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Sokea soittaja
Sokea soittaja
istuu jakkaralla keskellö markkinatoria.
Haitaristaan tulvivat
metsäkukkien kaihoisat soinnut.
Leviiivät ympiiristöön alakuloiset siivelet,
soittajan ilmeiden myötöilemänä.
Ioku pysiihtyy, kuuntelee.
Pudottaa kolikon avoimeen haitarinlaukkuun.

Laukun vierellä kyltti:
AUTTAKAA SOTASOKEAA

Invalidi

-

sota

-

avustus.

133 ASEVELJET

Ihmisen murhenäytelmö, sokein silmin!

KOKOONTUIVAT
136 TEKOVOITA JA
RAPARPERILEIPÄÄ
138 NÄYTTELIJÄN
SOTATIE

Markkinatorilla vaimea soitto.
Metsäkukat hukkuvat hiilinöiin.
Impi Aira Selkölii
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falvisod.an SUOMI

Lännen

Inkeri Eskola lahjoitti 5. 7. 7978 Sotamuseolle kokoelman, johon kuuluu
kolme nidettä leikelmiä Yhdysvaltojen ja l(anadan lehdistirtä hlvisdan
päiviltä.
Ne kertovat konkrrettisella tavalla,
mitä amerikkalaiset noina vuuina

Iehd-istössäo

ERIK EKHOLM

oo

"Tosi paukku!" Hitler ja Stalin
ovat tehneet sopimuksen, ionka
mukaan Saksan pitäisi saada
Newostoliitolta
huoliotäydennystä. ltse asiassa
sieltä lulee vain

tiesivät Suomen taistelusta.
Maamme tuolloin saama myönteinen julkisuus heijastui monin tavoin
niin oman maamme kuin muidenkin
kansojen myöhemmissäkin kohtalois-

maailmanvallankumouksen
siemeniä.
Brittiläistä huurnoria

sa.

-

oli

eräissä suhteissa erikoisasemassa: se tunnettiin
dollarivaltiossa
"maana joka maksoi vel-

HARD TO CRACK
,,HERE COME THE SUPPLIES FROM RUSyAT'_A BRITTSH GIBE

t,

kansa". Summat olivat
mitättömiä, mutta ame-

s'

rikkalaisten

idealistien

mieltä kiehtoi, että tuon

?+!t,9

,ilill

vAMERIKKALAISET

olivat

ensimmäisen
maailmansodan jälkeen
pettyneet Eurooppaan:
siitä ei ollutkaan muo-

kansallissosialismi alkoivat nostaa päätään, hallitukset rettelöivät keskenään. Kaikkein surkeinta
oli kuitenkin, ettei Eurooppa maksanut velkojaan: suunnattomat dolla-

dostunut idyllistä old
country -maanosaa
päinvastoin Eurooppaa rimäiirät jäivät sille tielrepivät mei'killiset val- leen eikä voitetuilta keslankumousliikkeet, kom- kusvalloiltakaan saatu
munismi sai yhä enem- sotakorvauksia kuin nimän jalansijaa, fasismi ja
112

meksi.

Amerikkalaiset kyllästyivät koko Eurooppaan
ja päättivät keskittyä
oman hyvinvointinsa ja
turvallisuutensa rakentamiseen. Siinäkin oli tekemistä, kun ankara taloudellinen romahdus ravisteli maata ja kansaa.
niin kaukaiSuomi
nen ja - epämäääinen
kolkka kuin se olikin

-

jääkarhujen ja ikuisen lumen keskellä elävän eskimoiden sukuisen kansan edustaja aina kerran
vuodessa hissutteli tuomaan shekkinsä.
Sitten ilmestyi Yhdysvaltojen sisriradoille vielä
Paavo Nurmi, hiljainen
taistelija ja voittaja, jonka olemus hyvin sopi
Suomesta ja suomalaisista luotuun kuvaan. Muutkin suomalaiset kunnostautuivat urheilukentillä

ja Sibeliuksen musiikki
tuli suosituksi "parem-

missa piireissä". Suomen kuva oli kaunis ja
kirkas eikä siihen sisältynyt mitään kielteistä.

UUSI SOTA
Toinen maailmansota oli
jenkkien mielestä aluksi

pitkälle Euroopan

asia.

Iistä halveksuntaa. Neu-

Vaikka entinen emämaa
Britannia liittyikin leikkiin mukaan jo ensi päivistä, ei sotaa Ranskan
Maginot-linjan turvissa

vostoliiton tunkeutumi-

nähty kovin

vakavana:

pilakuvien mukaan britti-

läinen soturi istui para-

kissaan ja kutoi sukkaa
tuntemattomalle siviilille.
Hitlerin ja Stalinin isHyiikkåiys on

nen Baltiaan taas tapahtui rauhanomaisesti, joten se ei herättänyt suurtakaan kohua.
Sitten tuli paukku: lähes parisataamiljoonainen punaisen diktaattorin
hallitsema "hämdrän
maa" hyökkäsi ilman mitään niikyvää syytä nelimiljoonaisen pienen ja

\

alkanut. Stalin 7

'tekee
jouluostoksen-

sa aloissa".
Teksti viittaa
hulruun, jonka
mukaan Stalin
kannattajineen
teki ennen

Veniiiän

åall?rs

vallankurnousta
pankkiry<istöjä
rahoittaakseen

toimintansa

.-.
Edelleen suurvaltapolitiikkaa.
Hitler ja Stalin kosiskelevat
Skandinavian maila, mutta nämä
"haluavat olla yksin". Tilanteesta
muodostuu "Garbo-ilmiö"

Uhkailwaihe. "Sydämemme \
vuotaa verta sinun vuoksesi, z
Joe!" (Josef Stalin) Stalin kariuu
Suomi-pienokaiselle: "Minähän
varoitin sinua! Lakkaa tyrkkimästä

minua!"

ku

Puolaan aiheutti jo
järkytyksen paitsi brutaalin suorirustapansa vuok-

kiltin mallivaltion kimppuun!

Suuttumuksen aalto

si myös osoittaessaan

kuohahti

kansainvälisen oikeuden
ja hyvien tapojen täydel-

tereen.

yli

uuden man-

Keskitason amerikka-

lainen alkoi viihitellen
.a

t

Newottelwaihe. Maailman
yeinen mielipide aidan takaa
kehotttaa kettu Stalinia iättämään

Suomen rauhaan, mutta tåmä
vastaa: "Minkä vuoksi? Tämä
kananpoika on jaMannut minua
kaikkialla!"

THE FOx

l

"Why, slr, thl3 ohl.ken hm boon huntlnt m6 all ovor ths plrco

l"

jiilleen kiinnostua Euroopan asioista huolimatta
siitä, että Suomen sodan
katsottiin olevan ohi

muutamassa

päivässä.
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Huomattava lehti- ja radiomiesten joukko matkusti Suomeen todistamaan sen kuolinkamppailua.

merkillisin värityksin
ja kuvat kertoivat lumesta ja pakkasesta, valkopukuisista taistelijoista,
urhoollisista lotista, van-

Specicrl Delivery

monesti kovin pateettista
ja liioittelevaa eikä aina
kovin asiantuntevaakaan.
Kuvat tavoittelivat usein
sensaatioita: eräs suosituimpia aiheita oli jäätyneiden ruumiiden röykkiö, mikä näkymä varmaan järkytti takkatulensa ääressä kuvalehteään
selailevaa USA:n farmaria.
Amerikkalaisinain piti

suomalaisia

esittävissä

kuvissa olla reipasta hymyä ja päättäväisyyttä
jopa Mannerheim on saajoskin
tu hymyilemään,
ehkä hieman vaivautuneesti eikä amerikkalaisen päättäväisesti. Myös
seksikkyyttä yritettiin
saada johonkin kuvan
kulmaan
mikäli se nyt
yleensä
tässä yhteydessä
oli mahdollista.
Oman sotansa aloittivat suurten lehtien poliittiset pilapiirtäjät, joiden

Suomen kaupunkeja
pommitetaan. Kuvan teksti:
"Pikajakelu. Työtätekevät
pääsevät aina ensiksi
osallisiksi kommunismin
siunauksista. " Talon katossa
teksti "suomalaisia
työläiskoteja"

Evakuointi käynnistyy. Kuvassa
kolttaäiti syöttää pienokaistaan.
Asiallinen kuvateksti kertoo mm.,
että Suonikylän koltat ovat yksi
maailman harvoista lähes
sekoittumattomista roduista

ARKTINEN IHME
Sitten alkoi kuulua kum-

mia: Puna-armeija ei
marssinutkaan Helsinkiin
eikä Otto Ville Kuusisesta tullut

Suomen "va-

näytti maailmalle,

pauttajaa"!

Suomalaiset panivat
vastaan
vallan vimmatusti!

kirivistöistä ja sotasaalisröykkiöistä.
Amerikka innostui:
tässä oli nyt se vapauden
ja sankaruuden kipinä,
joka Euroopasta oli puuttunut! Pienija köyhä maa

-

Alkoi tulla tietoja

saa-

vutetuista

torjuntavoitoista, kokonaisten divisioonien tuhosta. Yhä
kasvava lehtimiesten

että

tyranniaa ei vastusteta
alistumalla. Sen soturit
osoittivat. etteivät voimasuhteet ole sodassa
ainoa ratkaiseva tekijä.
USA:n lehdistö kir-

joitti

Suomesta enemmän

joukko välitti tietoa

kuin koskaan ennen ja
enemmän kuin koskaan

pahtumista

sen jälkeen. Teksti oli
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tajoskus

vaikutus yleiseen mielipiteeseen oli ja on huomattava. Piirrokset olivat
äiirimmäisen voimakkaasti kantaa ottavia, jo
täyttä sotaa. Aiheita ei
puuttunut ja Stalin Punaarmeijoineen oli kiitollinen kuvattava hirviönä,
jota vastaan pieni ja pippurinen Suomi taisteli
mutta
hämmästyttävän menestyksellisessä kamppailus-

epätasaisessa,

sa.

Piirroksista

käy

sel-

västi ilmi, että vahingonilo todella on vilpittömin
huumorin laji: Puna-armeijan vastoinkäymiset
herättävät rajatonta riemua. Ainoassakaan piirroksessa ei osoiteta sääliä
tai ymmiirtämystä jäätyvää neuvostosoturia koh-

taan, sankari on aina
Paavo Nurmen näköinen
suomalainen.
JATKUU SEUR. NO:SSA

l"§
)s

^l

Talvisodan partio taipaleella

TAHVO VAHVASELKÄ

JATKOA ED. NO:STA

TATUISOTAOPAS

Suomen erämaiden
talvinen
taistelumaasto
opetti suurvallankin

:h
,'+
§

kiinnittämään
enemmän huomiota
aseistukseen,
varustukseen,
majoitusvälineisiin
ja ennen kaikkea
koulutukseen.
Sodassa Saksaa
vastaan olivat
aikaisemmat
suomalaisten

Kapteeni Kournakoffin

r.1"

t
R

Iiittolaiset Pyry ja
Pakkanen jo
siirtyneet Punaarmeijan puolelle.
Marssi on loppunut Raatteen tiellä

MARSSI LOPPUU

autot päässeet kääntymään
ympäri. Suomalaiset olivat

Suomussalmen pohjoispuolella tie kääntyi etelään. Suoma-

valelleet muutamat ensimmäiset mailit vedellä. joten tieura

Iaiset olivat ovelasti naamioineet tämän kohdan istuttamal-

kantoi raskastakin kalustoa.
Lopun "tiestä" he jättivät pa-

la mäntyjä lumeen.

Tiehen

rantelematta ja tankeilla ja ty-

tehty valemutka johti metsälinjalle ja sieltä länteen kohti
Kiantajärveä. Ura oli niin ka-

vastassaan

paksu Iumi. jonka suomalaiset

pea, etteivät tankit ja kuorma-

ma-autoilla. Lumisade oli vie-

keillä oli silloin

olivat ajaneet paikalle kuor-

lä auttanut asiaa naamioiden
työn ja tehostaen sitä.
Kiantajärvi näkyi paikkaan,
johon venäläisten eteneminen

pysiihtyi. Yritettiin lunta lapioimalla päästä eteenpäin.
Hirvittävä pakkanen teki kui-

tenkin kaluston

liikuttelun
mahdottomaksi. koska kaikki
lämmityslaitteet ja voiteluöljyt olivat ehtineet jäätyä umpi-

jäähän. Tankit ja kuorma-autot seisoivat kuolleina paikoil-

laan. Matka oli lopussa.

Tuli käsky kaivautua ja
odottaa apua. Jakautuneena
erillisiin osastoihin l63.Divisioona kaivautui lumeen pyrkien käyttämään hycidyttömiä
tankkeja tul isuojanaan.

Kun venäläislen eteneminen oli pysäytetty alkoivat
115

Homma on tältä osin selvä ja
voidaan siirtyä uuteen
urakkaan
SA-kuvo

suomalaiset

saarrostuksen:

suksillaan he kiisivät metsään

tehtyjä jääpolkujaan pitkin
paikkoihin, joissa voivat katkaista pitkinä rivistöinä leiriy-

tyneet venäläiset kolonnat.

40 astetta ja enemmänkin nollan alapuolelle. Myös kolmas
liittolainen alkoi vaikuttaa:

63.Divisioona näki nälkää.
Nälkä. kylmä ja lumipyry
kestivät kaksi päivää. Sitten
I

jen

naamioimisraen€telmät

ensimrnäisen maaiirnansodan
päi'.'rltä. Heitä ei -..oitu nähJä

valkcissa lun:ipuluiss;air.
Myös koko kalusto rnaalattiin
heti valkoiseksi ja tykit pe itet-

tiin valkeilla

suojapeittoiilä.

Teltatkin olivat tietenkin valkoisia,

Suomalaisten hiihtopartiot
olivat harvoin suurempia kuiu
5-6 rrriestä. Tällainen joukko
pysyi salassa.

TELTTA ON

t,,inrBÄ

Venäläisteu tapa leiriytyä avooli heille tuhoisa"

nuotioilla
:'Tolkuton määrä terästä"

Konekiväärejä

.§A-l'ara

suomalaiset

viihän.

kuljettivat mukanaan käyttäen
rekiä. He hyökkäsivät venä-

Suomalaisilla

le avoimeksi.

i

rr'?

SUOMALAISET
ODOTTAVAT

i

t

._4r

LIITTOLAISIAAN
asemissaan suomalaisten' päävoimat. Kun venäläiset yrittivät päästä järven yli, joutuivat
he auttamattomasti tulen alle.

Suomalaiset odottivat.
Noin 15.000 venäläistä oli
vielä jäljellä, mutta suomalaiset vain odottivat. He kaipasivat vielä apua liittolaisiltaan,
lumipyryltä ja pakkaselta.

Näinkin näppärästi suomalaiset liikkuivat Suomussalmen metsissä

suomalaiset tulivat esiin sokaisevan lumipyryn seasta
Valkoinen Legioona suksilla.

mat asepuvut olivat

lumen

keskellä erinomaisia maaleja.

Tiimä koski myöskin kalustoa.

MISSÄ VIKA?
Mistä kaikki tämä sitten oi-

Metsään lähetetyt partiot
olivat liian suuria, tavallisesti
satoja miehiä. Luonnollisesti

kein johtui?

ne paljastuivat heti

Nämä eivät jättäneetkään

Venäläisten ensimmäinen
virhe oli taistelujen alkuvai-

suomalaisia pulaan. Lunta tuli
sokaisemalla ja elohopea laski

heessa talvinaamioinnin täydellinen laiminlyönti. Tum-

jouduttuaan.
Suomalaiset olivat omaksuneet ranskalaisten, saksalaisten ja italialaisten talvijoukko-
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oli

jokaista

yksikköä varten puulämmitteinen telttakarniina. Lisäksi
he rakensivat lurneen kaivet-

läisten kimppuun idästä, pohjoisesta ja eteläslä jättäen vain
Iäntisen suunnan K iantajärvel-

Mutta siellä odottivat hyvin
naamioituina ja suojaisissa

Savu paljasti joukot päivällä
ja tulen kajastus yöllä. Telttoja ja kamiinoita oli aivan liian

metsään

tuja turvapaikkoja metsät täyteeu. Ne oli vuorattu länpimillä turkiksilla ja niiden kattoja oli mahdoton havaita.
koska kattamiseen käytetyt
puuuungot oli peitetty lumella. Jääportaat johtivat alas
suojakammioihin, joihin oli
varattu muonaa, arnnruksia ja
polttopuita.
Suomalaiset hiihtopartiot

kuljettivat telttansa mukanaan

pitkillä retkillään. Telttaa pystytettäessä kaivettiin ensin
kuoppa lumeen. Kamiina sijoitettiin kuopan pohjalle ja
teltta päälle.
Venäläisten sotilaspuvut ei-

vät olleet tarkoitetut suksilla
liikkumiseen tai talviseen
maisemaan. Ne olivat hyviä ja
tanakoita paksusta kankaasta

tehtyjä toppatakkeja, joiden
päälle vedettiin joskus turkis-

/

l-r.-.,=-

Jo pohioista sotaretkeä suunnitettaessa oli Leningradissa 22.11j1939 ilmestynyt asiallinen Puna-armeijan hiihto-oh,esääntö, joka ei kuitenkaan
ilrneis€§ti ehtinyt paljoakaan vaikuttaa talvisodan taisteluihin. Sodan jäkeen kirja sai laajan lukijakunnan. Tämä aukeama opettaa aidan ylitystä

takki. Pääineenä oli turkislakki. Saappaat olivat vähem-

kausta minuutissa. Tulinopeu-

pautensa jossain määrin

rajoir

tiöiden vetojuhtina. Hevoset

Suomalaiset käyttivät usein

voimainen. Myös lyhyet suo-

sotilaspukujensa päällä kar-

malaiset puukot olivat metsässä pistimiä kätevämpiä. Yllä-

tunut. Ilman suksia oli vaikea
nopeasti irtautua eikä erittäin
paksussa lumessa voinut lainkaan liikkua.

eivät kuitenkaan olleet yhtään

män sopivat hiihtojalkineiksi.

tensa vuoksi se oli kivädriin
verrattuna joka suhteessa yli-

hunnahkoja. Päällimmäisenä
lumipuku. Jalkineena oli

oli

erityisesti tiihän tarkoitukseen
suunniteltu yhdistetty hiihto-

ja marssikenkä.

KONEPISTOOLI
ON TEHOKAS

IKUINEN

Venåiläisten aseet eivät olleet
erityisen sopivia metsätaisteluun, koska ne oli suunniteltu
avomaastoa varten. Metsässä

taistelu tapahtuu liihietäisyydeltä. Venäläisten aseistukseen kuului kiväiiri, pistin ja

käsikranaatteja.
myös pistooleja

Heillä

ja

mainitun pääaseistuksen lisäksi näillä pelottomilla suksitaistelijoilla oli mukanaan myös
käsikranaatteja, konekiväiirejä
ja kevyftä tykistöäkin.

oli

SUKSISIDE.
KYSYMYS
Suomalaiset käyttivät varsin
kapeita murtomaasuksia. Venäläisten sukset olivat tavalli-

sia

retkeilysuksia. Siteenä

suomalaisilla oli varvasside,
venäläisillä taas alppisiteenä

Varvasside

ollut

on

Suomessa

käytössä miespolvesta
toiseen ja suomalaiset ovat sii-

parempi ratkaisu: tielle am-

muttu hevonen voi pysäyttää
kokonaisen armeijan, minkä
lisäksi hevoset olivat helppoja
maaleja.

Myöhemmin, Kiantajiirven

hen tottuneet. Alppisiteestä ei
kuitenkaan ole sen vaikeampi
irtautua. Varvassiteellä on
alppimaastossa monia selviä

katkerien kokemusten jälkeen, venäläiset perustivat
yhä enemmän lumipukuisia

varjopuolia.

jessä eteni konekiväiiripartioi-

hiihtopataljoonia, joiden kdr-

ta. Niimä joukot ovat saaneet

,,TOLKUTON
wt.,iÄnÄ
TERÄSTÄ"

tunnustusta menestyksellisestä toiminnastaan suomalaisia
vastaan. Venäläiset hiihtopataljoonat toimivat uuden tak-

Venäläisten tankit ja muu nykyaikainen sotakalusto sitoivat joukot tiehen. Mukana oli

joita ilmavoimat tukivat

raahattava tolkuttomat määrät

raskasta terästä, mikä riisti
yksilöiltä niiden liikkumisva-

tillisen menetelmän mukaan
itsenäisinä joukkoyksikköinä,
ja
täydensivät. Venäläiset saivat
myös käyttöönsä paljon uutta

kalustoa kuten panssarirekiä

suksille
asennettuja kiikaritåihtäimellä
varustettuja konekivärirejä se-

tunnettu kantaside.
Suomalaiset päättelivät, et-

kä liekinheittimiä.

suksilla seisten. Näin he käyttivät varvassidettä, koska siitä
oli helppo päästä irti. Tässä
kohdin suomalaiset eivät liene

Kuten jo useasti olemme todenneet tuotti moottoroitu so-

myksen. Pakkasessa joudut-

Pravda, että massoittain mie-

aivan oikeassa: jätettyään suksensa oli heidän liikkumisva-

tiin usein käyttiimään hevosia
kuorma-autojen ja kenttäkeit-

hiä on koulutettava hiihtotais-

Suomalaisten aseena oli erityisesti suunniteltu låihitaisteluase, 9 millimetrin automaattipistooli, jonkinlainen konepistooli, joka ampui 50O lau-

tei taistelu koskaan tapahdu

pauden.

takalusto käyttäjälleen petty-

ja

ahkioita. Uudet panssarivaunutkin pystyivät tehok-

kaammin toimimaan lumessa.

Vielä Suomen sodan jatkuessa vaati sanomalehti
telijoiksi.

?

!

tl
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Elä

Ruh rven
PENTTI PERTTULI

oo

Yclrlioisscr

i
IT
a

JB 52:n matkalla kohti
Rukaiärueä 25.7.41

Harvateisillä korpirintamilla syntyi asemasdan vuosina merkillinen puolustusjärjes-

teluiden jälkeen Tshirka-Ke-

telmä: elettiin

kuun alkupäivinä tapahtui Rukajdrven lukoksi mainitun Rukavaaran valtaus ja sen päätteeksi Rukajrirven kylän haltuunotto taitavien taistelutoimien tuloksena syyskuun I l.

ja

tapeltiin iopa useiden
kymmenien kilometrien päässä toisistaan
olevissa erämaalinnakkeissa, kenttävar-

mijoella, Ontrosenvaarassa ja
Pismajoella. Lopuksi syys-

tioissa
kuin muukalaislegioona Saharan
keitaissa.
päivänä l94l . Eteneminen
Nopreaa apua ei ollut odotettavissa. Ki- tänne kauas kotimaan rajalta
oli vienyt divisioonalta aikaa
peristäkin

tilanteista oli selvittävä omin
neuvoin, korpisoturin taitoihin ja kekse-

yli kaksi kuukautta.

Raappanan johtama

raskaiksi muodostuneet taisteluvaiheet: Niihin kuuluivat
sodan alkuvaiheessa Kolvas-

Erkki

l4.Divisioona I80 km Suo-

men rajasta itään sijaitsevan
Rukajäven kylän.
Tähän tavoitteeseen pääseminen oli vaatinut tältä divi-

sioonalta, joka

oli

koottu
pääasiassa Pohjois-Karjalan ja
118

net erämaaolosuhteissa hyvin

jiirven ja Repolan

valtaus,

Omelian tuhoamistaistelut sekä Pajarinjiirven motti. Elokuun aikana divisioona mursi
vihollisen asemat kovien tais-

poikki (lossiyhteys)

johtaen

Paateneeseen ja edelleen Kar-

humäkeen.

Näin tdrkeä tienristeys oli
etenemisvaiheen päätteeksi
varmistettava. Asemat oli tästä tienristeyksestä ja Rukajiir-

vi-Paatene-tieltä

saatava

vaiheeseen liiftyvät sotatoimet

koskivatkin tätä. tavoitetta.
Syyskuun puoliväliin mennes-

sä olivat divisioonan joukot

ERJiMAIDEN
KESKELLÄ

Pohjois-Savon miehistä, mo-

etelään

kulki autotie Ondajiirven länsirantaa sivuten Jolmajrirven

suunnan viimeiset hyökkäys-

Koko ajan mukana ollut komppanian- RUKAJIiRVI
päiillikkö kertoo, miten rajajääkärit taiste- TTiRKEÄ
TIENRISTEYS
Iivat Rukajärven suunnalla.
I I. PAIVÄNÄ
l94l valtasi kenraalimajuri

kaan. Rukajärveltä

työnnetyksi vielä riinävän
kauaksi itään. Rukajdrven

Iiäisyyteen turvautuen.

SYYSKUUN

kuan ja Lrhdon kylien kautta
Vienanmeren rannalle Sorok-

saavuttaneet linjan, joka itään

kylä muodosti
täällä Vienan Karjalan suurten
Rukajärven

johtavan päätien suunnassa
kulki n. l0 km Rukajdrven

radalle

tienristeyksestä itään. Päämajan käskyllä 16.9.41 mäiirättiin divisioona pysäyttitnään
etenemisensä ja asettumaan
puolustukseen pohjoisesta lu-

Kotshkoman asemalle, joka

kien linjalle Nuokkijiirvi-

erämaiden keskellä tärkeän
tienristeyksen. Kylästä eteenpäin suoraan itään johti ns.

päätie Muurmannin

Rukajiirveltä n. 75 km
päässä. Rukajiirveltä koilli-

j

seen suuntautui tieyhteys Tun-

vi.

oli

Ungj åirv i--Onda joki---Onda-

iirvi-Jolmajoki-Jolmajiir-

-8""q

\€
q-

ffi

v
'\.-

Tällä osittain erämaajokien

varsia ja jdrvien rantoja seurailevalla, osittain suosaarek-

joukkoihin.
Raja JP6:n komentajana oli
pataljoonan siirtyessä uudelle

lohkolleen majuri Matti Murole. Tänrä, koko aktiiviuransa ajan rajavartiostossa, rrun.
rajakoulun johtajana, palvellut upseeri oli kokenut ja harkitseva metsäsodan taitaja.

keesta toiselle kulkevalla puo-

lustuslinjalla joutuivat divi-

sioonan miehet viettämään
kolme vuotta syksystä l94l
syksyyn 1944.
Divisioonan lohkon leveys
oli suoraan linnuntietä mitattuna vähän

=t

:

r-'e

yli 200 km. Koti-

'-q

q

Usz

jonka jäyhä olemus ja esiintyminen loi leimansa koko pa-

-q
a-

.-,»:

maan rajalle oli päätien suun-

taljoonaan. Majuri'Muroleen
ollessa myöhemmin vuoden
ajaksi komennettuna muihin

nassa olevasta etulinjasta 190

km,

etäisimmästä kenttävartiosta Jolmajoelta vielä 6O km

Päätien molemmin puolin

n. 8 km mittaisella
osalla puolustuslinjaa muodostuivat asemat kiinteäksi
puolusruslinjaksi. Kiinteiden
asemien ulkopuolelle sekä
yhteensä

al

Jousrl..
let)e/r,
'l

etulinjaa pitkin, kenttävar-

v.

?3tt5

lelle jäävä maasto oli miehi-

vien tukikohtien,

suu.

Raja JP6:n uusi lohko oli

päätien pohjois- eftä eteläpuo-

tettävä erillään toisistaan ole-

tehtäviin toimivat pataljoonan
komentajina kapteeni Einari
Kakko ja majuri V.A. Tuulen-

\\
,,\
t

enemmän.

\.'.

tio-kenttävartiolta mitaten n.
55 km leveä. Sitä puolusti
kaikkiaan 24 erillistä kenttävartiota, joiden etäisyys toi-

RoioJPB,

\ d
\
e§\qqi§;r\4| \

sistaan vaihteli

4.Divisioonan ryhmi§s 30.5.1942

2--6 km:iin.

kenttävartioiden avulla. Näiden kenttävartioiden etäisyys toisistaan

lähempänä päätietä l-3
km ja kauempana päätiestä jopa 8-10 km.
l4.Divisioonan joukkojen

oli

ryhmitys

ja

tehtäväjako va-

kiintui kevääseen 1942 mennessä seuraavaksi: päätien
suuntaa ja sitä lähinnä olevia
kenttävartiolohkoja sekä pää-

tien

pohjoispuolella olevaa

Tshirka-Kemijoen linjaa puolustivat divisioonan jalkaväki-

rykmentit ja erillisosastot takanaan pääosa divisioonan tykistöstä. Divisioonan lohkon
pohjoisimmalla reunalla Rukajäven ja Uhtuan rintamalohkojen saumassa toimi Au-

nuksen Heimosoturipataljoona (AHSP). Etelässä olevaa
erämaalohkoa, siihen kuuluvaa Ondajokilinjaa, Ondajiirven maastoa ja Jolmajokivartta puolusti Rajajääkäipataljoona 6 (Raja JP6).

Ontrosenvaaran

§lä

on vallattu

ONDAJOKIONDAJIiRVIJOLMAJOKI
.LOHKON MIEHITYS

mentajan käskyn

mukaan

Kenttävartioiden miehityk-

mädriteltiin Raja JP6:n lohkon

sen vahvuus vaihteli yhdestä
ryhmästä joukkueeseen. Pienempiä tukikohtia puolusti si-

vasemmaksi rajaksi maastolinja, joka kulki päätien suun-

Raja JP6 siirtyi Ondajoki-

lään. Pataljoonan oikea raja

Ondajärvi-Jolmajoki -lohkolle toukokuun 23. päivään

taas

ten vain 5--6 miestä. Tiirkeimpiä kenttävartioita oli
vahvistettu kk-ryhmillä sekä

toiminnallisesti
oman erikoisen alueensa. Rajajäiik?irit joutuivat yhtäjaksoisesti toimimaan tällä lohkolla
varsin pitkän ajan, miltei täs-

mennessä 1942 ja otti mainit-

kannaksella. Matkaa päätieltä
tälle linjalle oli n. 55 km. Raja

krh:n ja tykistön tulenjohtajilla ja niiden vahvuus nousi jopa 50 mieheen.

mäleen kaksi vuotta.

Pataljoonilta. Divisioonan ko-

Viimemainittu

puolustus-

lohko muodosti sekä maastol-

lisesti että

tuna päivänä siellä rintamavastuun lohkoa aikaisemmin

puolustaneilta jalkaväkirykmentti lO:n (JR lO) I ja III

taisesti

n. l5 km päätiestä

ete-

oli Jolmajoella, Ondajärven ja Jolmajärven välisellä

oli

sama kuin l4.Divisioonan

Iohkon eteläraja. Oikealla ole-

va naapuri, Raja JP5 kuului
siten jo Maaselän Ryhmän

Koska pataljoonan tehtävänä oli yleisen puolustustehtävänsä ohella turvata Rukajiirveltä etelään Paateneeseen ja
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ja

edelleen Karhumäkeen johtava maantie, sijaitsi pataljoonan etulinja eli kenttävartiolinja tästä maantiestä riittävän

Erikoisosastona oli lisäksi
Raja JP6:n lohkolle sijoitettu

laajalla puolustuslohkolla oli

kaatuvat puut

l4.D:n kaukopartio-osasto
johtajana luutnantti Eino Pent-

viestiyhteyksien rakentaminen

ja niiden kunnossapitäminen.
Pitkillä yhteysvdleillä sattui

Etäisyys

tilii.
Erikoisen vaativa tehtävä

monenlaista: vihollinen kävi

aiheuttivat häiriöitä. Pataljoonan viestiupseerilla luutnantti
Viljo Huttusella ja hänen miehillään riitti töitä ja huolehtimista jatkuvasti.

kaukana idässä.

maantieltä etulinjaan vaihteli
8-20 km. Pataljoonan ko-

mentopaikka

oli

katkomassa puhelintapseja,

myrskysäät

mainitun

maantien varressa Piilgäjiirven
pohjoispäässä n. 25 km Rukajiirven kylästä etelään.

Rukajåirveltå Muurmannin radan
KoEhkanan asemalle trhta\ra Ue

Ondajoki--OndajdrviJolmajoki -lohkon etulinjan
puolustuksesta vastasi neljä
komppaniaa, joista kolme oli
Raja JP6:n omia ja yksi Raja
JP6:lle alistettu komppania.

i
!

I

Pohjoisimpana, pitkin Ondajoen vartta oli asemissa Raja JP6:n 3.Komppania (3./Raja JP6) päällikkönään eri ajanjaksoina luutnantti Manne

$§w

Kauppila, luutnantti Eino
Penttilii ja kapteeni Pentti

Ig§.,1

Perttuli. Keskilohkon kenttävartioita Ondajdrven pohjoispään takana miehittivät Raja
JP6) ja l.Komppania (1./Raja
JP6) päällikköinään kapteeni
Tauno Tuominen ja kapteeni
Viljo Meriliiinen. Pitkin 30

-i ; .,.
'' *'i"
'

'.:q-::
- r'it-tå.-,

Kaikkiaan vaihteli Ondajo-

ki---Ondajärvi-JolmajärviJolmajoki -lohkon miehityksen paikalla oleva vahvuus
l600-1700 mieheen.

km pitkän Ondajärven länsirantaa oli asemissa 22.Tykkikomppania päiillikkönä kapteeni E. Farin.

YKSINIiISET
KENTTÄVARTIOT

Jolmajoki-linjan eli Ondajdrven eteläpään ja Jolmajiir-

ven välisen erämaa-alueen

Luonteeltaan olivat pataljoonan eri komppanioiden lohkot
erilaiset maastosta riippuen.
Komppanioiden komentopai-

puolustuksesta vastasi Raja

JP6:lle alistettu komppania,
joka ensi vaiheessa oli Kevyt

kat sijaitsivat Rukajiirvi-

Osasto 2:sta (komppaniat Pallasvirta ja Huikarinen) ja

Paatene maantiestä n.
km päässä itään soiden

myöhemmin Jalkaväkirykmentti 52:sta (komppaniat
Lappalainen ja Koivisto).
Huomioonottaen Raja

5-10
yli ra-

kennettujen kapulasiltojen ja
kangasmaastoja

pitkin kulke-

vien teiden takana. Komppanioiden komentopaikalle asti
oli tie hevosrattaille kulkukelpoinen. Täiiltä johtivat tieurat

JP6:n ja sille alistettujen joukkojen puolustuslohkon huomattavan leveyden, oli patal-

joonan komentajan ja komppanioiden väliin muodostettu

edelleen

komppanioiden lohkoja yhdistämään kaksi välikomentoporrasta, joissa komentajina toimivat kapteenit Einari Kakko
ja Erkki Setiilii.
Raskasta aseistusta edustivat Ondajärven lohkolle Raja
JP6:lle alistettuna 5./KTR 18,

ratasajoneuvoilla vaan jalaksilla varustetuilla purilailla.

24.khK ja 2Z.TykK.
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kenftävartioihin.

Näitä myöten ei enää päästy
Kenttävartioiden etäisyys
komppanian komentopaikasta

vaihteli

2-15 km:iin. Talvi-

kelillä voitiin kyllä

kulkea

reellä pataljoonan komentoMaastoa tutkitaan Matti Murolen johdolla, vasemmalla kapteeni Taurn
Tuominen

paikalta aina kenttävartioihin
saakka.

hollispartioiden takaa-ajoon
sekä tukikohdan varustelutöihin.
Erityisen yksinäinen ja varsinkin herkemmille miehille
hermoille käyvä oli vartiomiehen tehtävä.
Tukikohdan vartiopaikat

i,.I

,d

olivat l0G-150 m päässä maOntaiärven taistelu
on päättynyt 2.9.41

.

Kwassa
vasemmalla
luutnantti Erkki
Koivisto ia oikealla
kapteeni Erkki

joituskämpästä. Vihollinen
saattoi vartiomiehen eteen ilmestyä paitsi ei-kenenkään-

Missä

oli vihollinen?

Vihollisen saattoi kohdata
kaikkialla. väijyksissä vanginsieppausta varten polun vieressä turpeilla ja sammaleilla
peitettynä, lumikuopassa yhdyspartion ladun mutkassa tai
komppaniaan menevän huol-

maan suunnasta myöskin sivulta tai takaa. Näin tapahtui

totien varressa, ryömimässä
yksinäistä vartiomiestä kohti

Syksyisen

miinakentän ja piikkilankaesteen läpi pimeässä tuulen su-

useita kertoja.

Setälä

myrskyn raivotessa pimeässä

Ondajärven maaston, tehneet
näissä kenttävartioissa varustelutöitä. Ensin oli raivattu
ampuma-alat, häthätää vedetty tukikohtien ympärille putkimiinakentät. sitten varustet-

palvelus. tukikohtien välinen

asemat pikakiväiireille ja

Tukikohtien miehille oli

nassa ulkovarustuksella ja yk-

yössä tai lumituiskun ryöpytessä oli erämaa vartiopaikan
ympiirillä täynnä ääniä. Puut
hankasivat toisiaan vasten ja
oksat putoilivat, kuutamoöinä
edessä olevat lumenpeittämät
nåireet näyttivät lumipukuisi lta
miehiltä. Vartiomiehen valvomisesta väsyneet silmät näkivät helposti harhanäkyjä: liikkuiko tuo parinkymmenen
metrin päässä seisova hahmo

si mies tukikohdan kämpän tai

ja oliko se ollut siinä

v

VIHOLLISEN
RYHMITYS JA
TOIMINTA

4t.

Kapteeni, ny§inen kenraaliluutnantti Erkki Setälä
kesällä 1942

Kenttävartiot ol ivat ympäri-

puolustukseen varustettuja.
Syksystä

JR

l94l

lähtien olivat

1O:n pataljoonat, jotka cli-

viscxrnan eteläisellä k:ristalla

saavuttivat Ondajokilinlan ja

tu

konekivääreille,

oli ryhdytty

senjälkeen

lyömään piikki-

lankaesteiden paaluja ja vetämään piikkilankaa ja samalla
rakennettu ensimmäisiä mie-

histökiimppiä. Maa oli tukikohdassa tavallisimmin alavaa. korsujen kaivaminen ei
yleensä tullut kysymykseen.

Raja JP6 ryhtyi näitä töitä
jatkamaan. Työt olivat käynnissä koko sen kahden vuoden
ajan jonka pataljoona tällä

lohkolla toimi.

Kenttävartiossa toimivien
ryhmien ja joukkueiden tehtävänä oli ensisijaisesti vartio-

yhdyspartiointi sekä viholli-

sen suuntaan

ei-kenenkään-

maalle. vihollisen tukikohtien
väliin ja vihollislinjojen taakse ulottuva partiointi.
palvelus raskasta ja hermoja
kuluttavaa. Vartioiden mäiirä

isommissa tukikohdissa oli
kaksi vartiomiestä eri suun-

äsken?

kåimppien luona, yhteensä

Hälytystä varten johti var-

kolme miestä vuorossa. Tukikohtien välisen yhdyspartion
vahvuus oli ensiaikoina kaksi,
myöhemmin väijytysvaaran
vuoksi vähintään neljä miestä.
Tiimä partiointi suoritettiin

tiopaikalta kiimppään hälytyslanka. Herkkähermoisimpien
miesten kohdalla tuli turhia
hälytyksiä varsin usein. Heidät opittiin pian tuntemaan ja
hälytyksen kuuluessa kiirehti-

normaalioloissa kerran yöllä
ja kerran päivällä. Lisäksi tuIivat osallistuminen partioin-

kin

tiin

omainen ryhmänjohtaja.

ei-kenenkään-maalla, vi-

tässä tapauksessa kämPäs-

tä vartiopaikalle ensin vain
yksi mies, useimmilen asian-

tai lumimyrskyn rajoittaessa näkyvyyttä. Viholliseen törmäsivät oman partion
histessa

tunnustelijat sen väijyessä ei-

kenenkään-maalla asemissa,
joissa se

oli odottanut vuoro-

kausia. Vihollinen saattoi jonakin yönä komppanian voimin kiertyä pienen tukikohdan
ympärille pienoisheittimillä ja

konetuliaseilla varustettuna.
Sen kohtasivat myöskin mitä
todennäköisimmin taistelu- ja
tiedustelupartiot, jotka työntyivät vuorokausia kestäville

retkilleen vihollisen tukikohtien välisille yhdyspoluille tai
vihollisen selustaan.
Erämaassa liikkuva ja taisteleva vihollinen oli taitava,

juonikas, aktiivinen ja rohkea.
Miesten oli aina tukikohtansa
ulkopuolella liikkuessaan pidettävä konepistooli tai kivää121

varsinaisen etulinjan taakse

vartioimaan vihollisen päähu<lltotietä ja varautumaan
suomalaisten partioiden väijymiseen ja takaa-ajoon. Näistä

vihollisen selustaan sijoitetuista tukikohdista tuorein
voimin liikkeelle lähtevät ta-

kaa-ajo-osastot

saattoivat

tuottaa meikdläisille jo paluumatkalla oleville valvomisesta
ja palelemisesta väsyneille
partioille paljon vaikeuksia.
Omien jatkuvasti eri komppanioista liikkeellä olevien,
vihollisen miehitystä, liikkeitä
ja partiointia seuraavien tiedustelu-. väijytys- ja vanginsieppauspartioiden toiminnan
avulla oltiin selvillä vihollisen

ryhmityksestä. Vihollisen ruKämppä on valmis

SA-kuva

kikohdat sijaitsivat vasemmalta lukien vuilittömästi Tshakkaravaaran pohjoispuolella,

Kalivokankaalla, Kalivolah-

ri

edessään rinnalla tai käsissään ladattuna ja varmistamat-

Raja JP6:n laajaa puolus-

Oli oltava valmiina

tuslohkoa vastapäätä oleva vi-

tomana.

toimintaan silmänräpäyksessä. Ensimmäisen laukauksen
tai sarjan oli lfidettävä asees-

ta jo

ilmassa miehen syök-

syessä mättään tai puunjuuren

taakse suojaan väijyksistä am-

puvan vihollisen tulelta.

hollinen

tynyt

oli myöskin ryhmit-

kenttävartioryhmitykseen. Vihollisen tukikohdat
olivat kuitenkin vahvempia ja
ne olivat harvemmassa. Lisäksi erillisiä rukikohtia oli si-

joitettu myöskin syvyyteen

dessa, Kuutsjiirven kylän lähimaastossa Ondajiirven takana
olevassa maastossa sekä Ondajiirven eteläpään itäpuolella
olevassa Hargolahdessa.

Raja JP6:n siirfyessä Onda-

joki--Ondajiirvi-Jolmajoki
-lohkolle toukokuussa 1942
oli vastassa Jalkaväkirykmentti 132. Saman vuoden
syksyllä kuului vihollismiehitykseen Vienanlahden varuskunnasta siirretty merijalkaväkiprikaati, josta muodostettu

iskuosasto

houtuen kuitenkin kokonaan,

kuten jäljempänä kerrotaan.
Vuoden 1942 lopussa miehitti
vihollisen tukikohtia Jalkavä-

kirykmentti 345
1

ja

vuoden

943 loppupuolella Jalkaväki-

rykmentti 239. Näiden tukikohtiinsa vakinaisesti sijoitettujen joukkojen lisäksi toi vihollinen erikoistehtäviä varten
vanginsieppaukset, funkeutumiset kenttävartioihimnäihin tehtäviin
me jne.
- erikoisjoukkoja
koulutettuja
päätien suunnasta tai kauempaa selustasta.

JATKUU SEUR. NO:SSA

jo

A,E/IRO
touno kuoro

c
r.;

Marsalkan lähimmän miehen tyhjentävä
puheenvuoro,
sotiemme tapahtumat parhaan mahdollisen asiantuntijan kertomana.

Kiihkotonta, kiistämättömiin tosiasioihin perustuvaa ia johdomukaista historiaa" (Aamulehti)
Ovh. sid.58 mk
"
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hyöktu-

yli

Airon toiminta sotiemme johtamisessa.
Ylijohdon tärkeimpien ratkaisujen perustelut. Sotiemme historian keskeiset kiista'
kysymykset.
Vaikeneva kenraali on puhunut.

lagando

Kapteenit Erkki Setälä (vas.) ja Einari Kakko nauttivat hwästä
hi ihtokelistä lalv ella 1 942

mm. teki

käyksen Ondajzirven

Aänisen rannikon
puolustus oli
järjestetty varsin
vähäisin voimin.
YIIätys oli aina
mahdollinen.
Valvontaa helpotti
huomattavasti
valonheitin, joka oli
kuitenkin kovin
helposti
tuhottavissa.

YRJO POHJANVIRTA
Valonheitlimen keila pitää vihollisen matalana

SA-kutu

Valonheitintoimintaa
rlnniskalla
AUNUKSEN KANNAKSEN
itäosassa nojasi 7.D:n puolus-

tus Ostan suunnalla Äanisl:irveen. Divisioonan esikunta ja
monet huoltolaitokset sijaitsivat Syveirinniskalla Voznesen-

jassa. Esikunta

oli luonnolli-

soveltuvan tällä alueella hyvin
myös maarintaman valaisuun,
sillä asemat Ostassa sijaitsivat

edullisesti

valaisusuuntaan:
maasto kohosi tasaisesti ja oli
pääosin avointa.
Ajan kuluessa menetelmiä

suunnalta sivustaansa ja selustaansa suuntautuvasta uhkas-

kehiteltiin: keksittiin niinsanotut valosulut, jotka kokeiltiin etukäteen. Pimeän tullen

ta.

asemassaan suunnastettu va-

Tätä rannikon osaa puolusti
Äänisen Rannikkoprikaatin

lonheitin

sesti huolestunut Äänisjärven

I/RTR 4, joka oli operatiivisesti alistettu 7.D:lle. Eteläisin puolustuskeskus sijaitsi
Kulikovan majakkaniemellä

käsittäen

rannikkoasemissa

olevan kevyen patterin ja torjuntakompanian.
Patterin vahvuuteen kuului
myös raskas 150 cm:n valonheitin.
Valonheittimellä suoritettiin etsintävalaisua aiheen ilmaantuessa ja valvontavalaisua tiettyinä kellonaikoina.

Pian kuitenkin todettiin

sen

nuutin

oli

muutaman mi-

valaisuvalmiudessa.
Tilanteen niin vaatiessa saat-

toi voimakonekin olla

käyn-

nissä. Kun vihollinen nyt yritti vaikkapa vanginsieppausta,
räväytettiin pyydettyyn suuntaan kirkas valokeila. Valaisu
oli niin hyvä, että edullisissa
sääolosuhteissa vielä yli l0 ki-

lometrin etäisyydellä olisi
kyennyt vaikkapa lukemaan.
Laite oli tietenkin vastustajan kannalta hankala ja tuhoamisen arvoinen.

( *r,,*or.n malakka
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LOPULTA JUONI
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kertoi, ettemme saisi uutta va-

lonheitintä ennen kuin sille
olisi rakennettu betoninen asema. Toisen tiedon mukaan divisioonan komentaja kenraali

Vihollinen yrittikin talvella
1942 muutaman kerran vah-

voilla partioilla yllättää pi-

Svensson olisi ilmoittanut
Helsinkiin, että sodassa me-

meyden ja lumipyryn suojassa
puolustajat, mutta kauempana

nee paljon muutakin kuin yksi

jäiillä ollut varmistus paljasti
yritykset ja ne torjuttiin vii-

valonheitin ja että hän toivoisi

tiille tiirkeiille paikalle uuden

meistään rantaesteille. Valon-

vdlineen mahdollisimman no-

heittimen keila piti vihollisen
jäällä matalana ja valaisun
moraalinen vaikutus lienee ollut niin suuri, ettei vihollinen

peasti.

Oli miten oli, niin jo 22.9.
saimme uuden valonheittimen. Tukikohtamme taka-

yleensä avannut edes tulta.
Toiminta hiljeni jäiden hei-

maasto

ketessä ja öiden lyhetessä.
Vain kerran heinäkuun alkupuolella pommitti yksinäinen

vesitse.

Tiimä ei jäänyt viholliselta
huomaamatta ja noteeraamat-

ta, sillä jo samana iltana ta-

pahtui voimakas pommitus aiheuftamatta kuitenkaan sanot-

tavia vaurioita.

ten toiminta jiilleen vilkastui.
kon kohteita.
Kersantti Antti Koho tutkii pomminsirpaleiden rikkomaa valonheitintä,
ionka peili on halalla

taessa.

Vihollisen myöhemmätkin

liekkejä havaittiin kolmessa
suunnassa. Aluksia ei kuiten-

yritykset jäivät tuloksettomiksi. Pahin vihollinen kersantti
Antti Koholle ja hänen valon-

kaan saatu valokeilaan ilmeisesti liian suuren etäisyyden
takia.
Kello 23.20 tapahtui majakan maastossa voimakkaita
räjåihdyksiä. Ensimmäinen
ajatus oli, että tarkastipa tykkiveneet ampuivat.

x

Pian kuitenkin selvisi, että
vihollisen juoni oli onnistunut

täydellisesti: tykkiveneiden
sitoessa huomiomme pääsi

von panimme myös sille, että
niin kenraali Svensson kuin
Ostan suunnalla rintamavas-

tar-

liitolennossa pudottamaan
kasti kuormansa, 6 kappaletta
l0O kg:n pommeja. Ylhäällä
majakassa valonheittimen

tuussa olleen JR 9:n komenta-

ja eversti lkonen lähimpine
apulaisineen vierailivat tukikohdassamme haluten erityisesti tutustua valonheittimeen.
Valonheitin antoi myös ke-

kauko-ohjauslaitteen äriressä

ollut tykkimies Leo

Pyykkö

haavoittui vaikeasti, valonheittimen peiliosa meni käyt-

tökelvottomaksi,
katkesivat

ja

säkuun alkupuolella

yhteydet

majakka kåirsi

kuoitiin ennen kuin

muita
merkkejä erään vaiheen päättymisestä Kulikovassa voitiin

UUSI YRITYS
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"valoa" siitä, mitä oli odotettavissa. Se oli nimittäin ensimmäinen väline, joka eva-

vaurioita.

Puolustukselle tärkeä apuväline oli pois pelistä. Yksi tieto

heitinryhmälleen olikin ankara pakkanen. Voimakonekorsun lämpimänä pitiiminen.
koekäytöt ja huolto sekä heittimen siirrot valaisu- ja suojaasemaan normaalin valaisutoiminnan lisäksi antoivat ryhmälle riittävästi töitä.
Valaisutoiminnasta saimme
usein välittömät kiitokset etu-

linjasta, josta maarintamavalaisua johdettiin. Suuren ar-

pommikone
lentävä ruu- näitä hitaita
misarkku, kuten

yöpommittajia kutsuttiin

Vihollinen

uusi pommituksen 26.9. illalla, jolloin patteri oli tykistötaistelussa myös tykkiveneiden kanssa. Yllätys ei tällä
kertaa kuitenkaan onnistunut,
sillä olimme ottaneet oppia tapahtuneesta valaisua suoritet-

Muun ohessa tykkiveneet tulittivat useaan otteeseen ranni-

patterilla taas kerran tykistöhdlytys. Tykkiveneiden suu-

kilometrikaupalla

täytyi suorittaa kalustolautalla

lentokone majakkaa. Pommit
putosivat kuitenkin jdrveen,
joten majakka ja sen l?ihelle
sijoitettu valonheitin säilyivät
vaurioitta.
öiden pimetessä vendläis-

Syyskuun 9. päivänä kello
23.10 suoritettiin Kulikovan

oli

tietöntä korpea, joten siirto

Vastarannalta tullut yliloikkari Vasili ja Mertsi Haapaniemi

maiakalla1942 todeta.

u

VÄINO J. HÄMÄLÄINEN
EVERSTI A.

kävi
Talvisaikaan
.^...
Aänisiärven iäåillä
vilkas liikenne
molempiin suuntiin.
Niin omat kuin
vihollisenkin partiot
etsivät kohteitaan.
Yhteenotto
iskuosastojen
valiomiesten kanssa
oli aina vakava
yritys.

Svenssonin

T.Divisioona oli kovan taisteluvaiheen jälkeen päässyt Äänisen rantaan, jossa sen joukot
ryhmittyivät puolustukseen.

Kapteeni Vilho lulkusen komennossa

ollut II/JR

maaliskuun

5l

oli

loppupuolella

vuonna 1942 Voznesenjan
koillispuolella Äänislinnaan
johtavan maantien ja Äänisen

i1

rannan viilillä. Pataljoona suo-

ritti Äänisen rannalla Kavant-

rlrr)

kylän maastossa kenttälinnoi-

tustöitä, minkä ohessa kun-

t

nosteltiin aseita ja

varusteita
sekä jiirjestettiin våihin koulu-

tustakin.
Asustelin samassa korsussa
5./JR 5l:n päällikön, luutnantti Matti Annilan, kirjurin,
lääkintäaliupseerin ja muutaman lähetin kanssa. Hommani
oli toimia komppanian vääpelinä.
Oli rattoisa maaliskuun 26.
päivän ilta: joitakin poikia oli
tullut lomalta ja aika oli kulunut tarinoidessa aina puolen

yön tienoille saakka. Siften
korsu hiljeni ja pian vallitsi
vain jonkun kuorsauksen säes-

Kirloittaia 18.4.194O

Uastaisku
Aänisellä
II

tämä hiljaisuus.

Saavutin komppanian lähellä Äänisen rantaa. Puiden rungot olivat silpoutuneet luotien
osumista.

Oli aivan

pimeää ja sakea

lumipyry. Näkyvyys oli

lähes

olematon. Näimme kuitenkin

jonkinlaisen mustan lauman
vetäytyvän jäälakeudella kivädritulen kantaman ulkopuo-

lella. Paikalla oli

onneksi

myös panssarintorjunta§kki,
jolla ammuttiin vain vähän
häämöttävän vihollisen perään

ilmeisesti kuitenkin hei-

HÄLYTYS

-koin tuloksin.

Ätf<ia piirähri puhelin soipitkään ja jotenkin
- Siellä oli pataljoohätäisesti.

Kävi ilmi, että komppanian
pohjoispuolella oli vihollis-

maan

osasto, joka oli ilmeisesti jätetty suojaamaan pääjoukon

nan adjutantti luutnantti Osno
Taka, joka käski komppanian

vetäytymistä jään

hälytystilaan.

Miehet herätettiin ja valmistauduttiin lähtöön. Osoitekin oli selvä, koska rannasta
päin kuului kiivaan tulitaistelun melu.

sa-

maan tavoitteeseen jädllä noin
200 metrin päässä rannasta

kulkevan auratun talvitien

Komppania läksi liikkeelle

suunnassa.

Porukassani

päästä mukaan, mutta päällik-

oli

mukana

myös vanhempia miehiä, joiden toimintakykyä taistelussa
en tuntenut. Vihollinen piti yllä kiivasta tulta ja eteneminen
sujui mielestäni kovin hitaas-

kö kielsi sen. Jäin siis vain
katselemaan, kun komppania
häipyi pimeään yöhön suksien
suhinan ja aseiden kalahtelun
saattelemana.

ti. Ranta kohosi metrin tai pari
jäästä ja kova hanki pani luodit kimpoamaan. joten saim-

Hetken perästä Annila kuitenkin soitti korsulle ja kysyi
erästä joukkueenjohtajaa, jota

Pyysin lupaa tulla hänen tilalleen ja tällä kertaa päällikkö

Sain

panian pääosan kanssa

kello 02.3O. Pyysin lupaa

ei ollut pimeässä löydetty.

yli.

käskyn hyökätä rannan suunnassa tämän vihollisen sivustaan. Annila itse jatkoi komp-

me hiihtää valojuovien tuli-

*r

holvin alla.
Antakaapas

kun minä

- latua! hihkaisin ja hiihdin
teen

suostui.
SA-kuva
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Partio Äänisen jäällä

kärkeen lisätäkseni vauhtia.
Lopettakaa tuli kun pää- rynnäkkcbtäisyydelle!
semne
huusin mennessäni tykistön
tulenjohtueen miehille.
I

I
t
I

tasi heti
min.

-

ritari n:o

tan, kuinka vierelläni

ja Iiikkuvaa maalia. Ilmeisesti
tuli oli nytkin "kuviossa", silIä luoteja ei enää tullut vas-

eteni

taan. Joku Annilan porukasta,

reippaasti komppanian aseali-

joka eteni oikealla sivustalla,

upseeri Toivo lauho Jääsken
Oravalasta. Hänen konepis-

purin tuliasemaan.

toolinsa terävästi räsähtiivät
sarjar rekivär hyvää jälkeä.
Rannan tuntumassa makasi
vanja Iiikkumattomana konepistooli käsien päällä. Oletin
hänet vainajaksi ja kyyristyin
ottamaan asetta.
Silloin kohosi konepistooli
nopeasti kuin salama! Sarja
-surahti jalkojeni välistä ja repi
päällystakkini helmat riekaleiksi. Ennen toista sarjaa ehdin kuitenkin käyttää kädessäni ollutta pistoolia.

Nyt oli minulla kiväärin ja
pistoolin lisäksi vielä kolmas
ase! Jatkoin juoksua

eteen-

päin.

Äkkia rävähti noin 6O metrin päästä vallin suojasta automaattikiväärin sarja. Hätäisesti ammutut luodit surahtelivat
korvissa. Näin piippalakin vilahtavan lumivallin takana.
Otin selästäni oman suojepätevän

Ukko-Pekan, joka oli kolmantena aseenani. Ryhdyin sillä
tikkaamaan valliin välähtelevän suuliekin alle. Kaveri vas-

heitti vie[i käsikranaatin

Olin ampunut kuusi

naa-

lau-

kausta. Näistä kolme oli osunut, yksi kuolettavasti rintaan.

KOVIA POIKIA
Taistelun päättyessä saatiin
vain yksi vanki, joka hänkin
kuoli haavoihinsa matkalla di-

visioonan

120,

kertoo sotavuosien
koulutuksesta, jossa
oli toimittava
sumeilematta ja
varomääräyksiä
pahemmin
miettimättä.

noissa ammuttaessa katoavaa

Ei ollut aikaa jäädä katsomaan
ovatko kaikki mukana. Muis-
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kaukopartiomies,
Mannerheim-ristin

Otin polviasennon paremmin osuakseni. Tuli mieleen,
että olin lukemattomat kerrat
menestynyt hyvin Suojeluskuntajdrjestön kenttäammun-

KAKSINTAISTELUJA

Iuskuntakiväärini,

MIKKO PöLLÄ Tunnettu

nyt entistä tarkem-

kenttäsairaalaan

Ruoppojalle. Sotasaaliiksi jäi
runsaasti automaattiaseita ja
patruunoita. Jokaisen aseen
äärellä oli kasapäin hylsyjä,
joten Venäjän miehet tappelivat kyllä tosimielessä loppuun

asti. Kaatuneita oli tällä paikalla I6.
Jälkeenpäin kävi ilmi, että

KAJAANIN ascmalla laskeuduinrrne junasta. Antti Vorho
ja allekirjoittanut. Aika oliker'ättalr eir l9-l I . Päämääräm-

oli KLrhrnon Järnäksecn sijoitcttu rajakomppania, jonka
päällikkönii oli reipasotteinen
rnc

kaptccni Jussi

Kekkonen.

K. Uusitalo. ny'kyisin
Kulhua, radisti ja pätevä kou-

nr,r,ös

luttaja.
Päivä oli kolmas huhtikuuta

t94l

.

Heti kärkeen teimme Hanssin Jukalla noin tunnin kestävan

LIKK:n reli.

p1

örähdyksen yläilmoissa

valtava kokemus

Yllät1 kseksemme rneitä oli
\ ilstassa tuttu tiedustelumics

kcrsirntti Salminen, hr r ä ra-

disti la mainir> kouluttala. Hänen pyvnnöstään poikkesinrnrc hotclli Muakunlaan, jrrssir
Salmincn ilrnoitti asiansa: et-

sittiin halukkaita laskuvarjo-

kravuillc

rnaa-

!

Sitlen seurusi lääkärintarkustus. Jo kättelrssä karsittiin
pois l0 nriestä. 51 1 jäi tuntenratt()maksi.
Iltapäir,ällä roikotettiin jäljellejääneitä laskuvarjon valjaissa ja neuv()ttiin maahantuIon hicnouksia. Siihen se sitten koulutus l«rppuikin.
Lauantaina jaettiin lasku-

koko yritykseen oli ensimmäisessä portaassa osallistunut ilmeisesti noin -50 miehen partio. Aamulla sen avuksi yritti
vielä 8O miehen osasto, joka

k

ja ja tuli komennus Luonct-

n()usernaan sarnaiseen Hans-

kuitenkin kääntyi takaisin ja

järvellc. lonne rneitä k«rkcxrntui 2-5 kaveria, joikossa nruutamia vanh()ja tuttavia kuten
E. Naapuri jr E. Juppala.

sin Jukkaan ja 1läilnmjcn kcr ältuulicrr ricp«rtellavaksi.

rttrllclnlt

Iährijöirä:

vetäytyi pois

ilmeisesti ha-

- olevan ntyiivaittuaan avun
häistä. Takaa-ajoon määrälty
Vahvennettu
vihollista

6.K ei

tavannut

n

urssi I le

.

Kättä päälle
haikailcnratta

!

-

enenrpiä

Kului sitten muutama viikk«r

tut

klru kopart

iokave-

reita Kollaalta. Tuttu rnics oli

varjot ja niin oltiin valmiit

Ennen hypplä koulutusla
johtava kaptccni vielä evästcli

-

No niin, pojatl Kun olet-

te päässeet koneesta ukrs. laskekaa kolmeen. Nelosen kohdalla nykäiskää Iaukaisukahvasta. Jos ette muista nykäistä. niin älkää surko
ette te
- ja taijää roikkumaan maan
vaan väliin. Maan vetovoima

nrakas tuuli kuljetti K. Uusital«rn nretsään ja hän jäi suuren

pitää kyllä huolen. että

alas

suori ttanraan n-rolemmat hypvt

tulette varmasti.
Ensimmäisen lastin keulassa hyppäsi vänrikki R. Lamppu ja t()iscn vänrikki E. Naapuri
herrat tietenkin ensin.

lääkäreiden erikoisluvalla.
Jokainen Iaskuvarjohyppääjä r'armaankin jännittää ennen

Aurinko

paistoi

.

kuusen latvaan. josta sitten tu-

Ii oravan malliin

rerr sinnikkyytensä

ansiosta

jokaista hl'ppyä
ainakin
jännitti Pöllän Mikko!
Kr.rn
huomaa varjon onnelliscsti

Seisoinr-

me vu()r()anrne «l()ttaessamme kentän laidalla katsomassa. miten kaverit selviär'ät.

alas.

Raakatuista miehistä pääsi
nvt j() edesmenn5,t M. Julku-

Valkeasaarelainen Antti Vorho,
partiomies ja Mannerheim-ristin
ritari N:o 99

Kivennapalainen Arvo Mörö,
Mannerheim-ristin ritari N:o 87, ei

ollut niitä miehiä, iotka
sekaantuvat kontin viilekkeisiin

avautuvan. valtaa mielen rie-

nrullinen tunnc.
Muulalnat kaukopurt iomichet joutuivat 51fi11p llrppuraiheessa hyppäämään Iinjojen
taa. Itse jäin moista kokernusta paitsi

ehkäpä onnekscni.

Päärnajan
Tiedustcluosas-

t()n suurikenkäiset lienevät
lnuuten onnistuneet salama-

*s

kurssin miesten

tlr§

v

,u

alinnassa

kohtuullisen hvvin: kuudestatoista hyppääjästä 1'ksi yleni
aina evcrstiksi saakka ja neljä

ninritettiin Mannerheinr-ristin

ritariksi.

tr

kaukopartiomies
/\ Karstulalainen
Paavo Lauri Matias
Suoranta,

Kirjoittaja 6o-vuotispäivänään Helsingin Munkkivuoren kodissaan

Mannerheim-ristin ritari N:o 88,
hyppäsi nfupärästi
Sissit maan la taivaan välillä

Tuli Arvo Mörön

vuor<l.
Näin.rn*- miehen kiitävän nuo-

lcna nlrata krlhden laskuvarjo
sukkana Jrerässä. Varjon narut
()livat tartluneet Arv«rn kippul
rakärkisten Iapikkaiden kär-

kiin

!

Näky oli tyrmistyltävä! Jr>
kaisella

oli

naama perusluke-

jokohan Kivennavan
poika -tuler' suularina kenttään

nrilla

saakka?

Partiorniehen hermot kuitenkin pitivät: hän sai temnr()-

tuksi narut irti lapikkaista ja
varjt> pullahti auki viime hetkellä! Uhkaava tilanne selvisi
onnellisesti. Se oppi siitä saatiin. että enrnle sen kokeilun
jälkeen käyttäneet hyppy'touhuissa Iapikkaita.

Sunnunlaina

lepäiltiin.

maanantuina h1pältiin toisen
kerran ja niin olinrnre r.almiita
laskuvarjohyppääjiä. Salamakurssi oli ohi.
Maanantaina tuiskutti lunta

ja

näk1

t'yys oli huono. Voi127

AHTI PAAVOLA

Vangin vieminen
komentopaikalle oli
asemasodan aikana
melkoinen uroteko,
josta voi saada iopa
parin viikon
ylimääräisen
Ioman.

Harvemmin sattui,
että siihen liittyvältä
sankaruudelta ei
voinut välttyä.
Talviyö vartbpaikalla

W
rilir

-* - .i§:§.,

11

fi I I

,

lll

Postilähetin

Etulinlan nälqymiä Karjalan kannaksella

I

I

uangtnsleppaus
PATALJOONAMME oli
muodostettu vuonna I9l2 tai
sen jälkeen syntyneistä miehistä, jotka olivat jääneet jäljelle. kun JR 36:n ja JR ,57:n
vanhemmat ikäluokat oli syk-

syllä

194

I

kotiutettu tai siir-

retty selustaan. Itse olin hyök-

128

käysvaiheen ajan kuulunut JR
36:n II Pataljoonan Jääkärijoukkueeseen.

Uusi pataljoona pantiin rin-

tumavastuuseen Lumisuon
Iohkolle Karjalan kannakselIa. Kevättalvella 1942 se liitettiin uudelleen muodostet-

tuun 1a täydennettyyn JR
-57:ään.

Pataljtxrnamme komentaja

oli kapteeni Leppiinen.

k<>mp-

panian päällikkö luutnanili
Aarne Aukee. Itse kuuluin
vänrikki Ollikaisen joukkuee-

seen. jonka korsut olivat

komppanian komentokorsun

ja

aukean suon reunan välimaast()ssa. Suon takana pili
Venäjän mies ilmeisesti aivan
yhtä tarkkaa vartiota kuin mekin omalla puolellamme.
Komppanianpäällikön toinen taistelulähetti. nimitettä-

köönpä häntä tässä vaikka
Pellonperiiksi, tunnettiin koko
komppaniassa hennon ja rynö-

mäisen

ruumiinrakenteensa

vuoksi. Aikoinaan häntä ei
hintelyytensä vuoksi ollut
otettu vakinaiseen palvelukseen. mutta talvisodan jälkeen

tuli hänenkin
Pelkrnperä

vuor()nsa.

oli herttainen ja

kohtelias aina ja kaikkia kohtaan. Hänen kävelytyylinsä oli
naisellisen sipsuttava ja kesän

aikana hän

ei malttanut olla

poimimatta kukkia polkujen
varsilta

usein hänellä pääl-

likön asioilla
liikkuessaankin

oli

viehkeä kukkakimppu kä-

dessään. Kukkasilla hän nr1,ös
parhaansa mukaan yritti koris-

häneltä iloinen ja ystävällinen
tervehdys.
K«rment«rryhmässä hänestä

ilmeisesti pideltiin aivan eritl,isesti, sillä hänen ruoanlaitkrtaitonsa, joka oli kuulu koko
kolnppaniassa, ei h1,ödyttänyt

1,ksin päällikköä vaan koko
konrenkrk«>rsun r,äkeä. Ei
meillä rnuillakaan ollut nrirään

häntä vastaan, joskin

j«rku

saatl()i j()skils lausahtaa, kun
Pellonperä sipsuttel i korsupolkua komentopaikalle päin:
Mitähän tuokin rekisi,

- sattuisi vihulainen
j.r,,
taan.

.

vas-

.

Ja sattuihan sg

111u113

si-

päs mennä tapahtuntien
edelle.

tella karuja majapaikkojarnme.

Parta hänellä ei koskaan
päässyt pitkälle sängelle, se
ajettiin huolellisesti joka päivä. Tukka oli sivujakauksella
ja kauniilla laineilla. Jokaiselle komppanian miehelle riirri

MYRSKY.VöNÄ
TAPAHTUT]
Sinä talvena sattui tärnän Iäslä, että vihollisen puolelta tuli

ylikrikkareita, jotka valittivat

Leningradin motin huolkr-

Taistelunsa lopettaneesta vihollisesta trrli hetkessä kaveri
pu«rlta kovin vaatirnatt()nraksi.

Tuo asiahan k1'llä

tie«lettiin

lähteä etsimään

parempaa
hu«rltoa lännestä päin.

rrreidänkin puolellamnr. Se ei

kuitenkaan estänyl Venägan
rniehiä silkrin tällöin Iekcrrrästä myös tarmokkaira yrityksiä
nteidän ajanriscksemme pois

MATKA

nrilkrin mistäkin tukikohdasta, joten varuillaan oli oltava

aartru. Myrsky

yötä päivää. Vangin tu()minen
komentopaikalle oli aina pienoinen sankariteko.

Sinä maaliskuun päir,änä
alkoi lumimyrsky jo puolilta
päivin. Se kiihtyi kiihtyrrristään ja yöllä tuntuivat lunrikiteet jo melkein lunkeutuvan
nahasta läpi. Aukealle suolle,

josta vihuri puhalsi, oli jokseenkin nrahdoton tdhl stää.
l-isäksi tuuli ulr,oi ja vonkui

niin että kuulostakaan ei rartiopaikalla juuri ollut apua.
Epäilyttävia ilmiöitä ei roinut

selvittää val«rpist«xrlillakaan,
sillä tuuli sieppasi heti valopistrxllin alnmuksen ja vei

serr

sihisevänä nöykkynä taakse-

päin ja suoraan maahan. Myräkän suunta

oli

suoraan naa-

purin asemista meille päin.

Tätä myrsky-yötä

olivat

varmaan odoitaneet nekin Pu-

na-armeijan kaverukset, jrxka

Näiden kaverusten sota on lopussa

olivat nälissään

päättäneet

ATIRINKOINEN
POSTINHAKU.
Senkin yön jälkeen koitti

oli

laantunut

siedettäväksi talviaarnuksi.
Konrenlokorsun aamusaikat
oli vaihteen vu«rksi keittänyt
t<rinen lähetti , korpraali Möki-

nen. ll'Ån esitti Pelkrnperälle,

etlä tämä kävisi

vuo«rstaan

n()utanrassa patalj«xrnan esikunnasla kolnppanian postin.

'I'änrä olikin halukas matkaan,
nrutta pyysi Mäkiseltä lainaksi

l)istoolia. jofla ei tarvitsisi raahata mukanaan kivääriä. Päällikkö oli nimittäin antanut Iä-

heteille luvan kulkea takanraast()ssa ilman kivääriä, jos

pistooli oli nrukana ja aina kä-

den ulottuvilla. Pistrxrlin lainaukseen su()stutliin

ja

niin

Pellonperä veti lumipuvun
päälleen, laitteli pistoolikoteIon vyöhönsä selkäpuolelle
postilaukun alle ja läksi sipsr.rtlclerlraan kohti patal io«rnan

csikuntaa.

Myrsky oli vienyt lumet

tieltä ja kinostanut vain muu-
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=
tamassa paikassa. Hiljaa hy-

manpuoleisen pään. rnistä he

taaksepäin ja nautti kauniista

olivat ryömineet puolisen kiIonretriä taakscpäin ja aika
lailla väsyksissä jääneet odot-

kevätaamusta.

Sitten

oli posti

laul ussa ja

kotimatka alkoi. Paluumatkalla piti poiketa töpinässä vää-

peli Siiran teltalla. Postia tuli
töpinän miehillekin ja samalla
voi viedä eteen komentory'h-

män kuivat muonat. Haasteltiin:
Kyllä oli viime yönä pa-

ha-ilma! Muuten on ()llut rau-

hallista.
Heipä sitten taas!
-Matka .iatkui kohti komen-

topaikkaa. Rajaharjua. jonne
oli matkaa vielä vajaan kilometrin verran.

Ajatukset liikkuivat parin
viikon päästä alkavassa vuorolomassa
olisipa mukava
päästä tapaamaan
omaisiaan
sinne Satakunnan maisemiin!
Kevätkin taas lähestyi
kuk-

kasineen ja pikkulintuineen...

I

kiertämään Rajaharjun vasenr-

räillen mies kävellä tipsutteli

YLLÄTYS,
YLLÄTYS!
Valoisat mietteet keskeytyivät
kamalalla tavalla.
Tien reunan pusikosta hoippui tielle partainen ja musta
mies pitkässä manttelissa!

Vainolainen!!

tamaan sopivan näktiistä nre ikäläistä. jollc r'«risi ilmoittuutua. He olivat nähneet Pellonperän jo tämän menomatkalla
ja trxlenneet miehen ystär'ällisen näköiseksi. mistä syystä
he sitten t()teuttivat aikeensa
Pellonperän palatessa takaisin. Osoitlaaksc.en toilniensa
vilpittömyyttä he sarnalla
«rjensivat pidättäjälleen kaksi

konekiväärin lukkoa. jotka oli
irroitettu vastapuolen tappo-

tilla?

Pellonpcrän palatessa r ankcineen s1'nty'i komentokorsulla
riemu.
Tulkaapas kaikki katsr>
nri.ran
Pellonperä on sicpannut-vankejal hihkui Mäkinen riemuissaan.
Hämmäst1s oli lnelkrrinen
ja uudet vungit tietenkin nric-

-

sirir ul
suikkaa ja leipää ja nälkä när t-

ti pojilla olevan. Sen päälle
maistui jo tupakkakin. Jälleen

Tapahturna

lonperä pannut

Hän nosti ripeästi molem-

mal kädet ylös tehden näin
kansainvälisen antautumismerkin.

Mitäpä teki vanja?
Saman tempun!

Siinä seistxtiin hetki vastakkain. kaksi soturia kädet
ylhäällä, Pellonperä kauhuis-

rnuisleltiin
pahakseen.

vaikka sille joskus virnr,riltiinkin. Itse hän kertoi sanantarkasti tapahtumat itse "si!-ppaustilanteessa,
kun kaksi

soturia seisoi tiellä
r'astakkain. nxrlemmilla käclet 1lhäällä!

l-l

metsästä. taputti Pell()nperää
ystävällisesti ja rauhoiltavasti

olalle ja toimitti merkkikielellä, että olisi jatkettava matkaa
naapurin miehet edellä ja

-Pellonperä

vartijana perässä.

Myöhemmin kävi ilmi. että
nämä yritteliäät kaverit olivat

onnistuneet hirmumyrskyssä
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Kumpikin

ke-

rajantakaisia
oloja, mutta pelktiä
salaa sinne siirtymis-

tait o kaikis t e lle n tahto nut

riittöö ja varsinkin laskuissa pyrki tapahtu-

maan kolareita.
Olipa taas kerran saksalainen pommikone
mennyt laskussa pitkiiksi
ja päötynyt jokseenkin
vahingoittumattomana
kiitoradan pöössö olevaan suureen viemöriojaan, jonka pööllä kone
oli poikittain.
Suomalaisen kenttövöen saapuessa paikalle
havaittiin me rkillinen nö-

kymä: koneen ovi oli
auki, yksi mies istui

tä.

Mitä hyötyä

-vallankumoukses-

on

ta?

oviaukossa lukien ohjekirjaa ja kaksi muuta
pumppasi ilmaa pieneen
kumiveneeseen.

Mitö hittoa te teet-

- tiedusteli suomalai§e poistaa tietyt te?!
-henkilöt vallasta.
nen lentokentön pööUikEntä mitä vahin- kö. Asia on aivan sel-koa siitd on?
vö,- vastasi pommikoneen
Se nostaa tietyt ohjaaja. Kösikirja sa-henkilöt valtaan ... noo, ettö-jos kone tekee
SIIN TALLINN

Joku

pakkolaskun veteen, on
miehistön poistuttava
tarkoitukseen varatulla
kumiveneellö.

koiranleuka

väittää

kuulleensa
veljesmaan radiosta ALBANIASSA

saan .ia venäläinen nälissään ja

retkensä jälkeen tuiki väsyneenä. Tilanteen laukaisi toinen punasoturi. joka tuli esiin

huu

lenkiintoisia. Michet

komppanissa pitkään eikä Pel-

teen.

USKONTONSA

SOTUREILLE

ja ratkaisi sitten tilan-

Pellonperä jähmettyi het-

KASKU KIERTÄÄ

SAIKKAA IDÄN

pistoolin
paikka, mutta mainittu lyökalu oli selkäpuolella painavan
postilaukun alla.
keksi

Sodan loppuaikoina ei

saksalaisten lentöjien

KULLAKIN
Mitö yhteyttä on
-papilla ja kommunis-

koneista.

kerran todettiin. että taistelunsa lopettaneesta vihtlllisc-sta
tuli hetkessä kaveri. jolle tarjottiin parasta mitä r,ain näissä
oloissa sattui lör'tvrnään.

Nyt olisi ollut

SAKSALAISTA
PERUSTEELLISUUTTA

Miksi pieni Tie- seuraaYan kuulu-

-donantaja maksaa

yhtä paljon kuin

tuksen:

Miksi poliisipar-

-tiossa on nykyisin

Siin Eesti ra- aina kolme miestä?
suurikokoinen
dio.
Yksi osaa IuPravda?
KelI on neli- kea, toinen kirjoitKääntäminen teist, kapitalismis taa ja kolmas vartioi niitä kirottuja
on niin kallista vast kolmteist..
L. M. 4., Helsinki intellektuelleja.
hommaa...
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Puna-armeijan jalkaväkeä ryhmittyneenä hyökkäykseen konekiväärin tukemana

Kuluvan
numeroissa

vuoden

1 ja 2

julkaistu Oinalan

KEVÄÄLLÄ t94t

ilmestyi

Neuvostoliitossa 53-sivuinen

kirjanen nimeltään Istorija
nashei tshasti eli Osastomme
historia. Kirjan sisällön muodostaa kokoelma muistelmia,
vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi meikäläisessä Hatja-

paise -artikkeli on
saanut mukana oIIeen kirjoittajan, lahdelta Viipurinlahdelle
Euroopan sodat ja -teoksessa. Kirja kertoo Oina-

sotilaat

tuntevan
ammattisoturin
tarttunaan kynään
ja kertomaan, mitä
Oinalan taistelun
vastapuolella asioista arveltiin.

lassa toimineesta osastosta.

Osaston nimeä

ja

organi-

saatiota ei kirjassa mainita.

Il-

meisesti on kysymys rykmen-

tistä, koska puhutaan sen kolmesta pataljoonasta. Komentajana oli majuri A. Tavantsev.

Osaston perustaminen alkoi

7.9.39 runkona Voroshilovin
nimelle omistetun JR 50:n

III

Pataljoona. Henkilöstö saatiin

etupäässä "G"-kaupungin

ja sen ympäristön
kolhosniekoista. Muita lähteitä vertailemalla voi todeta, että kysymyksessä on epäilemättä joku 136.D:n rykmentti. Tiimän divisioonan perusti

työläisistä

Moskovan sotilaspiiri

ja

sen

oli Gorkij'n
kaupunki, entinen Nizhnij-

perustamispaikka

Novgorod.
Osasto siirrettiin 6.12 Leningradin lähelle, josta se jal-

kamarssitse

siirtyi

Hartosen

JR 753, joka siis saattaisi olla

juuri tämä

kyseessäoleva

"osasto".

"19.12 klo j yöllii" (siis
heti osaston saavuttua sormulan maastoon) "pieni valkosuomalaisosasto hyökkiisi selustasta meidiin kimppuumme".

Ehkä tässä on ollut kysymys jostakin pienemmästä ja
lähteisiin merkitsemättä jää-

neestä

partiotoiminnasta.

rajakylän kautta Yksjdrven
lounaispuolella olevan Sormulan kylän luo, muutaman

Myöskin se voisi tarkoiftaa

kilometrin päähän etulinjasta.

toon, joka epätarkkojen merkintöjen mukaan olisi kuitenkin tapahtunut vasta 20. tai
2l .12. Siitä mainitaan kenraa-

Tänne se saapui yöllä 18./

t9.12.
Muistiinpanon mukaan. joka perustuu erääseen sodanaikaiseen karttalöytöön, on Sormulaan merkitty sijoitetuksi

erästä JR 3l :n menestyksellistä partiointia Parkkilan maas-

li

öhqvistin muistelmissakin.

Samana päivänä 19.12 piti
osaston vaihtaa etulinjan jou131

rr_
yksikköjä 24.D:sta
lepäiimään.
Osaston 4.Komppania joutui kuitenkin pimeässä taisteluun Parkkilan etelä-

25.12 venäläisen osaston
eräät joukot, parantaakseen

puolella olevan

tienhaaran
luona sinne tunkeufuneen val-

etenemisen.

kosuomalaisjoukon

Valkosuomalaiset

kot

käykseen 23.12.

puolustusasemiaan. aloittivat

"Alkoi verinen taistelu.
eivät ha-

kanssa.
Asia on selitettävissä ehkä sa-

lunneet viiistyii hallit.sevilta
kukkuloiltaan. Mutta voimakkaiden rynniikköjemme allo
vihollinen joutui ahdinkoon ja
pakotettiin luopumaan asemistaan kiirsien suuria tappioita. Vallattuamme Oinalan

malla tavlla kuin edellinen tapaus.

"Samana piiiviinä (19.12)
vihollinen mainioin joukoin
ryhtyi hyökWiykseen ja alkoi
ahdistaa joukkoa jota vaihdoimme."
Tässä on epäilemättä kysy-

mys IIIJR 32:n vastaiskusta.
Kymenlaaksolainen

JR

32,

myöhemmin JR 5, on aina pitänyt itseään sangen hyvänä
joukkona, mutta aivan erikoisen vahvistuksen tälle käsityk-

selle antaa ylläoleva vihollis-

puolelta saatu harvinainen
lausunto, ja tiimäpä vielä
teoksessa, jossa suomalaisia
ei millään myötätunnolla käsi-

E*

kukkulat

.-

t.*.

&.*.},å

Å

SA-kuto

sentään

on "slobolta"

meidän puolellamme kirjattu
25.12., jolloin 4.Prikaatin pataljoonat ottivat puolustuksen

rintamavastuun JR 3l:ltä ja
II/JR 32:lta. Varsinainen Oinalan kylä oli tässä vaiheessa

+-#

I

ollut vihollisen hallussa jo viikon päivät. Mahdollisesti venäläiset tällöin miehittivät joitakin uusia maastokohtia, joita ei kuitenkaan meikäläisiltä

tellä. Mainiohan se oli Ässärykmenttikin, mutta tuskin

"

Mitään suuria taisteluja ei

+
rs§.

otettuamme hal-

linnoittauduimme puolustukseen.

Mtrclaanjärven maisemia, näköala Suurisaareen

"e*.

ja

tuumme Oinalan eteliiosan me

se

kehu-

misia saanut!

vallattu.

'§en (siis vihollisen, suomalaisten) osastoja alkoi liikkua Vanhasen (: Viholan)

Osasto oli I1.2. asti asemissaan puolustuksessa ja
"kiivi miltei jokapiiiviiisesti
taisteluja hyökkiiiiviii valko-

eteliipuolella. "
Viholan eteläpuolella ei mitään suomalaisia ollut liikkunut. Sotaan tottumaton joukko
on ehkä luullut laukauksiksi
niitä teräviä ääniä, joita luodit
esineisiin osuessaan voivat aiheuttaa.

"Avuksi tulleiden I ja A Pataljoonan Hiskettiin ryhmittyii
ja suorittaa vastahyökkiiys Oinalan kyliin suuntaan ja hintaan mihin tahansa ottaa hal-

tuunsa poistuneen

joukon

puolustusasemat. III Pataljoonan käskettiin asettua puolus-

tukseen

Parkkilanlammen
suuntaan rintama itöiin ja turvata oikea sivusta ja selusta. "
"I ja II Pataljoonaa suorit-

I

Venääiset pioneerit rydmimässä luhoamaan suomalaisten esteitä

rintamalle vastiköiin saapunut
osastomme..."
Kuvauksesta saa sellaisen
käsityksen, että taistelun tahti
olisi saneltu meidän puoleltamme. Valitettavasti tilanne
ei ollut niinpäin. Meillä ei ollut aloitetta varten tarvittavaa

voimaa eikä välinettä. Vastaiskuihin

"pirun keksin-

- aina nielivät
töihin", jotka

tivat heille möiiriityn tykistön
tukemana vastaiskun ja klo 24

paljon verta
oli ryhdytty ei
vaihdon
suinkaan vihollisen
häiritsemiseksi vaan puolus-

tienoilla heittivöt pois vihollisen. Vanhojen asemien tultua

tusasemamme hallussapitämiseksi. Vihollisen suorittamaa

haltuunotetuiksi

annoimme

joukkojen vaihtoa ei ollut oi-

vaihdettavalle osastolle tilaisuuden vetiiöntyii pois. "

keastaan havaitfukaan, mutta
kylläkin uusien ja todella hy-

"Vihollinen tiesi,

ettii

kiiynnissii oli joukkojen vaihto. Se heitti kaikki voimansa
tuleen tarkoituksella aikaansaada sekaannusta ja lyödii
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vastaan"
yhtyen Vorosh i lov-hyökkäykseen
siirtyi liikkuvaan sodankäytiin
ja eteni ensin Kangaspeltoon.
Mannerheim-linjan taistelujen
jälkeen se eteni ehkä Kääntymään, jossa oli talvisodan
pääftyessä. Aliluutnantti Begetov ja politrukki lakushenko
suomalaisia

vien joukkojen

saapuminen
mukaan taisteluun. Vastusta-

jan silmin arvioiden

niiden
taistelutaito, koulutustaso, varusteet ja henki olivat huomat-

tavan korkeat. On mielenkiintoista havaita, että taistelun

molemmat osapuolet pitävät

l.-16. 2. se

silloista vihollistaan kovana

saivat Neuvostoliiton Sanka-

porukkana

rin kunniamerkin, 20O miestä

ainakin Oinalan
puolustajat- todella arvostivat
näitä pataljoonia. Terveisiä

muita kunniamerkkejä.
Kirja on kirjoitettu huippu-

vain sinnepäin!

isänmaallisessa

Ensimmäisten taistelujen
jälkeen osasto eli rykmentti
asettui puolustukseen "IO km

Suoiralaisiin ei siinä suhtau-

leveiille rintamalle", mikä ehkä tarkoittaa Muolaanjärven ja
Yksjärven välistä kannasta
kaikkine mutkineen ja ranta-

varmistuksineen. 25.12. asti
osasto kävi useita taisteluja

"torjuen

valkosuomalaisten

hengessä.

duta millään tavalla hyvänsuopaisesti. Meikäläisten nimityksinä esiintyy tavallisimmin "valkosuomalaiset", joissakin tapauksissa "valkokaartilaiset", "bandiitit" tai peräti
"shutskorevets", "suojeluskuntalainen".
Istorija nashei tshasti on yk-

sipuolinen

hyökkiiyksiii ". tähän ilmeisesti luettuna järvikannaksen
itäosassa parin 4.Prikaatin pataljoonan voimin suoritettu

Talvisodan veteraani sai siitä
kuitenkin jonkinlaista lähem-

yhtyminen Länsi-Kannaksen

den

epäonnistuneeseen yleishyök-

muistelmateos.

pää tuttavuutta Oinalan aukei-

viholliseensa.

-)

Asemasodan

aikainen JSp

Aseveliet
kokoontuivat
Joukkosidontapaikalla näki
ratkaisutaistelun
kovina päivinä

tuttujen

'fl;,;*tr*ir:';-

aseveljien
ohimarssin
tuIi
miestä paareilla
ja kävellen.
Lääkintämiehet

tekivät
kaikkensa, mutta
moni toveri
hiljeni ikuisiksi
aioiksi Karjalan
korpeen.
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Syrärin Lotinanpellon kohdalla alkoi vihollisen suurhyökkäys

revÄÄllÄ r974 kutsun JR 2:ssa palvelleiden jiirjestiimään sodan loppumisen
kolmikymmenvuotis juhl aan
saIN

Lappeenrantaan.

Oli mielenkiintoista

tavata

miehiä, joiden kanssa kohtalot
olivat niin kiinteästi kytkeytyneet yhteen sotavuosien aikana. Keski-Pohjanmaalla asuvan veteraanin yhteydet etelä-

suomalaisiin aseveljiin olivat

olleet poikki kotiuttamisesta
lähtien.

21

.6.44 kello 07.0O

sen pataljoonan joukkosidontapaikalla.
Kuudennessa komppaniassa palvelleita kerääntyi kesäkuun seitsemännen päivän iltana noin kolmekymmentä

sa entisillä taistelupaikoilla

komppanian komentoryhmään

kuuluneen Klaus Sarastonhuvilalle. Illan ja yön hetkien
kuluessa muistojen kerää sitten kehiteltiin.
Meidän sukupolven kohdalle oli tämä taisteluiden osa tul-

lut ja kunnialla olemme sen

il-

Olihan

siihen tarjoutuisi tilaisuus.
jo taisteluiden aikana
luonnollista, että vihollinen
haavoituttuaan ei ollut enää

oli osa korsujen kolkkoudesta
hioutunut pois. Asumisen
ajankohtaisena ollessa oli

vihollinen, vaan lääkintiimiehet antoivat täysin asianmu-

useinkin naurussa pitelemistä

kaisen hoidon myös heille.

MUISTELTIIN
Vaellettiin siinä kesäyön hämyssä

yli

kolmenkymmenen

vuoden takaiseen aikaan ja

pisim-

vaellamme kohden elomme

olemiseen Pirkinitsan ja Syvä-

män aikaa huolta kantanut.
Myöhemmin sodan loppuun
saakka oli työmaani ollut toi-

ehtoota vapaassa Isänmaassa.

Iäiikintiihuollosta

komppanian

olin

Olisimme valmiit

lyömään
kättä entisen vastustajan kans-

vilahtelivat

miesten muisteloissa.

kestäneet. Ilman katkeruutta

Kuudennen

nurien kerho

man sarvia ja hampaita, jos

rin

voimalaitoksen tienoilla.

Korsujen nimet

sellaiset

- ja Kuhkuin Suotorppa, Silja

Vuosikymmenten vieriessä

suomaastoon rakennefuissa
korsuissa: illalla kun fyhjenneftiin vesi laverin alta, niin
jopa aamulla oli kiire suorittaa
sama uudelleen. Seiniihirsien
ja maavallin välissä suorittivat
rotat omaa ohjelmaansa ja
juuri unen päästä kiinni saaneen soturin kimppuun alkoivat kattohirsien raoista tipahdella verenhimoiset luteet...
Yhä uudelleen ja uudelleen
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:.Sir,'
palautui keskustelujen aiheeksi viimeinen sotakesä. Aamuvarhainen 21. päivä kesäkuuta
ei unohtune kenenkään mukana olleen mielestä, niin hirvittävä oli lentopommitus ja ty-

.ms

kistökeskitys, jolla vihollinen

aloitti suurhyökkäyksensä Lotinanpellon lohkolla. Kuormastoja alkoi tulla jatkuvana
virtana ohitsemme kohden
Kinkijevan aukeita, hevoset
vauhkoina hyppien. Ohi riensi

myös yksiköistään harhautuneita vauhkoja miehiä.
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HAAVOITTUNEITA

RIITTI
Haavoittuneiden jatkuva tun-

gos alkoi. Sairasajoneuvojen
saanti ja haavoittuneiden eva-

kuointi tuottivat sellaisia vai-

keuksia, että aina ihaillen
muistan niitä sairasautojen
kuljettajia, jotka kaikesta huoIimatta suorittivat tehtävänsä

läpi teräsmyrskyn.
Kesken kaiken saapui esi-

kuntakomppanian päiillikkö

luutnantti Kainlauri

hake-

maan apua pataljoonan komentokorsulle. Suuri pommi
oli tullut korsun nurkalle nyt-

JB 2:n miehiä matkalla kotiinpäin lmpilahdella

teisenä. Haavoittuneita tuli
yhtenään, tuttua ja tuntematonta.

Saapui myös lääkintäker-

sanfti Sipilii kuudennesta
komppaniasta
mies, joka
oli
noin vuotta aikaisemmin
minulle esittänyt vaihtoa. Hän
halusi silloin joukkosidonta-

paikalta etulinjaan ja minulla
ei ollut mitään vaihtoa vas-

taan, olihan etulinjakomppania ollut osani niin talvi- kuin

käyttäen korsua niin pahoin,
että komentaja majvri Tauno

jatkosodassakin.

Simo ei päässyt ulos korsusta.

JSP:LLÄ
OPEROITIIN

Kovan kaivamisen

jälkeen
saimme majwin ulos täysin

terveenä. Vasta Manssilassa
hän tapasi matkansa pään 1.7.

44.

Korsun ulkopuolella

- mies saanut surmansa.
oli yksi
Tulihan se ilta sillekin päivälle. Kuinka monille se päivä
oli viimeinen, sitä emme voineet tietää.

Kauhulla odotimme seuraavaa aamua
mitä se toisi tul-

Tuli toinenkin

Aseveli on saatava hoitoon

kuudennen

komppanian lääkintiimies,
korpraali Aalto rintaan haavoittuneena. Katsoimme, että
siteet olivat hyvin paikoillaan.
Jiiljelle jäänyt lääkintäaliupseer i P e r t ti T uo mo la oli tehnyt
hyvää työtä.

Aalto ei kuitenkaan ollut

Illan tullen siirsimme jouk-

tyytyväinen, vaan sanoi haavan jatkuvasti vuotavan. Aukaisin siteen ja vuoto todella

kosidontapaikkaa vähän taak-

oli huomattava, ennen seuraa-

sepäin, koska käsituliaseiden
pauke alkoi kuulua oikealta sivustalta.
Seuraavana aamuna lääkä-

vaa hoitopaikkaa se olisi saat-

lessaan?

-

rimme Olavi Sarangoxotettua
yhteyttä patal joonan komentajaan saimme luvan siirtyä
Kinkijevan kylään.
Päivä alkoi jälleen työntäy-
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tanut viedä miehen kuiviin.
Mutta vuodon tyrehdyttäminen sellaisessa kohdassa painositeellä oli mahdottomuus,
ainoa keino olisi ollut suonen
päiden sitominen. Se ei kui-

tenkaan käynyt ilman leikkausta. Ammattimiehenä Aal-

to ymmdrsi asian ja sanoi:
Leikatkaa niin paljon
- tarvitsee...
kuin
Siispä tohtori nylki puudut-

ajoneuvoista,

ei vajailla kiir-

ryillä voinut päästä

lähte-

mään. Sairasautoja ei tullut,
niin hartaasti kuin niitä olisi-

tamatta suonen päät näkyviin,

kin tarvittu. Puutetta

jotta ne saatiin tiukasti sidot-

myöskin lääkintiimiehistä, sillä osan oli pakko ryhtyä ajo-

tua, ja niin pääsi Aalto turvallisemmalla mielellä jatkamaan
matkaansa.

Yhä lähempää kuului taiste-

lun melu ja yhäti jatkui

haa-

voittuneiden tulo. Tuotiin
muiden muassa kuudennen
komppanian päällikkö luutnantti .Erkki Sorjonen, samoin
konekivädrikomppanian päällikkö, jonka nimeä en muista.
Haavoittuneilla oli tietenkin
kova halu päästä heti jatkamaan matkaa taaksepäin, mutta koska meillä oli kova pula

oli

miehiksi, koska

edellisenä
päivänä oli joitakin hevosmiehiä livistänyt, veipä yksi veikkonen hevosenkin mennessään. Hevosen saimme aikanaan takaisin, mutta miestä en
muista tavanneeni.
Niin jatkui ahertaminen

haavoittuneiden parissa.

Än<ia tuti JSp:lle

käteen

haavoittunut poika ilmoittaen
hyökkäysvaunujen olevan tulossa.

TANKIT TULEVAT!
ka: Pohjonen oli juuri saanut
laatikot rattaille, kun hyökkäysvaunu ajoi kohdalle ja

Mitä tehdä?
Tupa

oli

täynnä haavoittuneita ja jiiljellä oli vain kaksi
ajoneuvoa, joista toinen våilttiimättä tarvittaisiin kaluston

ampui kdrrystä toisen pyörän
hajalle.

kuljettamiseen. Nyt jos koskaan oli muistettava oppeja,

Mitäpä teki Pohjonen?
Irrotti hevosen aisoista ja
liihti taluttamaan kohden Karjalaisten kylää peltojen ja pusikoiden kautta saaden sitten
matkalla mukaansa luutnantti

joita vuonna 1936 läiikintäaliupseerikoulun kesäkurssin
viimeisessä taisteluharjoituksessa

oli

Viipurin

Monrepoossa

opetettu peräänfymisvaiheessa noudattamaan: jotka
liikkeelle pääsevät, ne kiireesti matkaan ja liikuntakyvyttömät kåirryihin liminäin ja lomittain!
Onnistuihan se näin, mutta

Partasen.

Tiillaisia maan hiljaisia siellä tapasi tosi toimessa
mie- ääntä
hiä, jotka eivät suurta
itsestään pitäneet ja harvoin
satfuivat mitalisateeseen.
Mutta niistä Kinkijevaan
jääneistä laatikoista taisimme

säiilille siinä ei ollut tilaa.
Eikä t?imä ollut viimeinen ker-

myöhemmin saada nuhteita

ta, kun näin kiire fuli. Niitä
kiireitä ehti sinä kesänä olla

divisioonan läåikåiriltä...

monia...

KAIKKIA EI VOITU

Viimeiseen kiirryyn sitten

PELASTAA

lastasimme kalustoa, mutta
kaksi isoa laatikkoa oli jätettävä, kun eivät sopineet.

Siitäpä sitten

låihdettiin.

Ajomies istui aisalla, taisi olla
lääkintäkorpraali Keso, minä
olin kuorman päåillä pidellen

Saman illan kuluessa tuotiin
siihen muiden mukana Osmo
Kuhanen reisiluu murskana.
Lastoitimme jalan ja toimitimme miehen taakse. Hän oli

JR 2 marssii kohti Mustilaa

varmaan joutunut olemaan

laatikkoröykkiöitä paikoil-

kauan haavoittuneena

laan. Lääkiiri ja muu henkilökunta menivät pyöräillen tai

tossa, sillä tuskat olivat kovat.

juosten.

hiihtäjä, mutta n)rt näytti siltä,
että tuskin Osmo seuraavana
talvena paljon hiihtelee. Eikä

Kuh4nen

Hetkisen kuluttua tuli vastaan hevosmies tyhjillä rattailIa. Hän oli Onni Pohjonen,
Lauritsalan poikia, joka oli ai-

ajomiehen hommaa. Käskin

hänen ottaa jiiljelle jääneet
laatikot ja seurata mukana.

Koskinen haavoittui jo Karja-

Sitä käskyä sain kuitenkin
katua, sillä juuri kun Pohjo-

oli ehtiny laatikkojen

Lääkintiimiehet lujilla

tielle, jota olimme pakene-

Leikkaa ja hän puhkaisi

massa. Pitkä rykin piippu sojotti peräiimme ja tulihan siel-

kylåin Suomen puoleiseen lai-

Peklca

tä

taan.

Partasen henkitorveen reiän

Siellä kohtasin iloisen yllätyksen: sinne saapui Pohjonen
metsien kautta hevostaan taluttaen! Hevosen selässä istui
luutnantti Partanen kurkkuun
haavoittuneena kdrsien hengi-

sijoittaen siihen käyrän metalliputken. Partasen hengitys alkoi kulkea helpommin.

kranaattejakin, mutta kai

menivät

yli koska ei kohdalle

sattunut.

AJOMIESKIN

LöYTYI
Tulimme sitten Karjalaisten

kova

sairauden jåilkeen, kuten Lappeenrannassa kuulin.
Ei kestiinyt kuudennen
komppanian päåilliköillä terveys kovin pitkään, sillä Sorjosen seuraaja luutnantti Arno

muututtua hoiti tunnollisesti

luo, kääntyi edellisten talojen
takaa hyökkäysvaunu sille

oli ollut

hiihdellyt, vaan kuolemaan
johti tiimä vamma pitkiillisen

kaisemmin hoitanut keittäjän
tehtäviä, mufta nyt tilanteen

nen

maas-

§svaikeuksia. Juuri sopivasti
siihen sattui läiikintäkapteeni

Pohjonen

ei

suuremmin

seikkailuistaan kertonut, mut-

ta sitä innostuneemman tilannekatsauksen antoi eräs

lfiel-

lä ollut jäåikiirijoukkueen poi-

laisten kylässä ja hänen seuraajansa vänrikki Asp kannettiin riukujen päiillä luoksemme Salmissa. Silloin jiilleen
oli kiire pois jyrän alta.
Siellä heitä tapasi kolmen-

kymmenen woden

jåilkeen

Lappeenrannassa. Oli paljon
tuttuja piirteitä, mutta nimi oli
monien kohdalla unohtunut,
vaikka sekin sentään kysymiillä selvisi.
Ei ollut enää askel entinen
ja useilla se oli jo nitron vauhtr
dittama.
135

MARJATTA KAHILUOTO

raF
rIlelE

II

II

SOTAVTiOSINA SYOTIIN

-TBRVEELLISESTI

Kirjoittaja, joka toimi pitkään

htolustuslaitol<sen pidettynä ja
arvostettuna pääemäntänä, muistelee
tiissä artikkelissa kotirintaman
elintarvikepulmia sotavuosina.
Taitavien ja tarkkojen naisten käsissä
minimaaliset annokset venyivät
ihmeellisellä tavalla ja tiiltäkin
tärkeiiltä osalta kotirintama kesti.
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Nåimä ja monet muul asiat olivat kortilla eikä päivän anros sodan
jatkuessa tainnul olla näin mahtava. Vasemmalla olevassa vadissa

iräyttää olevan sokeria syrnbolisoimassa nautintoaineita- Vihanneksia sai
teoriassa vapaasti

kojen perusteella

laskettu

tuotteidensa luovutusvelvolli-
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suus. Omaan käyttiiön jäävä
osuus riippui siitä miten tehokkaasti pystyi tilaansa hoitamaan.

ELÄMÄ OLI
NAISTEN
VARASSA
Miehet olivat rintamalla. Sinne olivat myös joutuneet parhaat hevoset. Maanviljelys oli
naisten, lasten ja vanhusten

harteilla. Miten rankkaa oli
tuloksen saaminen, siitä kertoi
eräs kotilomalla ollut rintama-

lotta näin:
"Oli kevät, kelirikon aika.
Rehut olivat viihissä, ei tiedetty riittävätkö ne laidunkauteen
asti. Oli siis saatava joka rehusylillinen käyttitön. Takaladolla peltotien takana oli vielä
pari kuormallista jiiljellä. Aamuhåimåirissä lähdin kotiin
jääneellä kopukalla noutomat-

kalle. Ensimmäinen

matka

yökylmän turvin onnistui hyvin, mutta toista kuormaa tehdessäni kevätaurinko sulatti
Iumen ja jään rippeet. Savista
peltotietä ja soratietä yhteensä

noin kaksi kilometriä

kis-

koimme Polle-rukka ja minä

kaikin voimin

heiniirekeä.

Kotipihalla putösimme polvillernme."

Nykypäivän

fD,--

ravitsemus-

neuvonnassa opetetaan, että

päivittäisen ruoka-annoksen
tulee koostua kuuden eri ruoka-aineryhmän edustajista eli

sen on sisällettävä:

l.

vilja-

tuotteita, 2. maitotaloustuotteita, 3. lihaa, kalaa tai munaa, 4. ravintorasvoja, 5. perunoita ja muita juureksia, 6.

Hesperiankadun puistossa kasvaa kaali, peruna ia tomaatti

NYKYISEN elintarvikkeiden

yltiikylläisyyden

keskellä
kääntyi keskustelu kerran pu-

la-aikaan. Kerrottiin kokemuksia, eräs niistä oli seuraava: "Talvella 1943 olin käymässä Helsingissä sukulaisis-

sa.

Herkuttelimme ihanilla

paahdetuilla silakkapihveillä.
Lähtiessämme kylään toiseen
sukulaisperheeseen otti emäntäni kylmäkomerosta paketin

sanoen:'Viedään tuliaisiksi
silakan päät ja ruodot, niistä
saa

mainion kalakeiton!' Eivät

olleet onnisfuneet

saamaan

kortille'.
Kaupungeissa ja asutuskeskuksissa korttiannosten varassa elävät olivat perin tiukoilla.

vihanneksia, marjoja tai hedelmiä. Sokeri, siirappi, hunaja, nautintoaineet kahvi,

tee, kaakao, virvoitusjuomat
ja mausteet eivät sisälly mihinkään em ryhmään, sillä ne-

tuoretta kalaa."

Liioista kiloista ei ollut pel-

hän eivät ole hyvinvoinnil-

Elintarvikkeiden säännöstely alkoi syksyllä 1939, YH:n
aikana, ensin suhteellisen lievänä, vain muutamaan tarvikkeeseen kohdistuvana. Nopeasti melkein kaikki perusruoka-aineemme 'joutuivat

koa. Moni saattoi ajatella, että
maaseudulla oli toisin, että
siellä oli kaikkea yltåikyllin.

lemme välttiimättömiä.
Sotiemme aikana ja pitkälti
rauhanteon jälkeenkin olivat
neljän ensimmäisen ryhmän

Mutta maanviljelijöillä, tuor
tajilla, kuten nykyisin sano-

taan, oli

viljelypinta-alan,
karjan lukumäään yms seik-

elintarvikkeet kortilla. Perunoita ja lanttuja oli yleensä
saatavissa. mutta muiden juu-
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MAIJA-LIISA
POHJOLA
resten saanti oli sattumanvaraista. Samoin oli laita kuu-

dennen ryhmän tuotteiden.
Tuontihedelmiä ei ollut edes
mustassa pörssissä.

Omatoimisuus oli tärkeätä.
Jokainen, joka sai kämmenen-

kin alan

maata käyttöönsä,

kylvi siihen hyötykasveja. Ei

ollut harvinaista, että kaupungeissa ne alueet talon ja jalka-

käytävän välissä, jotka nyt
ovat nurmikenttänä, kasvoivat
perunaa.

Korttiannokset sai yleensä
jonottamatta. Jonoja syntyi
tiedettäessä kauppaan tulevan
säännöstelyvapaata

jotain

elintarviketta,

esimerkiksi

kuorittua maitoa.
Herkästi Syvärin suunnalla

TARKAN PELIN
AIKAA

Tapasin vanhan aunukselaismummon, joka pyysi minua
luokseen t§ajua juomaan. Kiir-

Teoriassa korttiannokset sään-

simyksen uurteet kasvoillaan.
Siinä me istuimme. Sukulai-

nöstelyvapailla ruoka-aineilla
vahvistettuina vastasivat ihmisten ravinnontarvetta. Annosten koot vaihtelivat iän,
sukupuolen ja työn raskauden
mukaan. Ei voida väittää, että
näillä annoksilla elävät olisivat olleet näkiintyneitä, mutta nälkäisiä he olivat sangen
usein. Ruokatalouden hoito

set. Ystävinä. Itku silmässä,
kun erosimme.

17.7.1942
Sokerijuurikkaasta sai paitsi siirappia myds kahvinkorviketta

vaati ädrimmäistä tarkkuutta,
taitoa ja kekseliäisyyttä. Pieni
esimerkki:

Erään monilapsisen

per-

heen keittiön työpöydällä näin

rivin paperipusseja, joiden
suut oli siististi kääritty auki ja
pussit sitten peitetty pahvikannella. Emäntä huomasi kysyvän katseeni. Hän nosteli kansia selittäen: "Käsittelen kaiken leivän aina tämän puhtaan
vahakankaan päällä ja kaadan
syntyneet muruset omiin pusseihinsa: ruis-, hiiva- ja'vehnäleipä. Et voi arvatakaan
kuinka monesti kuukauden

23.7.1942
tämän ryhmän tuotteet yleensä
tarkkaan käytetyiksi. Valkeat,
siis vehnäjauhon ja valkean
leivän kupongit olivat kortissa
erikseen.
Annokset olivat yleensä
sangen pienet. Niinpä esim

kastikkeet valmistettiin tavallisesti ruisjauhoista.

Riisi ja maissi

pilalla.
Perunan

ja muiden juures-

ten käyttö kasvoi. Niitä käytettiin leivonnaisiin viljan jatkeena. Peruna- ja kasvisruuat
valtasivat alaa ruokalistoilla.

Viljatuotteet olivat siis kor-

tavasti kuluttajat saivat hirssin
käyttöönsä ennen kuin neuvontajrirjestöt ennättivät opettaa sen käynöä. Se oli likaista
ja pintakerroksen rasva usein

Lotat ovat laittaneet kukkia
kanttiininsa ympärille.

Esiinnyin

ja tulin nukku-

maan. Rauhallisessa yössä. Ei
missään ole niin hiljaista kuin
rintamalla, kun aseet eivät pu-

hu synkkää kieltään.

28.7.1942
Tykit jylisevät. Joskus kuuluu
konekiväärien rätinää. Olimme toissailtana lähellä Syväriä. Majuri Viik näytti meille
Syvärin kaupunkia. Ajoimme
mm. vanhaan luostariin, joka
on ollut vankilana. Kävimme
myös huvipuistossa. Sinistä
vdriä kaikkialla. Rinteessä oli
ulkoilmateatteri. Syvärin ran-

kanssa. Niitä oli

myös tuontitavarana. Valitet-

elttaantunutta. Kun ei tiedetty, että tavallinen huuhtelu ei

Istun pikkupöydän ääressä
Lottalan edessä JR 45:ssä.

SYVIiRILLÄ

mään ensi tuttavuuden hirssin
saatu sotasaaliiksi ja niitä tuli
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roa. Ja niin oli hirssin maine

Mutta sangen moni LänsiSuomen asukas joutui teke-

ja tattarin

neita saatiin niukasti, tulivat

pestävä. saatiin kitkerää puu-

katosivat

loppupuolella korttikuponkien

Nykyiseen viljatuotteiden
käyttöömme niihden annokset
olivat suuret, mutta kun muita
energiaa tuottavia ruoka-ai-

riitä, vaan että hirssi on oikein

markkinoilta, sellaisten olemassaolo melkein unohtui.

loppuessa nämä muruset ovat
pelastaneet perheeni pulasta. "

tilla, puhuttiin leipäkortista.

Lähdimme Kuuttilahteen. Kuka on tämän matkan tehnyt, ei
sitä unohda. Ensin se hirvittävä savivelli, sitten se hirvittävä kapulatie.

nat ovat äärettömän kauniit,
voimalaitos mahtava rakenJATKUU SEUR. NO:SSA

nelma.

nu()sastoon.
edellytti.

mihin

litterani

karhuntaljoja.

Herrat upsceril olivat ensin

viihän vaivautuneita.

oo

soffi
JATKOA ED. NO:STA

mutta

kun kauhukseni rupesin kaivelernaan niskustani Iutik«rita

oli vaunujen pehsulivat
nreissä istuinrissa
he rrat upseerit ja autt«rivat minua niittcn tappamisessa.

8.11.1942
Tampereen teatteri. Työtä on
paljon. Johtajana on Raoul af
Hällstriinr.
Myöhcmrnin olin vielä

esiinlymässä

Kannaksella.

Aleksandrovkan kylä oli levot()n. meillekin vaarallinen.
Selvisirnrne sentään hengissä.
Säcstäjänii ja solistina oli Lasja

myksen" teatterissa.

Vielä muistan kiertueen

pohjoisecn Savuk«rskelle. jossa partisaanit ()livat pelon ai-

heena. Muistan. kuinka lähdirnme Ivalosta pitkässä kolonnassa. Se

oli ensimmäinen

kosketukseni Lappiin.

Istuin ensimmäisessä kuormil-autossa. Mukana olivat
Aili Lindqvist. Arttu Suuntala
ja Esa Pakarinen. Autonkul-

lessaan outoja kulkijoita.

Pitkäjiirven rannalla.

toisella lohkolla. etulinjassa.

Oli outo kuutamo. Korvissa
suhisi. Sotilaat sanoivat. että
ne ovat räjähtämättömiä anr-

Lähdin nratkaan aivan erikoisella tavalla. Minun piti lähteä
Syväriltä mottijunalla. koska

pakko

minull:r oli radiossa esiintyrni-

Tänään esiinnymme vielä

Ionsa täyttymisen juuri tällä
tiellä partisaanien yllättäessä.
Ajoimrne ohi kuuluisan Raja-Joosepin. Tulimme Kongankankaalle. jossa meille jär-

lähteä. Minullc ilmoitettiin.

yiissä. En koskaan ole kylpe-

että veturi vic minut ja rnotli-

nyl enkä koskaan ole tullut

juna oclottaa Tokarin asenral-

saunasta lyhtyni kanssa niin
nopeasti kuin nyt.

kuunteli. Olimme niin lähellä.
että se olisi voinut vaikka napata minut!

Lauloin sydämestäni, minä

nuori tyttö, vihollisellekin.

Myöhemmin tuli keskitys.
Kun lähdimme. jäi ntajuri
Ahola komentokorsun ovelle.
Järvi oli kirkas ja tyyni katsel-

Veturi lensi kuin ennen lännessäl Mottijuna od«rtti. Sotilaat ja upseerit odrxtivat jiinnittyneinä, ketä kenraalia siellä oikein tuodaan. Astuin alas
veturista lahjaksi saatu tu)hilaukku olallani. Ymnlärtämättä aiheuttamaani hämmennys-

tä menin

toisc-n luokan vau-

ovat

joutuneet

seen mieheen!
Siitä on aikaa, kun saksalai-

set marssivat Puolaan. Olin
silloin Turun teatterissa. Esitimme juuri puolalaista "Masurkka"-operettia ja lauloimme näyttämöllä: "Kun tanssit
puolalaista masurkkaa, niin
naista norjempaa et saa..."

Ät«ia iotu kuiskasi näyttämön takaa, että saksalaiset

ovat

hyökänneet Puolaan.

Masurkkamme hidastui. Itkin

lauloin ja itkin. Kuinka
-paljon naisia ja lapsia olikaan
sen jälkeen tuhoutunut Puo-

lassa

ja koko

liekkimerenä

olevassa maailmassa...
Nyt taistelivat saksalaiset

hirvittävässä kylmyydessä viirneiseen mieheen
voi teitä

jälleen, vaimot ja -morsiamet!

Enää en osaa etsiä totuutta täs-

ruudelle, keväälle, rakkaudelIe! En tiedä, kasvanko koskaan sellaiseen kypsyyteen,

Sitten minut pistettiin laulamaan. Haitari aloitti säestyksen. Aloitin lauluni.

Ia.

1943,7.2.

Saksalaiset

Iemaan koko ajan ympärilleni
ikriänkun se olisi auttanut. jos
partisaanit olisivat yl lättäneet.
Toini Jännes ja eräs toinen sotilaskotisisar kokivat kohta-

nen. Mutta rnottijuna ehtikin

Hiljaisuus. Vihollinenkin

vuosr

tä maailmasta.

maastoutua.

oli

sen

tunnelmaan, luontoon ja tuntureihin. Sodasta huolimatta.

jettaja ja luutnantti. joiden
vieressä istuin. olivat tietysti
täysin ascistcttuja, samoin
ku()rma-auton päällä olevat
sotilaat. Minäkin opin vilkui-

jestettiin sauna. Minun piti
viimeisenä tuoda lyhty saunasta pimeässä partisaanien

muksia. Välillä

rakastuin

mottiin Stalingradissa. Satatuhatta miestä taisteli viimei-

näyttelin rnnr. "Pikku pyhi-

Illalla esiinnyimme etulinjan välittömässä läheisyydessä

Tällä matkalla

Lappiin, sen vdreihin ja

niitähän

se Pihlajanraa. Lauloin

Kiertueella, vasemmalta lnga Laure, lrma Bahikainen, Artturi Laakso,
Akseli Vr-prensola, kirioittaia ia Aku Käyhkö

sa oli takka ja sen ympärillä

Seuraavana päivänä läh-

1944 SYKSYLLÄ
Kaikki on mennyt.
En enää kohota maljaa nuo-

että voisin tuoda esille sen
tunnelman. mikä oli Kivennavalla I l. päivänä kesäkuuta.
Sulhaseni kanssa aavistimme,

että tiemme eroaisivat

tässä

maailmassa.

Häiden piti olla 8. heinäkuuta. Hän lähti omalle mat-

kalleen

minä omalleni.

samosin

sinns jäi eliimäni

- kulkea yhdessä
Emme saaneet
kuin kappaleen matkaa. Se oli
elämäni onnellisin matka.
Karjalan korpeen, jota lapsena
Niitä metsiä ja
hyvä ihminen.

dirnme ajamaan olemattomal-

vaaroja kuitenkin

la pienellä peräprutkulla surullista, sateista Luttojokea
pitkin oikeaan käsivarteen

niin kauan kuin elän.
Mitä tuntee nuori ihminen,
kun hän on kaiken kadottanut? Jopa uskonkin. Meitä oli
paljon, molemmin puolin ra-

päin. Pääsimme perille ja minut sai nrelkein raahata veneestä, olin niin jäässä. Perillä

oli rajajä:ikäreitlen korsu. jos-

jaa. Näinkö
maailmaa?

rakastan

rakennetaan

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

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+

DIKTAATTOREITA

postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)
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Kansa taisteli

Vuonna 1969 vaihdettiin
T§ekkoslovakiassa kaikki e n kommunistipuo lue e seen kuuluvien jiisenkirjat. Siten saatiin syrjöytetyksi ne, jotka eivöt hyväksyneet edellisenä
vuonna suoritettua maan
miehitystö.
Kemikalikauppaan
saapuu "uuskommunistinen" puolueen jiisen,

jonka rintapielessii

on
puolueen jösenmerkin lisöksi komea T§ekkoslo-

vakia-Neuvostoliitto

miehet kertovat

vuosikertakansiot

-seuran merkki.
Toveri myyjötär,

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- la käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mk/2 kpt)
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I Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
I Hinnat ovat voimassa v. 1980 alan.
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USKONTO

Natsien rotudogmaatikko Alfred
Rosenberg esitti oppinsa
kirjassaan
vuosisadan
myytti". Filosofi
Oswald Spengler
arvosteli sen näin:

"Tässä kiriassa ei
mikään pidä paikpaitsi sikaansa

TEHOKASTA
Ei.

Käynnissä on torikokous. Yleisön joukossa

Ei!

oleva juutalaismies keskeyttää vähän vdliä puhuian huutamalla"E,lä-

I

Mutta olihan meillä

kaikkia
niitö, huomaut-

köön Hrushtshev!"
Lopulta puhuja her-

I

taa toinen myyjö.
Ajakoon sirpillö tai
lyököön
söngen sisöön

Kuulehan, toveri!
- toki jo hiliaa! SitäOle
paitsi muistan, että vie-

teriii?

kp|

IPr

HÄuÄnÄ

luemies.

Haluan mukaan ilmaisen vuosikeftatarran 1980
mi ---I I

iE_-__--T* r

o

onko teillii "Gillette" vunumerot."
-partateriö? kysyy puo-

TILAUSKORTTI

u .........

vasaralla, toteaa kauppaa tehnyt myyjii kuivasti.

Ir
ll

--_l lr|
--.-

-J

- Eikö edes "Rava"
-merkkisiö?
-Mies poistuu.

Iä muutama kuukausi
Puolassa voidaan
Ne, jotka eivät oItakaperin kiljuit täåilH erottaa kolmiasteis- Ieet vielä heränneet,
'TIäköön Stalin!"
ta ylellisyyttä.
tervehtivät "HeiI
Siinäpäs sen näet,
Ensimmäinen
Hitler".
as- juutalainen.
vastaa
- te: oma auto.
Elääkils se?

Toinen aste: oma
kesämökki (ei sulje
YKSrSILVrÄrSrÄ
pois ensimmäistä
Brezhnev soittaa Kosy- astetta).
ginille:
Kolmas aste: oma
Sanopas, veli Al(sulkee
mielipide
josha, mikä oli sen yksisilmäisen venäIäisen pois kaksi ensimkenraalin nimi, joka mäistä astetta).

o

O

hakkasi Napoleonin!
Kutusov.
-Hetken päåistä soi puhelin jdlleen. Taas siellä

STALININ
AIKAAN
Ulkomaalainen turisti
päässyt käymään
Moskovassa. Stalinin

oli

alamaiset näyttivät syn-

kiltä ja pelokkailta.

TAL\rISODAN
HISTORIA ON
VALMIS
Sotatieteen Laitos: Talviso-

dan historia 4, Sodasta rau-

oli Brezhnev:

haan, puolustushaarat

ja erdät

Mikåis oli sen yksisilmäisen
englantilaisen

erityisalat, WSOY, Porvoo
1Y19, 438 suurikokoista si-

hakkasi Ranskan lai-

sia.

vna, runsaasti valokuvia,
taulukoita ja karttapiirrok-

amiraalin nimi, joka
vaston?

Loordi

Ulkonaisestikin

Horatio

Nelson.

Vielä kerran soittaa
toveri Brezhnev:
Mikåis se on se
juutalainen yksisilmäinen kenraali, joka aina
hakkaa arabit?

paaehtoisista, ilmapuolustuk-

sesta,

Kijanen ja eversti Yrjö Pohjanvirta), väestönsuojelusta,

Moshe Dayan,

o
PUOLALAISTA
HUUMORIA

meripuolustuksesta

(kommodori, dosentti Kalervo

ja vapaaehtoimaanpuolustustyöstä,
Päämajasta, sotataloudesta,
huollosta, demobilisaatiosta ja
talvisodan kokonaistappioista.
Arvoteos on kauttaaltaan
huolellista työtä ja sisältää
runsaasti asiatietoja
mainitkotijoukoista

vastaa Kosygin.

Ratkaisetko ristisanaa vai
mistä tämä tiedonhalu?
Eei, vastaa Brezhnev.
TääIlä on vaan
muuan
meikdläinen
marsalkka aivan päissään ja ajattelin, että
ehkä siitä tulisi tehokkaampi, jos sitä vähän
muotoilisi...

mittavan

suurteoksen viimeiseen osaan
sisältyy mm. eversti, dosentti
Vilho Tervasmäen kirjoittama
luku Tie rauhaan, edelleen
mm. luvut ulkomaisista va-

sesta

MYöHÄINEN
HERÄNNÄTSYYS
Yöpommitusten aikana pommisuojiin
syöksyvät ihmiset
voitiin Berliinissä
jakaa kolmeen ryhmään:
Ne, jotka eivät oIIeet vielä ehtineet
nukahtaa, tervehtivät sanoen "Hyvää

Onko teillä yleen-

sä- ainoatakaan onnelIista hetkeä? hän tiedusteli pädstyään sattumalta keskusteluun
neuvostokansalaisen
kanssa.
Totta kai! vastasi
tiimä.
Ajatelkaapa
- sellaista tiesimerkiksi
Iannetta, että heräätte

yöllä siihen, kun por-

- tappioitakoonpa vaikka vain

den jaoittelu yhtymittäin ja
kuukausittain. aktiivi- ja reserviupseerien menetykset
jne.
Erityisen kiinnostavia
- olleet tiedot myös violisivat
hollisen tappioista. Niitä ei
kuitenkaan ole saatu, vaan on
ollut pakko tyytyä vanhaan ar-

raskäytävdstä kuuluu vioon noin 2(X).0O0 kaaturaskaita askeleita. Ette neesta ja ehkä läes miljoonan
voi kdsittää sitä onnen miehen kokonaistappioista
Seuraava tarina on iltaa".
joka syntyy, kaatuneina, haavoittuneina,
julkaistu VarsovasNe, jotka olivat jo tunnetta,
kun kiväärinperäIlä sit- paleltuneina ja sairaina.
Talvisota oli armottoman
sa ilmestyvässä PoIi- nukkuneet, terveh- ten koputetaankin naakova koettelemus
niin puofika.lehdessä 18.3. tivät "Hyvää huo- purin oveen!
lusrajalle kuin hyökkääjälle1972.
menta".
kin. Nyt valmistunut historia-

teos on tämän kansamme kyp-

jonka läpi kansakunnan oli

syyskokeen asial linen muisto-

kuljettava voidakseen päätyä
nykyiseen vapauteen, demokratiaan ja hyvinvointiin.

merkki.

E.

RATKAISUN
VUOSI
Helge Seppälä (toim.): Suomi taisteli 5, Sotiemme suurlukemisto, WSOY, Porvoo
1979, 415 suurikokoista sivua, valokuvia.
Vuoden 1944 vaiheita käsitte-

levä lukemiston viimeistä

edellinen osa kertoo tapahtumista ja kannanotoista maan
hallituksen ja Päämajan tasalta aina etumaiseen poteroon.
Tärkeimpiä kuvauksen kohteita ovat Helsingin suurpommitukset helmikuussa, kevättalven rauhantunnustelut, kesä-

kuun suurtaistelu mm. Valkeasaaressa, Viipurissa, Ihan-

talassa, Vuosalmella ja itärajalla. Tuuloksen maihinnousu, Itä-Karjalan väestön kohtalot, neuvostopartisaanien tu-

Laps
Juva

Aivan ilmeisesti Huuskonen on katkera ja haluaa kostaa. Paikoin teksti tuntuu vah-

Kirjoittaja. pahansisuinen
suomalainen kommunisti,

1979, 350 sivua.

vastikin väritetyltä. Se antaa
kuitenkin tietoa mitalin siltä
puolelta. joka normaalisti on

kyllästyi kotimaahansa, kun

näkymättömissä.

paikkakunnan demareita ja
porvareita ei vuonna 1948

S.

vÄxBvÄÄ

saatukaan kootuksi vankilaksi

muutettavaan valssimyllyyn.
Kun yhteiskunta muutenkin
murjoi, Huuskonen siirtyi elämänkumppaneineen 1949 sa-

JUTTUA
Matti Pajula (toim.): Moskovitsit eli idänkaupan iloiset tuulet, Weilin-l-Göös,

lateitse toivemaahansa Neuvostoliittoon. Täällä hän armottoman kovan kuulusteluvaiheen jälkeen sai kahden

vuoden vankeusluomion ja

sotatapahtumien poliittista

Suomeen 1976.

TOISTA MIELTÄ
Taisto Huuskonen:
Suomen, WSOY,

Espoo 1979, 138 suurikokoista sivua, piirroksia.
Muistatteko juttua siitä, kun

Kirjoittaja selvisi

it-o

lauteet piti vastaanottajan vaa-

senniemeltä ja kertoo paikka-

timuksesta päällystää kuparil-

kunnalla vietetyn talvisodan

la? Kuinka siinä kävi, sekin

Pelkosenniemen taistelun

selviää tästä kirjasta, johon on

muistojuhlaa, jonka järjeste-

koottu mainioita

lyyn kaikki kansalaisjärjestöt,
kunta ja seurakunta osallistuivat. Tapahtuma on kyllä

tarinoita

useimmin professori L. A.

hengissä

lopuksi

Puntila. Useat muutkin vai-

muuttamaan Petroskoihin ja

riaali on saatu kasaan jututta-

kuttajat kertovat näkemyksistään.
Eiköhän kirjaan olisi
voitu -mahduttaa myös Pekka

Kentjärvel Ie. Terveytensä menettäneenä hän paneutui kir-

jailijan ammattiin ja onnistui:

malla parhaita kertojia erilaisissa illanistujaisissa. Tarina

Peitsen teräviä kolumneja.

hänen omiin kokemuksiin pe-

joita noina kuukausina tarkoin
tutkittiin?

rönsyilee rennosti pysyttäytyen kuitenkin koko ajan hy-

rustuva menestyskirjansa Te-

vän maun rajoissa

räsmyrsky Kannaksella käännettiin useille kielille ja Huuskonen hyväksyttiin Neuvosto-

kiksi näin.
Seisotaan

taustaa. Tätä sektoria edustaa

Huomiota

kiinnitetään

myös ratkaisutaistelujen tavat-

tomaan hermopaineeseen ja
sen aiheuttamiin romahdusil-

liiton kirjailijaliiton jäseneksi.
Tutustuminen Itä-Karjalan

miöihin, "t:irähtäneisiin" ja

kirjailijoihin oli kiinnostavaa:

hiippareihin. Myös isänmaan-

oppi-isänä toimi mm. Uljas
Vikström, joka opetti "sosiaIistisen realismin" perusteita:

sa pettäneitä metsäkaartilaisia

tarkastellaan
ehkäpä turhankin paljon.- Kokonaisuutena näiden asioiden esille ottaminen on kuitenkin paikallaan. Se oikoo monia harhakäsityksiä tapahtumista, joita tähän mennessä ovat usein käsitelleet vain eriasteiset sensaationmetsästäjät
henkilöt,
- ole kuuljotka eivät koskaan
leet kranaatin ujeltavan eivätkä näistä asioista mitään tiedä.

Ken tämän kirjan tarkoin
tutkii, tietää huomattavasti
enemmän siitä kiirastulesta.
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ei pidä kirjoittaa miten asiat
ovat, vaan miten niiden pitäisi
olla! Toinen avainhahmo oli
Antti Timonen, joka Huusko-

sen mukaan jopa esitti suomenkielestä kokonaan luovuttavaksi "vihollismaan kielenä" ja siirryttäväksi venäjään.
Sitten menestysromaani hävisi myynnistä
Huuskosen
- siinä suomukaan siksi, että
malaiset sotilaat saivat lomaa,
purnasivat esimiehilleen eikä

karkureita heti ammuttu. Lo-

'

I

sotakorvauskuunarien saunan

pääasiallisesti idänkauppamme puuhamiesten retkiltä naapurimaan markkinoille. Mate-

eräiden
muiden suomalaisten mukana

ja pääsi

teGrc-et

hottomuus. "Helsingin hengessä" hän pääsi siirtymään

ON

karkoituksen Siperiaan. Vankeus- ja karkoitusaikaa luonnehtivat Stalinin aikana nälkä,
terrori, puutostaudit ja tuberkuloosi.

ilmestyneessä osassa
on entistä enemmän valotettu

käsityksensä mukaan Stalinin
kuoleman jälkeenkin luonnehtivat jyrkät luokkaerot, mielipidevakoilu ja -terrori, byrokratia, lahjonta ja yleinen te-

TIiMÄ TAISTO

sekä saksalaissodan alkutapahtumat Suursaaressa ja La-

Nyt

Neuvostoliittoon, jota hänen

E.

hotyöt, lopullinen rauhanteko
pissa.

pulta kirjailija kyllästyi koko

jonkin

lasit

s5irnslkourassa

neuvottelutilaisuuden

päättäjäisissä. Muuan suomaIaisista isännistä on jo hyvässä
vauhdissa eivätkä venäläiset
kauppakumppanit hänen mielestään nosta lasejaan tarpeek-

si tiheään tahtiin. Miekkonen
miettii pitkään, miten esittäisi
asiansa, kun kielitaitokin ra-

joittuu vain

sodanaikaiseen

praktiikkaan.
Äkkiä sytyttääl

Suomalainen kauppamies
kohottaa näyttävästi Iasiaan ja
lausahtaa kehoitukseksi muilIekin:

Ruki verh!

-Isäntien

huumorintaju
tie-

osoittautui riittäväksi
tenkin.

Mukava

kirja!

-

S.

v,rott, kirjoittaa

P"ttl

muistamisen

arvoinenkin:
vahva vihollisen hyökkäyskiila oli I l. 12.39 tunkeutunut
jo Kitisen länsirannalle, kun
Armas Perksalon JR 40 lähti
18. 12. hyökkäykseen jätkänpuseroissaan 40 asteen pakkasessa. Vihollinen pakotettiin
kiivaassa taistelussa vetäytymään. OIi tapahtunut ihme,
jota Lapin Ryhmän esikuntakaan ei aluksi uskonut. Muis-

tomerkin tekstistä asia

sel-

viää: Tässä auttoi Herra.

tro
Dr,u,

Niemelä Kelanky-

lästä kirjoittaa: "Täällä Lapissa meitä ihmetyttää. miksi ei
koskaan kirjoituksissa mainita
pelkkien sotamiesten nimiä
aina vain everstit, luutnantit -ja

vääpelit. Eikö miesten nimet
ole mainitsemisen arvoisia?"
Totta kai ovatl Nämä "sileät sotamiehethän" sen varsinaisen kovimman paineen ja
tuskan kestivät. Kaikkien ni-

miä ei lehteen tietenkään mil-

Mannerheimin 75-vuotisjuhlassa Messuhallissa. Rintama-

miehen mieleen jäi erityisesti,
että prikaatin komentaja, silloinen eversti Kai Savonjousi
vaati edustajiksi etulinjan taistelijoita, ei kirjureita eikä edes

liihettejä. Näin hänkin

pääsi

mukaan pikakiväiirimiehenä.

Rrnrr*""n

suunnan 14.
Divisioonan, "Raappanan po-

rukan", asevelijuhla pidetään
Kuhmossa kesäkuun

vässä Propaganda-aseveljien
Hopeatorvet -lehdessä. Lehden puuhamiehenä oli tiettä-

Setälä.

tilaisuudessa

otettiin valokuvia, jotka julkaistiin kuukausittain ilmesty-

västi mm. Veikko Itkonen.
Lasila ei ole mistään

na

kenraaliluutnanfti Erkki
Tiedustelut ja ma-

joitusvaraukset
osoitteella

saanut

Matkailuneuvonta, Kuhmon

tätä lehteä käsiinsä ja haluaisi

kunnanvirasto, 8890O Kuhmo
tai puhelimella 986151637 tai

saada

siitä ainakin

valoko-

pion, koska tilaisuus oli niin

5l 631.

juhlava ja kohottava.
Kuka
auttaa veteraani Lasilaa?

IO
Erittlnen Pataljoona

O

artti Ponkkala, osoite

4, 42lOO Jämsä,
sodanaikainen lääkintäalikersantti, haluaisi tietoa PioneeriArvajantie

6, ra-

jan pinnan miehistä muodostettu talvisodan suojajoukkopataljoona, jota komensi Oiva
Onni Saarelainen, on kokoon-

tunut Tampereella. Kuvassa
Eero Kuisma puhuu aseveljilleen Kalevankankaan sankari-

pataljoona 26:n l.Komppanian III Joukkueen johtajana
toimineesta luutnantti Antto-

sesta.

Ponkkalaa?

visodan Kannaksen tunnetuimmista joukkoyksiköistä.
Sen miehet olivat kotoisin
pääasiallisesti Sakkolasta,
Kaukolasta, Räisälästä ja Käkisalmesta ja useat taistelivat

unohdettu. Toivottavasti kir-

O

nittävät tiihänkin asiaan huo-

ehtemme tammikuun numerossa oli kuvia venäläisistä

upseereista komeine kunniamerkkirivistöineen. Eräät luosoite rs56o

Nastola, puhelin 621 142, oli
4.6. 1942 Sinisen Prikaatin
edustajana hienossa tilaisuudessa, Suomen Marsalkka

lun

nioista piirroksista!

hyökkäyksessä

sin Vuoksen taakse.

t",,,:,

mituksen käyttöön Poika Vesannon sodanaikaisen piirrossarjan Eldankajiirven jää -lau-

tuimmassa

verisessä lähitaistelussa takai-

fJ,u"

emmo Kantola Espoosta

on ystävällisesti antanut toi-

hoillaan pataljoonan tunneVuoksen Keljan vastaiskussa
27.12.39. Suvannon yli tullut
voimakas vihollinen lyötiin

miota.

auttaa

sanoihin. Julkaisemme
kuvat sopivissa yhteyksissä.
Parhaat kiitoksemme mai-

kirjaimellisesti omilla kotipi-

joittajat vastaisuudessa kiin-

Kuka voi

o

ristillä.
Mainittu Er.P 6 oli eräs tal-

yrittäneet saada mukaan johtajien ja päiilliköiden nimien
ohella myös mahdollisimman
paljon suorittajaportaan kovien miesten nimiä. Aivan kokeeksi laskimme juuri ilmestyneestä lehtemme helmikuun
1980 numerosta miehistöön
kuuluvien nimet, joita ensi lukemalla löytyi 3l
ettei hei- kokonaan
tä siis suinkaan ole

8.

on veljesiltoja, myös hengellinen ilta. Varsinainen juhlapäivä on sunnuntai, jolloin kirkossa käynnin jiilkeen on pääjuhla urheilukentiillä, puhuja-

Mainitussa

lään saa, mutta olernme aina

7. ja

päivänä 1980. Lauantaina tutustutaan mm. Kainuun Prikaatiin ja Rajavartiostoon sekä taistelupaikkoihin. Illalla

kijamme ovat tiedustelleet,
mitä niimä merkit oikeastaan
ovat.
Osaisiko joku tehdä
selkoa- asiasta?

a

o
aikille lehtemme avusta-

jille ilmoitetaan. että verottaja
vaatii nyt jokaisen maksusuorituksen yhteydessä tietoonsa
saajan henkilötunnuksen, sen
sosiaaliturvatunnuksen. Toistaiseksi ei tarvita papinkirjaa,
kalastuskorttia eikä maarekis-

teriotetta, mutta ehkä sekin
aika vielä tulee. Ilmoittakaapa

siis jokainen, joka luulee olevansa lehdeltä jotakin saamassa, henkilötunnuksenne sihteerille joko puhelimitse tai

kirjelappusella.

ti

