
asemiin Sänkäjärven aseman
luo ja yksi puolijoukkue siirrettävä kaupungin varmistukseen. Vasta muutaman päivän
kuluttua olin tilaisuudessa tut-

kia jälkiä. Löysin ne pian ja
seurasin niitä jonkun matkaa.
Noin kilometrin verran ma-

japaikastamme

oli

metsässä

ampumatarvikevarasto. Täällä

oli karhu käynyt vierailulla.
Todennäköisesti oli nalle pimeässä erehtynyt ja lukenut

AKM:n asemesta EKM
(AKM
ampumatarvike-

runsaasti.

Pääosa

komppaniasta siirtyi 26.1O.
Bessovetsin kylään, 12-15

km Äänislinnasta luoteeseen.

IIlllGl-

tor,ilrntctrlliehet
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pääasiallisesti Tampereen ja

eteläisempi Prääsän kautta ja
näiden välisen pahakulkuisen
asumattoman suo- ja metsä-

OTTO SCHULMAN

lenkiintoista todeta, mitä peto

oli tehnyt.

Se oli nuuskinut
kannon alta, ehkäpä jo talvimakuupaikkaa etsien, koska
se oli kaivanut maata myös
kaatuneen näreen alta.
Lunta oli jo maassa. Jälkiä

ilmaantui kuitenkin vähitellen
niin runsaasti. että niiden seuraaminen kävi mahdottomaksi
löytyi oikeita karhun pol-

-kuja.
Täytyi siis keksiä

koonnutaan mrnun majapai-

kassani seuraavana aamuna
kello 8.

TAISTELUSUUNNITELMA
Mutta kun marraskuun 8 päivä

l94l valkeni synkkänä ja harmaana edellisen illan
vuonna

lumipyryn vielä jatkuessa ja
pakkasen ollessa

jokin

nruu kein«r. Koetimme ensin
ottaa kiinni karhukoiran

niitähän juoksenteli vapaina.
Mutta koirat olivat niin viisai-

ta, että ne ymmärsivät meidät

vihollisiksi. Ei ollut muuta

neuvoa kuin panna joukkue
miehiä ajamaan toisten kytätessä passipaikoilla.

Odotin sopivaa pilvistä säätä, jolloin lentotoimintaa ei ollut odotettavissa. Kun sitlen
kaikesta päättäen pyryilma oli
tulossa. läksin metsään pari
miestä mukanani. Näytin heille. mistä ajon piti alkaa ja

-

10"C, lai-

meni miesten innostus: teltoista ja korsuista ei tullut
kuin kourallinen miehiä. Pitipä minun vielä soittaa majuril-

lekin kaupunkiin. Kaikki
syyttivät tuiskua minun koet-

taessani selittää, että tämähän
onkin juuri paras ilma
vanhat jäljetkin ovat peittyneet.
Kun sitten näin, että oman

töpinän miehet mukaan luettuina meitä oli jo paikalla 13,
saatoin olla rauhallinen katsoen siihen, että karhulla sanottiin olevan l2 miehen voima.

Laadittiin taistelusuunnitel-

kenttämakasiini, EKM

kuinka ajoketjun tuli liikkua

ma.

elintarvikekenttämakasiini),
koska sitten suutuksissaan oli
hajoittanut ammuspinot heittäen laatikol sinne tänne. Onneksi eivät olleet räjähtäneetl
Läksin seuraamaan jälkiä
metsän syvyyksiin. Oli mie-

tuulesta riippuen. Kiertelin
vielä teltat ja korsut tiedustel-

ensin marssimaan

meillä

matka passipaikalle.

Vasta

len

vapaaehtoisia seuraavan

aamun karhun ajoon.

Innostus

oli suuri.

Soitin

vielä patteriston esikuntaan
majuri Hurmeelle, että ko-

Me passimiehet lähdimme

oli noin kolmen kilometrin
tuntia myöhemmin kuljetettiin

ajomiehet autolla määräpaikkaansa.
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Ampujilla oli ilmatorjuntajoukkojen huonot italialaiset

sän kuninkaan kanssa. Joku
hätäänryi niin, ertä ei kerta

Terni-karabiinit, joillakin sitä-

keikkiaan saanut kivääriä nosylioppilas
tetuksi. Toinen
- kyllä sen
Mäntästä -- kääntyi
mukaan kun karhukin laukkasi ohi. mutta ei vaan saanut
laukaistuksi. Autonkuljettaja

paitsi haulikko. Olin antanut
luvan ampua mitä vain otusta

ketiun eteen ilmaantuisi
tossuryssästä jänikseen

!

-

Ajomiehillä oli noin kilorn.,r'n ;svyinen korpi haravoitavana. Odotettuamme ehkä
25-30 minuuttia kuului oikealta sivustalta vänrikki Lieåen suunnalta pari laukausta.
Odotimme, kunnes ajomiehet

saapuivat

ja

keräännyimme
sitten uutisia kuulemaan.
Selvisi, että ajoketjun edel-

lä oli ensin loikkinut valkoinen jänis ja juuri kun vänrikin
ampua ilmestyikin näky-

piti

viin Metsän Kuuluisa Kuningas. Vänrikkimme vaihtoi äkkiä haulikon kivääriin ja laski
laukauksen kontiota kohti.
Silmänräpäyksessä nalle teki
päätöksen kääntää ehtoopuo-

lensa vihaiselle vänrikille ja
hävisi äkkiä ryteikköön. Vän-

rikki laski vielä
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Turusta nosti kiväärinperän
vatsan korkeudelle ja laski
Iaukauksen ilmaan

ii{,,r*,

itsepuo-

- tulleskarhun

- kaikki tapahsa päin. Ja tämä
tui vaikka urheat soturit tiesivät ajavansa karhua! Miten
sitten käy, kun yllättäen tulee
mesikämmen vastaan?
Miksi ei ampuja hallitse
hermojaan?

Tässä on ehkä selitys esiisiemme uskoon karhun taikavoimasta. Se lumoaa ihmisen
niin että ampuja ei kerta kaik-

?

kiaan hallitse itseään. Ei auttanut ylioppilaan kaikki kouluviisaus, kun hän ei muistanut karhun syntysanoja oikealla hetkellä.

laukauksen

--.

Nallella oli
joka puolella
vihollinen

-ilF*

perään.

LÄHITAISTELU
Nyt seurasi esityksen toinen

vastassa

.a Pääsisiköhän
ruosta raosta?

!

näytös.
Nopeasti laadittiin uusi taistelusuunnitelma. Pari miestä
määrättiin seuraamaan jälkiä
koiran tavoin pientä ääntä pi-

täen ja ohjaten huudoillaan
muita oikeaan suuntaan. Muut
pyrkivät sivustoilta sopiville

passipaikoille tai

karhun

eteen.

Mutta jäljittäjät eivät pysyneet jäljillä. Karhu hakeutui

*.',{d*tsffiF,,

mitään
miehet kulkivat ää-ryhdyin itse ajamaan.
neti
- todella mielenkiintoista
Oli
nähdä mitenkä kontio käynäy-

kin havaitsin, että se teminunkin aseeni tehotto-

Itse

ki

maksi. Näin karhun "hyvällä
hollilla". noin 30 metrin etäisyydellä laukkaavan ohi. Otin

hyvän tähtäyspisteen

ja

lau-

vaan sikin sokin noin neliöki-

klik
Ternikaisin, mutta
paha ei lauennut!
Luulin
silloin lunta tulleen lukkoon,
kun olin tuntikaupalla tungeskellut kuusenoksien alta
mutta ehkäpä karhulla on voima tehdä aseetkin tehottomik-

lometrin alueella.

si...

tyi.

Se juoksi ravia painuen
aina pahimpien näretiheikköjen läpi
ei mitään säännöl-

listä kierrosta
kuten jänis,

Kiperän

paikan tullen se pitkin harppauksin pisti laukaksi.
Ajo kesti pari tuntia. Pääsin
monta kertaa näkemään, mi-

ten ihminen reagoi

joutuessaan silmä silmää vasten met-
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Metsästäjät
kokoontuivat
kaadetun karhun

ympärille

aina tiheimpien ryteikköjen
läpi. Pari kertaa täytyi minun
itse selvittää "hukka" ja ohjata miehet uudelleen jäljille.
Kun ei sittenkään ajosta tullut

.

Vihdoin onnistui korpraali

V. Leppiisen, Lempäälästä,
ampua pari laukausta niin. että nalle pysähtyi. Mutta enempää patruunoita häneltä ei löy-

tynytkään.

v

-

Juoksin paikalle.

Karhu kääntyi minua päin
ja karjaisi niin että metsä rai-

ffi*rury#r

kui!

En ampunut heti. Tahdoin
nähdä, mitä se nyt tekisi. Kun
se kyyristyi, pelkäsin sen valmistautuvan hyppäämään

rd

ffi

päälleni, jolloin ammuin kuolettavan laukauksen sen rintaan noin 12 metrin etäisyydeltä.

TAIKAMENOJA
Nyt kokoontuivat metsämiehet. Verellä vedettiin risti lä-

himpään mäntyyn
asiaan kuuluu

-

kuten

jotta karhu

uudestaan syntyessään löytäisi

takaisin entisille asuinsijoilleen.

Katkaistiin pitkä salko, sidottiin nallen tassut yhteen ja
riemusaatossa kannettiin otus
maantielle. Joka on ollut kan-

.-.

tamassa suurriistan lihoja,

-kotiin yhä

vaikkapa hirveä

vaikeassa

maastossa, tietää miten se pai-

naa. Ohikulkeva kuorma-auto

kantoivat

sen

\

tihenevässä

lumipyryssä

-

i

kuljetti meidät majapaikkaamme.

Riemu oli suuri. Anoin majurilta lomaa Tampereelle peijaisaineksia hankkimaan. Pari
vuorokautta kesti matka sinne
ja saman verran takaisin. Junassa oli minulla aikaa tutustua Kalevalan 42. runoon, jos-

sa kerrotaan

muinaissuoma-

laisten karhunkaatorituaaleista. Sillä aikaa jäähdytettiin
Bessovetsissä nalle istuvaan

asentoon. Yksi kinkku vain
operoitiin varovasti paistiksi.

Matalaan mutta suureen
karjalaispirttiin oli katettu pitkä juhlapöytä.. Lumivalkoiset
pöytäliinat ja värikkäät pullot
antoivat pöydälle melkeinpä
joulupöydän kaltaisen tunnun
tämmöiseen ylellisyyteen tot-

t
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kunniavieraaksi

peijaisiin
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t

tumattomien rintamamiesten
silmissä! Tupa oli havuilla ko-

jen komentajat ja omat jouk-

ristettu. Seinillä riippui metsästysaseita ja vanha ruutitor-

kueenjohtajat.
itse

kin helppo toteuttaa komppaniassamme. Tarjota ei saa
maitoa, voita, kermaa eikä

Avotakan liekit heijastuivat nurkassa riippuvan ikonin
kullatussa raamissa. Ikkunat
oli peitetty, etteivät pahat hen-

metsän kuningas hartevana ja

muita lehmän antimia. Sehän

gettäret päässeet peijaisia häiritsemään
siihen lentäjät
mukaan luettuina.

vi.

Kutsuvieraiksi olivat saapuneet majuri esikuntaupseereineen, muut patterin- ja komppaniapäälliköt, naapurilohko-

Pöydän päässä

istui

arvokkaana. Istumapaikat oli

olisi sopimatonta

merkitty mustasta paperista
leikatuilla karhun kuvilla.

omissa pidoissa. koska se vihaa nautakarjaa.

Aterian aikana tarinoin mui-

Tuskin tarvitsee mainita,

naissuomalaisten karhunkaa-

että tilaisuudessa vallitsi korkea tunnelma ja että se oli elämys osanottajille!
Miltäkö maistui karhunliha? Se oli tummaa. karkeaa ja
erittäin maukasta, se suoras-

don ja peijaisten yhteydessä
tapahtuvista seremonioista ja
uskomuksista
esimerkiksi
naiset eivät saa- osallistua pei-

jaisvalmisteluihin, mikä oli-

kontion

taan suli suussa. Mutta se olikin paahtunut tuntikausia kar-

jalaisessa paistinuunissa, mikä on aivan välttämätöntä, jotta kaikki Iiika rasva valuisi
pois.

Teille. hyvät aseveljet. jotka kuuluitte 108. Kevyeen Ilmatorj untakonek iväärikomppaniaan, on varmaan tämäkin

tapahtuma jäänyt mieleen

hauskana muistona. Lähetän

Teille tämän yhteydessä parhaat

terveiseni.

tl
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SAIRAITA kuljettavassa ju- kallistuessa juna lopullisesti
Kersantti Eino Mustamo sai yöllisessä
nassa olisi terveen varmaan pysähtyi. Asemasta ei niin
hyökkäyksessä vatsaansa räjähtävän
hyvin mukava matkustaa. Eh- vain saatu selvää, nimikkeet
luodin, joka repi suoliston palasiksi. Hän kä lievästi vammautunutkin oli visusti poistettu rakennustuntisi tuollaisessa matkusta- ten seinistä.
ei kuitenkaan antanut periksi ja sisunsa
vassa yhdyskunnassa olonsa
Paarien kantajat kertoivat
voimalla mies toipui, vaikka oli jo ehtinyt mukavaksi. Mutta vaikeasti oltavan Mikkelissä. Eräs
"suustaan saapa" riemuitsi
haavoittunut ei tuntenut sellaivapisevin käsin kirjoittaa ystdvälleen
pääsemisestään.
sessa junassa mitään elämän
rintamalle tavanomaisen lausahduksensa: mukavuutta varsinkin kun Päämajaan
Haavoittuneita kuljettava
- oli ripustettu auto pysähtyi rakennustelineiSaapas nähdä kuinka äijän käy...
hänen paarinsa

-

hänen rikkoutuneet suolensa
soutivat vaunun hytkähtelyn

den peittämän korkean rakennuksen viereen. Räystään korkeudella rapparit oliv.at aloit-

mukaan edestakaisin.

tamassa työtään. Askeinen

16.
vuonna 1941. Varhain aamulla juna Iastattiin Suvilahden
asemalla ja päivän iltapuoleen

Päämajaan toivova totesi meidän joutuneenkin rappareiden

melkein vaunun kattoon, jossa

Lie ollut syyskuun

EINO MUSTAMO
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porukkaan. "Hyväthän niillä
on palkat rappareillakin."

jon näitä ristejä tullaan luovuttamaan ja kuinka paljon ne tu-

Kantajat löysivät telineiden

välistä oviaukon ja kohta oli

levat vaatimaan kultaa. Oli
otettava ensimmäinen luovuretru risri takaisin, jotta kaikki
tulisivat samanlaisiksi. Näin

auton lasti rakennuksen käytä-

villä.
Rakennustyöt olivat sisällä-

kin pahasti kesken.

Seinien
rappaus oli tehty, mutta käytä-

jälkeen päin: mikä aarre Mantereen ensimmäinen risti nyt
olisikaan, jos hän olisi voinut

vän lattia oli viimeistelemättä,
maalauksista puhumattakaan.
Vaikka oli päivä, sisällä oli

sen pitää

sähkövalaistus. Ikkunat olivat
papereilla peitetyt. ilmeisesti
rappaustöiden vuoksi.

Kerrottiin, että tuleva ko-

amiraali Bonsdorlf jakamaan

timme oli Mikkelin lyseo. Onhan näitä kouluja käyty näillä
opintomatkoilla
Oulun tyt-

- seminaari.
tölyseo. Kajaanin

ja muut ristir olisi

tehty nykyisten ristien mukaisiksi?
Kohta tuloni jälkeisinä päivinä sairaalaan saapui kontramitaleja

haavoittuneille.

Ruotsinvoittoisella suomelLääkintämiestenkään homma ei vihollistulessa ollut helppoa

Orismalan maanviljelyskoulu
ja nyt tämä lyseo. Tiesin, että

tämä "sotakoulu" tulisi olemaan raskain kaikista koetuista.

Sain kohta taloon tultuani
vammojeni vaatiman käsittelyn. Sijoitushuoneessani oli jo
ennestään kahdeksan miestä,

kaikki

liikuntakyvyttömiä.
Useimmilla oli jalat vedossa.
Minua huoneeseen tuotaessa radiossa oli juuri uutisten
vuoro. Niissä kerrottiin uusista Mannerheim-ristin ritareis-

ta: eräs korpraali oli

yksin
haavoittuneena tuhonnut rik-

koutuneella pst-tykillä kahdeksan venäläistä panssaria.
Pojat alkoivat kesken uutisia
osoitella sänkyni jalkopäässä
olleessa sängyssä makaavaa
miestä

Joukkosidontapaikalla

eikös tuo kaveri ole

- korpraali
juuri se

-

JSp:llä

-

Mantere?!

Mies nukkui kuitenkin sikeästi eikä hänen henkilöllisyyttään saatu tarkistetuksi. Kun
hän sitten heräsi aloimme kysellä hänen haav«rittumistaan.
Kävi selville. että hän oli kuin
olikin juuri se korpraali sieltä

Kiteenjoen varrelta. "Sinä
olet sitten ritari", totesimme.
Mantere ei aluksi ottanut uskoakseen puhettamme, lopul-

ta hän pahoitteli nukkumistaan uutisten aikana.

luovuttamaan ristiä. Marsalkan nimissä hän kiitti korpraali Manteretta urhoollisuudes-

ta. Risti kiersi

sängystä sän-

kyyn. Sitä ihasteltiin ja meistä

melkein tuntui, että mekin
olimme jollakin tavalla osallisia tuohon korkeaan kunnianlimmehan samerkkiin

- miehiä!
man kämpän
Parin päivän perästä sama
majuri tuli uudestaan ja pyysi
Mantereelta ristiä muutamaksi

saapasteli lääkärimme, lääkintäkapteen i Larj an g on saattele-

päiväksi takaisin Päämajaan.
Siellä on toimitettava jokin
vertailu. Mantereelle luovutettu risti oli järjestysnumeroltaan 13., mutta se oli ensimmäinen Iuovutettu risti. Aikai-

man eräs Päämajan majuri

semmin ristinsä saaneet olivat

VAIHDETTU
MANNERHEIMRISTI
Huomenissa

tuntui jo turvallisemmalta

huoneeseemme

tchtävissään

niin

kaukana

laan hän jakoi kiitosta ja ke-

Päämajasta, ettei heille oltu

hoituksia Marsalkan nimissä.

vielä ehditty ristejä antaa.
Mantere antoi majurille ristinsä ja majuri nreni. Kului

LIKELTÄ PITI!

pitkän pitkä aika eikä ristiä

Syyskuun loppupuolella voin-

kuulunut takaisin. Lopulta

tini huononi. Valtavat

muteräs luutnantti sen toi
- sama
ta ei se ollut läheskään
risti! Tämä oli kooltaan huomatlavasti pienenrpi ja varsin-

pitivät minua hikisenä yöt ja

kin kultainen hakaristi oli hyvin paljon pienempi kuin aikaisemmassa.

tuskat

päivät. Yöksi toht«rri Larjanko
määräsi morfiinia, jolla tuskat

iltayöstä saatiin kuulumattomiin, mutta aamuyö oli sitten
sitäkin tukalampi.

Lyseon toisen kerroksen
oli piano. Sieltä kuu-

Manteretta harmitti. "Kun
en piilottanut sitä ristiä", hän
päivitteli. Aprikoimme porukalla tilannetta ja tulimme sii-

aulassa

hen tulokseen, että herrat nyt
vasta huomasivat, kuinka pal-

nen marssilaulu. Se oli muusikolle vaiva vaivan Iisäksi.

lui lakkaamatta yhdellä sormella ja joka sävel korjailtuna
soitettu "Kaarina". saksalai-
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Ihmettelin, kun

sänkyni

HÄIHIN VAIKKA
KONTATEN!

siirrettiin huoneen perältä aivan oven pieleen. Sekin selvisi. Eräänä iltana huoneeseen

Eräänä aamuna osastolla oli
hätääntynyt meno. Eräs potilas oli kadonnut. Meidän tupamme miehet olivat kaikki

tuli uusi "yökkö". Hän katsoi
tullessaan hyvin järkyttyneen
näköisenä sänkyni puoleen,
meni keskilattialle, pysähtyi

sänkypotilaita. Riitakangasniminen kaveri, jolta oli olka-

ja taas katsoi sinne oven nurkkaan. Vielä ulos mennessäänkin hän kääntyi ja katsoi. Kun
en koskaan ole tottunut olemaan naisten ihastuksen kohteena ihmettelin moista tuijotusta. Kaveritkin ihmettelivät
mitä se tyttö sinua niin
-mahdottomasti katseli?

pää murskaantunut, sai vähäsen kävellä tuvassa ja käytä-

vällä. Nyt

aamuvarhaisella

huomattiin Riitakankaan kadonneen. Kaikki mahdolliset
ja mahdottomat paikat oli katsottu, mutta turhaan.
Kun häly oli huipussaan il-

Yökkö tuli takaisin ja taas
katseli. Kysyin häneltä syytä

mestyi karkulainen paikalle

tähän huomaavaisuuteen.
Hän kertoi olevansa ensim-

oli ollut sopimus mennä vihil-

mäistä yötä

morsiamensa kanssa. Heillä
Ie jo juhannuksena, mutta Riitakankaan matka itään oli sotkenut tämän suunnitelman.
Nyt he olivat päättäneet men-

yöhoitajana.

Osastonhoitaja oli kertonut
osaston potilaista. Yökkö katsoi hyvin osanottavasti mi-

nä vihille siellä

sairaalassa.

nuun ja sanoi: "Te saatatte tä-

OIi sovittu, millä junalla mor-

nä yönä kuolla."

sian tulee ja totta kai ylkä nte-

Lohdutushan tuokin oli!
Vaikka ei kukaan eikä missään olosuhteissa voi tietää

kuolemistaan,

ei

ni morsiantaan asemalle vastaan. Lähettipoikien kanssa
hän oli illalla sopinut manttelin hankkimisesta ja aamulla

varsinkaan

niin sairas kuin tuolloin olin.
epäilin yökön tietämistä ja

olin sillä kertaa

hän hiippaili käytävään. veti
Srrtasairaalan suo.ltssa

oikeassa.

Saimmekin uuden yökön, joka oli reipas ihminen. Hän oli

I

jatkuvasti liikkeellä ja yritti
yön pitkinä hetkinä hoivailla

ry
&

ja rohkaista tuskaisia potilai-

taan. Eräänä yönä, ehkä kello
kahden tienoilla, hän kierroksellaan tapasi minut tuskasta
kiemurtelemassa ja kyseli,

mirä rahtoisin. Aivan mielijohteesta vastasin ottavani ru-

1,

sinakeittoa. Hän poistui, oli
hyvin kauan poissa ja kun lopulta ruli, oli hänellä todella
rusinakeittolautanen kädessään

manttelin ylleen ja painui kuk-

I
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Osastomme lääkäri, lääkin-

täkapteeni Larjanko hoiteli
hienosti tehtävänsä. Hänellä
ei ollut kiirettä kierroksellaan
istuskeli potilaiden sängyn
tarjosi potilaallekin ja ennen kaikkea keskusteli. Hoitajat eivät
oikein pitäneet tohtorin pitkistä kierroksista, mutta siitä
Larjanko viis veisasi. Potilaat
olivat hänelle pääasia ja myös
heidän henkinen hoitonsa.

i*'1

-laidalla, pani tupakaksi,
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Hairl solasarruulassa
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kakaupan kautta asemalle.
Hoitajat enempää kuin lääkärikään eivät ottaneet ymmärtääkseen tällaisia herrasmiehen otteita. Ylkä joutui sänkyyn ja siinä sängyn vaiheilla

sitten toimitettiin harvinaislaatuinen vihkiminen. Sulha-

Tanskaseen

ja

sieltä palat-

tuaan julisti kaikelle kansalle
saavutustaan: "Minäpä kävin

vellä rakennuksen seinustalla,

nen makasi sängyssä, morsian
seisoi sängyn viressä ja vihki-

koulun pihalla. Hän nimen-

misen toimitti pastori Martti
Nortia sängyn päästä käsin.
Kämppäkaverit ostivat häälahjan, mikä minun piti vierei-

rakennuksen läheisyydestä.

sessä sängyssä maaten

ja eh-

omaan kielsi menemästä pois

Kun olin muutamina päivi-

nä liikuskellut siinä pihassa
minullekin tuli kiusaus Tanskaseen. Aloin keppiini nojail-

dottomasti puheen kanssa luo.
vuttaa. Niissä häissä oli tun-

len käpsehtiä käytävää pitkin

nelmaa.

Loppumatka oli hyvin tukala,
mutta perille kuitenkin pääsin.
Kaduin jo koko hullua ja kiel-

Marraskuun alussa tohtori
Larjanko suoritti minulle uuden leikkauksen, jolloin hän
Iöysi vielä yhden sirpaleen ja
sen aiheuttaman suuren märkäpesäkkeen. Olin minä tuon
leikkauksen jälkeen kapineen
näköinen! Edestä päin olin

"pullopoika", takaa päin johtivat letkut löydettyyn ja tyh-

jennettyyn

märkäpesäkkee-

seen. Mutta oli miten oli
vointini alkoi parantua. Vähän
yli kolme kuukautta kestänyt
selällään makaaminen päättyi.
Ei terve ihminen saata kuvitella, miltä tuntuu, kun kolmen

kuukauden selällään makaamisen jälkeen saa kääntyä kyljelleen.

Tuli aikanaan

sängystä nou-

semisenkin aika. Kävelemään
opettelin jakkaran avulla.

,,TULIPA KÄYTYÄ
TANSKASESSA!"
Mikkelin lyseon lähellä, puiston takana oli Tanskasen kahvila. Tästä Tanskasen kahvilasta muodostui jonkinlainen
saavutuksen mitta. Kun joku
priiisi kiivclcrnriiin. hrin kriveli

*"rs

jo Tanskasessa!"
Kun olin harjoitellut sisällä
liikkumista, tohtori antoi luvan pukeutua ja hiljalleen kä-

kohti saavutuksen päämäärää.

lettyä yritystäni. Join mehuni

Laulu antoi Karjalan nrrehille voimaa nrin krrkossa

kaa varten.

MARTTI SAARENTO

ja kokoilin voimiani kotimat-

-

Kun olin kääntynyt Tanskasen nurkalta puistonkäytävälle

näin kauhukseni tohtorin tulevan vastaan! Vaikka kävelyssäni ei ollut hurraamista yritin
toprakkana ja kunniaa

olla

tein mahtavasti. Tohtori ei puhunut mitään ohittaessamme,
mutta kun hetken kuluttua katsoin taakseni näin hänen seisovan ja seuraavan menoni
onnistumista. Huomenna sitten kierroksellaan tohtori piti
sellaisen "puolipäiväsaarnan", otatti pois varusteeni ja
pani miehen armotta sänkyyn
muutamaksi päiväksi.
Vointini parani jatkuvasti.
Joulu lähestyi ja tapahtui sellainen ihme, että mies, jonka
saamista vammoista tohtorit
sanoivat vain yhden tuhannesta paranevan, lähti joulun
aluspäivinä toipumislomalle
kotiinsa. Tuskien päivät rakkaaksi ja läheiseksi käyneessä

Mikkelin
tvnccl

Laulun
votmaa
,

Suomalainen ei sodan oloissakaan helpolla tunteitaan paliasta. Laulun sävystä
voi kuitenkin joskus pädtelld, mitä miesten mielessä liikkui.

"Tuntui turvalliselta kuulua

sellaisen

armeijan riveihin, jonka taistelijat rohkelyseossa olivat päätu nivat virittää jouluvirren vihollistensakin
kuultavaksi. "
KUN Talvisota oli päättynyt ja armeijamme kovia kokeneer yksiköt olivat vetäytyneet uuden rajan toiselle

t'
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puolelle, kokoontui alkuaan Haminan ympäristöpitäjistä koottu yksikkö jumalanpalveluksen viettoon Savitaipaleen kirkkoon.
Tavanomaisesta kirkonmenosta poikkeavana oli merkille pantavaa, kuinka virrenveisuu kaikui erikoisen
voimakasäänisenä nuorten miesten suusta. Tuskinpa
407

-

kuin korsussakin

koskaan muulloin on mainitussa kirkossa laulu voimallisempana kaikunut. Sodan ja kärsimysten koettelemat

miehet lauloivat. Mitään ulkonaista yllykettä heillä ei
siihen ollut, vaan he tekivät sen sisimmästä halustaan.
Purkivar tällä tavoin laulaen kiitollisuutensa siitä, että
saivat sittenkin kuulua vielä elävien ihmisten joukkoon
kaiken koetun jälkeen. Ja kiitollisuutensa siitä, ertä
vaikkapa silSuomi jäi edelleen maailman kartalle
- kunnioitukvottunakin. He halusivat samalla purkaa
sensa niitä lukuisia aseveljiä kohtaan, joiden osana oli
puolustaessaan
kuolla pois parhaassa miehuusiässään
ja
miehekkäästi oman maansa
kansansa vapautta.
Samanlainen näytelmä roistui tietysti monilla muillakin paikkakunnilla Talvisodan jälkeen, mutta tähän
tilaisuuteen liittyi ja heijastui lisäksi eräs räikeä vastakohtaisuuspiirre Vapaussodan ajoilta.
Keväällä vuonna 1918 oli Savitaipaleen kirkon seuduilla käyty kiivaita taisteluja, jolloin tätä edellinen
kirkkokin oli tykkitulessa palanut. Suomalaiset miehet
olivat silloin taistelleet toisiansa vastaan ja veljesveri oli
vuotanut. Huomattavan suuri joukko kymenlaaksolaisia oli ollut mukana silloisissa Savitaipaleen taisteluissa,
niin valkoisten kuin punaistenkin puolella.
Lieneekö ollut kohtalon kuljetusta, kun silloisille
taistelutanterille kokoontuivat jälleen Kymenlaakson
miehet, molempia aatesuuntia aikaisemmin edustaneet
miehet. Tällä kertaa ei ollut kysymys toistensa vihaamisesta. Nyt he lauloivat vain suomalaisina miehinä, yhtenäisenä joukkona
vieri vieressä
nöyrinä ja mieHdtd
leltään hiljaisina. Ei- runnerru enää luokkaraloja.
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oli yhdistänyr. Maan vapauden säilyminen oli tullur jokaikki muu oli sen rinkaiselle elintärkeäksi asiaksi
- talven ankara koulu ia
nalla toisarvoisra. Kuluneen
Kannaksen myrskyissä menehtyneitten aseveljien tuoreen vakava muisto pani veisaamaan virsiä.
Ulkoisetkin kehykset taistelukentiltä palanneitten
miesten voimakkaalle laulamiselle olivat erittäin sopivat. Kaunis kivikirkko jossa se tapahtui seisoi ylväällä

kummullaan, mitä kauneimman suomalaismaiseman
pääoven edustalla, vielä iääkeskellä. Ja edelleen
tyneitten maalohkareirten alla, lepäsivät lukuisat Savitaipaleen sankarivainajat, vasta hiljakkoin maan poveen
lasketur Oinolan ym. taistelupaikkojen urhoolliset puolustajat.
Jos yksikkömme Talvisotaretken katsotaan päättyneen näin koruttoman vaikutravalla tavalla, niin laulun
voimalla se oli myös alkanut. Kun lokakuun puolessa

välissä 1939 pi*a, täyteen lastattu härkävaunujono

lähti liikkeelle Haminan asemalta viemään miehiä kohti
tuntematonta rulevaisuutta
kiiri syksyisen päivän
- suusta lähtenyt: "Olet
horisonrtiin sarojen miesren
maamme armahin Suomenmaa". Laulusta ei huokunut
mitään intoilua eikä kiihkomielisyyttä, vaan vakavaa
päättäväisyyttä. Pienen kansan jäsenet roivar vaaran
uhatessa laulaen esiin kiinrymyksensä omaan synnyinmaahansa. Päättäväisyys puolustaa maata jos rarvis vaa-

tii,

ja luja luottamus oikeureen, huokuivar silloin voimallisissa lauluäänissä, vakavailmeisten saattajien jaädessä kuin orpoina vilkuttamaan laulavien reserviläisren
jälkeen. On todennäköisrä, ettei myöskään Haminan
asemalla ole koskaan laulu vakavampana ja voimakkaampana ilmoille kaikunut. Talvisodan henki oli rakentumassa _.
Sodan kestäessä ja ilmapiirin ollessa sellainen kuin se
oli, ei ainakaan etulinjoilla tehnyr kenenkään mieli iskelmiä hyräillä.
Henkilökohraisesti en Talvisodan kestäessä kuullut
laulua kun yhden ainoan kerran, mutia tehovoimallaan
ja ainutlaaruisissa olosuhteissa kuultuna se vastaa kaikkia vuosien varrella kuultuja lauluja yhteensä.
Kun mies seisoo kivääreineen jouluyönä Talvisodan
kylmässä pakkasessa, heiveröisessä erulinjan porerossaan
vihollismiesten kanssa vastakkain, jopa ajatellen rämän
maailman pahuutta, ja sirten
sodan paukkinan välillä hiljennyttyä rikkirevityn kannakselaiskylän
laidassa,
alkavat yht'äkkiä kuulua pimeän jouluöisen taistelumaaston yllä selkeät jouluvirren sanat: "Enkeli raivaan

lausuinäin"---!
Laulajat eivär olleet alan ammattitekijöitä. Sydämensä halusta vaan lauloivat, korkeimpiin voimiin luorti-

vat. Halusivat esittää vihollismiehillekin näytön

suo-

malaisen sotilaan henkisestä panoksesta.
Kaikessa ulkonaisessa karuudessaan se oli unohtumaton elämys. Tuncui turvalliselta kuulua sellaisen armeijan riveihin, jonka taistelijat rohkenivat virittää jouluvirren vihollisrensakin kuultavaksi. Se oli kauneimpia
suomalaisesityksiä kautta aikojen.
Neljäs kuultu lauluesitys Talvisodan ajoika on rauhantulopäivältä. Onnekkaat tulen lakkaamisherket olivat ohitse. Kuultiin odottamattoman ankarat rauhanehdot. Alistuminen niihin aiheutti mielen masennusra,
jopa katkeruutta.
Silloin nousi joukosramme iäkkäin, luonteelraan vaatimaton joukkueenjohtaja, suoraryhtinen vääpeli, alkaen selkeän voimakkaalla ädnelld veisara virttä. Vieressä seisoneen nuoren komppanian päällikön silmiin kihosivat kyynelet. Kaikki hänen upseeriroverinsa olivar
haavoittuneet tai kaatuneer. Nyt riistettiin häneltä koriseutu
lapsuuden Karjala
!
- Vielä-tänäkin päivänä hän vakuuttaa,
etta tuon vääpelin virittämän laulun kuuleminen sellaisessa tilanteessa oli kauneimpia ja liikuttavampia hetkiä hänen
elämänsä varrella.
tr

I
I

i

kän miehekkäät runonsa ovat
aina ajankohtaisia. Esittelyn
suorittaa piispa Erkki Kansanaho ja esitysten tasosta vastaa-

vat useat nimekkäät taiteilijamme.
Levyjä ja kasetteja voi tilata
osoitteella Elämän Sana, Rantatie 2 as. 10, 37830 Viiala.

LAPPIA JA
SISSISOTAA
va, Helsinki-Keuruu 1977,
179 sivua, ll karttapiirrosta.

Sissikirjailijoiden veteraani

SUOMALAISTA
ILMASOTAA
PARHAIMMIL.
LAAN
Joppe Karhunen: Siivellä
lensi
kuolema, Otava,
Helsinki
Keuruu 1977,
302 sivua.-

Joppe Karhunen,

itsekin
eversti ja Mannerheimristin ritari, on aina luotettava lentäjien ja ilmasodan kuvaaja
ehkäpä siksi, että täydellinen
asiantuntemus antaa kerronnalle ehdottoman luotettavan

pohjan. Tällä kertaa kirjassa
kuvataan huimien ilmataistelujen ohella myös säiden tuot-

tamia vaikeuksia, koelentäjien vaarallista ja vastuullista
elämää ja jopa Biafran ilmasillan kiperiä vaiheita. Maallikonkin on pakko tajuta, mistä oikeastaan on kysymys.
Kirjaa voi jälleen hyvin suositella kaikkien sellaisten kansalaistemme käteen, jotka ha-

luavat selvän kuvan pienen
maan sotilaslentäjien työstä ja

erityisesti ilmasodasta silloin,

kun taisteltiin

kansakunnan

vapaudesta.

E.

ILMASODAN
HISTORIAA
Kdevi Keskinen

Kari

- Niska:
Klaus
Stenman
histoSuomen ilmavoimien
ria 7, venäläiset hävittäjät,

Tietoteos, Forssa 1977, kuvateos selvittävin tekstein.

Kirja täydentää sopivasti Suomen ilmavoimien historiasta

aikaisemmin julkaistua sarjaa.
Se poikkeaa kuitenkin aikaisemmista siten, että siihen on
otettu myös venäläistä aineistoa. Se saattaa lisätä mielenkiintoa, mutta samalla vähen-

tää kirjan "historiallista" arvoa, koska lukija ei voi tarvitessaan tarkistaa tietoja. Aikaisempia osiahan on pidetty
lähes alkuperäisten asiakirjojen veroisina. Kun käytetään
vierasta lähdemateriaalia, voi
helposti tulla myös lipsahduk-

sia, kuten Suursaarta koskevissa kuvateksteissä. Muuten
kirja on samaa vankkaa tasoa

kuin edelliset.
Tekijät ansaitsevat suurkiitoksen työstään Suomen ilma-

voimien historian hyväksi!
Reino Nykänen

vÄrNö

on

pannut uuteen uskoon

vuonna 1950 ilmestyneen kir-

jansa Sissipartio iskee. Nimestä huolimatta ei kirjassa
ole otettu kantaa saksalaisiin

vastustajina vaan se sisältää
entiseen tapaan viime sotien

sissitoiminnan

perusteiden

esittelyä yksinkertaisten esi-

merkkien valossa.

-

mutta hyvä tulee.

J.

KEHITYS.
ROMAANI
TAKAPERIN
Anja Tikkanen: Isänmaan
torpparit, Karisto, Hämeenlinna 1977, 239 sivua.
Rintamamiehet palasivat so-

Uula Aapa: Sissisotaa Lapissa saksalaisia vastaan, Ota-

Kiriallisuutta

jan venäläiset pakkaavat puhumaan savukoskelaisittain

Tämän

ohessa selvitellään lukijalle
Lapin sanastoa ja jopa poron-

hoidon yksityiskohtia. Kirja
on sopiva lukemisto näistä
asioista kiinnostuneiden nuorten käsiin. Tämä on ilmeisesti

kirjoittajan tarkoituskin.
E.

OSASTO

dasta myös Lapin perukoille.

Sodan jälkeen oli maanviljelys arvostettu elinkeino ja asu-

tustilat tuntuivat Herran lah-

jalta. Mutta sitten loppuivat

hakkuut eikä muuta työtä löytynyt, maatalouskin menetti
arvonsa ylituotantopulmien
vuoksi ja syrjäisillä perukoilla

oli

puutetta kaikesta muusta
paitsi jälkikasvusta. Loppututoiveet rolos oli surkea

- ja sairaudet
mahtivat, vanhuus

yllättivät, lapset hakivat helpompaa elämää ja leveämpää
leipää Ruotsista.
Anja Tikkanen tuntee Lapin

olot ja kirjoittaa Iuistavasti.
Hänkään ei kuitenkaan kykene sanomaan mitä olisi pitänyt

tehdä

agraariyhteiskunnan

muuttuminen
teollisuus- ja
palveluyhteiskunnaksi on raju
prosessi, varsinkin korpikylis-

sä, selkosten takana.

PAATSALON
PARTIO
ETELÄSSÄ

NATSIEN
MILJOONAT
VIELA KERRAN

Pentti H. Tikkanen: Tuhoo-

J.

HAVAKSEN
TESTAMENTTI

japartio, Karisto, Hämeen-

Frederick Nolan: Mittenwaldin salaliitto, Gumme-

linna 1977, 246 sivua, kartta

rus, Jyväskylä 1977,309 si-

Laestadius-Seura r.y: Seppele, Väinö Havaksen runo-

Saksalaisten alueella toimi-

Hitlerin Saksan

neen Osasto Paatsalon kovia
miehiä tarvittiin sodan loppu-

la, missä vihollista oli kaikin

vuonna 1945 yrittivät eriasteiset vallanpitäjät epätoivoisesti
pelastaa konkurssista kaiken
mitä pelastettavissa oli: kultaharkkoja, taide-esineitä, ulko-

tavoin yritettävä hidastaa. Kokeneet partiot onnistuivatkin

maan valuuttaa, jalokiviä ja

seen vapaaehtoisena osallistua

rahanväärennystyössä käytet-

sotiimme huolimatta siitä, että

suistamaan

tyjä painolaattoja. Tämä on

ja

sanoin

ja

sävelin, ste-

reoäänilevy tai -kasetti.
Väinö Havas oli Kivijärven
kirkkoherra ja kansanedustaja, joka katsoi velvollisuudekhänet oli muiden velvollisuuksiensa vuoksi tästä tehtävästä
vapautettu. Hän kaatui Jalkaväkirykmentti 50:n komppanianpäällikkönä Suvilahdessa
elokuussa l94l 43 vuoden
ikäisenä.
Havas oli pappi, sotilas ja
runoilija, jolla on jälkipolville
paljon sanottavaa. Hänen her-

ja valokuvia.

vaiheessa elokuussa 1944
Hyrsylän-Ilomantsin alueel-

junia ja

tuhoamaan autokolonnia, vieläpä
pääsemään monien hermoja
repivien vaiheiden jälkeen ta-

kaisin omalle puolelle.
Tikkanen parantaa kerrontaansa kirja kirjalta. Jännitys
on saatu syntymään niukoin
tehokeinoin ja asiassa pysyen.
Joissakin kohdin esiintyy vielä kankeahkoa toistelua ja kir-

vua.

sortuessa

historian totuus, jonka ympä-

rille kirjailija on

sepittänyt

monisäikeisen gangsteritari-

nan. Luistavasti

kirjoitettu

kertomus, joka jättää henkiin
vain englantilaisen päähenkilön, on paikoin varsin jännit-

tävä eikä Baijerin alpeilla ja
Sveitsissä liikkuvasta juonesta
puutu paikallisväriä.
J.

Kirkonkylän soittoruokalaan oli tullut uusi
tarjoiliia, joka tuli ho
vimestarin puheille tiedustellen, eikö tarioilu
kanta-asiakkaalta vaikuttavalle isännälle pitäisi lopettaa, koska tämä jo vaikutti hiukan
Nyt on tapahtunut hirveitä: töpinä on jäiinyt mottiin! Kävihän se näin joskus oikein tosi-

hommissakin...

Tdllä kertaa olemme kuitenkin kirToitusmotissa. Kilpailu-.toi paljon arvokasta materiaalia ja kun laatikoissa oli

päteviä juttuja ennestäänkin
olemme nyt siinä tilanteessa,

väsähtäneeltä.
Jokos se on yli Syvärin uinut? tiedusti
asiakkaansa hyvin tunteva hovimestari.
Ei se ole mitään
puhunut.
sellaista
No anna sitten vie-

lien julkaiseminen saattaa vie-

lä- pari lisää, ratkaisi
hovimestari selvän

dä vuosia. Ä*aapa siis her-

asian.

että erittäin hyvienkin artikke-

mitään ei ole hu- unohdettu, vaikka
kattu eikä
mostuko

ei heti

tarinaa

Lomalla olevalta reserviläiseltä loppuivat iuotavat ja hän osti siltä
kuuluisalta t'tuntemattomalta siviilimieheltä"

pullon kirkasta. Tämä
antoi vielä puhelinnumeronsa, ios toinen sattuisi tarvitsemaan lisää.
Soturi meni kämppäänsä ia maistoi pullosta.
Pelkkää vettä!
Julmistuneena hän
soitti annettuun puhelinnumeroon, iosta kirkas naisääni vastasi:
Kemin kaupungin
vesijohtolaitos.

saataisikaan

painoon. Kaikki käytetään hy-

väksi

o

o

ja uusiakin

jutruja

varsinkin jollakin tavoin ajan-

RYMY.E ETU

N

ESIMERKKI

voi aina lähettää.

kohtaisia

- ovat sotaveteSulkavalla

raanit järjestäneet itsenäisyy-

den

60-vuotisjuhlavuoden

merkeissä tilaisuuden, jossa

veteraanit Tauno Heinonen,
Pentti Saastamoinen ja Emil
Anttila ovat kertoneet nuorisolle vainovuosien kokemuksistaan. Menestys oli erinomainen ja nuorison runsas
osanotto yllätti järjestäjät.

Siinäpä on ideaa muillekin veteraanijärjestöjen osastoille
ehkäpä sitä tietä voitaisiin vaikuftaa myös veteraanien ja sotainvalidien sosiaaliseen

ase-

maan, kun nuorempienkin sil-

mät avautuisivat.
Matti törvinen syntyi 1909,
asui vuonna

l94l
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Urjalassa ja

kaatui t0.7.41. Hänen omaisiaan pyydetään ottamaan yhteys Viiinö Syrjöläiin, osoite

31630

MINKIö tai

puhelin

916-33 083.

Heino Ristiluorna on saanut
tiedot numerossamme 9176 etsitystä lotasta. Kiitos vain
kiittämästä ja terveisiä!
Erkki Niemelä, asunut Espoossa Kalliotiellä, ilmoitapa
osoitteesi toimitukseen! TäZillä olisi pari palkanpidätystodisrusta ja jokunen markka ra-

haakin.

E.
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