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KALVAN TAIPALEELTA 1966

TURHAA
VETISTELYÄ
Eräällä Savon asemalla oli reserviläis-

juna syksl'llä
vremassa

f

939

miehiä

"yl'miäräisiin".
Vaikkei vielä sotaa
ollutkaan, pakkasi

osa

saattelevasta

vaimoväestä r'ähän
vetistelemään ja

varsinkin

erään
parempl
ja jäi puhuttamaan. Muut Puavon
odottivat. Kun Waris hy- puolisko itkeä kolvän aikaa Rusasen kans- Iotti täyteen ääneen
sa keskusteltuaan palasi eikä tahtonut ollen-

\

heidiin luokseen, kvsyi
Englannin Plnkin pLiä-

johtaja häneltä, kuka puhtrttamansu mies oli.
Hän on eräs niistä.
- kanssa rinta rinjoiden
nan sodan aikana taistelin etulinjassa.
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Kerrotaan, että Englannin Pankin pääjohtajrn kunnioitus suoma-

,

laista virkaveljeään koh-
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kaan heretä.

Sotilaskaverit neuvoivat
Puavoa:
Elä sinä, Puavo, anna sen akkas
naakuYa. Nakkoo se

vuan tänne kuor-

man piälle
ottihan se Väärtikii
Lottasa matkaan!
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TÄSSÄ NUMEROSSA

416 VilPURtN
K!RKKo.JEN
VAIHEITA
421 ESIMERKK!

425 RAJALLA
SUO'A'OUKOISSA
439 PERSOONALLISUUKSIA
Nikke Pärmi

430 JÄIKöHÄN IIPOT
ILMAN JOULU.
VTINo.JA

434 SOTA ON TULLUT
437 SAKSAN
SOTAVANKINA
RYHTT'ÄNJOHTAJAN

'I4O SOTAA
SUOMUSSALMELLA

Joulun sunotruru
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous vahvisti
joulukuun 10. päivänä
1948 Ihmisoikeuksien julistuksen, joka kertoo
muun muassa seuraavaa.
1. Kaikki ihmiset syntyvöt vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oi-

keuksiltaan. Heille

on

annettu jörki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessö.
2. Jokainen on oikeutettu kaikkiin tiissä julistuksessa esitenyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkiiänlaista rotuun, vöriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon,
poliittiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalli-

tai yhteiskunnalliseen alkuperöön, omaisuuteen, syntyperöön tai
muuhun tekijiiön perustuvaa erotusta.
seen

Mitään erotusta ei
myösköön pidö tehdä sen
maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai

kansainvälisen

aseman

perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tömä
alue itsenöinen, huoltohallinn os s a, its ehallintoa
vailla tai töysivaltaisuu-

19. lokaisella on otkeus mielipiteen- ia sananvapauteen; töhön sisältyy oikeus hiiiritsemöttö pitöä mie lipiteensii
sekö oikeus rajoista riip-

pumatta hankkia,

vas-

taanottaa ja levittöö tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

23. Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan

deltaan minkä tahansa
muun rajoituksen alai-

vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ia tyydyttöviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttö

nen.

vastaan.

3. Kullakin yksilöllii

on oikeus elömöön,

va-

pauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.

Paljon on

maailmassa

vapauvielä tehtävää
ja
veljeyden hengesden
sä.
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TUOMIOKIRKKO
Edustavalla paikalla Linnankadun varrella kohosi vuodes-

ta 1893 goottilaistyyliä jäljitellyt punatiilinen Tuomio-

kirkko, jota nimeä se kantoi

piispanistuimen siirryttyä
1925 Viipuriin. Kirkko oli
arkkitehti W. Dippelin käsialaa, ja kelloja oli sen tornissa
kolme kappaletta. Alttaritau-

luna oli Pekka Halosen maa-

laama "Kristuksen

alasotto

ristiltä".
Suuri remontti tehtiin kirkossa 1929-31, jolloin siihen laitettiin keskuslämmitys,
uusittiin urut 52-äänikertaisiksi, korotettiin alttaria ja kuorin

portaat lattioineen päällystettiin vaalealla marmorilla. Juhlavan vaikutuksen tekikin kir-

kossa olijaan sen kauniisti
kaartunut holvi ja muu sisustus urkujen äänen mahtavasti
kaikuessa.

Mutta tuhon päivä oli tuleva.

Jo kolmisen vuotta

ennen

talvisotaa oli Viipurissa vaikuttanut saarnaaja Mikko Re-

ponen notJssut sen penkistä

kesken

jumalanpalveluksen

julistamaan, että ei kulu pitkää aikaa, kun vieraat sotajoukot kulkevat tämän kaupungin
yli, ja tämäkin Herran huone

IIPUBIil
kirkkofen

tuhoutuu!

Että näin tapahtuisi ei silloin uskottu, mutta talvisodan
kääntyessä helmikuun puolel-

le osui pommi tuomiokirkon
kattoon alttarin kohdalle maanantaina 3.2.4O.
Katosta alttaritaulun yläpuolelta se katkaisi kaksi hol-

vikaarta romahduttaen

osan

kattoa alttarin eteen ja rikkoen
siten samalla alttarikaiteen ja
osan saarnatuolia. Kuitenkaan

ei suuri alttaritaulu ollut särkynyt, vaikka sen eteen olikin
pudonnut Iautojen ja laastin
romukasa.

Kun suomalaiset palasivat
takaisin Viipuriin syksyllä
1941

rettu

oli

kirkkorakennus pusuunnilleen korkeiden

kaari-ikkunoiden ylätasoon
asti. Parimetriset tiilimurska416

ualheila
SEPPO TIKKA

Viipurin kirkkojen vaiheet ovat paljolti
kansamme vainevuosien historiaa.
Karj alan piiäkaupungin temppelien
kellot ovat joskus pauhanneet riemun
suurta soittoa, mutta paljon useammin
on niiden malmi joutunut soittelemaan
Karjalan kansan ja koko Suomen
suruJa...

kasat ympäröivät kirkkoa joka

puolelta

ja sen sisälläkin oli

toista metriä paksulta tiilenkappalei:a.

Urut oli myös revitty ja nii-

den kappaleita, puuosia ja
sähköjohtoja oli urkuparvella.

Metalliset urkupillit oli kyllä
muistettu viedä pois.
Mitään korjaustyötä ei kir-

kon hyväksi vuosina l94l44 ehditty tehdä. Ehjimpiä tii-

lejä jotkut miehet

keräsivät

'?

^"Ti:lif::
sankarihauta
9.2. 43

)

rauniokasoista pinoten niitä

mistunut puukirkko Viipuriin.
Sen pystytti siellä Talikkalan
kaupunginosaan l9ll Viipu-

kirkon vierelle.

Sellaisena siis jäi torsoksi
purettu ylväs tuomiokirkkom-

rin

me kesällä 1944 Viipuriin.
Kun ensimmäiset matkailijat
pääsivät käymään viisikymmenluvun alussa läpikulkumatkallaan Viipurissa oli kirkon paikka tyhjä. Rauniot oli
tasattu ja suunnilleen kirkon
entisen saarnatuolin kohdalle

I,r'*5n;3;lo*. *

oli nostettu liki parimetriselle
kivipaadelle generalissimus

temmin Mikaelin kirkoksi.
Talvisodassa kirkko tuhoutui kuten kaikki sitä ympäröinyt asutuskin rintaman kul-

I
paikalle, mutta asia on ilmeisesti haudattu hiljaisuuteen.

TALIKKALAN
KIRKKO
Kun Koiviston seurakunta

sai

vuosisadan vaihteessa uuden,

graniitista rakennetun kirkkonsa, myytiin sen entinen
1700-luvun puolivälissä val-

/
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Talikkalan kirkko.
entinen Koiviston kirkko,

myös Mikaelin kirkoksi
nimiteny

Roomalaiskatolinen kirkko cnncn sotia

on

Stalinin patsas katselemaan

karihauta-alue

vain eräs osa Leninille nimettyä entistä Torkkelin puistoa.
jossa ei enää mikään osoita

Vuoden 1954 tienoilta lähtien
on paikalla ollut leikkiviä lapsia esittävä patsas.
Myös kirkon viereinen san-

{@,m,

kiessa sen ylitse sodan loppupäivinä. Jatkosodan aikanakaan jälleen kotona oltaessa ei
sitä käyty jälleenrakentamaan.

ROOMALAIS.
KATOLINEN
KIRKKO
Vanhan Viipurin tunnelmalliVesiportinsimman kadun
- sijaitsi melvarrella
kadun
kein suurten
koivujen varjoon
peittyneenä jo keskiajalta periytyvässä rakennuksessa Pyhälle Hyacinthukselle omistettu roomalaiskatolinen kirkko.

KÄÅNNÄ

*

kirkonrakentaja Wiklundin taloa. Mutta niin katoaa maallinen kunnia
Stalinin mene-

tettyä maineensa
sai hänen
patsaansakin lähtöpassit.

Esikaupunkien Sisälähe-

tysyhdistys, jolta Tuomiokirkkoseurakunta sen osti 1924.
Rakennuksen pohjapiirros oli
risti, ikkunat kahdessa kerroksessa ja sisäkattona holvikatto. Tätä kirkkoa kutsuttiin sit-

nykyisin

siinä lepäävän niin vuoden
l9l8 kuin talvisodan ja jatkosodankin sankarivainajiamme. Jokin vuosi sitten esitettiin ajatus vaikka vaatimattoman muistokiven saamiseksi
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Ennen vuotta 1802, jolloin

tuhoutunut.

se

Vain

vihittiin kirkoksi, toimi raken-

vääntyneitä rautoja

nuksessa lyhyen aikaa paikal-

romua

palossa

ja

muuta
sisällä, kun 1942kävin sen sei-

lisen aateliston ritarihuone.

oli tornin kiviosan

Pääasiassa Viipurissa asuneiden entisten puolalaisten

nän sisällä kulkevaa tornikäy-

kauppiaiden ja sotilaiden jäl-

Jatkosodan aikana aloitet-

keläiset käyttivät kirkkoa ju-

tiin kirkon korjaustyöt niin että kesään 1944 mennessä ra-

tävää tutkimassa.

malanpalveluksiinsa. Myös
Neitsytniemellä seurakunnan

kennuksessa oli jo ulkokatto
punaisista kattotiilistä. Sodan
jälkeen rakennus on sisustettu

pitämässä lastenkodissa hoita-

jina

palvelleet hollantilaiset
nunnat kävivät siinä. Talvisodan aikana rakennus ei liene

Viipurissa toimivan "Elektroinstrument "- sähkötarviketehtaan eräiiksi työosastoksi, jos-

kärsinyt vaurioita ja oli se ainakin kesällä 1941 ollut sotilasmajoituksessa. Nykyisin se

vaikuttaa

ta kuuluu koneiden jyskintää.

Munkkitorin puolelle on ra-

kennettu aita vahtikoppei-

asuintarkoituksiin

neen. Vanha kellotornikin on
saanut 60-luvun alussa loivasti kohoavan otaksuttavasti
väliaikasen - puukaton muu- Kirkkopihassa
rinsa suojaksi.

käytetyltä.

VIIPURIN
MAASEURAKUNNAN KIRKKO

ollut

sankarihauta on myös
kadonnut muun paikalla olleen roinan sekaan.

Jo keskiajan hämärästä juon-

taa juurensa Luostarinkadun
varrella sijainnut Mustainveljesten luostarikirkkonakin ai-

koinaan palvellut rakennus.

(å"'Jfi:f:,å',ff;

Sen pääoven yläpuolella olleet

kesällä 1939

munkkilatinalla sepitetyt säkeet kertoivat kirkon rakennusajaksi vuoden 1481. Kooltaan rakennus on noin 21x42

metriä. Luostarilaitoksen lakkautuksen jälkeen se toimi varastona, mutta l60o-luvun alkupuolella korjattiin taas kirkoksi.

Vallattuaan Viipurin otti
Pietari Suuri tässä kirkossa us-

kollisuudenvalan uusilta alamaisiltaan 1710, joka vuosisata muodostuikin kirkon lois-

toajaksi. Tultaessa 1800-luvun alkukymmeniin rakennuksessa tehtiin suuri remontti

itsensä yli-intendentti C. L.
Engelin johdolla.

Kirkko toimi talvisotaan

as-

ti Viipurin Maaseurakunnan

temppelinä, kunnes tuho osui
sen kohdalle tuhopolttolauantaiksi nimitettynä helmikuun
10. päivänä 1940. Jo klo 15

aikoihin nähtiin sen lähelle
pudotetun palopommeja, mutta vasta kolmatta tuntia myöhemmin, klo 17 .28 tuli ilmoi-

li;a'< */t

tus palosta paloasemalle. Kirkon tuhoutumista ei onnistuttu
enää estämään, vaan se paloi
sisustukseltaan kokonaan vain
vankkojen kiviseinien jäädessä pystyyn. Pääoven puoleisen päätyseinän yläosassa olleen pienen korokkeen yllä ollut kullattu risti jäi kirkonraunion päälle osoittamaan kuin
syyttävä sormi kohti taivasta,
mistä sen osaksi oli tullut tuho
pommien muodossa.

Kirkon kellotornina toimi-

nut,

15OO-luvulta kaupungin
rengasmuurin osana ollut entinen Raatitorni säilyi palossa.

Sijaitseehan se noin viitisenkymmentä metriä itse kirkosta. Otaksuttavasti se aivan sodan viime päivinä on tuhoutunut tulipalossa, koska 8.3.
Luostarinkadulta otetussa valokuvassa se on vielä ehyenä.
Myös sen kaunishuippuinen
periytyi jo
tornirakennelma
vuodef

ta

1755

-

- oli jo silloin

Agricolrn eli Varuskuntakirkon rauniol 12.6. 67:
\irnhu kellr)torni 0n yhä pystyssä
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Entinen Rurrtsalaissaksaluinen kirkko,
nykyinen Viipurin
matruusiklubi 12.6.67

VARUSKUNTA.
ELI AGRICOLAN

KIRKKO
oli Viipurin vanhin
kirkko Piispan- ja Vahtitor-

Rakennus

ninkatujen kulmassa, peräisin
keskiajalta. Sitä osoittaa myös
sen vino asema nykyiseen katulinjaan nähden. Alkunsa se
on saanut jo v. 1494, kun sitä
edeltäneen luultavasti puisen
kirkon tuhosivat viholliset v.
141l. Pietari Suuren valloitet-

tua Viipurin hän antoi

sen

kreikkalaiskatoliseksi kirkok-

si, jona se palveli
17

vuodesta

22 wden kreikkalaiskatoli-

sen tuomiokirkon valmistumi-

seen 1788 asti. Jäätyään sil-

saanut luultavasti alkunsa alttarin puoleiseen päähän rakennusta tulleesta osumasta, kertoi eräs mukana ollut palokuntalainen myöhemmin. Kun oli
havaittu ilman arkkuja ympäri
kirkon sisustaa olleet vainajat,
koetettiin sammutuksen ohella
siirtää näitä pois kirkosta.

Myös pyydettiin apua

väes-

viereltä on hävinnyt jo vuosia

tehtävään, mutta sieltäkään ei
liiennyt enää apua. Muutama
vainaja saatiin ehkä vedetyksi

sitten.

yli

ulos, mutta suurin osa

jäi liekkeihin.
100 miestä
Tätä työtä niinkuin sammutustakin kirkon sisällä

haittasi

vielä sekin, että vainajien varusteissa mukana olleet pa-

nokset ja käsikranaatit paukkuivat palaessaan. Vain seinät

le, joka muodosti siitä sotalaitoksen viljavaraston 1800-luvun alussa. Vuosisadan lopulla siinä säilytettiin varastossa

alaspudonneen katon
kanssa jäljelle rakennuksesta.
Kirkon itäpuolella oleva
Kellotornina tunnettu kaunis

rappeutumaan rakennus

myös tykkejä.

Uudelleen rakennus sisus-

tettiin

kreikkalaiskatoliseksi

jäivät

torni lienee
I

rakennettu jo
450-luvulla silloisen tuomio-

kirkon kellotorniksi,

mutta

kirkoksi 1913. Tässä tehtävässä se ehti olla vain viitisen
vuotta. Viipurin vapauduttua

sen nykyinen yläosa valmistui
1796. Se säilyi sodissa ehjänä, ja sen tornissa olevat kel-

29.5.1918 se vihittiin uudelleen luterilaiseksi kirkoksi. Se

aikaa...

tunnettiin Varuskuntakirkon

lot

näyttävät

nyt

Moskovan

Viipurin takaisin valtaukjälkeen l94l oli kirkko sa-

sen

lan kirkkona, sillä vanhan tarinan mukaan itse Mikael Ag-

manlaisena rauniona mihin se

jäi palon jäljiltä.

Lienevätkö

ricola olisi haudattu sen hol-

väliaikaiset viipurilaiset

vien alle.

paljon tutkineetkaan,
pitkässä

historiassa päästy talvisodan
loppupuolelle ja tultu helmikuun 18. päivään, Viipurin tu-

sitä

koska

kerrotaan palossa tuhoutuneiden vainajien jäännöksiä löy-

detyn vielä silloin sen sisältä.

Heille tehtiin sitten sankari-

honsunnuntaihin. Sinä päivä-

hauta kirkon kaakkoispuolelle

nä täyttyi myös vanhan tuo-

kirkkopihaan. Paikalle pystytettiin suuri risti ja sen juurelle
väliaikainen muistomerkkira-

miokirkon kohtalo. Ankarassa

RUOTSALAIS.
SAKSALAINEN

KIRKKO
Suomen

kansainvälisimmän

kaupungin nimeä kantaneessa
Viipurissa oli jo vanhoilta
ajoilta myös runsas ruotsin- ja

saksankielinen vähemmistö.
Niinpä sen ruotsalainen seurakunta käsitti ennen talvisotaa
noin 3000 henkeä ja saksalainen tuhannen verran.

Heidän hengellisiä tarpeitaan palveli Paraatikentän laidassa jo vuonna 1799 vihitty
kaunispiirteinen kirkkorakennus. Kirkko säilyi talvisodassa vahingoitta, mutta sitä seu-

ranneena puolentoista vuoden

nimellä sekä myöskin Agrico-

Näin oli kirkon

korjausajasta ei ole tietoa.
Sankarihauta risteineen sen

tönsuojelukeskuksesta tähän

myytiin muonituskomissionil-

loin

\
I

aikana siitä oli riisunu kaikki
kirkollinen välineistö. Alkaen
kullatusta rististä ja kelloista
oli siitä poistettu alttari krusi-

fikseineen, saarnatuoli, kattokruunut, urut ja lampetit.
Paikasta oli tehty jonkinlainen
kulttuuritalo tai klubi tanssija elokuvatarkoituksiin.
Suomalaisten palattua jatkosodan aikana Viipuriin teki

ruotsalaisen

seurakunnan

kirkkohallintokunta 1943 so-

tavuotiset muuril osoittavat

pimuksen sotilasviranomaisten kanssa kirkon yhteisestä
käytöstä myös varuskuntakirkkona. Kirkon korjaustöihin ryhdyttäessä pioneerit
kiinnittivät sen torniin uuden

nopaikka. Ilmeisesti tilan-

vakavia sortumisen merkkejä.

kullatun puuristin. Rakennet-

puutteen takia

Rappauksen karistessa sen
seiniltä on sieltä tullut näky-

tiin myös vaatimaton

pommituksessa sekin sai osuman ja syttyi tuleen.
Talvisodan aikana oli Vii-

purissa Tammisuon hautausmaalla sankarivainajien varsinainen sulatus- ja arkkuunpa-

oli

myös Va-

ruskuntakirkon suojiin kaupunkiin tuotu näitä vainajia
sulamaan. Palokunnan tullessa sammuttamaan kirkkoa se
oli jo savua täynnä. Palo oli

?-a;,-t 4,n

kennelma nimineen.

Nykyisin on kirkko edelleen rauniona ja sen yhä
enemmän murenevat monisa-

viin mm. kaunis holvattu

ovenkaari. Vanha kirkko kuulunee Viipurin restauroitaviin

rakennuksiin, mutta tulevasta

alttari,

taustanaan suuri puuristi ja

saarnatuoli tehtiin sementtiputkista. Poistettujen penkkien tilalle hankittiin tuolit istuimiksi. Syksyllä 1943 pääs-

Krcikkalaiskatolinen

tuomiokirkko 15.8.73

tiin aloittamaan jumalanpalvelukset jälleen korjatussa kirkossa.

Sunnuntaina I 1.6.44 pidettäväksi tarkoitettu jumalanpal-

velus jäi kuitenkin viimeiseksi, sillä Kannaksella alkaneen
hyökkäyksen takia oli seurakuntalaisia saapunut vain
muutamia eikä myöskään sotilaspastori, jonka oli tarkoitus
pitää tämä jumalanpalvelus,
päässyt enää tulemaan. Seurakunnan erään jäsenen pitämä

lyhyt puhe ja rukous jäivätkin
tämän kauniin temppelin viimeisiksi kirkollisiksi toimituksiksi.
Kesän 1944 Viipurin taisteluissa rakennus säilyi ilmei-

sesti vahingoitta ja palvelee
nyt vihertäväksi maalattuna
matruusiklubina.
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KREIKKALAIS.
KATOLINEN
TUOMIO.
KIRKKO

nus jälleen käytössä ehkä ai-

noana kirkkona luovutetussa
Karjalassa
onhan Viipuris- alusta lähtien
sa 1960-luvun
piispanistuinkin. Jälleen katsovat kauniit ikonit sen seiniltä niin siellä poikkeavaa turistia kuin nyky-viipurilaista har-

Vanhana kauppakaupunkina
on Viipurissa varmaankin ol-

lut jo

ennen sen joutumista
Venäjän valtaan l7l0 myös
venäläisiä kauppiaita. Maini-

rasta seurakuntaväkeäkin.

rassa tykistötulessa. Vain
muutamat seinänrippeet olivat
enää jatkosodan aikana pystyssä. Nyt hylätyllä hautausmaalla kulkija voi nähdä vain

pienen punatiilisen sorakummun levittäytyvän heinikossa
entisen kirkon paikalla.

ELIAAN KIRKKO
Viipurin suomalaisen

tun vuoden jälkeen venäläisen
väestön osuus sen asujamistossa kuitenkin lisääntyi ja
kaupungin piirityksessä silloin
pahoin vaurioituneen tuomio-

Sorvalin kirkko

ortodoksisen seurakunnan toiminta alkoi vuoden 1930 alussa ja
kirkokseen se sai Papulan rau-

ennen sotia

tatiesillan viereisellä kumpa-

väheksytty sanomalla, ettei
sota yhtä miestä kaipaa. Joku

reella olleen kauniin pienen
Eliaan kirkon. Se oli raken-

sentään myöntää, että kyllä

hyvä mies on merkitykselli-

nettu 1796 Pietarin esikaupun-

- paikalla oikeaan aioikealla

v

gin

sellainenkin oli aika-

naan- Viipurissa

venäläisen

väestön hengellisiä
tarpeita
varten ja vihittiin aluksi "Vir-

#

Kirkko korjattiin uudelleen
varustettiin mm. keskus-

mäinen ja samalla viimeinen
liturgiajumalanpalvelus.

Talvisodassa kirkko jäi ehjänä paikalleen, mutta oli poltettu l94l kesällä neuvostojoukkojen poistuessa Viipuris-

ta. Vain kiviseinät ja torni rutistuneine kupoleineen olivat
jäljellä. Vuoden 1944 jälkeen

korjauksen

jälkeen se otettiin v. 1722palvelemaan Viipurin venäläisen

väestön tarpeita. Kun sitten
uusi kreikkalaiskatolinen tuomiokirkko valmistui 1788 siirtyivät jumalanpalvelukset sin-

ne. Ennen talvisotaa oli Viipurin venäläisen väestön määrä noin 5000 henkeä, joten

RISTIMAEN
HAUTAUSMAAN
ORTODOKSINEN
KIRKKO
Ristimäen venäläisellä hautausmaalla olleen ja

l9l7

pa-

laneen kirkon tilalle valmistui
1936 pääasiassa kauppaneuvos F. 1. Sergejelfin lahjoitus-

heitä varten toimi kaupungissa

varoin uusi kirkko.

useampiakin kirkkoja.

arkkitehtien

Tässä,

U. Ullbergin ja

Talvisodassa säilyi Raatihuoneen torilla kohonnut suu-

A. Nikulinin piirustusten mukaan tehdyssä "Kaikkien py-

ortodoksinen tuomiokirkko

hien kirkossa" oli kahdeksan

ri

Kristuksen kirkastukselJe
-omistettu
suurin piirtein
vahingoitta.- Sitä seuranneena

kelloa ja sen ikonostaasi ja
muu kirkollinen kalustus oli
tuotu 1924 lopetetusta Havin

aikana l94O-41

kirkosta.

oli

nuksen kirkollinen

raken-

sisustus

Talvisodan

loppupäivien

on rakennus purettu kokonaan
ja samoin sen ympärillä olleet
hautakivet on kuljetettu pois.
Paikalla on nyt vain pieni
puistikon tapainen aukea.

SORVALIN

!

Muistuu mieleen ennen sotia kuultuina parikin eri mieli-

Hj.

Siilasvuo painotti,

tä hän parhaiten voi
taistelun kulkua

että

seurata

eli siis par-

haitten yhteyksien keskipisteessä. Eversti E. Vihma oli
tinkimättömämpi: johtajan on
oltava henkilökohtaisesti taistelun keskipisteessä voidakseen esimerkillään valaa voi-

maa taistelijoihin silloin kun
nämä ovat jo kuluttaneet kaiken oman voimansa inhimillisesti katsoen loppuun.
Yhrä mielrä oltaneen siitä,
että molemmat olivat tavalIaan oikeassa. Lieneekö sitten

Suuri Noutajakin

antanut

kummallekin toivomansa mukaisen kohtelun, sillä kuoli-

han Siilasvuo vuonna 1947
sodan rasitusten murtamana
vuoteeseensa, kun taas Vihma
sai 5.8.1944 Juustilan Pyörä-

KIRKKO

kankan etumaastossa etu-

Sorvalissa olleella venäläisellä hautausmaalla sijaitsi kohtalaisen kookas puurakenteinen kirkko, joka oli pyhitetty

Neitsyt Marian kuoleman
muistolle. Se oli rakennettu

1888 ja palveli hautausmaan
siunaustilaisuuksissa ja Sorvalin kohtalaisen lukuisaa venä-

linjan edessä nuo sirpaleet, jotka veivät hänet, divi-

sioonan komentajan, kuoloon
"saappaat jalassa".
Kukaan ei kuitenkaan kieltäne sitä, että esimerkki vai-

kuttaa aina. Varsinkin, jos
sellainen on käytettävissä hy-

vin vaikeana hetkenä,

sodassa

läisperäistä väestöä. Kirkko
säilyi talvisodassa ja myös kesällä 1941, mutta luultavasti

pelon ollessa suurimmillaan,

se on tuhoutunut 1944 Sorvalin asutusta pahoin koetelluis-

kululle jopa ratkaiseva.

kuitenkin tuhottu ja siitä tehty

ankarissa puolustustaisteluissa

sa taisteluissa. Nykyisin

teatterin kulissivarasto.
Nykyisin on kirkkoraken-

Ristimäen alueella kirkkorakennus tuhoutui täysin anka-

den
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kaan

johtajan paikka on siellä, mis-

vuoden marraskuun 26. päivänä siellä toimitettiin ensim-

kuntakirkon

kunhan tämä vain on

nen

jauksen yhteydessä pyhitettiin
sittemmin profeetta Eliaalle.

lämmityksellä 1939, jonka

myöhemmin varus-

on yksilön merkitystä sodassa

pidettä johtajan sopivasta paikasta taistelun aikana. Eversti

ja

i!

JOPA sananlaskun voimalla

mutta ilmeisesti jonkin kor-

voittavan lähteen" kunniaksi,

&

?

kirkon

A. H. TURUNEN

on

kirkon paikka tyhjä ja pensai-

peitossa.

!

kuoleman nuollessa kantapäi-

tä, sen vaikutus on taistelun
Sotien historioista tunnemme hyvin monia esimerkillisiä
sotilaita
Rommel tulee lähinnä mieleen.
Mutta huomio-

O Mikä on komentajan paikka taistelussa
onko se hyvin valaistu teltta tai korsu,
-jossa radiot ja puhelimet toimivat ja
tilanne näkyy kauniilta kartoilta vaiko
taistelun polttopiste, jossa soturin henkinen
kestokyky pannaan koetukselle?
O Kenraali E. Vihma oli sitä mieltä, että
komentajan tehtävä on valaa miehiinsä
uutta voimaa silloin kun taistelijat ovat
kuluttaneet oman voimansa inhimillisesti
katsoen loppuun.
O Itse hän teki näin viimeiseen hengenja hänen divisioonansa
vetoonsa saakka
pysäytti vihollisen Ihantalassa.

ta vaille on

varmaan jäänyt

moni vaatimaton johtaja. jonka panos taistelujen kulkuun
on kuitenkin ollut ratkaiseva.
Vaatimattomana kuvana yhdestä tällaisesta Pikku-Rommelista muistelen tässä ensim-

mäistä esimiestäni, jääkärikapteeni Viljo August Laak-

YH:n aikana ja sen jälkeen

aina vuoden 1939

loppuun

hän komensi suoraan l.Divisioonan alaista joukkoa, Jal-

kaväkirykmentti l3:n vahven-

III Pataljoonaa. Hänen
alaisensa tiesivät hänestä jotakin jo ennestäänkin
olihan
- sukeltiedossa hänen tulonsa
nettua

I
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Iusveneellä Porvoon saaris-

soa.

toon jääkäriaikoina ja sen jälkeiset tekoset eri puolilla Suomea. Mutta alaisten kunnioiIuksen herätti kuitenkin ennen
muuta se hienous ja viisaus.
jolla hän kohteli kaikkia joh-

dettaviaan pienimmästä suurimpaan. Kun hän ei ollut erityisen korkeasti peruskoulu-

tettu, puuttui hänen olemuksestaan täysin tuo usein ärsyt-

tävä ja varsin monesti katetta
vailla oleva ylemmyyden
asenne, jolla osa upseeristoa
pyrki kohtelemaan kanssaihmisiään.

Laakso

oli erityisen liikku-

vainen komentaja. Ei ollut sitä
paikkaa silloisen Lampeisten-

Konrcrrllrl.r l.r

Viljo August

r

rt.rr

r

Laakso

ojan, myöhemmän Merkin
puolustuslohkolla Summasta
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vasemmalla olevalla linnoi-

tustyömaalla. minne

hänen

ketterä, jäntevä olemuksensa

ei olisi ilmestynyt töiden kestäessä. Ja itsepäinen hän oli,
huomattiin jo varsin varhaisessa vaiheessa! Jos hän oli
nähnyt tärkeäksi jonkin puose

lustusaseman oleellisen yksi-

tyiskohdan

järjestämisen

omalla tavallaan, se tehtiin
näin varmasti loppuun
to- sasin pikkuhiljaa ja vastaan
nomatta, mutta tarpeen vaatiessa vastoin divisioonan oh-

jeita. Kaiketi ratkaisut olivat
oikeita, sillä tältä kohdalta ei
Summaa jokapäiväisistä yrityksistä huolimatta koskaan
murrettu

tämäkin meni vikaan.

Ajattelin hiljaa

itsekseni,

että minun olisi tästä alkaen
mukavampi kuljeksia ilman
komentajan seuraa, ettei tar-

ja Lampeisten suunnista suunnatuilla pihdeillä

kannan

Lähteen ja Summan kylän
edessä oleva vihollinen. No
se juttuhan ei mennyt al-kuunkaan piirustusten mukaisesti, joten Lampeistenojalta
hyökännyt III/JR 13 oli illan
tullen taas ottanut rintamavasasemat

MYRSKY PUHKEAA

miehittäneiltä joukoilta.
Vallitsi yleinen hiljaisuus,

Ensimmäinen kosketus tuo-

olihan vihollinenkin varmaan

hon pelottomuuteen, josta hän

väsynyt päivän taistelut kes-

vapaussodan päiviltä
kuuluisa, tuli hetkenä, joka on
ikuisesti piirtynyt mieleeni.
Oli jokin aurinkoinen päivä
sodan puhkeamisen jälkeen.
Kaikki oli rauhallista, ei kuulunut edes kiväärin laukausten'
napsahduksia parin kilometrin
päässä sijaitsevilta -etummai-

tettyään. Jostakin

syystä
Laakso ja minä olimme viipyneet etummaisessa joukkueen
korsussa myöhään ja vasta il-

silta vartiopaikoilta. Päivä oli

korsuille.

oli jo

lan

vaan neljällä!
Räiske alkoi
etulinjasta ja siirtyi porras

portaalta taaemmas lähestyen
meitä. Kun repivät räjähdykset olivat noin I00 metrin
päässä, alkoi pelkoni kohota
jo siihen pisteeseen, että teki
mieli painua maihin. Mutta

kun kaveri tallusteli vain rau-

hallisesti edellä, en voinut

vimmän painanteen ja painuin
sinne varmasti yhtä litteäksi
kuin kampela mutaan.

nikin joka hermoa.
Viimein, kun tuo pirullinen
pauke oli vain 50 metriä meis-

"Järistys" kesti vain het-

tä ja sirpaleet lauloivat joka

ken, vaikka se tuntui ikuisuuden pituiselta. Kun se vihdoin

puolella, kaveri ehkä armahti

ja oksien

kappaleita,

hyökkäystä

v

eikä vain yhdellä

tuota tietä

tehdä mitään muuta kuin jatkaa matkaa, vaikka pelko kur-

multaa

-

joku sai päähänsä, että on ammuttava kevyellä heittimellä

rimman mättään kupeesta sy-

pastani karistellen päältäni

naamioitu
odotetaan
seuraavaa

taaempana oleville esikunnan

Kaikki meni hyvin puoli-

loppui ja kömmin ylös kuo-

auki ja

naattikuoppien rikkomaa korpipolkua pitkin pari kilometriä

matkaan saakka, mutta sitten

sin, mutta sen muistan, että
etsin silmänräpäyksessä suu-

asemat on
taas lapioitu

hämärtyessä aloimme

jäljessä viestikorsulta Merkin
torpalle päin, kun taivas repesi! Tuli täysin odottamatta nelituumaisen patteriston tuli-isku, joka oli ilmeisesti tarkoitettu Laakson asuman torpan

hyeksi.
Ja me olimme myrskyn silmässä! En jaksa kuvata, kuinka pelästyin ja kuinka pelkä-

Summan

vaeltaa jäistä, mahtavien kra-

puolessa ja tallustelin Laakson

tuhoamiseksi. Jostakin Perkjärveltä ammuttuna se jäi kuitenkin noin 300 metriä ly-

asemiin

vitse munata itseään pelkonsa
noin räikeästi näynämällä.
Oli kestetty improvisoitu
joulun aatonaaton hyökkäys,
jolloin yritettiin motittaa Suo-

tuun väliaikaisesti

!

'".'#llTl)

ovat iskeneet

pelkuria, katsahti
virnisti ja virkkoi:

multaa tuiskusi hautaani, maa
vapisi. Ryminä meni kuitenkin ohi melkoisen pian ja kun

taakseen,

kurkistin montun reunan yli

Mennääs mekin maihin

näin komentajani kömpivän
ylös läheisestä montusta ja

ja-katsotaan, ampuvatko

ne

kuulin jupinaa:

noudatti ehdottomasti Vihman
linjaa: hän oli aina henkilö-

kohtaisesti taistelujen paino-

pisteessä. Jos hän ei hyökkäysten alkaessa jo ollut etu-

linjassa, viimeistään tulivalmistelujen aikana hän sinne

ja

peijakas sen kuin virrtisti ja

En tarvinnut komentoa kun
sukelsin lähimpään kahdek-

Onpa hiton järjetöntä
ammuskelua!
Tästähän ehtisi
etanakin karkuun!

sanoi rauhallisesti:
Mennään nyt vain torp- eivät ne enää ammu ja
paan,

santuumaisen tekemään monttuun! Ja samassa ympärillä jo
jäälohkareita ja
tärisikin

KUIN ISÄ POJILLEEN

miehelle
mieskohtaisesti, miten oli ammuttava, miten oli sen jälkeen

Taistelujen aikana Laakso

vilkkaasti siirryttävä

näin Laakson polvillaan läheisessä pellon ojassa. Tuo äijän
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meitä!

-

kiirehti

juoksujalkaa!

Kulkien -taisteluhaudassa

hän

neuvoi kullekin

toiseen

taakse... Otahan nyt tämä ja
ammu itse!
Hyvä, mutta

- kilpeen, eivät
älä ammu siihen
luodit siihen pysty, vaan am-

mu noin! Kun ammut niiltä
kintut ensin poikki niin kyllä
ne tulevat esiin sieltä kilven
takaa. Noin, hyvä! Ja taas livistetään

keen, jolloin päivittäin torjur
tiin jopa kolme hyökkäystä,
pääsi joukko tammikuussa lepoon ja rykmenttinsä JR l3:n
yhteyteen. Pitkäksihän ei lepo

ja

Oli kuin jokin häivähdys

toivosta olisi tullut sisään tuon
kuolemanväsyneen, mutta it-

Näykkijärven-Mustalampahin, järkyttävin ja masenta-

vin: Summan linja murtui hir-

/ Majuri Laakso keväällä

vittävän ylivoiman edessä.
Tuon vaiheen jälkeiset ajat
l94l

ovatkin jääneet muistokuvioihin unilta tuntuvina: ei ollut

ei voinut
nukkua koskaan, sillä yölliset
tilaisuutta levätä,

JR 35:n komentajat kesällä

l94l;

vasemmalta majuri F. J. Jansson (I P),

ev.erstiluutnantti L. Ruotsalo
(rykmentin komentaja),
Majuri V. A. Laakso (III P) ja
kapteeni V. Ryynänen (II P)

v

hyökkäykset

pitivät

kaikki

mukana taistelussa ja päivisin
ei voinut edes lämmittää sil-

loisia majoituspaikkoja, pahvitelttoja, sillä jokainen nouseva savukiehkura tiesi vihol-

lisen pommikoneaallon ilmestymistä paikalle.
Koko rykmentin, mutta erityisesti III Pataljoonan mies-

hukka oli ollut masentava.
Komppanioiden taisteluvahvuus oli vain 18-28 miestä.
Upseerit olivat kaatuneet,
haavoittuneet taikka palellut-

taneet itsensä

seisoessaan

miestensä vertaisina vartioissa

tuolloin vallitsevassa 40

as-

teen pakkasessa.

Komppanioiden päällikköinä toimivat

reservin kersantit ja vain talouspuolella lienee ollut upseereja. Tällaisin voimin joupaikkaan, miten oli suojaudut-

tava panssarien suorasuuntaustulelta, miten tuhottava
panssari, jos se pääsi hautaan.

Katsellessaan pk-ampujan
vierellä tämän touhuja
pyr- enkihän tämän pää olemaan
nen taisteluihin tottumista
liian alhaalla, niin että tähtäämätön tuli pyyhki puiden latvoja!
hän taputti pehmeästi
miestä- olalle, otti tämän pk:n
itselleen ja jupisi:
Katsohan
ei kannata

- hehtaaritulta,
ampua
sentään

ei

niitä

niin tiheässä ole!

Katsos, tuolla tuovat taas konekivääriä! Katso, tuon valkoisen kilven takana, tuolla
puskan vierellä! Nääiin... Hy-

vin kierähti, katsos, meni toija nyt kolmas!
nenkin
Ja
nyt häivytään
tuonne mutkan

Hän oli itse . erinomainen
ampuja, joten teki suurenmoisen esimerkillisen vaikuruksen, kun hän käyni milloin kivääriä, pikakivääriä taikka
omaa asettaan konekivääriä
hänhän oli Porin Rykmen-tin kk-komppanian päällikkö
ennen sotaa. Eikä ole liioittelua jos sanotaan, että ilman
Laakson henkilökohtaista rohkeutta, hänen antamaansa esi-

merkkiä

LampeistenojanMerkin lohko olisi tuskin kestänyt. Eikä hän oikeana taiste-

tui rykmentti sitten sivustavarmistukseen Huumolan autiolle

Kultakummun-Majajoen
taistelujen riehuessa kuumimmillaan.

yritti
Vihollinen yritti
epätoivon vimmalla- panssa-

matta, että tuo avuksi tuleva

divisioona, 23.D, oli täysin
taisteluun tottumaton, vanhoista miehistä koottu yksikkö.

Ei tullut lepo pitkäksi nyG
kään, sillä vihollinen seurasi
vetääntyvien joukkojemme

tuntumassa aivan tiiviisti.
Taisteluja käytiin melkeinpä
yötä päivää NäykkijärvenMustalammen-Kämärän

maastossa. Everstiluutnantti
K. Vaala, joka toimi JR 13
komentajana, joutui kokeneinpana johtamaan melkein
kaikkia toimia tuolla lohkolla.
Kun eversti V. Polttilaoli saanut kuolettavat sirut Kämärän
harjulla ja parhaat pataljoonien komentajat olivat poissa,
tuo lankesi itsestään. Ja Vaalan luonteiselle miehelle, joka

ei saanut unta ennen kuin vii-

yön hämärissä oli palannut,
tuo aika oli rasittavistakin ra-

julle

joukkojemme taakse.
Kapteeni Laakso oli tavan
mukaan johtamassa edessä
taistelevaa porukkaa

ja esi-

- Hän
merkki vaikutti nytkin.

tehtävä mahdollisimman hy-

horjuviin miehiin.

Uuvuttavien taistelujen jäl-

sumuisesta ovesta himmeästi
valaistuun kuoppaan! Hän silmäili ympärilleen, hymyili ja
sanoi verkkaan:
eipäs näyHei kaverit
- noin näivettyneiltä!
tetä
Jokos
tiedätte, että meille on tulossa
apuun kokonainen divisioona
aivan levänneitä joukkoja!
Kyllä tästä vielä selvitään ja
työnnetään iivana takaisin
Lähteen taakse! Meidän onkin
kai aika lähteä nyt Honkaniemeen vähän lepäämään.
Viisaasti hän jäni mainitse-

seen siten Hörkön suunnassa
taistelevien tieyhteydet ja
päästäkseen Huumolan tiehaaraan ja sitä tietä Kämäränhar-

tuhosi

SUMMA MURTUU

sensä pirteäksi pakottaneen
miehen hypähtäessä korsun

reineen päästä läpi katkaistak-

lijana suinkaan vihannut vikoko touhu oli hähollista
joka oli
nelle ammattityötä,
vin.

sien oksakuviin.

aika käytettiin ns. väliaseman

Sitten seurasi tuo asioista

t

kunnan vähäiset rippeet, tuijottivat tylsinä toisiinsa tai hir-

kaikki

silloinkaan tullut,

men linjan varustamiseen.

!

korsuun, jossa viestimiehet,
pioneerit ja lähetit, nuo esi-

meinenkin

tiedustelupartio

sittavin. Mutta hyvin hän kesJa sen kestävyyden ehkä
antoi tieto siitä, että varsinaisia taistelutoimia oli edessä

ti.

johtamassa mies, johon voi
luottaa: väsymätön Laakso.

henkilökohtaisestikin

jonkin panssarin ja sai esimer-

killään henkeä väsymyksestä
Ja linja kesti.
Eräänä iltana, taistelujen jo

vaimennuttua, hän tuli rykmentin esikunnan komento-

SODAN
LOPPUVAIHEET
Laakso johti edelleen taisteluiden kulkua aina etulinjassa

ollen. Moni tilanne

pelastui

vain hänen toimiensa ansios423
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ta. Niinpä eräänä iltana, kun
hyökkäys tuli koko Näykin-

mentajaksi. Tässä tehtävässä

Mustalammen kannaksen le-

hän ei ehtinyt olla pitkään, sillä ollessaan tapansa mukaan

veydeltä, Laakso huomasi, et-

jotakin tonkimassa rykmentin

tä

mentin:

komentajalle vähemmän kuuluvassa paikassa, etulinjan
edessä, hän tallasi penaalimiinaan ja menetti jalkansa säärtä
myöten. Samoihin aikoihin
hänet ylennettiin everstiluutnantiksi ja hän tuli jonkin koulutuskeskuksen päälliköksi.

lähettyvä hyvän
jo eän kuulu!
- kovia sanoja
Harvinaisen
käyttäen Laakso sai miehet

tuolla rauhallisella paikkakunnalla hän totesi:
Täällä näkyy olevan up-

rautatien-Näykkijärven

välisen osan miehittäneet miehet, jotka olivat tuosta uudesta

porukasta, jättivät asemansa.

Hän haali kokoon lähimmät
miehet, riensi paikalle ja sai
korviinsa savolaispojan kom-

Tulj

seän aekaan

kääntymään takaisin ja tulemaan mukanaan niiden hänen
omien miestensä avuksi, jotka
jo olivat miehittäneet jätetyt
asemat. Ja kun alkoi rajuin

hyökkäys, jolloin vihollinen
tuli panssarien vetämiin rekiin
kuormatuin massoin ja miehiä
vaunujen päälläkin roikkuen
sekä niiltä tulen vaikutuksesta

karjuen telaketjuihin sortuen,
panssarit pääsivät läpi, mutta

jalkaväki ei. Ja kun panssareilla ei ollut suojaa, oli niidenkin polttopulloja ja kasa-

panoksia peläten lähdettävä
takaisin. Ja seuraavana päivänä, jolloin hyökkäys uudistui
entisin tavoin, nuo uudetkin
miehet pysyivät paikoillaan ja
taistelivat kuin sotaan tottuneet.

Kun kapteeni Laakso ylennettiin majuriksi ennen talvisodan päättymistä, hän oli sil-

Päivän tutkittuaan

asioitrr

seeri-inflaatio
!
Jonka seurauksena taisteleva kenttäarmeija sai monta
tuoretta upseeria!
Eri kertomuksen aihe olisi.
mitä hän puuhasi Lapin sodassa saatuaan puujalkaisena JR
8:n komentoonsa. Se vain on
varmaa, ettei hänen esimie-

selvillä etulinjan

touhuista.

Laakso asui nimittäin yhäkin
hänelle
suotiin se kunnia, jonka hän jo
aikoja sitten oli ansainnut: hä-

net nimitettiin Mannerheimristin ritariksi.

Viljo August Laakso. ritan
ja soturi, lepää nyt Hämeen

loin sairaalassa saatuaan luo-

din läpi

dalleen pyslytläneet. Ja
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lfu oden päästäfi mo. Itlilloin Sinä?

siellä! Vihdoinkin

sydämessä, Rengon tasavallassa, mahtavan paaden alla.
jonka hänen alaisensa taistelujen päiviltä ovat hänen hau-

maksansa. Jatkosotaan hän lähti JR 35:n III Pataljoonan komentajana, mutta
siirrettiin 2l .7 .1941 JR 6O ko-

Timoz "Kun on yhden asunnon säiistönyt niin toisen - sen stturemman, iossa
pojiltakin saa enemmiin rauhaa - sciöstö'
minen menee ihan kuin vanhasta muistista.
Vuoden piiiistii sitti sitten katsotaan."

hellään, Kylmii-Kalle Heiskasella varmaankaan ollut syytä
haukkumiseen etteikö rykmentinkomentaja olisi ollut

me loputkin hänen

piarr

alaisensir

tapaamme hänet viimeisen iltr
tahuudon jälkeen...

Onko tänään se päivä' jolloin sinä lasket
ja tulet Postipankkiin puhumaan vas-

säästösi

r

taantulolainasta? Tirle pois vaan!
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SUORITIN ASEVELVOLLI-

SUUTTANI Jääkäripataljoona 4:ssä. jonka vakituinen si-

loituspaikka

oli silloin Kivi-

)
komppania, johon allekirjoittanut kuului, määrättiin ma-

joittumaan aivan Kuolemanlaakson yläpuolella olevaan

niemessä, Sakkolan pitäjässä.
Alokkaaksi astuin tähän patal-

nuorisoseurantaloon.

joonaan tammikuun

keen alkoi kiireinen työ. Ensin valmistettiin rajan tuntumaan ampuma-asemat ja kaivettiin henkilökohtaiset suoja-

4.

pnä

1939. Syksypuolelle tultaessa

sodan uhkaavat varjot levittäytyivät yli rajojemme. josta
syystä pataljoonamme siirret-

tiin rajapitäjään,

Rautuun.

Heti

majoitusvaiheen jäl-

poterot, mitattiin matkoja ja
laskettiin maaleja heitinam-

muntoja varten.

Menomatka sinne oli vailla tavallisen harjoitusmanööverin
tuntua, sillä kolonnamme au-

etukäteen lasketulle maali-

tot olivat lastatut todellisilla

ronsa.

kranaateilla ja raskailla jalkaväen aseilla. Miesten patruu-

nalaukut olivat sullotut täyteen "kovia" entisten "pauk-

Jokaiselle

alueelle annettiin oma numeVarsinaista sotilaskoulutus-

ta ei paljonkaan ollut. Siihen
ei ollut aikaa, sillä ampuma-

asemien valmistuttua alkoi

kujen" sijasta. Vieläpä annettiin lähtiessä määräys, että jos
vieraita lentokoneita sattuisi

kiireinen työ kaivaa hyök-

näköpiiriin, olisi ne yhteislau-

Ianka-aitoja toinen toisensa
viereen. Työ oli raskasta,

kauksin kurkoteltava alas.
Pataljoonamme majoitettiin
K uolemanlaakson itäpuolelle,

noin 4 km rajalta. Tykki-

käysvaunuesteitä; murroksia
kaadettiin ja vedettiin piikkimutta osaltaan kauniit ilmat ja

tuo armoitettu sotilashuumori
pitivät mielialat korkealla.
425

Rafallä...
Aamuvarhaisella läksimme

pyörillä ajamaan jäätynyttä,
ohuen lumikerroksen peittämää kolukkoista metsätietä.
Kylä oli pienenlainen tyypillinen karjalainen metsäkylä.
Muutamia taloja näkyi metsää
ympäröivän aukeaman laita-

milla.
Ilmoittauduimme siinä talossa, joka oli meillä topografikartalta näytetty. Talossa oli
kotona vielä sekä isäntä että
emäntä, muu osa perheestä oli
joutunut lähtemään evakko-

tielle. Kovin hermostuneilta ja
rauhattomilta he vaikuttivat.

"Niin, kyllä puida oli

tänään

tarkoitus, mutta näyttää siltä,
ettei siitä taida tulla mitään",
sanoi isäntä. "Nuo rajantakai.
setkin ovat tulleet niin uhkaaviksi, ettei uskalla kohta ulkosalla liikkua.

"

Sen puolesta olisimme kyl-

Mitä mahtaa olla rajan takana'l

SA-kuva

Sodan syttymiseen silloin ei
vielä paljonkaan uskottu: oli-

han Kansainliitto,

hyökkää-

oleva isäntä. "Ei tässä enää
tiedä tehdäkö mitään vai ei.

mättömyyssopimus ja Stalinin
vakuuttelut rauhantahdostaan.
Siitä huolimatta me linnoitim-

Muuttokäsky ruli juuri meillekin, joten jätettävä on kaikki
kuitenkin, kun ei ole enää kylässä hevosiakaan." Sanoimme viipyvämme kylässä joka
tapauksessa iltaan saakka siltä
varalta, että apuamme tarvittaisiin.

eihän vara venettä kaada! -Luodessamme hikeä valume

vin naamoin ja joskus niskuroivin mielin noita tankkiesteitä ja juoksuhautoja me tuskin ajattelimme, että kerran
niiden suojissa saisimme jat-

Emännälle näytti

kaa heiveröistä elomme lan-

- kaikjättää koti ja sen mukana
ki, kaikki, mikä elämän varrella on siinä niin rakkaaksi
tullut! Koko aikana hän ei puhunut sanaakaan, oli kai siten

KARJALAN KANSAA
KAIKKI vähemmän työkykyinen siviiliväestö oli rajaseuduilta evakuoitu taemmaksi, mutta,työkykyinen osa oli
saanut jäädä viljankorjuuseen.

helpompi kätkeä sydämensä
pohjaton suru. Mutta kun
isäntä sanoi: "Jätettävä on
kaikki"
silloin nuo kovan
elämän- uurtarnat rajaäidin

Useana päivänä olimme yhteisvoimin auttamassa sadon
korjaamisessa.

kasvot peittyivät esiliinaan ja
kumaraiset hartiat nytkähdellen hän poistui toiseen huo-

Eräänä marraskuisena päivänä sain komennuksen lähteä
kuuden jääkärin kanssa Vepsän kylään viljoja puimaan.
Koska tiesin, että Vepsän kylä
on ihan rajan pinnassa, läksin
mielelläni, sainhan täten harvinaisen tilaisuuden käydä
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edessä

olevien tapahtumien vyöry tupiti
levan liian raskaana

kaa...

ihan rajalla tämän kriitillisen
odotuksen aikana.

lä voineet puida, mutta kun
puimakoneen moottorissa oli
jotakin vikaa ja sen vakituinen
käyttäjä oli poissa, ei moottoria oltu saatu käyntiin. "Jos
me koettaisimme", sanoi joku
joukostamme. "Ei kannata",
vastasi masennuksen tilassa

neeseen...

"Lähdemme tästä katsomaan rajalle", sanoimme.

"Parasta olla menemättä, ovat

meille kylän vakituisille asukkaillekin antaneet tuntuvia vaI.uulrlrnttr

(i. W. Kontiopiiri ränrikkrnä Kirinicntcss:i

cnncn talvisotaa

roituksia rajapuroa lähestyt-

Rajalla...
täessä", varoitti isäntä. Lupasimme olla menemättä rajapu-

rolle.

Ulos tultuamme seisoimme
liikkumattomana ryhmänä talon pihalla. Aänettöminä, vakain miettein katselimme pienen peltoaukeaman alla juoksevaa pientä polveilevaa puroa. Se oli r a ja.
v6in
- purotuollainen yliharpattava
nen! Mutta tuo on nyt se raja,
joka "railona aukeaa". Emme
olleet juhlallisia, enemmänkin
pelonsekaisella kunnioituksella, synkkien aavistusten vallassa tuijotimme tuota maas-

tossa mutkittelevaa mustaa

Linnoitustyömme jatkuivat
kiihtyvällä vauhdilla. Rauhanneuvottelutkin tuntuivat ajautuvan umpikujaan. "Sota siitä
pakanasta näyttää sittenkin tu-

levan!"

Marraskuun loppupuolella
ilmat kääntyivät sateisiksi, joten linnoitustöistä palatessamme olimme paitsi nälkäisiä
myös läpimärkiä ja väsyneitä.
Majapaikassamme, siinä nuo-

ei

ollut
lämmityslaitteita, joissa oli-

risoseurantalossa,

simme yön aikana voineet
kuivata vettä valuvia vaatteitamme. Märkinä ja vilusta vä-

juovaa, joka erotti

risten yritimme nukkua lähellä
toisiamme suurella tanssilat-

maailmaa

tialla.

-

kaksi
lännen ja idän.

Mutta ilmat eivät

NAAPURI ON
TARKKANA
pinta oli naamioimisistutuksilIa saatu tiheää metsää muistuttavaksi. Katsoessamme tarkkaan näimme puunrunkojen
välissä jatkuvaa liikettä; siellä

saan tinkinyt. Kurinpidollises-

ti

hän oli pataljoonassa hyvin

tunnettu.

Jonakin marraskuun pimeä-

teki meille tiettäväksi, että jo'
kaista liikettämme oli seurattu. Kun hän nosti kiikaria silmilleen nähdäkseen paremmin
kuului päittemme päältä teräviä vongahduksia ja joku luo-

deista iski näkötornin puura-

kenteisiin. Heti tiesimme,
mistä on kysymys, sitä vain
ihmettelimme, kun emme
kuulleet lähtölaukauksia. Ei
jäänyt kaverimme odottelemaan alastulokäskyä
omaaloitteisesti tuli alas ja-kiireesti sittenkin, "kun aivan korvan juuressa niin ilkeästi vongahti.

"

aiheuttama

kireys: "Tänä iltana on

ryssä

sanonut irti hyökkäämättömyyssopimuksen. Aamuun

kranaatteja

putoilla

eteen,

taakse, sivuille...

Kranaattien ympärillä rä-

mennessä nähdään mitä tulee.

jähdellessä ja sirpaleiden ulvoessa juoksivat miehet ase-

Kaikkien on oltava valmiina
minuutin sisällä, jos hälytys

yllättävän rauhallisina.

asemiin menosta tulee." Annettuaan vielä muita ohjeitaan
mahdollisen sodan syttymisen
varalta hän poistui ja toivotti

yllätykseksemme komppa-

miin kuljettaviin autoihin

-

Tuskin olimme ennättäneet
edetä sataakaan metriä kohti
asemiamme

kun

vastaamme

juoksi hätääntyneenä 16-17vuotias siviilipukuinen nuorukainen. Ehkäpä hän oli yön
turvin tullut hakemaan jotakin
tärkeää autioksi jääneestä ko-

distaan ja

yritti nyt henkensä

pystynyt paljoakaan järkyttä-

kaupalla juosta pois tykkitulen

mään miesten mieliä. Pienen
ajan kuluttua tasainen kuorsaus ilmoitti, etteivät nuo täysissä varusteissaan, saappaat

ylettyviltä. Automme oli juuri
sivuuttanut hänet, kun tykin

tuffi
{if,}

ajatuksissaan. "Tuossa on tuo
tähystystorni, noustaan sinne,
niin näemme paremmin", eräs
ehdotti. "Eipäs mennä,
isäntä varoitti siitä", sanoi
eräs joukossamme ollut raja-

jon paremmin.
Hänen itsepäinen tekonsa

nen jännityksen

Sodan syttymisen mahdollisuutta oli jo niin kauan vatkattu ettei tuo juuri tuotu ilmoitus

Vähän

Karjalan poika. Mutta edellinen puhuja oli niin intoa täynnä, että tahtoi muiden kielloista huolimatta nousta ainakin
näkötornin ensimmäiselle tasiitä jo näkee palsanteelle

laavavirran. Saikka-annos jäi
saamatta, sillä kohta alkoi

nialleen hyvää yötä.

taempana kuului kenttäsahojen ja työkoneiden yhtämittai-

"Mitähän ne
nen ulina.
- kysyi joku
siellä tekevät?"

ja ilmoitti sitten

pakotetun rauhallisesti, mutta
äänessä kuitenkin jonkinlai-

joukkoonsa

ta urakkaosuuksia

likkö Iuutnantti C. Kontiopiiö
oli mies, joka ei vaatimuksis-

lieskat välkähtelevät päiväksi
valkenevassa aamussa.
Koko taivaanranta on yhtenä tulimerenä. On kuin patoutuneet helvetin voimat olisivat
särkeneet kaikki sulut ja päästäneet valloilleen punaisen

olla esteenä osallemme tulleitäytettäessä. Komppaniamme uusi pääl-

VENÄJÄN puoleinen rajan-

mentiin ja tultiin.

saaneet

päivän ilta. Luutnanttimme ilmestyi eteemme aivan toisenlaisin ilmein kuin ennen. Vihainen muoto oli läpikäynyt
täydellisen muodonvaihdoksen. Hän loi tutkivan katseen

ammus putosi lähelle ja sirpale vei nuorukaiselta alaleuan
kokonaisuudessaan. Etäänty-

västä autosta näimme, miten
hän hoippuen juoksi edelleen
kaatui
nousi jälleen ja
-yritti hoiperrella
- pois
taas.

I

.

.

-kaatui

Me pääsimme asemiimme
ehjin nahoin, vaikka vihollisen lentokoneetkin olivat jo
syöksyjään tekemässä.
Hätäinen soitto tulenjohtopaikalle.
Sieltä ei vastata, ei pitkään

Tulenjohtue tähystää.

S,\-kuva

nä iltana kolme komppaniam-

me jääkäriä haki kenttäpakillaan perunoita autioksi jääneen talon kellarista täyden-

tääkseen vajaata vatsaansa
heikohkon illallisen jälkeen.
Sotilailta oli tietenkin kielletty
noiden perunakellareiden verottaminen samoin kuin kaikki
muukin siviiliomaisuuteen
koskeminen. Tieto tästä perunavarkaudesta meni päällikkömme korviin ja rangaistuksena tuli jokaiselle vuorokausi
kovennettua arestia, joka sovitettiin seisomalla kaksi tun-

tia

asennossa täyspakkaus selässä.

Tuli sitten marraskuun

29.

jalassa nukkuvat jääkärit paljonkaan ajatelleet huomispäivän tapahtumia.
Yö nukuttiin hyvin. Aamul-

la oli herätys tavalliseen aikaan kello 6. Seitsemän aikaan tuli aamutee.

aikaan. Johan tulenjohtueen
pitäisi olla perillä, mutta puhelin ei vastaa toistuvista hälytyksistä huolimatta. On lähetettävä vikapartio
ehkä
- johkranaatit ovat katkoneet
yhteys tuli
dot. Ei sentään

viimeinkin heitinasemaan.

Tulenjohtue soitti. Kranaattikeskitys oli estänyt heitä etenemästä yhtä nopeasti kuin

harjoituksissa. Helpotuksen

EI SAIKKAA VAAN
KRANAATTEJA!
MUUTAMAT olivat jo ehtineet saada saikka-annoksensa
ja olin juuri saamassa omaani.

kun koko eteläinen taivaanranta rävähti veripunaiseksi
niin pitkälle kuin silmä kantoi. Sadat tykit syöksevät yhteislaukauksia ja pitkät tulen-

huokaus, kun tulenjohtue elää

vielä ja voi hyvin!
Tulenjohtopaikkamme oli
pienen aukeaman reunassa,
josta oli hyvä näkyvyys rajalle. Heitinasemat olivat metsäisen kumpareen takana.
Ympärillämme paukkuu ja
ryskää. Vonkuvat sirpaleet rapisevat puissa ja siellä täällä
kaatuu isokin puu kuin hei-
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Rajalla...
nänkorsi sirpaleen leikkaamana. Odotamme tulenjohtueelta
tulikäskyä. Kun sitä ei kuulu,
on se merkki siitä, että vihollinen ei ole vielä lähtenyt hyök-

kenttälapiotani. Hän oli aikanaan valvonut tarkoin, että jokaisella miehellä oli oma suojakuoppansa, mutta jättänyt itsensä ilman. Päivän tykistö-

käämään

keskityksien aikana, kun me
muut suojauduimme kirnumaiseen poteroomme, löi
päällikkömme maihin vatsal-

su61i1133 snsin
- tuolla taukoapehmennystyön

mattomalla tykistöammunnalla.

leen tai hyppäsi lähimpään

Nyt soi puhelin.
Heitinasema.

- Täällä tulenjohtue. Ol- valmiina! Hyökkäys alkaa
kaa! Rajantakainen metsä
näyttää olevan miehiä täynnä.
Nyt
nyt ne lähtee ryntää-

mään- tännepäin tien täydeltä,
koko rajan seutu kuhisee kuin
muurahaispesä.
Hyvä tai- meidän kovas! Nyt avasivat
nekiväärit tulen! Siellä kaatuu
miestä kuin heinää! Maali numero kolme on miehiä täynnä.
Pyytävät sinne heitintulta.

Maali N:o 3.

- Aluetulta.
- Ampukaa!
-Heti alkoivat

asemamme

@.

kranaattikuoppaan.

Tarjouduin kaivamaan hänen avukseen, mutta avustani
hän kieltäytyi

halusi kaivaa

itse kuten muutkin.

Tänä ensimmäisenä sotapäivänä saivat miehet päälliköstämme aivan uuden käsityksen. Yhteisen vaaran hetkellä hän pelottomana ja mie-

toistuvia hyökkäyksiä

vas-

valle tykistöllemme. Kylmän
yön tullessa ne pian täyttyivät
lepoa kaipaavista vihollisista

taan. Nukkuneet emme silmän
täyttä tänä aikana. Toisen sotapäivän iltana saimme mää-

ja kun näin oli

räyksen vetäytyä toiselle viivytyslinjalle. Vetäydyimme

täydensi tykistömme ilman
hakuammuntaa pioneerien jär

laallisen, mutta komppaniastaan hyvin huolehtivan asenteensa hän säilytti loppuunsa
saakka, joka hänen kohdal-

kiväärikomppanian mukana.

tämän tuhoamistyön.

vuoden
Pukitsanmäen

vyörynä -kuin tulivuoren laa-

histään erinomaisesti huolehtivana oli komppanian isä, johon kaikki luottonsa panivat.
Tämän tosin ankarasti soti-

Muutama sata metriä taempana seurasi Puna-armeijan jalkaväki hyökkäysvaunujen tukemana
se tuli uhkaavana

tapahtunut,

Heti aamun valjetessa alkoi

jälleen vihollisen hyökkäys.

Konetuliaseet takoivat ja tykistöt molemmin puolin yhtyi-

heittimet lähettää suhisevia

leen tuli alkaneen

kranaatteja annettuun osoit-

tammikuussa

teeseen.

hyökkäyksessä.

va.

Tätä ensimmäistä aaltoa
seurasi heti toinen yli rajan.

lähtivät jyrräämään alas rin-

Hän eteni silloin hyökkäysketjun mukana. Koska hänellä
ei ollut muuta asetta kuin pie-

Vetäytymismatkamme neljä kilometriä taempana oleval-

nettä pitkänä kolonnana tien

le toiselle viivytyslinjalle oli

nikaliiperinen siviilipistooli,
hän vihollisen kiivaasta tuli-

sananmukaisesti menoa läpi

Niiden etenemisen katkaisiasemissa olevat
panssaritorjuntatykkimme.

Konetuliaseet molemmin puolin takoivat taajaan pitkiä sarjojaan, mutta niiden ääni hukkui tykistön rumputulen taukoamattomaan jylinään. Pienin väliajoin pitkin päivää

pyydettiin heitintulta milloin
mihinkin maaliin. Koko päivän pysyivät tulenjohtueemme miehet montuissaan rajan
pinnassa. Pitkin päivää kone-

kivääri-, konepistooli- ja ki-

tuksesta välittämättä seisaallaan ollen osoitteli vierellään
eteneville pikakivääri- ja ko-

nepistoolimiehille vihollisen
vaarallisimpia tulipesäkkeitä.
Sitten vihollisen pikakiväärisuihku takoi hänen keskivartaloaan niin että hän kaatuessaan tärisi kuin haavan lehti.

väärimiehemme löivät hyökkäykset takaisin yhden toisensa jälkeen.

Hän ehti kuitenkin vielä

pÄÄr,r,rröN r,oppu

ni...
Aamun valjetessa alkoivat

ILLAN HÄMIiRTYESSÄ

taistelut jälleen täydellä voimallaan. Kun me unettoman

AI-

koi vihollisen hyökkäyksiltä
olla terä poissa. Viihitellen
laukausten vaihto harveni,
vain sarja silloin tällöin puolin

ja toisin kuin

harrastuksen

vuoksi.

Me heitinasemassa kyyristyimme henkilökohtaisiin pik-

ku

poteroihimme ottamaan

vastaan ensimmäistä sotayöviluista ja unetonta.
tämme
Tällöin-komppaniamme päällikkö luutnantti Kontiopää tuli
luokseni ja pyysi saada lainata
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sa-

noa:

Karttalaukussa on vai- osoite. Tämä on loppumoni

yön ja kylmän kangistamina
aamuaikaisella nousimme poteroistamme antamaan ensim-

mäistä tuli-iskua tunsi jokainen outoja väänteitä vatsas-

saan. Veteläksi löi miesten
mahan ennen sotatöihin tottumista! Ensimmäisenä pyyhälsi

ammunnasta vapaana oleva
luutnanttimme taempana olevan kuusen taa.
Puolitoista vuorokautta pidimme asemamme jatkuvasti

tulen. Melkein koko kylä oli
sytytetty ja tien varrella olevien palavien talojen savun ja

tulen loimut tuuli painoi yli
tien, jota oli kuljettava. Kasvoja poltti, savu kirvelteli silmiä, ajoittain oli vaikea hengittää ja kaiken kukkuraksi ta-

kanamme takoivat kymmenet
"luurankotehtaan kirjoitusko-

neet" kolkkoja sarjojaan.

Onnellisesti kuitenkin tulimme

ne ketkä tulivat

viivytyslinjalle.
tälle toiselle
Miten turvallista tuntuikaan
nyt olevan hyvissä asemissa!

vät mukaan. Panssarivaunut
suunnassa.

vat lujissa

Jalkaväen hyökkäykset oli
verrattain helppo torjua hyvistä asemistamme. Hyökkäys
toisensa jälkeen torjuttiin viholliselle raskain tappioin.
Tämä vapaussodasta nimensä
saanut paikka muodostui jälleen tuon kolkon nimensä vertaiseksi
Kuoleman Laaktaistesoksi. Kokopäiväisestä

lusta huolimatta jäivät omat
tappiomme verrattain pieniksi. Päällikkömme oli oikeas-

sa, kun hän näitä monttuja
kaivettaessa toisteli hikeä va-

Kuukausikaupalla olimme niitä tehneet, joskus jopa nurkumielellä.
Vihollinen ryhmittyi yöksi

luville miehille:

Kuolemanlaakson vastakkai-

KOVA ON SODAN
LAKI

selle rinteelle. Ampuminen
taukosi ajoittain kokonaan
molemmin puolin. Vihollinenkin tarvitsi lepoa.

Tutuksi tullut

majapaikkamme nuorisoseurantalo ja
kylän muutamia suurempia taloja oli jätetty sytyttämättä tu-

leen. Ne olivat valmiiksi Iaskettuja maaleja taempana ole-

Hiki

säästää verta! An-

taa- vain lapioiden heilua!

Erään sodan järkyttävään ole-

mukseen kuuluvan episodin
haluan vielä tämän päivän tapahtumista mainita. Tämä tapaus tiedotettiin komppaniasta

komppaniaan muistutukseksi
miehille sotalain tinkimättömästä armottomuudesta. Eh-

(

[i,åo,Jåon,uuu.n

Persoonallisuuksia

Ensimmäisten
laukausten ampuminen

jännittää tuliaseman
miehiä

v

Jääkärieverstiluutnantti Nikke Pärmi, 1887-1957

Värikkäimpiä Suomen armei-

ma]unn arvon.

jan legendaarisista persoonal-

Sotien aikana välillä Suojeluskuntajärjestössä palvellut
Pärmi joutui komentajatehtäviin, joista tunnetuin oli vankipatal joonan (aluksi Er.P 2l)

trr--i
: f ',
* ..d:*:ii

iiräti

Kir

irricrtte

n n)ilar)trc\illa

käpä ensimmäisten päivien
ankarat taistel.ut, toverien kaatuminen, valvominen ja väsymys aiheuttivat sen, että kah-

den konekiväärikomppaniaan
kuuluvan jääkärin hermot pettivät
he karkasivat linjasta.
Parikymmentä
kilometriä
taempana heidät pidätettiin

Kiviniemen kosken ylittävällä
rautatiesillalla ja palautettiin
komppaniaansa. Karkumatka
oli kestänyt yli kuusi tuntia.
Kenttäoikeus istui kranaattisateessa lyhyen istuntonsa.
Lyhyt oli myöskin tuomio, ly-

hyeksi jäivät nuoruuden unelmat. Kuolemantuomio! Heti

pantava täytäntöön! Se oli
miesten loppu.

Päivän taistelujen kallistuessa iltaan tuli yllättäen tieto, että pataljoonamme on vetäydyttävä asemistaan. Mei-

dän

sivuistoillamme olleet

joukot olivat joutuneet vetäytymään jo kauas meidän taaksemme. Näin olimme joutuneet hevosenkengän muotoiseen renkaaseen, jota vihollinen takoi umpeen huolestuttavan tarmokkaasti.
D

oli

jääkärieverstiluutnantti Nikke Pörmi, josta
lienee liikkeellä likimain yhtä
paljon juttuja kuin muista sotureista yhteensä.

lisuuksista

Pärmi syntyi Alahärmässä

9.5.1887

maanviljelijäperheen poikana. Hänen ammattinsa oli puutavara-alan työnjohtaja eikä siis suutari, kuten
ehkä kaikkein tunnetuimmassa jutussa väitetään. Saksassa
Pärmi osallistui taisteluihin
muiden jääkärien mukana ja
toimi kotimaahan saavuttuaan
vapaussodassa joukkueen johtajana. Myöhemmin hän palveli pitkään Oulussa Pohjan-

päällikkyys. Hän osoittautui

ennakkoluulottomaksi ja pelottomaksi soturiksi, joka tuli
ihmeen hyvin toimeen eri vankiloista koottujen sotureitten-

sa kanssa. Pataljoona osallistui lukuisiin taisteluihin ja selvisi useimmista niistä kunnialla
sen jälkeen kun maanpe- tuomitut "vapaaehtoitoksista
set" oli toimitettu takaisin tel-

kien taa.
Tämän vaiheen jälkeen Pär-

maan Jääkäripatal joonassa (vv

mi toimi vielä Kuopion Suojeluskuntapiirin päällikkönä ja

jälkeen

sodan päätyttyä tehtaan isän-

Kuopiossa Pohjan Rykmentissä_ eläkkeelle siirtymiseensä
saakka v 1937. Tällöin hän sai

nöitsijänä Kuopiossa. Hän
kuoli 17.10.1957 ja on hau-

1923-33) ja sen

dattu Alahärmään.
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Jäiköhän iipot ilman
iouluviinoia...

*si.#

OLI VARHAINEN
VIAAMU, kun

TAL-

jääkärijoukkueemme 12 miestä lykki tasaista vauhtia laajalla Ontajärven jäällä. Pimeä hämärä piteli meitä vielä suojissaan. Pakkasta oli kolmisenkymmentä
pykälää ja vasemman olka-

pään läpi työntyvä viima,
vaikkei se ollutkaan kova,
viilteli kasvoja kuin puukolla

raapien. Lumipukuihin verhoutuneina etenimme vihollisen rantaa kohden kuin valkoiset aaveet.

Muutaman kerran pysäh-

dyttiin hetkeksi

tarkistamaan

suuntaa.

"Huomenna on sitten joulun aatto... ja pirunko takia

piti lähteä tällaisella pakkasel-

1a..." Jäåikärit

murahtelivat

toisilleen äreinä kuin

unesta

herätetyt karhut.

Siitä vain

keana. Hänninen

vartaloltaan,

oli

hoikka

hauskannäköi-

nen kasvoiltaan, mutta tulisieluinen luonnoltaan. Vasta

viikko takaperin, kun olimme
hieman maistelleet, hän pienessä hiprakassaan tuli minulle maininneeksi: "Sinun rinnalla olen vielä nuori ja sotaa
kokematon mies... Mutta olen
lähtenyt sotaan sillä mielellä,

että Mannerheimristi tai puuristi... "
Pataljoonamme komentaja

najuri Halonen oli edellisenä
iltana antanut vänrikillemme
partiotehtävän. Ensiksikin oli
otettava selvyys vihollisen
bunkkeripesäkkeestä, jota se

rakenteli Kalivolahden rantaan" Toiseksi oli käytävä rutsitä oli ajettu. Oli tarkkailtava

ONNI PALASTE

Tyypillinen liihipartiotehtä-

- kuin pukki suuriin sarviin-sa. Niin minulle kuin jouk-

vä.

KIINNOSTAVA
BUNKKERI

oli
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joulun aaton aattonakin.
kovaa
Laki on tapp aa tai kuolla.
O Harvasti miehitetyillä
erämaarintamilla oli partioinnin
merkitys ensiarvoisen tärkeä
vain
sen avulla saatiin vihollisen aikeista
selvä etukäteen ja omat yksinäiset
tukikohdat väIttyivät yttättävältä
tuholta.
O Tunnettu partioinnin kuvaaja
kertoo tässä tiedustelijan ia
taistelijan arkipäivästä.

mista.

joukkueen varajohtajaan

pusseja ja joukkueemme jääkärit pitivät häntä liiankin roh-

O Partiomiehen työ on karua ja

tien liikennettä ja jos mahdollista tehtävä viholliselle jotain
koiruutta ennen kotiin palaa-

Joukkueemme johtaja,

vänrikki Hänninen, oli ensimmäisellä partioretkellä. Uutena miehenä hän luotti minuun

kueemme miehillekin tienoo
tuttua aikaisemmilta partioretkiltä.
Sileäkasvoinen Seppo Hiinninen, kad,ettikoulun käynyt
upseeri, ei ollut kotoisin arkaIasta. Hän oli Sukevan sisu-

sA-turt

kimassa vihollisen huoltotietä
--- millä pelillä ja miten paljon

Jatkettiin matkaa. Minä
hiihtelin tunnustelijan jäljes-

sä.

yli Ontajärven!

Kun pelottava, arvaamaton vihollisranta häämötti edessäm-

me, partiomme pysiihtyi. Jo
ennen lähtöä olin havainnut,
Luutnantti Seppo Elias Hänninen
Sukevalta kaatui Rukajärven Ontrosenvaarassa

16.8.

1944

että vänrikkiämme kiinnosti
erityisesti vihollisen uusi
bunkkeri. Nyt hän puntaroi

kuumeisesti tutustuisimmeko
siihen ensimmäiseksi vai vasta tulomatkalla.
"Tahtoo vain käydä niin,
että partiosta palataan nokka
kolmantena jalkana ja
useimmiten vielä ennalta arvaamatonta reittiä", huomau-

Håinniselle ja jatkoin:
ja jos
"Pian valkenee päivä
hiihdämme tuohon niemeen,
pystymme siitä kiikaroimaan
oikein hyvin Kalivolahteen."
Vänrikkimme suostui ehdotukseen. Kaksi runnustelijaa
Iähti tavoittamaan rantaa

tin

-

suurta varovaisuutta noudattaen. Suoritimme onnistuneen
ja siirryimme
niemen pohjoisrannalle. Asetettiin kuulovartiomies ja jää-

maihinnousun

k?irit laskeutuivat suksiensa
pälle availemaan reppujensa
nyörejä. Jokaista tilaisuutta
oli käytettävä hyviiksi lepoon
ja ruokailuun.
Hänninen kiikaroi ahneesti
bunkkeriin. Kiikari kulki jää-

kärien kädestä toiseen. Lumessa nåikyi likaisia jälkiä,
mutta bunkkerista ei noussut
savua eikä muutakaan liikettä
niikynyt. Hänninen hurmaantui tilanteesta ja olisi ollut val-

{*

mis hyökkäämään bunkkerin
kimppuun, räjäyttiimäåin sen
hajalle! "Onhan meillä kaksi
kasapanosta ja jokaisella käsikranaatit", hän sähisi minulle. Vanhemmat jäåikiirit pudis-

telivat päätäåin
bunkkeri
- ja vahsaattoi olla miehitetty

Varor asti eteenpäin

louskutusta. Muuten oli hiljaista. Koukkasimme oikealle

vasti aseistetir. Turusen Tossa, joukkueemme yksi huulenheittäjä, laski kiikarinsa ja

metsän suojiin ja låihestyimme
varovasti tietä.

naurahti: "Helpostihan tuollainen hökkeli hajotetaan

vihollistie!
Siinä se oli
ajettu
Luminen hevospeleillä

vaikkapa tulomatkalla.

huoltotie.
Varoimme jättiimästä niikyviä jälkiä lumeen. Tielle saakka ei sopinut kenenkäiin hiihtää. Vänrikki jiirjesti nopeasti

" Miehet käsirtivät kyllä mitä Tossun piruilu tarkoitti. Keskusteluissa päätimmekin, että viisainta oli liihteä ensin huolto-

tielle ja vasta sen

jääkiirit väijytykseen tien samalle puolen. Siitä oli nopeampi liihteä. Varmistettiin

jälkeen

suunnitella bunkkerin tuhoamista.

Vetäistiin tupakat ja låihdet-

SA-kuva

Tarkkana väijytysasemissa

selusta. Vihollinen saattoi olla

tiin. Ladunaukaisijaa oli vaih-

jo

dettava yhtenään, sillä pehmeä pulverilumi upotti poh-

miehen tehtäviin kuului laittaa

jaan saakka.
Kohta vihollisen varmistuslaru hätkåihdytti tunnustelijan.
Miesten silmiin syttyi valpas kiilto. Vänrikki Hiinninen
vilkaisi vankkaa varmistusla-

YLI MURROKSEN

hiihtåimistä.
Venäläinen kartta ja maasto

mistin

tua ja käski kylmästi jatkaa

eivät oikein sopineet yksiin.

Piti hiihtåiä silmä tarkkana ja
korva herkkänä. Luonto oli

pi. Niinpä nytkin:

kelainen alikersantti Turunen

ties siellä vedettiin konepistoolin lukkoja taakse, kenties
löysättiin pikakiväärin var-

ylitti suksillaan murrokon

mutta ei

- ja partiomme
varmasti,
hajaantui suon ylitykseen.
Törmäsimme murrokkoon.

muovaillut lumesta outoja yhteenliittymiä

puuhaa. Nåikymättömät, kava-

taipuessa luokille

ja jättäessä
alleen salaperäisiä aukkoja
syntyi kummallisia taideteoksia. Metsä oli kuin mystillistä
satumaata. Valiteftavasti sen
ihailuun ei liiennyt aikaa
ei

sesti aina joku toisia rohkeam-

koon hakattu metsälinja. Ken-

Miinoitetun murroksen ylittäminen on aina inhoittavaa

riukulapuiden

latumiina tuloladullemme
Mutta joukossa on tavalli-

Keula pysåihtyi suon laitaan.
Aukean takana niikyi murrok-

kenties

lat viiksilangat! Ja vaikka ne
nåikyisivätkin, et uskalla katkaista niitä pelossa, että joku
neropatti on keksinyt siihen
taas uusia konsteja.

Kiertotietä etsittiin, mutta
löydetty. Miesten kasvot

hetkeiikään, sillä jokaisen
puun tai lumivallin takana

ei

saattoi väijyä kuolema.

siin.

pingottuivat vakaviin juontei-

jäljittämässä. Kuulovartio-

pankakosen-

simmäisenä.

Onnistuimme tällä kertaa.
Suunnan, joka alkuun oli itäinen, muutimme.ensin pohjoi-

seen

ja myöhemmin

luotee-

seen. Väsyttävää hiihtoa ja
hiihtoa, kunnes keula pysähtyi
jälleen suolle. Edessä vaivaispetäjien yläpuolella roikkuivat

huurteiset langat kuin jättimäiset seitit.

ovelasti myötiimäen

alle.

Hänninen jakoi toimintaohjeet
ja painotti lopuksi:
"Jos tulee yksinäinen hiihtäjä tai vaikkapa pari muonakuskia hevosella, ei ammuta
hengiltä, vaan koetamme ottaa miehet vangiksi."

"Miten me suksettomia töpinän ukkoja raahaamme mukana?" joku murahteli.
"Ajaa köröttelemme hevo.
sella Ontajiirven yli", viisasteli toinen.

"Vai hevosella..." nauratteli Turusen Tossu ja jatkoi

Vihollisen kirkasjohtolinja!

poteronsa potkimista.

Jokainen painautui mata-

"Tehdään tilanteen mukaan... Mutta muistakaakin,

laksi ja etsi vähäisten petäjänkäkkärien suojaa. Siinä täytyi
olla tie!
Kalivolahden tukikohdasta
kuului kaukaista konekiväärin

ettei kukaan ammu ennen minua", vänrikki varoitti lopuksi.

Jäätiin odottamaan.
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VAIJYTYS TOIMII
ei antanut vähää-

Pakkanen

kään periksi. Jalkoja paleli.
Kasvoja nipisteli. Lämmitellessään jokainen

potki syvän

poteron itselleen lumeen. Väliin oli hypittävä ja jänniteltävä lihaksia.
Vänrikki muistutti valppaudesta. Kuulovartiomies vaihdettiin puolen tunnin välein.

varoittaa omiansa

mutta
- hoputturhaan, sillä ajaja vain
taa kohti turmaa.
"Stoi! Ruki verh!" kuuluu
Hännisen karski karjaisu.
Seuraavan sekunnin sisällä
tapahtuu paljon asioita.

Punasotilaiden kasvoille ilmestyy kauhistuksen tyrmistys samalla kun he yrittävät

toimia. Luotisuihku viheltää

Mies toisensa jälkeen kuppelehti takamaastossa, kuka tu-

pääni ohi kiskoen kuorta jäi-

pakalla kuka muulla tarpeella.
Kun toista tuntia oli odotet-

konepistoolimies! Turautan

armottomasti hartioita. Mitään ei kuu-

toiseen

tu, vilu hytisytti jo

lunut. Odotettiinko turhaan?
Missä viipyi vihollinen? Ja jos
tulee
tuleeko tietä vai selän

-

takaa?

jo

Lyhyt joulukuun päivä on

kääntymässä, kun korvaan
kuuluu jokin ääni.
"Hevonen!" kuiskaa Leåri
möki jäätyneestä leuastaan.
Hän makaa äiirimmäisenä
vasemmalla. Pari miestä välillä
sitten minä
viiden
- välit miehestä- toiseen.
metrin
Vänrikki Hänninen kyttää oikealla siivellä.

sen petäjän rungosta. Peevelin

siihen lyhyen sarjan

sitten
kolmanteen- viholliseen. Kaikki
aseet puhuvat
yhtä aikaa.
Pari vihollista retkahtaa
tielle. Joku sukeltaa lumeen.
He hakevat suojaa ja yrittävät
ampua vastaan.

"Varo!" hihkaisee alikersantti Turunen Hänniselle, joka innoissaan syöksyy tielle.
Yksi vihollinen yrittää Kalivolahden suuntaan. I-ehtimäki nitistää sen. Myös Mii

lso remmi päälle ja koliin!

SA-kuva

lähtöön. Otamme suunnan sy-

välle vihollisen sehrsf2an

ja låihdemlänsikaakkoon
me suksimaan liukkaasti.
Ladunaukaisijoina toimivat
parhaat kilpahiihtäjät.

Pan-

lumiiki on hypännyt tielle ja

naan iso remmi päälle. Synkkää korpea riittää
erämaa- ole vita, jossa ei tiettävästi
hollisen tukikohtia. Mutta mi-

tarttumassa vauhkona
juoksevan hevosen kuolai-

kään ei ole sodassa varmaa.
On luotettava hyväiin tuuriin.

on

miin, kun

se kaatua

romahtaa.

On rukoiltava Korkeimman

Hevoseen on osunut luotisuihku. Reessä liikahtelee vielä joku. Hevonen ottaa outoja
laukka-askeleita. Sen kuolinkamppailu on kammottava näky kenelle hyvänsä. Punainen

varjelusta, ettemme törmäisi
pahki vihollisen väijytykseen

Hevonen låihestyy raskaasti

veri roiskuu lumeen. Pahasti

kaista latua,

puuskuttaen. Sen sieraimista

ontuvanakin se hyppää takajaIoilleen, josta sitten keikahtaa
korskuen tiensivuun.

huohottamaan.

PAHAA TÄT,XBÄ

kiä. Emme uskalla

Jäiikärit ovat painautuneet
koloihinsa kuin lumikot. Silmä kovana tåihytään tielle.
Kylmyys unohtuu.
Kuurainen hevonen tulee
niikyviin. Jännitys kohoaa.
pulpahtelee mahtavat höyryt.
Kyydissä kytröttää viisi kohmettunutta sotilasta. Ilmankos! Yksi punasotilas hölkkää

lämpimikseen reen perässä.
Istujien käsissä ovat aseet
piiput pystyssä
paitsi yh-

- rakkaan nädellä, joka pitelee
köisesti konepistoolia sylis-

tai miinoitukseen.
Hikiset kilometrit taittuvat

toisensa jälkeen ja vasta sitten, kun kukaan ei jaksa au-

Pahimman

pysähdymme

Piippu osoittaa sivuun

suoraan minuun. Kylläpä iipot

mentyä jatketaan taas. Väsymys tuntuu nivusissa, mutta
silti kierrämme suurta lenkoijustaa

Taistelu on tauonnut yhtä nopeasti kuin alkanutkin. Ryntäämme tielle tutkimaan jäl-

Ontajärvelle. Työntelemme
kuin sumussa kohti etelää ja
vasta hämärän saavutfua

keä.

otamme suunnan länteen.

ovatkin varuillaan.
Sydämeni hakkaa pelottavan lujaa. Entä jos pakkasen
takia konepistoolini ei pelaa-

tuneel
Konepistoolimies
osoittautuu luutnantiksi. Hänninen riistää häneltä karttalaukun, joku toinen ottaa konepistoolin. Minä keksin puo-

liautomaattikiväärin

ja

VIHOLLINEN
YLLÄTTÄÄ
Rukoukseni oli kuultu, ajattelin helpottuneena kun vihdoin
viimein laskettelimme mantereelta jäälle. Tihenevä hämärä

kaan? käväisee pelokas ajatus

nakkaan sen harteilleni. Reki pen-

päässäni. Sisäinen äiini vastaa: et ole yksin! §sy matala-

gotaan pohjia myöten, mutta
mitään merkittävää sieltä ei

ottaisi meidät pian suojiinsa.

löydy.

Mutta silloin
luodit alkoivat ujeltaa ympärillämme!

na! Tähtää tarkasti! Tiihtää
keskelle rintaa, ja muista
vain lyhyitä sarjoja...

-

Samassa hevonen vaistoaa

vaaran. Sen kävelytahti muuttuu ja pää kohoilee levottomasti. Sillä tavalla se tahtoo
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On tapeltu

ja tapettu.

mielen.
Hätä ja tuska täyftävät
Jokin tuntematon voima

ajaa

pakoon.
Nopeasti!

Ketään ei tarvitse hoputtaa

H eikkinen haavoittui lieväskäsivarteen. Turusen Oskarilta räjähtävä luoti särki suksen säpäleiksi. Hän joutui röhveltämään jalkaisin.
Konepistoolilla ei yllä ko-

ti

vin pitkälle, mutta

muistin

samassa

puoliautomaattini.
Paiskauduin jäälle ja ammuin

lippaan tyhjäksi vihollisiin.
Välimatka piteni edes hetkeksi.

Nevalainen sai reikiä reppuunsa, Anoselta repesi lumipuku, mutta muuten selvisimme tästäkin rytäkästä ehjin
nahoin.

Kun omassa pahviteltassamme olimme hengähtäneet
ja ahtaneet mahamme täyteen

väsymyksen

Kaikki viholliset ovat kaa-

sään.

milla voimilla.

Ajatus tuntui turvalliselta.

Dumdum-luodit räjähtelivät
ilkeästi lumessa.

Partiomme hajaantui hetkessä. Oli paineltava kyyryssä, pyrittävä pakoon olematto-

sapuskaa ei ketään tarvignut
maanitella uneen.
Seuraavana päivänä, jou-

luaattona, vänrikki Hänninen

käveli telttaamme

hymyssä

suin. Komentajan palkkio hy-

vin suoritetusta partioretkestä
oli kaksi pulloa karhuviinaa.
Vänrikkimme kertoi samalla,
että punaupseerin karttalaukusta oli löytynyt monenlaisia
papereita
oli saatu arvok- Kun Oinosen
kaita tietoja.
Matti, matala Kolin mies,
kuuli karttalaukusta löytyneen
myös vihollisen vodkatilauksen, hän ei pystynyt pidättämään tunnettua nauruansa:
"Jokohan iipot jäivät ilman
jouluviinoja", Matti kukersi
leveästä suustaan.

Se
nauru

oli

näkemisen arvoinen
sellainen, joka tarttui

- jokaiseen läsnäoliherkästi
Jaan.

!
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ÅruAa minua pelätkö! Iausui
karjalankieltä puhuva venäliinen sotilas
työntyessään marraskuun viimeisen

päivän aamuna L939 suomalaiseen pirttiin
Meidätkin on
Hyrsylän mutkassa.
pakotettu
tähän
s2211snl<o enää koskaan
nähdä vaimoani ja kahta pientä

tyärtäni...
O Lapsen järkyttävistä kokemuksista
sodan jaloissa kertoo tässä ja seuraavassa
numerossamme entinen Hyrsylän mutkan
pienokainen.

SOJA REPO
AITI, joku vieras mies tuja tuolla näkyy

-lee meille

monta miestä!
Tämän tapaisia olivat sisa-

reni ja minun huudahdukset
eräänä ikimuistoisena aamuna
marraskuussa 1939.

Äitini, joka ulkoa kuuluvista äänistä oli jo tajunnut tilanteen, oli kauhun lamaannuttama.

Sota on nyt sitten sytty- hän totesi kauhuissaan.
nyt,
Kun miehen askeleet alkoivat kuulua eteisestä, vetäydyimme kaikki kolme yhteen
puristautuneina huoneen pe-

rimmäiseen nurkkaan. Pelko,
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jonka vallassa äitini oli, siirtyi
myös sisareeni ja minuun ja
oven avautuessa ja venäläisen
sotilaan astuessa sisään aloimme kaikki kauhistuneen itkun.

mankokoista tytärtä. Saanen-

ko

miniikään enää koskaan

heitä niihdä, puheli hän itkien
pää käsiensä varassa penkillä
istuen.
Emme me ole tiihän

kauhumme.

sotaan- omasta halustamme

Hän osasi puhua ymmärrettä-

lähteneet, meidätkin on tiihiin

vää karjalankieltä tai jotain

pakotettu.

Tulija näki

muuta samansukuista kieltä ja
ymmärsimme hyvin hänen puhettaan, kun hän yritti meitä
rauhoitella.
Ätt<aa minua peljätkö,
- mies alkaen itsekin
sanoi
itkeä.

-

En minä tee teille mitään

- Minultakin jäi kotiin
pahaa.
vaimo ja kaksi tuollaista sa-

Tiihän tapaan puhellen hän

yritti meitä rauhoitella ja rohkaista. Ja minä runsinkin jotenkin rohkaistuvani siitä, että
mies niin avoimesti itkien ker-

toili

lapsistaan ja omasta vas-

tenmielisyydestään sotaa kohtaan.

Sota

oli siis syttynyt ja me

olimme jääneet sodan jalkoi-

hin

eivätkä kaikki valloitta-

- olleet yhtä sydämellijat toki

siä kuin tämä mies, joka meil-

le ensimmäiseksi sisälle tuli!
Tosin meille ei kenellekään
tässä vaiheessa tehty mitään
pahaa sanan varsinaisessa
merkityksessä, mutta jo lapsen vaistokin eritteli miesten
erilaiset asenteet sodan jalkoihin jääneitä kohtaan.

TURVAA
OMAISISTA
Saimme asua kodeissamme
useita viikkoja sodan syttymisen jälkeen, mutta kaikki oli-

vosen luo

oli aikaa ennättänyt

vierähtää

taivas peittynyt

ja

tuhansiin tähtiin. Taivaanran-

ta loimusi

punaisena sodan

kauhuvaloja ja ympärillä kuului vain sodan pauke ja rätinä.

Minun lapsenmielessäni tämä
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kaikki synnytti sellaisen käsittämättömän kauhun, jota ei
mitenkään saanut pois eikä
voinut millään tavoin edes pukea sanoiksi.

En ollut sodan syttymiseen
mennessä koskaarr tietoisesti

kokenut mitään pelkoja. Ra-

jan

läheisyydestä huolimatta

minulle ei ollut koskaan tullut
edes pimeän pelkoa, joka on
lapsilla melko yleinen. Äitini
itsekin pelkäsi liikkua ulkona
pimeällä ja niinpä hän yritti
varjella minut niiltä peloilta ja

onnistuikin siinä mielestäni
hyvin. Minua ei ollenkaan pelottanut mennä esimerkiksi il-

Hyrsyläläinen koti

tapimeällä äidin asioille naa-

vat niin turvattoman tuntuisia,

että hakeutuivat suvuittain
suurempiin ryhmiin asumaan.
Olisimmehan näin lähempänä
toisiamme, jos jotain vielä pahempaa tapahtuisi.

Kotini sijaitsi aivan

rajan

tuntumassa, kauniilla mäellä,
ehkä noin 30O---4O0 m rajalta.

Ikkunoistamme avautui kaunis näköala järvelle ja yli koko
kylän. Aitini syntymäkoti oli

järven toisella puolella

ja

mummoni ja enoni muuttivat
sieltä meille heti kun vain uskallettiin liikkua ulkona sotilaiden tultua kylään.
Parisataa metriä meiltä rannallepäin, mäen alla, oli setä-

ni talo.

Toinen mummoni,
isäni äiti, asui siellä setäni
perheen kanssa. Setäni vaimon vanhemmat asuivat syrjässä kylästä, noin parin kilometrin päässä, ja pian me mo-

lemmat perheet siirryimme
sinne "turvaan". Tosin sinnekin sodan ääni kuului aivan

Vihollincn saapuu k_r'llän

Hukan jiji, setäni vaimon
isä, oli tullut meitä hakemaan.
Hän oli jo vähin erin vienyt
sinne meidän molempien perheiden ruokatarpeita ja eläimiä ja lisää tuotaisiin myöhemmin. Nyt oli vuorossa ih-

yli.

miset.

Setäni perheessä oli kolme
lasta, meitä kaksi. Lisäksi oli-

vat mukana molemmat mummini ja enoni, joka oli vielä

samalla tavalla, mutta sinne ei

niin nuori, ettei

järkyttävä sodan punainen loimu, mikä oli meidän ikkunoissa niin
hyvin näkyvillä. kun asuimme
aukealla mäellä. Tämä Hukan

miesten mukaan siihen ensimmäiseen lähtöön, joten meitä
oli muuttokuormassa Hukan

niin hyvin näkynyt

se

talo, johon siirryimme, oli
metsikössä
oli vähemmän

näköaloja. L-rähdimme siirtymään kodistamme illansuussa, hämärän alkaessa laskeutua tienoon

kelvannul

jijin lisäksi l0

henkeä. Siinäpä olikin kuormaa kerrakseen
hevosparalle sellaisessa lumen

paljoudessa, mitä silloin oli
Karjalassal Mutta niin vain
pakkauduimrne kaikki kyytiin
ja ero vasta noin vuosi aikaisemmin valmistuneesta kodis-

tani alkoi.

Emme uskaltaneet käyttää

pääteitä, vaan Hukan jiji oli
kulkenut koko ajan oikotietä
pellon pientareita. Mutta nytpä oli lumi tehnyt tepposiaan

ja

hevonen ei päässytkään
eräässä notkelmassa enää
sen jalat eivät tavoittaneet -enää maapohjaa!

eteenpäin

puriin. Ja silloin, kun isäni ei

ollut iltaisin kotona äidin

mennessä navettatöille, otti
äiti minut mukaansa
niin-

- suukuin minä olisin kovinkin
ren turvan hänelle tuonut, 35-vuotias heiveröinen tyttönen!

Mutta nyt minä tunsin sisälläni kummallista jäytävää tunpelkoa!
netta

--

LAPSEN PELKO
Jiji päästi hevosen valjaista ja
yritti löytää tienpohjaa. Miten
se löytyi ja kuinka hevonen
saatiin taas valjaisiin, sitä en
muista, mutta meidän oli kuitenkin kaikkien noustava kyydistä ja ryömittävä pehmeässä
lumessa vähän matkaa eteenpäin.

Kun siinä ryömimme ja aikuiset yrittivät saada rekeä he-

Päästyämme Hukan jijin
kotiin tuntui taas jotenkin turvallisemmalta. Tavallaan se

oli minusta hauskaakin: meitä
oli siellä niin paljon! Meitähän meni sinne kymmenen
henkeä

ja heidän

perhettään

oli kuusi: setäni vaimon vanhemmat, heidän poikansa,
kaksi tytärtään ja vanhemman
tyttären pikkuinen tytär. Myös
setäni perheen nuorin oli vauva.

KAANNA
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mutta en muista, mitä kaikkia
vaiheita niiden valmistuksessa
oli. Joka tapauksessa tämä
kausi oli kovan konsertin
aikaa. Ja kun vauval sitten sai-

vat nämä uudet "tutit", oli
minulla vielä monta oksen-

nuskohtausta pelkästä ajatuksesta, että sellainen tutti pitäisi laittaa suuhun. Eivätkä vauvatkaan heti riemulla niitä hyväksyneet, mutta kai sitä nälkäänsä lopulta ottaa mitä vain!
Tämän vuoden joulusta minulle ei ole jäänyt mitään mie-
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likuvaa, lienemmekö sitten
juuri silloin olleet sairaana.
F

f:

En muista Hukassa viettämältämme ajalta mitään sel-

keää mielikuvaa

myöskään

venäläisistä sotilaista. He olivat majoittuneet koululle ja
suojeluskuntatalolle kylän

keskustaan,

jonne

meidän

"piilopirtistämme" oli matkaa

2,5-3

km.

Me lapset ernme enää käyneet kotona tänä aikana, mutta

äirini ja täti kävivät jijin mukana useammankin kerran hakemassa aina jotain tarpeellis-

Rajan lapsia Hl rsylässä

ta.

Me olimme aloittaneet

Näin tässä yhteisössämme
oli meitä nyt kahdeksan alle
kouluikäistä lasta.

Aikuisten ankeutta lisäsi
omalta osaltaan sekin, että
olimme kaikki

sen

kauaksi muuttamisen, jota
pieni sisareni oli ennustanut
heti kotimme valmistuttua.
Hän oli istunut ikkunan luona

vesirokkoon! Sitä vaihetta en
omakohtaisesti muista, olen
sen kuullut vain kerrottavan.

katsellen edessään olevaa kyIämaisemaa ja 3-vuotiaan antaumuksella selittänyt: "Ei me
tässä ruveta kauan asumaan,

TUTIN TEKO

mennä mihinkään mikä tästä
näkyy, me mennään hirveän

sairastuneet

me muutetaan pois! Ei
kauas

Omakohtaisena muistikuvana
on sensijaan tilanne, kun vauvoilta meni viimeinenkin kalIisarvoinen ruokailuväline,
tutti, täysin käyttökelvottomaksi. Sitä oli jo lopulta käytetty molempien vauvojen yh-

teisomaisuutena

ja

niinpä, kun

ei niitä

mistään

muuten saatu, ne tehtiin! Sitä
en muista, teurastettiinko joku
lehmä ihan sitä varten vai oliko teurastus kenties muuten-
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Tällaisena koki sodan alun
kuusivuotias tyttönen Hyrsytr
län mutkassa.

yritetty

varjella kuin silmäterää, mutta
joku haaveri sille oli kuitenkin
tapahtunut. Vauvat olivat kuitenkin niin pieniä, ettei elämä
ilman tuttia sujunut ollenkaan.
Jostakin oli tutit saatava. Ja

!

me

Karjrlan kujasilla

kin silloin

ajankohtainen,

mutta joka tapauksessa leh-

män utareet ilmestyivät sisälle
ja Hukan jiji ja baba (ukki ja
mummo) puhdistivat ne ja ot-

tivat niistä nännit ja tekivät
niistä tutteja!

Muistan, kuinka minä oksensin sitä katsellessani. Ei ne

olleet ihan hetkessä valmiit,

ta-ffi
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*Sotavangin elämä
oli kovaa
romahduksen

partaalla olevassa

Hitlerin

Saksassa.

Sen oppivat
varmasti ne

satakunta
suomalaista, jotka
vetivät muulien
sijasta saksalaisten
vankkureita
Rovaniemeltä

Narvikiin!
Kotimaa on kallis
niille, jotka luulevat
sen

menettäneensä...

,.|

,i
;l

ll ?rr

I

.

r-

t

,rp

^,

JR I I ja JR 53 olivat

tehneer

maihinnousun Tornioon ja ot-

taneet yhteen Iujasti entisen
aseveljemme kanssa.

Meille, joilla oli niin kova
kohtalo, että jouduimme näissä taisteluissa vihollisen van-

giksi. se merkitsi sitä,

eträ

vaikka olimme karaistuneet ja
tottuneet kylmään ja nälkään-

kin, niin vielä

pahempaa oli

edessäpäin. Toisaalta on hyvä, että ihminen ei ennakkoon
tiedä, mitä kulloinkin on edessä. sillä jos olisintme aavisraneet silloin kaiken, en tiedä.
monenko hermot sen olisivat

tt* i

kestäneet-

Saksalaiset keräsivät kaikil-

ta rintamaosilta

saamansa

vangit Rovaniemelle.

jonne

meitä lienee kertynyt

sodan

siinä vaiheessa noin 90-100
miestä. Siitä se sitten alkoi se
kuuluisa vankkureiden veto-
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taival kohti pohjoista ja Nor-

Enkeli taivaan lausui näin...

jaa.

Siihen me muut yritimme yhtyä, mutta kesken se jäi meiltä

VANGIT
VETOELÄIMINÄ

kaikilta. Nyt minun ei tarvinnut itkeä yksin, vaan lienee
niin, että montakaan silmää ei
ollut kuivana sinä yönä, niin

Olimme vaeltaneet Rovaniemeltä käsivarren tietä nälkäisinä ja lopen uupuneina, sillä
muona, jota saimme, oli erittäin niukkaa ja kuitenkin meidän piti vetää Muonioon asti
vartioporukan teltat sun muut
kamppeet nelipyöräisissä
vankkureissa! lrvostakaan ei
tahtonut rulla mitään, sillä olihan jo lokakuu ja satoi melkein aina vettä tai lunta. Yöpyminenkin tapahtui siten, että vedettiin pellolle tai muulle
aukealla paikalle keppeihin

kiinnitetty rautalanka ja

sodan karaisemia miehiä kuin
olimmekin.

Sotavangin vaikea tie jat-

kui.

Helmikuulla lähdettiin
laivalla yrittämään Saksaan,
mutta liittoutuneet lienevät
tehneet matkan liian vaaralliseksi, koska saksalaiset purkivat laivan Mo i Ranassa Keski-Norjassa ja meidät kuljetet-

tiin junalla

olimme kevääseen toukokuul-

le asti.

sen

Täällä saimme kokea sodan

pärjätktiöt siinä

sisään vaan

tai palelrukoot!
Siinä

viimeiset jännittävät vuorokaudet, kun Saksan emämaa
antautui. Myös Norjassa olevat saksalaiset joutuivat an-

sitten

yritettiin levätä niinkuin lam-

paat sulloutumalla tiiviiseen
kasaan siten toinen toisiamme

lämmittäen.
Matkaa oli kestänyt muistini mukaan låihes pari viikkoa,
kun eräänä päivänä taas laahustimme eteenpäin. Olin niin
väsynyt ja turtunut, etten osaa

vieliikään sanoa, olinko valveilla vai nukuinko kävellessäni. Kuitenkin olin niikevinä-

ni tien

ohessa taulun, johon
oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla sanat: KUUSAMO, SUG,
MEN SVEITSL Olihan jo en-

nen sotiakin Kuusamoa mainostetnr matkailupitäjänä juuri

noilla sanoilla, joten saattoi

Synkeä jouluaatto norjalaisessa satamassa 1944

päämme päälle ja vieläpä hivenen lämpöäkin. Loistoma-

joitus se ei ollut, olipahan
vain erittäin hatara entinen

saksalaisten autotalli, jossa oli
vain seinät ja vesikatto ja lämmityslaitteena kaksi aivan

pientä pystykaminaa. Niihinkin oli koksia polttoaineeksi

hyvin rajoitetusti.

JOULUJYVÄT

hyvinkin olla, että joku saksa-

Kävimme töissä joka päivä.

lainen sen taulun siihen oli

Våihäiset ruoka-annoksemme
saimme aina iltaisin, jota hetkeä jokainen odotti kuin lapsi

joka tapaukvaikutti
minuun,

raahannut. No

sessa

se

Kuusamon poikaan, niin syvällisesti, että en häpeä tun-

nustaa, että silmäni sumenivat, kun muistin kotini ja kotivåikeni. En edes tiennyt, oliko

joulua.

Aika kului ja tuli joulu
I944. Ennen joulua muutamia
työporukoita pääsi satamaan

töihin purkamaan

Saksasta

minut ilmoitettu kaatuneeksi

tulleita viljalasteja. Laivoissa

vai kadonneeksi. Tuntui siltä,
että tätä menoa jos jatkuu,

oli sekä rukiin- että kauranjyviä, sillä saksalaisilla oli pal-

niin monikaan meistä ei täältä
selviä hengissä ja näin ollen
tuossa taulussa aivan kuin

vii-

meinen yhteys kotiin ja kotiseutuun.

Niin toivottoman pitkä ja
surkea kuin se matka oli ollutkin Rovaniemeltä Narvikin lähellä olevalle sotavankileirille, kuitenkin suurin osa meistä
selviytyi perille. Täällä meitä

odotti tuulensuoja, katto
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etelään Tönsbergin

kaupungin liepeille, jossa

jon hevosia ja muuleja sotakalustossaan. Niinpä me keksimme, miten saisimme jyviä
itsellemme: kun toinen auttoi
jyväsåikin toisen selkään, hän

vartiomiehen

huomaamatta

repäisi säkin nurkan auki ja

säkin kantaja lappoi reiästä
taisitaskut täyteen jyviä
- niivatpa ahneimmat pudottaa
tä housun lahkeisiinkin!
Kun jouluilta tuli, keitimme

Lepoa ja huoltoa taivasalla talvisissa maisemissa

jyviä kahdella pystykaminalla
ja pureskelimme niitä jouluillalliseksi. Olimme perin masentuneita ja toivottomia
puhe kaverin kanssa ei ottanut

sujuakseen. Mitä lie kukin
miettinyt...
Kun jyvät oli syöty, vetäy-

tyi

jokainen omalle pahnal-

leen miettimään, sillä uni ei
ottanut tullakseen. Silloin joku
lienee ollut Eemil Tikanmiiki
aloitti jouluvirren

-

tautumaan norjalaisille ns. kodinpuolustusjoukoille ja eng-

lantilaisille maihinnousuyksiköille.

VARTIJAT
KATOSIVAT
Tämä kaikki selvisi meille

vii-

meisenä vankilassaoloiltana:
joku meistä huomasi, että portilla ei enää ollut vartiomiestä
ja että porttikin oli jätetty lu-
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Tunnetuin ja ilmeisen perätön juttu on
siis seuraava.

Pärmi piti haus-

kaa Kuopion upsee-

rikerholla, jolloin

Sodan päätyttyä palasivat sotavangit entisistä vihollismaista kolimaahan
SA-kuva

kitsematta.

Vartiomiesten
kämppä oli tyhjä!
Pidimme neuvottelun ja tulimme siihen tulokseen. ettei
lähdetä mihinkään ennen kuin
joku tulee sanomaan, mitä pitäisi tehdä. Aamuyöstä tulikin
norjalainen partio ja ilmoitti,
että sota on päättynyt ja olimme vapaita. Kuitenkin oli sekavan tilanteen vuoksi parasta

pysytellä paikoillaan kunnes

toisin määrätään. Mihinkäpä
me nälkäiset vangit olisimme

taan vanhinta luutnantti Laaksoa ryhtymään porukan vanhimmaksi. johon hän suostuikin. Hän ryhtyi järjestämään
muonanjakoa sekä muita tarvittavia toimenpiteitä. Tätä

varten hän kokosi meidät leirin eteen, puhutteli meitä isällisesti ja antoi neuvoja. miten
yritetään tästä eteenpäin ja miten tulee käyttäytyä, jotta suomalaisen sotilaan mainetta ei
mitenkään häväistäisi. Kun
puhuttelu oli ohi hän ehdotti,

osanneet lähteäkään!

että laulaisimme

Samana aamuna Punaisen
Ristin edustajat kävivät leirillä
ja jättivät aikamoisen annoksen ruokatarvikkeita, joista
näytti alkuun tulevan meille
suoranainen ongelma. Jokainenhan käsittää. että kun oi-

Maamme-laulun. mutta

päätteeksi
taas

laulaminen jäi vain yrityksek-

si. Nyt ei ollut kysymyksessä

mielenmasennus niin kuin
jouluyönä, vaan nyt nälkiintyneen sotavangin silmä kostui
ilosta ja toivosta
kuitenkin

kein nälällä kiusattu pääsee

me taisimme selvitä
täältä!

ruokaan käsiksi, hän tappaa itsensä syömällä liikaa, jos ei

Saan sittenkin vielä nähdä kotiseutuni ja kotini ja saan vielä

järki voita.
Me pyysimme sotilasarvol-

veisata jouluvirttä

isänmaassa!

vapaassa

tr

Olkkonen kehotti

häntä pitämään pienempää ääntä ja
muistamaan, että
hän sentään oli vain
entinen suutari. Tähän kapteeni Pärmin kerrotaan antaneen jääkäritoverilleen iskevyydessään
klassillisen vastauk-

patdioonassa oli koulutustarkastus. Kaikki oli
suiunut hyvin. Lopuksi
tarkastaiat halusivat
kuitenkin vielä kuulla
komppanian esittämää
marssilaulua.
Tämä oli Pärmin
mielestä jo liikaa eikä
hän malttanut olla huomauttamatta tarkastaiille, entisitle iääkäritovereilleen, ettei marssi-

laulun osuus sodassa

hänen mielestään ollut
kovin merkittävä.
Tarkastaia oli toista
mieltä ja palautti mieleen, ett:ä Jerikon muuritkin aikoinaan kukistettiin musiikilla.
Tämän kuultuaan
Nikke Pärmi antoi luut-

nantilleen seuraavan

sen:

kåiskyn:

Jos Sinä, Herra Eversti, olisit jos-

Luutnantti! Otta- komppania takaikaa
sin kentäle ia marssittakaa sitä laulun tah-

kus ollut

suutari,
niin Sinä kyllä olisit

suutari vielä

tänä

päivänäkin!

dissa! Tänne on saapu-

nut tietiijiä itiiisiltä
mailta... JATKUU

lähitaisteluihin, kokee sy-

Kalervo Kljanen:

SUKELLUSHÄLYTYS
190 tokstl- la 52 kuvaelvua, koko

85, nldottu.

SUKELLUSHÄI-YTYS

KCr-

vyyspommien pelottavan jyskeen ja ilman loppumisen pii-

o,
gr

nan

N

kaiken sukellusvene-

- itsensä kertomana.
miesten

Aivan uudesta näkökulmas-

ta ja ennen julkaisemattomiin
tietoihin perustuen kirja valot-

taa kevään l94l sekä jatkosodan dramaattisten aatto- ja al- sotaret- kupäivien tapahtumia, jolloin
laudalta viimeiseen
keen.
sukellusveneemme suurvallan
Lukija seuraa veneiden mu- sotapolitiikan pelinappuloina
kana jännittäville partioretkil- lähtivät ensimmäiselle sotaretjo päivää ennen
le, osallistuu rohkeisiin torpe- kelleen
dohyökkäyksiin, miinanlas- Saksan joukkojen
hyökkäystä
kuihin ja yllättäviin yöllisiin Neuvostoliittoon.

too suomalaisten sukellusveneiden vaiheet

rykmentin komentaia eversti Hannes

Pärmin komppaniassa
Pohjanmaan Jääkäri-

piirustus-

OY LAIVASTOLEHTI
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nyhmåtudohtqian
Kaivakoon
-pystyvänsä!

vänrikki itse, jos luulee

stu

EINO HYYRYLÄINEN

Näin purnasivat väsyneet miehet,
kun piti saada asemat syntymään
Suomussalmen kivikovaan kamaraan
vihollisen asemien edessä
tulipalopakkasessa.
Seuraavana aamuna oli toinen ääni
kellossa: litteänä poterossaan maaten,
suupielet mullassa, vain silmiään liikuttaen
kuiskasi naapuri käheästi:
Oli se hyvä, että kaivatit nämä
asemat...
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Hulkonniemen taistelu Suomussalmella

ILTA oli io pimeä kun kk-puolijoukkue

laskeutui
Kiantajärven länsirannalta jäälle. Lähtö oli tullut äkkiä
niinkuin se aina Talvisodan päivinä tuli. Meilla ei ollut
rietoa mihin ollaan menossa. Se kuitenkin tiedetriin että ei ainakaan saunaan, jota kipeästi kaivattiin. Edellä
hiihti _leveähartainen keskimirtainen mies, opas. Hänen
jäljessään kolmannen joukkueen ensimmäinen ryhmä.
Sen keskivaiheilla kulki hevonen veräen reessään konekivääriä ahkioineen ja ammuksineen. Toinen ryhmä,
jonka johtajana olin seurasi ensimmäisen perässä.
Se oli hiljainen kulkue. Suunta oli yli järven ohi
Niettussaaren kohden Turjanlinnaa. Maihin ei kuitenkaan noustu. Jälki veti pitkin Oraviselän itärantaa poh!oista kohden. Vain muutamia päiviä aikaisemmin illan
pimetessä olin käynyt Turjanlinnassa ia nähnyt sen
ovessa Kiannon kirjoittaman lapun. Nyt oli paikasta
vain palaneet rauniot jäljellä.
Myös Niettusaari oli tuttu paikka. Yhden yön olin
ryhmäni kanssa ollut siellä vahvistuksena jalkaväkiioukkueelle. Sinä yönä hyökkäsi vihollisjoukko sinne ja
menetti kapteeninsa kaatuneena konekivääripesäkkeemme lähelle.
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TOSI EDESSÄ
Nyt oli taas tosi edessä. Useita päiviä oli Suomussalmen kirkonkylältä kuulunut kiivasta tykistötulta. Sai
siitä tulesra järven länsirantakin ajoittain osansa. Tänään oli taistelu siirtynyt itään päin. Huhu liikkui
omien vallanneen kirkonkylän. Matkan suunnasta päätellen oltiin menossa sivustaan.
Hiljaisena eteni miesten jono. Vain reen jalasten kitinä pakkaslumessa ja hevosen kavioiden narske rikkoi
hiljaisuuden. Mihinkahän asti oltiin menossa. Matkaa
oli jatkettu ehkä pari tuntia kun vesistö edessä kapeni,
oltiin tultu järven päähän tai kapeaan lahteen. Laukauksia kuului oikealta metsän takaa. Niitä oli vaimeina kyllä kuulunut koko tulomatkan. Nyt ne kuuluivat
jo selvästi lähempää. Jossain ei kovinkaan kaukana papatti konekivääri. Kimmoke johonkin matkallaan hipaissut luoti meni ujeltaen yli. Lahden perukassa nousi
opas maihin ja suunta kaäntyi kohden itää. Vain vähän
matkaa kuljettuaan pysähtyi opas.
Ryhmänjohtajat eteen!
-Hiihdin oppaan luokse. Edessä oli tienhaara, tai pi-

remminkin !äljet, joita oli kuliettu erosivat eri suuntiin.
Ensimmäinen ryhmä lähtee tästä vasemmalle, pusinne mukana. Toinen ryhmä
seuraa tätä oikeanpuoleista jälkeä, se vie teltalle. Kysykää siellä vänrikki Seppästä, teidät on alistettu hänelle.
Opas katsoo minua ja vaikka on pimeä tunnen hänet.

hui- opas, minä lähden

Hän on vänrikki Jorma Lehto, samoja Kajaanin poikia
kuin minäkin. Vaisromaisesti tapailevat jalat asentoa
vaikka sukset asennonteon estävätkin.
Kyllä herra vänrikki. Ei se niin terävästi lähde, kuin
vaiaa vuosi aikaisemmin on asevelvollisuusaikana opererru murra lähree kuitenkin... Näen Lehdon minut

.^.

Kiannon kalamaja
Niettusaaressa jäi sodan jalkoihin.
Kuva: Karhunen. Raatteen tie
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Sama maisema 27.12.39.

Kuva: Karhunen, Roott""n- tli"

tunteneen. Hän aikoo sanoa jotakin, kääntyy kuitenkin
poispäin, siirtyy vasemmalle !äljelle ja taakseen katsomatta sanoo:
Lähdetäänhän liikkeelle.
-Orpouden tunne Gryudd mielen, kun lähden ryhmän
edellä hiihtämään kohden suon rakana näkyvää synkkää
metsää. Jälki ei mene kuitenkaan metsään. Sen reunassa
se kääntyy vasemmalle, yliträä mersäniemekkeen ja tulee r,rudestaan pienelle suolle. Suon takana alkaa maasto
nousta ja metsä käy tiheäksi. Olen hiihtänyr metsässä
noin sata metriä kun edestä kuuluu tiukka ääni:
Ketä siellä.
-Konekivääriryhmä, meidän pitää ilmoittautua vänrikki Seppäselle, vastaan minä.
Kyllä hän täältä löytyy tulkaa vain tänne, kehoitraa- vartiomies.
Vartiomiehen takaa tiheästä kuusikosta löytyy teltta,
jonka kaminanpiipusta nousee kirkkaita kipinöitä,
merkkinä sisällä olevasta Iämmöstä. Se lämpö on tuskin
kuitenkaan meitä varten. Kerkiämme teltan eteen, kun

v

sieltä asruu ulos lumipukuinen reipasliikkeinen mies.
Jahah, sielrähän se odotettu konekivääri tulee, sa- mies
reippaalla äänellä.
noo
Hyppään suksilta ja astun miehen eteen.
Herra vänrikki. IV/KT-Pr:n konekiväärikomppanian III joukkueen 2. ryhmå ilmoittautuu.
Hyvä on, keskeyttää vänrikki ja astuu lähemmäksi.-Samalla hän tunree minut.
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Mehän ollaan samoia Purolan poikia, terve vain,
vänrikki
sanoo ia miehiini kääntyen lisää, ja me lähdetään alikersantin kanssa katsomaan asemapaikkaa. Laittakaa sillä aikaa konekivdäri ia ammukset ahkioon. Hevonen saa jaddä. tähän metsikkOOn. Kun olerre valmiita
koerrakaa sopia telttaan lämmittelemään.
Samassa hän io menee jalkaisin teltalta lähtevää jotosta. Kävelen hänen jäljessään. Aistit on herkkänä ja
mieli !ännittynyt. Minkälaiseen paikkaanhan oltiin menossa.

TÄSSÄ ON LINJA
Edestä kuuluu laukaus ja samassa jo räpsähtää jossapuussa räjähtävä. Enää ne eivät pelota niinkuin en-

kin

sikerralla niiden keskelle joutuessa. Kuitenkin vartalo
painuu vaistomaisesti kumaraan. Vänrikki edessä ei kumartele. Näkee että polku on hänelle rurru. Ehkä parisaraa metriä on kuljettu kun olemme tulleet pienelle
kumpareelle, joka jatkuu vasemmalle ja oikealle.
Tässä on linjat. Venäläiser ovar tuossa tien takana
puhuu vänrikki Seppänen hiljaisella äänellä.
asemissa,
Sinne on markaa viitisenkymmenrä merriä.
Nieleni tekisi painua matalaksi, mutta en ilkeä näyrtää arkuuttani. Haluaisin kysyä myös missä omat miehet ovat. Samassa huomaankin oikealla liikettä. Siinä
viiden metrin päässä on lumipukuinen mies kontallaan
ia tähyilee tielle ioka tummana viivana näkyy puiden
lomasta. Yhtä lähellä toisellakin puolella on mies jonka
huomaan myöhemmin.
Laittakaa se konekivääri tähän asemiin. Kaivakaa
- makuulta ampumisra varren ja pysykää matalakuopat
na, ryssä voi innostua ampumaan milloin vain.
Kuin kuullen hänen sanansa alkaa pikakiväärit lanksuttaa vähän etempänä vasemmalla. Valojuovat leikkaavat ilmaa ja räjähtävät rätisee puissa.
Kumarrun alas ja otan maasta risun asettaen sen pystyyn merkiksi, Iöytääkseni paikan uudestaan.
Saat lähreä hakemaan konekivääriä, minä käyn
- vasemmalla. Siellä on lampi ja sen sivua pitäisi
tuossa
saada varmistetuksi. Samalla vänrikki jo menee pitkin
Iinjaa, pysryssä kävellen niinkuin tähänkin asti.
Lähden puoli juoksua takaisin teltalle. A jatukset
kiertävät päässäni. Vänrikki Seppänen on miltei naapurin poikia. Siitä huolimatta en häntä lähemmin tunne.
Rohkea näkyy ainakin oleva vaan jos ei tapojaan muuta
niin ei elä vanhaksi siitä olen mielessäni varma. Kunnioitus räyttää mieleni ja samalla pelko nuoren miehen
puolesta. Samalla tulee mieleen I. ryhmqln johtaja alikersantti Härkönen, joka ensimmäisen Hulkonniemeen
tehdyn hyökkäyksen aikana käveli asemani viereen.
Pysy alhaalla, sanoin sille.
- Ei se ryssä osaa ampua, vastasi Härkönen. Samassa
pamahti
pellon takaa laukaus, Härkönen älähti ja putosi
polvilleen.
Harhalaukaus se oli intti vielä kun vietiin paarilla

-
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sidontapaikalle.

Vähän myöhemmin olimme asemapaikkamme takana. Konekivääri kasataan siinä ja varovasti kannamme
sen ampumavalmiina määrätryyn paikkaan. Neljaan
mieheen käy kantaminen kätevästi. Oikealla edessä
kantaa ampuianapulainen Tuomas Tervonen. Hänen takanaan patruunankantaja Erkki Oikarinen. Vasemmalla
puolella olen minä edessä ja takanani ampuja Sulho
Forsberg.
Tässä

on meidän asemapaikka kuiskaan pojille,
aseen maahan. Vihollinen on tuossa lähellä tien takana. Oikarinen mene Sireenin ja Hyvösen
Iuo, tuokaa vyölaatikoita lisää tähän lähelle. Oikarinen
menee kyyryssä taakse. Makaamme kolmisin kiväärin

- laskemme
kun

takana.

Hyökkäysreittiä Vuonanniemestä Turjanlinnan rantaan.
Kuva: Karhunen, Raatteen tie

-

KAIVAKOON VÄNRIKKI ITSE
Meidän pitää kaivaa tähän ampumahaudat ma- ampumista varten, niin se vänrikki sanoi, kuiskuulta
kaan pojille.
Ryssä kuulee heti jos ruvetaan kaivamaan eikä tähän meidän vehkeillä kuoppia saakaan, kuiskaa Forsberg vastaan. Tämmönen kivinen mäki miten tähän saa
kaivettua, minä en ainakaan kaiva.
Enka minä, kuulu ampujan takaa Tervosen ääni.
se vänrikki, jos luulee pystyvänsä.
Kaivakoon
Kiukku kuohahtaa äkkiä mielessäni, olen jo vähällä
kirora. Saan hiillittyä mieleni ja ajattelen, mitä hyödyttää kirota kavereilleen. Forsberg koulukaveri jo kansakoulusta. Tervosen opin tuntemaan vasta kun joukkueemme oli kasattu, mutta tiesin jo hänetkin kunnon
mieheksi. Ymmärsin heitä, olimme olleet jo pitkään
asemissa, joka neljäs tunti kahden tunnin vartiovuoro.
Se väsyttää jakdy hermoille. Nyt oli hiihdetty kymme-

nisen kilomerriä, miehiä väsyrti. Murta käsky on kasky.
Luulevat minun pelkäävän jos yksin rupean kaivamaan,

no luulkoot.
Ätt aa te kaivako minä kaivan, sanoin ja löysäsin
samalla
kenttälapion vyöltäni. Siirryn vähän vasemmalle ja alan ryönnellä lunra eteenpäin. Kun lumi on pois
isken lapion makuulla ollen maahan. Se ei pysty.
Annahan Sulho se hakkusi errä pääsen alkuun, sa- Forsbergille.
non
Alan hakara hakulla. Hakun äänet kuuluvar kauas
routaisesta maasta, mutta, minä vain hakkaan ja olen
valmis painaurumaan maahan, jos vihollinen avaa rulen. Mitään ei kuulu, saan hakata rauhassa.
Kun pinnan saa puhki on työ jo helpompaa. Panen hakun pois ia tartun lapioon. Samalla huomaan kuinka

Aion nousra ylös, mutta Seppänen sanoo.
Ei tarvirse nousra. Tuolta vasemmalta yrirti joku

tunnustelijajoukko
lammenrantaa asemiin, liekO monikaan päässyr takaisin. Herken hän seisoi sirten mietteissään ja puhui taas.
Meidän pitää pitää puolet miehisrä asemissa koko
- Järjestäkää niin, että reilläkin on puolet kiväärillä
yön.
ia roiset teltalla, kahden tunnin vuoror. Samalla hän jo
kävelee pitkin linjaa oikealle, pystyssä joustavin askelin.

SIINÄ ON OIKEA UPSEERI
Siinä on oikea upseeri, runnusraa Tervonen kat- Seppäsen jälkeen.
sellen
-- Niin on, vastaan minä. Kunhan ei kävisi kuin
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Forsberg ottaa hakun ja alkaa hakata. Tervonenkin puh-

distaa jo kiväärin oikealla puolen paikkaansa lumesta.
Emme puhu mitään teemme työtä.
Noin kahden tunnin kuluttua meillä on sen verran
kuoppaa eträ litteänä maaren on suojassa. Haemme vielä muutaman kuusenrarrin takaa, jolla naamioimme konekiväärin ja niin olemme valmiita.
Se oli raas turhaa työtä, sanoo Tervonen ja heirtelee puhdasta lunta naamioksi eteensä. Kohta sieltä tulee
vänrikki ja käskee muurtaa asemaa, niin se on ennenkin
käynyt.
En kerkiä vasrata mirään, kun vasemmalta alkaa
kuulua kiivasta ammunraa. Se kestää hetken, vielä joitakin yksittäisiä laukauksia ja taas on hiljaista.
On kulunut ehkä kymmenen minuuttia, kun vasemmalta kuuluu liikertä ja vänrikki Seppänen kävelee
luoksemme.
Jahah, reillä on asema valmis, sanoo hän.

-

SA-kuva

luutnantti Åiranreelle komppanian päällikölle, jolle oltiin alistertu ensimmäisessä hyökkäyksessä. Ei sekaän
osannut varoa ia kaatui ensimmäisessä hyökkäyksessä.
Polusta meni siinäkin hyvä mies, vain jaetaanpa porukka kahteen osaan Forsberg, Oikarinen ja Sireeni kuulutte toiseen. Tervonen, Hyvönen ja minä roiseen vuoroon. Pannaan arvalla kumpi pääsee ensin teltalle.
Otan kintaan kädesrani ja pistän erusormen alle kivensirun.
Nämä kaksi sormea, sanon ia ojennan käden Forsjoka otraa erusormen ja pääsee lepäämään.
bergille,
Seisomme vähän aseman rakana ia liikumme hiljaa
lämpimikseen. Poikien lahdöstä on kulunut jo jonkin
aikaa, kun teltalta päin kuuluu ääniä. Ne lähenevät ja
siirtyvär konekivääriryhmästä oikealle.

JATKUU SEURAAVASSA N:OSSA

ja vakoilevat ja ilmiantavat toisiaan,

ERÄTARINAA
KUHMOSTA

voista taisteluaan

Erkki Tuominen: Metsohaukkuja ja tervastulia,
erätarinoita, Otava, Keuruu
1977, l7l sivua, valokuvia.

Opettaja Erkki Tuominen,
Kuhmon kirjailevia erämie-

hiä, on jälleen tehnyt laatuunkäyvän metsästys- ja eräkir-

jan. Varsinaisten tavanomaisten jahtijuttujen ohella otetaan
kantaa muun ohessa luonnonsuojeluun ja metsästyskulttuueririin. Parissa tarinassa

JOULUKIRJOJA

tyisesti Kinkerijutut ja-Lottovoitto
on hirtehishuumorin
- korven filosofiaa,
höystämää
vähän Veikko Huovisen herMukava
kulliseen tyyliin.

SENSAATIO.

KOVAN ONNEN
KOMMUNISTI

SISSIEN

SEIKKAILUJA

kirja

Esa Anttala: Yli rautaesiripun, Karisto, Hämeenlinna
1977,267 sivua, kaksi karttapiirrosta, valokuvia, piir-

Leopold Trepper: Punainen

ros ilmapallosta.

Kirjoittaja on Puolan juutalai-

Orkesteri,

suomentanut
Heikki Eskelinen, Otava,
Keuruu 1977, 395 sivua.

jo

Kylmän sodan kiivaimpina

nen, josta

vuosina 1950-luvun alkupuolella virisi molemmilla puolilla kiihkeä salainen tiedustelutoiminta, jota myös vakoiluksi

kaumuksellinen kommunisti.

nuorena

Hän teki poliittista

tuli vatyötään

nimitetään. Rajojen ollessa

mm. Palestiinassa ja Ranskassa sekä siirtyi vuonna 1932
Neuvostoliittoon, jossa liittyi

käytännöllisesti katsoen auki

Neuvostoliiton tiedustelupal-

puolueettomien maiden suuntaan ei NATOn puuhien tark-

veluun. Sodan aikana hän toi-

kailu

Skandinavian alueella

ollut kovinkaan vaikeaa. Varsovan Iiiton suuntaan olivat
rajat kiinni ja tietoja oli hankittava muulla tavoin. Tuntuu
melko luonnolliselta, että tällöin turvauduttiin mm. kaukopartiomiehiin, jotka olivat perehtyneet niin alueeseen kuin

työhönkin

jo

sodan aikana.

Suomen kannalta

oli

vakoilu

- hirvineen
hanhineen

kaikkineen.

J.

HUIPPUTÄNNÄNT
Colin Forbes: Kivinen leopardi, Gummerus, Jyväskylä l9??,283 sivua.

mi

Länsi-Eurooppa on vaaratilanteessa USA:n vedettyä joukkonsa pois ja Neuvostoliiton
armeijoiden uhatessa vyöryä
länteen, jossa vastassa ovat
vain Länsi-Saksan ja Ranskan

joutui Gestapon käsiin, antau-

johtaa arvoituksellinen voima-

kommunistisen salaisen
tiedusteluryhmän johdossa,

tui

näennäiseen yhteistyöhön
natsien kanssa, pakeni ja palasi sodan päätyttyä Neuvosto-

liittoon, jossa joutui jälleen
kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Stalinin kukistuttua
Trepper pääsi palaamaan Puojossa joutui juutalaislaan
- kohteeksi ja kotiaresvainojen

molempiin suuntiin tietenkin

tiin!

rikos, johon onneksi vain suhteellisen harvat kansalaisemme syyllistyivät.
Tunnettu partiosoturien ku-

Kirjoittaja kertoo elävästi
paitsi vakoilun yksityiskohdista myös Stalinin ajan poliittisista murhista ja terrorista

vaaja kertoo tässä kirjassaan

USA:n palvelukseen ryhtyneistä suomalaisista kaukopartiomiehistä ja heidän retkistään. Kirja on varsin mie-

voimat. Ranskan politiikka
mies, yksinvaltias presidentti,

joka vihaa Amerikkaa. Kaiken taustalla on salaperäinen
kommunistiagentti, jonka käskystä häikäilemättömät murharyhmät hävittävät vaarallista todistusaineistoa tappamal-

la

todistajat yhden

toisensa

jälkeen.

Siinäpä asetelma, jonka
ympärille on punottu viime
lehdille saakka henkeäsalpaavan jännittävä juoni. Pätevä

mutta pyrkivät samalla pelastamaan ryöstöomaisuutensa ja
oman nahkansa. Tällä kertaa

kerrotaan erityisesti kaupanteosta voittajien kanssa
liiketoimesta, joka ei onnistunut.

Romaani on sujuvaa ja jän-

nittävääkin kerrontaa, mutta
ei jaksa oikein kohota loppua
kohden
ehkäpä siksi, että
yritetään- pysytellä historian
raameissa, jotka näiltä osin
ovat kaikkea muuta kuin romanttiset.

J.

RUTINOITUA
AGENTTITARINAA
Helen Maclnnes: Tehtävä
Rivieralla, Weilin * Göös,
Espoo 1977, 349 sivua.

Tämäkin agenttijuttu kertoo

Naton ja Varsovan liiton salaisten asiamiesten taistelusta
melkoisella taidolla ja asiantuntemuksella. Kuvaan kuulu-

vat

salaperäiset koodisanouskomattoman taitava

mat,

naamioituminen, nykyajan
tekniikan käyttö vakoilun palveluksessa ja tietenkin kaksoisagenttien loikkaukset puolelta toiselle. Vastustajan henki ei ole paljonkaan arvoinen
ja omakin mies murhataan arvelematta pelättäessä tietojen
vuotamista
sellaista kai se
touhu lienee.-

J.

LAATUUNKAYPA
SEIKKAILU
Jon Cleary: Ryöstö Vatikaanissa, Weilin+Göös, Espoo
1977,261 sivua.

kirja jännityksen ystäville. J.

Australialainen Cleary on uusi
tekijä meikäläisillä jännitys-

sekä natsien ja Stalinin vanki-

markkinoilla, mutta täyttää

loiden

MAAILMAN.

kyllä mitat. Tässä jutussa IRA
anastaa Vatikaanin aarteet ja

LOPUN
TUNNELMISSA

gikseen

lenkiintoinen, vaikka tiedusteIijat sen mukaan tuskin saivat
enempää tietoja kuin marjas-

kidutusmenetelmistä,
jotka eivät paljonkaan poikenneet toisistaan. Kaikissa koettelemuksissaankin hän säilyttää idealisminsa ja lopettaa todella lukemisen arvoisen kirjansa näin: "Tiedän, että

nen auringonnousua, Ota-

Paaviparkaa vainoaa myös en-

lännessä

sen

va, Keuruu 1977,349 sivua.

tisen natsipomon poika, joka

väri ei ole sama kuin venäläisten panssarien, jotka murskasivat Prahan."

Hitlerin kolmannen valtakun-

haluaa kostaa Ni.irnbergissä

nan viimeiset päivät kiehtovat
jatkuvasti kirjailijoita. Teema
on jo tuttu: natsijohtajat antavat kansan taistella epätoi-

tuomitun isänsä puolesta hä-

tajat tai kalamiehet

NATOn puolella. Kiinnostava
on erityisesti ilmapallon käyttö rajan ylityksessä
kaikkea
sitä päähän pälkähtääkin!
E.
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sosialismi voittaa ja että

-

E.

Thomas Wiseman: Päivä en-

ryöstää vahingossa pantlivansaksalaissyntyisen

paavin. joka istui aikoinaan
natsien vankina Dachaussa.

nen juttunsa päätodistajalle.
Siinäpä sitä on tarinan juurta

kerrakseen!

J.

DIKTAATTORE!TA

JA
YALTIOTIEHIÄ

Mussolini loi aikoinaan fasismin muodot ja seremoniat tervehdyksineen ja muine mahtipontisine menoineen. Hitler

käytti häntä monessa asiassa
esikuvanaan ja mestarinaan.
Tarina kertoo, että Hitler

Pääministeri Hru§t§ev oli valtiovierailulla Suomessa ja tutustui mm. Valkea-
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Rovaniemi kokoojana oli porukan,
hyviistit kun heitettiin
sen vielä muistathan?
- myöskin Pohjolan
Tarvittiinhan miehiö nyt
ja rankan retken tiedettiin edessä olevan.
Reppu selkiiön, ase kouraan! Suunnan kaikki ties
Taakse sai nyt jiiiidii kunkin kallis kotilies,
tehtöviiönsö tiiyttömiiän he marssi otsa hies
retken joskus piiöttyessii pois on moni mies...-

Kerrottiin näin: retki tiimö kauan kestö ei,

seen:

Raskas oli miesten polku halki kairojen,
hiukan joskus levöten ja jölleen taistellen
vanikkaa vain laukussa ja sököt keitellen
-ihmetellö töytyy, miten kesti kaiken sen!

Salve, imitator!

van anoja ohjattiin
kunnossa, mutta kir- taas kerran Hitlerin
java pyykki liehui luo. Tämä tiedusti,
iloisesti kevättuules- mikä oli muutettasa.
vaksi aiottu nimi,
jolloin
juutalaisvanJälkeenpäin talon
emännältä tiedustel- hus ilmoitti sen oletiin, miksei hän ollut van Adolf Klosett.
noudattanut ohjetta. Hitlerkin myönsi,
Tähän vilkas karja- että nimi oli hankalaisemäntä:
la, ja kysyi, mikä oli
Miul olkii nii uusi ehdotus. Juutakiire päivä, jot mie Iainen epäröi heten kerent niit kerrää- ken, mutta
mää, ja sit mie aatte- sitten:
lin että jos viep nii
Moses KIoviekööi

6. Divisioonan aseveliille

ensi kertaa Italiassa vieraillessaan tervehti Mussolinia lausuen juhlavasti:
Heil. imperator!
-Mussolinin väitetään mutis-

kosken tehdasyhdysO
kuntaan. Vuorineuvos oli antanut tarkan .Saftsassa oli Hitlerin
käskyn vierailun jär- aikana voimassa Iajestelystä ja korosta- ki, jonka mukaan
nut mm., ettei asun- juutalaiset eivät
toalueella saanut olla saaneet muuttaa supyykkiä ulkona kui- kunimeään ilman
vumassa.
erikoislupaa. Näin
Tultiin sitten erään tahdottiin estää heientisen kannakselais- tä salaamasta ei-arperheen asuttaman jalaista
syntypeja
sievän
hyvin hoi- räänsä.
detun talon eteen.
Muuan erikoislu-

Kaikki oli

VÄINU HANHELA

muuten

sett...

-

heinötöihin takaisin jo rullaan
hellurei!
- on okei
Uskoimmekin: kohta tiissö kaikki
mutta meiltö kaikilta se parhaat vudet vei.

-

Toveriaan parasta mies tuskin unohti,
se nurkumatta purilaiden eessö taivalsi
patjapussit kahta puolta
kyljet aristi,
- sulle hirnahti.
kun sellusökin aukaisit, se

Usein piti "uida" yli jöngön veteliin
toinen toistaan autellen mies Pohjan, Etelän.

Kukin tiesi kaverin parhaansa tekevön

ja toivoi vielö rauhan tullen veljen nökevön.
Meitii oli miestö siellö monta sorttia:
toinen poltti Junoa ja toinen Norttia,
joku tappoi töitö, joku pelas korttia,
joku jossain taempqna vahti porttia.
Työmaa

oli ainoa

ei saanut "kottia"!

- myöskin lottia.
Savotassa tarvittiinhan
Pokkasakki pelasi, mies ootti pottia

ja

lomapöivän lisiiä sait, jos tapoit rottia.

Monet pohjat puhki kului kienoksilla näin,
poudalla sait talsia ja myöskin sadesöin.
Iollain kiivi uuria
sen huomas jälkeenpäin,
- kadehtimaan jäin...
kotiseudun urhoja kun

Ei jölkeenpäinkiiiin auttanut oo meidiin lorvata,
kun jölkilaskut omillamme saimme korvata:
rakentaa piti, niitota ja myöskin sorvata
maksun jölkeen tosin joskus hiukan purnata...

-

Kumarat on hartiat monella veljelki
mut ryhti oli suora silloin, hiidiin hetkellö!
Silmöt saattaa kostua ja mieltö hivelki
kun aseveljet kohtaavat vainaiden kivellö

-

Kiva oli tavata ja köttö purtstua!
Tiiö onkin tosi toveruus
nöin huomata sen saa!
- ia pysty oli pttä
Reippaasti miehet marssivat
mieluisat muistot veteraanin mieleen tiistii jiiö.Tornio 12.7.

1977

39:n B-osasto
/\ Kenttäsairaala
jo viime
kokoontui

kesänä

ja kävi laskemassa
seppeleen sankarihaudalle.
Kuvassa näkyvät Aino Kivinummi, Aino Vaara, Iivari
Hauholla

Piistari ja Eero Miikinen.

o
l6.Divisioonan

t

länkäjääkärit

kokoontuivat samoin viime

kesänä Torniossa. Vöinö
Hanhela esitti tilaisuudessa
aseveljilleen runomittaisen
tervehdyksen, jonka julkaisemme tässä hieman lyhennettynä. Kiva runo!

o
Heinäkuun numeromme pääkirjoituksessa käsiteltiin met-

säkaartin osuutta yhteisen
isänmaamme puolustuksessa

ja todettiin, ettei heistä min-

käänlaisella kirjailemisella saa

ainakaan vapaustaistelijoita.
Eräät äärilaidan julkaisut
ovatkin nyt tarkistaneet kantansa ja ilmoittavat, etteivät
käpykaartilaiset varsinaisesti
olleetkaan vastarintaliikkeen

taistelijoita vaan

vastustajia.

s

od

a

n

-No-tämä on jo tietenkin
aivan eri
asia! Lieneeköhän muuten esi-

merkiksi kesän 1944 mylläköissä ollut mukana ainoatakaan miestä, joka ei olisi ollut
sodan vastustaja
kaikki eivät kuitenkaan lähteneet
marjastelemaan, koska tajusivat
velvollisuutensa maataan ja
tovereitaan kohtaan, kykenivät hallitsemaan hermonsa ja
olivat henkisiltä ominaisuuksiltaan sillä tasolla, että pystyivät ajattelemaan muutakin

kuin

itseään.

a
Vanhojen sotureiden tarinoi-

jutut lentävät. Toimitus
toivoo, että lyhyet ja nasevat
dessa

sotakaskut (yleensä enintään

yksi konekirjoirusliuska) lentäisivät tännekin saakka meidän kaikkien iloksi. Oikeat ni-

met ovat tietenkin

eduksi,
mutta ilman niitäkin voi kasku
kiertää. Julkaistusta pätkästä
maksamme jonkun kympin.

o

Aimo Rajala Nurmosta (Mä-

Eero Paljörvi Nastolasta palauttaa mieliimme, että muut-

Nurmo) pahoittelee, ettei tul-

lut aikanaan paremmin kuun-

kin naiset kuin lotat täyttivät
sota-aikana velvollisuutensa

nelleeksi edesmenneen isänsä

vaikeissa oloissa mallikelpoi-

kitie 8, 60510 Hyllykallio,

sotajuttuja. Voisiko joku hänelle valaista, mitä oikeastaan

tapahtui

uudenvuodenyönä
3l .12.41 radalla noin neljä
kilometriä Karhumäestä Käppäselkään päin
tässä tör- henkenmäyksessä menettivät

sä majuri V. A. Tiittanen,
vänrikki Aikio,lääkari B. K.
Brander ja tykkimies A. Y.

A.

Latvanen.

sesti. Olemme aivan samaa
mieltä
kirjoitimme lotista,
- järjestönä edustivat
koska he
suurinta joukkoa. Kyllä kaikki
naisemme ansaitsevat tunnustuksen
tässä tulevat mieleemme- vaikkapa ammuslataamojen tytöt, joiden hiukset

räjähdysainekaasut värjäsivät
punaiseksi. Ei ollut silloin varaa työsuojeluun kotirintamal-

keenpäin sitä tai tätä numeroa,

jota ei sitten tahdo millään
löytyä...

Toivotamme kaikille lehtemme ystäville rauhaisaa ja
kaikin puolin antoisaa joulu-

juhlaa. Olkoon myös uusi
vuosi onnellinen niin maalle
ja kansalle kuin myös meille
jokaiselle!

Lukemiin ensi vuonna!

lakaan!

RYMY-E ETU

jo muistaneet uudistaa tilauksensa niin
itselleen kuin myös joululahjaksi sotakaverilleen? Muuten
käy taas niin, että soitellaan
toimitukseen ja tiukataan jälOvatkohan kaikki

N

PRENIKKA

