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kilassa. Kuulustelija il-
moittaa, ettii kaikki pä-
sevät vapaaksi, jos osaa-
vat vastata oikein yhteen

§symykseen.

- Milloin Titanic up-
posi? kysyy SS-mies
englantilaiselta.

- 19t2.
Oikein. Montako

matkustajaa hukkui?
tiukkaa håin sitten ranska-
laiselta.

- 1517.

- Oikein sekin. Ja nyt
juutalainen: mitkä olivat
matkustajien nimet?

o

taal«seen ja lausahti
paksulla berliinin
murtcella:

- Ettepä ole pal-
joa menettiinfi.

o
EI NYT SENTÄÄN
Englantilainen turistiseu-
rue retkeilee bussilla Sta-
linin Neuvostoliitossa.
Ajetaan piikkilangoin
eristetyn ja vartiotornein
varustetun alueen ohi.

-Mikä 
tuo on? kysyy

joku turisteista.

- Leiri vaan, vastaa
autonkuljettaja.

- Viisitoista, vastaa
roteva "pioneeri".

Turistit håimmästele-
vät:

- Näyttää aivan kuin
olisi 35!

Hävetkä! huutaa
"pioneeri". - Ei meillä
Neuvostoliitoisa niin ko-
via tuomioita olekaan!

o

ERI MIETIET SEN
TEKIVÄT
Elintarvikeliikkee s sä
Moskovassa pulavuosi-
na.

- Onko sokeria?

- Ei ole.

- Entii jauhoja?

- Ei niitiikåiiin.

- Entä ryynejä?

- Ei!

- Miksi hitossa sitten
pidätte tätä putiikkia
auki?

- fUtiia te minulle
huutako - en minä aloit-
tanut sitä ammuskelua
Auroralla silloin l9l7l

o

Tt,RHAA
TUI{LAUSTA
Stalinin mahtavat
hautajaiset ovat
käynnissä. Pari iuu-
talaista keskustelee
hiliaa katuvierellä.

Aivan turhaa
pröystäilyä! kuiskaa
toinen. - Tiillä ra-
hallahan olisi hau-
dannut koko puo-
lueen...

o

DIKTAATTORE!TA
JA

YALTTOTIE!{lÄ

TARKKOJA
POIKIA
Winston CåurcäIlistui
Kremlissii tuntikausia
kestävässä kokoukses-
sa. Äkkie paikallinen
turvallisuusmies huo-
maa ohuen langan
Churchillin tuolin tåka-
na ia alkaa hyvin var(F
vasti vetää sitii. Lanka
iatkuu ia jatkuu, mutta
tunnollinen virkamies
kerii sen loppuun saak-
ka.

Kokouksen iiilkeen
Churchill puuskahtaa
Englnnnin liihetystiissä :

- Minä luulin jo tie-
tiiviini kaikki täkäIäiset
temput, mutta mitcn ne
veivät minuttå alushou-
sut, se pysyf, arvoituk-
sena!

a

TENTTI MIESTÄ
MYöTEN
Englantilainen, ranska-
lainen ja juutalainen istu-
vat Hitlerin Saksan van-

TURISTINA
BERLIINISSÄ
Berliinin juutalai-
nen on poistunut
maasta 1933 ia pa-
Iasi sodan jiilkeen
vanhoille kotimaise-
millen. Ajaessaan
lentokentiiltii hotel-
Iiin sanoi hän tak-
sinkuljettaialle:

- Eipä ole tullut
käWä Berliinissä
sittcn vuoden 7933.

Suhari Yilkaisi

- Kyllä, se on Nuor-
ten Pioneerien kesiileiri,
kiiruhtaa opas kerto-
maan.

Turistit haluavat eh-
dottomasti päästä katso-
maan lapsukaisia. Pitkåil-
lisen neuvoffelun jåilkeen
käynti jåirjestyykin, kun
vangit on ensin puettu
lasten vaafteisiin.

- Skolko let?(Monta-
ko vuotta?) kysyy muuan
kielitaidollaan ylpeilevä
turisti polvihousuiselta
"pioneerilta", jolla on
kaulassaan punainen las-
ten huivi.
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Ensimmäisen sotakuu-
kauden päättyessä jouk-
komme olivat torjuneet
kaikki hyökkääjän yri-
tykset murtaa pääase-
mamme Karjalan Kan-
naksella. Vihollisen oli
pysähdyttävä kokoamaan
lisävoimia. Pohjois-Kar-
jalan, Kainuun ja Lapin-
kin rintamilla oli tilanne
vakautettu omin hyök-
käyksin, osin ratkaisevil-
lakin voitoilla.

Laatokan Karjalassa
taistelut jatkuivat sitä
vastoin vaihtelevina ja
kiivaina. Omat vasta-
hyökkäyksemme eivät
vielä olleet tuottaneet ta-
sapainoa. Vihollinen
pyrki sitkeästi usean di-
visioonan ja prikaatin
voimin kolmena kolon-
nana länteen. Se oli saa-
nut jo kahden divisioo-
nansa ja panssariprikaa-
tin voimat yhtymään Ki-
telässä. Kollaalla taistel-
tiin. Suistamon ja Harlun
maastot sekä Jänisjoki-
Iinjalta avautuva Kan-

naksella taistelevien se-
lustaan johtava tiestö oli
jo uhattuna.

Jouluviikolla puolusta-
ja sai siellä vihdoin vas-
tatoimensa täystehoisina
käyntiin. Kollaan rinta-
ma vakautettiin lujaksi.
Taistelujen painopiste
siirtyi etelämmäksi, mis-
sä osa voimistamme tuk-
ki hyökkääjältä Impilah-
den suunnan ja pääosa
keskittyi iskuun sen oi-
kean sivustan kautta sen
selustaan. Vuoden vaih-
teessa alkanut hyökkäyk-
semme eteni vastusta-
mattomasti pohjoisesta
Laatokan rantaan. Neu-
vostojoukkojen selus-
tayhteydet oli katkaistu.
Pian vastustajan voimat
paloiteltiin useiksi saar-
retuiksi osastoiksi, erilli-
siksi, mutta silti tulivoi-
maisiksi moteiksi.

Voitto Laatokan Kar-
jalassa ei menestykses-
tään huolimatta tuonut
siellä täyttä ratkaisua.
Aloite tosin saavutettiin,

mutta joukkomme jäivät
kiinni kuluttaviin motti-
taisteluihin. Osa moteista
laukaistiin ja tiedot suu-
rista vallatuista asemää-
ristä kannustivat muilla-
kin rintamilla taistelevia
ja kotiseudulla työsken-
televiä jatkuviin ponnis-
tuksiin yhteisen päiimää-
rän puolesta. Taistelut
riehuivat Laatokan Kar-
jalassa herkeämättä koko
tammikuun. Vihollinen
syötti rintamalle uusia di-
visioonia, mutta suoma-
laisten puristava ote jat-
kui vielä yli helmikuun-
kin.

NäilIä taisteluilla taat-
tiin Se, että Karjalan
Kannaksen rintaman se-
lusta oli turvattu. Hyök-
kääjä valmisteli siellä
ratkaisevaksi tarkoitta-
maansa suurhyökkäystä
ja meidän oli keskitettävä
voimamme sinne.
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Löhtövirsi
- Minö vaivainen oon, mato vainen,
katoovainen oon matkamies maan ...
Miesjoukko on valmiina löhtöön.
torin laidalla lauletaan.

Sade pieksää kasvoja miesten,
syys lehmnsten latvoissa soi.
Sodan lieskat huomenna ehkö
itätaivaan jo purppuroi.

- 
Elo on kuni uni ja varjo ...

Se on tuttua laulantaa.
Se on saattanut Napuen miestä,
Lechin, Narvankin taistelijaa.

Sama virsi ja myös sama mieli,
samat kohtalot uudelleen ...
Käsi temmannut on monet kerrat
tuliraudan tai viikatteen.

Ovat itkeneet iiidit ja siskot
samat katkerat kyynelveet,
syli ltimpöinen jäönyt on armaan.
monet toiveet on romahtaneet ...

Torin nurkassa nuori öiti
puun varjossa värjöttiien
puree urheena huivinsa kulmaa

- 
käsivarrella poikanen.

- 
Isä lähtee 

- 
sun vuoksesi, lapsi,

sinun onneas turvaamaan,
ja hän saapuu 

- 
varmasti palaa 

-ja on 
- 

ristikin rinnassaan...

Ja he liihtivtit, hiljaiset miehet.
Joku kuiskasi.' 

- 
Nökemiin! 

-Käsi jäntevä Pohjan miehen
oli tarttunut kiväöriin.

Oli edessii ankara taival
tulen halki ja pakkasen.
Koki maailma ihmeiden ihmeen.
nöki taistelut urhojen.

Ei kuljettu kunniamerkein,
hölytorvin jo fanfaarein ...
Puhuu kummullo valkoinen risti
lumihuurteisin seppelein ...

- 
Pian ehtivät ehtooni hetket.

valuu hiekkahun elämän vuo ...

- 
Jäin kentiille. 

- 
eotaveikot sulle

viime tervehdykseni tuo ...

- 
Mikä maan pöällä söilyö voisikaan, -ilo hetkessä höipyvi pois ...

Yhö kaikuu tuo vanhu virsi,
mutta onpu kuin lohdun se tois.

ja on aivan kuin kuiskaisi truili:

- 
Sydön kansan ei kuollut, se lyö ...

Ole ylpeä ististiis. poika. 
-ajatonta on lsönmaan työ! 
-

REINO HIRVISEPPA



SISSIKOMPPANIA
ISKEE
AATSINGIN HAUDAN
TAISTELU

A. O. VÄÄNÄNEN

Yksin talvisessa erä-
maassa toimivien pien-
ten osastojen taistelu
vaati niin kaikenasteisil-
ta johtajilta kuin jokai-
selta mieheltäkin oma-
aloitteisuutta, päättä-
väisyyttä ja rohkeutta.
Taitavampi jäi voitolle,
toiseksi tulleen palkinto
oli vankeus tai kuolema.

o

ErP 17, SALLAN PATALJOO-
NA, siirrettiin 12.l.l94O Joutsi-
järven rintamalta vihollisen sivus-
talle Märkäjärven eteläpuolelle.
S: sai tehtäväkseen ryhtyä sissitoi-
mintaan vihollisen selkäyhteyksiä
ja huoltokuljetuksia vastaan.

Vihollinen (88. ja l22.Divi-
sioona) aloitti 13.l.4O vetäytymi-
sen Joutsijärveltä Märkäjärvelle
(Märkävaaralle), jossa asettui tor-
juvaan puolustukseen. Todettuaan
sivustansa ja huoltonsa uhatuiksi
vihollinen ryhtyi vastatoimenpitei-
siin, aluksi Märkäjärysn-Q1ks-
mon tienhaaran sekä Aatsingin-
Onkamon teiden suunnissa. Näille
alueille vihollinen lähetti vahvoja
ja hyvin toimintakykyisiä raisrelu-
partioita tehtävänään tuhota sivus-
toille pesiytynyt vihollinen.

Näin pataljoona joutui sissitoi-
mintansa ohella jatkuvasti torju-
maan edellämainituista suunnista
uhkaavan vaaran. Seuraavassa ker-
rotaan eräästä torjuntataistelusta,
joka käytiin 16.1. ns. Aatsingin
haudan maastossa.

VIHOLLINEN ON
KANNASSA
Kun alikersantti Yrjö Mikkolan
sissipartio oli 16. l. palaamassa vi-
hollisen huoltotieltä komppanian
tukikohtaan se huomasi 1,5 kilo-
metriä ennen tukikohtaa 4O-miehi-
sen vihollispartion olevan matkal-

la talvitietä etelään. Partionjohtaja
lisäsi sivakoille vauhtia ja saavut-
tuaan klo 3.30 tukikohtaan hän he-
ti ilmoitti havainnostaan l.lErP 17
päällikölle vänrikki Eero Urposel-
le.

Urponen hälytti komppanian
heti aikaisemmin rakennettuihin
taisteluasemiin.
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Hetken kuluttua, klo 3.40 vihol-
linen hyökkäsi suoraan II Jouk-
kueen asemia vastaan. Ankaraa tu-
litaistelua käytiin runsaan tunnin
ajan ja siihen osallistui myös III
Joukkue. Reservissä oli vielä IV
Joukkue.

Vihollisen vetäytymisestä tais-
telusta alkoi klo 4.50 näkyä merk-
kejä. Tällöin komppanian päällik-
kö antoi IV Joukkueen johtajalle
käskyn kiertää oikealta joen länsi-
puolella olevalle matalalle vaaralle
ja estää vihollisen vetäytyminen
Aatsingin suuntaan. III Joukkueen
johtaja sai puolestaan käskyn iskeä
vihollisen sivustaan ja katkaista
sen perääntymistie. II Joukkueen
piti kiivaalla tulella sitoa viholli-
nen paikoilleen.

I Joukkue ei ollut paikalla, se
oli sissitehtävissä vihollisen selus-
tassa Märkäjärven-Sallan huol to-
riellä.

lrtautuvan viho',,""n O"rnnn|o_*r*

6

Talvisodan
hiihtopartio palaa
tukikohtaan Sallan
suunnalla

Tuohon mäkeen on
hyvä.iäriestää väiiytys
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Klo 5.00 alkoi tulitaistelu hil-
jentyä II Joukkueen kohdalla. Sil-
loin tiimän joukkueen johtaja raja-
kersantti Uuno Lappalainenryhtyi
oma-alotteisesti hyökkäåimään
työntääkseen vihollisen III Jouk-
kueen eteen.

Vihollinen jatkoi vetäytymis-
tään tulolatunsa suunnassa käyden
samalla kiivasta tulitaistelua. Sen
saavuttua odottavan III Joukkueen
kohdalle suuntasi tämän jouk-
kueen johtaja rajakersantti luho
Sasi joukkonsa hyökkäykseen vi-
hollisen kylkeen.

TI]HON HETKET
Nyt sitkeän vihollisen vastarinta
Iopulta murtui. Pääosa joukosta
kaatui ristitulessa. Vain muuta-
mien onnistui irtautua ja jatkaa ve-
täytymistään tulolatuaan pitkin.

Mutta siellä odotti jo lopullinen
tuho.

Rajakersantti Bruno Koskinen
oli IV Joukkueensa kanssa jiirjes-
tänyt väijytyksen ja lyhyessä tuli-
taistelussa kaatuivat viimeisetkin
tuhoamispartion taistelijat. Ei jää-
nyt edes sanan viejää, tuho oli täy-
dellinen.

Vihollisen tappiot olivat kaatu-
neina 2 upseeria, 4 aliupseeria ja
32 miestä. Vangiksi antautui vain
yksi mies. Omiakin tappioita tuli:
kaksi miestä oli kaatunut ja yh-
teensä yhdeksän haavoittunut.
Haavoittuneista kaksi kuoli sota-
sairaalassa.

Tiillaiseksi muodostui tyypilli-
nen erämaataistelu, jossa armoa ei
pyydetty eikä annettu. Apua ei
kummallakaan ollut odotettavissa
miltään suunnalta, joten ratkai-
suun oli päästävä oman päättäväi-
syyden ja taistelutaidon turvin.
Taistelu muodostui armottoman
kovaksi, koska vihollisen erikois-
joukko toimi rohkeasti ja taitavas-
ti, pelkoa ja epåiröintiä runtematta.

Partiotaistelut ttilläkin suunnalla
jatkuivat myöhemminkin useaan
otteeseen. Näin hyviin tuloksiin ei
kuitenkaan enää päästy. tr

Y.E. SAARELAINEN

Suojärven rajakomppanian
päällikkö kapteeni Y.E.
Saarelainen virkamatkallaan
ennen talvisotaa

O Tolvajärven suunnalla
ioulukuussa 1939 saavutettu
ensimmäinen suurvoitto antoi
koko kansalle uutta uskoa
aluksi epätoivoiselta
tuntuneessa talvisodassa.
O Tulokseen vaikuttivat
ratkaisevasti hiihtävät sissit,
jotka vaikeuttivat vihollisen
huoltoa ia estivät sen levon
kylväen kuolemaa selustan
kolonniin ja nuotiotulille.

TALVISOTAA edeltäneen
YH-vaiheen aikana oli Suojiir-
ven rajavartiokomppania (lii-
kekannallepanossa l./ErP t0)
suorittanut tehostettua r ajav ar -
tiointia l4:ssä vartiokohteessa
alueella, jonka etelåirajana oli
Kollaanjoki ulottuen Ilomant-
sin suunnalla olevaan Valkea-
lampeen pohjoisessa. Naapu-
rina vasemmalla oli Ilomant-
sin rajavartiokomppania (1./
ErP ll) ja oikealla Uomaan
rajavartiokomppania (1./ErP
e).

Vihollisen ylitettyä valta-
kunnan rajan 30.11.1939 yh-
deksässä eri kohdassa rajavar-
tiokomppanian alueella alkoi
vartioryhmien ja rajajoukkuei-
den vetäytyminen takamaas-
toon. Käsketty kokoontumis-
paikka oli Maljala-niminen ta-
loryhmä Vuonteleen kylästä
muutama kilomeEi Suojåirven
suuntaan.

Komppania, jonka päiillik-
könä oli Suojiirven rajavartio-
komppanian rauhan ajan päiil-
likkö kapteeni Yrjö Saarelai-

O Rajaseudun miehet olivat
kotiseutuaan puolustaessaan
todellista valiojoukkoa
vaikeissakin olosuhteissa.
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nen sai Osasto Riisiiseltii teh-
täväksi vastata Vuonteleen
asemien puolustamisesta.

Vihollinen ryhtyi hyökkää-
mään asemaa vastaan 2.12.
puolenpäivän jälkeen. Komp-
pania torjui aluksi menestyk-
sellisesti hyökkäykset, mutta
kello 15.30 oli asemasta luo-
vuttava erityisesti sen pohjois-
siipeen kohdistuvan kovan
painostuksen takia. KompPa-
nia vetäytyi ErP l2:n Aitto-
joella olevien asemien läpi
Lammassärkän-Pojasvaaran
maastoon.

Viimemainitussa maastossa
käytyjen viivytystaisteluiden
jdlkeen koottiin kompPania
Tolvajärven kylään. jossa sitä
odottivat uudet tehtävät. Ra-
jalta alkaneen monivaiheisen
vetäytymisen päätyttyä sai
komppania tilaisuuden vuoro-
kauden pituiseen lepoon. Tä-
mä oli tarpeen, sillä nyt alkoi
viikkoja ja kuukausia kestävä
ponnistus sillä laajalla erä-
maa-alueella, joka erotti Tol-
vajärven ja Kollaan rintama-
suunnat

SISSITOIMIN.
TAAN
Käskyn alkavasta tehtävästä
antoi Osasto Räsäsen komen-
taja everstiluutnantti Veikko
Rösiinen komentopaikassaan
Tolvajärven kylässä illalla
5.12. Itsenäisyyspäivän aa-

muvarhaisella 6. 12. alkoi siir-
tyminen aluksi Saihonkan-
kaalle Tolvajärven kylästä
etelään ja sieltä välittömästi
edelleen Pitkälammen-Ylä-
tolvajärven väliselle kannak-
selle Os. Räsäsen oikean si-
vustan varmistustehtävään.

Joukkue Pössi oli viivYtYs-
vaiheessa Aittojoella saanut

erillistehtävän eikä ollut mu-
kana. mutta palautettiin
komppanian yhteyteen 7.12.
illalla. Joukkueen mukana
saapui myös yksi kk-joukkue
KKK/ErP l0:stä.

Komppanian saavuttua Ylä-
tolvajärven eteläPäähän antoi
everstiluutnantti Räsänen pu-
helimitse määräyksen She-
meikan ja Vieksingin kylien
polttamisesta. Tehtävä annet-

I

*{

7, kovan linian
rajasoturi

j

tiin reservivänrikki E/.14s Sa/-
melan joukkueelle, josta tuli
valita l0 tehtävään sopivaa
miestä.

Everstiluutnantti Aaro Pa-

Tari saapui samana iltana Tol-
vajärvelle ottamaan vastaan

rintamaosan PäällikkYYttä.
Hänen ehtymätön tarmonsa ja

aktiivisuutensa alkoivat välit-
tömästi vaikuttaa. NiinPä hän
antoi kapteeni Saarelaiselle
ohjeet toiminnasta sivustalla.
Niiden yhteydessä hän määrä-
si tuhoamaan Ristisalmella
olevan venäläisdivisioonan
komentopaikan. Tätä koskeva
tiedustelu pantiinkin välittö-
mästi liikkeelle, mutta Perillä
todettiin varmistustoimenPi-
teiden olevan siksi laajoja, et-\,

Eversti Aaro
Paiari
esikuntatalonsa
pihamaalla
Tolvaiärvellä

li

Saarelaisen 1./Er.P 1O:n sissiretket talvisodan alkupuolella
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tei yrityksellä siinä vaiheessa
katsottu olevan viihäisimpiä-
kään toteutumisen mahdolli-
suuksia.

Vastoin odotuksia ei vihol-
linen hyökännyt Ylätolvajdr-
ven eteläpäässä olevia YH-
vaiheen aikana rakennettuja
asemia vastaan. Puolustaja
kuitenkin havaitsi 7 .12. vihol-
lisen etenevän Ristisalmen
Metsänvartijalta suoraan ete-
lään johtavan metsälinjan
suunnassa kääntyen noin 1,5
km järven eteläpäästä länteen.
Komppania valmistautui tu-
hoamaan osaston Ylätolvajär-
ven jäåille.

Vihollisen eteneminen ei
kuitenkaan jatkunut mainitus-
sa suunnassa, vaan o§asto
kääntyi itärantaa seuraten luo-
detta kohti. Todennäköistä
kuitenkin on, että juuri sama
vihollisosasto myöhemmin
hiimärän saavuttua joutui jär-
veä ylittäessään työkomppa-
nian sahaamaan ja heikosti
jäätyneeseen railoon. Surkeat
avunhuudot kantautuivat
komppanian asemiin.

ENSIMMÄTSNT
ISKUT
Aamulla 8.12. sai komppania
everstiluutnantti Pajarin käs-
kyn nopean iskun suorittami-
sesta Saarijiirven-Juurikka-
järven kannakselle, jossa tie-
dettiin olevan leirinuotioita,
kuormastoa yms.

Joukkueiden ollessa osaksi
sidottuina varmistus-, tiedus-
telu- ja tuhoamistehtäviin sai
paikalla oleva joukkue Pössi
tätä koskevan käskyn.

Joukkue låihti liikkeelle klo
8.00 ja saapui klo 10.40
maantien varteen Kuikkajär-
veen laskevan puron yli johta-
van sillan kohdalla. Tunnuste-
lijan havaittua vihollistykistöä
ja miehiä marssivan Tolvajär-
ven kylän suuntaan jiirjestyi
joukkue asemiin noin 25 m:n
päähän maantiestä. Sopivalla
hetkellä suoritettiin yllättävä
tulenavaus, jolloin tykkivalja-
koista neljän hevosen ja tyk-
kejä seuraavien arviolta parin-
kymmenen miehen nähtiin
kaatuvan-
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Tulituksen vielä jatkuessa
suoritti vihollinen kiertoliik-
keen avaten tulen joukkueen
molempiin sivustoihin, jolloin
sen oli vetäydyttävä noin 150
m taempana olevaan maasto-
kohtaan. Joukkue kohdisti
tädltä tulen takaa-ajavaan vi-
holliseen, joka ei enää jatka-
nut, vaan jäi varmistamaan
marssitietä.

Päivän kuluessa ulotettiin
useita tiedusteluretkiä Ruot-
tausjrirvi-Kattilalampi viili-
seen maastoon, jolloin havair
tiin, ettei vihollinen ollut ulot-
tanut toimintaansa näin kauas
maantien ulkopuolelle.

Varovasti väUynläasemaan... )

., 
"::r*?,ffil: ae:,W;:,*' .ry&)

.^.
Taistelut ovat alkaneet rajan
pinnassa SA-kwa

Vielä saman päivän iltana
klo 20.30 lähetettiin levossa
ollut joukkue lhalainen sa-
maan maastoon, jossa Pössi
oli ollut aamulla. Klo 22.OO
totesi Ihalainen vihollisen ole-
van majoittuneena Kuikkajär-
veen laskevan puron sillasta
noin I km länteen kangas-
maastossa. Näkyvissä oli yksi
teltta ja sen ympärillä lukuisa
joukko nuotioita.

Joukkue avasi niitä kohti
tulen. Yllätys aiheutti pimeäs-
sä suoranaisen paniikin. Nuo-
tiot ja niiden ympäristöt tyhje-

r Suvilahdesta velävdvtään uusiin
t t.htäriin



nivät hetkessä, vain kaatunei-
ta ja haavoittuneita jäi jäljelle.
Vihollinen pakeni suinpäin
puiden joukkoon kykenemättä
vastatoimiin. Tappiot lienevät
lähietäisyydeltä avatun tulen
johdosta muodostuneet mel-
koisiksi. Pimeän vuoksi ei ha-
vaintoja voitu suorittaa. Jouk-
kue palasi tukikohtaansa Saa-
rijärven vanhalle tukkikäm-
pälle klo 3.0O aamuyöstä.

8.12. sai komppania käs-
kyn siirtymisestä Saihonkan-
kaan tukkikiimpälle jonne
komppanian huoltojoukkue jo
oli sijoitettu. Yksi joukkue ja
kk-ryhmä jätettiin matkan var-
rella Juurikkajärven kiimpälle
varmistamaan kannaksella
Juurikkajärvi-Etinlampi.

Saihonkankaalle saavuttua
lähetettiin yksi joukkue ja kk-
ryhmä Juurikkajärven-Tol-
vajärven kannakselle estä-
mään vihollisen tunkeutumi-
nen kannaksen läpi järvien vä-
lisen purolinjan tasalla.

Saihonkankaan uudessa
metsäkämpässä saivat jouk-
kueet levätä ottaen vuorollaan
vastuun varmistus- ja tieduste-
lutehtävästä. Voimia koottiin
edessä olevia ponnistuksia
varten. Kenttäkeittiön paikalla
ollen oli muonitus tehokasta ja
kuntoa kohottavaa.

SISSIT TUKEVAT
YLEIS.
HYöKKÄYSTÄ
Suomalaisten yleishyökkäys
Tolvajärvellä alkoi 12.12. aa-
mulla. Aluksi oli tarkoitus, et-
tä l /ErP l0 koottaisiin ja siir-
rettäisiin pataljoonansa yhtey-
teen hyökkäystä varten. Käs-
ky tästä saavutti komppanian
vasta saman vuorokauden aa-
muyöstä. Kun hajaryhmitys
pimeässä viivästytti kokoon-
tumista ja Os. Pajarin adju-
tantti reserviluutnantti Söder-
holm oli välittänyt käskyn si-
vustavarmistuksesta peruutti
ErP l0:n komentaja majuri
Viljo Paloheimo antamansa
käskyn.

12.12. hiihti joukkue Pössi
Saihonkankaalta maantien
Tolvajärvi-Kuikkajärvi lä-
heisyyteen Kuikkajärveen las-

10

Vihollisen vetovaunu palaa tuliylläkön

kevan puron kaakkoispuolella
saapuen sinne klo 10.45. Tä-
hystäjän ilmoitettua tien var-
ressa olevassa metsikössä liik-
kuvan runsaasti hevosia ajo-
neuvoineen sekä miehiä jätti
joukkue suksensa ja eteni va-
rovasti hiipien vihollista koh-
ti, Ioppumatkan lumessa ryö-
mien. Kun oli päästy noin 30
metrin päähän vihollisesta ja
kaikki oli valmista antoi Pössi
merkin: TULTA!

Vihollinen, ilmeisesti reser-
vissä oleva komppania, joutui
pakokauhun valtaan ja hajaan-
tui. Lyhyeltä etäisyydeltä ta-
pahtunut tulitus näytti aiheut-
taneen tuntuvia tappioita.

Klo 11.00 koetti vihollinen
vuorostaan suorittaa iskun
joukkueen vasempaan sivus-
taan, mutta joutui tulitaiste-
luun varmistuspartion kanssa.
Tässä vaiheessa joukkue ve-
täytyi noin kilometrin matkan
taaksepäin tuloladuille ja uu-
siin asemiin, missä tulitaistelu
jatkui.

Klo 13.30 vihollinen uusi
hyökkäyksensä joukkueen va-
sempaan sivustaan. Joukkue
vetäytyi kolmisensataa met-
riä, minkä jälkeen vihollinen
ei enää seurannut, vaan tyytyi
varmistamaan joukkueen
suuntaan.

Edellä selostettu oli lyhyen
ajan sisällä jo kolmas kerta,
jolloin mainitussa suunnassa
suoritettiin tuli-isku maantiel-
le. Joka kerta tien lähimaasto
osoittautui varmistamatto-
maksi.

Mainittakoon tässä, että
yöllä 8./9. 12. myös itse Pajari
oli vahvennetun komppanian
voimin hyökännyt vihollisen
leiritulille maantien läheisyy-

Sissit ovat iskeneet, maantiellä palaa

dessä aikaansaaden tappioita
ja suurta håimminkiä, mikä
kaiken lisäksi johti pimeässä
vihollisen omassa keskuudes-
sa tulitaisteluun, joka jatkui
aamuhämäriin saakka.

Mainitunlaiset "neulanpis-
tot" ja ylläköt aikaansaivat
epävarmuutta vihollisen kes-
kuudessa hetkellä jolloin se

hyväuskoisesti ja ilman var-
mistustoimenpiteitä oli suh-
teellisen helposti ja samalla
nopeasti työntynyt kapean ja
mutkaisen erämaatien suun-
nassa syvälle Tolvajärven ka-
peikkomaastoon. Suomalais-
ten aktiiviseksi muuttunut toi-
minta yllätti ja sekoitti laskel-

mia antaen tilaisuuden jouk-
kojemme uudelleen ryhmityk-
seen 12.12. alkavaa hyök-
käystä varten.

13.12. lllalla kapteeni Saa-
relaisen 1a reserviluutnantti

iälkeen
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Söderholmin välillä käyty pu-
helinkeskustelu määräsi I .l
ErP l0:n siirtymään Vieksin-
kiin, jota tukikohtana pitäen
tuli aloittaa aktiivinen sissitoi-
minta tielle Tolvajärvi-Äglä-
järvi. Tiimän lisäksi oli tiedus-
teltava Korpijärven ja sitä ym-
päröivän metsäalueen suun-
taan.

Myöhemmin illalla saapui
Saihonkankaalle yhteyspartio
Kontrossa olevasta reservi-
luutnantti Viiinö Korhosen
komppaniasta (JR 36) johtaja-
na helsinkiläinen reservivän-
rikki Hytönen. Yhteyspartio
sai tiedon l./ErP l0:n siirty-
misestä Vieksinkiin.

VIHOLLISEN
SELUSTAAN
14.12. klo 5.00 alkoi komp-
panian hiihtomarssi Vieksin-
kiin reittiä Juurikkajdrven ete-
läpää-Ilosjärvi-Shemeik-
ka-Vieksinki. Komppania
saapui perille klo I l 00. Telt-
tojen puutteessa majoittui
komppania laavuihin kylän
kaakkoisreunassa olevaan
suojaiseen metsikköön.

Telttojen puute johtui vii-
vytysvaiheessa tapahtuneesta
sekaannuksesta, mikä selvisi
vasta myöhemmin. Ristisal-
men valtauksen jdlkeen avau-
tui Vieksinkiin Shemeikan
kautta johtava huoltotie ja täl-
löin teltat saatiin komppanian
käyttöön.

Jo 14.12. illalla lähetettiin
kaksi l0-miehistä taistelupar-
tiota Särkijärven ja Hietajär-
ven suuntiin. Molempien teh-
tävänä oli liikenteen tarkkailu
tieosalla Ristisalmi-Ägläjär-
vi sekä tuli-iskujen suorittami-
nen kohteita tarpeen mukaan
vaihdellen.

15.12. kuluessa partiotoi-
minta suunnattiin yllämaini-
tulle tieosalle sekä Korpijär-
ven maastoon sen seikan sel-
vittämiseksi, olisiko Kollaan
suunnalta lähetetty vihollis-
voimia välimaastoon. Päivän
kuluessa otettiin yhteys Kont-
rossa olevaan komppania Kor-
hoseen.

Klo 14.00 ilmestyi 6-miehi-
nen vihollispartio Vieksinki-

järven länsirannalle. Suksi-
partio lähetettiin tavoittamaan
jalan kulkevaa vihollista, joka
yhtä Iukuunottamatta tuhot-
tiin.

16.12. annettiin kahdelle
joukkueelle tuhoamistehtävä
tiellä Ristisalmi-Ägläjärvi.
Joukkue Salon toimintakoh-
teena oli tieosuus Hietajdrven
itäpuolella ja joukkue Pössin
pisteen 194 suunta (kartta
I :100'000).

Viimemainittu joukkue saa-
pui klo 12.30 Hietajärven lou-
naispuolella olevalle metsälin-
jalle, jossa se yllättäen kohtasi
noin ryhmän vahvuisen vihol-
lispartion. Syntyi laukausten-
vaihto, jonka kuluessa ryhmä
äkkiä vetäytyi jälkiensä suun-
nassa taaksepäin. Joukkue jat-
koi metsälinjaa seuraten ta-
voitteeseensa.

Jo klo 13.00 havaittiin noin
komppanian vahvuinen osasto
vihollisia marssilla Ristisal-
men suuntaan. Tuli avattiin
noin 300 m:n etäisyydeltä.
Vihollinen hajaantui nopeasti,
mutta yritti hetken kuluttua
hyökkäystä, jonka tuli kuiten-
kin pysäytti.

Kun edellisestä oli kulunut
noin puoli tuntia, havaittiin
vihollisen liikehtivän uudel-
leen Ristisalmen suuntaan.
Tällä kertaa se pyrki ylittä-
mään tulituksen kohteena ole-
van maantienkohdan pieneh-
köissä ryhmissä ja juosten.
Tappioita syntyi jälleen kaatu-
neiden ja haavoittuneiden jää-
dessä tielle tai sen oheen.

Klo 14.00 saapui Ristisal-
men suunnasta kuorma-autoja
ja hevosajoneuvoja. Näistä
yksi auto ja useita vetohevosia
tuhottiin. Hämärissä joukkue
palasi tukikohtaansa Vieksin-
kiin.

Joukkue Salo oli kohdista-
nut useita tuli-iskuja maantiel-
lä liikkuviin vihollisryhmiin.
Lisäksi joukkue oli katkonut
ja kerinyt vihollisen lankayh-
teyksiä, mihin toimintaohjeis-
sa oli kiinnitetty erikoista huo-
miota.
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O Talvisodassa joulukuun alkupuolella
neljä vuosikymmentä sitten Sallan siviili-
väestö pakeni suinpäin lännelle. Kylät tu-
hottiin ja niiden puolustajat, vähäiset suo-
malaisjoukot vetäytyivät taistellen kohti
Kemijärveä.
O Pitäjän oma poika, SaIIa Topi, oli yksi
kotiseutunsa puolustajia. Muutama vuosi
sitten, vähän ennen viimeistä iltahuutoaan,
hän kertoi minulle omaperäisen tarinan
noilta ajoilta ja lupasi sen saattaa julkisuu-
teen.

RINTAMA oli jo siirtynyt yli
pari peninkulmaa Sallan kir-
konkylän länsipuolelle, lähes
sata kilometriä rajalta.

Vaadinselästä laskeva
maantie teki alhaalla jyrkän
mutkan ja oikaisi siitä suoraan
jängän yli. Uudet asemat oli-
vat jängän länsireunassa.

Vuorollaan Salla Topi lähti
vartioon asemien edessä ole-
valle jäiselle tielle. Viime vii-
kolla kiristymään äitynyt pak-
kanen paukutteli lähellä nel-
jänkymmenen asteen lukemia.

Vartiomies kuunteli ja tä-
hyili itään ja pimeyteen. Kaik-
ki suomalaiset osastot sieltä
olivat jo tiettävästi vetäyty-

neet ja arvata saattoi, ketä hän
odotti - kaikki aistit valppaa-
na, jännittyneenä.

Liimpimikseen hän käveli
muutaman askeleen, mutta si-
täkin oli varottava; narskuvan
lumen ääni saattoi niin herkäs-
ti kantautua jängän itälaitaan
ja ilmaista omat asemat.

Oli yö joulukuun yhdettä-
toista päivää vasten. Minuutit
tuntuivat Topin mielestä kulu-
van hitaasti. Hän toivoi pääse-

vänsä lämmittelemään harjan-
teen takana olevalle pienelle
nuotiolle. Mutta lähtipä siitä

- hän oli vartiomies ja siellä
oli seisottava vaikka patsaaksi
jäätyisi.

Yö ympiirillä oli pelottavan
äänetön. Vain pakkanen siellä
täiillä napsahteli puissa ja poh-
joisen taivaalla lensi halki
avaruuden tiihti ja sammui...

HÄr,yryst
Siinä samassa Topi kuuli ka-
hinaa tienvarren pensaikossa.

- Vihollisia...
Topi ampui ja hiilytti ase-

missa ja asemien takana ole-
vat miehet.

Pian vihollinen nousi tielle
ja Topi tajusi, että hänen on
paettava - tulijoille hän ei
voisi mitään. Niitä näytti jo
nousevat tielle toiselta puolel-
takin väylää.

Taistelu oli alkanut ja Topi
joutui kahden tulen vdliin.

Juostessaan hän tunsi iskun
selässään: salamana oli luoti
kahlannut läpi! Tajuntaansa
hän ei kuitenkaan menettänyt;
hän kuuli kuinka luodit iskivät
tiehen ja rapisivat pensaikos-
sa.

Topi alkoi ryömiä. Viiliin
hän konttasi, nousi siitä kyy-
ryyn ja syöksyi.

Kun hän vihdoin saavutti
omat asemat, olivat ne jo tyh-
jät. Silloin Topi muisti ko-
mentopaikan.

- Jospa ovat siellä...

Verta vuotavana hän lähti
kohti yksikkönsä komento-
paikkaa. Vihollinen seurasi
perässä. Joku siinä jo sai hä-
nestä otteenkin - tarttui nis-
kasta kiinni - mutta ToPi
riuhtaisi itsensä irti ja pakeni.

Komentopaikkakin oli tYh-
jä. Vain hefrkuvat kekäleet
osoittivat, että tässä ovat ol-
leet.

Topi jatkoi matkaansa -oli paettava, paettava omien
luo...

,,SINUA VIELÄ
TARVITAAN"
Pitkälti hän ei kuitenkaan
päässyt, kun oman konekivää-
riryhmän johtaja kersantti
Tauno Mikkola hänet löYsi.

- Tiesin, että haavoitut,
kuulimma äänes ja Palasin...
sinua ei jätetä. Liihetin Pojat
hakemahan ahkiova.

He jäivät odottamaan. Ah-
kiota ei kuulunut.

Silloin Topi sanoi Taunol-
le:

- Lähe sinä hakemahan si-
tä pulukkaa, minä jään tänne.

- Yksin... jospa minä kan-
nan.

- Ei, sinua vielä tarvita-
han. Jos löyvät ahkion ja ti-
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lanne sallii, hakekaa.
Topi jäi yksin ja makasi ki-

noksessa. Odotettuaan jonkin
aikaa hän tajusi, miten mah-
dotonta poikien on päästä tän-
ne. Niinpä hän lähti raahautu-
maan tielle. Se olikin avoin ja

vaivalloisesti hän laahusti
omien joukkojen suuntaan.

Pian kuitenkin Topin voi-
mat loppuivat. Hämäläisen ta-
lon kohdalla hän lyyhistyi tiel-
le.

Tästä hän ei omin voimin
enää jaksaisi eteenpäin! Hän
tunsi, kuinka hyytävä pakka-
nen alkoi tehdä kiduttavaa
kuolemaa hänen elimistös-
sään: pian hän jäätyisi.

Silloin lähestyi takaapäin
tankkijono. Rautaiset telat ko-
lisivat ja moottorit ulvoivat.

Topi makasi tiellä niiden
edessä. Uhkaavasti ne lähes-
tyivät ja Topi uskoi loppunsa
olevan armotloman panssari-
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Asemiin iängän reunaan

massan puristuksessa.
Mutta hän halusi vielä elää!

Tapahtui niin, että hän jaksoi
vyöryä ojaan.

Tankit kolistelivat ohitse.
Äkkiä ne pysähtyivät ja vii-
meisenä jonossa ollut jäi aivan
Topin kohdalle.

- Miksi ne tähän pysiihtyi-
vät? Onkohan tie poikki?

Liihellä olikin pieni puro,
jonka silta oli tuhottu ja tankit

sarran suunna" ,,"n,LlXi,il?lii )

eivät päässeet sen ylitse. Py-
siihdyksen syytä Topi ei sil-
loin tiennyt. mutta hänen mie.
leensä tuli rohkea ajatus:

- 
Jos vain jaksan, nousen

tankin päälle ja ajan ilmaisek-
si omien puolelle, eihän mei-
kiiläisillä ole aseita näitä hir-
viöitä vastaan.

HURJA YRITYS
Raskaan ja tuskaisen ponnis-
telun jälkeen Topi pääsi kuin
pääsikin tankin päälle.

Kukaan ei sitä huomannut,
sillä luukku sisätiloihin pysyi
kiinni eikä tielläkään Iiikkunut
ketään.

Tankin molemnrilla sivus-
toilla oli vahvat hirret. Ne oli
kai tarkoitettu pienten purojen
ylittämistä varten.

Topi asettui makaamaan
pakkaskylmän panssarin ja
hirren väliseen saumaan.
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---- Siitä ci niirr hcvillä putu-
vakkahan, rjaltcli hrin.

Aika krrltri.'frrnkit pysYivät
paikallaan.

Vihdoin :rlkoi takaa laPPau-
Iua nctl\(l\l()jtltrkkt,icn rivis-
töä, jota nrarssitcttiin hYiik-
käysasemiin" lbpi kuuli lä-
hestyvien hiljaista molotusta,
yskimistä ja voimistuvaa Pak-
kaslumett rtarskutrt ista.

Jo tuli aika. cttä venäläiset
huomasivat tankin Päällä ma-
kaavan miehen:

- 
Nyt ei enähän ole mitä-

hän mahollisuulta...
Topi nousi kontalleen ja

ylös jaloilleen. Vyössä hänel-
lä oli käsikranaatti, jonka hän
veti kouraansa.

- 
Olcn solilas ja tuhoan lä-

män tankin! hän ehti ajatella.
Kiireesti hän etsi aukkoa,

josta olisi pudottanut kranaa-
tin ohjaamrxrn, mutta sitä ei
löytynyt tykin piipun suu-

kin oli niin katrkana, ettei sin-
ne ulottunut. Viimeisenä kei-
nona hän päätti heittää kranaa-
tin lähestyvään vihollisjouk-
koon.

Kohmettunut käsi ei kuiten-
kaan enää totellut heittokäs-
kyä. Kranaalti tipahti panssa-
rin kannelle jalkain juureen ja
räjähti siinä. Sirpaleet iskivät
ympäristiiön, mutta ()ma ruu-
mis, varsinkin jalat, saivat
niistä suuren osan. Hän oli
haavoittunut toisen kerran...

VIHOLLISEN
ARMOILLA
Kaikki tuo tapahtui muuta-
massa sekunnissa ja jatkoa
seurasi.

Vihollisen BT-panssarivaunut ovat
pysähtyneet tielle
v
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Tankin kannelle hyPPäsi
nyt kaksi vihollista. He tem-
pasivat haavoittuneen tielle,
sitoivat miehen kädet ja liihti-
vät kuljettamaan häntä taakse.
Vastaan tuli edelleen veniiläi-
siä, joista jotkut tarjosivat
nyrkkiä vasten ToPin kasvoja
ja tuuppivat häntä.

- Ätma tönikö, ei sota
meijän sotilaiden syytä ole,
ehti Topi puolustautua avutto-
mana.

Kukapa häntä ymmåirsi -ei kukaan. Tulevat joukot 
-kuten jåilkeenpäin on saatu tie-

tää - olivat kaukaa Valko-
Venäjåiltä ja syksyisen Puolan
paraatiretken jåilkeen heidät
oli kuljetettu tänne naPaPiirin
tunfumaan.

Topi raahattiin tien varressa
olevan halkopinon taakse.
Jostakin ihmeestä siihen löY-
tyi porontaljakin, jonka Päiille
hänet asetettiin makuulle.

Topi ei menettänyt tajun-
taansa. Hän kuuli vihollissoti-
laiden huutoja ja liikehtimistä
ympiirillä ja liiheisellä tiellä.
Pian siihen tuli joku korkeam-
pi upseerikin, jolla oli muka-
naan tulkki.

- Mitä sinä meinasit tehdä
tuolle tankille? kysyi upseeri.

- Tuhota, perkele...

- Hyvä, se onkin sotilaan
tehtävä sodassa.

Kuulustelija näytti Ymmdr-
täviin Topia ja hänessä heräsi
pieniä toiveita pelastumisesta:

- Eivät taija heti amPua...
Mutta sitten upseeri kYsYi

tulkin viilityksellä:

- Oletko kuulunut suoje-
luskuntaan?

Äsken vangin sisimmässä
pilkahtanut toive romahti. Se

tietäisi hengenmenoa, jos kY-
symykseen vastaisi rehellises-
ti! Kun tuo upseeri kuitenkin
näytti ymmärtävän sotilaan
tehtävän sodassa ja maanPuo-
lustuksen merkityksen, hän
päätti vastata totuudenmukai-
sesti.

Olen. Seitsemäntoista
vuotta.

- No, hyvä on. Sinulla ei
ole mitään hätää. Sinut vie-
dään nyt sairaalaan ja pääset
kotimaahasi kunhan sota lop-
puu.

Upseeri tuntui antavan vielä
ohjeita Iåihimpänä oleville
miehilleen. Sitten hän poistui.

VANKEUTEEN
Topia kehotettiin nYt nouse-
maan ylös. Ei hän sanoista
mitäiin ymmdrtänyt, mutta
viittomiset sitä tarkoittivat.
Hän yritti kompuroida polvil-
leen ja siitä jalkainsa päiille,
mutta nepä eivät enää ottaneet
kantaakseen.

Silloin kaksi venäläistä so-
tilasta nosti hänet ylös ja he
liihtivät kuljettamaan häntä
kainaloista pidellen låihellä
olevaan Vaaralan Onnin ta-
loon.

Suomalaisten vetäYtyminen
tiillä kohtaa oli tullut niin no-
peasti ja yllättävästi, että kaik-
ki rakennukset tien varressa
olivat jääneet polttamatta.

Osaltaan tuo rakennusten
säästyminen auttoi nyt ToPin
pelastumista. Hänet kuljetet-
tiin pirttiin ja veriset vaatteet
revittiin päiiltä. Toistasataa
reikää jaloissa ja koko ruu-
miissa oli valuttanut verta
kenkien sisdllekin suureksi
lammikoksi.

Paikalle tuli myös lääkäri,
joka sitoi haavat. Ruokaakin
annettiin ja jostakin löYtYi
uusia vaatteita. Sitten hänet
pistettiin jonkinlaiseen ma-
kuupussiin ja kannettiin talon
saunan lauteille, vieläPä viltti-
kin peiteltiin päiille.

Pimeään saunaan ToPin
kanssa jäi vartiomies. Pakka-
nen räiskytteli ulkona ja sauna
oli kylmä. Pihalta ja liiheiseltä
tieltä kuului sotilaiden ääntä ja

hevosiakin siellä liikkui. Jos-

sakin kauempana hyrisivät
tankkien moottorit tyhjäkäyn-
nillä.

Vartiomiehelleen ToPi Yrit-
ti selvittää:

- Pane tuli saunan uuniin.

- Niet, niet.
Topi ymmiirsi, ettei tulente-

ko näissä olosuhteissa ollut
mahdollista. Oli vain kestettä-
väedelleen. n

Persoonallisuuksia

VIKSUT
VIESTIMIEHET
Edesmennyt korpraali
Erdsalo - alunpitäen
Lapiniärven Erikssone-
ja 

- sai yhdessä erään
kersantin kanssa ko-
mennuksen Kannaksel-
ta Viipuriin viestihom-
miin. Kersantti oli ap-
teekkarin poika ia hä-
nellä sattui olemaan
taskussaan isäukon lä-
hettämiä lääkkeitä, joi-
ta tietenkin nautittiin.

Miten ollakaan
kaverukset päättivät
kaikkine kirkasiohdin-
miehen vehkeineen jat-
kaa matkaa Helsinkiin,
josta molemmat olivat
kotoisin. Tässä tarkoi-
tuksessa he nousivat so-
tilaita kuljettavaan
"härkävatrnuunt'.

Matka suiui aluksi
hyvin, mutta erädllä
asemalla Yaunuun nou-
si sotapoliisipartio.

Mitenkäs nyt - iI-
man papereitå?

Sotapoliisit eivät eh-
tineet vielä mitään ky-
syäkään, kun Eräsalo
Yetäisi Yaunun oven
auki, otti tolppakengät
näkyvästi esille ja alkoi
tarkkailla ohi vilahtele-
via puhelinpylväitä ho-
kien kunkin tolpan
kohdalla:

- Ehjä - ehjä -ehiä - rikki - ehjä -Mitäs riivatun
miehiä te oikein olette?
tiukkasi kuitenkin sota-
poliisipartion johtaja.

Pitäisihän tuo
nähdä, ärähti kersantti
tärkeän näköisenä. -Tehtävämme on tarkas-
taa tämän rataosan pu-
helinlinjan eristeet, kun
yhteys Viipurista HeI-
sinkiin on poikki.

Sotapoliisit iskivät
melkein asennon saa-
dessaan luottamukselli-
sesti näin tärkeän tie-
don. Jälkeenpäin he
kuitenkin ilmeisesti tar-
kistivat asian, koska
Helsingissä oli vastassa
suurempi ioukko sota-
poliiseia.

Pelastaakseen vielä
kerran tilanteen Eräsa-
lo yritti kiivetä lähim-
pään puhelintolppaan.
Se sattui kuitenkin ole-
maan metallia eivätkä
tolppakengät pitäneet-
kään...

Käry tuli ia korpraa-
Iinarvo meni taas ker-
ran.

krrn pikekivåöril taulelti.
't4
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Ŝotaa Kannaksen kylämaiseman
keskellä

Ronkainen oli saman tykin
miehiä. Olin tullut tuntemaan
hänet vakavana ja rehellisenä
sotilaana. Suhteemme oli hy-
vä ja avomielinen.

AAVISTUKSIA
Mietin asiaa tarmokkaasti. Pi-
din vain kahta vaihtoehtoa
mahdollisena: joko hän oli
joutunut vihollisen partion kä-
siin tai sitten hiihtänyt ase-
miemlne Iähellä olevaan mii-
nakenttään.

Seuraavina öinä Ronkainen
ilmestyi minulle unissa mil-
loin missäkin muodossa, kui-
tenkin niin, etten voinut häntä
paikallistaa.

Sitten asia selveni.
Ronkainen tuli selvästi

uneeni tammikuun 26. päivän
vastaisena yönä aamutunneil-
la: hän tarjosi käteeni lapiota
jostakin kuopasta. Jotenkin
näin samalla myös tulipatte-
rimme ampumasektorin edes-
sä olevan peltoaukeaman.

Aamutervehdys viholliselle )

-§§.å*$'

Periksi antamaton
ihminen näyttäii
joskus selviiivön
tiiysin
toivottomaltakin
näyttävöstä
tilanteesta.
Mikä toi ystövän
hödön aseveljen
uniin tuottaen lopulta
pelastuksen?

TAMMIKUUN 22. päivänä
1942 tapahtui Keski-Kannak-
sella rauhallisessa tulipalte-
rissa kurnnria: tykkirnies Ar-
vid Rånkuinerr kat«rsi puolen-
päivän aikaan sel ittänrättrinräl-
Iä tavalla.

Olilnme olleet edessä suo-
rasuuntaustehtävässä. Ronkai-
nen oli tässä yhteydessä pis-
täytynyt lähellä olleessa jalka-
väen kanttiinissa, josta oli os-
tanul muun ohessa pussin
aniskaramelleja. Niistä muo-
dostuikin sitten hänen ainoa
eväänsä neljäksi päiväksi.
Kanttiinista hän oli Iähtenyt
edessä olevaa tykkiämme
kohti.

Mainittuna päivänä oli kova
pakkanen, kohnisenkymmen-
tä asrerta, ja lisäksi kirpeä
tuiskutuuli, joka juoksutti lun-
ta kuoppapaikkoihin.

Kun Ronkaista ei kuulunut
palaavaksi, tehtiin seuraavana
päivänä ilmoitus myös naapu-
rijoukko-osastoihin ja lähetet-
tiin etsintäpartioita joka suun-
taan. Jälkeäkään kadonncesta
ei kuitenkaan löytynyt.
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Tarkempaa paikkaa en kuiten-
kaan nähnyt, vaan heräsin.
Kello näytti vähän vaille nel-
jaa-

Nousin istumaan korsun la-
verin reunalle ja mietin. Olisi-
ko tuolla aukealla niin syvää
kuoppaa, että Ronkainen olisi
voinut siihen pudota?

Akkiä viiliihti mieleeni, että
liikkuessani edellisenä syksy-
nä noin 4(X) metriä tulipatte-
rista itään olevalla alueella
näin puretun rakennuksen
edustalla jonkin avonaisen
kuopan, johon en kuitenkaan
kiinnittänyt enempää huomio-
ta.

S.iinä oli jotain!
Akkiä minut valtasi var-

muuden tunne. Päätin liihteä
katsomaan paikkaa heti päi-
vän valjettua.

Mentyäni ulos totesin ole-
van vihollisen ilman
muinen huurrepakkanen peitti
maiseman. Totesin tykin put-
kenkin huurtuneen osittain
umpeen, tein siitä ilmoituksen
tykinjohrajalle ja ryhdyimme
puhdistamaan tykkiä. Heti sen
jiilkeen nrlikin edestä ttrliko-
mento ja ammuimme asemien
eteen aamutervehdyksen.

Aamupäivä kului ammun-
nan ja tulivalmiuden merkeis-
sä. Heti lounaan jiilkeen il-
moitin kuitenkin tykinjohta-
jalle poistuvani hetkeksi kat-
somaan Lukkarinmäen maise-
mia - sitä unikuoppaa.

MIES ON ELOSSA!
Hiihtelin paikalle. Koko alue
oli kuitenkin kinosten tasaama
eikä mitään yksityiskohtia
erottanut Paikalla ei näkynyt
edes edellisten päivien etsintä-
partioiden jiilkiä, vaikka tiesin
niiden risteilleen tåilläkin
alueella. Myöskään syksyllä
näkemääni kuoppaa en löytä-
nYt:

Akkiä oikeanpuoleinen sau-
vani upposi johonkin. Kun ve-
din sen ylös, näkyi musta rei-
kä. Myös suksenkdrkeni oli
osittain lumen tehokkaasti
naamioiman kuopan päiillä.

Vetäydyin taaksepäin ja
ryhdyin laajentamaan aukkoa.

Lumi sortui helposti ja pian
paljastui jo kappale kaivon
hirsiseinää.

Sitten alkoi jostakin kuulua
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Kaveria on lähdettävä etsimäån

heikkoa ääntä!
Ensin luulin sen tulevan lä-

heisestä metsästä, mutta sitten
sytytti: äänihän tulee kaivos-
ta!

Pudonnut lumi ja kaivoon
tunkeutunut valo olivat herät-
täneet siellä olijan.

Aloin olla varma asiastani
ja huusin kaivoon:

- Onko se Ronkainen?
Vastaus kuului heikkona -nimenikin mainittiin.

Rauhoitu, apu tulee
pian! ehdin hihkaista.

PELASTUS
Kaivon poikki asetettiin hirsi.
Läiikintiimies Vekkeli lasket-
tiin köysien varassa kaivoon.
Päästyään pohjalle hän sitoi
köyden jo täysin uupuneen
Ronkaisen vyötåirölle, minkä
jåilkeen tämä vedettiin ylös
Vekkelin odottaessa kaivossa
vuoroaan.

Ronkainen vietiin kiireesti
JSp:lle ja sieltä edelleen Valk-
jdrven sairaalaan ja sotasairaa-
laksi muutettuun Rauhan pa-
rantolaan. Kolmen kuukauden

hoidon jiilkeen håinet siellä va-
pautettiin palveluksesta ja ko-
tiutettiin sotansa sotineena.

Jäimme tutkimaan kaivoa.
Se ei ollutkaan mikään viihäi-
nen potero - syvyyttä oli
runsaat 25 metriä. Vettä ei
pohjalla ollut, ainoastaan kos-
teaa liejua ja jotakin rojua, hy-
lättyjä kiirrynpyöriä ja muuta
sen tapaista. Seiniimät oli teh-
ty hirrestä, kehikon sivun pi-
tuus oli l4O cm. Hirret vaikut-
tivat vanhoilta ja olivat jo
useilta kohdin pullistuneet si-
säänpäin.

Siihen kaivoon oli Ronkai-
nen hiihdellyt. Sulan kaivon
pohjasta noussut höyry oli
muodostanut kuopan suulle
ohuen jääpeitteen, jonka tuis-
kulumi oli puolestaan naa-
mioinut. Ronkaisen pudotrua
aukosta se oli peittyny uudel-
leen.

Todellinen surmanloukku !

TOIVOA EI SAA
MENETTIiÄ
On vaikea kuvitella, mitä
mies oli saanut kestää kaivos-
sa ilman päåillystakkia ja ruo-
kaa. Lumi oli peittänyt aukon
täydellisesti jo putomista seu-
raavana yönä. Kaksi kertaa oli
etsintäpartio kulkenut parin
metrin pä:istä ohi kuulemafta
avunhuu§a.

Ronkainen ei kuitenkaan
menettänyt toivoaan. Hän ker-
toi keskiffyneensä rukoile-
maan apua. Tuliko tiimä apu
sitten unen muodossa?

Arvid Ronkainen oli tuol-
loin 4l-vuotias, keskisuuren
talon isäntä Impilahdelta. So-
dan jåilkeen hän asui evakkona
eri paikoissa pääfyen lopuksi
Lahden Ala-Okeroisiin. Ke-
siillä 1970 hän jourui mopol-
Iaan onnettomuuteen ja kuoli
saamiinsa vammoihin 22.8.
1970.

Tapausta muistellessani on
usein mieleeni noussut Raa-
marun sana Psalmista 40, jae
2-4:

Sitten hiihdin parasta vauh-
tiani patterin pä?illikön kaptee-
ni Karpin korsulle ilmoitta- "Hartaasti minii odotin Herraa ja hön kumartui mi-
maanasiasta' Hänmäåiräsi-he- nun puoleeni ja kuuli minun huutoni, ia hön nosti
ti pelastustoimet käyntiin: val- '-'-.'- : : -- - .

jakkopaikarta tuotiin h:;;; minut turmion kuopasta lokaisesta lieiusta, ia hön
ja köysiä ja patterilta kai[ki asetti minun ialkani kalliolle, hön vahvisti minun
liikenevä väki-. askeleeni." !



TULIE \LO
Jossakin palaa
v

LASSE KILPINEN

Lomajunissa vallitsi
tiivis tunnelma.
Kotiseudun
elintarvikkeet olivat
arvossa, mutta
kaikkein ttirkein asia
oli saada
puukorkkinen pullo
ehyenö kavereille
tuliaisiksi.
Rintamamiehet ja
-naiset pitivöt yhtä.
Sotapoliisi koettiin
herrojen
kenkkuiluna.

JUNA VISLASI pois Kouvo-
lasta, mutta ei jyskytellyt
Kuopioon päin eikä vaunun-
sillallakaan ketään tyttölasta
kukaan jututtamaan jäänyt.
OIi nimittäin talvi ja pakkanen
ja sota-aika. Lomalaisjuna
puuskutteli Kouvolasta suo-
raan itään päin.

Ville - reservin alikersant-
ti - oli vakinaisesti henkensä
kaupalla käymässä sotaa ja
palaili lomalta.

Jokaisen tämänkaltaisen ju-
nan jossain osastossa lojuili
alikersantin arvoinen mies ni-
meltä Ville. On kuitenkin heti
alkuun sanottava, ettei tarina
koske ketään määrättyä kave-
ria, vaikka jutussa muutoin ol-
laankin melkoisella lailla to-
tuuden kanssa tekemisissä.

Otsikko voisi olla yhtä hy-
vin "Reppu" eikä tulipalo,
niin tärkeää osaa se näyttelee.
Villen reppu oli tietenkin vain
yksi vajaan puolentoistatuhan-
nen repun joukosta. Tällä erää
se kyyhötti ylähyllyllä mel-
koisessa likistyksessä.

Ahdasta oli repun isännällä-
kin. Kolmen penkissä istui
neljä, joista yksi tosin oli

o
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TULIPALO

Helsingin asemalla on tungosta

hoikka lotta, mutta vastapäätä
oli joukon pitkäkinttuisin mies
ja polvet sointuivat heikosti
yhteen.

Vaunuosasto oli sen aikais-
ta toista luokkaa, niin sanottu
Iooshi. Käsillä oli myöhäisil-
ta.

Vähäiset jutunalut olivat
sammuneet. Yksi ja toinen
laittaikse mukavimpaan asen-
toonsa ja teki näin selväksi ai-
komuksensa nukahtaa.

SOTAAN MEMJTiÄ
EI NUKUTA
Villeä ei nukuttanut. Hän oli
tullut viimeisenä tähän osas-
toon ja päässä pyörivät vielä
tuoreet lähtöhetken tunnel-
mat. Lisäksi hänellä oli asiaa
repulle - si ssnyu6ksi, että
reppu sisälsi pari puukorkkista
vaakunapulloa, vaan muuta-
man muun syyn vuoksi. Ai-
neilla oli selvä osoite: korsun
yhteiseen käyftöön. Niihin ei
siinä mielessä sopinut koskea
enempää kuin muuhunkaan
toisen omaan. Pullojen pys-
tyasennosta tosin oli huoleh-
dittava, koska puukorkki ei
ollut vesitiivis, saati sitten vii-
nan pitävä. Muistaen hyllyn
ahtauden kysymys ei kuiten-
kaan ollut tällä erää ajankoh-
tainen.

Vaimo Marja oli lähtiessä
sujauttanut Villen reppuun jo-
tain syötävää sekä suljetun
kirjekuoren. Viime mainittu
lähinnä saajaa kiinnosti. Oli
vain odoteltava, että toiset oli-
sivat joten kuten unen ja toden
rajamailla, jolloin voisi repus-
ta kaivaa kirjeen esille. Vie-
rustovereiden tuijotellessa ei
olisi millään kehdannut kirjet-
tä lukea.

Tuumasta toimeen - reppu
yhdellä riuhtaisulla alas, pie-
nempi eväspaketti ja kirje esil-
le, reppu hyllyyn paikalleen.

Kirjekuoren päälle Marja
oli kirjoittanut miehensä koko
nimen ja täydellisen kenttä-
postiosoitteen sekä sulkenut
kuoren huolellisesti. Tilanne
oli suotuisa, matkaseura tork-
kui jommoisellakin menestyk-
sellä. kukaan ei kiinnittänyt
Villen pikku puuhiin uteliasta
katsettaan.

Siitä huolimatta sankarim-
me ei hätäillyt. Kirjeen hän
pisti sellaisenaan asetakin si-
vutaskuun ja kotvan mietit-
tyään ryhtyi avaamaan pientä
pakettia. Aika ei ollut kortilla,
vaikka leipä ja kaikki muu oli-
kin.

Ilmeestä päätellen varsinai-
nen kiinnostuksen kohde oli
Villen taskussa, paketti sai
suorittaa vain pienen esinäy-

Matkaselkä oli useille rintamalle meniiöille todella matkan varrella

töksen. Paketista ilmestyi
kaksi vastakkain aseteltua voi-
leipää - 

ja välissä neljä ohut-
ta siivua makkaraa!

- Mistä ihmeestä se Mar-
ja! ajatteli Ville.

Tovin hän katseli voileipiä,
mutta kääri sitten paketin uu-
delleen siististi kiinni ja jätti
sen polvilleen. Kirjeen avaa-
minen oli päällimmäisenä
mielessä.

Marjan käsiala oli tasaista,
sopusuhtaista ja naisen käsi-
alaksi voimakasta. Kirje ei ol-
lut pitkä. Silti Villen kasvoille
levisi hymyn kattama puna,

kun hän oli lukemisen lopetta-
nut. Nähtävästi ne kauneim-
mat sanat, jotka ujoudesta oli-
vat jääneet loman aikana sa-
nomatta, olivat tuossa kirjees-
sä selvääkin selvempinä. Ville
luki kirjeen toiseen ja kolman-
teenkin kertaan, pisti sen huo-
lella kuoreen ja tämän jälkeen
rintataskuunsa. Voimatta enää
vastustaa nukahtaneen joukon
hiljaisuutta uinahti viimein
Villekin voileipäpaketti pol-
villaan.

MAKKARA ON
IHMBRUOKAA
Pitkään ei uni kuitenkaan Vil-
leä vallassaan pitänyt. Hän
heräsi läpikotaiseen hyvän-
olon tunteeseen. Heti muistui
mieleen Marja ja kirje. Täy-

den havahtumisen tienoilla
hänestä alkoi tuntua, että joku
katselee häntä. Sitten Ville
huomasi ainoan naispuolisen
matkalaisen olevan hereillä ja
sillä erää kohdistaneen kat-
seensa kohti Villen polvia.

Polvet polvina, mutta nii-
den päällä jokseenkin putoa-
mispisteessä lojui eväspaketti !

Hetken mielijohteesta Ville
avasi uudelleen käärön ja tar-
josi toisen voileivän lotalle.

- 
Mistä tämä?!

- 
Vaimoni. Hänen tätinsä

on siivoojana eräässä kaupas-
sa ja luulen, että jäljet johtavat
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makkaran osalta tuohon puo-
tiin. 

- Olitteko pitkällä lo-
malla?

- En lainkaan. Olin ko-
mennuksella kenttäsairaalas-
ta. Toin erään potilaan sota-
sairaalaan ja olen jzilleen mat-
kalla Pälkjärvelle. Poika oli
heikossa kunnossa. Sain teh-
täväkseni hoivailla hänet pe-
rille.

- Vai sillä tavalla.

- Voin minäkin tarjota
teille jdlkiruuaksi kotitekoisen
karamellin.

Näin sanoessaan lotta kai-
voi taskustaan paperin, joka
sisällään piti tsinuskin tapai-
sen.

Silloin se tapahtui.
Ilmeisesti ilman veturinkul-

jettajan tai junailijan harkittu-
ja toimenpiteitä tuli äkkipy-
siihdys.

Karhumäki. lomalaisten pääteasema

Villen reppu lensi vastapää-
tä istuvan luutnantin naamal-
le. Tämä nousi karjaisten pys-
tyyn:

- Kuka tiimän heitti?!
Ikkunan ääressä istunut ker-

santti tapaili ryhjältä vyölrään
käsikranaattia ja komensi uni-
näyssään korsutovereitaan jul-
malla äänellä ryntäykseen.
Taistelutilanne oli niin aito,
että huolimatta kaikesta järky-

tyksestä hereillä olleet lotta ja
Ville purskahtivat nauruun.

Se sammutti pahimman tap-
pelun.

VOI ON
PELASTETTAVA!
Mutta mitä oli oikein tapahtu-
nut?

Lähinnä ovea istunur poika
käväisi ulkona ja tuli takaisin
kertomaan: joku asema, jotain
palaa. tulen loimotusta.

Koko sakki lähti katso-
maan.

Asemalta oli ollut irtautu-
massa tavarajuna ja sen pe-
rään oli lomalaisjuna törmän-
nyt. Viimeinen vaunu oli
murskana ja seuraava liekeis-
sä. Se oli näet täynnä "mas-
laa", voita ja margariinia, ja
saanut jostain tulen.

kossa lensi lumeen puoliksi
palaneitakin kääröjä.

Kenenkään päähän ei päl-
kähtänyt tai mahtunut, miten
suuren määrän yksi armeija-
kunta päivässä saati viikossa
syö. Mieleen tuli vain, kuinka
huoltojermut ETp:llä paista-
vat joka päivä lettuja ja pane-
vat voita kahden puolen lei-
pää, kun oikea rintamamies
järsii pelkkää vanikkaa...

Puoliksi palanut voipaketti
katsoi tulen kajossa niin kut-
suvasti hangesta. Ei kai ole
vääryys korjata parempaan
talteen kavereille tuliaisiksi
paria pakettia...

Miten kuten ajatus sikisi
Villenkin päässä: poikia on
lähdössä lomille, vievät var-
maan pari ehjää puolikiloista
tuliaisiksi Marjalle ei
myyntiin vaan tarp'eeseen,

oli miltei rattoisa. Aamun al-
kaessa sarastaa olivat kaikki
kuin vanhat tuttavat.

Villen teki mieli lukea Mar-
jan kirje vielä kerran. Toisten
ollessa hereillä ei se soturille
passannut. Voipakettien ko-
tiin lähettåiminen kiehtoi lisäk-
si sydäntä.

Ville nousi ja suuntasi mu-
kavuuslaitokseen, jossa hän
äkkiä lukaisi kirjeen. Sen si-
sältö lämmitti mieltä enristä-
kin enemmän.

Heti Villen poistuttua tem-
paistiin vaunuosaston ovi auki
ja sisään työntyi kolme sota-
poliisia, kersantti, korpraali ja
sotamies.

TULI PALO!

- Tavarat tarkastetaan!
Poliisit penkoivat päåillisin

puolin kunkin kamppeet sano-
matta mitään tai kajoamatta
mihinkään. Viimein oli Villen
repun vuoro.

- No täältä paljastuu, sa-
noi korpraali ja veti esille kak-
si voipakettia.

Kersantti ehätti sanomaan:

- Näitä me etsimme! Tämä
on Sotarosvogsta _ kenen
reppu tämä on?

Kukaan ei vastannut.
Silloin puuttui puheeseen

lotta.

- Olin hereillä, toiset nuk-
kuivat. Muuan sotamies pisti
päänsä ovesta ja kysyi, saako
hän panna reppunsa hyllyl-
lemme. Nyökkäsin puolesta-
ni, sinne hän sen tunki ja hävi-
si saman tien.

Kersantti käski toverinsa
penkoa tarkemmin 

- olisiko
repussa mitään papereita.

Toinen teki työtä käskettyä
ja Villen maallinen hyvä levisi
lattialle toisten jalkoihin. Puu-
korkkipullot eivät herättäneet
erikoisempaa mielenkiintoa,
mutta kun voileipäpaketeista
ilmaantui makkaran viipaleita
kävi kohahdus niin tarkastajis-
sa kuin katsojissakin.

- Ja vielä voita varasta-
maan, tällaiset eväät ennes-
tään! totesi kersantti.

Mylläyksestä huolimatta ei
mitään omistajan henkilölli-
syyteen viittaavaa ilmaantu-
nut.

Toinen pää vaunusta revit-
tiin auki ja sieltä joku komensi
miehiä mättämään palamatto-
mia paketteja ulos hangelle.
Kuumuus oli melkoinen, mut-
ta yhden päivittäisen voinapin
varassa eläneille miehille vau-
nulastillisen rasvamäärän nä-
keminen oli elämys, joka sai
heidät raivokkaan innostuksen
valtaan ja niin pelastettiin suu-
ri osa palavasta vaunusta. Jou-

pyöriköcin vain kilon hinta tu-
hatmarkkasen kahden puolen.

Tuleen heitelty lumi ja ri-
peä lastin purkaus selvittivät
puoleen tuntiin tilanteen. Ta-
varajunan ehjä veturi vaihdet-
tiin Iomalaisjunan eteen ja
matka jatkui ennalta arvaa-
mattoman nopeasti. Villen
reppu pullotti ja näytti entistä
tyytyväisemmältä.

Tunnelma vaunuosastossa

*,.
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- Sitten mennään, sanoi
kersantti. - Ehkä se sotamies
vielä tavataan.

Toiset sulloivat hätäisesti
Villen repun entiselleen ja
kantohihnoista sitä vdlissään
heilutellen painuivat perässä.

Ville oli jo palaamassa kier-
rokseltaan käytävää pitkin ta-
kaisin osastoonsa, kun sotapo-
liisit tulivat vastaan. Heti hän
tunsi reppunsa. Huulilla oli jo
karjaisu: "Mihin te sitä raa-
haatte?" Viime tingassa kui
tenkin voipaketit tulivat mie-
leen ja huuto sammui pieneksi
iihkäisyksi.

Reppu purjehti ohi. Ville
jäi kuin halvaantuneena pai-
koilleen. Ensi ajatus koski
voileipiä ja viinoja.

Sinne menivät!
Oli onni, että kirje on tas-

kussa kaikkine nimineen ja
osoitteineen.

Mitiihän kaverit ovat sano-
neet?

Luutnantin mielestä oli si-
kamaista viedä toisen reppu
parin hangesta löydetyn voi-
paketin takia.

- Puhua vielä rosvoukses-
ta! sanoi kersantti lisäten sit-
ten lotalle: - Mistä ihmeestä
Te keksitte tarinan ohi kulke-
neesta sotamiehestä?

Ville tulla tupsahti parahik-
si sisään ja sai kuulla koko
reppukatselmuksen tarkal-
leen.

- Olen suuressa kiitolli-
suuden velassa Teille, tunnus-
ti Ville lotalle.

Tiimä vastasi kauniin hy-
myn karehtiessa kasvoilla:

- Sain jo etukäteen palk-
kion, voileivän yöllä.

Luutnantti katsoi Villeä
hetken pitkään ja sanoi:

- Nyt on Sinun parasta
luikkia toiseen vaunuun, -jos ne poliisit tulevat vielä
tiukkaamaan sitä aavesota-
miestä.

TIJLIAISET ON
SAATAVA
Villeä ei tarvinnut toistuvasti
käskeä. Hän tuppautui naapu-
rivaunuun. Puoliksi seisten ja
puoliksi istuimen käsinojaan
tukeutuen Ville taittoi matkan
samalla nopeudella kuin toi-

setkin, mutta ajatukset risteili-
vät edelleen sinne tänne. Vä-
hin erin punnukset alkoivat ol-
la tasan: repun menetys kar-
vasteli, mutta tyytyväisyys
niinkin täpärästä pelastumi-
sesta poliisien kynsistä tuotti
toisaalta tyydytystä.

Vihdoin juna saapui pääte-
asemalle. Vaunut tyhjenivät,
Ville muiden mukana. Reppu
otti sotapoliisien mukana tun-
temattoman osoitteen.

Muuan seikka kuitenkin oli
varma: ilman viinoja ei sopi-
nut korsuun mennä! Kyllä ka-
verit jutun uskoisivat, joukol-
la olisivat noitumassa huonoa
tuuria. Mutta sitä pettymystä
ei Ville itse kestäisi tuottaa
toisille.

Hän laski rahansa. Jos hän
panisi kaikki likoon, niin ar-
velunsa mukaan hän saisi tar-
vittavat kaksi puukorkkipulloa
hankituksi.

Mutta mistä?
Kysyvä tien löytää. Kolmas

vastaantulija mulkaisi jo vä-
hän kiinnostuneemmin Villeä.

- 
Voisihan tuo jiirjestyä...

Ville jäi odottelemaan ja to-
vin päästä kaveri ilmaantui ta-
kaisin tuplahintaisten pullojen
kanssa. Taskut pullottaen Vil-
le liihti tiedustelemaan jatko-
kyytiä.

Hytistyään kuorma-auton
Iavalla puolitoista tuntia Ville
oli lähes perillä. Lopun mat-
kaa hän käveli tuttua polkua,
pisti pullot hankeen, kävi il-
moittautumassa komppanian-
päåillikölle ja viimein omalle
korsulle.

Pojat ottivat tulijan riemui-
ten vastaan, kun tuomiset
viilkkyivät jo ovella Villen
kummassakin kädessä.

Korkki auki ja pienet siivut!
Villekin otti kylmissään aimo
kulauksen kieroksen päät-
teeksi. Juttu alkoi luistaa,
kuulumiset puolin ja toisin,
mutta miten ollakaan - kes-
ken kaiken Villen paras korsu-
kaveri kysäisi:

- Mihin jätit reppusi, kun
pelkät pullot käsissä tulit kor-
suun?

- Reppu reppuna, vastasi
rennosti jo rauhoittunut Ville.

- Sattui matkalla sellainen
pieni tulipalo... tr

2t)

Eldanka on tässä vielä sulana )

AAPELI
VUORISTO

ELDANMI
UHTUAN SUUNNAN ryk-
mentin JR 32:n komentokor-
sussa koettiin eräänä joulu-
kuun iltana l94l sodan ajan
tunnetuimman laulun synny-
tystuskaa ja -iloa. Rykmentin
komentaja eversti Aksel
Vuokko ja hänen adjutanttin-
sa, nykyinen kouluneuvos Sa-
kari Helle olivat liihteneet jou-
lulomille. Vuokon sijaisena
toimi silloinen majuri Simo
Miikinen ja adjutanttina tuura-
si nykyinen akateemikko Erk-
ki Laurila. Korsun vakituisiin
asukkaisiin kuului tiedustelu-
upseeri, nykyinen opetusneu-
vos Jouko Pesola. Kaikki nä-
mä kolme sekä tuonnempana
mainittavat Soini, Siirksalo ja
farvajiirvi ovat maaliskuussa
1979 tämän kirjoittajalle
muistelleet fuon ajan tapahtu-
mia. Noiden kolmen lisiiksi
korsussa oli tietysti rykmentin
valistusupseeri Erkki Ties-
maa, sittemmin Pellon yhteis-
koulun rehtori, joka muutti
paremmille laulumaille v.
1969.

Tiesmaa ja Pesola olivat
kuulemma jo jonkin aikaa as-
karrelleet saadakseen synty-
mään Lili Marleenia vastaa-

van suomalaisen menestyslau-
lun. Molemmat olivat sekä
hyviä laulumiehiä - Pesola
sittemmin jopa konsertoinut
barytoni- ja oopperalaulaja -että myös runoilun harrastajia.
Sellaisen melko tavallisen
joulukuisen iltapuhteen viih-
teeksi Erkki lauleli kitaransa
kanssa muutamaa vuotta ai-
kaisemmin muotiin tullutta
laulua Abessinian sodasta:
"Addis Abeba ja maa Abessi-
nian on kaikkein huulella,
tuulella, mielellä, kielellä
juu..."

Tuon laulun historiasta sen
verran, että sävelmä on saksa-
laisen Fred Markushin foxtro-
tista "Ali Baba". Abessinian
sodan sanat oli kertoman mu-
kaan tehnyt santsitehtävänään
eräs kadetti joskus v. 1936,
joku tosin muistelee sanojen
syntyneen teekkarien toimes-
ta, mutta esim. teekkarien sil-
loinen laulunjohtaja Matti
Siirksalo sanoo kuulleensa
laulun ensi kerran Botnialla

- kuten tlimän kirjoittajakin.
Vahvat jäljet johtavat siis Ka-
dettikouluun, sieltä rauhan-
ajan armeijaan ja kotiutuvien
asevelvollisten mukana ylioP-
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leensa vielä joukon paikan ni-
miä, jotka sitten esiinsvät
Iaulun tekstissä. Hän oli låih-
dössä linjaan tarkastuskierrok-
selle ja antoi mädräyksen:
"Kun palaan illalla takaisin,
Iaulun on oltava valmis, onko
selvä. "

Ja siitä se sitten alkoi syn-
tyä. Abessinia-laulun sävel-
mään riimiteltiin uusia sanoja.
Varsinaisen työryhmän muo-
dostivat Erkki Tiesmaa alala-
verilla ja Jouko Pesola ylåila-
verilla. Erkki kirjoitteli sanoja
paperille. Laurilakin muiste-
lee, että Tiesmaa teki pää§ön
muiden koettaessa innokkaasti
inspiroida häntä. Minkä ver-
ran heistä toisista oli apua tai

tyksen ja oli tyytyväinen.
Saattaa olla, että tekstiin teh-
tiin vielä joitakin muutoksia,
mutta pääpiirteissään laulu oli
valmis.

Tässä välissä kerrottakoon
Mäkisen muistelma: Kun lau-
Iun levytyksistä ja nuoteista
alkoi myöhemmin tulla provi-
siopalkkioita Tiesmaalle, tä-
mä oli sanonut, että rahoista-
han kuuluisi melkoinen osa
Mäkiselle. Tähän oli Miikinen
vastannut, että tarjoa sitten so-
dan päätyttyä hyvä päiviilli-
nen, niin asia on sillä kuitatru.
Ja näin on kuulemma tapahtu-
nutkin: Mäkinen on ollut Pel-
lossa Kerttu ja Erkki Ties-
maan kodissa nauttimassa

IIARUEN I -laulun synty,
menestys ia
merkitys

II II

pilasmaailmaan. Esim. Niilo
Tarvajdrvi kertoo laulua laule-
tun ahkerasti hänen kadetti-
kurssillaan v. 1939. Mufta
Erkki Tiesmaa oli oppinut sä-
velmän jo Saksassa, jossa sitä
laulettiin sangen yleisesti niin-
kuin toistakin Markushin is-
kelmää "Liebe war es nie".

No niin, Erkki Tiesmaa siis
lauloi korsussaan "Haile Se-

lassie ja setä Mussolini, on so-
ta saapasniemellä mustalla
miehellä juu...". Silloin ma-
juri Mäkinen tokaisi, että mitä
sinä fuommoisia italialaisten
lauluja, onhan meillä tässä tä-
mä omakin sotamme, on El-
dankajärvi, joka on jo taakse
jäänyttä eliimää, kylliihän
niistäkin pitäisi laulu syntyä!

Mäkinen muistelee luetel-

häiriötä, sitä ei Laurila osaa
sanoa. Joka tapauksessa sanat
syntyivät yhden iltapuhteen
kuluessa. Kun Mäkinen palasi
kierrokseltaan, Tiesmaa il-
moitti sotilaallisesti: "Herra
majuri, laulu on melkein val-
mis. Saammeko esittää?" Er-
kin säestäessä kitarallaan Mä-
kinen sai sitten ensimmäisenä
kuulla tilaamansa laulun esi-

runsaan päivällisen.
Laulun sanoihin sisällytet-

tiin paikallista nimistöä ja
ajankohtaisia tapahtumia.
Niinpä esim. säepari: "Ei he-
vosilla heiniä, vaan syövät ne
tallista seiniä" tuli runoon
suoraan rykmentin eläinläiikä-
rin vierailun tuloksena. Hän
oli näet valittanut, eftä hevo-
silla esiintyi ähkyä, koska hei-
nät olivat lopussa ja hummat
ndlissään pureskelivat korsu-
tallin seinistä milloin mitäkin.
Fritzit ja Maxit olivat tietysti
panssarivaunujen våikeä ja
Fossi oli erään upseerin lem-
pi- tai haukkumanimi. Muna-
kukkula oli menetetty taistel-
len mutta Makkarakukkula pi-
dettiin. Kesäajan muistoja
taas olivat "liukumiinat" ja
riukujen prykäämiset jne.

Kun Eldankalaulu oli täten
koossa, se esitettiin vdlittö-
mästi puhelimitse divisioonan
esikunnan puhelunvdlittäjiIle.
Tytöt soittivat hetken kuluttua
takaisin ja pyysivät uusintaa
mainiten, että nyt oli yhteis-
kytkennässä useampia kuuli-
joita. Sinä samana iltana ja
yönä se piti laulaa vielä usei-
siinkin yhteiskytkentöihin
aina armeijakuntaa myöten.

I
I
I
I
I
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Tiesmaan ryhma e.siintyy, vasemmalta Urho Lankila, Erkki Tiesmaa, Gunnar Pihlslröm, Jouko pesola, kersantti
Oksanen, Kaarlo Soini, kuunteliioina Ahonen, Lautamatti ia äärimmäisenä oikealla maiuri Simo Mäi<inen
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Uhtuan suunnan rintamara-
dio toimi Paavolankankaalla,
jossa tekniikasta vastasivat
myöhemmin säveltäjtinä mai-
netta niittåinyt Bengl Johans-
son ja teknikko Salo. Kun El-
danka-ryhmä saapui lauluaan
esittiimäåin, sitä oli vahvistettu
rykmentin esikuntakomppa-
nian erinomaisella laulumie-
hellä, nykyisellä talousneuvos

ryhmä oli jo suurempi. Ties-
maan, Pesolan ja Soinin lisäk-
si siihen kuuluivat kapt.
Pihlström (haitari) kers. Oksa-
nen (mandoliini) ja kers. Urho
Lankila (viulu). Jouko Pesola-
kin oli ottanut kitaran soitti-
mekseen, kun taas Soini pu-
halteli huuliharppua. Tåimä
ryhmä esitti silloin tietenkin jo
muitakin Tiesmaan yksinään

"Puomil ia passit" Eldankajärvellä

Kaarlo "Kape" Soinilla. Tiis-
tä radiolåihetyksestä joka oli
siis ennen joulua 1941, kiiri
sitten kaiku kaikkialle ja laulu
tuli tunnetuksi eri puolilla
Suomea. Täten se levisi kuin
Lili Marleen ikään mutta tie-
tysti vain Suomen rintamille.

Mielenkiintoisena yksifyis-
kohtana tuon radioliihe§ksen
vaikutuksista Niilo Tarvajiirvi
kertoo, että hiinellä oli tarkoi-
rus ottaa ensimmåiiseen, "Tu-
lilinjojen joulu" -nimiseen ra-
dio-ohjelmaansa, joka lähetet-
tiin Kannaksen Ollilasta jou-
luaattona 1941, tuo samainen
Markushin laulu, Tarvan it-
sensä jo lokakuussa l94l te-
kemillä sanoilla. Kun hän kui-
tenkin påiivää tai paria ennen
ohjelmaansa kuuli radiosta El-
danka-laulun hiin luopui oman
muunnelmansa esittiimisestä.

Eversti Vuokon palatrua lo-
malta hän mäiiräsi Tiesmaan
ja Pesolan kiertiimään korsuis-
sa ja teltoissa laulua esittä-
mässä. Myöhemmin saatiin
kutsu divisioonaan ja myös ar-
meijakunnan esikuntaan. Eikä
aikaakaan kun laulua liihdet-
tiin esittiimään asemiesiltoihin
Ouluun ja Helsinkiin. Tiillöin
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tekemiä lauluja, kuten Vana-
väylillä Vesaisbn, Röhön ran-
ta jne. joiden kaikkien pohja-
na oli jokin vanhastaan tun-
nettu sävelmä. Mutta Eldanka
oli suosituin ja päänumero.

Eräässä vaiheessa woden
1942 puolella sensuuri puuttui
lauluun. Oli tuItu siihen tulok-
seen, ettei sovi kertoa hevos-
ten heinänpuutteesta. Mäiiräys
tuli oikein virkateitse, jolloin
rykmentin komentaja esitti
Tiesmaalle, että sanat oli tiiltä
kohdin muutettava. Jouko Pe-
sola kertoo, että Tiesmaa tu-
listui ja vastasi: "Minkä kir-
joitin sen kfujoitin". Johon
Vuokko puolestaan: "Minkä
kirjoitit, sen voit kirjoittaa uu-
destaan!" Niin sitten tåimä

kohta muuteffiin kuulumaan
"Ei ryssillä heiniä...- Viiki-
valtaa siis tehtiin sekä runoili-
jalle, että luultavasti myös to-
tuudelle. Mutta sehän olikin
jo sotapropagandaa. - Vielä-
kin pitemmiille kuitenkin PY-
rittiin: Akateemikko Laurila
tietää kertoa, että Peräti halli-
tuspiireissä keskusteltiin lau-
lun kieltiimisestä muka mo-
raalia alentavana! Onneksi
jiirki voitti!

Ihmetellessään jiilkeenPåiin
EldankaJaulun salamanno-
peaa leviiimistä ja sen saamaa
yleistä hyviiksymistä akatee-
mikko Laurila asiaa hyvin lä-
heltä seuranneena toteaa, että
laulun sisiiltöhän ei ole hienoa
runoutta eikä sellaiseksi tar-
koitettukaan, mutta se oli
poikkeavan realistinen ja hir-
tehinen. Juuri sellaisena se vä-
litti silloiset tunnelmat tavalla,
joka sai vdlitöntä vastakaikua
kaikkialla. Laulun merkitYs
mielialan kohottajana ja viih-
dyttäjänä oli ja on ollut arvaa-
mattoman suuri.

Laulun päiihenkilöstä Erkki
Tiesmaasta Laurila toteaa, et-
tä Erkki ei ehkä aina laatinut
såintillisesti esimiestensä odot-
tamia mielialaraportteja, jotka
olisivat kuuluneet hänen teh-
täviinsä, mutta sen sijaan hän
piti henkilökohtaisella panok-
sellaan yllä hurttia huumoria
ja tiillä keinoin itse kohensi
joukkojen mielialaa kaikkialla
noissa sodan ajan ankeissa
oloissa.

Siihen, että "Pinna kesti"
niinkin monta vuotta tuollaista
tylsää aikaa, on Tiesmaalla -ja miksei muillakin sodan ajan
viisunikkareilla - ollut Pal-
jon suurempi vaikutus kuin vi-
ralliset tutkijat ovat PYStYneet
saamaan selville. Tässä mie-
lessä pitäisikin Erkki Ties-
maan ja hänen vaikutuksensa
olla paljon sYvällisemPien tut-
kimusten kohteena. - Näin
lausuili akateemikko Erkki
Laurila. ff

Kirioittaian luvalla lainattu Oulussa
itmästryan aikakauslehti Kaltion
21 .5. 1979 ilmes§neestä nume-
rosta.

ELDANKAJÄRVEN TÄÄ

Eldanka-järven jäö
on taakse jäönyttö elömöii.
On siellö nyt Fossit ja Sassi
ja puomit ja passit, juu...
Korsussa kamina,

lllJR 32:n 'korohorot haukkuu" Röhön tien varressa tehokranaatlela

Makkarakukkula, joka jäi JR 32:n haltuun



siellö pelataan nakkia, raminaa.
On meillö nyt Fritsit ja Maxit
ja Petropamaxit, juu...
On tööllä tallattu
ja maata vallattu,
on töällä koukitnt
ja täitä noukittu.
On sota tuimaa,
ei Juno päätö huimaa,
pum-pum-pum patterit paukhru
ja korohorot haukkttu, iuu...

Löskiö, lotinaa
ja peuranpa pyllyä ihanaa
on römpsössö käristetty kiristetty
vattahan varistettu, iuu...
Ei hevosilla heiniä,
vaan syövöt ne tallista seiniä.
On toisilla suolissa santaa
eikö tule lantaa, juu...
On töällö tapsittu,
on töiillö napsittu,
laukaistu miinoja
ja annosviinoja.
On eukkoa ikiivä,
kun syö sitii vitamiinipilleriö,
mutta se kotiloma tYssöö
kun roiskitaan ryssöö, iuu...

Kis-Kis-kukkulat,
on siellö ne Munat sekö Makkarat,
mutta se Muna kun se meni
niin se Makkara iöi vaan, iuu...
Röhössö on Tiltun tie,
se kurasena, murasena Uhtalle vie.

On täiillä ne Bieloie-, Tshirni- ia
Tshornoje-ozerot, iuu...
Varjossa honkien
on lottakanttiini,
sumppia keittiivi
siell' lotta Lunkreeni.
Voi pojat, saamari,
nyt tuokaa naamarini!
On tiinne riukuja prYkiittY
ja liukuja lykiitty, iuu...

Erkki Tiesmaa 1941

Toisen säkeistön 5-8 rivit muutettiin
sensuurin mäiiräyksestä
(!) kuulumaan näin:

Ei ryssillii heiniö,
syöviit hevoset tallista seiniä.
Kun muuta ei oo antaa
on suolissa santaa, juu...

.^.
Röhön §lä, iossa etualalla näkYY
"Tiltun iie"

"Lotta Lunkreeni", oikealta nimeltään 1
reipas kanttiinilotta LamPi ia 7

kuhmolainen vänrikki, Mannerheim-
ristin ritari Veikko Kullervo Leskinen

Kiertue läM<rssä esiintymään,
eturivissä vasemmalta Erkki Tiesmaa'
kaksi läheniä ja Jouko Pesola,
takarivissä vasemmalta Oksanen,
Reinilä, Salo, Lautamatti ia Soini,
kurkistaian nimi on unohtunut.7
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HELENA SUSI

ELETTIIN VUOTTA 1939.
Syyskuun 17. päivänä vie-

tettiin kotikylässäni Inkerin-
maalla kaksoishäitä. kijailin
onneni kukkuloilla - olinhan
saanut omakseni rakastamani
nuoren miehen.

Onnen aikaa ei kestänyt
kauan: tasan kahden kuukau-
den kuluttua, 17. päivänä
marraskuuta 1939 kello
12.OO, mieheni oli käskyn
mukaisesti ilmoittauduttava
Hatsinan kasarmilla. Menin
häntä saattamaan, mutta en
tietenkään päässyt lähellekään
sotilasaluetta. Iltapäivällä ta-
pasin hänet kuitenkin kasar-
min ulkopuolella - 

jo sotilas-
puvussa, tukka kokonaan pois
leikattuna.

Mieheni kuului päällys-
töön. Hän oli erittäin komea
uudessa turkissaan ja turkisla-
kissaan, jotka pukivat häntä
hyvin 

- olin hänestä oikein
ylpeä. Kuitenkin tuska ja pel-
ko täyttivät sydämeni - ero
tuntui katkeralta ja minusta
tuntui, etten koskaan voisi sel-
viytyä tästä.

a,

INKERI LAIS-
AI DIN
KOHTALON-

aa

TIE
uusiin olosuhteisiin ja löytäneet
onnellisen elämän.
24

lnkeriläisiä pakolaisia Suomen kamaralla

O Inkerinmaan kansa jäi sodan
jalkoihin Leningradin
piiritysrenkaan alle. Sen kohtalo oli
ehkä kovempi kuin minkään muun
alueen väestön eikä Inkeriä enää ole.
C Sodan jatkuessa osa inkeriläi;iä
evakuoitiin Viron kautta Suomeen,
josta tämän heimon pääosa sodan
päätyttyä palautettiin
Neuvostoliittoon.
O Inkeriläisiä jäi myös Suomeen,
missä monet heistä ovat sopeutuneet



SOTAAN
KARJALAN
KANNAKSELLE
Tammikuun viimeisenä päivä-
nä 1940 odottelin miestäni ko-
ko päivän Pauluskoin asemal-
la. Olin saanut häneltä viestin.
että hän kulkisi siitä ohi mat-
kallaan Karjalan kannakselle.

Koska inkeriläiset osasivat
sekä suomea että venäjää, osa
heistä siirrettiin nyt tiedustelu-
pataljoonaan, jossa heidät
puettaisiin suomalaisiin soti-
laspukuihin.

Pelkoni oli sanoin kuvaa-
maton! Tuntui, että koko
maailma romahtaisi päälleni.
Olin raskaana ja aivan yksin

- olivathan tosin mieheni su-
kulaiset, mutta heille olin vain
miniä, vieras.

Luulin silloin eläväni elä-
mäni kaikkein kauheinta
aikaa. Tuskin olisin jaksanut
elää, jos olisin tiennyt, mitä
kaikkea oli vielä edessä...

Mieheni tuli aikanaan so-
dasta terveenä. Rauhaa oli to-
sin juhlittu kovasti ja mieheni
jaksoi tuskin hakea hevosen
tapunasta ja valjastaa sen -piti nimittäin lähteä viemään
minua synnytyslaitokselle
Hatsinaan. Perille päästyäm-
me tyttäremme syntyi melkein
heti ja mieheni sai lisää aihetta
juhlimiseen. Olihan hänellä
toki siihen oikeus raskaan so-
dan jälkeen.

Elämä alkoi taas tuntua iha-
nalta. Kun mieheni vei minut
ja esikoisemme yhteiseen ko-
tiimme ei riemullani ollut ra-
joja.

UUTTA SOTAA
PAKOON
Tuli sitten vuosi 1941.

Elokuun 20. päivänä tuli
käsky mennä metsään ja tyh-
jentää koko kylä. Tyttäremme
oli vasta vuoden ikäinen. Ko-
ko omaisuutemme hautasim-
me navettaan kaivettuun
kuoppaan ja mätimme vielä
lantaa päälle. Meidän onnek-

semme vähäinen omaisuutem-
me säilyikin kätkössään.

Metsässä kranaatit pirstoi-
vat puita ja ihmisiä kuoli tu-
lessa joka päivä. Se oli kauhu-
jen kuukausi. Pahempaa oli
kuitenkin vielä edessä.

Tasan kuukauden kuluttua
pääsimme takaisin kylään,
jonka saksalaiset olivat tällä
välin valloittaneet.

Koko sinä aikana, jonka
asuimme k1,lässä, ei ollut lain-
kaan kauppoja, ei lääkkeitä
eikä lääkäreitä. Vain Hatsinan
torilta 

- 
mustasta pörssistä

-- sai joskus jotakin ostaa.
Mieheni astui polkumiinaan

lokakuussa 1941. Saksalaisten
vankina oleva venäläinen
naislääkäri tasoitteli jalan tyn-
kää. mutta muuten se sai pa-
rantua itsestään. Vasta vuonna
1956 lyhennettiin mieheni jal-
kaa Turun Yliopiston Keskus-
sairaalassa vielä seitsemän
senttiä, jolloin se lopultakin
parani.

Nuorin veljeni oli sodassa.
Hänen vaimonsa ja kolme las-
tansa jäivät puille paljaille,
koska he eivät olleet onnistu-

neet säilyttämäär: vähäistä
omaisuuttaan. Vanhin p<ljista
oli silloin yhdeksän vuoden
ikäinen. Hän oli jostakin löy-
tänyt jonkin sota-aseen, ilmei-
sesti fosforikäsikranaatin, jo-
ka räjähti hänen kädessään ja
poltti sen kauhean näköiseksi.
Kun tuli pimeä loistivat murs-

kautuneet sormet kuin hiillos.
Käteen laitettiin tietenkin

side. Kun se muutaman päi-
vän kuluttua avattiin, oli haa-
va täynnä matoja. Kaikkien
ihmeeksi käsi kuitenkin para-
ni, joskin sormet jäivät kouk-
kuun.

Antti Matinpoika Nikkanen
elää edelleenkin Neuvostolii-
tossa invalidina. Hänen äitin-
sä hävisi johonkin sodan ja-
loissa, mutta isä palasi sodasta
sadan prosentin invalidina.
Hän oli joutunut pommituk-
seen ja hautautunut raunioi-
hin, jolloin rintakehä puristui
aivan litteäksi - äänikin tuli
kuin maan alta.

Antin sisar Lempi Maria
elää nykyisin Turussa. Nuorin
veli Surkka, joka oli silloin
kolmivuotias, hävisi ja luulta-
vasti kuoli Virossa.

Kun veljeni Matti palasi so-
dasta kotitaloon tulivat miliisit
ajamaan hänet pois. Uudeksi
asuinpaikaksi osoitettiin Sipe-
ria. Vanhemmat veljet ryhtyi-
r'ät kuitenkin ankaraan paperi-
sotaan ja saivatkin aikanaan
Matille paperit, joi{en perus-
teella hän sotainvalidina sai
jäädä länteen - ei tosin koti-

Saksalaiset tuleval kylään

Sota ruhjoi Valkeasaaren kirkko
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Suden perhe puintihommissa lnkerinmaalla Vekkilän kylässä 16.9.1943 valmistellessaan lähtöä Suomeen

kylään, vaan siitä noin sadan
kilometrin päähän. Viiden
vuoden taistelusta Neuvosto-
isänmaan puolesta hänelle
myönnettiin vaatimaton eläke.

Matti on jo päässyt pois
eikä häntä enää ole.

LEIRIELÄMÄÄ
Sitten tuli määräys jälleen tyh-
jentää kylä. Lokakuun 14.
päivänä 1943 tulimme Hatsi-
naan leirille, jossa asuimme
lautaparakeissa. Niissä ei ollut
lattioita, vaan käveltiin kura-
liejussa.

Järkyttävää oli, kun saksa-
laiset hirttivät Hatsinan torilla
nuoren kuvankauniin inkeri-

=F"§;å.ai.

Suomalaiset ovat tulleet järJestämään inkeriläisten siirtola Kupanitsan Serepitsan kylään talvella 1943

t'a

,

läispojan, joka oli kuulemma
jostakin ottanut nälkäänsä vie-
rasta leipää. Hänen lapsellisen
viattomat kasvonsa katsoivat
hirsipuusta ihmisjoukkoon
kuin kysyen, miksi tässä oi-
keastaan on roikuttava - mi-
nun, suomalaisen ja inkeriläi-
sen.

Kaksi vuotta olimme asu-
neet ristitulen alla. Venäläiset
ampuivat piiritetystä Lenin-
gradista ja saksalaiset vastasi-
vat Hatsinasta. Sirpaleet sur-
rasivat korvissamme alituises-
ti eivätkä lopulta meitä enää
kovinkaan Pelottaneet - ns
vain iskivät maahan kuin
rankkasade.

Ios Iäheinen omainen sai/Pommeia\ rautatiel osuman ja kuoli ei häntä juuri
asemalle jaksettu kyyneleet

'i
T

olivat jo loppuun vuotaneet.

SURKEA MATKA
VIROON
Hatsinasta jatkettiin matkaa
Viroon, jossa vietettiin kolme
viikkoa satamassa odottaen
kuljetusta. Joukkoomme kuu-
lui noin 30.000 ihmistä.

Kaipaus kotiin oli sanoin
kuvaamaton. Nälän kouriessa
vatsaa muistuivat mieleen ko-
tiseudun kuohkeassa hiekan
sekaisessa multamaassa kas-
vaneet perunat. jotka olivat
kuin sokeri 

- 
hyvän makui-

sia. suussa sulavia.
Sinne olivat jääneet maat ja

perunapellot.
Nyt tuli vain vettä taivaan
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täydeltä. Ei ollut kattoa pään
päälle suojaksi lokakuista sa-
detta vastaan.

Matkalaukuista laitoimme
jonkinlaisen vuoteen pikku
tyttärelleni. Peittelin hänet
villaisella hameellani, jonka
riisuin yltäni. Mieheni opetteli
liikkumaan puujalallaan.

Kun suljen silmäni, voin
vieläkin nähdä edessäni tuon
vaelluksen: satoja ihmisruu-
miita, jotka makasivat maan-
teiden ohessa tai vielä elävinä
vaelsivat vailla päämäärää
yrittäessään päästä pakoon so-
taa ja löytää jotakin syötävää.
He matkasivat näin niin kauan

kuin voimia riitti ja kaatuivat
sitten paikkaan, joka samalla
muodostui heidän viimeiseksi
leposijakseen.

SUOMEEN
Marraskuussa pääsimme vih-
doin Suomeen, Turkuun, jos-
sa meidät käytettiin saunassa
ja majoitettiin sitten eräälle
koululle. Seuraavana päivänä
joukkomme lastattiin tavara-
vaunuihin ja matka jatkui Ou-
luun.

Siellä oli majapaikkamme
Oulun lyseo. Meitä oli yhdes-
sä luokkahuoneessa 60 henkeä

ja makasimme siskonpetillä
kuin sillit tynnyrissä.

Elämä tuntui kuitenkin tai-
vaalliselta! Saada joka päivä
ruokaa ja saada olla sisällä
lämpimässä! Huolimatta si-
kiävästä täikannasta olomme
tuntui ruhtinaalliselta - täitä
ilmestyi nyt lämpimässä huo-
limatta siitä, että olimme kyl-
peneet ja saaneet puhtaat vaat-
teet.

Unohtumattomasti on mie-
leeni jäänyt tapaus matkalla
Turusta Ouluun. Junamme oli
pysähtynyt Toijalaan ja tyttä-
reni pyysi päästä ulos vaunus-
ta luonnolliselle tarpeelleen.

Eräs nuori sotilas nosti hänet
alas.

Kun lapsi oli kyykistynyt
kiskojen väliin Iähtikin juna
liikkeelle. Tyttö hätääntyi ja
alkoi juosta kiskojen välissä
junan mukana. Sitten juna py-
sähtyi ja alkoi liikkua takaisin
päin. Eräs sotilas sai viime
hetkellä tempaistua lapsen
pois pyörän alta.

JOULU.
KIRKKOON
Jouluna 1943 pääsimme kaik-
ki joulukirkkoon.

Elämys oli vavahduttava.
Vieläkään en ole unohtanut,
kuinka juhlalliselta tuntui lop-
puvirsi "Nyt Jumalalle kun-
nia".

Tammikuussa 1944 meidät
siirrettiin Simoon. Oli kuin
taivas olisi auennut: saimme
nyt ruokaa niin paljon kuin
vain jaksoimme syödä! Parin
päivän kuluttua minut ja mie-
heni pyydettiin erääseen ta-
loon pilkkomaan puita, mistä
saimme palkkaa kolme sillois-
ta markkaa päivässä.

Ajatella - meillä oli jo
omaa rahaakin!

Yhä paremmalta tuntui,
kun saimme säännöstelykortit
ja voimme itse ostaa ruokaa,
vieläpä vähän vaatettakin.

Simosta meidät vietiin Ke-
miin, jossa mieheni sai työ-
paikan. Asuntomme oli Juu-
rakko-nimisellä saarella, jon-
ne vedimme vähät tavaramme
vesikelkalla. Jäällä oli venä
niin paljon, että se meni huo-
pasaappaiden suusta sisään.

Viimein meille järjestyi en-
simmäinen oma asunto, mie-
heni työnantajan vinttikamari.

UUSI ELAMA
Niin alkoi uusi arkielämä.
Kun menin ensimmäisiä ker-
toja kauppaan ja kuuntelin
siellä ihmisten valituksia ja
tyytymättömyyttä, en löytiinyt

^r lnkeriläisiä oakolaisia Viron
t P.rdi"kissa'
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sanoja, joilla olisin heitä oi-
kaissut - näillä ihmisillä oli
kaikki hyvin! He olivat enin-
tään menettäneet jonkin lähei-
sensä taistelukentällä tai Pel-
käsivät siellä olevien puoles-
ta. Kotia, sen lämpöä, he ei-
vät osanneet arvostaa.

Me emme vielä raaskineet
syödä leipää sellaisenaan,
vaan sekoitimme korvikkeen
porotkin jauhojen sekaan. jot-
ta annos olisi riittänyt kauem-
min. Eiväthän korttiannokset
tietenkään suuria olleet, mutta
suoranäista nälkää eivät koti-
seudunkaan ihmiset tuossa
vaiheessa mielestäni nähneet.

VIELÄ KERRAN
EVAKKOON
Sitten tuli rauha ja saksalaisia
ryhdyttiin häätäfnään pois
Pohjois-Suomesta. Jouduim-
me taas evakkoon.

Silloin olimme kaksi kuu-
kautta Loimaalla.

Voi sitä ruoah paljoutta! Ei
puuttunut mitään! Kahvi -vai olikohan korviketta? - 

ja
sokeri olivat meille ylellisyYt-
tä, joten vaihdoin annoksem-
me vehnäjauhoihin ja voihin.
Kun sitten taas palasimme Ke-
miin, oli minulla matkatavara-
na kaksikymmehtä kiloa veh-
näjauhoja ja yhteensä seitse-
män litran lasipurkilliset voita
sekä paljon muuta ruokatava-
taa - todellinen aarre!

Junalla pääsi nyt vain Ou-
luun saakka. Loppumatkan
teimme laivalla ja tottumatto-
mina olimrne kovan myrskyn
käsissä pahoin merisairaina.

Kotiin pääsimme sotilaiden
avustamina. Ikkunat olivat
menneet rikki ja aukot oli tu-

kittu pahveilla ja räteillä.
Olimme kuitenkin kotona -mikä suurenmoinen tunnel

Kemissa ei ollut Perunoita,
mutta vaihdoin niitä muilla
elintarvikkeilla. Matka oli ras-
kas: yli kolmekymmentä kilo-
metriä työnsin perunasäkkiä
potkukelkalla seitsenkuukau-
tinen vauva lisäPainona vat-
sassani.

rSunxa vAIKo
RYSSÄ?
Perunaretken jälkeisenä aa-

muna makasin pitkään val-
veilla ja mietin.

Olemmeko t§uhnia vaiko
ryssiä?

Kun aikoinaan matkustin ju-
nalla kotikylästä Leningra-
diin. potkivat venakot meitä ja

haukkuivat t§uhniksi. Nyt
täällä Suomessa meitä herkäs-
ti haukutaan ryssiksi.

Kumpiakohan olemme?
Teki mieli huutaa kaikille,

koko maailmalle, että ihmis-
ten pitäisi paljon enemmän
ymmärtää toisiaan - kaikki
olemme vain pieniä ihmisiä ja
elämme aikamme eikä meistä
mitään jälkeä jää.

Nykyisin elämme täällä
Suomessa yltäkylläisyydessä
emmekä osaa arvostaa mi-
tään. Itse nautin nyt vain mi-
nimieläkettä, mutta elämäni
on niin hyvä, että en jaksa sii-
tä kiittää Jumalaa niin paljon
kuin pitäisi.

Olen nähnyt ja elänyt neljä
sotaa. Siinä on neljä liikaa.
Toivon ja rukoilen sydämestä-
ni. että ihmiskunta viisastuisi
ja että inhimillisyys ja ihmi-
syys voittaisivat vihan ja kau-
nan.

Kemiläisten evakuointikuljetus Lapin sodan aikana
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KASKU KIERTAA

Omantunnonaran
linimentti
Rintamajoukkoihin
saattoi ajoittain tulla
täydennyksenä henki-
löitä, jotka väittivät
aatteellisista syistä pal-
velevansa ilman asetta.
Komentaja S. O. otti
tavallisesti täIlaisen
miehen puhutteluunsa,
ia mikäli tämä pysyi us-
kollisena väitteelleen,
salli maiurimme hänen
palvella aseettå. Ko-
mentaja määräsi kui-
tenkin omantunnon-
aran saman tien etu-
maiseen kuulovartioon
työhön. Mukaansa mies
sai rautakangen ia ki-
väärin. Muistaakseni ei
löytynyt ainuttakaan
miestä, jota ei olisi var-
tiovuoron Yaihtuessa
tavattu puristamasta
kivääriä käsissään.
Rautakanki nojasi hyl-
jättynä pesäkkeen reu-
naan...

Aimo Aho, Helsinki
(Sininen hikaati)

o
RINTAMA-
MIEIIIÄ
Toinen maailmahsota
oli päättynyt ia berliini-
Iäisessä katukahvilassa
oli tungosta. Ikivanhan
näköinen ukonrahjus
istuskeli erädssä pöy-
ddssä yksinään olutla-
sinsa ääressä.

Pöydän ääreen saa-
pui vanhempi herras-
mies, kumarsi kohte-
liaasti ja lausui:

- Minä olen kenraa-
Iiluutnantti von NN en-
simmäisestä maailman-
sodasta, Pour Ie Merite
-kunniamerkin kanta-
ja. Tungoksen Yuoksi
rohkenen pyytää lupaa
istua pöytäänne.

Ukko nyökkiisi ja
kenraalikin sai oluensa.

Hetken kuluttua tuli
paikalle hlukan nuo-
rempi tyylikiis herras-
mies, joka samoin etsi
tyhjää tuolia ja kääntyi
Iopuksi herrojen puo-
Ieen:

- Nimeni on Stan-
dartenliihrer X ja olen
saanut toisessa maail-
mansodassa ritariristin
briljanttien kera. SaIIit-
teko, että istuudun pöy-
täänne?

Pöydiissä alun perin
ollut ukko nyökkdsi ia
katsoi hänkin aiheelli-
seksi esittäytyä virk-
kaen vapisevalla äänel-
Iään:

- Minä olen korp-
raali MiiIIer vuosien
1870-71 sodasta. Me
voitimme sen sodan ...

Lauri Harvila. Helsinki

SA-kuva

o
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I/JR 3 I . joka aluksi oli joutu-
nut ottamaan venäläisten
hviikkäykset vastaan Muolaan
kirkolla. siirrettiin joulukuun
puolir'älin paikkeilla rykmen-
tin reserviksi Oinalan taka-
maastoon.

Paitsi Muolaanjärven länsi-
rantaa miehitti vihollinen
myös Viholan kylän Oinalan
eteläpuolelta. Aluksi se tyytyi
täällä kuten muuallakin tun-
nustelemaan asemiemme
heikkoja kohtia. Tällainen
häikäilemätön tiedusteluluon-
teinen hyökkäys tehtiin kah-
den komppanian ja kolmen
hyökkä1 svaunun voimin jou-
lukuun 14. päivänä ErP 4:n
asemia vastaan Valolan tuki-
kohdassa. Vihollinen saatiin
IIlJR 3l :n voimin tehdyllä

h1 ökkä1'saikomuksesta luulta-
vimmin Oinala-Kyyrölä -tien
suunnassa. Mutta ennenkuin
vastatoimenpiteisiin ehdittiin
ryhtyä. alkoi vihollisen hyök-
käys tykkitulella noin kello 7.
Samaan aikaan hyökkäsi jal-
kaväki 5.Komppanian asemia
vastaan Oinalassa. Koska vi-
hollisen painostus oli ankara,
saivat puolustajat avukseen
vielä 6.Komppanian, mutta
siitä huolimatta vihollisen on-
nistui kovan tykkitulen tuke-
mana pureutua asemiin.

Nyt sai reservinä ollut
I/JR 3l noin kello I I käskyn
tehdä vastahyökkäys Valolan
suuntaan ja siitä pohjoiseen.

Tämän pataljoonan
3.Komppania. jonka I Jouk-
kueen johtaja tuolloin olin,

osio IUJRJI,$ol

,t.tc't?to 1,11)^z'):i,,, 's,,
r/J R 5{

IIruR5,I

t
Oinalan vastahyökkäys 19.1 2.39

O Joulun alla 1939 vihollinen pureu-
tui Muolaanjärven itäiseen rantatör-
mään Oinalan kylässä eikä sitä lukui-
sista vastahyökkäysyrityksistä huoli-
matta saatu karkoitetuksi.
O Ehdoton tuliylivoima oli vihollisel-
Ia ja suomalaiset vastahyökkäysjou-
kot kärsivät pahoja tappioita.
O Jälkeenpäin ovat venäläiset selit-
täneet, että kyseessä oli ns houkutus-
murto - funnettiin suomalainen vas-
tahyökkäystaktiikka ja murron avul-
la saatiin meikäläiset houkutelluksi
vastustajan murskaavaan tuleen.

Oinqlcrn
opcrl§e

AAKE KAARNAMA

OINALAN KYLARYHMA
sijaitsi Karjalan kannaksella
Muolaanjärven itärannan pel-
toaukeilla. Meidän pääpuolus-
tuslinjamme kulki kylän jär-
venpuoleista reunaa pitkin.
Sen muodosti vain yksi ampu-
mahautavvö. joka suurelta
osalta oli kaivettu vain pellon-
ojia vähän s1'ventäen. Siellä
täällä oli jokunen katettu tuli-
korsu. Kylän eteläpuolella

kaartui taistelulinja kulke-
rnaan itäiin peitteistä maastoa
poikki Muolaanjärven ja Ysk-
jiirven r.älisen kannaksen. Vi-
hollisen hallussa olevalta
Muolaanjiirvc-n länsipuolelta
kalsottuna olivat Oinalan ase-
mat helpot tähystää ja pitää jo-
pa suorasuuntaustulen alla.

Oinalan lohkon miehitti
joulukuun alussa IIiJR 3l (JR
.l) thdessä ErP 4:n (ns. Pöy-
rvn pataljoona) kanssa. Nämä

l ksikiit kuuluivat II AK:n
I I.Divisioonaan (ev. Koski-
mies\. Puolustuksen vahvis-
tuksena oli pari pst-tykkiä.

vastaiskulla karkoitetuksi seu-
raavan aamun kuluessa. Se

rnenetti yrityksessä kaksi
hyökkäy'svaunuaan.

ALKAA TOTINEN
KOETUS
Tämän jälkeen alkoi viholli-
nen kovalla tykkitulella peh-
mittää asemia. Se aloitti tääl-
läkin joulukuun suuroffensii-
r iinsa Iiittlen voimakkaat ja
itsepintaiset hyökkäyksensä
r8. r2.

Oli saatu tietää vihollisen

kokoontui tielle. Joukkueet
järjestäytyivät. Nimet huudet-
tiin. Lähdettiin marssimaan
eteenpäin. Kiire näytti olevan,
koskapa vasta matkalla komp-
panianpäällikkömme reservi-
luutnantti Toivo Rapeli kutsui
joukkueenjohtajat eteen. Kä-
vellessämme hän selosti tilan-
netta ja tehtäväämme lyhyesti:
meidän piti vasemmalta saar-
rostaen tehdä vastaisku ja "ni-
tistää" asemiimme tunkeutu-
nut vihollinen. Meistä oikeal-
Ia h1ökkäisi 2.Komppania

Pian tämän jälkeen poikke-
simme tieltä metsään.



Alue. jonka läpi nyt ete-
nimme. oli tävnnä kranaattien
räjähdyskuoppia. Lumi niiden
ympärillä oli mustunut ja suu-
rin osa puista pirstoutunut.
Kompuroimme katkenneiden
oksien ja kaatuneiden runko-
jen yli.

Vihollisen tykistö ampui
tännekin. Kranaatit vonkuivat
ilmassa räjähtäen siellä täällä
kovalla pamauksella saaden
ruumiin joka kerran ilkeästi
vavahtan.uran.

Olimnre kaikki onrituiscrr
hiljaisia. Aivoissa myllersi
kaikenlaisia ajatuksia sekai-
sin. Niitä sävytti toisaalta pel-
ko. toisaalta velvollisuuden-
tunIo.

I.ähestyimme metsän reu-
naa. jossa räjähteli yhtäminai-
nen vihollisen sulkutuli. Pu-
naiset leimahdukset välähteli-
r'ät toinen toisensa perään.
Mustaa maata sinkoutui kor-
kcalle.

Edessä oli pienr aukea. Py-
sähd1 imme sen reunaan ja
aloirnme järjestäytyä. kaikki
joukkueet yhteen linjaan. Sir-
paleet lensivät surrrten sinne
saakka. missä makasimme ti-
heässä ketjussa Iumeen pai-
neutuneina. Konekivääreitä
kannettiin eteen.

Patal joonankornc ntajakin,
kapteeni Martti Hirtikoski tl-
mestf i eteen lumessa kahla-
ten. Hän oli äkeännäköincn ja
paljain päin. musta tukka hiki-
sellä otsalla.

ETEENPÄTNI
Saimme käskyn lähteä eteen-
päin. Lähdin joukkueeni kans-
sa kiertämään aukeaa vasem-
malle, jotta saisimme enem-
män tilaa ja jottei meidän tar-
vitseisi mennä sinne, missä
sulkutuli riehui pahimmin.
Kiersimmc nopeasti aukean ja
aloimrne lähest-vä metsän reu-
naa.

Siellä levisi eteemme hie-
man usr aisena laaja aukea. jo-
ka vielti Muolaan järveen.
Ampumahauta näytti alkavan
tästä ja jatkuvan alaspäin ran-
taa kohden. Järven takana ko-
hosi metsäisiä rinteitä. Ne
kuuluivat viholliselle.

Kertasin mielessäni tilan-
netta ja saamamme tehtävää.

Ei ollut helppoa saada sel-
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luultavasti oli.
Jatkoimme matkaa eteen-

päin. Hauta muuttui matalak-
si, tuskin metrinkään korkui-
seksi. Se kulki nyt pitkin pel-
lonojaa kohtisuoraan viholli-
seen päin. Oli kuljettava kyy-
ryssä, miltei ryömien. Täällä
oli meidän harpittava muuta-
mien kaatuneiden vihollisten
yli päästäksemme eteenpäin.

OMIA VAI
VIHOLLISIA?
Lähempänä rantaa oli ojan
vieressä pieni lato. Sen luona
hauta kääntyi jyrkästi oikeal-
le. Etenimme varovasti sinne,
minä puoliautomaattikiväärei-
neni etummaisena, muu jouk-
kue perässäni.

Mutkan taakse kurkistaes-
sani näin noin kolmenkvmme-
nen metrin päässä joukon ky-
päräpäisiä miehiä täh1'stele-
mässä kylään päin. Lähimpä-
nä oleva koppalakkinen mies
ryömi parhaillaan toisten luo.

Vihollisia vai omia?
Jos olivat vihollisia. niin

miksi ne eivät olleet meistä
tietääkseenkään. r'aikka oli-
vatkin meidät huomanneet? Ja

käyttivätkö venäläisetkin ky-
päröitä? Tähän saakka olim-
me nähneet ja kuulleet heidän
kä1,ttävän vain ns. piippalak-
keja.

Tulimme kuitenkin siihen
tulokseen. että ne olivat vihol-

SA-kuva

åm,
" r'1: $$

Näkymä Oinalan asemista etelään,

vää kuvaa kaikesta. Maasto
oli aivan outo. En ollut käynyt
täällä aikaisemmin eikä meille
ollut jaettu karttojakaan tästä
ulueesta. Apunani oli vain
saamamme perin vaillinainen
ja l,limalkainen käsky.

Arvelin vihollisen olevan
jossakin tuolla talojen luona
aukeamalla. Sinne siis oli
mentä\,ä.

taustalla Muolaaniärvi

Lähdimme kulkemaan pit-
kin mutkittelevaa ampuma-
hautaa. Siellä kohtasimme
joukon meikäläisiä jostakin
muusta komppaniasta. Heidän
johtajansa, reserviluutnantti,
kysyi hieman hämmästyneen
näköisenä. miksi olimme tul-
leet sinne. Saatuaan sen tietää
viittasi hän jonnekin rannan
suuntaan - missä vihollinen

Muolaan kirkonmäki ennen talvisolaa -



lisia. Tähtäsin lähinnä ryömi-
vää koppalakkista. Puoliauto-
maattikiväärini meni kuiten-
kin heti ensimmäisen laukauk-
sen jälkeen epäkuntoon, joten
enemnrästä tulittamisesta ei
tullut milään. Ennen kuin ta-
kanani olevat mieheni ehtivät
tilalleni ahtaassa haudassa oli-
vat viholliset jo kadonneet.

Samaan aikaan olimme
huomaavinamme liikenä
myös rannan puolella vasem-
rnalla. t:rlojen raunioiden ta-
kan:r. Pian alkoikin criiän tu-
houtuneen hyökkäysvaunun
takaa pikakivääri meitä tulit-
taa. Oma pk-ampujani Toimi
Ikär,a/Åo asetti puolestaan roh-
keasti aseensa haudan reunalle
ryhtyen siitä ampumaan lyhyi-
tä slrjoja. Toisetkin avasivat
kiivaan kivääritulen raunioita
kohti . joista myöskin vastat-
tiin.

'fulemnre oli niin kiivasta.
että se piti viholliset aisoissa
sillä suunnalla. Vihollinen al-
koi n1 t heitellä käsikranaatte-
ja. Ne eivät kuilenkaan kanta-
neet asemiimme saakka. Täs-
sä rrtäkiissä haavoittui sota-
nries Arrrero Vento luodista
käteen. Taistelulähettini sota-
rnies .§rrio Jänis kaatui.

SOTA.
NEUVOTTELU
Pidirnnrc I IIä niin kiivasta tul-
tåt. enä aloin pelätä patruunain
loppurnista ja käskin senvuok-
si antpua rain silloin. jos jo-
tain liikettä näkyisi. Pelkäsim-
me sen lisäksi joka hetki vi-
hollisen 11 ht1'vän laumana
hyökkäämään raunioiden ta-
kaa ia ehkä oikealtakin 

-meitähän oli vain vähän tois-
takymmentä miestä. sillä huo-
masin nyt vain osan jouk-
kueestani seuranneen muka-
nani.

Vähitellen liittyi joukkoom-
me kuitc'nkin tukikohdan al-
kuperäistä miehistöä. Sitä joh-
tivat reserviluutnantti Iivo Rii-
kone n ja reservivänrikki Sykä-
ri.

Pohdimme yhdessä tilan-
netIa.

Ilta oli jo pimennyt. Erään
palavan talon loimotus valaisi
Iienoota. Vihollisen kranaat-
tien verenpunaiset räjähdys-

liekit leimahtelivat taempana
pellolla ja maantiellä. Hyök-
käyksemme näytti pysähty-
neen. Emme tienneet, mihin
saakka muut joukkueemme
olivat päässeet etenemään.

Riikonen koetti myös saada
yhteyttä omaan pataljoonaan-
sa II/JR 3l:een ja onnistuikin
siinä viimein. Hän sai käskyn
vetäytyä taaemmas. Minun
joukkueeni oli jäätävä heidän
vahvistuksekseen.

Teimme niin ja miehitimme
ampumahaudirn jonkun verran
ylempänä äskeisiä asemiam-
me.

Kaikki tuntui nyt olevan
rauhallisempaa ympäristös-
sämme. Kun puolustus oli nyt
järjestettl . r'oimme ajan ku-

hätäisesti valmisteltu emmekä
tainneet saada yhtään tykistö-
tukeakaan.

HUOLTO
JUMISSA
Pahinta kuitenkin tuntui meis-
tä tällä hetkellä olevan se, et-
temme olleet saaneet ruokaa
kokonaiseen vuorokauteen ja
nälkä oli jo tuntuva.

Joillakin meistä oli kuivia
leivänpalasia ja sokeripaloja
taskussa. Niillä oli koetettava
nyt vaimentaa pahinta nälkää.
Olivatpa eräät pojista olleet
niinkin kaukonäköisiä, että
olivat ottaneet rautaisannok-
sensa mukaan. Hyvin ne nyt

Vihollisen painostus jatkui.
Koska Oinalan aukean asemat
olivat tykkitulessa murskautu-
neet, päätettiin pääpuolustus-
linja siirtää kyläaukean taakse
metsän reunaan. Runsain ko-
netuliasein vahvistettu ja ty-
kistön voimakkaasti tukema
vihollinen oli lujasti pureutu-
nut kylään.

UUSI YRITYS
Mutta puolen päivän aikoihin
antoi rykmentinkomentaja
käskyn vallata Oinalan tuki-
kohdat takaisin. II/JR 31 ryh-
tyi nyt hyökkäämään Oina-
la-Kyyrölä -tien pohjoispuo-
lelta ja I/JR 3l sen eteläpuo-
lelta. Vastahyökkäystä tuki
oikealta II/JR 32, joka eteni
Kunnalliskodin suunnasta
Tervolaan päin ja varmisti tien
suunnan Rantalassa.

Iltaan klo 2l mennessä oli
vihollinen saatu tungetuksi
kylästä. Sen onnistui kuiten-
kin sitkeästi pureutua ranta-
töyrämään eikä sitä saatu siel-
tä karkoitetuksi. Niinpä se ai-
nakin yhdellä konekiväärillä
jatkoi sieltä ammuntaa koko
yön ajan samalla kun sen ty-
kistö ampui häirintätulta. Pi-
meän ja rantatöyrään turvin
pääsi sitkeä vihollinen sitten
uudelleen pesiytymään ky-
lään. jossa se ryhtyi välittö-
mästi vahvistamaan asemiaan.

20.12. klo 14.30 sai 5./JR
3l käskyn vyöryttää viholli-
sen pesäkkeet. Kiivaan taiste-
lun jälkeen tykistön avustama-
na ne tuhottiinkin. Sotasaa-
liiksi saatiin mm. l2 koneki-
vääriä ja suuri joukko pikaki-
väärejä sekä muita jalkaväen
aseita.

21 .12. kohta aamulla ha-
vaittiin vihollisen jälleen il-
maantuneen entisiin asemiinsa
rannalla. Se avasi kiivaan ty-
kistö- ja konekivääritulen.

Tukikohtiemme asemia täy-
tyi vahvistaa. II/JR 3l:n tuek-
si sinne siirrettiin osia I/JR
31:stä sekä II/JR 32:n
6.Komppania.

Joulukuun 22. päivänä ilta-
puolella sai pataljoonamme
I/JR 3l jälleen käskyn olla
marssivalmiina maantiellä.
Taas oli kysymys vastaiskusta
Oinalan kylään.

JATKUU SEUR. NO:SSA

Eleenpäin läpi tykistötulen ruhioman metsän SA-kuva

Iuksi riihän jutellakin kelpasivatkin. Tosin niihin ei
Sain kuulla. että vihollinen ollut lupa koskea ennen kuin

oli päässyt yllättämään tuki- äärimmäisessä hädässä ja sil-
kohdan puolustajat edellisenä loinkin vasta käskystä. Mutta
yönä. Vartiointi ei ollut ollut hätähän ei lue lakia eikä syö-
tarpeeksi valpasta ja miehis- mättä jaksa tapella. Ruokaa ei
töäkin paikalla vain vähäsen. ollut komppaniasta kuulunut,
Tällöin oli vihollinen rynnän- joten minusta oli aivan perus-
nyt käsikranaatteja heitellen ja teltua turvautua annoksiin.
vallannut tukikohdan. Riikosen joukkueelle tuli

Vähän aikaisemmin oli eräs kylläkin yön aikana puuroa
partiomme käväissyt viholli- hänen omasta komppanias-
sen puolella ja siepannut van- taan, vaan sitäkin niin niukal-
gin. Tältä oli jo saatu tietää ti, ettei siitä juuri meille "si-
venäläisten ryhtyvän aamulla vullisille" paljoakaan liien-
hyökkäämään. Mutta ennen nyt.
kuin tästä ennätettiin ilmoittaa Näin kului yö vähitellen vi-
joukoille, oli vihollinen pääs- lun, nälän ja unen kanssa
syt yllättäen asemiimme ja kamppaillessa ja koitti jälleen
osittain vallannut ne Oinalan uusi päivä.
kvlän kohdalta. 19.12. päivä valkeni kirk-

Meidän pataljoonammehanr kaana ja tuli kaunis aurinkoi-
sai sitten käskyn ajaa ne pois, nen talvisää. Se tuntui virkis-
vaan kuten näytti - tulokset- tävän mieltä, mutta nälän tun-
ta. Vastaiskumme oli kai liian netta se ei karkoittanut.
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YH:n -alkamisen vuosipäivä
on ollut niin tiheään käytetty
apelli elikkä kokoonkutsu, et-
tä sen päivittäinen toistaminen
alkoi jo ottaa luonnolle! Vaan
olipa se silloin aikoinaan käy-
nyt myös ytimiin ja munaskui-
hin 

- 
kuten Aleksis Kivi sa-

noo.
OIi tuolloin reserviin kut-

suttu joukko-osasto, jota koot-
tiin helsinkiläisistä miehistä.
Että kutsu olisi koskenut vain
sörkkalaisia ei pidä paikkaan-
sa. Laulussa, joka kahahti
semmoisilla "Markan lounail-
la", jotka jiirjesti Ässiiryk-
mentti Työväentalossa, sano-
taan seikka nimenomaan la-
ventamalla näin

Hesa, Hesa, stadi, paikka ar-
mas.
Sörkka, Valkka. Rööperi.
Koska saanen taasen nöhdii
rannat kauniit Kaivarin?

"Ässä jyllää!" huusivat sen
toisen plutoonan miehet 

-tarkasti kirjattuna 217 miesta

Ässäläisiä perheineen oman )muistomerkkinsä äärellä

Ässän miehiä "markan lounaalla"
v

oo oo

ASSAmRSSI

:'ii

komentajineen 
- 

:unmorsena
pilvisehkönä lokakuun aamu-
na kello viideltä niin kovaa ja
kauan, että tiettävästi liki ryk-
mentin vahvuinen vihollis-
joukko katosi kuin taivaan
tuuliin. Henkeä he rupesivat
vetämään vasta Petroskoissa
ja hävisivät sieltäkin toisten
joukkojen ajamana jo toisena
päivänä. Tuloksena oli kau-
pungin muuttuminen Äänis-
linnaksi.

Tiimä poppoo se nyt taas 
-ahkerimpana Suomessa

osoitti kaapin paikan -10-vuo-

tisjuhlissaan: Kallion kirkossa
oli väkeä ovensuita myöten,
omalla patsaalla miehiä ja
kirkkokansaa viiteensataan.
Markan lounaalla oli syöpöt-
telijöitä työväentalon juhlasa-
Iin täydeltä, kuten kuvakin
kertoo.
Toivo Kaiponen, stadin kundi



Kiriallisuutta
SYVARILTA
sourr.,invELLE
Reino Lehväslaiho: Äänisen
tie, WSOY, luva 1979,321
sivua, kartta.
Kesäkuussa 1944. Puna-ar-
meijan suurhyökkäyksen alet-
tua Karjalan kannaksella,
määräsi ylipäällikkö kaikki
suinkin irti saatavat yhtymät
Itä-Karjalasta siirrettäviksi
Kannakselle. Samalla saivat
heikentyneet joukot mm. Au-
nuksen kannaksella viivytys-
tehtävän. Vihollisen aloitettua
täälläkin voimakkaan hyök-
käyksen joutuivat heikenty-
neet joukot huomattaviin vai-
keuksiin.

Tämänvuotisessa sotaro-
maanissaan Lehväslaiho ker-
too tositapahtumien pohjalta
eversti B. O. Ikosen JR 9:ään
kuuluneen parin komppanian
vahvuisen Osasto Vuorenso-
lan sotatoimista. Mainittu
joukko. jota johti Manner-
heim-ristin ritari kapteeni Ahti
Vuorensola. viivytti vihollista
Äänislärven rantatien Vosne-
senja-Soutjdrvi-Derevjan-
noje-Äänislinna suunnassa
ja joutui Soutjrirven vepsäläis-
kylän maisemissa mottiin vi-
hollisen katkaistua tien mai-
hinnousun avulla. Kirja kes-
kittyy kertomaan dramaatli-
sesta Iäpimurtauturnisesta,
jonka avulla haavoittunut ko-
mentaja taitavasti ja päättäväi-
sesti k)imien pelasti j<lukkon-
sa pääosan tuholta.

On vaikea arvioida. missä
kerronnassa kulkee tositapah-
tumien ja kirjailijan mieliku-
vituksen raja. Puitteet ovat jo-
ka tapauksessa oikeat, taiste-

lujen kuvaus elävää ja jännit-
tävää ja todellisuuden tuntu
vankka. Tällaista se sota niinä
viikkoina oli.

o
PELTIHEIKIT
LUJILLA

J.

Joppe Karhunen: Blenheim-
pommittaiat armottomalla
taivaalla, Otava, Keuruu
1979,351 sivua.
Hävittäjälentäjä-eversti jatkaa
tämänvuotisessa kirjassaan
viime vuonna aloittamaansa
kerrontaa suomalaisista pom-
mittajista. Tällä kerralla ele-
tään vdlirauhan aikaa ja jatko-
sodan vuosia, jolloin vanhen-
tuneella kalustolla lentävät
suomalaispommittajat olivat
hätää kärsimässä ja selvisivät
ominaisuuksiltaan ylivoimai-
sista MiG-hävittäjistä vain ta-
vallista ovelampien kikkojen
avulla - 

jos selvisivät. Suju-
vaan kirjaan sisältyy muutakin
lentojuttua, muun muassa ku-
vaus suomalaisen matkustaja-
kone Kalevan alas ampumi-
sesta 14.6. 1940. Asiantunte-
vaa ja kiinnostavaa kerrontaa.

OJ
NEUVOSTO.
SOTURI
TAISTELEE
Boris Vasiljev: Ei kaatunei-
den luettelossa, Karisto, Hä-
meenlinna 1979, 256 sivta.
Dramaattinen romaani kertoo
nuoren luutnantin fanaattises-
ta taistelusta saksalaisia hyök-
kääjiä vastaan Brestin linnak-
keen kellareissa sotavuosina
l94l ja 1942. Yiimeiset puo-
lustajat eivät antautuneet,
vaan jatkoivat kymmenen
kuukauden ajan epätoivoista
sotaansa miehittäjää vastaan
eläen jätteillä ja viholliselta
anastetuilla tarvikkeilla.

Suomalaista lukijaa kiin-
nostanee muuan yksityiskoh-
ta.

Neuvostonuoret keskustele-
vat maailmanpoliittisesta ti-
Ianteesta Moskovassa kesä-
kuussa I941, jolloin yhteenot-
to Saksan kanssa jo on nähtä-
vissä. Vastavalmistunut luut-
nantti uhoaa voitonvarmuutta

ja uskoo, että Hitler liittolaisi-
neen voidaan murskata. Täl-
löin toinen keskustelun osan-
ottaja kysyy: "Entä Suomi?"

- Olipa talvisota tehnyt suu-
reen naapuriin mahtavan vai-
kutuksen!

Muuten sujuvassa käännök-
sessä on sotilasterminologian
osalta jälleen melkoisia köm-
mähdyksiä - eiköhän kään-
nöksiä tarkistettaessa todella
voisi käyttää asiantuntijoita?

J.

VIRALLISTA
VIISAUTTA
Markku Reimaa: Puun ja
kuoren vdlissä, Rytin toinen
hallitus (27 .3.-20.12. lg40)
ulkopoliittisten vaihtoehtojen
edessä, Otava, Keuruu 1979,
317 sivua, valokuvia.

Teos on Ulkoasiainministe-
riön virkamiehen laajaan vi-
ralliseen lähdeaineistoon pe-
rustuva väitöskirja.

Nuoremman polven tutki-
jan on tietenkin kovin vaikea
ottaa huomioon monia tausta-
tekijöitä. Niinpä esimerkiksi
Baltian maiden miehitys kesä-
kuussa 1940 ja niiden "va-
paaehtoinen " liittäminen Neu-
vostoliittoon muutamia viik-
koja myöhemmin ovat jääneet

varsin vähåille huomiolle huo-
limatta siitä, että ne tuolloin
peloittavana esimerkkinä jär-
kyttivät maata ja kansaa. Hen-
kinen etäisyys veljesmaahan
oli lyhyt ja sen kansan traagi-
nen kohtalo mitä voimakkain
kannustin etsittäessä suojaa ja
turvaa suurvallan varjossa.

Loppupäätelmissään kir-
joittaja toteaa, että Baltian ta-
pahtumista vedettiin meillä
"varsin herkästi" johtopää-
töksiä Neuvostoliiton mahdol-
lisista aikeista Suomessa ja si-
touduttiin Saksaan. Mahtaisi-
kohan tutkimuksen tulos olla
sama, jos myös Neuvostolii-
ton arkistot olisivat olleet kir-
joittajan käytössä? Joka ta-
pauksessa väitöskirja taannee
tutkimuksen tekijiille hyvän
karrieerin Ulkoministeriön
palkkalistoilla.

E.

SITÄ SAMAAVAAN
Paavo Rintala: Nahkapeit-
turien linjatla II, Otava,
Keuruu 1979, 508 sivua.
Rintala kertoo sukuhistorioi-
taan välirauhan ja jatkosodan
ajalta entistä jonkin verran
maltillisemmin äänenpainoin.
Poliittiset kannanotot ovat
kuitenkin entisen suuntaisia:
välirauhan aikainen ankara
itäinen paine sivuutetaan ohi-
mennen keskityttäessä kuvaa-
maan, kuinka Suomen ylä- ja
keskiluokka "epidemialuon-
teisesti" ihastuivat Saksaan ja
kuinka Suomen ja Neuvosto-
liiton ystävylden seur26 -pinonpolttajia - kohdeltiin
vädrin. Historialliset tosiasiat
eivät tue Rintalan kerrontaa:
natseja edusti Suomessa vain
kourallinen opportunisteja,
joista monet heti sodan jäl-
keen olivat valmiit yrittämään
uudelleen kommunistien ri-
veissä, eikä pinonpolttajilla
juuri ollut tukijoita rajan tällä
puolen. Ajan todellista poliit-
tista pohjavirtaa luonnehti hy-
vin Rintalan aikaisemmin
ihailema Paasikivi kirjeessään
Rytille 1.3.41: "Tdrkein po-
liittinen tehtävämme on koet-
taa päästä Saksan siipien suo-
jaan, Saksan'elintilaan' mui-
den pohjoismaiden kanssa.
Oli mitä mieltä tahansa Sak-
san nykyisestä järjestelmästä,
on se tuhat kertaa parempi
kuin kuulua Neuvostoliiton al-
le, mikä olisi meille kuole-
ma." Romaaninsa tässä osas-
sa ei Rintala kuitenkaan ole
kunnioittanut Hellsten-Paa-
sikiven kannanottoja. Muu-
toinkin ovat syyn ja seurauk-
sen suhteet eräin paikoin var-
sin omituisia: esimerkiksi In-
kerin kansan pakkosiirtojen
vihjailtaan varsinaisesti alka-
neen eversti Paavo Talvelan
Salmissa heimosoturien muis-
tomerkin paljastustilaisuudes-
sa pitämästä puheesta!

Jatkosodan kuvaus on
yleensä luontevaa, joiltakin
paikoin harkitun kyynistä ja
vähättelevää. Romaani päät-
tyy Viipurin romahdukseen ja
antautumismielialoihin, sota
sensijaan päättyi lhantalan ja
Vuosalmen torjuntavoittoihin
sekä llomantsin-tuhoamistais-
teluun E.
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myös Neuvostoliitossa: Pet-
roskoissa ilmestyvässä Puna-
Iippu-lehdessä kirjoittaa Vla-
dimir Petrov mm. seuraavasti.

Todettuaan, kuinka vuosina
1937-38 syntyi "fasististen
valtioiden ja englantilaisrans-
kalaisen blokin monopolistis-
ten piirien kansainvälinen
neuvostovastainen salaliitto",
kirjoittaja väittää Suomenkin
ryhtyneen valmistelemaan
hyökkäyssotaa: "Elokuussa
1939 samanaikaisesti Saksan
ja Italian sotilasharjoitusten
kanssa pidettiin Karjalan kan-
naksella Suomen historian
suurimmat kertausharjoituk-
Set. 

- - - 
§u6rnsn alueella

oli käytännöllisesti katsoen
valmisteilla sotilaallinen
hyökkäysasema. "

Neuvottelut epäonnistuivat
pääasiallisesti "Tannerin
avointen fasistismielisten
asenteiden" johdosta ja Suomi
aloittti "sotilaalliset provo-
kaatiot" rajalla. Itse sodan
syttymisen Petrov selittää
näin.'"Syntyi tilanne, joka oli
huomioitu Nevostoliiton halli-
tuksen lausunnossa vuodelta
1922. jolloin solmittiin sopi-
mus toimenpiteistä Neuvosto-
liiton ja Suomen rajan koske-
mattomuuden turvaamiseksi.
Tämä lausunto edellytti, että
aseellisten esiintymisten ja
hyökkäysten sattuessa Venä-

I
T
Eehtemme numerossa I l/
78 oli saksalaista parivartiota
esittävä kuva, josta Keijo
Kiiiiriiiinen Lammilta kertoo
seuraavaa: Kuva on otettu Uk-
rainassa maissipellossa vuo-
den 1941 heinäkuussa Wi-
king-divisioonan jäätyä mot-
tiin. Kuvan otti saksalainen
Kriegsberichter, sikäläinen
TK-mies. Oikeanpuoleinen
saksalainen kaatui syksyllä
Rostowin luona, vasemman-
puoleinen tanskalainen va-
paaehtoinen Jensen haavoit-
tui.

Pieni se on tämä maailma!

jän alueelle tai . tätä aluetta
vastaan tai Suomen hallituk-
sen salliessa tällaista toimin-
taa Neuvostoliiton hallitus 'tu-
lee katsomaan itsensä oikeute-
tuksi olettamaan, että Suomen
taholta ovat alkaneet so-
tatoimet Neuvostoliittoa
vastaan.' " (Harvennus toimi-
tuksen)

Tämän perusteella Neuvos-
toliiton hallituksen oli sitten
annettava käsky "toimenpitei-
siin ryhtymisestä Leningradin
turvallisuuden takaamiseksi,
Karjalan kannakselle valmis-
tetun sotilaallisen sillanpää-
aseman likvidoimisesta takaa-
malla samalla rajojen turvalli-
suuden Karjalassa ja Muur-
mannin alueella. "

On ollut erittäin ilahdutta-
vaa todeta. että Suomen ja
Neuvostoliiton tiedemiehet
yhä useammin kok«>ontuvat
vaihtamaan kokemuksia ja
tutkimustuloksia. Eiköhän
historian miesten ja kansain-
välisen oikeuden asiantunti-
joiden olisi joskus vaihdettava
mielipiteitä tästä talvisota-
asiastakin 

- 
kovin ovat käsi-

tykset vielä kaukana toisis-
taan. Ystävyyden ja kansain-
välisen yhteistyön kannalta
olisi tietenkin edullista. jos
molemmilla kansoilla olisi yh-
teisestä historiasta edes suurin
piirtein samanlainen käsitys.
Luulisi ajan jo olevan kypsän
kiihkottomiin kannanottoihin.

Vu.ro"n 1978 numerossa 9
kerroimme tällä palstalla Pu-
na-armeijan I 68.Divisioonas-
ta, joka taisteli Sortavalan ja
Lahdenpohjan seuduilla kesäl-
lÄ l94l ja livahti osillaan tai-
tavasti Rautalahden motista.
Divisioonalle on tälle alueelle
pystytetty muistomerkki, jon-
ka paljastustilaisuuteen ovat
osallistuneet 168.D:n entinen
konrenlaja A. L. Bondarjevj'tr
evakuointiin osallistunutta
Laatokan poh joista Iaivasto-
osastoa johtanut J.T. Salagin
(alla).

alkaväkirykmentti 27 pe-
rustettiin syksyllä 1939 Poh-
jois-Pohjanmaan miehistä Ke-
missä ja taisteli uljaasti Suo-
mussalmella kärsien raskaita
tappioita. Lukijamme Sirkka
Kähkölä, jonka osoite on Kes-
kuspuistonkatu 3 C 3l,94lOO
Kemi lO, puhelin 15793,ha-
luaisi tietoja kyseisestä ryk-
mentistä ja ennen muuta sen
riveissä taistelleesta isästään
kemiläisestä Martti Suorsasta.
Ottakaapa yhteyttä!

euvosto-Karjala kertoo,
että "Valamosta on tullut tu-
ristien vaelluskohde". Viime
vuonna siellä oli peräti
130.000 kävijää!

Olemme mekin yrittäneet
puuhata lehtemme lukijamat-
kaa myös Laatokan suuntaan,
mutta toistaiseksi onnistumat-
ta. Ehkäpä tämäkin asia jos-
kus järjestyy. n
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