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POIKA VESANTO piirtää

Eldanka järven jää
on taakse jäiinyt elämä§

on eiellä nyt fossit ja Saesit
ja puomit ja paesit juu.

Korsuissa kamina'

siellä pelataan nakkia, ramluaa,
on meillä Fritzit ja Marit

ja Petropamaxit, juu.

I

:tL
On tiiällä tallattu'
on maata vallattu'
on tiiiillä koukittu'
on täitä noukittu.

On sota tuimaa,
ei Jmo päiitä huimaa.

Pum, pum, pum, patterit pauLkuu
ia korohorot haukkuu, juu.
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Useiden vuosien aikana on valtaosa vähistä
määrärahoistamme jouduttu sitomaan ilma- ja
merivoimien välttiimättömiin hankintoihin, jotta
niimä voisivat täyttää
rauhanaikaiset tunnistamis- ja valvontatehtävänsä. Varsinaista maanpuolustusta voidaan kuitenkin parhaiten tehostaa ja
kynnysrahaa tähän maahan nostaa kehittiimällä
oloihimme sopivia maavoimia, ainoaa puolustushaaraa, jolla voidaan
katsoa olevan tehokas
ennalta estävä vaikutus
nykyisinä uuden kylmän
sodan ja yllättävien operaatioiden aikakautena.
Suomen asia ei ole ottaa kantaa sen alueen ylä-

puolella eri korkeuksissa
mahdollisesti risteileviin
satelliitteihin ja ohjuksiin, joita suurvallatkaan
eivät voi torjua. Sensijaan meillä on erinomaiset mahdollisuudet valmistautua pitzimään halIussamme ainakin huo-

mattava osa

isänmaan
tekemällä
mahdollisen hyökkääjän
olo täiillä niin sietämättömäksi, että se katsoo paremmaksi pyrkiä tavoitteisiinsa muilla keinoilla.
Tiimä tehtävä kuuluu
maavoimille.
Osa nuorista miehistämme ei "omantunnonsyistä" halua osallistua
maanpuolustukseen,
vaan valitsee helpomman
tien jatkaen kotona asuen
opiskeluaan tai kuluttaen
määräkuukaudet jossak in
näennäispalvelussa. Puolustusvoimain komentaja
on todennut, ettei tämä
voi olla lainsäätäjän tarkoitus maanpuolustusvelvollisuus koskee
jokaista Suomen kansalaista. Ellei joku halua
asetta käteensä, hän voi
tietenkin suorittaa oman
osuutensa esimerkiksi
valmistautumalla väestönsuojelun eri tehtäviin

kamarasta

raivaus-

ja

pelastus-

-palveluun, elvytys- ja
muihin lääkintätehtäviin,

palontorjuntaan, evakuoinnin avustamiseen,
työpalveluun erilaisten
suojarakenteiden aikaansaamiseksi.
On vaikea ymmärtää,
millainen olisi vakaumus, joka kieltää valmistautumasta auttamaan lähimmäistään hädän hetkellä. Väestönsuojelu-

työssä ei tarvita asetta.
Pantakoon siis nopeasti

pystyyn pari koulutus-

keskusta, jotka voivat ottaa vastaan kasvavan siviilipalvelumiesten joukon. Koulutusohjelman
laatiminen ei ole vai-

keaa: turvallisuuspolitii-

kan perusteita, fyysisen

kunnon kohentamista,
jotta se kestäisi myöhemmät harjoitukset, sen jälkeen tehokas koulutus
katastrofiajan pelastus- ja
suojaamistehtäviin.
Kouluttamalla siviilipalvelumiehet huolella

laaditun

suunnitelman
mukaisesti erilaisiin korvaaviin tehtäviin vapautetaan rintamalle monta
miestä, jotka katsovat tämän maan puolustamisen

arvoiseksi.
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Talvisod.an

SUOMI

Läinnen

Lehdet kirjoittivat
mielellään siitä,

tossäo

Viisaimmat
toimitukset
huomasivat
kuitenkin pian, ettei
pelkkä ihailu
paljoakaan auta

kuinka Suomessa
"tehtiin historiaa".

Iehd-isoo

ERIK EKHOLM

ta poikkeava ja

todella
sotaisa avunpyyntö.

epätoivoisessa
tilanteessa olevaa
kansaa.

Miksi Suomi tarvitsee MäntsäIä oli jdlleen
jokaisen irti saatavan kerran aktiivinen:
pennin?
se halusi ikioman
PIENI Möntsiilän kylö ilmatorjunta-aseen!
löhellö Helsinkiä tarvitsee ilmatorjunta-aseen!

o

Suomalaisten primitiivistä sotaa. Kuvateksti kenoo mm., että "pukka" on
"jokaisen suomalaisen miehen, naisen ja lapsen tavanomainen taistelu-

ase"

JATKOA ED. NO:STA

rikkalaiset joutuivat ohjaamaan ja kanavoimaan.

RAHAA
TARVITAAN
Lehdistön kiinnostus ja

myötätunto herättivät

eloon vilkkaan ja laajamittaisen avustustoimin-

nan, jota

ensisijaisesti
suomalaissyntyiset ame148

Apu käsitti Iuonnollisesti
normaaliin tapaan rahaa,
vaatetavaraa, lääkkeitä,
ruokatavaraa ja muuta
siihen verrattavaa.
Seuraavassa Heraldlehden numerossa vuoden 1940 tammikuun 5.
päivältä on esitetty muis-

HARD TO CRACK
Suomen nuiertaminen ei olekaan niin helppoa

kovaksi
- se osoittautuu
palaksi kuten ilmeisesti seuraavina vuorossa olevat
Ruotsi ja Norlakin

"Näin kaiken itse.
Hetkessö oli paikalla 2O

Kuten tuhannet muutkin

pienet Suomen

kylät,
joista miesvöki on temmattu rintamalle puolustamaan maataan, Mäntsälä tuntee, ettö töllainen
ase merkitsisi sille
ainoaa hengissii pysymi-

kuollutta. Ei ole kyse
taistelusta säönnöllisiö

j oukkoj a v aan s iviiliviie s -

töii vastaan. On hirvittä-

sen mahdollisuutta. Ilman sitö on kylön jöljellii
oleva viiestö _ vanhat

miehet, naiset ja lapset
toivottomassa tilanteessa vihollisen ilmaterrorin uhrina.
Kaiken tämön on suomalainen
paronitar
Ramsay kertonut elövösti
kirjeessöön ystövättörelleen neiti Frances W.
Sibleylle, joka asuu Detroitissa Washington
Roadilla. Neiti Sibley on
paronitar Ramsayn Suomen avun komitean jösen. Paronitar, joka Suo-

messa tunnetaan ,Sisar
Dagmarina, on kuuluisa

Ristilukki Stalin kumppanelneen vaanimassa saalistaan suomalaisia
"Vai kärpänen, hitto vieköön! Ampiainen!"

vöä nähdä verta vuotavia
lapsia ja haavoittuneita
naisia.
"Luuletko, että siellä
olisi ihmisiä, jotka olisivat halukkaita löhettämään rahaa ilmatorjuntakonekivöäriii varten?

vapaustaiste lun kansallinen sankaritar.
Neiti Sibley on paronitar Ramsayn kahden pienen lapsen kummi. Lapset on nyt lähetetty Ruotsiin turvaan.
"Eröänä pöivänö
syöksyi lentokone aivan
matalalla Helsingin ylöpuolella ja ampui konekisuomi "karh

un

l"lo,i!,f,,,,,,,

u
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"Varkaiden moraalia? Stalin ilmoittaa pyytäneensä apua Saksalta"

-

Punch

viiiirillö lapsiryhmöä, jo- Meillä ei tässö kunnassa
ka oli juuri tulossa kou- ole ainoatakaan ja kui-

lusta ja

juoksemassa

pommisuojaan, kirjoitti
paronitar Ramsay neiti
Sibleyn juuri saamassa
kirjeessä.

tenkin täöUä on joukoittain pakolaisia Helsingistä ja muista kaupungeista
tuhansia ja taas

tuhansia.
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"Jos saisimme töllaisen oseen, parantaisi se

ravinnosta, vaatetuksesta,
raaka-aineista, koneista ja ennen
kesta

suunnattomasti vöestön
henkistö kestiivyyttä ja lisöisi turvallisuuden tunnetta. Miintsölän pitöjön
asukkaat ovat erinomai-

kaikkea aseista, joilla
voisimme puolustaa suo-

jattomia. Ja kuitenkin
aiomme viimeiseen minuuttiin saakka puolustaa vapauttamme!"

sia

suoraluonteisia
maanviljelijöitii. Kyyne-

leet silmissii ja yhteen
puristetuin kösin he kat-

Tämän kirjeen lukeminen antanee meille aavis-

selevat ylöpuolellamme
risteileviö ja pommeja
pudottavia veniilöisiä koneita, joita vastaan emme voi mitenkään puolustautua.
"Armeijamme ja urhoollinen suojeluskuntammehan ovat rajalla.
"Meillii on puute kai-

tuksen tilonteesta, josso
suomalaiset ovat. Rintamalla heidän armeijansa
taistelee mainehikkaasti,

mutta turvaton siviiliviiestö on pysyvässii vaa-

rassa, koska vihollisen
Suomalaisen sotilaan .joulukuusi vuonna 1939, lahiapaketeissa tekstit
"kylmempää säätä", "liittoutuneiden sotilaallinen apu", "amerikkalainen
luotto", "Punainen risti" ja "Suomea avustavat rahastot"

ilmavoimien ylivoima on
suunnaton.

"Suomessa 40" alle nollanl" Lämpömittarissa on teksti "Venäjän sotilasmaine", Stalin miettii: "Voi veljet! Tässä ovat pian korvat kuumina (punai- "Ankara otel" Suomen talvi on ottanut puristukseensa Venäjän moottosina)!"
roidun armeiian

IT'S ,to BEI-OV-

ä
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Elämöä

PENTTI PERTTULI

Ruhr

***.
TUHANNET Möntsölän
kaltaiset kylät, jotka ovat
pöättäneet taistella "viimeiseen minuuttiin saakka", tarvitsevat ehdottomasti tukeamme. Yli tuhat Montrealin asukasta
on jo kiirehtinyt tarjoamaan apuaan
katsomatta yhteiskuntaluok-

kaan, poliittiseen nökemykseen tai lompakon
paksuuteen.

KUVAT
KIRJOITTAJAN
JATKOA ED. NO:STA

Yhö kasvava rahasto riittävdsti
tiimiin urhoollisen, kult- partioiden
tuurin vihollisia vastaan yrittäessä

taistelevon kansan outtamiseksi torvitsee meitii.
Löhettököä siis lahjanne,
kuinka pieni tai kuinka
suuri tahansa, Suomen
päiikonsulille herra Karl
F. Altiolle osoitteeseen
14lO Stanley Street,

Montreal.
Muistakaamme Suomen loistavia voittoja,
jotka jiiiivöt elämöön historian lehdille. Mutta äl-

o oo

Vihollisen ja omien
kenttävartioiden
viilissä oleva laaja
ei-kenenkään-maa
tarjosi jännitystä ja
seikkailua
enemmdn kuin

IAYEN
CI
I

kenttä-

Yclrlioisscr

voittaa

toisensa
oveluudessa ja
nopeudessa.
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Ylimääräisen
vaaramomentin
muodostiYat

kenttävartioiden
ympärille syntyneet
Iaajat miinakentät.

"

\

köömme unohtako myösköön Möntsiilän huutavaa avun tarvetta.

JATKUU SEUR. NO:SSA

..
Kansikuva:
Raia JP6:n 3.Komppanian useimmat kenttävartiot siiaitsivat Ontajoen varressa. Jokea sanottiin Tuonelan joeksi sen varrella usein sattuvien vihollisen väijytysten ja
myös ioen iumman värin vuoksi.

Kuvassa keskellä

b

kenttävartio

"Joen" päällikkö vänrikki Alf Damsten, vasemmalla hänen lähettinsä, oikealla komppanian päällikön
lähetti jääkåiri Reino Yrjönheikki.

r!.
t).

Vänrikki Damsten menetti näkönsä
miinaäähdyksessä aiaessaan ta-

kaa vastarannalle ilmestynyttä vihollisosastoa 4. 8. 1943

&
.l

4.Divisioonan komentaja kenraalimajuri Erkki Raappana larkaslaa etulinian kenttävartioila 3./Raia JP6:n lohkolla 3.7. 1942
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Rajajääkäripatalioona 6:n komentaia majuri Matti Murole

EI.KENENKÄÄN.
MAA
Omien linjojen ja vihollisen
linjojen väliin jäi varsin laaja
soita ja kangassaarekkeita kä-

sittävä ei-kenenkään-maa.
Ondajok i-varressa si jaitsevien

3./Raja JP6:n kenttävartioiden edessä joen takana aukeava ei-kenenkää-maa oli n. 78 km leveä, 2./Raja JP6:n

oli vihollistukikohtiin
5-6 km ja l./Raja
lohkolla oli vihollinen

edessä

matkaa n.

JP6:n

Raja JP6:n upseereila kesällä 1942. Vasemmalta 2.Komppanian päällikkö
luutnantti Tauno Tuominen, 1 .Komppanian päällikkö kapteeni ErkkiSetälä
ja 3.Komppanian varapäällikkö luutnantti Manne Kauppila

Kenttävartio Saaren päällikkö. luutnantti Eino Saarnio. Luutnantti
Saarnio tuli kuuluisaksi etenemisvaiheen aikana eräässä kiivaassa

taistelussa Omelian mottia tehtäessä Repolan poh.loispuolella.
Taistelussa oli vastakkain satoja
miehiä lyhyellä etäisyydellä palavan metsän keskellä paksun savun

seassa. Tulitus oli kovaa kiih§en
aika ajoin rätiseväksi pauhuksi ja
taas välillä vaimentuen kuuntelevaksi hiljaisuudeksi. Tappiot olivat
suuret, miehiä kaatui ia haavoittui
molemmin puolin. Kiivaimman tulen hetkeksi hiljen§essä kuului yli
Tuosta se naapuri voi tulla yli!
kirjoittaja

-

Herrat arvioivat tilannetta, vasemmalla

4---6 km leveän ja 30 km pitkän Ondajärven takana. Ete-

taistelur, joita täällä kävivär
keskenään toisiinsa törmän-

läisimmältä lohkolta Jolma-

neet partiot ja väijytysosastot.

joelta oli lähimpään vihollisen
tukikohtaan parikymmentä ki-

lometriä. Vihollinen saattoi
kuitenkin täiilläkin olla oman
tukikohtamme edessä, sen
ympiirillä tai yhdysladuilla
minä hetkenä tahansa.
Vihollisen ja omien kenttävartiolinjojen välissä oleva ei-

oli täynnä ristiin rastiin kulkevia latuja talvella ja
jotoksia kesällä ja syksyllä.
Latuja ja jotoksia ei ollut
Maasto

syytä toiseen kertaan käyttää.
Jälkien poikki oli useimmiten

vedetty hienon hieno viiksilanka, jonka toinen pää oli

kenenkään-maa muodosti eri-

solmittu läheiseen puunrunkoon ja toinen pää polun toi-

koislaatuisen toiminta-alueen.
Lukuisat olivat väijytykset,
joita molemmin puolin järjes-

selle puolen kiinnitettyyn putkimiinan sytyttimeen. TalvelIa oli latujälkeen upotettu yhtä

tettiin tämän alueen kankaiden

salakavala penaalimiina la-

poikki tai soiden reunoilla,
monet olivat ne kahakat ja
152

kaa-ajavan pysäyttämiseksi tai
sen vauhdin vähentiimiseksi.

taistelumaaston Saarnion kirkas
tenori: "Taulut alasl Paikataan!"

PARTTOT

r,zirrrrvÄr

LIIKKEELLE
KENT.tÄ.
VARTIOISTA

Kumpikin puoli tunsi toistensa tukikohdat, niiden varustukset ja niiden väliset yhdyspolut ja ladut. Raja JP6:n komentajan kerran kuussa anta-

ma salainen käsky komppanianpäälliköille sisälsi edessä

olevan kuukauden partiointiohjelman: tiedustelu- ja tu-

hoamispartioita

vihollisen
huoltoteille ja yhdysladuille ja
väijytyksiä vihollisen tukikohtien läheisyyteen. Vanginsieppaus liittyi tavoitteena jokai-

\7

Kenttävartio "Saaren" rakennuksia Ontaioen varressa 3.Komppanian\
alueella kevåiällä 1943. Saaren vahvuus oli konekivääriryhmällä jakra-7
naatinheittimistön tulenlohtueella vahvennettu joukkue

seen partioimistehtävään.

Partionjohtajiksi valittiin
komentajan ohjeen mukaan
tehtävään sopivia upseereita

tai erikoistapauksessa myöskin kyvykkäitä aliupseereita.
Muutamille partionjohtajille
karttuikin näitä vaarallisia,
kovaa kuntoa, suunnistustai-

toa, harkintaa ja rohkeutta kysyviä retkiä useita kymmeniä.
Käytetyimpiä partionjohtajia

olivat mm. luutnantti Viljo
Merilöinen, luutnantti Erkki
Karvinen, luutnantti Pentti
Hyönen, vääpeli Eino Mdkinen ja ylikersantli Aarre Merentie.

Pataljoonan komentajan
partiointikäsky sisiilsi kuukausittain myöskin tehtäviä, jois-

vahvisfuksena sen suorittamilla retkillä. Jäiikåirijoukkueen

johtajina olivat eri aikajaksoi-

na luutnantti Pentti Perttuli,
Iuutnantti T. O. Leskine n, v Aåpeli Sulo Varis, luutnantti Y.
Hironen
LtiMe.

ja vänrikki

Mauri

Myöskin l4.Divisioonan
kaukopartio-osasto, joka oli
majoitettuna Raja JP6:n esikunta-alueelle,

lähti

useille

retkilleen pataljoonan kenttä-

vartioiden kautta.

Retket
suuntautuivat vihollisen selustaan, jotkut aina Muurmannin

radalle asti. Niiden johtajina
toimivat osaston johtaja, luutnantti Eino Penttilösekä joukkueenjohtajat luutnanfti Zufrkari, vänrikki Toivo Korhokenttävartion miesten opastamana läpi edessä olevan mii-

nakentän. 3./Raja

JP6:n

alueella partio joutui ylittämään Ondajoen, jota komppa-

nian miehet sanoivat Tuonelan joeksi. Nimi johtui joen
salaperäisen tuntuisesta polveilusta soisen maaston ja
siellä olevien metsäsaarekkeiden lomitse sekä joen veden
tummasta viiristä. Monet väijytykset, joita vihollinen joen
varressa yhdyspoluilla ja kenttävartioiden edessä suoritti, lisäsivät Tuonelan tuntua.
Joen ylitettyään jatkoi partio varovasti tunnustelijoita

käyttäen ei-kenenkään-maal-

le.

Partio kulki senjdlkeen

täåillä eteen tulevan laajan

suoalueen
Raja JP6:n Jääkäriioukkueen miehiä korsunsa katolla talvella 1942

oli

kauempana vihollisen selustassa, veniiläisen

sa tavoite

divisioonan

päähuoltotiellä
Onihma-joen takana, huoltoja yhdystiellä Kuutsjiirven ja
Onihman kylän vdlissä tai vi-

hollisen tukikohtien maastos-

sa Kuutsjiirven itäpuolella.

Niimä retket sai useimmiten
tehtäväkseen Raja JP6:n jääkåirijoukkue tiillaiseen toimintaan koulutettuna ja varustet-

tuna. Joitakin kertoja toimi
jäiikiirijoukkue myöskin divisioonan kaukopartio-osaston

nen, väwikki G. Törngren ja

vänrikki B. Richardt.

Partiotehtävien

suoritus

muodostui ajan mittaan näihin
tehtäviin valituille partionjohtajille ja heidän miehilleen

normaalityöksi, joka silloin

tällöin tuli

suoritettavaksi:
partioimiskäsky saatiin pataljoonan komentajalta tai komp-

panianpädlliköltä, senjiilkeen
seurasi tehtävän analysointi ja
suunnitelma sen suorittamisesta, miesten valinta ja huol-

lon jdrjestely: a-tarvikkeet, rä-

yli

pohjoiseen

suuntautuvia pitkulaisia kangassaarekkeita pitkin "Kahden kuusen metsikköön" ja

jiihdysaineet, käsikranaatit,
miinat, viiksilanka, partiosahat, talvella ahkio ja varasukset vankia varten sekä lopuksi
mikä miesten mielestä oli
-eräs tdrkeimpiä asioita sis- josimuona eli erikoismuona,
ka sisdlsi kahvia, suklaata, sokeritiivistettä, hemekeittojauhetta, maitojauhetta ja vahvaa
lihasäilykettä.

Partio Iähti aina liikkeelle
jostakin kenttävartiosta. Se
siirtyi sinne yleensä illalla,
odotti yötä ja liihti liikkeelle

edelleen Tshakkaravaaralle,
joka oli jo vihollisen aluetta.
2.K:n lohkolta lähtevät par-

tiot pitivät tavallisimmin liihtökohtanaan vasemmalla laidalla Pedralampien rannalla

suosaarekkeessa sijaitsevaa

kenttävartio Rähinää, koska
täiiltä jatkui suosaarekkeiden
yhtäjaksoinen jono vihollisen
Kalivokankaalla ja Tshakkaravaaran pohjoispuolella olevien tukikohtien väiin.

Ondajäven

länsirannalta

kuljetettiin partiot reppuineen
veneillä vihollisen puoleiselle
153
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vastarannalle, josta ne jatkoivat edelleen vihollisen hallussa olevan Kalivolahden tukikohdan maastoon tai Kuuts-

Toinen yleisesti käytetty
miinatyyppi oli penaali, koululaisen kynäkotelon kokoi-

nen pienellä räjiihdyspanoksella ja sytyttimellä varustettu
laatikko. Penaalin pädlle astuja menetti aina jalkansa. Niitä
käyttivät erityisesti vihollisen

jåirven eteläpuolella olevan

erämaan kautta suoraan itään

vihollisen

päähuoltotielle.
Ondajåirven ylimenoa voitiin
käyttää vain pimeänä yönä ja

sissiosastot. Kuuluisan Puutoisten Prikaatin miesten repuissa niitä oli yhteensä useita
satoja. Runsas miinoitus yllät1i
snnsn kuin poikkeuksel- laajoja miinoiruksia sislisen

silloinkin normaalia suuremmalla riskillä. Reittiä käyttivär
lähinnä divisioonan kaukopartio-osaston partiot ja pataljoonan jäåikiirijoukkue.
Talvisaikaan tehtyjen ret-

kien reitinvalintaa eivät suot

esiin rikkoutuneesta

Ondajoen varressa sekä Onda-

la

vien rannoilla jopa metrin nor-

nen istuutui takaa-ajotauon aikana mättäiille ja asetteli reppuaan viereisen mättään päiil-

le. Tähän mättääseen piilotet-

tu miina räjiihti ja

korkeammalla olevia kankaita
Raja JP6:n 3.Komppanian sotapäiväkiria kertoo 20. 10.43: "Komppania

tomaksi.

sai sikaporsaan. Possu ristittiin Josef Staliniksi. Kuolinpäiväksi suunniteltiin jo tässä vaiheessa jokin kaunis kevättalven päivä maaliskuussa
1944."
Kuvassa Josef Stalin komppanianpäällikön, kapteeni Pentti

laatikkomiinat, joilla viholli-

Perttulin- hoivissa

kentän ja piikkilankaesteiden
läpi.

taan. Joufuessaan taisteluun
vihollisen kanssa ja usein vi-

Partion johtajan huhuilukaan

hollisosastojen takaa-ajamaksi

nenkin käytti usein suomen-

sin toisin kuin partion suunniteltu reitti edellytti. Harhauttaakseen vihollista siitä, mistä
kohti partio aikoo palatessaan
ylittää vihollisen kenttävartiolinjan ja viilttyäkseen joutu-

kieltä.

SALAKAVALAT JA
VAARAT LISET
MIINAKENTÄT

masta täzillä odottavan viholli-

sen väijytykseen joutui partio

Vaarallisimpia aseita olivat
miinat. Kenttävartioita suo-

siirtymään rintamasuunnassa
vihollisen selustassa pitkänkin
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jaamaan käytettiin tavallisesti
putkimiinoja, joista rakennet-

ja

ja

sen ympdrille rakennettua salakavalaa miinakenttää sai partio usein yön
ääniä ja risahduksia kuuntelevartiota

ei aina auttanut. Tuki-

kohtaan tunkeutuva viholli-

joutui partio liikkumaan täy-

suorittamaan paluunsa omalle puolelle kokonaan toiseen kenttävartioon
kuin alunperin oli ollut suunnitelma.
Liihestyessään yön pimeydessä varovasti omaa kenttä-

Väisäsen

reppu rikkoutui käyttökelvot-

olevaan omaan tukikoh-

matkan

maantien varteen kymme-

niä. Vänrikki Veikko Vöisä-

maalikorkeuden yläpuolelle,
se levisi soille ja metsiin peninkulmien alueella. Liikkuminen oli mahdollista vain

T

kumi-

saappaasta, kannettiin paareil-

jiirven ja lukuisien piktujiir-

lä

sen takaa-ajoon en-

JP6:n osastot. Miehiä, joiden
jalkaterien jäännökset tai kokonaan ruhjoutunut jalka pisti

taas tekivät kevätrulvat pääosan pataljoonan edessä olevasta matalasta maastosta kulkukelvottomaksi. Vesi nousi

Paitsi varsinaisen tehtävänsä suorittamisen aikana vihollisen alueella saattoi partiolla
olla vaikeuksia sen pyrkiessä
takaisin omille linjoille ja siel-

jiiljiltä opittiin varo-

maan

simmäisinä
liihteneet Raja

eivätkä vesistöt luonnollisestikaan rajoittaneet. Kevätaikana

ja måikimaastoja pitkin.

siosaston

3./Raia JP6:n ll Joukkueen johtaia
luutnantti Pentti Hytönen ia sotakoira Ressu muuttopuuhissa

valta tukikohdan vartiomieheltä konepistoolisarjan niskaansa. Vartiomiesten herkkyys oli ymmiirrettävää. Muutamiin kenttävartioihin oli vihollinen tunkeutunut miina-

tiin miinakenttä kenttävartion
ympiirille.

Putkimiinan räjähdyksestä
selvisi harvoin ehjänä. Niitä

Vielä on mainittava

isot

nen miinoitti puolustusasemiensa eteen kaatamansa
murroksen.

Kaikkein eniten tuottivat
Raja JP6:n lohkolla turmaa
ensinmainitut putkimiinat. Ne
olivat erikoisen vaarallisia
myöskin omille miehille. Tukikohtien perustamisvaiheessa
syksyllä l94l oli miinakentät
vedetty kiireessä tukikohtien

ympiirille. Myöskin rakennet-

tiin miinakenttiä sellaisiin
maastokohtiin tukikohtien välisessä maastossa, joissa vihollinen usein esiintyi ja joita
ei voitu täysin valvoa. Kentistä ei tässä vaiheessa vielä tehty tarkkoja karttoja. Tukikohdan siirtyessä toiseen paikkaan jäi joku sen miinakentistä usein purkamatta.

sa poikki vihollista torjuak-

Vasta omille miehille sattuneet vahingot opettivat huomaarnaan miinakenttien vaarallisuuden. Pataljoonan komentajan käskyt sisiilsivätkin
myöhemmin tukikohtien mie-

seen.

histöä vaihdettaessa erittäin

kuljettivat mukanaan myöskin

partiot, jotka yöpyessään tai
ollessaan takaa-ajettuna virittivät niitä latunsa tai jotoksen-

tiukat ohjeet siitä, että miinakenttien sijainti ja niiden läpi
kulkevat polut on jokaista lankaa ja putkea myöten tarkoin
selvitettävä tukikohdan uudelle päiillikölle ja hänen miehil-

harhauttanut takaa-ajajiaan
kulkusuuntaansa jatkuvasti

tava ja ylläpidettävä. Yksrnärsiä, pienen miehityksen varas-

muuttaen ja on palaamassa siitä syystä takaisin vieraan
komppanian lohkon kautta.
Partion lähestyessä tämän

sa olevia tukikohtia

leen.
Tästä huolimatta sattui Raja

komppanian linjoja ei kohdalla olevan kenttävartion vartiomies ole tietoinen oman par-

tistä huolimatta tunkeutumaan

JP6:ssa Ondajoki-Ondajär-

vi-Jolmajoki Johkolla

pal-

jon mi inaonnettomuuksia.
Putkimiinan räjähtäessä ei
yleensä kukaan selvinnyt vahingoittumatta.

olisi

muuten ollut mahdollista puo-

soTAPrirvriKnJo-

Iustaa.

JEN KERTOMAA

Vihollinen pyrki miinaken-

tion ulkona olosta ja ryhtyy

marassa pioneerit, jotka olivat

tulittamaan konepistoolillaan.

riisuneet yläruumiinsa pal-

nioiden

jaaksi. Käsivarsien tai rintansa iholla he tunsivat ohuen
viiksilangan kosketuksen, onnistuivat purkamaan miina-

päiväkirjat täyttyä partiokertomuksista: partioiden liihtö- ja
paluupaikoista ja -ajoista, partioiden vahvuuksista, johtajis-

Vartiomies

ei usko

huutaen
annettuja selityksiä, että kysymyksessä on oma partio. Var-

sentään joitakin onnek-

tiomies ei myöskään varoita
miinakentästä, johon partio on

vastaisena yönä v. 1942 palaa
luutnantti Pentti Perttuli johtamansa Raja JP6:n jääkiirijouk-

juuri hiihtämässä.

kueen kärjessä 4-päiväiseltä
partioretkeltä vihollisen selus-

sai

komppanianpäällikkö.

Raja JP6:n ryhdyttyä keväiillä
1942 tehtäväänsä uudelle laajalle puolustuslohkolleen Ondajtuvellä alkoivat komppa-

kaita. Helmikuun 17. päivän

Oli

ei

komentajalle, toisen

tukikohtiin. Vihollisryhmän
kiirjessä saattoivat kulkea ku-

ja pataljoonan sota-

Lr-rutnantti Perttulin hiihtäessä kärjessä räjähtää putki-

miina. Sirpaleet

vongahtele-

vat miesten välitse. Kenelle-

taan. Partio on joutunut viimeisen vuorokauden aikana

muakaan.

taisteluun takaa-ajavien vihollisosastojen kanssa, suorittanut väijytyksiä ja vastaiskuja,

Huolimatta miinakenttien
äiirimmäisestä vaarallisuudesta oli niitä kuitenkin rakennet-

kään ei kuitenkaan tule naar-

kv

Kaukopartiomies pakkaa reppuaan edessä olevaa retkeä varten. Kun
reppuun oli ensin si.joitettu patruunat, räjähdysaineet ja varsinainen sissimuona. pakattiin se niin täleen leipää kuin suinkin mahtui
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Patalioonan Jääkärijoukkue on hälytetty vihollisen takaa-ajoon tämän

siepattua meikäläisen yhteyspaniomiehen vangiksi. Ladulla on veda.
Kuvassa joukkueen taistelulähetit Toivo Väisänen ja Veikko Martikainen

kenttään aukon ja tunkeutuivat siitä tukikohtaan.
Miinat räjähtelivät kentissä
myöskin muista syistä kuin
edelläkerrotuista. Hirvet, peurat ja Iinnut osuivat viiksilankoihin, lumipaakut tai paksummat oksat putoilivat niihin

ja aiheuttivat miinan räjiihtämisen. 3./Raja JP6:n lohkolla
Ondajokivarressa kuoli miinakenttään kaksi karhua. Toisen
nahka lahjoitettiin patal joonan

ta, vihollisen latuja, jotoksia,
väijytysasemia, leiripaikkoja
ja tukikohtia sekä sen aseita ja
varusteita koskevista tiedoista, kartoista ja peitepiirroksista. Päiväkirjoihin kertyi kuvauksia kahakoista ja taiste-

Iuista, tietoja vihollisen tappioista ja saaduista vangeista,
nimiä omista kaatuneista, haavoittuneista ja vangeiksi joutuneista.

Esimerkkeinä tämän oma155

Ankaran
puolustustaistelun
ratkaisuvaiheissa

joutui miehiä er(x)n
joukostaan ja
vihollisen vangiksi.
Sotavangin tie on
henkisestikin raskas
ja ahdistava.
Lähes yhtä vaikeaa
lienee
epävarmuudessa

elävillä omaisilla.
Vaarallinen, päivittäin toistuva tehtävä: yhteyspartio kenttävartioiden
välisessä maastossa Ontajoki-linialla

leimaisen erämaalohkon tapahtumista kuvataan seuraavassa muutamia sen mukaan,
kun komppanioiden sotapäi-

väkirjat niistä kertovat.

VALPPAAT
"1,,iÅxÄnr"rouKKTJEEN MIEHET
Heinäkuun 15. päivänä 1942
iltapäivällä on Raja JP6:n jääkzirijoukkueen partio liikkeel-

lä Ondajåirven ja Jolmajzirven
vdlisellä maantiellä. Partio,
jonka johtajana on kersantti
Kauko Pietiköinen, liikkuu
pyörillä ja sen tehtävänä on

I

suorittaa Raja JP6:n komentajan käskyn mukainen kahdesti
päivässä toistuva tarkkailupartiointi maantien varressa olevalta Kevyt Osasto 2:n komp-

panian komentopaikalta oikealla olevaan Raja JP5:n tukikohtaan. Partiolla on matkaa kymmenkunta kilometriä.
Se ajaa varovasti tietä ja tien
sivuja edessään tarkaten. Tätä
kahden suuren j:irven viilistä
eriimaalohkoa käyttävät vihol-

lisen partiot usein läpikulku-

sia n. 300 metrin matkalla tien
pinnassa.
Kersantti Pietikäinen mää-

rää miehet harvaan ketjuun,

jälkiä liihdetään seuraamaan
metsään. Kilometrin päässä
on osa jiiljistä jo kerääntynyt
selvästi havaittavaksi jotok-

seksi. Kahden

kilometrin

päässä on hämmästyneillä
miehillä edessään l-l I 12
metriä leveä sammaleeseen
uurtunut syvä kulku-ura, jonka aikaansaamiseksi on pitä-

nyt periikkäin astella satoja
miehiä.

Näin tuli ilmi vihollisen

7fi)-päinen Puutoisten Sissipqikaati, joka edellisenä yönä
oli Ondajärven ja Jolmajdrven

vdlisen kannaksen

kautta
kenttävartiolinjamme harhauttaen työntynyt selustaamme.
Kersantti Pietikäinen palaa

kiireesti miehineen maantielle, kytkee mukana olleen pu-

helimen puhelinlinjaan ja tekee hälytyksen. Sissiprikaatin
takaa-ajo, joka kesti kuukau-

den, alkoi. Jääkdrijoukkueen
miesten valppautta saadaan
kiittää siitä, ettei tämä vahva

NIILO NIILES
NAIN KERTOILI

minulle

korpraali Paavo Saarinen,
l3:n
Jalkaväkirykmentti
6.Komppanian miehiä Vehmaalta. Monia muita ei näistä
tapahtumista olekaan kertomassa, sillä noihin aikoihin ei
linjassa ollut enää montakaan
ehjää kaveria naapurin

miehiä sitäkin enemmän...

mään eikä oloni kovassa pak-

ollut miellyttävä. Sitten hän huomasi kellonvitjat
kasessa

sesti, ilman kunnollisia pans-

olikin koko omaisuus tullut

sarintorjunta-aseita taistelivat
rykmentin miehet mataliksi

inventoiduksi.
Sitten minua lähdettiin kuljettamaan taaksepäin. Marssimatkaa korsulle oli vajaa kilometri.
Siellä suomea puhuva tulkki, ymmärtääkseni kapteeni,

ammutuissa taisteluhaudoissa.
Venäläiset vyöryttivät hautaa väellä ja voimalla. Meikä-

läisiä oli kovin harvassa.

irti niin että taskun

suu repesi.

taskusta rahakukkaron

sekä

VIIMEINEN TAISTO

tarjosi tupakan. Kovasti hän
tiukkasi ampumahautojemme

Äkkiä tunsin miehen putoavan
jostakin selkääni. Alkoi hurja

sijoitusta ja niiden rakennustapaa
olivatko puilla tuettu-

painiskelu

ia?

ensimmäisenä

- henki. Kumpalkintona oma
pikin väänsi toista kaikin voimin. Ottelun tulos oli kuitenkin ratkaistu jo etukäteen, sil-

kyliin, missä sillä oli tehtävänä suorittaa useiden kuukau-

nousevat pyöriltä. Jiilkiä nä-

sien aikana laajoja hävitystöi-

kalla peläten osuvansa omaan

kyy lisää siellä täällä. Kym-

tä.

mieheen.
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verini heitti käsineeni mene-

Vehmaan seurakunnan lähettämän virsikirjan. Siinäpä se

poikkisuunnassa
oleva saappaan jiilki. Miehet

JATKUU SEUR. NO:SSA

Alkutunnelmat olivat ankeat. Jostakin syystä painika-

nen panssarivaunuillaan murtanut asemamme. Epätoivoi-

maantien

het ovat löytäneet niitä lukui-

maaottelu on rat-

Toinen mies otti sormuksen ja

lä erotuomarina seisoi montun
reunalla panssarivaunu konekivääri suunnattuna taisteleviin. Ampua eivät tankistit us-

menen minuutin kuluttua mie-

ja

kaistu.

ja kiskoi ne kelloineen väkisin

miesten huomiota muutama

Yhtäkkiä kiinnittää partion

selkään

Oli 13. helmikuuta 1940.
Summan tai oikeastaan
Lähteen lohkolla oli viholli-

ja otteiltaan häikäilemätön sissiosasto päässyt salassa Suojiirvelle ja koti-Suomen raja-

paikkanaan.

Joku iskee varsikäsikranaatilla
päiihän. Toinen luja isku osuu

Pari vanjaa syöksyy leikkiin mukaan omansa avuksi.

-

Sitten jatkettiin

matkaa,

vartiomies sekä edessä että ta-

kana. Vastaan tuli marssien
joukkueen verran veniiläisiä.
Muuan mies marssirivistöstä
hyppäsi eteeni silmät raivosta

kiiluen ja löi minua nyrkillä
poskeen.
Tässä vaiheessa oli mukana

myös Oiva Anto Kalannista.

Meidät vietiin jiilleen korsuun. Kohtelu oli rauhallista,

SUMMASTA
sotauankeuteen
Kuinkahan tässä käy?

annettiin saikkaa, tupakkaa,
limppua ja sokeria.
Sitten meidät määrättiin lat-

tialle lepoasentoon ja aloitettiin jälleen kuulustelu. Tiedusteltiin kaikkia sotilaspalveluja tähän mennessä. joukkoosastoja ja viime päivien liikkeitä. Mitäpäs minä olisin
niistä muistanut...

Kun meidät sitten vietiin
vartioituina telttaan näimme
matkalla venäläisten kaatuneiden kokoamispaikan. Paikalla
oli pitkä eikä kovin matala pi-

no jäätyneitä ruumiita
ei
varmaan riittänyt yksi sata.

VALOKUVAAN
Sitten jatkettiin matkaa autolla, jossa Anton ja minun lisäk-

seni oli neljä tai viisi muuta
sotavankia. Ajeniin Perkjär-

Kohti tuntematonta tulevaisuutta

(

Halkohommiä sA-liar«

tus jatkui Raivolaan. Vangit,
joita oli jo koossa joukkueen
verran, majoitettiin palaneen
talon suojiin. Koko porukka
koottiin pihalle, käskettiin hymyillä kovasti ja otettiin valo-

velle. Pakkasta oli pari-kol-

kuva.

mekymmentä astetta eikä majapaikaksemme osoitettu kylmä varastorakennus tuntunut
varsin viihtyisältä.
Suomea puhuva vartiopääl-

Yhä parempaa seurasi.
Joukkoon tuotiin siviilipukuinen inkeriläinen, joka oli

likkö kirosi jonkun

vangin

karkaamista sellaistakin
siis tapahtui.
Yö vierettiin lartialla, peit-

teenä kovanlainen

pressu.

Kylmä oli. Ruokahalukin tun-

kovasti humalassa ja selitti
meille, kuinka mukavaa porukkaa venäläiset itse asiassa

ovat: hänetkin olivat herrat
juottaneet näin humalaan.
Neuvostoliiton olojen kehuskelua jatkui niin kauan kuin

kaikki vain

paikalla oli venäläinen upseeri. Hänen poistuttuaan muuan
hiljainen suomalainen vanki

Seuraavana aamuna kulje-

kehotti meitä muita olemaan

lui

menneen

tuntui niin sekaiselta...
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vaiti ja muistamaan olevamme

Ruokaäkin sai nyt tarpeek-

si: limppua ja suolattua silak-

suomalaisia.

Matka jatkui pressuilla pei-

kaa sai sy<idä mielin määrin ja

tetyillä autoilla Rajajoelle

vettäkin oli rajattomasti! Ylei-

kulmassa.

sen ilon huumassa eivät nämä

Täällä saatiin limppua ja jota-

antimet kuitenkaan enää eri-

vartija oli joka

kin kalan makuista lientä

tyisemmin houkutelleet.

sattumia ei ollut, joten keiton
alkuperä jäi epäselväksi. Majoitus

Ohitettiin Leningrad

oli päivällä seuratalon

tapaisessa rakennuksessa, jos-

sa sai pitkästä aikaa istua tuolilla. Yö vietettiin kylmässä
tallissa pressu peitteenä. Kun
painauduimme yhdeksi kasak-

si aivan likelle toisiamme pysyimme sulana.

Täällä suoritettiin myös to-

della perusteellinen ruumiintarkastus.

METSÄTöITÄ

Vankileinn synkeilä näkymiä Syvärin varrella

tiin pala

limppua

ja

vaunua

kohden ämpärillinen vettä,
jonka piti riittää vuorokaudeksi 25 miehelle. Käytössä oli
yksi juomamuki, jolla vesi
tarkasti tasattiin.
Vaunussa oli kamina, mutta
se paloi huonosti, kun puut
olivat tuoreita. Tarpeet tehtiin
lattialle ja potkittiin ulos ovessa olevasta pienestä luukusta.

Sitten alkoi myös työpalvelu.
Viikon aikana kuljetettiin joka

Viikon odotuksen jälkeen
juna nytkähti liikkeelle. Mat-

päivä metsätöihin. Puut kaadettiin justeerisahalla vartalon

ka kesti monta päivää. Ravinnoksi saatiin nyt limpun pala

lua ei esiintynyt, sillä henki
oli jokaiselle kallis. Kuulustelut pidettiin aina yöllä.
Erityisesti haluttiin tietää,
kuuluiko joku IKL:een tai
Suojeluskuntaan. Perhesuhteista otettiin tarkka selvä.
Suojeluskuntalaiset koottiin
erikseen pihalle ja he pääsivät

eri rakennukseen. Meitä löytyi 18 miestä.
Vartiointi "suojeluskuntatalolla" oli ankarampi kuin
muualla. Me emme esimerkiksi saaneet liikkua vapaasti

korkeudelta
selkää ei tarvinnut taittaa.- Ruoaksi saatiin
aamuin illoin limppua ja jotakin harmaata lientä.
Metsätöissä oli sotilasvartion mukana siviilimies, joka
ei yhteen viikkoon puhunut ainoatakaan sanaa. Eräänä päivänä hän sitten yllätti meidät

ja

kysymällä selvällä suomen-

Täältä matka suuntautui Uraliin. Krasominskin asemalle
tultiin 12 päivän matkan jäl-

keskusteluja tulkin avulla.
Omia oloja kehuttiin tietenkin
kovasti
meilläkin ruoka
- parani ja ylellijonkin verran
syyden huippuna jokainen sai
oman juomamukin. Sitten olikin jo mukava kuunnella ottei-

keen. Asemalta

ta Stalinin elämäkerrasta.

kielellä:
Mitäs Suomeen kuuluu?
-Olin koko ajan ollut ilman
käsineitä, kun voittaja otti ne
pois silloin heti alussa käsirysyn jälkeen. Kädet tahtoivat

väkisin paleltua.

Eräänä päivänä rohkaisin
luontoni ja menin työtä tarkastamaan tulleen upseerin Iuo
löin asennon ja näytin paleltuneita käsiäni sekä pyysin
merkkikielellä käsineitä. Upseeri otti taskustaan puhtaat
valkoiset kudotut käsineet ja

antoi ne minulle. Löin taas
luut yhteen ja kiitin sotilaallisesti.

Siistit ja hyvät käsineet ne
olivatkin ja ovat vieläkin tallella muistona inhimillisyyden
pilkahduksesta.

Sitten loppui

metsätyö.

Meidät kuormattiin suomalaiseen tavaravaunuun ja tuotiin
Leningradin ratapihalle, jossa
juna seisoi viikon.
Vaunusta ei koko aikana
päässyt ulos. Joka päivä saa158

särjen kokoinen suolakala

kahdelle miehelle päiväksi.
Särpimenä oli edelleen puoli
mukia vettä vuorokaudessa ja
jano oli kova Moskovaan asti.

URALIIN,
URALIIN...

marssittiin

aidan sisäpuolella kuten muut
vangit ja päivittäin oli vain l0
minuutin kävely.

Oppitunteja pidettiin Neuvostoliiton oloista ja tarjottiin

kuuden kilometrin matka Kor-

nilovan luostariin, joka oli
muutettu vankileiriksi ja aidattu tiheällä piikkilanka-aidalla. Vartijoilla oli apunaan
susikoirat ja valonheittimet.
Meidät majoitettiin ensiksi

päärakennukseen suurehkoon
huoneeseen, jossa oli vain yksi uuni. Se ei antanut tarpeeksi

lämpöä, mutta pressun alle
yhteen painautuen tarkeni joten kuten.
Janoon saatiin nyt vettä tar-

peeksi, mutta ruoka oli entinen. Lisäksi saatiin mahorkkaa, mutta sätkäpaperista oli
ankara pula. Ankara kuulustelu seurasi, kun joku oli vartiomiehen silmän välttäessä ny-

HUUDETTIIN
RAUHAN
KUNNIAKSI
Eräänä päivänä väki komen-

nettiin pihalle neliriviin ja ilmoitettiin rauhan tulosta. Joukostamme kajahti ankara huu-

to eikä sitä estetty.

Kartalta
näytettiin uudet rajat. Kaikesta huomasi, että vankien vaih-

to olisi pian ajankohtainen.
Niinpä sitten päästiin siihenkin vaiheeseen. Koko lei-

rin väki koottiin pihalle ja
marssi asemalle alkoi ratsumiesten vartioidessa kulkuetta. Sitten vain härkävaunuihin, ovet kiinni ja suunta län-

käissyt lehden tämän luke-

teen!

masta kirjasta. Syyllisiä ei tietenkään löydetty ja kirjan lehti

viimeinen ihme: siirryttiin

oli ehtinyt haihtua savuna ilmaan.

Kurittomuutta tai niskoitte-

Vologdan asemalla tapahtui
matkustajavaunuihin! Tunnelma joukossamme kohosi sitä
mukaa kuin kotimaa lähestyi.

ja

käännyttiin pohjoiseen
oltiin jo melkein kuin kotona!

Viipurissa kuitenkin pysähdyttiin pariksi vuorokaudeksi
ja kaikilta tiedusteltiin, eikö
haluttaisi jäädä Neuvostoliit-

toon. Meidän vaunustamme
jäi kaksi ja puheiden mukaan
koko junasta yhteensä l8
miestä. Kun vankeja oli junassa virallisten tietojen mukaan

yhteensä 564,

ei

jääneiden

prosentti ollut kovin suuri.

RYNNÄKöT,IÄ
RAJAN YLI
Sitten tuli Suuri Hetki: juna
pysähtyi Vainikkalassa viihän
ennen rajapaalua. Meidät komennettiin ulos. Molempien
maiden viranomaiset ryhtyivät
rajapaalulla selvittelemään papereitaan
mutta vankipo- oma-aloitteisesti
rukka marssi
rajan yli Suomen puolelle!
Ulkona aseman edessä oli
pitkiä ruokapöytiä täynnä ruo-

kaa jos minkdlaista. Söimme
varovasti
näin oli meitä
- kukaan tietenneuvottu eikä
kään tahtonut sairastua juuri

nyt vapauden kynnyksellä.
Viimeinen etappi oli karan-

teenileiri Helsingissä Viikin
kartanossa. Siellä oli oltava
kulkutautien varalta kolme
viikkoa. Aika käytettiin hyväksi mm. suorittamalla puhdistustoimenpiteitä, perusteellisia lääkärintarkastuksia ja
joitakin kuulusteluja.

Helluntaimaanantaina olin
kotona.

Kotona oli kaikki toivo isän
paluusta jo eräässä vaiheessa
menetetty. Näinpä sain lehdestä lukea oman kuolinilmoi-

kauniisti olivat kir- Siunausta sankarijoittaneet.
hautaan kentälle jääneenä ei
vielä ollut ehditty suorittaa.
Nyt oli ilo ylimmillään niin
tukseni

kuolleista palanneella itsellään kuin myös puolisolla ja
pikku Mirjalla sekä kaikilla
lähisukulaisilla. Sota oli viimeinkin

päättynyt!

U

JR 30:n miehet yrittivät pysytellä hengissä Murokallion
maastossa lhanta-

o

Ian suurtaistelun aikana juhannuksen
jäIkeisinä päivinä SOTILAALLI.
SUUS ENNEN
kesäIlä 1944.
Pommeja ja kra- KAIKKEA

naatteja tuli jatku- Kenraalimaiuri Ra-

vila oli heti sotien
vana vyörynä
kuin olisi pääIIe jdlkeen kävelyllä

nauraa
KARJALAISTA
Nuori mies oli katsonut

itsellen

mut§oin,

emännän, ja meni puatuskan, papin, luo ottamaan kuulutuksia.
I(ysyi puatuska:
I(ukapa on mor-

sein?

Ku määt Teron-

vuarah,
siell on korgiel

mäil punane talo. Siin
talos on kaks työtti;i;,
toinen hoigembi, toinen
tantshagembi. Se tantshakka tyttö on katsho

Turun Puutarhakakaatanut.
Miehet makasivat dulla. PanttilainasIitteinä poteron ton kulmalla oli
pohjalla. Ei tuntu- koolla joukko mie-

nut millään

pääsemiun morsein, valisti vän tarpeeksi maan
sulhasmies.
sisään.
Voibi hyvingi oIIa,
Ollaanko selälpuatuska.
myönteli
- Iään vai mahallaan?
Vai mikäbä on nimi?
joku kaverilNimi katsho pidäs oIIa, kysyi
muuten ei voi panna taan.
kuulutuksih.
OIIaan mahal- karjui tämä
Vai pideli oIIa ni- Iaan!
mi!- harmitteli sulho.
- rdiskeen sekaan.
Nimie katsho en tiijä.
Mitä varten?
Oishai kehno pidänyt
Ettei mene rosmurdua regeh da tuuva
tänne. Oishai sanonu kia silmiin! kuului
nimesä...

vankka perustelu.

hiä. Eräs tunsi Iähestyvän sotilaspukuisen henkilön entiseksi komentajakseen ia hihkaisi kavereilleen:

Riviin

jesty!
katse

Huomio

jär-

oikeaan

päin!
Sitten seurasi iImoitus:
fls11a kenraali! Osasto JR l4:n

miehiä

menossa

panttilainaamoon!
Lauri Leikkonen, Hamina

Aruoisa KansaTaisteli

-lehden lukiia
Vapaussarjan ennakkotilausetu päättyy 1. 8. 80, jolloin hinta
nousee 594 mk:aan. Toukokuun loppuun mennessä ovat
teossarjasta ilmestyneet osat 1-7 ja 9. Osat 8 ja 10 ilmestyvät
elo-syyskuussa tänä vuonna.
Tutustu ilmoitukseemme edellisellä sivulla.

KUSTANNUSPISTE OY

O

EINO KONTINEN
tamilla lavereilla meillä oli
metrin leveä petipaikka, eikä

muualla

ollut

tilanahtautta

kuin oviaukossa.

ODOTTAVAN AIKA
ON PITILi
Oli kulunut jo ainakin kuukausi rauhan solmimisesta.
Mitään ei kuitenkaan ollut
vielä tapahtunut: kuulustelut
jatkuivat entiseen tapaan, vain

sillä erotuksella, että viimeisen kysymyksen nyt teki kuulusteltava:

Jokos me milloin pääs- täåiltä lähtemään?
tään
Aikanaan sekin päivä tu- sanoi kuulustelija.
Iee,
Ruokailun aikana tuo lähtö
sitten selvisi, sillä olihan keittokin puolta paksumpaa kuin
tavallisesti.
Ja sitten välittömästi kolmiriviin leirin päätien reunaan!
Siinä alkoi nimenhuuto ja lu-

Sodan päättyminen
on jokaiselle
rintamasoturille
mieleen painuva
hetki.
Erityisen arvokas se
Iienee ollut kovia
kokeneelle
sotavangille.
Kaikilla ei
kuitenkaan ollut
paluuta
kotimaahan.
Jiiljet pelottivat.

ku. Olimme aina naureskel-

leet sitä touhua ja ajan kulu-

mista, minkä se joka aamu
vei.

I

Nyt tåimä laskenta oli aivan
eri luokkaa kuin tiihänastiset.

*

Nopeasti se selvisi, sitten vain

käännös oikeaan päin

alkoi matka kohti
Sotavankien vastaanottoa kotimaassa

SA-kuva

ja niin

asemaa,

jonne oli matkaa noin viisi kilometriä.

Joukkueiden vrilissä oli
muutamia vartiomiehiä tark-

I(Yt t-Ä se tänään on nyt
-lähtöpäivä, sanoi keittiöapulainen tullessaan käymään

majapaikassamme.

kailemassa ettei kukaan häviä
porukasta. Molemmilla sivuil-

la oli joukko ratsumiehiä, jot-

ka eivät tulleet

lähellekään

On
käsketty laittamaan iltasapus-

meitä, vaan muuten varmistivat matkamme-

päiväkeiton sekaan, ja
ruokailu on tuntia aikaisem-

Kyllä olivat tosi komeita
nuo pitkäkaulaiset orlovilaiset
karvan välkehtiessä kevätauringossa! Eikä niiden pitkissä
jaloissa näyttänyt lumi haittaavan, vaikka sitä oli aika

kat

min kuin tavallisesti. Kymmenen vapaaehtoista heti silakan
puhdistukseen!

Ovensuussa olevat ehtivät
ennen meitä tuvanperäläisiä.
Keittiölle oli ainoa komen-

nus johon vapaaehtoisia löy-

tyi.

Oli huhtikuun 17. päivän
aamu vuonna 1940. Kornilovin suuri juhlasali, johon meitä suomalaisia sotavankeja oli
majoitettu noin 300 miestä,
oli tilava. Puolalaisten raken-

paksulta.

Asemalla oli vaunuroikka
odottamassa. Meitähän oli
hiukan vajaat 600 miestä. Oli
taas suuria vaikeuksia, kun
koko joukkue ei mahtunut samaan vaunuun. Aikanaan sekin asia selvisi, mutta taisi ol-

la jo

aamuyö, kun viimein
vaunut nytkiihtivät, ja matka
161

NEUVOSTOLIITTO
alkoi kohti Suomea.
Seuraavana aamuna oltiin
Vologdan ratapihalla. Viereiselle raiteelle tuli matkustaja-

vaunuja

Tsherepovets

ja meidät siirreltiin

niihin. Pääsimme matkustamaan oikein herroiksi!

a

lFn;!,

/

Plotma

oloshova /
Boksidokorsk

POLITtrKKAA
Vaunun vaihto ei juuri tuonut
parannusta vallinneeseen ahtauteen: kahdelle tarkoitettuun
penkkiin survottiin kolmc
miestä ja paras lepopaikka oli
jälleen vaunun lattia.
Ruokaa oli kerrankin tuke-

vasti: vaunuihin tuotiin korikaupalla limppuja ja puolikas

{ä:::',:.

,uosKovA

Karaganda

o

Suzdal

oo

oo

Jelabuga

Oranki

skir

Junovo
Krasnogorsk

l-ll

O Usman

__!
Kaukaisin suomalaislerri oli pahamainernen Karaganda lähellä lnlian raiaa

\

silakkatynnyriä särpimeksi!
Juhla-ateriasta

ei

^a

puuttunut

Sotavangin käsivarsinauhassa on
kirlaimet v ia p, "voiennyi plennyi",
sotavanki

mitään kun vielä silakoiden

uintivettäkin tuotiin monta

VETI VAKAVAKSI

sangollista.

Vaunun ikkunoista oli mukava katsella vierasta maata.
Lämpötila oli muutaman päi-

Hetken kuluttua toinen kutsui
äskeisen tehtaan ihailijan ikkunaan:

vän aikana noussut 50 pakkasasteen lukemista yli nollan ja

Tulehan tänne, nyt on

nähtävää!

lumi suli kohisten. Kun maasto oli aivan tasaista eikä vesi

päässyt roudan

läpi se

Jokainen nousi tietenkin
katsomaan. Ja nähtävää todel-

jäi

maastoon suuriksi lammikoiksi
näytti kuin ratapenger
- kulkenut silmänkantaolisi

mattoman vesistön halki.

Politiikka oli koko vankeusajan aiheuttanut jatkuvasti erimielisyyttä. suunkopua ju
riitaa, joka joskus päätyi käsirysyynkin. Rauhallisempien
miesten oli silloin taltutettava
tappelupukarit.
Matkan jatkuessa toiset nä-

kivät vaunun ikkunan

läpi

vain luvatun maan ihanuuksia, toiset taas surkeaa takapa-

juisuutta. Eräälläkin asemalla
muuan "aatteen mies" innostui kehumaan ikkunasta näkyvää suurta teollisuuslaitosta:
Kumpa vain saisin jäädri

- Hyppäisin kyllä vautänne!
nusta heti paikalla...

Me muut emme kyllä nähneet juuri muuta kuin ison rakennuksen, tyhjiä tynnyreitä

-

ja
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paskaa.

I

I

3
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Erään vankileirin portti Viteleessa. Ylhäälla oleva tyotehon rlmaisin on pantu osoinamaan 14O-prosenttrsta normien täyttöå

la oli! teukailevat ja hilpeät
ilmeet muuttuivat vakaviksi
eikä sutkauksia kuulunut.
Tietä pitkin laahusti nimit-

täin kolmijonon tapaisessa

muodostelmassa ihmisjoukko,

oli miehiä,
mutta joukossa myös naisia ja
jokunen lapsikin. Maassa oli
vielä lunta, mutta osa vaeltajosta suurin osa

jista oli paljain jaloin, osalla

oli säkki käåiritty jalkojen ympiirille ja vain osalla oli jalois-

sa jonkinlaiset kengänrisat.

Vaatetus oli täysin loppuun
kulunutta, joillakin vain joitakin riepuja kädrittynä vartalon
ympiirille.

Matkaajien kunto näytti
olevan aivan lopussa ja useasti
ädrimmäisten rivien marssijat
taluttivat keskimmäistä. Joka

puolella

oli

konepistoolein

aseistettuja vartijoita koirineen. Kohtelu oli ilmeisesti
kovaa, koska ehdimme nähdä
jo monta potkuakin.

Tuon suunnilleen

oman

joukkomme kokoisen vankijoukon vaelluksen näkemisen
jdlkeen tuli vaunuun täysi hiljaisuus. Vielä seuraavanakaan
päivänä ei politikoitu.

VANHAAN
SUOMBEN
Oma kuntomme oli tässä kotiuttamisvaiheessa suhteellisen hyvä. Pieni osa vangeista

oli

tosin joutunut kokemaan

matkalla leirille ankaran nälkäkuurin
omakin painoni
- liihes kolmekymoli pudonnut
mentä kiloa. Kuitenkaan emme olleet likimainkaan sillä
tasolla kuin näkemämme ihmispoloiset.
Matka jatkui hyvää vauhtia.
Huhtikuun 19. päivän iltana

sotavankia luovutetaan aamul-

la, joten me mahtuisimme
vaihtopaikalle vasta illalla.
Ilma oli suorastaan helteinen. Vaunun ikkunat olivat
kiinni ja ovet ulkoa päin Iukossa, joten sisällä oli tukahduttavan kuuma. Vesikin oli
Iopussa eikä uutta saatu. Var-

tiomiehet näyttivät ulkopuolella olevan kovin tarkkoina.
Kaksi miestä oli vaunussamre pyörtynyt lattialle eikä
meillä muillakaan ollut helppoa. Erityisen kova jano oli
eräällä naapurilla, joka oli
uhalla syönyt leipää ja silakkaa väittäen moneen kertaan,
ettei Suomessa "viime tietojen mukaan" enää ole tällais-

Venäläisiä sotavankeia lähtövalmiina kotimaahan Kokkolan Työväentalon pihalla 23.4. 194o.
Kuva: Kerstin Monimzzoli

-

sankariteoillaan. Jotkut olivat
kanteluillaan aiheuttaneet kavereille ylimääräisiä kuulusteluja. Tästä hyvästä nämä yhteistoimintamiehet olivat saa-

neet ylimädräisen

puuroan-

takaan ruokaa. "Ropakanta"

noksen.

oli tehonnut.
Minkäänlaiset koputukset
tai merkinannot eivät näyttäneet vaikuttavan vartiomiehiin. Lopulta ovi kuitenkin
aukeni ja sisään astui lääkä-

Nythän sinulla on elä- tilaisuus! totesi erään
mäsi
eturivin "aatteen miehen"

rimme Veera mukanaan tulkki
ja muutamia vartiomiehiä.
Lääkäri lähetti heti vartio-

Sitten mies nousi synkän

miehen hakemaan vettä. Ikkunoiden avaamiseen eivät hä-

nenkään valtuutensa riittäneet, vaan paikalle oli haettava kuljetuksen johtaja, jonka
käskystä pienet tuuletusikkunat avattiin.
Odoteltiin.

UUTEEN
ISÄNMAAHAN
Puolen päivän jälkeen tuli
vaunuun tulkki ja toisteli kuuluvalla äänellä:
Nyt pojat, jos joku ha-

- jäädä Neuvostoliittoon,
luaa
niin heti vaunusta ulos! Kahden tunnin päästä mies on
Neuvostoliiton kansalainen.

vierustoveri.

Hetken

oli

vaunussa täysi

hiljaisuus.
näköisenä ylös:

Niin on ja minä myös

lähden...
Sanoi ja häipyi hiljaa vaunusta. Hänen peräänsä lähti
vielä kolme muuta kaveria.
Kovin helpolta ei isänmaan
vaihto näyttänyt. Vedet oli
miehillä silmissä heidän kä-

Kyllä oli jalka kepeä niitä
askeleita astuttaessa !
Suomen puolella meni ilta
henkilötietoja tarkistellessa ja
pikaisessa lääkärintarkastuksessa. Päivälliseksi saatiin

hernekeittoa ja kananmuna.
Lääkiirin varoittelu santsaamisesta ei oikein tahtonut vaikuttaa. Kun jälkiruuaksi oli vielä
kahvia ja pullaa, olimme to-

della kylläisiä poikia noustessamme suomalaiseen junaan.
Minullakin oli kulunut yli neljä kuukaufta siitä kun olin viimeksi maistanut tällaista ruo-

aika.

Oli taas tullut huulenheiton
Syökää pojat älkääkä

heitä taisi olla kaikkiaan kuusitoista. Vartijoiden saattamana he lähtivät marssimaan uuteen isänmaahan.

purnatko!
kuului aina josta-

Eivätkä taakseen vilkais-

joku jatkaa.
Mahtoi olla hankalaa kuul-

seet.

kin.

"viime
Ruokaa riittää
- mukaan", muisti
- aina
tietojen
tavaa tämän sanonnan alkupe-

KEPEÄSTI YLI
RAJAN

oli

oli monia, joilla

lä.

Suomessa hankalia asioita

täynnä venäläisiä sotavankeja,

Juna pysähtyi Talissa kello
07.00. Alkoi pitkä odotus. Oli

selviteltävänä. Eräät olivat

jotka näyttivät yhtä tyytyväisiltä kuin mekin.
Sitten olikin edessä jo raja-

sovittu, että 50fi) venäläistä

kuultuaan sai astua rajalinjan

vli.

Viipurissa näimme nämä
miehet viimeisen l6s11sn

jatkui kohti Vainikkalaa. Sitä ennen oli seisakkeella kaksi pitkää junaa

loikanneet linjojen yli ja vielä
muistaneet leirillä kehuskella

laan. Venäläinen virkamies
luki nimen paperista ja sen

kaa.

Vaunu meni hiljaiseksi.
Monella miehellä oli edessään
Joukossa

malaiset vastaanottajat omal-

vellessään äänettöminä vaunun läpi vartijoiden vaunuun.

olimme Valkeasaaressa, josta
seuraavana päivänä jatkoimme halki tuttujen maisemien.
Juttua riitti Kannaksen miehil-

elämänsä vaikein ratkaisu.

linja. Venäläiset saattajat olivat omalla puolellaan ja suo-

Junamatka

räiselle viljelijälle!
Pian jokainen tunsi vatsassaan aterian vaikutukset. Vessaan

tuli koko yöksi jonoa.

Yö kului torkkuessa. Aamulla Helsingin lähellä junasta noustaessa kaikki olivat
iloisia ja reippaalla mielellä.

Tiimä
parhain

oli ollut elämämme
n

junamatka!
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PENTTI P. PERTTULA

Maakuuntelu
säästi monen
miehen hengen

Englantilainen

sotilasffirjailija
LiddeII-Hart
väittää, että sotilaat
aina ovat
kuluttaneet aivan
liikaa aikaa
miettimiseen, mitä
mahtaa olla
kukkulan toisella
puolella.
Piikin miehet eivät
tyytyneet arvailuun,

^-.

Tähys§s on tärkeä tiedustelume-

netelmä

SA-kuwt

Yaan tekivät itse

puhelinkuunteluIaitteet ja ottivat
selvää asiasta.
Sen jäIkeen alkoi
taitavalla
vihollisella olla
vaikeuksia...

Mitähän tuokin tarkoittaa? Vasta- )
puoli pohtii samoia ongelmia r

PTIKKIRYKMENT'TI, JR 2.5
oli lyhyen levon jälkeen siir-

tynyt Hiisjärveltä Seesjärven
Suurlahteen

mavastuun

ja ottanut rintaJR 4:ltä. Alkoi

asemasodan vaihe. Poissiirty-

vä pataljoona

Viisterä

oli luovuttanut-miinakartat-ja
mitä nyt tietoja oli kertynyt
syksystä alkaen.

Paljon ei vastassa olevasta
vihollisesta tiedetty. Suomalainen mies komensi sielläkin
divisioonaa, jonka rykment164

tien numerot menivät toiselle
tuhannelle. Ne oli opittava
tuntemaan, sillä jokaisella komentajalla ja jokaisella jou-

kolla on omat tapansa, sen
olimme jo oppineet.
Kunpa vain aavistaisi, mitä
nuo tuolla nykin suunnittelevat!
Se oli jokaisen komentajan,
yksikön päällikön eikä vähiten

tiedustelu-upseerin mielessä
usein viipyvä ajatus, kun katse kiersi vastapuolta ja yritti
löytiä sieltä viihäisimmänkin
merkin jostakin mitä siellä ei
eilen ollut.

Sellaiset tehtävät olivat vai-

keita. Ani harvoin kävi niin,
eftä vanki saatiin odottamatta,
tavallisesti yritys valmisteltiin
huolella.

Sitä edelsi sieppauskohdan

tarkka tähystys. asemien ja
vartiopaikkojen tiedustelu,
vartiomiesten vaihtoteiden ja
-aikojen selvittely sekä lopuk-

si

vihollistukikohtaa

vastaa-

van harjoitusalueen rakentaminen omaan takamaastoon,
jossa sieppausoperaatiota harjoiteltiin. Joskus yritettiin hoitaa juttu hiljaa, joskus mentiin
rytinällä. Ani harvoin selviy-

tijoukkueeseen

luutnantti

Ja löytyihän sieltä. Meidän

Kauko Nakarin alaisiksi.
Viihitellen käytiin taloksi.
Kevät tuli Seeksen rannoille ja se tuli sellaisella voimalla, että sitä moni etelän mies
ihmetteli. Hetkessä suot olivat
ylipääsemättömiä, tiet pohjattomia
maa oli ollut roudas-

kahta insinööriåimme Voitto

sa syvdlle.

Ensimmäiseksi

oli

rakennettava kapulateitä, niille havuja ja pädlle soraa, että hr-rol-

lon kulku varmistui. Oli kaivettava korsut maahan, tehtävä hevosille tallit ja edessä oli
rakennettava ampuma- ja yh-

Ioutsenniemeä ja Oskari Boströmiii kiinnosti ennen muuta
kaikki mikä vähänkin viittasi
tekniikkaan. Heidän mukanaan kulkeutui milloin mitäkin vekotinta
ks116n vsn[- ja yhtä jos
läinen miinaharava

toistakin muuta.
Aikansa kinasteltuaan mie-

het ryhtyivät puuhaan ja se,
mikä näiden tiilläkin hetkellä
monen patentin omistavien
keksijäkaverusten ajatustyön

ja näppärien käsien tuotteena
sitten syntyi, ylitti meidän
hurjimmatkin toiveunemme.

TEKNIIKKAA
Oli ollut kerran puhetta siitä,
että veniiläiset käyttivät yksijohtojärjestelmää puhelinyhteyksissään maan toimiessa
toisena johtimena.

Kun poikien laite sitten oli

valmis,

oli

saatava muutama

tapsi pitkin pituuttaan ei-kenenkään maalle ja kiinnitettävä tapsin päiihän vaikkapa kiväärin puhdistuspuikko ja
työnnettävä se maahan.
No
se nyt ei ollut vaikea

tehtävä.
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Nyl kuuluu kummia!

TIEDUSTELU

TOIMII
Tilannekartalle alkoi hiljalleen kertyä merkintöjä, tiedustelupäiväkirjaan havaintoja ja mieleen kuva vastapuolesta. Eriväriset neulat kartalla
kertoivat, mitä tukikohtaa vihollinen oli viime päivinä am-
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dyttiin menestyksellisesti ilman omia tappioita.
Ei ihme, jos ajatus joskus
leikki utopioiden parissa: olisipa keino päästä noiden viestijohtimiin ja kuunirella, mitä
he puhuvat!

Se tapahtui sitten

aivan

tuudittaakseen

kuin noiruuden avulla! Vaikka
periaate selvisi, tuntui se sittenkin miltei yliluonnolliselta.
Maaliskuun lopulla tuli pataljoonalle huomattava miehistötäydennys. Kun siinä ko-

Tietiimättömyys vastapuo-

mentoteltan luona vastasaapuneita kantakorttitietojen ja kyselyiden perusteella jaettiin

punut joko tavallista vilkkaammin tai minkä se näyfti
kokonaan unohtaneen, rauhoittaneen

ehkä sen puolustajat
uneen tai
hetken varomattomuuteen.
len aikeista kiusasi myös kor-

keita portaita. Aika ajoin ruli

käsky "kielen" hakemisesta,
vanginsieppaamisesta.

yksiköihin, lankesi luonnostaan, että kaksi insinööriä,
korpraaleita kumpikin, joutuivat esikuntakomppanian vies-

dyshaudat, poterot ja asemat,
kun lumi suli ja jätti meidät
suojattomiksi.

Onneksi olivat päivät pidentyneet. Ja sitten Fossipolr
ti viholliselta sen asemat ja

ajoi sen kauas metsän

sisään

pois rannan tuntumasta, johon
se vain pimeän ajaksi työnsi
vartiomiehet.
Noihin aikoihin huomattiin,
että Suurlahden pohjukan laitureiden varsille oli kertynyt

kaikenlaista kamaa, jota vihollinen oli evakuoinut, mutta
ei ollut ehtinyt vielä viedä
pois. Hämärää riitti vielä sen
verran yön sydämen hetkiksi,
että jotkut uteliaat kävivät katsomassa, mitä noissa kasoissa

oikein oli.

Hieman vaikeammaksi se
tuli vasta ajan mittaan, kun jokaisen välimaastoon lähtevän
partion piti vetää vanhaa tapsia sinne suoraksi kuunteluverkon tehostamiseksi. Perisuomalaiseen tapaan miehet
halusivat tietää, miksi näin oli
tehtävä. Kun toisaalta vain
meille harvoille oli selvinnyt,
että käsissämme oli arvaamat-

toman arvokas laite, suorastaan korvaamaton, oli sen ole-

massaolo yritettävä salata ja

pitää siitä tietävien joukko
niin pienenä kuin mahdollista.
Partioillekaan ei voinut asiasta
kertoa ja jutusta oli viiliin rulla
hyvien suhteiden kompastus-

kivi.
Oli keksittävä melkein mitä
hulluja selityksiä tahansa
esimerkiksi:

-

Katsos, enhän minä

muutoin pysty

tietiimään,
oletteko te käyneet noita lähipusikkoja kauempana, mutta

kun vedätte tämän tapsin suoraksi ja seuraava partio tarkistaa asian, tiedämme, että Liisteojalla olette käyneet.
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Tuskin he tuota uskoivat,
mutta vetivät kuitenkin tapseja viuhkamaisesti Liisteojalle
saakka ja ylikin. Ja kuuluvuus

uusi joukko-osasto niiden mukaan.
Vaikein tapaus oli Merijal-

tuolla naapurissakin, olemme
sopineet virkaveljen kanssa
tuolla toisella puolella, että

kaväkiprikaati

parani.

maantuminen vastapäätä tiesi

Kun nyt vuosien takaa luin
Piikin tie -kirjan, saatoin vain

aina ikävyyksiä. Kaikista va-

kerran päivässä viihän autamme toisiamme.
Meillä oli myös syytä pelä-

hämmästyä siitä, miten tuntemattomaksi maakuuntelumme
oli sittenkin jäänyt. Siitä kerrotaan, mutta tarinat ovat hupaisia. Vain yhden kerran tiesimme, että joku tieto maa-

kuuntelustamme oli mennyt
tavalla tai toisella
luulta-

- juoruavasti tavanmukaisena

44, jonka il-

rotoimistamme huolimatta oli
yksi heidän suurella huolella

ja kärsiviillisyydellä tekemänsä vanginsieppaus vähällä onnisfu a: aseetta vedenhakumat-

kalle yläruumis paljaana lähtenyt miehemme joutui käsikiihmään ja olisi päässyt kar-

tä, että kenties vihollinenkin
pystyi kuuntelemaan, vaikka
meillä oli kaksijohtojäjestelmä. Oma laite olisi kyllä ilmeisesti paljastanut sen vuodot, mutta varmuus oli paras.

TORJUTTIIN

kuun, mutta konepistoolisuih-

Seuraavana päivänä

ku katkaisi pakomatkan. Piis-

säys!

tuli

ry-

ehdittiin tyhjentää yksi kk-pesåike ja siirtää ase vaihtoasemaan, sulkea yhdyshauta ja

heittää yksi reservijoukkue
valmiiksi sulkuasemaan tuki-

kohdan sivulle. Isku kohdistui
siten tyhjään asemaan, johon

koko vihollisen

tiedustelu-

komppania tulituen suojassa

syöksyi pääsemättä enää

eteenpäin ja paluutien ollessa
poikki. He kaatuivat sinne,

vain taistelulähettialiupseeri
hänkin pahoin haavoittu-neena säilf i hengissä ja eh- kertoa hankkeesta ja
ti hieman

vihollisen korviin,
mutta ilmeisesti
niin heikkomisena

na, että juttu ei paljastunut.
Siellä annettiin vain ylimalkainen käsky, jolla turhat puhelut öisin puhelinpäivystä-
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jiEn kesken kiellettiin ja salas-

sapitoa tähdennettiin. Sanot-

tiin, että epäillään vihollisen

.t

jollakin tavalla voivan kuun-
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nella puheluita.

TIETOA TULI
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Koostuisi huiman jännittävä

kirja, jos kerrottaisiin kaikki
se, mitä saatiin tietää maakuuntelun avulla. Ylemmät
esikunnatkin kiinnostuivat tie-

tysti heti asiasta ja olivat ute-

liaita kuin mitkäkin, mutta
sielläkin ilmeisesti osattiin
saatujen tietojen jakelu rajoittaa tiedustelu- ja operaatio-

osastoille

ja

-r.h
Nyt sopii jo tullakin

-

täällä on valmista

katykkien ja heitintulen suo-

Niinpä säännöllisissä Maaselän Ryhmän Esikunnan tiedustelu-upseereille järjestä-

jassa sieppauspartio päiisi vetäytymään.
Kuulimme sitten pari varomatonta sanaa ja arvasimme,

missä tilaisuuksissa

että käynnissä

komentajille.

ei maa-

oli jo

toinen

kuuntelusta laajemmin kerrottu.
En tiedä, sovellettiinko sitä

yritys rauhoitettuun tukikoh-

muilla rintamilla. Meillä

dassa, jossa

se

pelasi ja vanginsieppauksia ei
tarvittu. Olimme erittäin hyvin selvillä vastapuolen hankkeista.

Aikaa myöten kuuntelijoista kehittyi varsin taitavia. Hei-

tä oli kolme miestä, kaikilla
äidinkieli venäjä. Vaikka vihollinen
kuten mekin

aika-ajoin- vaihtoi peitenimisja
töä
myös etulinjassa oleva
joukko-osasto vaihtui, pääsimme pian selville heistä.
Aikaa myöten keräsimme nimistöä sekä erilaisten äänien
tuntomerkit ja kun uudet äänet
tulivat linjalle, tunnistettiin
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taan meidän ja JR 5:n saumal-

la, suolle pistävässä tukikoholi hiekkasäkeistä
aikaansaatu rintavarustus.

Kävin varoittamassa tukikohdan päiillikköä, joka ryhtyi penäämään tietoa siitä,
mistä muka tiesin, että hänen
tukikohtaansa tehtäisiin uusi
yritys ihan millä hetkellä hyvänsä.

Ei ollut varaa paljastaa

edes

omille upseereille niin arvokasta tietoa. Lomajunissa ja
kotilomilla, ravintoloissa, puhuttiin ja leuhkittiin muutoinkin riittämiin. Oli vain seliter
tävä, että kun meiltä tiedustelumiehiltä aina vaaditaan tietoja niin tdllä puolen kuin

A

Oli vain vihollisen oma munaus, kun se avasi kiivaan
keskityksen tukikohtaan hetkeä liian aikaisin ja suon alakasvullisuuden suojassa päiväkausia ryöminyt maastopukuinen, iholtaankin tuhrittu
partio nousi liian kaukaa heit-

tämään

käsikranaattejaan.

Lankaeste, tiheä miinoitus ja
tulenjohtueen varuillaanolo
pitivät vihollista aloillaan niin
että miehet ehtivät asemiin ja
koko vihollispartio tuhoutui.
Myös äitienpäivän hyökkäys olisi saattanut koitua
meille ainakin tappiolliseksi,
kuunteluaseellei "Korva"
- hetkeä aikaima
olisi vain

- kuullut laitteillaan vesemmin
näjänkielistä kuiskausta:
Puro ylitetty, kaikki raujatkamme tehtävää...
hallista,
Kuuntelija ymmärsi heti,
mistä oli kyse ja ilmoitti puhelimella tiedon esikuntaan.

Ne minuutit olivat kalliit:

osoittaa päällikkönsä, jonka
karttalaukusta löytyi muutama

tieto ja miehistöluettelo.

Sen

perusteella saatoimme todeta,
että kenelläkään ei ollut ollut
paluuta.

Kuunteluraportit menivät

palkintoa vaille.

päivittäin rykmenttiin ja sieltä

Tein Pääesikunnan viesti-

eteenpäin. Vasta paljon sodan
päättymisen jiilkeen maakuunteluasia tuli keskustelun ai-

komentajalle esityksen mo-

heeksi eversti Vilho Tervas-

oman puoltolauseensa. Sain
kohteliaan mutta kieltävän

möenkanssa. Hän jos kukaan
tunsi noiden tietojen silloisen
arvon. En vain millään jaksa-

nut silloin muistaa

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

lempien keksijäin palkitsemisesta ja Tervasmäki kirjoitti

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

vastauksen.

noiden

keksijöiden nimiä, mutta sitten vuosien jiilkeen kohtalo

tuli

taas peliin: Funchalissa,

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl

Madeiralla, osuin samaan ho-

telliin Voitto

Joutsenniemen
kanssa ja meiltä kului erinäi-

Tykislökin

on valmiina,

puuttuu

vain AMPUKAA -komento
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Kansa taisteli

miehet kertovat
vuosikertakansiot

TILAUSKORTTI
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mW2 kpl)
tr
.. .. kpl
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1980
Hyvin menee!

siä tunteja tapaus Korvan
Eivät laitteen keksijätkään
silloin olleet saaneet tietää
keksimänsä laitteen arvoa ja

saimme tietää, se tuntuu jos-

kanssa.

ansaitsemaansa

kus aivan uskomattomalta!

Etunami

run.

osoite

Vahinko, että

nämäkin
kuunteluraportit lienevät menneet operaatio Stella Polarisin
mukana maasta. Mitä kaikkea

jäivät näin

Sukunimi
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Postinumero

I

Postitoimipaikka

Hinnat ovat voimassa v. '198O
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O Lottien ansiokasta työtä muisteltaessa unohtuu usein eräs pieni

ryh-

md: eläinlääkintäIotat.
O Näidenkin tyttöjen ahkerointi vapautti monta miestä rintamalle puoIustamaan maataan ase kädessä.
O l{ärsivien eläinten auttaminen CI
ollut hienohelmojen hommaa. Siihen
sopivat vain todella reippaat tytöt.

Koilr LO IAT
MIRJA VIRTALUOMA

Kurssin iltahartaus Kintaudella

)

"TARVITAAN nuoria naisia,
jotka ovat tottuneet olemaan
tekemisissä eläinten, varsinkin hevosten kanssa. Kyseeseen tulevat maatilojen tyttäret, eläinlääketieteen opisketijat, maatalousylioppilaat ja
muut heihin verrattavat."

Heti alkuun saimme

ja

omaksuimme konilotan kals-

kahtavan nimityksen! Emme
suinkaan pitäneet sitä haukkumanimenä, vaan olimme siitä
jopa ylpeitä
mitä nyt muka

olivat tavalliset

taisi

kipusiskot
verrattuna meihin amatsoneihin, jotka uskalsimme käsitellä nuoria ratsuja, oriitakin, ja
ratsastaakin niillä, kun kroppa

lousylioppilaana tunsin kuulu-

tuntui vaativan liikuntaa tai
kun hevosten jalottelu oli oh-

Näin ilmoitettiin

Lotta

Svärd -piirin toimistosta joskus jatkosodan aikana

olla keväällä 1942. -Maata-

vani etsittyjen joukkoon, ilmoittauduin ja sain kehotuksen lähteä Kintaudelle eläinlääkintäkurssille.

Kurssin johtajana toimi
eläinlääkintäeversti Staufer.
Hänen opastuksellaan saimme
perehtyä sekä teoriassa että
käytännössä niin terveiden
kuin sairaidenkin hevosten

hoitoon ja käsittelyyn.
Ensin piti kuitenkin oppia
Iiikuttelemaan, käsittelemään
ja "esittämään" hevosia.
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jelmassa.

OPPIA JA
HARJOITUSTA
Aivan ensiksi opimme nostamaan ja pitelemään hevosen
sekä etu- että takajalkaa ylhäällä kengitystä tai hoitotoimenpiteitä varten. Sitten harjoittelimme erilaisten siteiden
kiinnittämistä, myös nivelten

kohdalle. Kurssin johtaja antoi kokeneen eläinlääkärin vii-

saita neuvoja potkurien taltuttamiseksi sekä opasti kädestä
pitäen, missä kohdassa oli tur-

vallisinta seisoa, jos hevonen

yritti

käyrlää

kavioitaan.

Eversti Staufer tuntui kantavan vakavaa huolta siitä. ettei

meistä tytiiistä vain kukaan
kurssin aikana jäisi hevosen
jalkoihin.

Muutamat joutuivat vielä
jatkokurssille. jota kulsuimme
trikiinikurssiksi. Eläinlääketieteellisen korkeakoulun Iaboratoriossa tutkimme lihanäytteissä olevia pieneläjiä,

nuksen omaan kenttiihevossai-

raalaamme. Kohdalleni osuneen I 6.Kenttähevossairaalan
sijoituspaikka oli ensin Kolat-

selkri, myiihemrnin Jessoila
- nykyisin Essoilaksi nimi-

ja lopuksi Äänislinna,
tetty
nl,kf -inen Petroskoi.
Työmme

oli

pääasiallisesti

toimintaa eläinlääkäreiden as-

sistenttina:

instrumenttien

puhdislusta, niiden ojcntamista leikkausta suorittavalle
eläinlääkärille, sirpaleiden etsinnän avustarnista ja haavojen puhdistusta tuffareilla.

joiden kanssa emme onneksi

Esimiehistlimme saimme

koskaan j()utuneet tekemisiin.
emme edes niilä etsimään.

yleensä hyvän kuvan. Vai-

Näistä vihollisista taidettiin

keissakin olosuhteissa he siiiIyttivät rauhallisuutensa "kai-

päästä pelkällä säikähdyksel-

kcnkarvaisten ; stiir ien" paris-

tä.

sa.

SOTATOIMIALUEELLE

sista

Sitten saimme kukin komen-

Ruotsalaisista vapaaehtoiveterinääreistä emme
sensijaan erirf isemmin pitäneet. Se seikka. että he olivat
valn.ristuneet hienosta Kungli-

ga

Veteriniirhögskolasta ei

pakkauksen mencnriiiin.

kyllä oikeuttanut heitä huuta-

maan ja joskus kiroamaankin
lotille, jotka aina tekivät parhaansa. Minkäs me sille
voimme, että hygieeniset olosuhteet eivät hienoja ruotsalaisia tyydyttäneet! Instrumentit
oli joskus pakko keittää ruosteisessa suovedessä, kun muu-

Käsittelyhuoneessa aloitti

Vidik aina samalla

k«rrnenn«rl-

la:

päin!

Kääntä persepuoli tännc-

Se huvitti kovasti Vidikin

"eestinkieltri" taitamattornia
eläinlääki ntiimiehiri.

RINTAMAN
TUNTUA

simmäiset hoitotoimenpiteet.
Sinne oli avustavan lotankin

Jiinnittävi.i olivat piiivät, jolIoin sairaalaan tuotiin sotasaalisoriita. Niitä sidottiin tilojen
puutteessa vain johonkin pelIon aitaan ja tarkastettiin siellri. Siellri suoritettiin myös en-

pulloa tai näytteenottoputkea

mentävä pitelemään seerumi-

eläinlääkdrin pistäessä injektioruiskun terän oriin suoneen
tai iskiessä piikin sen lautaseen hevosen tietenkin
paiskiessa takajalkojaan mitä

ta ei ollut, ja epämäiiräisissä
sotasaalisastioissa savuttavilla
puuhelloilla.

Eestiläinen kapteeni Vidik

oli sensijaan

mieleisemme

mies: virkistävä, ystävällinen
ja aina tyytyväinen. Totta kai
hänkin joskus hermostui

kuten esimerkiksi silloin, kun
odotettiin kuumemittareita
keuhkokuumeisille hevosille
ja vihdoin tuli pakkaus, joka
sisälsi aivan pienikokoisia
mittareita.
Viekä pois, nämä mahtu
korkeintaan
kanarialinnun
perseeseen! huusi Vidik hauskalla heimokielellään ja heitti

.-.

Eläinlääkintäeversti Staufer luennoi kurssilaisille
.7

Luonnon helmassa

Konilotat tositoimissa

hurjimmalla tavalla. OIi siinä
välistä omalla tavallaan melkein rintaman tuntua!
Joskus kenttähevossairaala
oli Iähempänäkin rintamaa,

joten suojautuminen hävittä-

jien konekiväiirisuihkulta

tai

sinkoilevilta sirpaleilta ei ollut
aivan harvinaista.

Oriitten

kastraatiopäivät

olivat joskus pitkiä ja rasittavia. Me lotat toimimme niissä
anestesiasisarina.

Kun hevonen oli kaadettu
Ieikkauspöydälle, pantiin sen
päähän kloroformi-eetterikoppa. Lopulta hevonen lakkasi
teutaroimasta ja nukahti, joten
leikkaus saattoi alkaa. Jos
oriita oli yhtä perää parikym-

*;.: i

mentäkin, saattoi käydä kuten
kerran minulle: hengitettyäni
koko päivän kloroformi-eetterihöyryä nukahdin ennen hevosta! Kaverit huomasivat onneksi sentään ajoissa tapahtuman ja kiljuivat korvaani:
Siviiliin lähtö!

-
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Se tehosi. Narkoosi oli kuitenkin ollut niin tehokas, että

kinä. Ajattelin juuri ryhtyä
niitä Iyhentämään. kun sain

anestesiasisarta
kesken päivän.

muuta miettimistä.
Mentiin lujaa!

piti

vaihtaa

RATSUVÄKENÄ
Jonkin verran rasittavia olivat
myös hevosten siirrot. Kolat-

selästä hevoset kuljetettiin
Jessoilaan. Suoritimme kuljetuksen ratsastaen kullakin lisähevonen molemmilla puolillaan. Kun ratsut olivat usein
vain suomalaisia työhevosia,

nuo usean kymmenen kilometrin matkat kävivät kyllä
sekä istumalihaksiin että poh-

keisiin.

Kerran marssimme sarnana
päivänä 70 kilometriä. Miehet
epäilivät etukäteen lottien kykyä ja kuntoa selvitä tuosta

Totesin, että en pystynyt
pohkeillani hillitsemään hevosta. Jalustimet irtosivat ja

Keräilin kadonneet kamani

Vänrikki arveli, että kreoliinin maku ja haju auttaisi
tenttua pysymään paremmin
tallella. Hän sai pullonsa ja

Palaillessani talleille totesin jonkun

jäähdyttäjätkin kuulemma lakkasivat "vuotamasta".

saaneen tarrlman kiinni
karkulainen palaili retkeltään
huomattavasti tasaisemmalla

SOTA LOPPUU

mielellä.

Viimeisiä töitämme oli kiirei-

ETIKASSA

nen pakkaus. I 6.Kenttähevos-

Rasva-annos

ja kaukana näkyi tamma pienenevänä pisteenä.

ja selvittelin päätäni.

maan kamaralle.

Majoituskiimppään päästyä
romahdin oitis sänkyyn. Se oli
kuitenkin niin heikkotekoi-

hevosta kussakin. Jouduimme
suorittamaan monia sitkeitä ja

miniikin, että en jaksanut
nousta sitä kunnostamaan,

vaan nukuin loppuyön 45 asteen kulmassa.

Joskus

ratsastelimme

"muuten vain". Aivan utuisen
ihanana kangastelee vieläkin
mielessäni eräs retki Jessoilan
liihellä sijaitsevassa harjumaastossa, jossa erämaalam-

met kimaltelivat harjujen ja
kumpareiden viilissä. Hevonen tuntui nauttivan luonnon
yllättävästä alkuperäisyydestä
ja hiljaisuudesta yhtä paljon

kuin ratsastajakin.

Huvista

ei käynyt

enää

jäykkäjalkaisten tai leikkauksesta toipuvien hevosten jalot-

telu. Se ratsastus oli täyttä
työtä.

Kerran läksin varikkoluutnantin kehotuksesta jalottelemaan kauan tallissa seissyttä
nuorta tammaa. Se kyllä kors-

kui, mutta vaikutti

muuten

rauhalliselta. Kaikki tuntui oikein mukavalta.
Satulaan päästyäni totesin,
että jalustimet olivat liian pit-
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täin todennut tankkien ja autt'r-

olivat singonneet eri suuntiin

lamme Laguksen panssarijoukkojen naapurina. Siellä
oli talleja, joissa oli 100-200

nen, että katkesi keskeltä

kreoliinia. Vänrikki oli nimit-

jen jäähdytysnesteen vajenevan liian nopeasti
olihan

ÄÄNISLINNAN
KOLHOOSITALLEILLA

poikki. Niin poikki olin kyllä

hieroa kauppoja tarjoten keksejä ja korppuja pullollisesta

löivät yhteen pääni päällä. Ja
vauhti oli hurja!
Muutaman sekunnin kuluttua löysin itseni jostakin aitoviereltä. Silmälasit ja lakki

taipaleesta. Sisu oli kuitenkin
hyväksi avuksi ja matkan loppupuolella todella tarpeenkin.
Päätepisteessä tuntui siltä, että
omin avuin satulasta alastulo
voi olla vaikeaa, mutta joten-

kin sieltä vain kieriihdeltiin

killistä kaupantekoa. Kerrankin muuan Klasu tuli visiittiin
tyhjän pullon kanssa ja alkoi

Petroskoissa

oli

hevossairaa-

pitkäaikaisia hoitotoimenpiteitä päätautisille, ihotautisille
ja kapisille hevosille.
Viimemainituille järjestettiin ensin höyrykaappikäsittely. Satamädrin hevosia höyrytettiin kaapissa, josta vain
eläimen pää pisti tiukkaan
kaulukseen kiedottuna kopin
ulkopuolelle. Huokasimme
aina pitkään, kun toimitus oli
ohi.
Vielä pitempään huokailim-

me, kun samat hevoset alkoivat taas kihnuttaa jalkojaan!
Todettiin, että loiseläimiä ei
löytynyt hevosen vartalosta,
mutta että ne olivat pysyneet
elinvoimaisina jaloissa, joihin
höyry ei kohdistunut riittävän

- alkohosen perusaine kaivattu
li, tässä tosin vahvasti denatu-

roituna.

oli

so-

laisiin

oli erittäin niukka. Levittääkö se leivälleen,
käyttääkö ruuanvalmistukseen
tai leivontaan
sitä pohti
- Tekipä mivarmasti jokainen.
ten hyvänsä, rasvassa paistamiseen ja ruskistamiseen se ei

riittänyt. Niinpä käytettiinkin
ruunissa paahtamista

tai

pan-

tettiin huutokauppaan.

Keksittiin myös erilaisia
konsteja rasvan korvaamisek-

Ilmaisin vasaramiehelle haluni saada tuo hevonen itselle-

ni ja pyysin häntä

kopauttamaan suhteellisen nopeasti
huutoni jälkeen. Yritys onnistui, sain hevosen ja luulin saavani siitä itselleni ystävän pit-

kiksi ajoiksi siviilissä.

Sen

korttiin oli kyllä merkitty fis-

teli, jossa vielä mahdollisesti
oli sirpaleita.
Orlovilaisesta ei kuitenkaan

tullut pitkäaikaista

ystävääni

asia, joka minua vieläkin

-surettaa.

Kotiutettavat hevoset

eivät toki kaikki olleet ennallaan eikä vammoistaan täysin
toipuneita
kuten eivät olleet miehetkään.
Paljon olimme me hoitajatkin muuttuneet. Aloitimme si-

käsittelyhuoneen väliä purkki
kädessä ja penslasimme tus-

isänmaan vaikeina vuosina. E

tenkin aikanaan.
Laguksen moottorimiesten
kanssa meillä oli joskus mer-

Tällaisin julistern vedottirn kansa-

nulla pariloimista.

viilipuuhat mielen pohjalla
tietoisuus siitä, että olimme
voineet olla hiukan avuksi

Se kapisotakin päättyi kui-

niiden tarapuolilla ialelua.

masti papurikko. Sekin ilmoi-

kuumana. Tuon havainnon
jälkeen kuljimme viikkokaudet kuin maalarit varaston ja
kaisten hevosten jalkoja jollakin öljyn, kreoliinin ja rasvan
seoksella.

laY.l, lor jolarnen lulee

nÄrSrÄLEITÄ

sairaala siirrettiin Hämeenlinnaan, jossa alkoivat potilaiden
loppuhoitotoimenpiteet, kotiuttamiset ja huutokaupat.
OIin hoitanut pitkään meidän kaikkien yhteistä ihastustamme, vaaleanharmaata orlo-

vilaista ruunaa, joka

flin- ja huluturlorrilleel riil.

si. Mistähän lienee peräisin
oivallus etikalla paistamisestal Kovan räiskälehimon yllättäessä moni kokeili ja onnistuikin valmistamaan niitä menetellen seuraavasti: makaroonit liotettiin haaleassa vedessä kunnes olivat niin pehmeät että vatkatessa hajosivat.

Joukkoon Iisättiin tilkka mai-

toa, munapulveria (jos oli),
suolaa ja leivinjauhetta. Kuumalle paistin- tai lettupannulle
kaadettiin tilkkanen ruoka-

etikkaa ja räiskäletaikinaa.

Räiskäleet paistettiin molemmilta puoliltaan. Nautittiin he-

ti kuumina.
Suomalaisessa ruuanvalmistuksessa kä1'tetään runsaasti maitoa. Korttiannos oli
kuitenkin niin pieni. ettei sitä

juuri muuhun riittänyt kuin
juomaksi. Niinpä keitettiin
puurot veteen. Laatikoissa

korvattiin muna-maitoseos kasvis- tai luuliemi) ms:ssa

jauhoseoksella.

Liha-annos

oli pieni. Siksi

erilaiset mureke-, muhennosja keittoruuat olivat suosittuja.
Niissähän selvisi pienellä an-

MARJATTA KAHILUOTO

ra La
Tekovolh
ia

rIlelE

I I I I

JATKOA ED. NO:STA
noksella, liha oli vain "höysteenä". Sota-ajan elänyt seuraa hieman huvittuneena tämän hetken ruokalehtien
"keksintöä" sienien lisäämi-

Joskus onnistui

sestä em ruokiin. Silloin sienet olivat kunniassa, niitä ke-

noa.

räsit'ät kaikki, niitä syöriin
sellaisinaan ja niillä korvattiin

TODELLISTA
ENERGIAN

lihaa.

Sokeri taisi olla ensimmäi-

nen tarvike, joka

saarnaan

korvikekaakaota. Sitä nauttiessa tuli punajuuri mieleen,
mikä ei suinkaan merkitse, että tämä tuote olisi ollut huo-

sÄÄsröÄ

syksyllä

1939 pantiin kortille. Sakariini tuli nopeasti kaikkien tutuksi. Monet eivät kuitenkaan
koskaan tottuneet sen makuun. Löytyi muitakin ma-

Tarkkuutta, taitoa
I

ja

kekse-

iäisyyttä ruuanvalmistuksessa

ei tarvittu vain elintarvikkeiden käsittelyssä. Sitä tarvittiin
myös energian käytössä.

Siihkö ja kaasu oli säännöskäytettävä

keuttamistapoja, esim. imellyttiiminen (imellytetty marjapuuro). Varsinkin maaseudul-

telty. Puuta oli

säästäen. Mottitalkoista huoli-

la keitettiin sokerijuurikassii-

matta sitä ei saatu kylliksi.
Puulieteen ei mielellään
pantu tulta vain yhden kattilan

rappia, kaupunkilainen saattoi

keittää sitä perunajauhoista-

vuoksi. Yritettiin

kin.

keskittää

työt niin, että kaikki syntynyt
lämptienergia saatiin hytidynnetyksi.

KOTOISTA
ELINTARVIKE.
TEOLLISUUTTA
Mistä hän sai nuo perunajauhot? Luonnollisesti teki itse:
raa'at perunat ja myös perunankuoret jauhettiin hienoksi
lihamyllyssä, sekoitettiin runsaaseen veteen. annettiin pai-

nua astianpohjalle, "likaantunut" vesi kaadettiin pois, tilalle kaadettiin uusi puhdas vesi.
Tämä toistettiin kunnes perunajauho oli tyydyttävän valkeata. Jauho levitettiin tasaiselle alustalle ohuena kerroksena kuivumaan.

lrma Seikkula filminteon lomassa tarmokkaana perunannostossa

keittoastian kansi tiiviisti sul-

mutta myös korvike ja ns.
vastike olivat korttitavaraa.
Annos ei ollut monellekaan
riittävä. Omatoimisesti saatiin

kuitenkin lisää

keräämällä

voikukanjuuria, jotka puhdistettuina ja paloiteltuina paah-

Ja hyvältä se maistui! Va-

jettuna hautumaan. Tällainen
laatikko oli useimmissa talouksissa. Ja ellei ollut, saa-

kuuteltiin, ettei kahvia tarvit-

tettiin kattila käiiriä monen-

että olojen vakiin-

kertaiseen sanomalehtipakettiin ja sen jälkeen vaikkapa

sekaan

nuttua jatketaan
tällä "ruiskahvin" linjalla!
Tee ja kaakao katosivat
myös nopeasti kaupoista. Niidenkin tilalle tulivat korvik-

Kahvi joutui kortille myös

dettiin ja jauhettiin. Samoin
paahdettiin rukiin ja vehnän
jyviä, taisi joku käyttää vähän
hernettäkin. Kukin sekoitti

aivan alkajaisiksi. Oikea kah-

näitä aineksia oman makunsa

säisin keräsi ja kuivasi vuoden

vi loppuikin

mukaan.

tarpeensa.

sangen nopeasti,

Erinomainen energiansäästäjä oli heinä- eli låimpölaatikko. Sinne pantiin puolikypsät,
kiehumapisteessä olevat ruuat

keet. Tee oli vatun, puolukan

tai mansikan lehdistä valmistettua. Noita lehtiä moni ke-

huopaan.

Tätä

haudutusmenetelmää

tämänkin päivän ruuanvalmistajat voisivat käyttää erinomaisesti hyväkseen. Nykyiset kylmälaukut palvelisivat
mainiosti tällaistakin tarkoitusta, sillä mikä pitää kylmän
se pitää kuumankin.
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Laatikkoon ei saa jäädä tyh-

jää ilmatilaa. Siksi laatikon
pohjalle olisi pantava vahva
kerros esimerkiksi sanomalehteä ja kattilan päälle sopivan

kokoinen tyyny, jonka kulmat

voi

painaa kattilan sivuille.

Kannen on luonnollisesti sulkeuduttava tiiviisti.
i}

r{

TERVEITÄ
OLTIIN
Niukkuudestaan huolimatta
sotiemme aikaisella ravintotilanteella oli hyvätkin puolensa. Ei juuri puhjennut väärän

ravitsemuksen aiheuttamia
tautitiloja. Ylipainoisuus ja
sen aiheuttamat vaivat väheni-

vät, uusia sokeritautitapauksia
ilmestyi vähän, sydän- ja verisuonitauteja oli nykytilanteeseen nähden vähän.

Oltiin terveitä. Osattiin olla
kiitollisia jokapäiväisestä leivästä.

:r

'§ "'r

fi*1$

l94O.LUVUN

w

RUOKAOHJEITA
Ruskea kaalikeitto

I
I

\
Viliankoriuun jälkeen keräsi nuoriso talkoilla arvokkaita jätetähkiä pelloilta

kaalinkupu

porkkana
I perunalohkoja
2 I vettä
suolaa

l12

meiramia

l/2 I kuorittuja,
l/2 I kuorittuja,

tetaan pannussa uunissa. Rasvaa ei käytetä, vaan kaalia sekoitetaan usein ruskistumisen
aikana. Kaali pannaan yhdessä porkkanasuikaleiden kans-

sa veteen kiehumaan. Myöhemmin lisätään perunat ja
mausteet. Keitto saa hautua
kypsäksi.

Hiillostetut sienet
Liotetut suolasienet ladotaan
"halstarille" ja paistetaan hiillostalla. Tarjotaan perunain

paloiteltuja

perunoita

I I paloiksi
Hienoksi leikattu kaali ruskis-

pakriteltuja

lanttuja

leikaltua

keräkaalia
selleriä. palsternakkaa. sipul ia

paloiteltuna
suolaa
maustev ihanneks i:r

vettä

Kuoritut. huuhdotut. kuutioiksi tai suikaleiksi leikatut
kasvikset pannuiln kasariin
kerroksittain mausteidcn kera.
Vettä kaadelaan päällc niin c'ttä kasvikset juuri peittyviit.
Saavat kannen alla hiljaa kiehua kypsiksi. l-opuksi sirotellaan päälle persiljaa.

Tekovoi
porkkanoita
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Ia.

Evästahna
(r suolasilakkaa

/2 kkp korppurouhetta
/2 kkp porkkanaraastetta
I tl hicn. sipulia
t/2 kkp rnaitoa
I

|

kera.

Maukasta eturuokaa
l/2 I kuorittuja, paloiteltuja

Valrnistetaan tavallinen perunasose. joka vatkataan hyvin
ja annc'taan jäähtyä. Sen jälkcen sekoitetaan voi perunasoseen joukkoon huolellisesti
vatkäten. Maustetaan suolal-

20 g voita
20O g perunas()settil
sucllaa

l.iotc'lul suolasilakat hienon-

netaan ruotoineen ja päineen
joko lihanryllyssä tai hakkaa-

rnalla. Raastettu porkkana.

I dl kaurasuurimoita
I rkl sokeria
I dl kuorittua maitoa
kanelipalanen, jos on
suolaa

Kaurasuurimot pannaan kylmään veteen ja keitetään (ka-

nelipala joukossal.

kunnes

suurimot ovat tä\ sin pehmeät,
jolloin joukkoon lr:ätään rus-

keaksi paahdettu sokeri ja
rnaito. Keitto saa kiehahtaa ja
maustetaan suolalla.

Porkkanavanukas
I I mait,ra
I/2 I rettä

korppurouhe ja sipuli lisätään.
Maito sekoitetaan huolellisesti
iorrkktxrn.'Iarjotaan leir'än
päällc lcvitettynä eväsruoka-

-j kkp jauhoa
3 kkp porkkanaraxstetta

na.

suolaa

I tl kanelia
I rkl sokeria

Paahtokaurakeitto

Vesi ja maito kiehautetaan,

I I vettri

jauhot vispilöidään joukkoon,

saa kiehua jonkin aikaa ja
jäåihdytetään. Porkkanaraaste

lisätään seokseen, samoin
suola, sokeri ja hienonnettu
kaneli. Seos pannaan vedellä

2 dl hapanta tai tuor. maitoa
3 tl leivinjauhetta

huuhdeltuun vuokaan ja paistetaan. Tarjotaan mehukastikkeen kanssa.

3 rkl hilloa tai

Raparperileipä

distetty, lisätään seokseen.
Viimeksi pannaan joukkoon
hillo tai sose. Seos paistetaan

dl raparperisosetta
l/2 rkl hiivaa

2 I 12

I tl suolaa

Raparperisoseeseen Iisätään

hiiva, mausteet ja suurimot.
Seos saa jonkin aikaa seisoa.

Sitten se alustetaan jauhoilla

ja leivotaan pyöreiksi kakuik-

si, joiden

sosetta

Sokeri, suola, neilikka ja kaneli sekoitetaan maitoon. Jauhot, joihin leivinjauhe on yh-

voidellussa

sakariinia tai sokeria
I I 12 dl kaurasuurimoita
3ll2 dl ruisjauhoja

ja

I

jauhotetussa

RADrö

vuoassa.

Korvikemantelileivät
I muna

lcrcva$,1

l12 kkp sokeria
3 tippaa karvasmanteliöljyä
I kkp jauhettua näkkileipää

annetaan kohota.

Muna ja sokeri vatkataan, kar-

Pistellään ja paistetaan tavallisessa uuninlämmössä.

vasmanteliöljy ja hienonnettu

Ruiskakku
I vajaa dl sokeria
l/2 tl suolaa

q\

I 12 tl kanelia
l/2 tl neilikkaa
4 vajaa dl ruisjauhoa

näkkileipä lisätään. Taikinasta
pannaan voidellulle pellille lusikalla pieniä kokkareita, joita
paistetaan m iedossa lämmössä

melko

kauan.

Talouspossu oli tietenkin kotoisen elintarviketeollisuuden huippu
se sitten vaikka kaupunkiasunnon kylpyhuoneessa!

tr

Myös Armenian radioksi
kutsuttu kuviteltu radioasema, joka vastaa taitavasti kuulijoiden esittömiin kysymyksiin, on lukemattomien poliittisten

vitsien lcihde.

Tässä

muutamia.

-

asuipa

Onko tarkoitus, että

-myös Neuvostoarmeijan

kenraalit saavat valkoiset turkislakit?
Ei, sillö kenraalien
lukumöörö
kasvaa nopeammin kuin lampaiden.

Periaatteessa kyllä,
ei aivan täysin.
Ensiksikiiiin paikka ei ole
Punainen tori, vaan Lenininkatu, toiseksi kaupunki ei ole Moskova
vaan Odessa, kolmanneksi kyseessä eivät ole
henkilöautot vaan polkupyörät ja neljiinneksi niitö ei jaeta vaan varastetaan. Muuten tieto pitiiä
paikkansa.

mutta

*
Voidaanko USA:ssa

- Kanadassa siirtyä soja
sialismiin?
Periaatt*ssa kylIä,- mutta

Miksi meillti on yhä puu-

tetta

elintarvikkeista,
vaikka marssimme kohti

kommunismia?
Eihän marssiessa
- syödö!
saa

Pitöäköhän paikkansa
Punaisella torilla jaetaan
ansioituneille neuvostokansalaisille ilmaiseksi
henkilöautoja?

-huhu, että Moskovan

käytänniissä
asiaa on harkittava
mistds sitten ostaisimme vehnää?
*.

Mikä ero on radio Je-

-revanilla ja

ammattiyhdistysliikkeellömme?
Radio Jerevania ei
ole olemassa, mutta sen
vaikutus tuntuu kaikkialla. Ammattiyhdistysliike
sensijaan on olemassa...
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Olisiko maailman
Miten pääsee er(x)n
poliittinen tilanne ke- -kaljusta pääIaesta?
nedyn sijasta olisikin

Emme vastaa propoliittisiin
vokatiivisiin

murhattu Hrushtshev?

kysymyksiin.

hittynyt toisin,

jos

Ken-

Periaatteessa ei.
Pelkäiimme kuitenkin,
etä Onassis ei olisi nai-

nut llrushtshevin

les-

keä.

Pitääkö paikkan-

-sa,, että t§ekkiläiset

isänmaanystävät
kutsuivat avukseen
Puna-armeijan?
Periaatteessa
kyIIä. Kutsu lähetettiin vuonna 1938,
mutta Puna-armeija
saapui vasta 1968.

ASIAT TIiRKEYS-

rrinmsrYKSEEN
Unkarilainen Janos on
nainut llonan, mutta
avioliitto rakoilee, kun
Ilona ei osaa lainkaan
keittää. Janos kustantaa vaimonsa keittokouluun.
Kurssin jatkuttua
puolisen vuotta Janos

Sotapäällikkö 1 600-luvun alkupuolelta

350
cuhttL sitten
ILMARI VEHONIEMI

rohkenee tiedustella,
joko Ilona osaisi valmistaa gula5Sia.

Kuinka

niin?
håimmåistyy Ilona.
Ei
- Ioole vielä päåisty edes
kakuun vallankumoukseen!
't74

Ruotsi-Suomen sotwi-

kuningas Kustaa II

Adolf oli

vuosina

sekä alueita Kuurinmaalta ja Liivinmaalta.
Keski-Euroopassa
odotti kuitenkin suu-

16(D-1610 vallannut
Puolan Sigismundilta rempi yri$s, uskonsu
suurimman osan Viroa daksi naamioitu 3C

vuotinen sota.
Sitä varten oli Venä-

jää ja Puolaa vastaan
käydyissä sdissa pahoin kulunut armeija
pantava uudelleen teräkuntoon ja sen ohessa
asutettava vallatut

aluet.

Agronomi llmari Vehoniemi on hämäIäisten

vaiheita

tutkiessaan
koonnut kiinnostavaa
tietoa kotiseudun miesten vaiheista 350 vuotta
sitten.

ratsuväkikomppaniaa

ja

lai-

rykmenttiä, jotka komentajiensa mukaan saivat nimet
Mannerskjöldin ja Creutzin
rykmentit. Jälkimmäinen oli
koottu Etelä-Hämeen pitajis-

fin uuden asevelvollisuuslain
perusteella, joka oli luonteeltaan varsin väljä ja antoi kutsuntalautakunnille suuren pe-

tä, siis muun muassa Hauhol-

linvaran: laissa ei muun muas-

luettelot ovat tallella, mutta ne
eivät paljoa kerro, koska miehillä ei ollut sukunimiä
oli
- ja
vain Kalle Antinpoikia
Kustaa Heikinpoikia.
Upseereilla oli useimmiten
ei aina
sukunimet. Luo-pioisten miehet
- kuuluivat majuri Nii/o Dublaren pataljoo-

sa lainkaan määrätty palvelus-

nan toiseen 1a kolmanteen

vasto-osasto.
Hämeessä perustettiin kaksi

ta, johon myös Luopioinen

siihen aikaan kuului, Lammilta, Tuuloksesta, Asikkalasta
ja Hollolasta.
Rykmentti oli vuonna 1626
vielä miehitysjoukkona Virossa, josta se siirrettiin kotimaahan täydennettäväksi ja varustettavaksi. Matka tehtiin

marssien

yli

PIKAKT]"TSI]NNAT
Väenotto tapahtui nyt ensimmäisen kerran Kustaa II Adol-

ajan pituutta eikä myöskään
ylintä ja alinta ikärajaa. Ainoa
selvä rajoitus oli, ettei sarnas-

komppaniaan, joiden päällik-

köinä toimivat kapteenit R.
Hare ja A. Horn.

Suomenlahden

Soturin jäähyväiset, kuva 1 600-luvun alkupuolelta

ta perheestä yleensä pitäisi ottaa useampia miehiä, mutta

tästäkin säännöstä jouduttiin
tinkimään.
Rykmenfti. saatiin nopeasti
kootuksi ja alokkaille pidettiin
jonkinlaisia harjoituksiakin.
Kenraali Kustaa llarn suoritti
Kustaa ll Adolf, Ruotsi-Suomen suurvallan kunipgas

SUOMESSA ryhdyttiin toteuttamaan uutta liikekannal-

lepanojrirjestelmää vuonna

1626. Sen mukaan piti Suomessa perustaa kaikkiaan 8

jalkaväkirykmenttiä, 8-10

jään. Jäiimatkaa tuli 75 kilometriä Tallinnasta Helsinkiin,
josta marssi jatkui Hämeenlinnaan. Täällä piti suorittaa täydentäminen ja uudelleen varustaminen.

Hämeenlinnassa lähtökatselmuksen 24.5.1626 ja juhannusaattona, kuukautta myö-

Tallinnasta marssi jatkui
heti Tarttoon, jonne hiimäläispataljoonan piti jäädä linnan
ja kaupungin varusväeksi. Lopulta sinne jäi kuitenkin vain
yksi komppania
toinen ja
- mädrättiin
kolmas komppania
Pärnun ja Paiden linnojen varusväeksi.

hemmin, rykmentti lähti ta-

VAIMOT JA LAPSET

kaisin Viroon, tällä kertaa laivoilla Helsingistä.

Majuri Dublare oli saanut ku-

Hauhon ja Luopioisten
silloisen Vesikansan
mie-

hiä

oli

- 55,
mukana yhteensä

joista vanhoja veteraaneja 32
ja uusia alokkaita 23. Nimi-

MTJKAAN
ninkaalta mädräyksen, että
miesten ja aliupseerien on
otettava mukaansa myös vaimonsa ja lapsensa sekä koko
irtaimistonsa, myös karja.
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kaupungista kuin Tartto. "
Apua ei siis saatu. Majuri

Dublaren hämäläispataljoona
kyyhötteli surkeana vilun ja
nälän ahdist:unana joukkona
maakuopissa sen ajan
korsuissaan
vään tuloa.

-

odotellen ke-

Kevät toikin tullessaan ai-

nakin vaihtelua. Riiasta länteen sijaitsevien kenttiilinnoitusten miehistö tarvitsi täydennystä, koska kulkutaudit
olivat sitä talven aikana raskaasti verottaneet. Creutzin

rykmentistä irrotettiin

tätä

varten parin komppanian verran miehiä siirrettäväksi tälle
rintamalohkolle eversti Wrangelin rykmenttiin.

PALVELUSAIKA 20
\rT]OTTA

160o-luvun piikkimies taistelussa jalkaväkeä (vas.) ia ratsuväkeä vaslaan

jelyksineen.

Creutzin rykmentin

Kuninkaan suunnitelma oli

laajoine

perustaa kaikkien linnoitusten

elokuun Ioppuun mennessä oli

yhteyteen sotilassiirtoloita,
joihin hämäläiset perheineen
jäisivät pysyvästi asumaan.
Täten oli tarkoitus saada sodan autioittama maa jälleen
tuottavaksi. Näin tulisi myiis

armeijan

elintarvikehuolto
turvatuksi ja menot pienenisivät
Ruotsin valtion kassahan -oli tyhjiin ammennettu ja
velkaa paljon.
Viron hämäläistäminen ei
kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan: kun täydennettyjä ja uusia joukkoja alkoi
saapua maahan, kävi ilmi. enä
miehet tulivat sinne tyhjin käsin. Joukko oli muutenkin ko-

vin kirjavaa: miehillä ei ollut

aseita, vaatetus oli kehno,
monet alokkaat olivat aivan
nuoria

ja tietenkin

naimatto-

mia tai sitten yli-ikäisiä ja tautien runtelemia ukkoja.

Ruotsin Tartossa olevilla
hallintoviranomaisilla ei ollut
varoja annettavaksi uusien tulokkaiden huoltoon. Koko
siirtolasuunnitelman toimeenpano näytti näinollen jokseenkin toivottomalta.
Kuninkaan käskyä oli joka
tapauksessa yritettävä noudat-

taa. Joukkoja sijoitettiin

sinnä Tarton

en-

ympäristiiön,

jossa jo silloin oli useita suuria moisioita
kartanoita

-
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kaikki peninkulman säteellä
Tartosta sijaitsevien moisioiden maat jaettu siirtolaissotilaille asuttaviksi ja viljeltäviksi. Pääkohteina olivat Alevin
ja Lohkvan kylät sekä Tähtveren. Kastrimöisan, Raadimöisan ym. kartanot, joiden seutujen komeita viljelysaukeita

useat suomalaiset l92O- ja
1930-luvulla kävivät ihailemassa.

KOVAA ELIiMÄÄ
Siirtolaissotilailla

oli

puute

kaikesta. Pahinta oli tietenkin
vielä koti-ikävä olihan
miehet määrätty jäiimään loppuiäkseen vieraalle maalle.
Joukko-osastojen komentaj ien

tä, jonka rykmentin komentaja lähetti Tallinnan varuskun-

nan joukkojen komentajalle
de la Gardielle pyytäen, ettÅ
Tallinnan satamassa yritettäisiin ottaa kiinni Suomeen pyrkiviä karkureita.
Kuninkaan laki karkureille
oli yksi ainoa: hirttotuomio.

Kerrankin Narvan torilla hirtettiin juhlallisesti 2l suomalaista kaupungin asukkaiden
seuratessa toimitusta kuin pa-

huolestuttavasti kasvaa.

I

621

.

Täydennyskomppanian

päällikkönä toimi kapteeni
Yrjiinii Akselinpoika.
Kaikkien saavuttua komppania hajotettiin koulutusta
varten Viron eri varuskuntiin.
Kun palvelukseen otettavil-

le ei juuri ollut aselettu ikäalokasaines muuttunut laadul-

päällikkö kirjoittaa

suoraan

kuninkaalle kertoen mm., että

"sotamiehet siirtoloissa ovat

nyt niin paljaita ja alastomia
ettei sitä voi sanoin kuvata".
Varsin vähäiseksi jäi näin-

mentaja eversti Creutz oli niin
kyllästynyt koko surkeuteen,
että päätti lähteä Tukholmaan

koi

tä. Viimeinen alokaserä purjehti Tallinnaan heinäkuussa

1627 toisen komppanian

sa

lopulla kuninkaalle

Tiimä käy ilmi mm. kirjelmäs-

miestä kerättiin vanhalta täydennysalueelta Etelä-Hämees-

enempää kuin muitakaan vaa-

ollen se hyöty, mikä siirtolaissotilaiden ty(;suorituksista ja

talvivaatteita, ei saa anomukseensa lainkaan vastausta.
Puute ja kurjuus saivat aikaan sen, että syksyn mittaan
pataljoonasta kotimaata kohti
yrittävien karkurien määrä al-

nyt

rempaakin teatteria.
Talven tullessa olot kävivät
yhä kurjemmiksi. Helmikuus-

anomukset tarvikkeiden saannista Ruotsista jäivät yleensä
tuloksettomiksi. Esimerkiksi
majuri Dublare, joka elokuun
lähettämässään kirjeessä pyytää pataljoonalleen lähetettäväksi
200 muskettia sekä kenkiä ja

oli

vuorostaan saatava täydennystä kotimaasta: kaikkiaan 307

heille määrätyistä veroista
saatiin irti. Rykmentin ko-

pyytämään kuninkaalta siirtoa
toiseen rykmenttiin. Kenraali
Horn sai hänet kuitenkin luo-

pumaan suunnitelmastaan
huomauttaen kirjeessään

Creutzille: "Kuningas kyllä
raivostuisi hirveästi, jos näkisi
jonkun komentajistaan poistuvan niin tärkeästä varuskunta-

timuksia.

oli kokoon

haalittu

taan yhä heikommaksi. Kutsunnat, joita tarpeen vaatiessa

pidettiin useampaankin kertaan vuodessa eri paikkakunnilla, muuttuivat yhä pahemmaksi rasitukseksi.
Kuningas oli alun perin ajatellut palvelusajan pituudeksi
20 vuotta. T:imä kohta jätettiin kuitenkin käskykirjeestä
pois ja palvelusaika jäi riippuvaksi kulloisestakin tarpeesta.
Varusteiltaan oli uusi alokaserä yhtä kurja kuin edellinenkin: luettelon mukaan oli

heillä aseita yhteensä 30 muskettia ja sarnan verran keihäi-

tä, mikä jäikin lopulliseksi

vahvuudeksi, koska Tarton
varikossa ei ollut mitään jaettavaa
ei liioin kenkiä eikä
- Se viihä mitä Tukvaatteita.

holmasta joskus saatiin tarvittiin kipeästi eteentyönnettyjen
kenttäl innakkeiden miehistöil-

le.

Tämän uudenkin täydennysjoukon miehet olivat Hämeessä saaneet käskyn ottaa
mukaan "vaimon, lapset ja

kaiken irtaimiston". Näin ei
kuitenkaan nytkään juuri ollut
tapahtunut. Tästä huolimatta
miehiä ryhdyttiin sijoittamaan
sotilassiirtoloihin syksyllä
1628, tällä kertaa Tarton ja
Pdrnun ympiiristöihin.
Maa oli pakkoluovutettu vi-

rolaisilta talonpojilta. Uudet
viljelijät olivat usein 14-15vuotiaita hiimäläispoikia. joiden oli lisäksi otettava osaa
aseharjoituksiin ja jo heti ensimmäisestä vuodesta alkaen

maksettava kovat verot. Ei
taida "talonpojan tappolinja"

olla tämän vuosikymmenen
keksintöä!

SODAN STIRKEUTTA
Paitsi maata oli virolaisilta talonpojilta pakkoluovutettu
karjaa ja muutakin irtainta
omaisuutta monenlaisten sota-

verojen vastineeksi. Menetet-

tyään näin

toimeentulonsa

edellytykset alkoivat virolaiset paeta Venäjälle siinä mää-

rin, että

kokonaisia laajoja

alueita tyhjeni alkuperäisestä
väestöstä. Autioituneisiin kyliin perustettiin uusia sotilassiirtoloita.

Talvikausi 1628-29 oli
eri!
täin vaikea. Paikallisten konäissä uusissa siirtoloissa

mentajien kuninkaalle lähettämissä kirjeissä mainitaan sekä
miehiä että karjaa kuolleen tavallistakin enemmän nåilkään

ja pakkaseen.
Mutta ei ollut hääviä rinta-

Musketin lataamisen ja ampumisen vaiheet l6OOJuvun "ohiesäännön" mukaan

EVERSTI PURNAA

mallakaan: eversti Hannu

Eversti Creutz kirjoittaa ke-

Wrangelin rykmentissä Kuurinmaalla olivat tappiot vuo-

väallä 1629 kenraali Hornille,
että miehistö hänen sotilassiir-

den kuluessa olleet puolet ko-

toloissaan on "vallan alaikäisiä poikia tai yli-ikäisiä ukkoja". Paras aines oli siirretty
Wrangelin rintamarykrnenttiin. Lukumääräisesti miehiä

ko

vahvuudesta

ja

kesään

Eversti rohkenee myös arvostella liian ankaraa verotusta, jonka kohteeksi virolaiset

talonpojat,

pääasiallisesti
suurten moisioiden maanvuokraajat, olivat joutuneet.

oli kyllä määrävahvuuksien

Vuotuinen vero oli talonpoikaa kohden vähintään 20 taalaria rahassa sekä lisäksi turkki, kengät ja sukat. Viljelijöitä

rasittivat lisäksi jatkuvat il-

kuumeisiin.
Täydennystä tarvittiin jälleen

edellyttämä joukko, koska viimeksi tulleet olivat muita paremmin selvinneet kulkutau-

maiset sotilaskyyditykset ja
muonitukset sekä sotilaiden

kipeästi.

deista.

suorittamat suoranaiset ryös-

päästyä rykmentin kirjoissa

oli enää noin 600 miestä- Osa
oli kaatunut, osa karannut,
mutta suurin osa oli sortunut
kulkutauteihin, ennen muuta

punatautiin

ja

töt, joista
kuningas

viimemainituista

oli antanut yksityis-

kohtaiset ohjeet:

oli

erittäin

trirkeää, että jokaisesta ryöstö-

saaliista lähetettiin tarkasti
mädrätty osa Tukholmaan
käytettäväksi Kuninkaallisen
Keittiön tarpeisiin.

JATKUU SEUR. NO:SSA
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ja Pohjois-Suomen Ryhmälle,
mikä sinänsä lienee aivan oi-

kein. Tästähän ei kuitenkaan
ole kyse: kyllä jokainen yleisesikuntaupseeri kykeni piirtelemään kartalle rohkeita koukkausnuolia. mutta vain harvat

Kiriallisuutta

rintamakomentajat pystyivät
viemään suunnitelmat läpi alivoimaisin ja niin laadullisesti
kuin materiaalisestikin hei-

koin joukoin.
Selväpiirteinen

ja

arvokas

teos, jota täydentävät hyvät
piirrokset sotien ratkaisuvaiheidenrintamatilanteista. E.

KODIKKAASTI
pÄIiUAJASSA
Erkki Sutela: Heinrichsin
adjutanttina, Otava, Keuruu 1969, 323 sivua, valokuvia.

Ilmari Turjan Päämajassanäytelmässä on yleisesikunnan päällikkö mitätön sivuhenkilö, jota Marski tijrkeästi
simputtaa. Turja kiistää tarkoittaneensa tällä henkiliikuvalla Heinrichsia, jota hän ei
edes tuntenut. Eräissä haastat-

teluissakin on Heinrichsin
osuutla sodan johtamiseen
jopa

kuitenkin väheksytty

NAIN SE KAVI
Tauno Kuosa: A. F. Airo,
legenda jo eläessään. Pääma-

joitusmestari kenraaliluutnantti A. F. Airo operaatioiden johtajana 1939-1945,
WSOY, Porvoo 1979, 282 sivua, valokuvia ja tilanne-

karttoja.

Ktujoittaja, yleisesikuntaupseeri, historian maisteri ja lehtimies, on kenraali Airon elä-

luonnehtien häntä "postimes-

MYRSKYN
UHATESSA
Kari Sel6n; C. G. E. Mannerheim ja hänen puolustus-

neuvostonsa 193l-1939,
Otava, Keuruu 1980, 4fi) sivua, valokuvia.

Perusteellinen ja laajaan lähdeaineistoon tukeutuva tutkimustyö kertoo ajasta, jolloin
Ukko-Pekka Svinhufvud veti
Mannerheimin yksityiselä-

mäkertateoksen ohessa tullut
tehneeksi pätevän ja persoonallisen kokonaisesityksen so-

mästä jälleen valtion palve-

tavuosien tapahtumista Päämajan näkökulmasta. Airon

ylipäällikkönä. Monet kysy-

selvät toteamukset tuovat uutta valoa moniin asioihin.
Eräs tällainen asiakokonaisuus on välirauhan ajan poliittinen kehitys: Neuvostoliiton
tarkoitus oli sodan jälkeen

saatujen todisteiden mukaan
nujertaa Suomi yhdessä Baltian maiden kanssa kesällä
1940. mutta muuttunut suurvaltapoliittinen tilanne pakotti
sen tarkistamaan kantaansa.
Tässä vaiheessa se teki myös

karkean virheen

estäessään

Pohjoismaiden puolustuslii-

ton, joka olisi estänyt paitsi
Suomen mahdolliset revans-

siaikeet todennäköisesti myös
Saksan tunkeutumisen Pohjolaan ja sen seurauksena ilmeisesti myös Norjan myöhemmän turvautumisen NATOon.
Ki'joittaja on varovasti vaIottanut myös eräitä Airon ja
rintamakenraalien välisiä sinänsä luonnollisia kiistakysymyksiä. Niinpä talvisodan

Suomussalmen

operaatiosuunnitelmasta halutaan antaa
tunnustusta myös Päämajalle

178

lukseen

Puolustusneuvoston
puheenjohtajana ja tulevana

mykset etsivät ratkaisuaan:
ennen muuta oli saatava syntymään toimiva organisaatio
voimassa olleen sekavan systeemin tilalle, joka oli synty-

nyt poliitikkojen yhä enemmän ja enemmän puuttuessa
selviin ammattiasioihin. Oli

saan mainion kaapparilaivatarinan: ammuslastia kuljettava,
ruostuneella 4,5 tuuman tykillä varustettu Maya Star kohtaa Espanjan lippua käyttävän
saksalaisaluksen joulukuussa

l94l Atlantilla.

Syntyy miele-

tön taistelu. Srarin päällikkö
ja suurin osa miehistöstä kaatuu. Jäljelle jääneet kokevat
henkeäsalpaavia tilanteita ja
yllättäviä käänteitä. Vielä viimeisellä sivulla kertoja, Sra-

rin

ensimmäinen perämies,

pirää Iukijaa

mielettömässä

jännityksessä.

Douglas Reeman: Hyökkäys
merellä, Gummerus, Jyväskylä 1979,298 sivua.

tariksi".

Reemania

Jalkaväenkenraali Axel
Erik Heinrichsin sodanaikai-

maailman johtavana meriro-

nen adjutantti. silloinen nuori
reservin upseeri, on asiallisen
tuohtuneena tarttunut kynään
kertoakseen oman näkemyksensä kunnioittamansa ja ihailemansa esimiehen olemuksesta ja toimista. Tuloksena
on hyvin kirjoitettu ja kiinnostava kirja, joka tuo paljon uutta valaistusta Päämajan elämään jatkosodan loppuvaiheessa ja erityisesti kenraali
Heinrichsin merkitykseen
Marsalkan lähimpänä miehenä. Kirjoittaja ei tietenkäiin

voi puuttua strategisiin

tai

edes operatiivisiin kysymyksiin, jotka eivät kuuluneet hänen työalaansa. Muistelma-

mainostetaan

maanien kirjoittajana eikä tuohon voi juuri vastaankaan

väittää. Häneltä on l97o-luvulla ilmestynyt lähes kirja
per vuosi ja kaikki todellisen
tuntuisia, täynnä jännitystä ja
tunnelmaa.

Hyökkäys merellä on tyypillistä Reemania. Huippuvaikeita tehtäviä nuorelle komen-

tajakapteenille, superjännittäviä taistelutilanteita merellä,
iki-ihana nainen ja kiihkeää

rakkautta. Näistä aineksista
Reeman on jdlleen kehitellyt
täydellisen trillerin
sotahis-

toriallisena taustana- Singaporen kukistumiseen johtaneet

merisotatapahtumat kaukoidässä 1941.

teoksen arvokkainta antia
ovatkin eloisat ja huumorin

Antony Trew: Kleberin

maanpuolustuksen rahoitus,

höystämät henkilö- ja tapahtumakuvaukset, jotka tuovat

perushankintasuunnitelma,

korkeat herrat lähelle lukijaa.

jonka puuttuminen olisi merkinnyt talvisodan loppumista
alkuunsa. Vielä oli oltava mu-

-rauhantekoon osallistuneiden

ma 1979,282 sivua.
Lainaus kirjan 65. sir-ulta antaa hyvän kuvan siitä. mistä
kirjassa on kvse: '"Tuulen

kana ratkomassa maan poliittista suuntausta, joka uhkasi
välillä luisua vaarallisiin

paine ja siitä johtuneet murtu-

misilmiöt.
Lämminhenkinen

uriin.
Marsalkka edusti selvää ja
päättäväistä linjaa: oli tehtävä
kaikki mahdollinen, että maa

nostava muistelmateos.

myös saatava aikaan jiirkevä

voisi pysyä uhkaavan

Järkyttävää luettavaa on

henkilöiden valtava henkinen

ja kiinE.

valmistauduttava kaikin käytettävissä olevin keinoin torjumaan mahdolliset hyökkäykset.

Kiintoisa kirja.
E.

ulistessa jään peittrimissä mastoissa jatkoi saattue JW 137
keinuen ja vaappuen matkaansa pohjoiseen: 35 kauppalai-

vaa, 27 sola-alusta, 275OO0
tonnia sorararvikkeita ja liki
100O0 miestä tällä kahdennenkvmmenennen vuosisadan

odysseialla arktisen talven
katkeamattomassa yössä."

sodan

ulkopuolella. Sen ohessa oli
kuitenkin oteftava huomioon
myös pahin mahdollisuus ja

saattue, Kirjayhtymä, Rau-

MERIJANNAREI.
rÄ p^q.nAsrA
LAATUA
Brian Callison: Väärän lipun alla, Tammi, Helsinki
1978, 2M sivua.
Callison on kehitellyt kerras-

Tätä saattuetta vaani Pohjoisella jäiimerellä Murmanskin
edustalla l5 saksalaista sukellusvenettä. Siinä ovat puitteet
selkäpiitä karmiville taistelukuvauksille.
Kleberin saattue kuuluu

parhaimpien merisotaromaanien

joukkoon.

E.P.

tojoukkojen johtajana. Pataljoonankomentajista kirja mainitsee P. l. Katajan, T. A.

etroskoissa

on

julkaistu

venäjänkielinen kirja nimeltään Veteraanit muistelevat.
Teos koostuu 7l .Divisioonan
miesten kertomuksista.

Mainittu hyväksi tunnettu
divisioona taisteli Karjalassa
suomalaisia vastaan aina lokakuuhun 1942 saakka. Sittem-

min se siirrettiin Leningradin

rintamalle ja myöhemmin
rrun. Kurskiin, Ukrainaan,

Nikkasen ja I. M. Petrovin,
entisen suomalaisen kommunistin Toivo Wöhön. Komppanianpäälikköinä toimi usei-

ta karjalaisia ja

suomalaisia,

rnm. Onni V. Ripatti. Pionee-

ripataljoonan komentajana
T. V. Aaltonen se-

mainitaan

kä eräissä muissa yhteyksissä
everstiluutnantti K. P. Sivonen, kersantti K. Ranta jamonia muita. Divisioonan ja koko T.Armeijan ensimmäinen
Neuvostoliiton sankari P. A.
Tikiliiine n kaatui Suojärvellä.

Puolaan ja Pommeriin.

Mainittuun divisioonaan
kuului huomattavan paljon
karjalaisia. Sen ensimmäinen
Divisioonan lääkintäpataljoonassa, jonka
terapeuttista osastoa
komensi majuri
Lili Halonen, palveli
palion naisia.
Kuvassa lääkäri
T. F. Stafejeva

komentaja

oli

kenraalimajuri

T.Armeijan ensimmäinen Neuvostoliiton sankari P. A. Tikkiläinen
kaatui Suojärven taisteluissa

A. Anttila, joka oli aikoinaan
toiminut Otto Wille Kuusisen
Terijoen hallituksen puolustusministerinä. Mainittu soturi

oli syntynyt Mäntässä ja siirtynyt Neuvostoliittoon 1918.
Divisioonan Tiedustelupataljoonan komentajana toimi ma-

juri I. E. Kukkonen,

joka

myöhemmin palveli Karjalan

M

ikketiläiset panivar viime talvena toimeksi: yhteensä
20 eri kansalaisjärjestöä liitty,i
yhteen organisoiden talviso-

dan päättymisen merkeissä
rauhan tulon muistojuhlan.
Mikkelin kirjastotalolla oli ensinnä viikon kestävä näyttely,
jossa esiteltiin talvisodan sanoma- ja aikakauslehtiä, so-

taan liittyvää kirjallisuutta,
valokuvia, kunniamerkkejä
ym. Varsinainen pääjuhla oli
Ammattikoulun juhlasalissa
I

3.3. Juhlatoimikunta kirjoit-

taa. että "juhlan henki pyri-

tään saamaan talvisodan hen-

gen mukaiseksi perustuen
isänmaallisuuteen ja samalla

Divisioona aloini taistelun-

sa Värtsilän ja Kuolismaan

myös kiitolliseen nöyryyteen
maarrure vapauden säilyttä-

vdlisellä alueella. Suojärvellä
se sai avukseen uuden rykmentin ja vetäytyi myöhem-

misestä, vapaaehtoisuuteen ja
kaikkien kansalaisten yhteen
hiileen puhaltamiseen".
Arvokkaassa juhlassa esiintyivät puhujina maaherra U&i

min taistellen Maaselän kannakselle. Erityistä mainetta
näyttää niittäneen Vallin ryk-

Voutilainen, vuorineuvos
Erkki Partanen japiispa Osmo

Alaja.
Näin pitäisi asiat hoitaa kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa. "Kansa, joka ei

kunnioita historiaansa, ei kykene luomaan itselleen tulevaisuuttakaan.

"

o

mentti JR 126, joka sodan alkuviikkoina puolusti tarmok-

JR 126:n legendaarinen

komentaja, huhujen mukaan entinen suomalainen kersantti V. l. Valli

partisaaniliikkeen esikunnassa. Jalkaväkirykmentti 126:n
komentaja majuri V. I. Valli.
tuli tunnetuksi pätevänä taktikkona, koukkaajana ja hiih-

kaasti Kuolismaan aluetta ja
myöhemmin piti 2.Jääkäripri-

kaatia lujilla mm. koukkaa-

malla Onkamuksen tienoilla
prikaatin selustaan ja pakottaen prikaatin vetäytymään
kymmenkunta kilometriä.

Näin se sota heittelee ihmi-

siä merkillisellä tavalla toisiaan vastaan.
tr

