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VOIMAINPONNISTELUT ÄI|NTIUTIWTTÄÄN - RAAHA
Helmikuun vaihtuessa
maaliskuuksi oli taistelu-
tilanteemme kaikkialla
vakavasti vaikeutunut.
Vihollisen suurhyökkäys
oli painanut puolustuk-
serlme Länsi-Kannaksel-
la Viipurin porteille. Itä-
Kannaksella alkoi Taipa-
leen rintaman selusta olla
uhattuna, kun hyökkää-
jän paine Vuosalmella
voimistui päivä päivältä.
Laatokan Karjalassa oli
vihollinen saamassa vih-
doin yliotteen, kun sen
onnistui runsain lisävoi-
min murtaa saartoren-
kaamme ja päästä yhtey-
teen Kitelässä eristettyi-
nä olleisiin joukkoihinsa.
Kollaan rintaman sivus-
tat olivat jo pahoin vaa-
rassa. Kuhmon suunta si-
toi joukkojamme jatku-
vasti.

Tilanne vaikeutui yhä,
kun vihollinen ylitti mo-
nen divisioonan voimin
vahvasti jäätyneen Vii-
purinlahden päästen näin
uhkaamaan Viipurin
puolustajien selustaa.
Katkerat taistelut riehui-

vat koko pidentyneellä
Kannaksen rintamalla.
Tappiot kasvoivat hälyt-
tävästi rumputulen alla
varustamattomissa ase-
missa. Täydennys ei riit-
tänyt menetyksiä eikä
tarvikekulutusta korvaa-
maan. Valoisan vuoro-
kauden ajan pidentyessä
vastustajan ilmaterrori
kuristi entistä pahemmin
kaikkea liikennettä.

Ylipäällikkö ilmoitti
maan hallitukselle maa-
liskuun 9. päivänä jouk-
kojen kestokyvyn olevan
jo äiirirajoilla, rauhaan
olisi pian päästävä.

Taistelut olivat kestä-
neet yli kolme kuukautta.
Mutta näin oli voitettu
a7kaa, jonka kuluessa
suurvaltojen tilanteenar-
viot olivat ratkaisevasti
muuttuneet. Neuvosto-
johto oli jo tammikuussa
unohtanut Kuusisen hal-
lituksen. Länsivallat oli-
vat helmikuun alussa
päättäneet Suomen avus- / 'j
tamisesta. Tåimän varjol- ,// /
la ne pyrkivät saamaan '[( r. tl ,

valvontaansa Skandina- .i'
//

vian malmikentät ja tiet.
Suomen tuli vain viralli-
sesti pyytää sille maalis-
kuun alussa tarjottuja
apujoukkoja.

Reaalisesti tilanteensa
arvioiden Suomi pidättyi
tästä ja ilmoitti alistuvan-
sa ankarinkin ehdoin rau-
haan, mitä Neuvostoliit-
tokin piti tässä tilanteessa

- arvovaltamenetyksen
uhallakin - parempana
kuin mahdollisuutta jou-
tua jo nyt mukaan laaje-
nevaan suursotaan. Aseet
vaikenivat maaliskuun
13. päivänä rintamiem-
me vielä ehjinä ollessa.

Vaikka meidän oli ali-
voimaisina taivuttava
taistelussa, saavutimme
yhteisvoimin keskeisim-
män sodanpäämäriristiim-
me: takasimme kansalli-
sen itsenäisyytenune,
säilytimme kunniamme
ja isänmaamme.
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Amerikkalaisella
koulutusleirillä
opetti hiihtotekniik-
kaa salaperäinen
kapteeni Kourna-
koff ilmeisesti
Puna-armeijan tal-
visotaekspertti. Hä-
nen tulkkinaan toi-
mi amerikkalainen
hiihdonopettaja
Frank Harper.

Yhdessä herrat
saivat aikaan eng-
lanninkielisen "So-
tilashiihdon käsikir-
jan" (Military ski
manual), jonka TAHVO VAHVASELKÄ

] rsetväbäia. Tässä brilit harjoittelevat

#, :f "talvisotaa" helmikuussa 194o

Kapteeni Kournakoffin

*;-å'

teksti on paikoin
hupaisaa luettavaa.
Miten lienee kään-
täjä Harper ym-
märtänyt Kourna-
koffia onkohan
ollut tuppurainen
tappuraisen takuu-
miehenä?

Näin Kournakoff
siis Harperin mu-
kaan lähes 400-si-
vuisessa teokses-
saan, joka painet-
tiin Harrisburgissa-
Yuonna 1943.

o
,, SUOMEN nujertamiseen ku-

lui talvisodassa kolme kuu-
kautta. Syynä tähän eivät ol-
leet vain maastovaikeudet, lu-
mi ja pakkanen 

- 
Suomi ei

olisi kyennyt näin sitkeään
vastarintaan ilman erinomai-
sia hiihtojoukkojaan, jotka
suorittivat vertaansa vailla
olevia tekoja hiihdon histo-
riassa. Vaikka Suomussalmen
voitto oli vain paikallinen eikä
voinut muuttaa yleistilannetta.
on suomalaisten suorittama
kahden divisioonan tuhoami-
nen todistus hiihtojoukkojen
tehokkuudesta.
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TATUISOIAOPAS
Suomalaisten hiihtosissien maine
kantautui talvisodan päivinä kauas!
VieIä jatkosodan aikanakin, USA:n
ollessa Neuvostoliiton liittolainen,
vedottiin talvisodan kokemuksiin -jos vaikka jouduttaisiin tekemisiin
niiden pirullisten suomalaisten

T., \

36

ftt

ti

Onneksi venäläiset ottival
oppia tästä onnettomuudesta.

JOULUKUU 1939
Vedettyään venäläisen divi-
sioonan ansaan lähellä Kianta-
jiirveä, joka sijaitsee vähän
Suomussalmen pohjoispuolel-
la, suomalaiset odottivat, kun-

Venäläisiä iskujoukkoia
talvisodassa
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Hitler on määrännyt saksalaiset
Suomessa 1942

vetivät divisioonan ansaan
puolivälissä rajaa ja Kiantajär-
veä. Tällä kertaa venäläiset
menettivät 16.000 miestä, 60O
kuorma-autoa, 35 tykkiä, 49
tankkia, l4 kenttäkeittiötä ja
300 hevosta.

MITEN KAIKKI
TAPAHTUI
Metsä tiheni jatkuvasti Puna-
armeijan I 63.Divisioonan ete-
nemistien varrella. Venäläiset
eivät koskaan saaneet näky-
viinsä vihollista, joka väijyi
heitä suojaavien mäntyjen ta-

nes venäläiset olivat kylmästä
niin kohmettuneita, että mo-
net tuskin kykenivät nosta-
maan kivä:iriään. Venäläiset
menettivät 18.00O miestä, 550
kuorma-autoa ja runsaasti
aseita. Tämä loistava voitto
tuli hetkellä, jolloin venäläiset
näyttivät jo ryhtyneen vyöry-
mään Suomen poikki sen ka-
peimmalta kohdalta.

TAMMIKUU 1940
Toinen venäläinen divisoona
lähetettiin rajalta kiireesti
avuksi Kiantajdrven maastos-
sa tuhotulle divisioonalle.
Suomalaiset katkaisivat sen
huoltoyhteydet ja divisioona
saarrettiin. Toistaen aikaisem-
paa taktiikkaansa suomalaiset

kana valkoisena kuin metsä it-
se - lisäaseistuksenaan suk-
silla aikaansaatu salaman no-
peus.

He olivat äänettömiä aina
siihen saakka kunnes yhteis-
laukauksena avattu automaat-
tipistoolien tuli aloitti tuhon ja
kuoleman vendläisten rivistös-
sä.

Metsä ulottui molemmin
puolin aivan tien reunaan
saakka. Tie kulki viivasuora-
na näkömatkan päähän. Puut
ja aluskasvillisuus kietoutui-
vat toisiinsa läpipääsemättö-
mältä näyttäväksi metsäksi.
Valkoinen Linnoitus, Pohjo-
lan Aarniometsä, oli ylenmää-
rin komeaa, mutta loistossaan
kylmän hyytävää. Siellä täällä
kimalteli jään peittämiä jär-

visioonan kolonnat. Ne tulivat
varustettuina suunnattomilla
30 tonnin tankeilla, tykistöllä,
konekivääreillä, liekinheitti-
millä ja hevosvetoisilla kent-
täkeittiöillä. Niillä oli muka-
naan lasteittain mustaa leipää,
soppapulveria, riisiä, makka-
raa ja tonnikalaa. Uudet ko-
lonnat odottivat rajalla pitääk-
seen etenevän divisioonan tien
auki aina Leningradin-Mur-
manskin rautatielle saakka.

Venäläiset eivät nähneet
ketään, mutta tiesivät, että
vastassa täytyy olla tuhansit-
tain suomalaisia. Nämä avasi-
vat tulen koko tien pituudelta.
Venäläiset ampuivat sokeasti
takaisin ja syöksyivät pistimet
tanassa vihamielisiä puita vas-
taan. Se oli Don Quijoten tlis-

OVELAT
SUOMALAISET
Siellä he kuitenkin olivat!
Heillä täytyi olla mailimäärin
metsää valvonnassaan. Eikä
siellä ollut edes viittätuhatta
miestä 

- 
siet\a oti ehkä sata

partiota. kuss{kin viisi mies-
rä. räydellisefi metsän kät-
kössä. mailin/päässä venäläis-
ten etenemiliestä.

Partiot olivat kaataneet pui-
ta ja tehneet maantien kanssa
samansuuntaisen polun (: l3-
dun). Tältä polulta he olivat
tehneet suoraan venäläisten
asemiin johtavia pistoteitä. He
olivat pirskoittaneet vettä
puun kantojen ja epätasaisten
kohtien päälle näin päällys-
täen ne jäällä. mikä teki par-
tioille mahdolliseksi liikkua
suksillaan paikasta toiseen us-
komattomalla nopeudella. Ne
syöksyilivät asemasta toiseen
avaten kussakin paikassa tulen
ja antaen siten vaikutelman
kokonaisesta metsässä väijy-
västä armeijasta.

Hämmästyttävää kyllä ei
venäläistä pääjoukkoa vastaan
hyökätty. Suomalaiset keskit-
tyivät huoltoajoneuvoihin ja
hevosvetoisiin kenttäkeittiöi-
hin. Tällä tavalla saatiin tien
tukkeeksi yhä enemmän ja
enemmän liikuntakyvyttömiä
ajoneuvoja.

Koska venäläisten rasituk-
sena oli monimutkainen ny-
kyaikainen sotakalusto, he ei-
vät päässeet eroon tiestä saa-
dakseen suojaa metsästä. Sil-
loin venäläisten johto päätti
lähettää metsään useita satoja
miehiä käsirtäviä hiihtopar-
tioita etenemään molemmin
puolin tietä. Tällä tavalla ar-
veltiin voitavan pitää suoma-
laiset ampumamatkan ulko-
puolella, vaikkakaan heitä ei
ehkä voitaisi kokonaan tuho-
ta.

Venäläiset hiihto-osastot oli
koulutettu asiantuntevasti toi-
mimaan sekä avomaastossa
että metsässä. Miehet oli
aseistettu hyvin kivädreillä,
pistooleilla, käsikranaateilla
ja suksille asennetuilla kone-
kivääreillä. Heidän varustuk-
sessaan oli vain yksi paha vir-
he: he liikkuivat tummissa so-
tilaspuvuissaan ilman talvi-
naamiointia. KÄÄNNA

"& lå&e

viä. Hopeinen pohjoisen na-
papiirin hämärä teki metsän ja
maantien yhäkin kammotta-
vammaksi.

Oli ädrettömän kylmä. Sinä
talvena mitattiin lämpötilat
25,40 ja 50 astetta nollan ala-
puolella. Joskus lämpötila las-
ki aina 60 tai 70 asteeseen alle
nollan. Pakkanen jäädyni
kyynelnesteen miesten silmis-
sä.

SUURVALTA
uyöxxÄÄ
Tätä tietä etenivät siis l63.Di-

telua uhkaavia aaveita vas-
taan.

Venäläisten johtoporras ei
koskaan ratkaissut tätä arvoi-
tusta. Suomalaisten vahvuu-
deksi arvioitiin viisituhatta
miestä, jotka oli jaettu melko
laajalle metsäalueelle. Oleelli-
nen osa arvoitusta piili siinä,
että metsässä ei karttojen mu-
kaan näyttänyt olevan min-
käänlaisia liikkumisväyliä 

-näytti mahdottomalta, että
suomalaiset voisivat siellä
kuljeskella.
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JATKOA ED. SIVULTA

AANETON
vrBrSÄ rÄrxrcB
SALAISUUDBT \
Koskaan ei ole selvinnyt. mitä
metsässä tapahtui. Sieltä ei
kuulunut inhimillisen kärsi-
myksen ääniä, ei ampumista,
huutoja eikä kuolinkorahduk-
sia. Tiivis metsä vaimensi
taistelun äänet. Suomalaisten
puukkojen on täytynyt näytel-
lä tiirkeää osaa tässä äänettö-
mässä taistelussa, minkä li-
säksi on muistettava- että ve- Pekka Niemen partio taipaleella

.1-

näläisen komppanian ja tu-
hoaa sen viimeistä miestä
myöten.'

'Olympiahiihtäjä Niemi
johtaa partion yli Venäjän ra-
jan ja rajäyttää ilmaan kappa-
leen Muurmannin rataa.'

'Suomalainen hiihtopartio
kuljettaa mukanaan pororekiä
(ahkioita) ja tekee 135 mailin
matkan Muurmannin radalle.
Kahden päivän hiihdon jäl-
keen se tuhoaa venäläisen lei-
rin käsikranaateilla ja jatkaa
marssiaan.'

'Yhden miehen partio rä-
jäyttää joukkojenkuljetusju-
nan Muurmannin radan pisto-
raiteella ja sytyttää paluumat-
kallaan useita muonavarasto-
ja.'

Joka kymmenes 163. Divi-
sioonan miehistä oli kaatunut
jo ennen divisioonan saapu-
mista Kiantajärvelle. Metsään
lähetettyjen hiihto-osastojen
tappiot olivat runsaasti yli tu-
hannen miehen. jokainen yö-
pyminen vaati uhreja. Yöpy-
mispaikoilla roihusivat avotu-
let erinomaisina maaleina
metsästä viuhuville käsikra-
naateille.

\
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Ei näyttänyt olevan mitään
keinoa tällaisten hyökkäysten
torjumiseksi! Tankit ja tykit
olivat voimattomia suomalai-
sia vastaan, jotka vain syök-
syivät esiin kiitävillä suksil-
Iaan - 

ja samassa taas katosi-
vat. Mikään ei lamauttanut
venäläisiä enemmän kuin se,
ettei vihollinen koskaan tullut
näkyviin. Mutta siellä se kui-
tenkin oli, niin päivällä kuin
yölläkin.

Yöt olivat hirvittävän kyl-
miä ja oli mahdotonta pysyä
elossa ilman nuotiota. Tuli oli
tarpeen myös pädravinnoksi
muodostuneen hevosenlihan
paistamista varten. Kuitenkin

- 
jokainen nuotio merkitsi

tuhoa ja kuolemaa.
l63.Divisioona ei tässä vai-

heessa vielä ollut lyöty. Sen
marssi jatkui päällystön luot-
taessa luvattuun täydennyk-
seen. Tähyillen tarkasti mo-
lemmin puolin tietä Ievittäyty-
vää tuhoisaa metsää venäläiset
etenivät pitkin maantietä, joka
vähitellen lakkasi olemasta
tie.

JATKUU SEUR. NO:SSA

näläiset eivät voineet nähdä
naamioituja suomalaisia en-
nen kuin oli liian myöhäistä.

Liian monet kuorma-autot
ja kenttäkeittiöt jäivät liikun-
takyvyttöminä maantielle.
Useimmiten oli mahdotonta
pelastaa niissä olevia elintar-
vikkeita 

- 
automaattiaseiden

tuli metsästä kaatoi tähän yri-
tykseen ryhtyneet.

Uudet huoltokolonnat liihti-
vät liikkeelle rajalta yrittä-
mään yhteyttä l6-3.Divisioo-
naan. Suomalaiset lähettivät
puolestaan toimintaan yhä
uusia partioita, jotka valtasi-
vat kuorma-autot sitä mukaa
kuin niitä tuli alueelle. Uudet
kolonnaa seuraavat joukko-
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osastot ryntäsivät läpi lumen
metsään etsimään näkymätön-
tä ja saavuttamatonta vihollis-
ta. Näitä joukko-osastoja ei
ole sen jälkeen nähty.

PARTIO.
TOIMINTAA
Suomalaiset partiot tunkeutui-
vat myös yli rajan Muurman-
nin radalle saakka. Ne räjäyt-
telivät junia ja rautatiesiltoja
sekä tuhosivat varus- ja muo-
navarikkoja. asevarastoja ja
polttoainevarastopaikkoja.
Tällaisia ilmoituksia tuli:

'Suomalainen l5 miehen
partio yllättää leiriytyneen ve-

-a

Maailmanmestari Pekka Niemellä on sotapolullakin hymy herkässä

liukkaita
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REINO KOSKIVIRTA

UNOHDETTU
roukkueen vahvuus oli supistunut R I NTAMA
nelj ään mieheen. Ratkaisutaistelu
oli kuitenkin vasta edessä.
Jäiseltä kuolemantieltä Paimiosta
Vuoratsuun selvisi komppaniasta saaristossa
kuusi miestä. Eivät herrat
moittineet.

vrrKoN pÄÄsrÄ
TAPELTIIN TAAS
Sitten oli muutaman päivän
vähän rauhallisempaa, vaik-
kakin joka yö oli jotakin pien-
tä kahinaa. Pimeään aikaan
olimme suojaamassa pionee-
rejä, jotka räjäyttelivät railoja
vihollisen huoltotielle.

Sitten 23. helmikuuta ne tu-
livat taas.

Viihän ennen puoltapäivää
osui saareen valtava tykistön
ja heittimistön tuli-isku, jota
täydennettiin ilmapommituk-
sin. Sen suojassa vihollinen
tunkeutui taas saareen, tällä
kertaa panssarirekien turvin.
Saaren eteläkärki menetettiin
taas. Samoin - edellisen ti-
lanteen kertauksena _ olim_
me jälleen kokoontuneet vas-
tahyökkäystä varten komento-
paikan kallion taakse.

Olin saanut Karostolta käs-
kyn hyökätä kallion yli heti
pimeän tultua ja ottaa etelä-
kiirjen tukikohdat haltuuni.
Vasemmalla hyökkäisi 5.K:n
joukkue.

Odotimme luvattua tykistö-
keskitystä. Sitä ei kuulunut.

Olimme varanneet hyök-
käystä varten runsaasti ampu-
matarvikkeita, muun ohessa
käsikranaatteja ja laatikollisen
5 kilon kasapanoksia. Tiesim-
me vihollisen olevan asemissa
aivan kallion takana. Olimme
sopineet Martti Muhosen
kanssa, että heittelemme kal-
lion yli vuoron perään käsi-

kranaatteja paljastaaksemme
vihollisen asemat. Otin itse
ensimmäisen heittovuoron.

Aloin kiivetä kalliota ylös.
Silloin liihettini Jussi Tikka-
nen vetäisi minut lumipuvun
helmasta takaisin alas sanoen:

- Äta helvetissä tapata it-
seäsi!

En vielä ehtinyt jaloilleni
kun näin Martin kiipeävän
kalliota ylös. Heti hänen syty-
tettyään kranaattinsa kuului
laukaus ja pehmeä muksah-
dus. Hyvä rauhan ajan urhei-
lutoverini retkahti hervotto-
mana alas kalliolta eikä mi-
tään ollut tehtävissä. Kranaatti
räjåihti liihellä vahinkoa tuotta-
matta.

Nyt odotamme tykistön is-
kua vaikka aamuun! Ei ole va-
ra lähteä seikkailemaaan.

TUHON HETKI
Istahdin kasapanoslaatikon
päälle. Miehet seisoskelivat
tai hyppivät lämpimikseen
ympiirillä.

Ättla teimahtl.
Seuraava toteamukseni oli,

että yritin ylös lumihangesta,
mutta jalat eivät kantaneet.
Ristiselkä oli aivan tunnoton.
Ymp?irillä oli sikin sokin mie-
hiä, joista osa valitti tuskis-
saan.

Huomasin lentäneeni viiti-
sen metriä istumasijoiltani.
Luulin kasapanoslaatikon rä-
jähtäneen, mutta sitten totesin
sen olevan ehjänä paikoillaan.

Pitkärannan

.r Å ,vznäläist4<n asemat
= = --, huoltotie mottiin

Pitkärannan saarten topografiaa

Neljä miestä oli jäänyt eh-
jäksi. Heidän avullaan pantiin
pelastustoime t käy ntltn. To i v o
Revontuli ja Eemeli Kautonen

repivät lumipuvuista sidetar-
peita.

Saimme pian evakuoinnin
suoritetuksi. Tulos oli hirvit-
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ei ollut hätää: jalat alkoivat
vähitellen toimia. Selkä vain
oli kuin halolla lyöty, vaikka
verta ei näkynyt missään. Pys-
tyin liikkumaan kontaten.

Jälkeenpäin mietimme. mi-
tä oikein oli tapahtunut 

-heittikö paikalle hiipinyt vi-
hollinen kasapanoksen vai oli-
ko joku astunut vihollisen jät-
tämään miinaan? Muita vaih-
toehtoja ei juuri ollut. Asia ei
koskaan selvinnyt.

Joukkueeni vahvuus oli nyt
neljä miestä. Jäimme odotta-
maan jatkoa.

PAIMION.
SAAREEN
Olimme ensi kertaa saaneet
miehistötäydennystä, minäkin
joukkueeseeni 20 miestä, jois-

Vaihdot oli suoritettu yöllä
4.15.3. Seuraava päivä kului
puolustuksen jiirjestelyihin.
Petäjäsaaressa oli nyt päällik-
könä luutnantti Suhonen ja
Paimionsaaressa luutnantti
Karosto.

Sain joukkueelleni puolus-
tuslohkon, joka käsitti koko
saaren eteläosan. Sen leveys
oli noin 600 metriä, joten har-
vaa oli.

Saaren rannat olivat jyrkkiä
kallioita. Kun meillä nyt oli
runsaasti käsikranaattela, ar-
veli Karosto meidän selviä-
vän. Itse viihän epäilin nuor-
ten täydennysmiesten taistelu-
taitoa.

Vahvennuksena oli alueel-
lani konekivääripuolijoukkue
johtajanaan alikersantti Srr-
vennoinen. Asuntonamme oli
pahviteltta, jota pidimme lois-

täremme tammikuun 2l . päi-
vänä ja kylän naiset olivat tuo-
neet "saunaruuiksi" valtavan
mäiirän herkkuja, joista riitti
tännekin. Samalla sain tietää,
että minut oli ylennetty ker-
santiksi ja Tikkasen Jussi
korpraaliksi.

Sovimme, että tarjoukset
säästetään seuraavaan aa-
muun, jolloin tarjotaan koko
porukalle juhlakahvit.

MAALISKUUN
KUUDES
Aamulla heräsin hirvittävään
tykistötuleen. Vilkaisin kel-
loani - tasan kuusi.

Hälytin kaikki miehet ase-
miin. Siellä olisimme parem-
min turvassa tykistötulelta.

Asemissa ei ollut pahempaa
hätää. Saaren päästä alkoi kui-
tenkin pian kuulua myös kä-
siaseiden tulta.

Aamun valjettua alkoi vi-
hollinen liikehtiä meidänkin
edessämme: Kaitasaaresta
työntyi panssarivaunu toisen-
sa jälkeen jädlle vetäen peräs-
sään panssarirekeä. Yksikään
niistä ei kuitenkaan tullut ase-
miimme, vaan kaikki jatkoi-
vat matkaa saaren pohjoispää-
hän ja Petäjäsaaren suuntaan.

Kello yhdeksän seuduilla
todettiin, eftä panssarit kuska-
sivat miehiä jo neljättä kertaa.

Nyt eivät asiat saaren poh-
joispäässä ole oikein!

Liihetin kaksi miestä otta-
maan selvää tilanteesta. He ei-
vät koskaan palanneet.

Sitten Veikko Mäkipalo
haavoitrui vaikeasti ja liihetin
täydennysmies Kultasen vie-
mään häntä ahkiolla sidonta-
paikalle. Samalla Kultasen pi-
ti tiedustella päälliköltä tilan-
netta.

Kultasen paluuta odotelles-
sarrune jatkoimme yksittäisten
vihollisten ammuskelua kai-
kessa rauhassa. Kultasta ei
kuulunut - hän palasikin vas-
ta vankien vaihdossa. Tåillöin
hän kertoi Miikipalon kuol-
leen jo matkalla ja törmän-
neensä itse viholliseen ahkioi
neen.

Tätä emme kuitenkaan vie-
lä siinä vaiheessa tienneet,
vaan jatkoimme tulitoimintaa
jäälle. Joukkomme oli huven-

Selvittiin vielä kerran! SA-kuva

Miehiä Paimiossa

..4..$#G .

Kitilän suurmotin maisemia Koirinojan lahdella

tava: 17 miehestä 9 oli kuollut
heti ja 4 haavoittunut. Meitä
ehjäksi jääneitä oli samoin
neljä.

Veikko Kuuramaan tila oli
toivoton 

- koko alaruumis
oli verisenä massana. Itselläni

ta l4 aivan nuoria poikia.
Alueella oli tehty myös joita-
kin ryhmitysmuutoksia: 6.K
oli ottanut rintamavastuun Pe-
täjäsaaressa ja 4.K Paimion-
saaressa. 5.K oli siirtynyt
Vuoratsuun.

SA-kuva

tomajoituksena. Siviilinaapu-
rini, täällä hevosmiehenä pal-
veleva Yrjö Liukko oli tuonut
kaksi vaimoni lähettämää pa-
kettia, joista kumpikin sisälsi
täytekakun! Vaimoni oli ni-
mittäin synnyttänyt esikoistyt-



nut jo monella miehellä, vaik-
ka tappelu ei osaltamme vielä
ollut kunnolla alkanutkaan.

VASTAISKUUN!
Vihdoin läåihätti paikalle Ka-
roston lähetti. Hän oli kiertä-
nyt suksilla saaren Vuoratsun
puoleista rantaa ja kertoi ole-
vansa jo kolmas liihetti tässä
tehtävässä. Käsky oli selvä:
"Irrottakaa kaikki miehet ase-
mista ja suorittakaa hyökkäys
vihollisen selkään komento-
paikan suuntaan!"

Kova käsky, mutta käsky
joka tapauksessa.

Vilkaisin kelloa. Se oli
l1.30.

Keräsin miehet kokoon ja
läksimme huoltopolkua teltal-
lemme päin tarkoituksenam-
me hakea mennessä reput.

Teltan paikalla oli tuhannen
kilon ilmapommin kuoppa,
joka oli täynnä kypiiräpäisiä
vihollisia! He tähystelivät
pohjoiseen eivätkä näyttäneet
huomaavan meitä etelästä tu-
levia.

Jussi Tikkanen laski kone-
pistoolillaan sarjan 30 metrin
päästä. Päät hävisivät. Pyö-
rähdimme takaisin metsän pi-
mentoon.

Tykistötuli alkoi uudelleen.
Kiväåiritultakin alkoi tulla
pohjoisesta ja idästä.

Yritin siirtyä porukoineni
etelään päin, mutta noin 150
metriä kuljettuamme alkoi ki-
väiirituli sieltäkin päin. Oksat
rapisivat puista niskaamme.

Alikersantti Silvennoinen
ilmoitti käyvänsä hävittämäs-
sä lukot edessä noin sadan
metrin päässä olevista koneki-
vädreistään. Hän ei koskaan
palannut.

IRTI SAARESTA
Elintilamme supistui yhä 

-olimme vihollisen keskellä
kuin rotta tynnyrissä.

Alkoi olla päätösten aika.

- Eiköhän ole aika låihteä
saaresta, lausui alikersantti
Heiskanen julki kaikkien aja-
tukset. Häneen yhtyi Tikkasen
Jussi.

Tein ratkaisun:
Tuosta kalliolta alas

jäälle yksi kerrallaan, toiset
ampuvat minkä kerkiävät!

Juoskaa mutkitellen ja kovaa!
Laskin miehet heidän pai-

nuessaan jäälle 
- 

meitä oli
kaikkiaan 18. Kello oli muu-
tamaa minuuttia vaille 13.0O.

Kuolemantie Vuoratsuun
alkoi. Onneksi vihollinen oli
tykistöllään ampunut jään seu-
laksi eikä voinut ajaa sitä
myöten autoilla eikä panssari-
vaunuilla. Nyt heidän oli tyy-
dyttävä ampumaan meitä
kauempaa, noin kilometrin
päästä, ja tuli oli aluksi sum-
mittaista.

kamelinkarvahuovikkaat täyt-
tyivät vedellä ja tuntuivat pai-
navan kymmeniä kiloja.

Vaatteet alkoivat jäätyä.
Tarkkailin miesteni etene-

mistä: jos juoksi suoraan liian
pitkään, ei mies hyyhmään
heittäydyttyään enää noussut.

Sitten tulivat hävittäjät.
Niitä oli 12. Koneet tekivät
syöksynsä vuoron perään am-
puen konekivääreillään. Ne
pakottivat meidät aina luoti-
suihkun lähetessä pysiihty-
mään.

Iäinen olivat rannalla vastas-
sa.

Tein ilmoituksen: ylivoi-
maisen vihollisen pakottama-
na olimme joutuneet luopu-
maan asemistamme ja koko
saaresta. En silloin tinnyt, että
Karosto ol i joutunut lähtemään
saaren pohjoispäästä jo ennen
puoltapäivää.

Eivät herrat moittineet.
Saimme lääkintiimiehiltä

kuivat alusvaatteet ja olimme
taas sotakunnossa. Sain Hä-
mäläiseltä käskyn koota kaik-

Laatokan rantoia ia saaria jatkosodan aikana

Sitten tilanne muuttul: vl-
hollinen oli päässyt kalliolle
lähtörantaamme ja aloitti
muutaman sadan metrin etäi-
syydeltä murhaavan tulen. Se
oli todellista ihmismetsästys-
tä!

Pakomme oli hidasta, sillä
jäällä oli puolisen metriä ve-
tistä hyyhmää. Sen päällä oli
ohut jää, joka murtui joka as-
keleella.

Lyhyen juoksun jälkeen oli
aina heittäydyttävä hyyhmään
lepäämään. Vanjalta ottamani

KUOLEMANTIEN
pÄÄrös
Kuusi miestä pääsi Vuoratsun
rantaan, minun lisäkseni ali-
kersantti Otto Heiskanen ja lä-
hettini Jussi Tikkanen sekä
kolme täydennysmiestä. Jää-
taipaleelle tuolle puolentoista
kilometrin matkalle sortui l2
miestä.

Kello 13.50 nousimme
maihin Vuoratsussa. jossa
luutnantit Pyrhönen ja Hiimä-

ki 4. ja 6.Komppanian miehet
ja johtaa heidät mantereelle
lepoon. Näistä kahdesta
komppaniasta kertyi yhteensä
kaksi aliupseeria Otto
Heiskanen ja minä - sekä29
miestä.

- Olivatpa kovassa ker-
santin natsat! mietiskelin hiih-
täessäni "pataljoonani" edes-
sä kohti Syskyänsalmea.

Pieneksi oli II/JR 35 käy-
!nyt.



TIMO
HUHANANTTI

Kirjoittaja oli
vuonna 1931 19-
vuotiaana
Suojeluskunta-
järjestön
kenttäammunta-
mestari sekä
jatkuvasti
kiirkisijoilla
ampumahiihdossa
Kymenlaakson
kovien hiihtäjien
joukossa.
Taitoja tarvittiinkin
talvisodassa
kotimaakuntaa
puolustettaessa.

LIIKEKANNALLEPANOS-
SA minut määrättiin Virolah-
delle Pukkion rannikkol innak-
keelle, jonka päällikkönä oli
luutnantti Veikko Vuorela.

Jonkinlaisina rannikkopuo-
Iustuksen etuvartioasemina
toimivat täällä Kinnarin saari,
jossa oli rannikkotykistön tu-
lenjohtotorni, sekä toistakym-
mentä kilometriä rannikosta
avomerellä sijaitseva Kiuske-
ri, jossa oli luotsiasema Vii-
purin ulkoväylän luotseja var-
ten. Pukkion linnakesaaresta
oli Kiuskeriin matkaa kaak-
koon vajaat kymmenen kilo-
metriä sekä kalastajien ja luot-
sien asuttamasta Pitkäpaaden
saaresta eteläkaakkoon seitse-
misen kilometriä.

Suomenlahden jää oli sota-
talven pakkasten ansiosta ta-
saista ja vahvaa. Hyökkäys
sen yli oli mahdollinen 

- 
se

Keruttdnmmtnnta,u
Kiuslrcrrssu

?t L
/

,./

Saaristossa taistellaan

kantoi hyvin paitsi rniehiä ja
hevosia myös autoja ja jopa
keveitä panssarivaunuja.

Vihollinen käyttikin edul-
lista tilaisuutta hyväkseen:
helmikuun alkupuolella I940
alkoi ratkaisuun pyrkivä
hyökkäys Viipurinlahden yli

- 
ensin varovasti tunnustel-

len, mutta pian jo vahvoin
voimin. Heikko rannikkopuo-
Iustus joutui pian suuriin vai-
keuksiin.

ETUVARTIO.
PAIKALLA
Helmikuun lopulla toimin
Kiuskerin vartioaseman pääl-
Iikkönä. Minun 

- 
vänrikin

- 
lisäkseni kuului joukkoon

yksi kersantti, yksi alikersant-
ti ja l4 miestä. kaikki reservi-
läisiä. Tehtävämme oli valvoa
edessä aukeavaa avomerta,

torjua vihollisen tiedustelu-
Iuonteiset yritykset ja valmis-
tella rnyös mahdollista vetäy-
tymistä vakavan hyökkäyksen
alkaessa.

Aseistukseemme kuului
muun ohessa kaksi konekivää-
riä. Asuntonamme oli luotsi-
aseman mukava rakennus,
jonka hellalla keittelimme
kuivista muonistamme puuro-
ja ja lämmitimme purkkiruo-
kaa.

Kiuskerista kulki havuvii-
toituksella rnerkitty latu Puk-
kioon. Vihollisen vilkkaan
lentotoiminnan vuoksi ei tuol-
Ie yhdeksän kilometrin au-
kealle jäätaipaleelle kuiten-
kaan juuri ollut päiväsaikaan
asiaa, koska vihollisen hävit-
täjät innokkaasti ahdistelivat
yksittäistä miestäkin. Itsekin
jouduin tämän kerran koke-
maan saunarnatkallani Puk-

4

SA-kuvo

kioon: hävittäjä ilmestyi pääl-
le enkä keksinyt muuta keinoa
kuin nopeasti peittää sukset ja
sauvat lumeen sekä kyyristyä
itse viittana olevan kuusennä-
reen alle aivan Iiikkumatto-
maksi.

Kone meni ohi, mutta toi-
nen tavoitti minut lähellä
Kiuskerin rantaa. Nyt ei kui-
tenkaan enää ollut pahempaa
hätää, sillä hurjalla pikataipa-
leella pääsin rannassa olevien
parimetristen kalliopaasien
suojaan. Kiveä kiertämällä oli
helppo välttää yksinäisen pu-
nalentäjän tappoyritykset.

Alkutalvi oli ollut hiljaista.
Yksitoikkoista värtiopalvelua
piristi muuan vihollisen pom-
mittaja tekemällä pakkolaskun
jäälle kymmenisen kilometriä
Kiuskerin lounaispuolelle.
Lentäjät ehtivät ottaa ritolat
yli jään omalle puolelleen lah-
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tea, mutta paikalle lähetetty
komennuskunta sai tehtäväk-
seen pelastaa koneen mootto-
rit Suomen Ilmavoimien käyt-
töön, Ne hakattiin irti kirves-
pelillä ja kuljetettiin hevosilla
Haminaan, jossa ne myöhem-
min valitettavasti paloivat il-
mapommituksessa.

UHKA KASVAA
Helmikuun lopulla alkoi lii-
kenne Suomenlahden jäällä
vilkastua. Jää oli kuin lento-
kenttä: aivan tasainen ja kova,
Iunta vain kymmenkunta sent-
tiä.

Tajusimme toki, että jää oli
vihollisellekin erinomainen
kulkutie. Monta kertaa tuli
mieleen ajatus, mitä oikeas-

Kiuskerin itärannan laituri

taan olisi tehtävissä, jos vihol-
linen aloittaisi hyökkäyksen
saareen vahvoin voimin ja sa-
malla estäisi liikenteen ilma-
voimillaan. Kirkkaalla ilmalla
täältä ei selviäisi hengissä yk-
sikään iikka!

Puhelimitse saimme kuulla.
että vihollinen Iiikehti jäällä
aina Kotkan edustalla Kirkon-
maan alueella saakka sekä Iä-
hempänäkin, Virolahden Kla-
milan edustalla Mustamaan
edessä.

Vartiot vahvistettiin ja yri-
tettiin muutenkin olla valp-
paana.

Asemat oli mahdollisuuk-
sien mukaan rakennettu kivis-
tä ja jäälohkareista. Niitä pa-
ranneltiin, aseita huollettiin ja
valmistauduttiin muutenkin

myymään henkikulta mahdol-
lisimman kalliilla hinnalla.

NYT SE TULEE!
Valkeni sitten sumuinen ja
pilvinen aamu. Ikkunasta tä-
hystäen voi todeta näkyvyy-
den vaihtelevan puolesta kilo-
metristä kilometriin.

Hämärän hiukan väistyessä
kello 7 tienoilla syöksyi maja-
paikkaan vartiomies huutaen:

- 
Nyt ne tulee ja niitä on

paljon!
Välitin ilmoituksen heti pu-

helimella Pukkioon ja syök-
syin ulos.

Ja sieltähän sirä tuli väkeä
jäällä sumun pitkänä
rivistönä, yhä lisää ja lisää.
Ainakaan kaikilla ei «rllut Iu-
mipukuja, koska miehet erot-
tuivat mustina. Joukkoon kuu-
lui myös hevosia ja kaksi rat-
sua. toinen valkoinen. Häm-
mästyttävää oli, että miehet
vaelsivat jalan kantaen suksia
olkapäällään. vaikka oli erin-
omainen hiihtokeli.

Koko rivistö vaikutti kovin
hidasliikkeiseltä ja väsyneel-
tä. mikä ei ollutkaan ihme 

-olihan siinä Suomenlahden
ulapassa sompailemista 

-senrminkin jos hiihtotaito ei
ollut aivan ensiluokkainen.

Kielsin ampumisen jyrkästi
toivoen vihollisen tulevan lä-
hemmäs. Se ei kuitenkaan
menetellyt toivomusteni mu-
kaan, vaan pysähtyi heti saa-
ren nähtyään ja alkoi levittäy-
tyä. Komentaja valkoisella
ratsullaan karautteli edestakai-
sin ja näytti yrittävän saada
operaatioon vauhtia.

Tuumaakaan Iähemmäksi ei
porukka tullut. Vaikka matkaa
oli vielä 50O-600 metriä,
katsoin lopulta, että jotakin oli
tehtävä 

- 
vaikkapa vain vi-

hollisen hidastamiseksi.
Jaoin maalit porukalleni ja

komensin yhteislaukauksen.
Vihollinen painui matalak-

si, mutta jatkoi pian ryhmitty-
mistään. Yritin saada osumaa
valkoiseen hevoseen nosta-
malla ja laskemalla tähtäintä,
mutta onnistumatta 

- 
matka

oli liikkuvaan maaliin liian
pitkä.

Sitten vihollinenkin aloitti
tulen, jonka tiheys oli omaam-
me verrattuna moninkertai-
nen. Sen aseistukseen kuului

runsaasti konekiväärejä
mahtoiko olla jokunen pieni
tykkikin?

- 
f{s11q vänrikki! Milloin-

kas täältä lähdetään? alkoivat
hätäisimmät tiukata.

- 
Sitten kun minä käsken.

Mitäpäs siihen muutakaan
osasi sanoa.

KENTTÄAMMUNTAA
Ampuminen jatkui puolin ja
toisin. Laittelin itselleni oi-
kein ohjesäännön mukaisen
tuen ja ryhdyin tikkaamaan
jäällä makaavia mustia möyk-
kviä.

Ehdin ampua muutamia
kymmeniä laukauksia ja moni
möykky näytti jäävän liikku-
mattomana paikoilleen huoli-
matta ylipitkästä ampumamat-
kasta. Jotenkin touhussa oli
kenttäammunnan maku 

- 
ja

olihan sitä ammuttu kilpailus-
sakin 600 metrin päähän,
vaikka kuvio oli kyllä silloin
huomattavasti suurempi.

Vihollinen ei tullut metriä-
kään lähemmäs, mutta ryhtyi
kiertämään hevosenkenkää
yksinäisen saaren ympiiri. Me
puolestamme jatkoimme tark-
ka-ammuntaa parhaamme mu-
kaan.

Nyt oli kuitenkin myös
tarkkojen aikalaskelmien
aika: vihollista oli viivytettävä
niin kauan kuin mahdollista
kuitenkin niin, että ehtisimme
livahtaa saaresta ennen hevo-
senkengän sulkeutumista.
Pukkiosta olin jo tähän men-
nessä saanut Iuvan irtautua
harkintani mukaan.

Puolen päivän jälkeen kat-
soin ajan tulleen. Rakennuk-
set, jotka jo aikaisemmin oli
valeltu petroolilla, tuikattiin
tuleen, tavarat lyötiin ahkioi-
hin ja niin oltiin marssivalmii-
na. Tappioitakin tuli: toisen
konekiväärin todettiin olevan
eturinteessä niin pahassa pai-
kassa, ettei sitä vihollisen jat-
kuvasti kiihtyneessä tulessa
saatu pois, vaan se oli jätettä-
vä. Lukko ja patruunavyöt
otettiin kuitenkin mukaan.

Lähtösuunta oli sellainen,
ettei vanja voinut nähdä start-
tiamme eikä päässyt vielä täs-
sä vaiheessa ampumaan. Kos-
ka tiesimme vauhtimme yli-
voimaiseksi viholliseen näh-
den ei meillä oikeastaan ollutKokkoluodon eteläpäätä
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Kokkoluodon pohjoispäätä

vielä minkäänlaista hätää. kun
pilvet ja sumu edelleen estiväl
lentotoiminnan.

P!KATAIVAL
Kun olin määrännyt vahvim-
mat miehet vetämään ahkioita
ei juuri muuta ohjelta tarvittu-
kaan.

- 
Suunta Kokkoluotol hih-

kaisin.
Siitä alkoi hurjavauhtinen

seitsemän kilometrin hiihto.
Hankikeli oli hyvä ja saar-

rostusta yrittävä vihollinen
tarjosi riittävän motivaation.
Tultakin tuli aikanaan perään.
mutta ainoan osuman viholli-
nen sai erään pojan suksen
kantaan. joka nreni halki.

Kun toiset aina kulkevat
kovempaa kuin toiset, eivät
muutamat pysyneet ahkioita
vetävän pääosaston mukana,
vaan muodostivat ()man va-
paaehtoisen "kärkipartionsa".
Nämä hiihdon erikoismiehet
tapasin vasta Kokkoluodossa.

Vihollinen ei katsonut ai-
heelliseksi yrittää ajaa rneitä
takaa, vaan Iuopui ilman muu-
ta kilpailusta.

Kokkoluoto on pieni saari
Pitkäpaaden Kotisaaren kaak-
koispuolella, vajaan pur:»len

kilometrin päässä pääsaaresta.
Tehtävämme oli asettua

puolustukseen Kokkoluotoon.
Ryhdyimme siis valrnistele-
maan asemia ja oleilinrme yiin
pakkasessa silmät ja korvat
tarkkoina. Kiikarilla näin vi-
hollisen ehtineen suurella jou-
kolla Kiuskerin saariryhmään.
Se ei näyttänyl nousevan mai-
hin vaan liikehti jäällä.

Seuraava päivä oli kirkas.
Kiuskerissa olevat vanjat am-
muskelivat innokkaasti alueel-
la Iiikkuvia omia koneitaan.
mikä meitä tietenkin ilahdutti.

Kokkoluodossa tappeli toi-

nen porukka aivan sodan vrr-
meisinä tunteina navakasti.
Linja jäi tälle alueelle.

VIIMEINEN TAISTO
Seuraava tehtäväni oli siirtyä
päälliköksi Kinnariin. Puk-
kion lounaispuolelle. Siellä-
kin oli taisteltu. mutta viholli-
nen oli torjuttu. Jäitsc se ei
Kinnariin errää uudellcen yrit-
länyt. r)rutta ahdisteli pientä
porukkaani ankarasti ilmasta

- 
erityisesti tähystystornissa

toimivia rniehiä.
Rannikkolohkon suunnitel-

miin kuului. että Kiuskerin
etuvartioasema vallataan ta-
kaisin. Tässä tarkoituksessa
saapui Kinnariin joukkueen
verran Hanrinan Suojeluskun-
nan ikämiehiä ja nuoria koulu-
poikia. Heille oli annettu kova
tehtävä: oli hiihdettävä yön
pimeydessä viitisentoista kilo-
rnetriä avointa ulappaa ja yh-
dessä mrriden operaat itxrn
osallistuvien suojeluskunta-
osastojen kanssa hyökättävä
Kiuskeriin sekä otettava se
jälleen haltuun.

Yritys olisi voinut olla koh-
talokas, jos pojat olisivat löy-
täneet Kiuskeriin. Onneksi he
eksyivät matkalla ja joutuivat
jäällä harhaillessaan vain sa-
tunnaiseen laukaustenvaih-
toon. mikä sekin vaati uhrin-
sa. Pääosa joukosta pääsi ai-
kanaan hengissä rannikolle.

Kaikkea oli yritettävä Isän-
maan hädän hetkellä!

Synkät olivat mietteet meil-
lä jokaisella noina viimeisinä
päivinä ja tunteina. Tiesimme
torjuntamiehityksen ohuuden
sekä sen pelottavan tosiasian.
että mantereen rannassa ei
enää ollut ketään. enintään
joitakin suojeluskunnan vete-
raani- ja poikaosaston varti()i-
ta.

Onneksi rauha esti tuhot
tällä alueella. Päättäjät saivat
sen aikaan viinreisellä hetkel-
tä! tr

Pataljoonan
joukkosidontapai-
kalla oli nähtävissä
sodan koko
kurjuus.
Lääkintähenkilö-
kunnan oli
annettava ensiapua,
yritettävä lievittää
tuskia, järjestettävä
kuljetukset ja
evakuoitava
kaatuneet usein
mitä
alkeellisimmissa
olosuhteissa.

EINAR PALMUNEN

MUOLAAN Taasionlampien
ja Kattilan«rjan raskaat aselna-
s()talaistelut olivat jo takana.
2.Prikaati oli vetäytynyt uusil-
le linjoille Kääntymän ja Nää-
tälän lohk<llle helrni-rnaalis-
kuun vaihteessa 1940. Olim-
n1e ns. T-linjalla. Taistelukäs-
kvn nrukaan tehtävä oli seu-
raaVil:

"2.Pr. asettuu puolustuk-
seen Näätälässä B-lohkolle.
jonka oikea raja Kokonselkä

- 
Näätälänjärri 

- 
K«rliran-

nan lahti 
- 

Lyykylä. vasen
raja Oravajärvi 

- 
Ahvolan-

iärven eteläpää 
- 

Hannilan-
järven eteläp[[ 

- 
§o5Lus65s-

län p«rhjoispää 
- 

Käräjäsaari

- 
Anlinsaari 

- 
Selkäluoto

- 
K«rtijärvi 

- 
Myllyjärvi 

-

ftclikecr
pCIrvcr

J§p3llä
Tuokkolanjärvi 

- 
Alusjärvi.

Kollivuoren Iohko (lohko
Haka). Konrentaja: llll2.Pr :n
komentaja. Joukot: Vahr'. III/
2. Pr. "

Venäläiset olir at varsin
kiinteästi seuranneet viivyttä-
r'än osaston jäl1essä. Viivytys-
()sast()a oli komentanut patal-
jtrop11116s k«rmentaja. majuri
Toivo Kolehmainen. Patal1oo-
na oli retältrnrisrnarssin ajan
ollul luutnantti Hannes Kart-
lu.sen komennossa.

Muutaman päir än hyvin
ansaittu lepo oli jo ehditty pi-
tää. kun havaittiin venäläisen
tykistön taas alkavan jauhaa
asemiamme. jotka olivat pa-
hasti kesken. Kiireisin työ pa-
taljoonalla olikin ollut ase-
lnien vahvistaminen.

ISKU KOMENTO.
PAIKKAAN
Varsinaista taistelutoimintaa
ei r ielä ollut, vihollisen tykis-
tö r'ain ampui harvaa häirintä-
tulra. -5.3.1940 kello I1.20 tu-
li tällainen harhalaukaus täys-
()sunrana llll2.Pr :n komenlo-
telttaan, jossa pataljoonan vt.
ktrrrentaja. luutnantti Lalli
Karhula parhaillaan suoritti
käskynantoa.

Vakinainen komentaja Ko-
Iehmainen oli sairastunut. Pa-
taljoonan Iääkäri. lääkintäkap-
teeni Arvo Pyvkönen oli anta-
nut hänelle passituksen Sota-
sairaalaan.

Komppanioiden päälliköt
olivat juuri lähetteineen aset-
tuneet komentotelttaan ja käs-
kynanto oli alkanut.

Yksinäinen kranaatti ai-
heutti teltassa hirvittävää jäl-
keä. Yksitf isenä tapahtumana
koko pataljoonan vaiheissa
talr istdun ajalta iskua voi-
daan pitää eräänä pahimmista
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tai suorastaan pahimpana sl-
käli, että se koski pataljoonan
johtoportaaseen pahoin la-
mauttavasti.

V.t. komentajana ollut luut-
nantti Karhula ja esikunta-
komppanian päällikkö, reser-
viluutnantti Martti Karonoja
kaatuivat heti. Vammat olivat
sen laatuisia. että kuolema oli
silmänräpäyksellinen.

JOUKKOSIDONTA.
PAIKALLA
JSp sijaitsi silloin vielä talos-
sa, joten hoitopaikassa oli ti-
laa ja lämmintä.

Tieto tapahtumasta saapui
puhelimitse läheiseen kranaa-
tinheitinosaston majapaikkaan
ja sieltä tuotiin heti ilmoitus.
Lääkäri lähti heti hevosella ta-
pahtumapaikalle mukanaan
ensiapuvälineitä ja jokunen
lääkintämies.

Siellä ei ollut paljoa tehtä-
vissä.

Jälki ol{ tosi kaameaa. Osa
oli kuollut heti. mutta osa vain
haavoittunut. Näitä alettiin
kiireesti kuljettaa JSp:lle lä-
hempää apua ja tutkimusta
varlen. Samalla palasi lääkäri-
kin ja alkoi antaa ensiapua.
Kuumaa vettä tai oikeastaan
karpalomehua annettiin kai-
kille - se palauttaisi lämpöti-
lan normaaliksi ja Iieventäisi
verenhukan aiheuttamaa tilaa.

Tykistön tulenjohtueessa
toiminut luutnantti P. Ranta
oli eräs vaikeimmin haavoittu-
neista. Maatessaan talon lat-
tialla hän pyysi ylikersantti
Palmusta ampumaan hänet
kovien tuskien takia. Siihen ei
Palmunen tietenkään suostu-
nut eikä myöskään luovutta-
nut asetta Rannalle. vaikka
hän sitä pyysi. Sensijaan mor-
fiiniannosta isonnettiin.

Kaikki saivat morfiinia ja
tetanusruiskeen jäykkäkouris-
tusta vastaan. Koko JSp:n
henkilökunta oli kiireisessä
työssä.

Lähettinä ollut sotamies
N iilo Maalehto kärsi ilmeises-
ti myös kovia tuskia, morfiini-
kaan ei tahtonut tehota. Hän
kuolikin 7.3. kenttäsairaalas-
sa. Maalehto oli kotoisin Tyr-
r,ännöstä.

3.KKK:n päällikölle, luut-
nantti Viiinö Pekkiselle suori-

Morfiiniruiske r
on kovia 7
iuskia
kärsiväle
soturille
todellinen
ystävän
pa.lvelus

tettiin JSp:llä oikean käden
amputointi ranteesta. Hän oli
oikeastaan muuten hyvässä
kunnossa. mutta vaikka hänet
kiireesti kuljetettiin huolelli-
sesti peitetlynä kenttäsairaa-
laan. hän siellä menehtvi 8.3.

^,Matkalla
hoitoon

r*i"

Mouhijärveltä.
Haavoittuneita oli

kiaan l,hdeksän.

kaik-

RASKAS AMMATTI
Tapausten l ksityiskohtia on
t aikca jälkeenpäin rnuistaa.
Mieleen jäir,ät kuitenkin V.
Aallon vaiheet.

Hän oli rinlaan haavoiltunut

- 
jokin pieni siru oli mennyt

rintakchään. Tuskia ei sano-
nut pahasti olevan. kun sitä
ky's1'ttiin.

Osa haa,,'oittuneista jäi jos-
lakin sl ystä yöksi JSp:lle.
Eikii liene tapauksia pidetty
riittävän vakavina vai oliko-
han puutetta kuljetusvälineis-
tii. Niinpä Aaltokin jäi
JSp:lle. koska häntä tuntuinu-
kr.rttavan. Illalla hän käänsi
kl lkeä \'alittamatta silloin-
kaan rnitään.

Aarnulla hänet t«dettiin
kuolleeksi. Sisäinen veren-
r.'uoto oli sittenkin tehnyt teh-
tävänsä.

Jotkut aliupseerit viereisistä
rrrajapaikoista halusivat tutus-
tua tilanteeseen joukkosidon-
tirpaikalla. He suapuivat sinne
pahirnntan kiireen aikana, kat-
soivat hetken ja poistuivat vä-
hin äänin. Eivät kuulemma
olisi halunneet vaihtaa am-
rnattia lääkintämiesten kans-
sa.

Pataljrnnan koko johtopor-
ras ja osa komppanioiden
päälliköistä oli uusitlava ta-
pahtuman jälkeen.

Tapahtunr:r antoi myös
vauhtia korsu jen rakentami-
selle. Jäikin onneksi vielä joi-
takin päiviä ennen kuin vihol-
linen alkoi taas jalkaväkiv«ri-
nrin rynnätä asemiimme.
Niinpä rn1,ös JSp:n korsu val-
rrtistui juuri parahiksi vastaan-
()ttanraan haavoitluneiden
rurrhkaa. Samalla voitiin ta-
Iosta luopua 

- 
sekin alkoi jo

«rlla venäläisen tykistön haaru-
koitavissa. Saunaan ehtikin
kerran tulla täysosuma aiheut-
li.unalla kuitenkaan lnitään ra-
hinkoja. Vain kylpemässä ol-
lul s<rtamies Arvo Lindroos
juoksi alasti. vain saappaat ja-
lassa ja pyyheliina kainalossa
noin puolen kilonretrin päässä
olevaan uuteen korsuumme.
Pakkasta oli iltayöstä lähes
parikyrnmentä astetta. tr

\

ffi
ilnreisesti sh«rkin seurauksena.

Esikuntakonrppan iasta kuo-
lival s()tamiehet Veikko Aalto
Sääksnräeltä. Leo Eloranta
L<rinraalta. Toivo V. Lehto
Tyrr'ännöstä, Viljo Rimpelii
Kullaalta ja Orvo J. Suoniemi



ANTTI NIEMINEN

Vasemmalla Mauri Manninen ja oikealla kirjoittaja konekiväärin takana
Valkeasaaren aseman maastossa

Vuonna 1942 oli
rintamalla nälkä.
Kaikesta oli
puutetta eikä
kotirintamakaan
pystynyt paljon
auttamaan.
Kapteeni Ville Poju
Somerkari hoiteli
tomerasti
komppaniansa
ruokapuoltakin.
Myöhemmin
hänelle koko
Puolustuslaitoksen
huoltopäällikkönä
Iankesi vastuu
paljon suuremman
joukon
hyvinvoinnista.MUOilAHUOI.IA

TAMMISELÄN tyta, yhteen-
sä kymmenisen taloa. sijaitsee
tien molemmin puolin Jäppi-
lästä parisen kilometriä poh-
joiseen. Rajakylän talot olivat
talvisodan alkutohinoissa jää-
neet polttamatta. Ne olivat
yleensä heikkokuntoisia, hata-
ria harmaita hirsimökkejä,
joista kuitenkin lavereita ra-
kentamalla oli saatu suhteelli-
sen mukavia kämppiä sotilas-
majoitukseen.

Talvi oli kova, pakkasta jat-
kuvasti liki 30 astetta. Asun-
non puolesta olisimme vielä
selvinneet, mutta ruokapuoli
tuotti vaikeuksia. Kaikesta oli
pulaa 

- edes perunoita ei ol-
lut kuin näytteeksi. Lihakei-
ton pääainekset olivat vesi,
lanttu ja epämääräinen mak-
karanpala. Päivän kuivamuo-
na-annokseen kuului 20 gram-
maa voita, saman verran sula-
iejuustoa tai vaihtoehtoisesti
marmelaadia sekä kolme nel-
jännestä näkkileipälevystä.

Nuorelle miehelle annos ei
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tahtonut millään riittää ja ai-
nainen nälkä oli jatkuva oloti-
la. Tämän pienen tapahtuman
päivinä ei edes siviilipaketeis-
ta ollut apua, koska ne eivät
osanneet perille 

- 
osoitteem-

me oli muuttunut.

SOPPA LOPPUI
Päivällinen oli pääateria. Ta-
pana oli, että kaikkien saatua
annoksensa mahdollisesti jäl-
jelle jäänyt soppa jaettiin ha-
lukkaille 

- 
ussin ensin ker-

kiäville. Niin tehtiin nytkin
muistamatta että kymmenkun-
ta miestä oli töissä kauempana
eivätkä olleet ehtineet ajoissa
ruokailuun. Meidän santsaa-
jien takia he jäivät nyt koko-
naan ilman.

Tieto tapahtuneesta möh-
Iäyksestä ehti tietenkin pian
komppanian päällikölle. Pa-
haksi onneksi olin sattunut
olemaan santsijonossa ensim-
mäisenä. joten jouduin tieten-
kin pääsyylliseksi.

Pian tulikin lähetti Iaisro
Helander käskemään minut
päällikön puhutteluun. Arva-
sin heti. mistä oli kyse.

Sydän pamppaillen astelin
lumista polkua toimistoon.
Astun sisään ja yritän esittää
asiani. muua kapteeni hyppää
pöydän takaa pystyyn ja lyö

ratsupiiskalla saapasvarteen-
sa.

- 
Tekö olitte äsken santsi-

jonossa ensimmäisenä? hän
tiukkaa tuijottaen minua suo-
raan silmiin.

Ei voi muuta kuin myöntää.

- 
Ettekö tiennyt. etteivät

kaikki olleet vielä saaneet an-

Kapteeni Ville Poju Somerkari ia perässä suksilla taistelulähetti Taisto
Helander



nostaan?

- En tiennyt, herra kaptee-
ni!

- Oletteko ennen santsan-
nut?

- Kyllä olen, herra kaptee-
ni, useastikin. - Näin hullus-
ti ei kuitenkaan ole vielä kos-
kaan käynyt.

Tilanne on tiukka. Luulen
housunpunftieni vapisevan.
Kapteeni Somerkari, hyvä-
ryhtinen ja tiukkaotteinen
mies, seisoo hänkin asennossa
ja pitää puheen:

- Ymmärrän hyvin, että
teillä nuorilla pojilla on vai-
keuksia, kun ruokahalu on hy-
vä, mutta annokset pienet.
Näilläkin annoksilla tulee kui-
tenkin tyydyttävästi toimeen.
Vaikean elintarviketilanteen
vuoksi on ollut pakko sään-
nöstellä annokset minimiin.
Jokaisen - nusllmrnasta so-
tamiehestä huoltopäällikköön

- tulee noudattaa säästäväi-
syyttä ja itsekuria sekä ennen
muuta huolehtia siitä, että jo-
kainen varmasti saa annoksen-
sa.

Täällä meidän pitää olla
kuin yhtä perhettä. Ruoan li-
säksi jaetaan tasan ilot ja su-
rut.

SOMERKARI
ORGANISOI
Siihen loppui varsinainen
saarna. Kapteeni kuitenkin
jatkoi vielä:

- Mitenkäs on - haluatte-
ko tehdä voitavanne ilman
jääneiden miesten hyväksi
yrittämällä hankkia heille jo-
takin syötävää keräämdllä to-
vereilta?

- Kyllä
kapteeni!

haluamme, herra

Olin jo näkevinäni
hymyn häivettä tiukan
rin suupielessä.

- Saatte mennä.
On jo pimeää, kun astelen

tulopolkua kämpälle päin.
Mainilan takana, Valkeasaa-
ren kaistalla lentää taivaalle
jatkuvasti valoraketteja, kuu-
luu ammusten ääntä ja räjäh-
dyksiä. Tykkien suulieskojen

Ieimahdukset tuntuvat nuores-
ta miehestä jännittäviltä.

Kämpällä kerron takanani
santsijonossa olleelle Aution
Matille puhuttelusta. Yhtei-
nen päätös on yrittää hankkia
kavereille jotakin iltapalaa.

Yhdessä suuntaamme mat-
kamme töpinään. Siellä on

tuttu mies, joutsenolainen Su-
lo Heikkinen.

APUA
LöYTYY
Hänelle selitetään asia.

- 
Odottakaapa hetki, yri-

tän järjestää jotakin pientä, sa-
noo Heikkinen.

Hetken päästä hän tuokin
pienen laatikon. Se olisi vietä-
vä kämpille aivan salassa.

- Varmistakaa kulkunne
niin ettei ainakaan kukaan up-
seeri näe, valistaa meitä Heik-
kinen. - Jos möhlitte, poltat-
te itsenne lisäksi vielä minut-
kin.

Laadimme suunnitelman:
Autio kulkee noin 100 metriä
edellä ja sanoo jokaiselle vas-
taantulijalle jotakin kuuluvalla
äänellä. Puhe on merkkinä
minulle: heti äänen kuullessa-
ni minun on syöksyttävä po-
lulta näkösuojaan tai ainakin
kätkettävä paketti. Kun tulijan
henkilöllisyys on todettu, hae-
taan paketti jälleen esiin.

Puolen kilometrin matka
kämpille sujuu hyvin, ketään
ei tule vastaan ennen kuin
kämpän oven edessä. Silloin
sattuu paikalle naapurimökis-
sä asuva ylikersantti Salava-
miiki.

- Mitäs pojilla on laatikos-
sa? kuuluu luonnollinen kysy-
mys.

Minä taisin vähän häkeltyä,
mutta Autio oli näppärämpi ja
vastasi:

Sytykkeitä kaminaan,
herra ylikersantti!

- Mistäs te sellaisia saitte?

- Kerättiin tuohia ja lastu-
ja tuolta Pullisen talon puulii-
teristä, ennätti Autio jälleen
valistamaan.

Salavamäki näytti uskovan
asian ja poistui kämpdlleen.
Me puolestamme painuimme
omaan kämppäämme, jossa
karbidilamppu kiilui pöydällä
valaisten vain lähimmän ym-
päristönsä.

- Nyt ilman jääneet syö-
mään! hihkaisi Autio.

Laatikosta löytyi puoli
limppua, vähän näkkileipää,
nokare juustoa ja iso purkki
siirappia. Jokaiselle kolmelle
meidän kämppämme ilman
jääneelle saatiin näistä tarvik-
keista kolme voileipää, yksi
juusto- ja kaksi siirappipääl-
lysteistä.

Rauha vallitsi taas Tammi-
selässä ainakin meidän
asuinkämpässämme. !

Sotureita kotinsa ovella, vasemmalta Eino Vuorikoski, joka kaatui lhanta-
lassa 27.6. 44, alikersantti Voitto Nieminen, ioka myöhemmin haavoittui
kahdesti, ja kirioittaia

Kertoja esimiehineen. Ylikersantti Kaarlo Salavamäki (vas.) kaatui Ta-
pientä lissa ja alikersantti Oiva Korvenpää (oik.) haavoittui kaulaan lhantalassa.
upsee- Kirioittaiakeskellä
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Maaliskuussa 1940 oli
Suomi käyttänyt
Ioppuun
mahdollisuutensa
käydä yksin jatkuvaa
puolustustaistelua
suurvaltaa vastaan.
Euroopan
demokraattisten
valtioiden
avuntarjoukset olivat
nekin osoittautuneet
vain poliittiseksi
keinotteluksi.
OIi tehtävä rauha
raskain ehdoin, koska
puolustuksen
Iuhistuminen saattoi
oIIa päivien asia.
Sisu oli miehillä
kuitenkin taIIeIIa.
Kansan henkinen
selkäranka ei ollut
murtunut.
Ndin veljet muistelevat.

o

.^.
Jokohan loppui?

Ovatkohan täsmällisiä? )

Painetta Ässän JSp:llä, hommissa
Topi Kaiponen (edessä) ia
Ossi Först

U tunnelmissa
.rN rENHo oJANEN riesimme, että ernme saa

OLIMME TAISTELLEET
Suvannolla JR 20:n riveissä.
Vuoksen jäällä edessämme oli
kaatuneita kasapäin. mutta vi-
hollinen oli viime päivät ollut
hiljaa.

Rasittavat vartiovuorot ja
jatkuvasti toistuneet taistelut
vihollisen pitämiseksi Suvan-
non takana olivat saattaneet
meidät fyysisen väsymyksen
I isäksi henkiseen lamaannusti-
laan. Emme enää jaksaneet
paljonkaan uskoa muuhun
mahdollisuuteen kuin että voi-
marilne kuluvat loppuun toi-
vottomissa taisteluissa.

Tässä vaiheessa meille rivi-
miehillekin oli selvinnyt to-
dellinen tilanne.

apua suurvalloilta. Aloirnme
tajuta Saksan myyneen meidät
omien pyrkimystensä hintana
maailmanvaltaan. Jotenkin
olimme saaneet tietoornme
senkin, että Ruotsi ei laske ha-
lukkaita auttajia alueensa
kautta Suomeen. Me tavalliset
miehet emme vielä silloin ym-
mdrtäneet suurvaltapolitiik-
kaa, emmekä tienneet puo-
lueettoman Ruotsin poliittisia
velvotteita tai tavoitteita. Tun-
teemme olivat sellaiset, että
päätöksiä tekevien ruotsalais-
ten poliitikkojen terveydelle
oli hyväksi Pohjanlahden ole-
minen välissämme.

Kaikesta huolimatta taiste-
lutahtomme oli säilynyt. Ei
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tullut mieleen ajatuksen häi-
vääkään taistelutta antautumi-
sesta.

Maaliskuun kolmannentois-
ta päivän aamuna heräsin pie-
nestä torkahduksesta noin kel-
lo seitsemän maissa. Lähetti
toi postia.

Sain siskoltani kirjeen
Amerikasta. Ihmetystäni he-
rätti kirjeessä oleva viiden
markan vanha paperiseteli, jo-
ka ei ollut enää Suomessa voi-
massa. Sisko kirjoitti:

Hyvästä halustamme

kustelu asiasta ennen kuin
vaihto ryhtyi hoitamaan tehtä-
viään.

Hämmentyneenä uskoin ta-
pahtuneen jonkin erehdyksen.
En uskonut uutista todeksi.

Kohta alkoi tiedolle tulla
outoa vahvistusta: vihollisty-
kistö kiihdytti tulensa äärim-
milleen. Mitään merkkejä sen
hyökkäyksestä ei kuitenkaan
näkynyt.

Korsun seutuville ja sen
päiille putosi tykistön tuli-
ryöppyjä. Etulinjakin sai

TOPI KAIPONEN
OLIN ollut Ässärykmentin II
Pataljoonan JSp:n mukana
Viipurinlahden Esisaaren kan-
sakoul un pannuhuoneessa lää-
kintähommissa. Venäläiset
suolasivat perääntyviä meikä-
läisiä jäälle vallattuaan yön ai-
kana saaren itärannan.

Seuraavana yönä perään-
nyimme Viipurinlahden yli
Tervajoelle ja majoituimme
vielä lämpimiin taloihin. Pa-
taljoonan komentaja majuri
Lunnas hyväksyi esitykseni ja

toa: lääkdri, alikersantti La-
gerstam, ja minut käskettiin
komentajan puhutteluun heti
kello yhdentoista jälkeen.

Aurinko paistoi kirkkaalta
taivaalta. vihollisen tykistötu-
li oli harvinaisen runsasta.
Sen pommittalta ja hävittäjiä
oli taivaalla tavallista enem-
män. Omiamme emme olleet
nähneet aikoihin.

Aamulla varhain oli viholli-
nen pommittanut tuleen
VPK:n talon, johon meidät oli
ensin määrätty majoitettavak-

T'
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si. Kahdeksan miestä oli kuol-
lut heti ja haavoittuneita oli
toista kymmentä.

Yritin rauhoittaa haavoittu-
neita. joita vilkas tulitoiminta
hermostutti. Kerroin myös lä-
hetin tuoman rauhansanoman

- 
mikäli se nyt sitten osoit-

tautuisi todeksi.
Kello tuli yksitoista. Sodan

äänet vaikenivat.
Pataljoonan komentopai-

kalla kuulimme rauhan ehdot.
Varmaan jokainen mies itki
sen uutisen kuultuaan. tr
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Konekivääri asemissa Viipurinlahden länsirannalla

huolimatta emme voi tehdä
paljoakaan hyväksenne. Meil-
le on selvinnyt, että te joudut-
te käymään taistelunne yksin.
Låihetän tiimän rahan, joka
minulla on ollut muistona ko-
timaasta. Ehkäpä voit ostaa
sillä vaikka yhden tykin...

En jaksanut edes hymyillä.
En voinut olla toimettoma-

na korsussa, vaan menin ase-
miin Vuoksen rantaan. Etsin
käsilleni tarkka-ampujan ki-
vätuin ja ryhdyin kyttäiimään,
olisiko mahdollista viihentää
muutama mies vihollisen vah-
vuuksista ennen kuin he yrit-
tävät seuraavan kerran hyökä-
tä Suvannon yli.

Kello yhdeksän aikana tuli
lähetti ja toi uskomattoman
tiedon: rauha on tullut ja tulen
on lakattava kello yksitoista!
Asemiin juuri tullut vaihto
aikoi lähteä takaisin korsulle,
koska kerran rauha oli tulossa.
Tarvittiin tiukkasanainen kes-

&
JSp sijoitettiin erääseen pie-
neen taloon pellon keskellä.

Maaliskuun kolmastoista
oli korkea ja kirkas päivä. Vi-
hollinen teki kaikkensa valla-
takseen vielä viime hetkillä
mahdollisimman paljon aluet-
ta. Rannan kivikossa oli kui-
tenkin sisuuntuneita stadilai-
sia, jotka eivät antaneet perik-
si.

Kymmenen paikkeilla hiihti
pihaamme pataljoonan ko-
mentajan lähetti.

- Pommitukset loppuvat
kello yksitoista! hän huusi jo
tullessaan. - Tulee rauha
kello yksitoista!

Ei siinä kukaan hurrannut.
Ilma oli sakeana rautaa ja poi-
ka puhuu muka rauhasta. Tu-
van lattia oli vierivieressä
täynnä makaavia potilaita ja
seinävierien penkit kansoitet-
tuina lievemmin haavoittu-
neilla.

Liihetillä oli muutakin tie-

#w
osuutensa. Monet tähän asti
henkensä ja terveytensä säilyt-
täneet sotilaamme saivat sur-
mansa tai haavoittuivat vielä
tässä tuliryöpyssä. Sodan kak-
si viimeistä tuntia olivat hen-
kisesti vaikeita. Oli veikattava
jatkuvasti, korjaako kuolema
miehensä toivon jo sarastaes-
sa.

Tulitus lakkasi yhdentoista
aikaan. Olin elossa ja terve.

Konekivääriasemasta seu-
rasin, kuinka suomalaiset ja
venäläiset alkoivat yhtä aikaa
kaatuneiden tarkastuksen Su-
vannon jäiillä.

Vähän kerrassaan alkoi tih-
kua tietoja rauhan hinnasta.
Olimme tyrmistyneitä ja pet-
tyneitä. Lohduttava oli kuiten-
kin tieto, että Suomen itsenäi-
syys oli säilynyt - sen puo-
lestahan olimme taistelleet.
Tiesimme myös tapaavamme
pian omaisemme ja pääse-
vämme rauhan töihin.
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TAUNO SEPPÄ

Waldhof in tehtaiden propsipi-
not paloivat. Tuo hurja roihu
valaisi noin kuuden kilometrin
päästäkin maisemat helpot-
laen oleellisesti työtifunme.
Väliin kuului palopaikalta uk-
kosta muistuttava jyrinä, kun
palavat pinot sortuivat. Sen
jälkeen oli valaistus aina en-
tistäkin tehokkaampi.

Työmme edistyi niin hyvin
että jo seuraavana aamuna
varhain aloitin ensimmäisen
putken kuljetuksen Käkisal-
meen, jossa lastaus tapahtui
Savon Jääkdrirykmentin kuor-
mauslaiturilla. Iltaan mennes-
sä olivat tykit varusteineen ju-
nassa. Itse siirryimme kau-
pungin varsinaiselle asemalle,
josta henkilöjuna låihti uuden
rajan taa.

Silmissäni on yhä kaupun-
gissa vallinnut kaaosmainen
tilanne, jota ei voinut olla ha-
vaitsematta, vaikka aikaa sen
tarkkailuun ei liiemmälti ol-

vain nopeasti päästävä pois al-
ta ennen miehittäjien saapu-
mista. Näiden tiedettiin kdrk-
kyvän liihellä. Tdrkein ajatus
oli: turvaan uuden rajan taak-
se!

KAAOSTA
RAUTATEILLÄ
Purkamisasemaksemme oli
mäzirätty Kulennoinen.. Ennen
sitä jouduimme Putikossa aja-
maan onnettomuuspaikan ohi

- täydessä lastissa ollut tava-
rajuna oli juuri ajanut tuhoisin
seurauksin henkilöjunan pääl-
le. Pelastus- ja raivaustoimet
olivat parhaillaan käynnissä.

Jälki oli paha. Henkilöjuna
oli ollut äåirimmäisen täynnä
vaunuihin ahdettua evakuoita-
vaa siviiliväkeä.

Tässä vaiheessa sain käs-
kyn jatkaa nopeasti Pääsky-
Iahteen, jonne jo oli alkanut
saapua joukkoja ja kalustoa

Kirjoittaja palveli
sotien aikana
rannikkotykistön
asemestarina ja joutui
sotimisen eri vaiheissa
vastaamaan valtavien
tykkiensä asennuksista
ja siirroista.
Talvisodan päättyessä
oli kallis kalusto
saataYa pelastetuksi 

-sitä saatettaisiin vielä
tarvita...
Vihollinen painoi
kuitenkin päiille ja
aikaa oli vähän.

HELMIKUUN 26. päivänä
olin saanut siirron Mantsin-
saarelta Käkisalmen liepeillä
sijaitsevaan Vahtiniemen lin-
nakkeeseen.

Maaliskuun alkupäivinä oli
alettu huhuilla rauhan tulosta.
Olin saanut käskyn ryhtyä val-
mistelemaan asekorjaamon
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koneiden siirtoa. Tässä puu-
hassa olin, kun keskiviikko-
päivä, maaliskuun 13., valke-
ni Laatokalla puolipilvisenä.
Pakkasta oli -26"C.

Sitten tuli uutispommi: on
solmittu välirauha!

Jiirkytykseen ei ollut aikaa,
sillä tapahtumat läksivät vyö-
rymään yhä kiihtyvällä vauh-
dilla. Sotaviiki kalustoineen ja
paikalliset siviilit oli saatava
nopeasti uuden rajan taakse!

TYKIT POIS!
Aloin johtaa linnakkeen tyk-
kien purkamista. Illan pime-
tessä, jatkaessamme työtäm-
me lyhtyjen valossa, saapui
avuksemme Merivoimien Esi-
kunnan liihettämä siviiliko-
mennuskunta omine välinei-
neen. Heillä oli mukanaan
myös putkien kuljetusalustat.
Työ jatkui.

Puolenyön jälkeen valaistus
parani yllättävällä tavalla: Kä-
kisalmen edustalla sijaitsevien

Evakkoiuna tekee matkaa

lutkaan: asuntojen ja raken-
nusten ovet olivat auki, tava-
raröykkiöt peittivät katuvie-
ret. Lähes kaikki huonekalut
ja muu omaisuus olivat lumes-
sa peittämättöminä, joukossa
hyvinkin arvokasta tavaraa.
Kaikki kertoi yllättävästä ti-
lanteesta ja huutavasta kulje-
tusvälineiden puutteesta. Etu-
sija oli kuljetuksissa tietenkin
annettava sotilaille ja heidän
kalustolleen - muiden oli

Mantsista ja Valamosta.
Junia tunki paikalle yhte-

nään. Koska purkamislaituri
oli lyhyt, alkoi vaunun tyhjen-
nys aina heti junan pysiihdyr
tyä ja täsmälleen siihen paik-
kaan, mihin vaunu oli sattunut
jäämään. Purkamisen jiilkeen
juna syöksyi heti hakemaan
uutta lastia - 

niin kaukaa
kuin vielä voi. Tyhjän junan
vyöryessä pois oli uusi ja en-
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Tykit on saatu vaunuun
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tistä täydempi juna jo valu-
massa ratapihalle.

Raiteiden viereen muodos-
tui kaaosmainen tavaran pal-
jous. Kaikki oli sekaisin, sekä
sotaväen että siviilien omai-
suus - siellä lojuivat samois-
sa röykkiöissä konekiväärit ja
ompelukoneet. tykit ja eläin-

Evakkotavaraa Pääskylahdessa

Tykit Päåls§lahdessa

ten ruhot, jyväsäkit ja ammus-
Iaatikot, polkupyörät ja pii-
rongit. Pahaa teki katsellakin!

VARIKKO
VAIKEUKSISSA
Parin kilometrin päähän Pääs-
kylahden itäpuolelle oli no-
peasti varattu alue sotaväkeä
varten. Sinne perustettiin tila-
päinen varikko armeijan mate-
riaalin lajittelua ja huoltoa
varten.

Helppoa ei ollut vieläkään.
Valopistoolin patruunat, jotka
itsesyttymisvaaran vuoksi on
aina säilytettävä erillään

92

muusta asemateriaalista, oli-
vat kaiken kaman seassa ja ai-
heuttivat lukuisia palonalkuja.

Toimin erään selvitysosas-
ton johtajana. Siviilejä pyrki
samaan sumppuun omistele-
maan ilman osoitetta olevia
tavaroita. Heitä oli karkoitel-
tava muun työn ohessa 

- 
voi-

massa oli nimittäin jyrkkä
käsky olla antamatta mitään
kenellekään.

EVAKKOPARAT!
Pääskylahdessa oli myös sivii-
liväestön evakuoinnin väli-
etappi ja kokoamispaikka.
Sinne ohjattiin nälän ja unen
puutteen näännyttämät palele-
vat ihmisparat. Suojapaikkana
oli Shaumanin faneritehtaan
uusi suuri tehdashalli, jossa ei
vielä ollut koneita.

Tuon hallin lämpimiin sul-
loutui tuhansiin nouseva ih-
misjoukko. Paikalle oli tuotu
faneripaloja, joista toiset yrit-
tivät kyhätä itselleen jonkin-
laista makuulaveria, toiset jo-
pa rakentelivat omaa erillistä
kopperoaan. Nämä toimenpi-
teet oli kuitenkin tuomittu
epäonnistumaan, sillä halliin
tunki yhä uusia ihmisiä ja
kaikkien oli lopulta sulloudut-
tava yhteen kuin muurahaiset
pesässä 

- 
tungos oli ennen

näkemätön. Tässä hirvittäväs-
sä kaaoksessa syntyi ja kuoli
ihmisiä kaikkien silmien alla

- 
ei ollut yksityiselämää.

Saamani selvitystyö kesti
osaltani kolmisen viikkoa.
Sen jälkeen jouduin lähte-
mään joukko-osastoni mukana
Juukaan, jossa reserviläiset
kotiutettiin ja yksiköt jiirjes-
tettiin uudelleen.

Siviilien kärsimykset olivat
vasta alussa. Monet joutuivat
kokemaan mitä suurinta ty-
lyyttäkin etsiessään epätoivoi-
sesti uusia elämisen mahdolli-
suuksia. Vaikka epätoivo ja
katkeruus ovatkin vuosien
mennen laimentuneet, ei noita
vuorokausia koskaan unohda

- 
ne pysyvät lähtemättömästi

umielessä.

Persoonallisuuksia

o
TARKAN PELIN
AJAT
Porin Ryknentissä oli
mies hukkunut uima-
rannalla ja yksiköille
annettiin ankarat oh-
jeet, että uintia oli val-
vottava tarkasti ja mm.
otettava tarkka luku
veteen menevistä mie-
histä, jotta uinnin jdl-
keen voitaisiin todeta
kaikkien olevan kuivil-
Ia.

VieIä seuraavana ke-
sänä komentaja piti
tarkoin kiinni annetus-
ta ohjeesta. Kerran hän
saapui seuraainaan
Kuirin komppanian
uintiharjoitusta ja ky-
syi päiilliköltä, monta-
ko miestä oli vedessä.
Kuiri ilmoitti oikean Iu-
YUn.

Sattui kuitenkin niin,
että komppanian kirju-
ri oli tullut uimaan
muiden jdlkeen ia Ii-
vahtanut veteen kenel-
kkään ilmoittamatta.
Kun miehet nousivat
vedestä ja otettiin luku,
oli rivissä tietysti yksi
mies liikaa.

- Miten kapteeni se-
fittää tiimän? tiukkasi
eversti Polttila.

Kuiria moinen pik-
kumaisuus komentaja-
tasolla harmitti ja hän
pamautti:

- Hema eversti! Se
on Yarmaan se mies io-
ka hukkui viime kesä-
nä.

MENEE SEKAISIN
Naapurin puolustuksen
annettua periksi työntyi
vihollinen eräässä vai-
heessa Kuirin pataljoo-
nan selustaan aiheut-
taen tietenkin tilapäisiä
vaikeuksia. Kun tilanne
oli selvitetty ja jäIleen
hallinnassa, soitti Kuiri
ylempään esikuntaan ja
tiukkasi:

- Lähettäkää helk-
karissa erotuomareita,
vihollinen hyökkää
kaistan raian ulkopuo-
lelta!

HEIKKO
VARAOSA.
HUOLTO
Joku aseveli kysäisi
kerran
viään

eIäkepäi-
viettävältä

jääkärieverstiluut-
nantti ja ritari Auno
Kuirilta, miten tä-
mä oli voinut - oli-
ko terveys hyvä?

- Muuten hyvin,
mutta tähän vuosi-
malliin ei saa mis-
tään varaosia, vas-
tasi sukkelasanai-
suudestaan tunnettu
Kuiri.



TALVISODAN alussa olin
kolmetoistavuotias.

Isä joutui ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin syksyl Iä Roi-
konkoskelta, jossa perheeni
silloin oli. Äiti kirloitti, että
hän muuttaa lasten kanssa Py-
häjärven Sortanlahteen äijän
luo. Minä olin ollut jo monta
vuotta Vuokselan Hirvisaares-
sa ja olin sodan alussa kansa-
koulunopettajan i perheessä.

Sotilaat olivat tehneet uu-
den tien ja rakentaneet sillan
Vuoksen yli. Tätä tietä oli jo
pitkin syksyä solunut evakuoi-
tujen muuttokuormia, myö-
hemmin sotilaita rajalle päin.

- Sotaa ei tule, sanottiin.

- Ne vain pitävät rajalla har-
joituksia.

SOTA TULI
SITTENKIN
Joulukuun 5. päivänä olimme
minua nuoremman Veikon
kanssa kotona. Kuulimme ko-
vaa lentokoneitten ääntä ja
ryntäsimme suinpäin ulos kat-
somaan.

Yhdeksän konetta lensi al-
haalla. Sirpit ja vasarat näkyi-
vät punaisina. Koneet "muni-
vat".

- Tämä on jännää 
- niin-

kuin kirjoissa! Veikko sanoi.
Opettaja oli illalla meille

vihainen varomattomuudes-
tamme. Sota oli tosiasia ja ko-
neet venäläisiä.

Saimme käskyn pakata ta-
varoita mukaan sen minkä itse
jaksoimme kantaa. Kahden
vuorokauden sisällä oli läh-
dettävä mukana viikon eväät.

Ikäiseni Sirkkaja kuusitois-
tavuotias Lauri tulivat pois
Pölläkkälän yhteiskoulusta.
Lauri lähti ajamaan lehmiä
lastausasemalle Hirvisaaren
toisten nuorten kanssa.

Opettajan mies oli maanvil-
jelijä. kimu-tamma oli lähte-
nyt sotaan. Isäntä päätti ajaa
sälkeevällä evakkoon. Tava-
raa pakattiin mukaan Siron
vetokykyä ajatellen. Kirjat.
liinavaatteet, ryijyt, astiastot
ja muut arvokkaammat tavarat
kannettiin talon alla olevaan
kellariin. Sieltä ne löytyisivät,
jos takaisin tultaisiin. Evääksi
paistoimme paksuun kermaan
hiivaleipää ja isot köntät sian-
lihaa.

Muista ottaa koulun

Nuoren
tdvisota

VELLAMO KUIVALAINEN

w
tl.
;ä:

uru
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Ahkeria koululapsia Vuokselassa

I

I

päästötodistus mukaasi! opet-
taja huomautti.

Muu omaisuuteni sopi pie-
neen nyyttiin.

Sotilaita tuli taloon seuraa-
maan lähtöämme. Opettaja
käski heitä käyttämään hyväk-
seen talon vieraanvaraisuutta.
He lähettivät terveisiä koti-
Suomeen omaisilleen, jos niil-
le nurkille sattuisimme.

- Eihän tiedä, palataanko
täältä koskaan, sanoivat soti-
laat.

Illan pimetessä Iähdimme
liikkeelle. Pihakoivut näytti-
vät orvoilta ja petetyiltä alas-
tomuudessaan. Päivä oli har-
maa ja pilvinen, lunta vähän.

Isäntä istui reessä, muut kä-
velivät. Monta sanaa ei puhut-
tu. Kuljimme kapeaa metsä-

tietä. Meihin yhtyi muitakin
lähtijöirä.

Sotilaita virtasi vastaan
metsän suojassa. Meitäkin ko-
mennettiin kulkemaan puitten
alla.

Tulijat ja lähtijät sekaantui-
vat toisiinsa yön pimetessä.
Ääni karjaisi korvaani:

- Oletteko te kookookcn-
nriehiä?

Säikähdin k«rvasti. Risut
rapsahtelivat. Oli taas hiljaista

- kuin kummitukset olisivat
I i ikkuneet.

Kauempana kotoa saimme
kulkea isompia teitä. Tavoi-
timme yöllä karjanajajat. Lau-
ri oli yrittänyt lypsää ummes-
sa olevia lehmiä - ihmetteli,
kun ei saanut maitoa. Minua
säälittivät surkeasti ammuvat

lehmät. jotka värjöttivät ulko-
na aitauksessa.

,,OISITTA OLLEET
KOTON''
Me emme tahtoneet löytää yö-
sijaa. Oma heimo ei käsittä-
nyt, että jätimme kotimme.
Olimme kulkeneet kolmisen-
kymmentä kilometriä.

- Oisitta olleet koton. Ei
teil mittää ois mahettu, sanot-
tiin.

- Tullcxr se teijänkin vuo-
ro lähtee, ennustimme pahan-
ilmanlintuina.

Olimme menossa Antreaa
kohti. Matkalla tulieteen tien-
viitta, jossa evakuoidut ohjat-
tiin Sairalan asemalle. myö-
hemmässä viitassa taas Koljo-
laan.
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NUOREN TWON
TALVISOTA

Katsellessani Koljolan ase-

malta itään näin taivaanrannan
palon. Se järkytti. Se oli val-
tava liekehtivä tulimeri. Rin-
taan kasvoi ahdistus 

- 
tuossa

palossa oli Karjalan kannas,
koko lapsuus. Siellä hävisivät
syntymä- ja leikkipaikat.

Minne minä joudun? Missä
olivat vanhemmat ja sisaruk-
set? Paloivatko hekin? Kuoli-
vatko he jo pommituksissa ta-
hi tuossa kuminassa, jota ko-
ko ajan olimme takaa kuul-
leet?

Se oli tykkien jyskettä.
Neljä päivää odotimme

Koljolassa junaa. Torkuimme
seisaallamme aseman odotus-
huoneessa joka oli tupaten
täynnä. Pikkulapset itkivät.
Aikuiset olivat kärsivällisiä,
yrittivät laskea leikkiä. Tun-
nelma oli jännittynyt ja pai-
nostava.

Kun tuli ilmahälytys. mei-
dät komennettiin vatsallemme
läheiseen metsikköön.

Sää oli muuttunut pakka-
seksi.

Eräänä iltana poliisit ko-
mensivat nuorisoa paimenta-
maan junaan lastattavia leh-
miä. Siellä pakkaskuutamossa
minä itkin värisevä valkoinen
vasikka kainalossani. Vasi-
koita ei olisi saanut määräys-
ten mukaan ottaa junaan.

Toisena päivänä ajoi ase-

malle vauhkoontuneella oriilla
nuori nainen. Reessä oli neljä
pientä lasta. Kaikki itkivät ää-

neensä.
Miehet pääsivät kiinni suit-

siin. Lapset kannettiin reestä.
Naista rauhoiteltiin.

,,JOS VAIKKA
SIPERIAAN..."
Kun härkävaunun ovi lonk-
sahti kiinni, istuin pimeässä
ylälauteilla muutamien tuttu-
jen hirvisaarelaisten ja joiden-
kin tuntematlomien ihmisten
kanssa. Keskellä vaunua läm-
pisi kamiina. Siinä oli penkki,
jolla nukuin pitkän unen halko
pääni alla.

Matka kesti useampia päi-
viä. Emme tienneet, mihin
meitä vietiin. Kökötimme,
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lhmisten ja karjan kärsimysten tie SA-kuva

torkuimme. söimme eväitä.
Vanhat miehet sanoivat:

- Jos hyö vievät meitä
vaikka Siperiaan. Jouvetaaha
myö sinnekii.

Ensimmäinen pysähdys-
paikka oli Elisenvaara. Kyse-
I imme asemilla olinpaikkaam-
me. Vaunuihin tarjoiltiin keit-
toa ja lapsille maitoa. Pysäh-
dykset olivat hartaasti odotet-
tuja, sillä "salonkivaunussam-
me" ei ollut vessaa. ei muita
mukavuuksia.

Yö ja päivä alkoivat mennä
sekaisin, kun nokisina pur-
kauduimme Vilppulan ase-

rnalle joulukuun 15. päivänä.
Vastasatanut lumi ei ole k«rs-

kaan ollut valkoisempaa. Vas-
tassa oli suojeluskuntalainen.
Hän ohjasi meidät läheiselle
koululle. Minut vietiin sieltä
Mantilan talcxrn. Sen omisti-
vat ltiirannat.

OIin hätääntynlt. En tien-
nyt, antaisiko kukaan minulle
ruokaa tahi misrä saisin töitä
sen ansaitakseni. Istuin talos-
sa ruokapöytään kun kehotet-
tiin ja mietin miten pitkäksi
aikaa rahani riittäisirät mak-
suksi. En k1s1n1t keneltä-
kään.

Vähitellen y rnmärsin ihmis-
ten puheista. että raltio mak-
saisi talossa oloni. Rauhoi-
tuin.

Ul *! opettaja perheineen oli tul-
lut hevosella koko matkan

sA-kuva Vilppulan. He poikkesir at toi-

Aurinko laskee Vuokselan Noisniemen taa

, : l!
l:", *

Kohti tuntemattomia kohtaloita



!()ttamassa onnea elämääni ja
jatkoivat matkaansa eteen-
päin.

Alakoulun opettaja oli tul-
lut samassa härkävaunussa.
Hän katosi reppu selässä lotta-
komennukselle heti Vilppu-
Iaan päästyämme. Jäin outo-
jen ihrnisten pariin.

A VOT RYSSIÄ!
Asemalla käydessäni tapasin
tutun pojan. Hän näytti pitkää
puukonviiltoa takissaan ja
pyysi parsimaan sen. Menim-
me minun asunt()oni.

Mie lähen takaisin
Vuokselaan heti. Kuustoista
täyttäneet pääsööt. Mie en
ruppee tääl vetelehtimää ja
näihe sällilöihe kans tappe-
lemmaa!

Hän Iähti. samoin useim-
mat ikäisensä pojat. He liittl,i-
vät työkomppaniaan.

Paikkakunnan murrosikäi-
set pilkkasivat nlurretlanrme.
erityisesti tapaamme sanoa
"A vtrt". Meitä sanottiin ve-
näläisiksi.

Mantilan tal«rssa oli siirto-
laisia m()nta kymmentä.
Vurlkselaiset tapasivat omai-
siaan ja toivat aina jonkun li-
sää.

Tampereelta tuli sotaa pa-
koon NNKY:n sihteeri Aino
Liinkelii äitinsä kanssa. Tal«rn
väellä oli asuttavanaan enää
pari huonetta.

Ilärannoilla oli avara sydän.
Minut he ()ttivat omaan per-
heeseensä. kun siirtolaiset al-
kuviikkojen jälkeen muodosti-
vat eri ruokakuntia. Sain ystä-
vän tal«rn l9-vuotiaasta Kaa-
rinas ta. jonka elärnänasentect
vaikuttivat ratkaisevasti lltur-
rosikäisen kehitykseeni. Micl-
täni lämmitti. kun Aino
ernäntä esitteli lomalle tullecl-
Ie pojalleen:

- 
Tässä on nuorempi sisa-

resi.
Minä olin saanut srxlan

ajaksi kodin.
En kantanut huolta huorni-

sesta omalla kohdallani. Myii-
täelin talonräen ja toisten siir-
tolaisten asioissu. Kuuntelin.
kun hc lukir':rt kirjeitä rintl-
nralla -

Lonralle tulleet stxilaat oli-
rat yhteisiä r'ieraita. Kun so-
tauutisissa nrainittiin Taipale.
rninä sär'ähdin. Se oli synty-
nräpirikkani. Sitä silvottiin
kaikilla srdan keinoilla. Joki
()li muutlunut tu()nelan virrak-
si. Minä näin painajaisunia
le ikkipaikoiltani.

Sankarihautajaisissa kävin
itkcn'rässä orpojen apuna,
vaikka en ollut koskaan tavan-
nut valk«risissa arkuissa olevia
jäänniiksiä. heidän isiään.

Hclmikuussa tapasin maa-
hcrnr Mattssonin j'a piispa
Aleksi Lehtosen. He tulivat
tarkaslusrnatkallaan Manti-
laan. Piispa kvsyi kirjastossa
nrinulta:

Oletko sinä Iukenut
Välskärin kertonrukset'l

Vastasin 1'lpeänä. että olin
scn lisäksi lukenut palj«rn rrrui-
takin Topeliuksen teoksia.
Minusta näitten tärkeiden hen-
kilöiden tapaanrinen oli yhtä
suurcrrrrtoista kuin olisin ta-
vannut Topcliuksen.

KAUHEA RAUHA
Tuli nraaliskuun kolmastoista
päivä 

- 
rauha.

Sellaista itkukuoroa en ole
m),öhemmin nähn1't. Ei jak-
serru käsittää. ettei päästäkään
Karjalaan. Sitä ei ollut edes
kuviteltu.

Minä kävin miettimään
()maa ()rp()uttani. Lukkiuduin
niin. etten pystynyl muille pu-
humaan.

Koko scxlan aikana en ollut
kuullut ornaisistani. Oliko mi-
nulla enää ketään? Vilppulaa-
kin oli pommitettu uudenvuo-
denpäiränä. Aiti ja kuusi sisa-
rustani olivat voineet kuolla
kaikki pommituksissa. Enhän
tienn)t. olivatko he päässeet
edes pois sorCan jaloista. Isä
oli r.'arntaan kaatunut.

Eräänä päivänä kuulin. että
minua pyydetään ()ttamaan

yhteyrtä Siirt«»äen Haku -toi-

"Laput kaulassa kuin lampailla"

mistoon. Lähetin os«ritteeni.
Sain pian äidin osoitteen.

Hän oli Töysässä. Minä mat-
kustin sinne huhtikuussa. Jä-
tin ikävöivät hyvästit Itäran-
nan perheelle. He olivat eväs-
täneet minut hyvillä elämän-
ohjeilla vielä pitkään jatkuval-
le evakontaipaleelle.

Aiti tuli Tuurin asemalle
vastaan. Kannoimme minun
vaatenyyttiäni ja kävelimme
Kitulan kylään. Sieltä löytyi-
vät punaisesta mökistä mum-
mo ja äijä, nuoremmat sisaret
ja veljet. jotka jo pihalle ki-
paisivat vastaan.

- Panniitko hyö siulkii la-
pu kaulaa niiko lampail? Meil
panniit ja nostiit ensittäi autoo
ja sit junnaa. Hyö luuliit jot
rnyö ei muisteta nimmii, jos
hyö ei paa lappuloi.

- Mie luuli jot sie uotkii
kuolt, sanoi mumno.

- Minnuu ne sovan aikan

SA-kuvo
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kulettelliit niiko pässii. luuliit
vakoilijaks ja vaik miks. Mie-
ko suno. jot tää sota on paha.
tätä ei pitäs olla. h1 ö reir'ätkii
nriut sotaherroi etlee. Ne k1,s-
s1 it jot rnitä sie ukko sil viisii
ler ität kolrinlarnirl isälnair
\ astlsta llrpakantaa. Sie oot
san()nt i()t soltaa ei sais olla.
Mie sanoin heil, niihä se on-
kii. Kolme poikaa ja neljä
r är'r'r'r' rniulkii on sovas, enkä
tiije tull«xnikko h1,ö sielt elä-
rän. Milltrkaa ei ihnrisii pitäs
ruleta toisiaa tappanraa. Hyö
sarrn«ril. ntää hullu ukko ulos
()\'esl .

Näin kertoili äijä kokemuk-
siaan. Hän oli isäni isä. Isäkin
oli sclrinnlt stxlasta haaroil-
tumatta. sarn<lin scdät.

Kaikki talr istxian rrruistot
ovat r ielä nrielessäni kuin eili-
nen. Err ollut silloin aikuinen.
en lapsi. Olin epär'arma rnur-
rosikäinen. joka hämmenty-
neenä. lnutta sitlenkin vau-
rioiturnatta selvisin talvis«r-
dasta

Sinne jäi llmari Launiksen suunnit-
telema vain §mmenen vuotta en-
nen sotaa valmistunut kaunis
Vuokselan kirkko

tr
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haudassaan. Sep-

lisalmen pommituksen uhreille pystytetty muisto-
merkki, jonka sivuun on hakattu valitusvirren sa-
nat: "Muista, Herra, mitä meille on tapahtunut"

Helmikuun 17. päivönä
talvisodan vuonna 1940
iskivöt vihollisen
ilmopommit rauhalliseen
maaseudun
pikkukaupunkiin kylvöen
tuhoa ja kuolemaa sen
asukkaiden keskuuteen.
Uuden pommituksen
pelosta pimennetyssä
kaupungis sa s iunattiin
aikanaan 42 jiirjettömän
hyökköyksen uhria
haudan lepoon.

ON maaliskuun 8. päivä 1940. Ii-
salmen kirkko on lähes täyttynyt
tavallista vakavailmeisemmistä ih-
misistä 

- 
saattojoukosta.

Kolme viikkoa sitten, helmi-
kuun 17. päivänä, kohtasi Iisal-
mea suuri onnettomuus: ilmapom-
mitus. Se vaati 42 kuolonuhria,

IRJA MÄÄTTÄNEN

Muista)
Herrarmitii
meill,e on
topohhmut

joista kolmenkymmenen maalliset
jäännökset siunataan nyt haudan
lepoon. Me saattelerune äitiiim-
me, evakkolapsiperheen äitiä, hä-
nen viimeiselle matkalleen.

Vielä on sota-aika. Tilaisuus on
jäjestetty uuden pommituksen pe-
lossa iltapimeän ajaksi, kello
l8:ksi.

Kirkossa on hiljaista, on vain
sanomattoman raskaan surun va-
kavoittamia kasvoja. On menetet-
ty rakkainta, mitä täällä ajassa me-
nettää saattaa 

- 
omaisia. Meillä,

evakkoperheellä, on nyt vain toi-
serrune ja pohjaton suru. Suuri Su-
ru on koko saattojoukolle yhtei-
nen.

Aluksi veisataan virsi. Saarna-
tuoliin nousee seurakunnan pai-
men. Hän lukee Raamatusta koh-
dan, jossa ovat Jeesuksen sanat:
"En minä jätä teitä orvoiksi. " Lu-
kemansa sanat johdantonaan hän
puhuu lämpimästi, lohduttavasti.
Sanat tavoittavat surun murtamat
sydämet.

Arkut ovat Jo
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peleet lasketaan kirkon alttarille.
Joku joukosta haluaa ja jaksaa pu-
huakin. Eräs mies kertoo, kuinka
heidän perheessään silloin pommi-
tuspäivän aamuna ennen työhön
lZihtöä pyydettiin toisiltaan anteek-
si - 

ja annettiin anteeksi. Tiimä
anteeksianto olikin hyvästijättö.
Siunattu hyvästijättö. "Jokainen
hetki voi olla viimeinen, jokainen
hyvästijättö ikuinen", lukevat mo-
net seppeleen nauhasta.

Tilaisuuden pää§ttyä saatto-
joukko siirretään autoilla haudalle
låihelle Peltosalmea.

Suuren haudan pohjalla kuu-
mottavat valkoiset arkut kahdessa
rivissä. Tiedåimme niissä olevan
ainakin osan omaistemme jään-
nöksistä.

Seurakunnan viimeinen palve-
lus heille alkaa: "...maasta olet si-
nä tullut, maaksi pitää sinun jäl-
leen tuleman, Vapahtajamme Jee-
sus Kristus on sinut herättävä vii-
meisenä päivänä."

Tåimä toistuu ja taas toistuu.
Eräs nainen itkee sydäntäszirke-

västi. Hän ei enää jaksa ääneti kes-

tää suruaan. Kuinkahan monta lä-
heistä ihmistä lieneekään ollut hä-
nenkin menetyksensä. . .

Rakkaamme ovat nyt siunattui-
na siunatun maan povessa. Peitta-
vät heidät ehkä jo huomenna. He-
kin antoivat kaikkensa. Enempää
he eivät olisikaan voineet antaa.

Vielä virsi. Hartaana veisaa
suuri surevien joukko pimedllä
hautausmaalla:

"Sun, Isä, tahtoos' tyytyen
saa sydän levon suloisen.
Oot hädässä ja tuskassa
mun auttajani ainoa."
Haudan reunat alkavat tyhjentyä

saattajista. Meidät viedään takai-
sin kaupunkiin, pimennettyyn Ii-
salmeen. Toisillemme tuntematto-
mina liihdemme kukin tahollem-
me.

Mikä kirkas valo loistaakaan
tuolla edessämme pimeässä illas-
sa? Sehän on - taivaan iltatahti.

Saattojoukko oli yhdessä vain
tuokion. Kuitenkin meille jäi yh-
teinen tie kuljettavaksi suuren hau-
takummun äzireen - 

g1[[n s612-
ajan hautakurrunun. tr

Tuhon hetket

KASKU KIERTAA

PI]NTIKSELLA
Elettiin asemasodan ke-
vättä Kannaksella.

Iäkåis mummo oli
Valkjåirven Vaalimossa
palaamassa sienimet-
såistä ia liftasi sotilasau-
toon, joka pysåihbrikin.

Autossa istui kutjet-
tajan tisäksi vain yksi
sotilashenkilö, jonka
arvomerkeistä mummo
ei ollut perillä. Karia-
laiseen tapaan hän kui-
tenkin aloitti keskuste-
lun kysymåillä våihäpu-
heiselta kanssamatkus-
taialtaan:

- A oot siekii käynt
puntil«sel? Mein poika
käi kans ia täks just tä-
nä aamun porukkaasa
päin.

- Eipåihän tuota ole
tullut käydyksi, vastasi
matkakumppad, ioka
sattui olemaan 10. Divi-
sioonan komentaja ken-
raalimaiuri Jussi §rå-
ro. Myiis mummon poi-
ka kuului mainifun di-
visioonan Lempaalasta
Vatkjåirvelle lepovuo-
roon siirtyneisiin "po-
rukoihin".

Puhumallahan ne
asiat selvisivät. Lopuksi
kenraali osti murnmon
korvasienet ja sai hin-
nasta pilan päten tingi-
tyksi pari markkaa.
Mummon kotiportilla
kenraali kuitenkin
maksoi niistä enemmåin
kuin mummo oli alun
perin arvannut sienistä
pyytääkään eikä poika-
kaan kärynnyt puntis-
reissustaan.

Arvo Inkiläinen, Jåimsä



Sankarlualnafat!

s

rnäen. Rantasalmen tai vaik-
kapa Lappeenrannan tai Hel-
si ngin sankarihaudassa.

Tämä puhe on myös teille,
jotka jäitte kentälle. teille Äy-
räpään sillanpään Kuoleman-
kukkulan urhoollisille veljille-
ni. joiden joukkoon hautaan-
nuin lähes vuorokaudeksi ja
kaikille teille. jotka annoitte
henkenne taisteltaessa Juma-
lan, Kodin ja Isänmaan nimis-
sä maamme vapauden ja itse-
näisyyden puolesta.

Kunnia teille 
- 

Isänmaan
puolesta kaatuneille 

- 
sanka-

reille! Te elte olleet mitään so-
taintoilijoita, vaan miehiä,
jotka rauhan töistä temmattiin
täyttämään velvollisuuttanne
Iaillista esivaltaa kohtaan.

Vuosalmen miehiä

Väistymättä. peräänantamatta
te taistelitte viimeiseen veripi-
saraan saakka. Sinäkin. Aimo
veljeni, kapteeni Aimo Viha-
vainen Sulkavalta. joka pelas-
tit minun henkeni ollessani
yksin ja aseettomana vihollis-
ten ympäröimänä suurhyök-
käyksen alkaessa 9.6.44, täy-
tit velvollisuutesi loppuun asti
ja kaaduit heti seuraavassa
ampumahautamutkassa. Kii-
tos Sinulle. kiitos kaikille san-
kariveljille heidän uhristaan
meidän edestämme! Tekin toi-
voitte pääsevänne kotiin, rau-
han töihin, rakkaittenne luo,
sitä te rukoilitte ja sitä rukoili-
vat teidän rakkaanne, mutta
Jumalan tahto oli toisin.

Te kaaduitte, te parhaat

,,

Etulinjan pastori Otso Kianlo

OTSO KIANTO

I/JR 49:n pastori.
kapteeni Otso Kianto
piti 17.6.1979 ryk-
menttinsä muisto-
merkin paljastusjuh-
lassa Juvalla puheen
sankarivainajille. Jul-
kaisemme sen usei-
den lukijoiden pyyn-
nöstä.
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Tärnä puhe on teille, jotka täs-
sii Juvan sankarihaudassa Ie-
päätte. Sinulle Pentti Tuovi-
nen Juvan Sydänmaasta, joka
pataljrxrnarnme hyökkäysvai-
heen ensimmäisenä sankari-
veljenä kaaduit Ilmeen Hynni-
lässä 2.8.41 aivan selkäni
taakse kk-suihkun Iävistänrä-
nei.

Tämä puhe on kaikille JR
;19:n sankariveljille. Iepäätte
te sitten Sulkavan, Puurnalan,
Parikkalan. Saaren. Keri-



meistä. Te kuolitte, että me
eläisimme. Vaikka kyllä te
elätte vieläkin. sillä kuolema
on vain ovi uuleen elämään,
elämään, jossa ei ole sotaa
eikä kdrsimystä vaan ikuinen
rauha ja autuus. Antoihan
Herramme ja Vapahtajamme
kerran ihanan lupauksen kun
Hän sanoi: "Kun minut ylen-
netään maasta. vedän minä
kaikki tyköni" (Joh. 12:32).

Kaikki, sanoi Herramme.
Siellä he ovat. Herran kasvo-
jen edessä.

Teidän rakkaillanne. äidil-
lä, isällä, puolisolla, lapsitla
oli ainainen huoli teidän sie-
lustanne. Pelastuiko hänen
sielunsa, turvasiko hän Juma-
laan? Tätä kyselivät kirjeis-
sään monet äidit ja puolisot
rakkaastaan. Minua ei ole
pantu Taivaan oven vartijaksi,
mutta voin vakuuttaa teille
kaikille, jotka olette tästä
murhetta kantaneet, että koska
itse olen taistellut niin talviso-
dan kuin jatkosodankin taiste-
lut etulinjassa kaatuneitten
veljieni rinnalla ja ollut kym-
meniä ja taas kymmeniä verta-
valuvia veljiä taakse pelasta-

olihan JR 49:n I Pa-
taljoonalla koko taistelevarr
Suomen Armeijan suurimmat
tappiot - niin voin vakuuttaa
etten tavannut yhtäkään sel-
laista sotilasta, joka ei olisi
hädän hetkenä turvautunut Ju-
malaansa ja Vapahtajaansa.
Muistan eräänkin kovan kiroi-
Iija- ja peluriveljen, jonka
kanssa jouduin samaan kra-
naattikuoppaan kranaattien rä-
jähdellessä yhä liihempänä ja
liihempänä.

Kuule pastori! sanoi
hän. - En minä ole niin paha

kuin luulisi, joka ilta minä
siunaan itseni kuten äiti jo lap-
sena opetti.

Sitten hän kääntyi kyljet-
leen ja otti taskustaan nuhrui-
sen kirjeen.

- 
Pastori, katso, mitä ko-

toa kirjoitetaan! hän sanoi. 
-Joka päivä moneen kertaan ru-

koilee minun pikku ryttöni
isän puolesta, että isä pelastui-
si.

Vaikka sota ei tuonutkaan
mitään hengellistä herätystä
laajemmassa mielessä. vei so-
dan armoton ankaruus ja kuo-
leman läheisyys meidät huo-
not ja heikot kristityt Elävän
Jumalan eteen, niin meidät
ohiammutut kuin teidät. rak-
kaat sankariveljet.

Siksi me saamme jäträä rei-
dät JR 49:n sankarivainajat.
Iepäätte sitten Juvan, Sulka-
van, Puumalan rai jossain
muussa sankarihaudassa tai
odotatte ylösnousemuksen
aamua kentälle jääneenä 

-me saamme turvallisesti jättää
teidät Jumalan armahtavan
laupeuden ja rakkaan Vapah-
tajamme turviin. Sanoihan
Herra Jeesus: Sen suurempaa
rakkautta ei ole kenelläkään.
kuin että hän antaa henkensä
ystäväinsä edestä (Joh.
l5: l3).

Te ette väistyneet. te taiste-
litte loppuun asti kunnes kuo-
lema kangisti runnellun ruu-
miin. Teistä voimme sanoa:
Itsemme vuoksi taistohon
noussehet emme, Isänmaan
vuoksi. katso, me kamppai-
limme.

Kunnia Teille, Isänmaan
puolesta kaatuneille 

- 
5nn[6-

reille. Teitä emme koskaan
voi unohtaa. te elätte aina. E

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)
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Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mW2 kpt)

....kpl
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1980

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.

tr
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Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postanumero Postitoimipaikka

I Hinnat ovat voimassa v. 1980 aian.L-
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MAIJA.LIISA
POHJOLA

JATKOA ED. NO:STA

Mrtteliiiin sotutie
./

14.7.1941
Junalla Nummelaan. Raskain
sydämin.

Olen kuullut jonkun sano-
van, että nämä kiertueet ovat
juhlaa. Nämä ovat kovaa työ-
tä. Ernmekä me saa näyttää,
mitä tunnemme, meidän on
oltava iloisia. Laulettava ja
naurettava.

15.7.1941
Matka Helsinkiin. Autolla.

u.7.1941
Edelleen palveluksessa Hel-
singistä käsin. Esiintymisiä
varuskunnissa. Erityisesti jäi
mieleeni esiintyminen Suo-
menlinnas'sa sekä myös Kytö-
saarella - kaukana Suomen-
lahdella, jonne kuului selvästi
tykin jyske Virosta.

6.8.1941
Olen ollut kymmenen päivää
rintamakiertueella. Kannak-
sella oli kolme esiintymistä
päivittäin.

Ajoimme noin 75 km päi-
vässä, kylvimme telttasaunas-
sa, olimme tykistökeskityk-
sessä.

Näin paljon. Tapasin Unto

100

Seppäsen, vänrikki Mikkolan
ja muita tuttavia.

Tämä on ollut tähänastisista
matkoista tapahtumarikkain,
vaarallisin. Pojat ovat olleet
kiitollista kuulijakuntaa. Ryh-
rnäämme kuului Veli Giovan-
ni, Arvo Lehesmaa, Eija Hil-
tunen ja Uuno Vikström sekä
tanssijattaret Hall ja Frisk.

Unto Seppäsen Karjalan
kannas. Muistan ikuisesti
Iuutnantti Hohenthalin iäries-
tärnän illan "Yö pustalla".
Hän soitti viulua, minä lauloin
unkarilaista.

Muistan myös tykistötulen
joukkomme siirtyessä eteen-
päin. Pelkäsin koulun lattial-
la, jossa istuimme. Meitä läh-
dettiin aamulla kiireesti kul-
jettamaan pois. Meitä ei tar-
vittu. Joukkomme liihtivät
ylittämään rajaa.

Lappeenrannan aseman
rappusilla istuessamme elo-
kuun yössä koko itäinen taivas
oli punainen. Pelkäsin.

29.8.1941
Jälleen rintamakiertueella
Kalle Viherpuu ja Uuno Ven-
to säestäjinä. Viherpuu oli
asiallinen ja reilu.

Olimme Kajaanissa. Huo-
menna lähdemme vallatulle

"Pikku pyhimys" Tampereen teatteris,sa, vasemmalta Yrjö Hämäläinen, Kalle Kiriavainen ja kirioittaia

Lentäiien luona

Kir.ioittala Tampereen teatterin



alueelle. Edessä on 300 kilo-
metrin taival.

Esiintyminen potilaille
kenttäsairaalassa. Lotat ja sai-
raanhoitajat tekevät raskasta
työtä. Heidän työtaakkansa on
inhimillisesti katsoen joskus
ylivoimainen, mutta he jaksa-
vat. Kuinka monen kuolevan
viimeinen kuulija on lotta tai
sairaanhoitaja? Kuinka monta
rukousta lotat ja sairaanhoita-
jat ovat rukoilleet kuolevien
sotilaitten kanssa?

Kaikkein raskainta on esiin-
tyä sotasairaalassa.

30.8.1941
Ajoin ensi kerran eliimässäni
yli rajan. Ajoimme ohi kuu-
luisan Omelian motin, ohi
poltettujen metsien ja Repolan
kylän.

Seitsemän runnin ajon jäl-
keen tulimme perille. Nukuin
lottien kanssa teltassa vaatteel
päiillä.

Hiljainen hiilytys! Partio-
vaara. Yöllä partiohälytys! Ih-
mettelin, kuinka meidän lot-
tamme kestävät ja uskaltavat

- 
jatkuvasti.

Rintaman tuolla puolen on
myös rintamakiertueita, ajat-
telin. Heillä on samat tuskat.
He ovat varrnaan yhtä nuoria
kuin miniikin.

Seuraavana päivänä oli kol-
me esiintymistä, katsojia suu-
ret joukot. Eräänä päivänä
laulaessani "Väliaikaista
kaikki on vaan" tuli kesken
lauluni vihollisen kuuden tuu-
man ammuksia päiimme yli.
Tietysti laulu loppui tykin jy-
linään.

Koko sotilasjoukko katseli
minua kiinteästi jännittyneenä

- 
ja poikia oli paljon - 

ja
kun tulitus loppui, jatkoin lau-
luani annettuani salaa merkin
säestäjdlle : "Väliaikaista kaik-
ki on vaan".

Suosionosoitusten huumaa!
Jåirkytyksestä, menes§rk-

sestä ja jännityksestä jåihmet-

tyneenä seisoin suolapatsaana
enkä pudonnut edes polville-
ni.

1.9.1941
Paljon esiintymisiä. Majuri
Majewskin pataljoonassa oli
levotonta. Majuri oli omalaa-

tuinen herra.

- Prirkkele - 
p?irkkele 

-ne amppu taas, hänellä oli ta-
pana sanoa. Rohkeuttaan hän
joutui myöhemmin katumaan.

Hän liihetti minulle pitkän
runon joukkonsa puolesta.
Kun Retu Kukkonen aina kuu-
lutti, että Maija-Liisa Pohjola
lauloi pojat mottiin Vienan
Karjalassa, Majewski runoili:

- Siinä motissa istumme
jatkuvasti 

- niin valtava vie-
railun on tulos. Ja tuumineet
olemme tiihän asti: ei kukaan
meistä pyri ulos!

Liimmintä huumoria.
Täällä tapasin myös luut-

nantti Keinosen, joka oli Rus-
kealan poikia.

Kerran olin niin väsynyt,
että esiintymisten välillä me-
nin autoon nukkumaan. Nu-
kuin käsikranaatti pään alla!
En ollut aikaisemmin sellaista
nähnyt. Valistusupseerin he-

Sotilaat, te olitte reiluja! Pi-
ditte huolta, olitte reippaita,
kun minä olin väsynyt. Olin-
han sentään vain nuori tyttö.
Ilman teidän hienovaraista tu-
keanne olisin varmasti usein
uupunut.

Esiintymisiä oli paljon. Me
jaksoimme ja kiitollista kuuli-
jakuntaa riitti. Kun on sota ja
kuolema silmien edessä, sitä
laulaa herkemmin. Ja vastaan-
otto on jiirkyttävää.

s.9.1941
Låihdimme ajamaan kohti Ka-
jaania hiljaisten partiohälytys-
ten saattamina.

7.9.1941
Rukajdrven taistelut alkoivat.
Olemme Kajaanissa. Tapasin
virolaisen luutnantti Lautte-
rin. Tuli sotasairaalasta, lähti
Rukajärvelle.

leeko osuma.
Eräänä yönä asuntoni ikku-

nasta oli valtava näky: valon-
heittäjät etsivät koneita. Tuli-
palloja lensi öistä taivasta vas-
ten, koneet pääni päiillä. Pom-
mit putoilivat. Katselin ikku-
nasta kummallisen rauhallise-
na ja kylmänä.

Olenko nähnyt liikaa? On-
ko nuori sydiimeni välinpitä-
mätön 

- 
kuollut?

Meillä oli eilen ensimmäi-
nen kiertueemme.

2.12.1941
Sotaa - sotaa - sotaa. Mie-
hiåimme kaatuu. Suuri murhe-
näytelmä ei ole nyt tajuttavis-
sa. Pelkään, kun esirippu me-
nee kiinni. Ne ihmiset, jotka
jäävät elåimään, eivät koskaan
selviä näkemästään eivätkä
kokemastaan.

Meillä on ensi-ilta italialai-
sesta näytelmästä "Tuulen-
puuska". Aku Korhonen vie-
raile.e Kansallisteatterista.
Harri Sinijärvi kotkalaisena
näyttelee pädroolin. Allekir-
joittaneella on naispätuooli.

6.12.1941
Itsenäisyyspäivänä. Tänään
on Englanti julistanut sodan
Suomelle! Toivottavasti ei
Englanti hajota joukkojaan
niinkuin tekee Saksa.

Näyttelimme Virojoella -ei ollut ollenkaan esirippua.
Mitäpä sillä.

Ulkona kova lumimyrsky,
ikkunat helisevät. Ikkunoista
tuulee ja myrskyää sisään.

13.12.1941
Teemme jatkuvasti turneita
maaseudulle. Talot ovat mitä
kylmimpiä. Ulkona on pak-
kasta 

-3OCo. 
Hyvin raskas-

ta. PäivåilIä esitimme Kymin
Sammolla Jääkiirin morsianta.

29.1.1942
Aloitimme päivän teatterin
jåirjestiimällä hyväntekeväi-
syysjuhlalla. Esitimme näytel-
mää "Kevättuuli". Tämä un-
karilainen näytelmä sai hyvän
vastaanoton. Ohjaus on Saara
Raninin. Hän auttoi minua
paljon näytellessäni päåiroolia.

Suomalaiset ovat tulleet Rukalärvelle

rättäessä esiintymään hän se-
litti kauhistuneena:

- Tiimä on käsikranaatti
eikä tyyny!

Majuri Raunion joukoissa
esiintyessäni vihollinen häirit-
si koko ajan.

4.9.1941
Kolme esiintymistä Repolas-
sa, myös kenttäsairaalassa.
Tapasin tuttaviani, jotka oli-
vat haavoittuneet. Olin yötä
sairaalateltassa ja kylvin lot-
tien kanssa venäläisessä sau-
nassa jdrven rannalla.

Outo kuutamo. Koko ajan
hiljainen partiohälytys; tuntui
kipeältä. Aamulla oli liihdettä-
vä Kajaaniin.

SA-kuva

t.to.tg4t
Olen Kotkan teatterissa. Huo-
menna meillä on ensi-ilta näy-
telmästä "Kapina naisluosta-
rissa". Johtajana on Helge
Ranin.

12.1o.1941
On ollut hyvin levottomia aa-
muja ja öitä. Hälytyksiä ja
pommituksia kesken näytän-
töjen.

Eräänä esitysiltana oli kova
jylinä. Teatteri toimii vanhas-
sa palokunnan puutalossa.
Emmehän me täältä ole mi-
hinkään menneet. Yleisö me-
nee pommisuojaan. Istumme
jääkylmässä pukuhuoneessa
näyttiimöasuisina odottaen tu-
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13.3.1942
Aika vierii eteenpäin huoli-
matta sodasta, huolimatta ras-
kaista turneista.

Eilen paleltui polveni pa-
hasti. Aikaisemmin palellutin
poskeni. Jouduimme kävele-
mään tulipalopakkasessa. Pi-
demmillä matkoilla työnnäm-
me häkäautoa joskus lumipy-
ryssä, kun menemme maaseu-
dulle jääkylmiin taloihin näyt-

haillaan Suursaareen. En jak-
sa kirjoittaa. Kuolleita ja haa-
voittuneita tulee paljon.

29.3.1942
Viime yönä emme nukkuneet.
Heräsin kovaan ammuntaan ja
pommien putoiluun. Ihmisiä
kuoli ja haavoittui. Katselin
ikkunasta viidennestä kerrok-
sesta pommien putoilua. Sy-
dämeni on tyhjä ja surullinen.

31.3.1942
Tänään on "Markiisittaren"
ensi-ilta. Saara Ranin näytte-
lee markiisitarta, minä hänen
tytärtään. Kenraali Pajari ja
2O upseeria olivat ensi-illassa.
Kenraaliharjoitus pidettiin
miehistölle.

Me näyttelimme kuten par-
haiten osasimme. Sotilaat ve-
tivät Työmiestä salissa ja jot-
kut naukkailivat hiukan pullon

suusta, minkä me hyvin ym-
märrämme kokemansa
Suursaaren valtauksen jäl-
keen.

26.4.1942
Harjoittelemme revyytä "Kot-
kan laulu". Työtä 

- työtä -työtä. Se on hyvä asia.
Kevät on tullut. Olemme is-

tuneet harjoitusten jälkeen
Kymenlaaksossa. Siellä kier-
tää Työmies-aski. Kaikki ovat
kavereita keskenään, tutut ja
tuntemattomat. Kaikilla on
silmissä katse: Huominen päi-
vä voi olla viimeinen.

Aamuyöstä yritän aina lu-
kea. Kuka sanoi: "Hallitus-
muoto, joka ei ole pitkän his-
toriallisen kehityksen tulos, ei
juurru koskaan"?

??
Klo I yöllä tulimme Seura-
huoneelta. Istuimme meillä.
Kun lauloimme "Tuonne
taakse metsämaan", tuli häly-
tys. Toiset menivät pommi-
suojaan, luutnanttiystäväni ja
minä ulos katsomaan.

Valtavaa. Ilmatorjunta am-
pui lujaa, taivas oli yhtenä tu-
lipallona. Nojasin talon sei-
nään. Talo vapisi. Valokiilat
ja ammukset valaisivat koko
taivaan! Pommeja putoili.
Tuntui kuin maa olisi reven-
nyt allani ja taivas hukuttanut
minut tuleen. Koska tämä lop-
puu?

14.7.1942
Jälleen rintamakiertueella.
Tulimme junalla Uuksuun
saakka.

Kävin Matkaselässä koto-
na. Siellä asuivat vieraat ihmi-
set. Seisoin vähän aikaa ovel-
la. Läksin pois. Itkin.

15.7.1942
Kolme esiintymistä Aunuk-
sessa. Nurmoilassa oli levo-
tonta. Aunuksessa sai surman-
sa näyttelijä Riitta Jiirvinen.
Hän oli opiskelutovereitani.

Aunus on kuin vanha tols-
toilainen talonpoikaiskylä.

JATKUU SEUR. NO:SSA

"Väliaikaista kaikki on vaan..." )

telemään. Yleisö istuu pääl-
Iysvaatteet yllä ja huopatossut
jalassa. Me esiinnymme vä-
hissä vaatteissamme, run.
keinokuitusukissa, jotka suo-
rastaan jäätyivät jalkoihin.

Lähdemme ensi sunnuntai-
na näyftelemään Viipuriin.

20.3.1942
Tänään Hallassa. Kävellen.
Palkka olematon. Pohjatto-
man raskas työ. Kävelemme
tuiskussa ja pakkasessa jää-
kylmille taloille näyttelemään

- 
ympiirillä kuolemaa.

23.3.1942
Suomalaiset hyökkäävät par-
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YALTIOTTEHIÄ
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AINA VAIN
GOMULKA
Kowalski oli työpai-
kallaan esimerkilli-
nen kansalainen -aina puhdas ja siis-
ti, housutkin aina
moitteettomassa
prässissä. Eräänä
päivänä hän kuiten-
kin ilmaantui toi- )
mistoon aivan ryp-
pyisessä puvussa.

Kaverit kummas-
telivat asiaa. Ko-
walski ryhtyi selittä-
mään:

Kun aamulla
nousin ytös ja panin
television auki, siel-
lä puhui Gomulka.
Kun panin sen kiin-
ni ia avasin radion,
puhui sielläkin Go-
mulka. Niin en sit-
ten uskaltanut pan-
na sähkiisilitysrau-
taa ollenkaan päåil-
le...

o

Krakovan katuja vaelsi
perinteellinen ylioppi-
Iaiden karnevaalikul-
kue. Muiden hahmojen
ohella siihen kuului
kaksi miestä: pieni ja
Iaiha kaveri olallaan
Puolan punavalkoinen
nauha ja hänen taka-
naan suuri ja vahva
tyyppi yllään vendläi-
nen paita ja olallaan Ie-

NE ULKOMAA-
LAISET
Kenraali de GauIIe kävi
vuonna 1967 valtiovie-
railulla Puolassa. Len-
tokentdllä piti valtion-
päiimies Ochab rans-
kankielisen puheen,
jonka hän tavasi vaival-
Ioisesti paprista. Sitten
puhui de Gaulle vuolaa-
seen tapaansa ilman pa-
pereita.

Vastaanottajien jou-
kossa oleva puoluevir-
kailija kuiskasi toiselle:

- Katsopas - on
muka kenraali, eikä
osaa lukea!

veä punainen nauha.
Aika-ajoin suurempi
kaveri potkaisi pientä
takarnuksiin, jolloin tä-
mä heti nosti nyrkkinsä
pystyyn puolueen ter-
vehdykseen ja huusi:

Kauan eläkiiiin
Neuvostoliiton ja Puo
Ian ystäv1rys!

o

KUTSUNNOISSA
1944
Sodan loppuaikoina oli
asekuntoisista miehistii
Saksassakin ankara pu-
Ia eikä vapautusta rin-
tamapalveluksesta ollut
helppo saada. Sitii in-
nokkaammin sitä tie-
tenkin yritettiin.

Ensimmäinen mies
astuu lääkåirin vastaan-
ottohuoneeseen.

- Herra sotilasliiä-
käri, minulla on jatku-
va päänsärky...

- Mifii te oikein va-
Iitatte? keskeyttää låiä-
käri. - Kaikilla on ny-

. kyisin päänsärkyä! Mi-
( ndla on päänsärkyä,

korkeilla upseereilla on
päåinsärkyä ia itse Joh-
taiallakin on jatkuva
päänsärky. Siifii huoli-
matta kaikki täyttävät
velvollisuutensa.
Kelpaa palvelukseen!
Ulos! Seuraava!

- Herra sotilaslää-
käri, minä olen kovin
likinäköinen, ilmoittaa
seuraava mies (saksan-
kielen sana kurzsichtig
merkitsee paitsi likinä-
köinen myiis kuvaan-
nollisesti lyhytnäköi-
nen).

Höpötystä! huu-
dahtaa tääkäri.
Kaikki ovat likinäköisiä
(: IYhYtnäköisiä)
minä olen likinäköinen,
samoin korkeat upsee-
rit ia itse Johtaiakin.
Siitä huolimatta kaikki
taistelevat kuin miehet.

Kelpaa palveluk-
seen! Ulos! Seuraava!

Kolmas potilas astuu
sisään ovesta hymyillen
ovelasti:

- Herra sotilaslää-
käri, minä olen våihän
sekapäinen...

'7A

t
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KERRONTAA JA
KANNANOTTOJA
Seppo Keränen ja Martti
Häikiö: Kun sota syttyi
30.11.1939, Kiriayhtymä,
Jyviiskylä 1979, 293 sivta,
kuvaliite.

Kirjan pääsisällön muodos-
tavat eräiden lunnettujen vai-
kuttajahenkilöiden kokemuk-
set ja pohdiskelut talvisodan
alkamisvaiheessa asianomais-
ten omana kerrontana. Kiin-
nostavia muistelijoita ovat
mm. Johan Nykopp, Max Ja-
kobson, Arvo'Poika' Tuomi-
nen, Wolf H. Halsti, Veikko
Helle, Päiviö Hetemåiki, Antti
J. Rantamaa ja Johannes Viro-
lainen. Näkijöitä on muitakin:
tavallista rajan kansaa ja koti-
rintaman väkeä sodan jalois-
sa.

Useat, mm Johannes Viro-
lainen, kertovat vasta sodan
alettua tiedostaneensa armei-
jamme surkean tilan. Virolai-
seen tämä tosiasia vaikutti
velvoittavasti: hän muistaa
ajatelleensa. että "jos itse jos-
kus joudun vastaamaan valta-
kunnan asioista, niin ainakin
siitä on pidettävä huoli, ettei
maa joudu valmistautumatto-
mana sotaan." - Mitenkähän
lienee asia nyt, kun taas ele-
tään kansainvälisen jännityk-
sen kuukausia?

Aarne Saarinen kirjoittaa
puolueensa virallista tekstiä.
Ässdrykmentin miehet tietävät
hänen kuitenkin taistelleen jä-
merästi mainitun rykmentin
riveissä toisten helsinkiläisten
rinnalla.

Barrikadilinjan kommunisti
Elli Parkkari pitää Baltian
maiden miehitystä ja Suomel-
le esitettyjä vaatimuksia "täy-

sin oikeutettuina". Kuusisen
Terijoen hallitukseen hän ei
tässä vaiheessa arvaa ottaa
kantaa 

- 
johtuisikohan siitä,

että jäi ilman ministerinpaik-
kaa?

Martti Häikiö ihmettelee
pariinkin otteeseen talvisodan
lyhyyttä, mitä on vaikea ym-
märtää 

- eikö 105 päivää ole
varsin kunnioitettava suoritus
salamasotien aikakaudella
voimasuhteiden ollessa I :50?

Liitteenä on mm. Kuusisen
Suur-Suomen kartta.

Kiintoisa kirja. E.

REAALIPOLITII.
KAN OPPITUNTI
N:O I
Aarni Krohn: 30.11.1939,
Talvisodan ensimmäiset
tunnit, Tammi, Helsinki
1979, 255 sivua, valokuvia.

Olipa kerran Kansainliitto,
Pysyvä kansainvälinen tuo-
mioistuin sekä joukko sopi-
muksia, joihin suomalaiset oli
opetettu luottamaan kuten Vi-
belius aikoinaan "lakiin Ruot-
sinmaan". Koko vaivalla ra-
kennettu järjestelmä romahti
kohdaltamme marraskuun vii-
meisenä päivänä vuonna 1939
kello 07.00.

Kollaasitekniikalla laadittu
kirja sisältää kansalaistemme
kokemuksia tuon historialli-
sen kellonlyömän vaiheilta.
Mukana on vartiomiehiä ra-
joilta, rajakylien asukkaita,
hävittäjälentäjiä, kaupunkien
siviilejä, ministereitä, kenraa-
leja komentopaikoillaan,
Pääesikunnan henkilökuntaa
ja monia muita. Kirjailija ker-
too myös omista yhdeksän-
vuotiaan kokemuksistaan Hel-
singin pommisateessa. Ulko-
maisten lehtien kannanotot
valaisevat asiaa laajemmalti-
kin.

Riihimäen keskusvankilas-
sa istuvien kommunistien kes-
kuudessa vallitsee epätietoi-
suus: toiset ovat saaneet tar-
peekseen "kritiikittömästä
Stalinin palvonnasta, henki-
sestä pakkovallasta ja inhoit-
tavasta orjamaisuudesta".
mutta Ville Pessi ja Aimo
Aaltonen vakuuttavat kaiken
selviävän. kun Puna-armeijan
panssarit "enintään parin vii-

kon kuluttua" kolisevat kau-
punkien kaduilla.

Kirja ei sisällä sanottavia
kannanottoja eikä syvällistä
pohdiskelua. Mikäli ymmär-
rän oikein on kirjailijan tar-
koituskin ollut vain välittää
lukijoille tietoa kohtalonhet-
kien tapahtumista ja tunnel-
mista ja jättää johtopäätösten
teko kunkin omaksi asiaksi.
Siihen on materiaalia riittä-
västi.

SARIOLAA
PARHAIMMIL-
LAAN
Mauri Sariola: Talvisodan
vänrikki, Gurnmerus, Jy-
viiskylä 1979, 288 sivua.
Sariola kertoo sujuvalla taval-
laan henkilöhahmosta, joka
oli etulinjan kivääri- ja kone-
pistoolirniehen rinnalla ehkä
talvisodan merkittävin. Tämä
soturihahmo oli reservin vän-
rikki, AKS:n ja Suojeluskun-
tajzirjestön sekä korkeatasoi-
sen koululaitoksemme kasvat-
ti, joka sodan syttyessä joutui
vaativaan johtajavastuuseen

- 
muiden reservin upseerien

tavoin "tehtävään, joka ei
alun perin ollut heidän".

Sariolan ilmeisesti pitkälti
omiin kokemuksiin pohjautu-
va vänrikki käy linnoittamassa
Kannasta, Iähtee YH-kutsun
saatuaan Hattulan Jukolan
kautta Hämeenlinnan lyseolle
ja sieltä tuttujen miesten joh-
tajana sotaan. Summan tuli-
helvetissä nuorukaiset kasva-
vat miehiksi ja täyttävät tehtä-
vänsä tavalla, johon vain par-
haat sotilaat pystyvät.

YH:n ja sodan kuvaus on
aitoa ja rehellistä. Kun monet
asiat jäävät romaanin päät-
tyessä keskeneräisiksi, jää lu-
kija odottamaan jatkoa tämän
sympaattisen vänrikin seuras-
sa. J.

RATTOISASTI
RINTAMALLA
Unio Hiitonen: Rintamaelä-
mää. Valokuvia sieltä josta-
kin 1939-1944, Tammi,
Helsinki 1979, 159 suuriko-
koista sivua, 300 valokuvaa
teksteineen.

Kuvateoksen tekijä on harras-
telija, joka muiden toimiensa
ohella vaatimattomin välinein

- 
sisäkuvat yleensä palavan

ruudin valossa! 
- 

näppäili
kuvia patteriston tuliasema-
portaan olosta ja elämästä kol-
messa sodassa Karjalan kan-
naksella. Syviirillä ja Tornion
suunnalla. Otokset esittävät
usein kodikkaita pikku puu-
hailuja majoituspaikoissa 

-kanttiineja. korttipeliä, keitto-
puuhia, lomia, soittoharjoi
tuksia, joulunviettoa ja sauno-
mista sekä tietenkin myös am-
puvia tykkejä, työ- ja vartio-
palvelua ja puhdetöitä. Oman
kategoriansa muodostavat
maisemakuvat, joista etenkin
Itä-Karjalan alueella tallenne-
tut ovat kauniita ja herkkiä.
Kaiken kaikkiaan leppoisa ku-
vakirja rintaman ja sen lähise-
lustan elämästä asemasodan
rauhallisina kausina. J.

KORPISOTAA
KIESTINGIN
SUUNNALLA
Eino Pietola: Kärkikomppa-
nia, Gummerus, Jyväskylä
lVl9, ?49 sivua.
Pietola aloitti kirjailijauransa
vuonna 1978 romaanillaan
Korpisoturit, joka kertoo suo-
malaisten hyökkäyksestä ja
ankarista mottitaisteluista
Kiestingin suunnalla kesällä
1941. Uudessa kirjassaan hän
jatkaa JR 53:n erään pienen
miesjoukon vaiheiden kuvaa-
mista saman vuoden myöhäis-
syksyn hyökkäyksessä, jonka
piti lopultakin avata tie Lou-
heen. Yritys ei nytkään onnis-
tunut suunnitelmien mukaan,
vaan päättyi ankariin torjunta-
ja mottitaisteluihin talvisessa
erämaassa.

Kirja on jälleen hyvää kor-
pisodan kuvausta. Sen soturit
pelaavat pokkaa, purnaavat,
kapinoivat ja tappelevat te-
hokkaasti rehjustaessaan käs-
kyjen mukaan eteenpäin alka-
van arktisen talven kaamok-
sessa. Kaiken muun vaivan
ohessa on vielä opasteltava
eksyneitä ja paleltuvia saksa-
laisia.

Tällaista se pohjoisen sota
mahtoi olla miesten näkökul-
masla. S.



Lukijamatka Viipuriin, Leningradiin ja Petroskoihin

Kerran uielä

Retken ohjelma on seuraava

- keskiviikkona 21.5. klo
8.00 lähtö bussilla Hel-
singistä Viipuriin, jossa
lounas Pyöreässä Tor-
nissa, ja edelleen Lenin-
gradiin, jonne saavutaan
illalla ja majoitutaan ho-
telliin

- torstaina 22.5. tuluslu-
minen Leningradin näh-
tävyyksiin

- perjantaina 23.5. tutus-
tuminen Leningradin
ympäristöön, käynti Pie-
tarhovissa, illalla teatte-
ri, baletti, sirkus tms

- lauantai 24.5. "vapaa-
päivä" Leningradissa,
mahdollisuus ostosten
tekoon, illalla junalla
Petroskoihin

- sunnuntai 25.5. aamulla
tulo Petroskoihin, tutus-
tuminen kaupunkiin, il-
lalla mahdollisesti teat-
teri tms

- maanantai 26.5. tutus-
tuminen Petroskoin ym-
päristöön, laivamatka
KiZin ulkomuseoon, il-
lalla junalla Leningradiin

- tiistai 27.5. aamulla tulo
Leningradiin, lähtö bus-
silla Viipuriin, jossa lou-
nas, tutustuminen Viipu-
riin, myöhään illalla tulo
Helsinkiin

Petroskoihin

Rajan kansan ristintie
Rajan pinnasta leviää liikenneruuhka
ja pyrkii laajeten lönttä pöin.
On rauha tehty ja sodan uhka
on jossain kaukana 

- 
takanapäin.

Tien töydeltii survoo karjaa ja kansaa
ajopeliä 

- 
kalua 

- 
kulkijaa.

Vöki vaieten heille tietä antaa
ja autot kiirettä kuljettaa.

Tyhjä, ankeo mieli on sotilailla,
hiitä raastaa kansaa kulkevaa.
Tien sivussa rattaat on hajallansa 

-karjaa kuollutta, sorkilta sortuvaa...

Siellä takana 
- 

kaukana 
- 

palaa koti,
jo taivaalle liekit loimottaa.
Sen vuoksi armeija tuskalla soti 

-nyt kaikki pakko on unohtaa.

Kuka peltonsa antaa pellottomalle?
Kuka pirttiinsö orvon kansan vie?
Mitö tuokaan vöelle turvattomalle
rajan kansan vaikea ristintie...? REGI

,l
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Matkan hinta on 1 15O,-
mk, mihin sisältyy majoitus
I luokan hotellissa Lenin-
gradissa ja turistiluokassa
Petroskoissa kahden hen-
gen huoneissa, täysihoito ja
opastus. Eräiden tutustu-
miskohteiden pääsymaksut
aiheuttavat pienehköjä lisä-
kuluja.

Lehden edustajana on
mukana päätoimittaja Eero
Eräsaari.

Matka on tarkoitettu täy-
sikasvuisille lehtemme lu-
kijoille, ei kuitenkaan pää-
toimisille vodkaturisteille.
Viime vuonna rannalle jää-
neillä on etuoikeus, mikäli
he ilmoittavat edelleen ha-
luavansa mukaan.

Sitovat ilmoittautumiset
pyydämme tekemään leh-
temme toimitukseen (osoite
Töölönkatu 35 B, 00260
Helsinki 26) kirjallisesti
14. 4. 80 mennessä. llmoi-
tuksesta on käytävä ilmi ni-
mi (tekstaten), osoite ia
mahdollinen puhelinnume-
ro.

Matkan järjestää Suomen
Matkatoimisto, joka antaa
lisäohjeet passin hankin-
nasta yms huhtikuun aika-
na. Samassa yhteydessä
peritään ennakkomaksu. tr

KÄ/{NNÄ

L "nr"--e viime vuoden
joulunumerossa oli sivulla 505
oheinen Suomussalmen taiste-
lijoita esittävä kuva. Professo-
ri Väinö Suomaa Espoosta an-
taa kirjeessään lisätietoja ku-
vatusta pataljoonasta, jonka
kdrjessä marssii JR 65:n 5.
Komppania, edessä kiikariko-
telo kaulassa mainitun yksikön
päällikkö reserviluutnantti,
varatuomari Sakari Leino ja
hänen vierellään joukkueen-
johtaja reservivänrikki Olavi
Sarkiala. Suomaa itse toimi
mainitun pataljoonan IIIJR
65:n 2.Konekiväärikomppa-
nian päällikkönä.

Pataljoona taisteli aluksi lä-
hellä Suomussalmen kirkon-
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kylää Kuivasjiirven-Kuo-
masjdrven kannaksella ja siir-
tyi myöhemmin hyökkäyksen
edistyessä itään, jossa oli myö-
hemmin puolustuksessa valta-
kunnan rajalla Raatejiirvellä.
Kuvassa pataljoona on siirty-
mässä Kuhmoon, jossa se jou-
rui koviin taisteluihin Riihi-
vaaran-Löytövaaran suun-
nalla. Täällä mm. vänrikki
Sarkiala kaatui ja luutnantti
kino haavoittui. - 

Kiitoksia
tiedoista!

tikkeli lehtemme numerossa
7179 sivullla 248-249. Ke-
räystoimikunta muistuttaa leh-
distöä asiasta, joka on kyllä
muistamisen arvoinenkin. Jal-
kaväen 

- 
pääaselajin 

- mer-
kitys on ollut ja tulee aina ole-
maan ratkaiseva pienen maan
puolustuksessa, jossa varoja
ei riitä lentokoneisiin eikä oh-
juksiin, ei aina edes §kistön
kranaatteihin. Jalkaväen tais-
telijat ansaitsevat varmasti
museonsa ja sen aikaansaami-
seksi kansalaisten täyden
tuen. Lahjoitukset hyvän
asian eteen voi tehdä seuraa-
ville tileille:

kin! Muistatteko vielä nämä
ratsuväen miesten komeat pot-
retit, jotka olivat muodissa
l92O- ja 1930-luvuilla? Tässä
valkj?irveläinen ratsumies Ei-
nar Karhu näyttää taitojaan
Hiimeen Ratsurykmentin ri-
veissä kesällä 1928. Karhu
asuu ny§ään Lappeenrannas-
sa ja on - ilmeisesti kiivaana
ratsuväen miehenä - 

valinnut
asuinpaikakseen Kornetinka-
dun.

o

e Stiderlund Turusta on
tarkka poika! Hän on toden-
nut, että lehtemme nurnerossa
7/79 sivulla 221 ylhäällä ole-
va kuva esittää Lentolaivue
24:n neljättä eikä kolmatta

KOP Helsinki Aleksanterinkatu 42
SYP Helsinki Senaatintori
HOP Helsinki Aleksanterinkatu 17
SKOP Helsinki Aleksanterinkatu 46
OKO Helsinki Aleksanterinkatu 23
STS Helsinki Siltasaarenkafi 12

Postisiirtotili

/,
103150-l5zt469l
2000120-5r3870
3W50-3926r6
400015-50367374
500001-55000929
710010-301199t-9
114462-2

lentuetta. Kirjoittaja on aivan
oikeassa, näin tosiaan on.
Ed6ileen l5-vuotias Åke-poi-
ka kertoo, että luutnantti Lyy-
dia Litvak (ei Lilya Litvik)
saavutti 12 (ei 13) ilmavoit-
toa. Asianomainen virheelli-
nen tieto on ollut lehtemme
numerossa lO/79 sivulla 332.

- Tätä ernme pysty tarkista-
maan, mutta varmaankin Åke
on oikeassa. Kunnia asiantun-
temukselle ja terveisiä!

asi Mäkinen, Linnankatu
55 H 285, 2010O Turku 10,
haluaisi tietoja suomalaisten
sotilaspukujen ym. varustei-
den malleista ja väeistä so-
tiemme ajoilta. Kuka voi aut-
taa esimerkiksi vdrikuvilla?
Lehdellä ei valitenavasti ole
mahdollisuuksia niiden julkai-
semiseen.

euvosto-Karjala -lehti
kertoo, että Petroskoin Suo-
lusmäessä on jdrjestetty Kar-
jalan Valistusministeriön joh-
dolla koululaisten ampuma-
hiihtokilpailut. Sarjoja on
kaksi, l4-15-vuotiaat ja
l6-17-vuotiaat. Kouluissa
toimii lehden mukaan "vain
seitsemän" päätoimista ampu-
mahiihdon valmentajaa, jotka
kuitenkin ovat saaneet avuk-
seen urheiluseuran ja
DOSAAF-väestönsuojelujiir-
jestön kouluttajia. Ampuma-
hiihtoviestin voitti yllättäen
joukkue, joka oli kokoonpan-
tu l4-l5-vuotiaista - tarkka
ammunta ratkaisi. Kovia poi-
kia!

ino Nenonen, Suomalai-
set sotaveteraanit -jiirjestön
puheenjohtaja Kanadasta kir-
joittelee ja kertoo kuulumisia.
Olemme hoidelleet yhdistyk-
sen asioita kirjeitse, joten niis-
tä ei sen enempää.

Olisi muuten mukava saada
tietoja ja valokuvia ulkomailla
toimivien suomalaisten vete-
raanijiirjestöjen riennoista.
Pankaapas sihteerejä asialle!
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lUalkaväen säätiön museo- \
keräys jatkuu. Asiasta oli ar- 7

a

O

hnnen oli miehet rautaa - \
ja niin taisivat olla hevoset- 7
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