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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOTIEHIÄ

EDISTYSTÄ
Hitler tarkasti mielisai-
raalaa. Ylilääkäri esit-
teli hänelle potilaan, jo-
ka kuvitteli olevansa
Napoleon.

Tapaus kiinnosti Hit-
leriä, joka ryhtyi kes-
kustelemaan mahti-
p o n t i s e st i k äytt äytyä n
miehen kanssa.

Tiedättekö kuka
minä olen? kysyi Hitler.

Enpä tosiaan,
vastasi "Napoleon".

- Minä olen Adolf
Hitler!

Toinen taputtaa val-
takunnankansleria ys-
tävällisesti olalle ja lau-
sahtaa:

- Kas vain - siitä-
hän minäkin aloitin.

o
Vanhempi herras-
mies astuu raitio-
vaunuun jossakin
Saksassa ia ter-
vehtai kohteliaasti:

Hyvää päi-
vää, arvoisat kan-
salaiset, ia Heil
Hitler, te toisin-
ajattelevat!

Hitlerin Saksa on
kuin sikari: päältä
kauniin ruskea,
mutta lopulta jää
jäljelle vain sini-
nen savu...

LIIKA ON LIIKAA
Hitlerin noustessa
valtaan Saksassa
1932 joku yksityis-
ajattelija mietiskeli
kapakassa kolpak-
konsa ääressä:

Se tuo Hitler
kuulemma vastustaa
Versaillesin rauhaa,
tasavaltaa, kapitalis-
mia, rahavaltaa, kirk-
koa, sosialismia,
kommunismia, Rans-
kaa, Puolaa, Venäjää
ja Englantia. Eikös
siinä ole yhdelle mie-
helle vähän liikaa
vastustamista...?

o

LAMMITTI
MIELTÄ
Mussolinin kukistuttua
tuli muuan mies Roo-
massa lehtikioskille ia
pyysi saada ostaa fasis-
tien lehden 'Il Regimo
Fascistont'.

Eihän sitä enää
ole, sanoi lehtimyyiä.

Mies ei kuitenkaan
lähtenyt pois, vaan tuli
hetken kuluttua uudes-
taan, esitti saman kysy-
myksen ja sai saman
vastauksen. Kun sama
toistui vielä kolman-
nenkin kerran, hikeen-
tyi myyiä ja tiuskaisi:

- Ettekö te nyt ym-
märrä, että se aika on
ohi?

- Kyllä, kyllä, vas-
tasi mies. - Se on vain
aina niin mukava kuul-
la.

o

EIPÄ VOINUT
VALEEKSI
VÄITTÄÄ
Propagandisti pitää
puhetta pakollisessa
puoluekokouksessa:

Vallankumouk-
sen mukanaan tuoma
kehitys on tässäkin
kaupungissa ollut
suunnaton! Ajatgl-
kaapa, että ennen
vallankumousta ei
kaupungissa ollut ai-
noatakaan televisio-
ta! Nyt niitä on yli
l|.O(n ja niistä nel-
jäsosa värillisiä!

o
TOSI.
TARPEESEEN
Puoluetoimitsija selostaa

seuraavaa viisivuotis-
suunnitelmaa.

- 
Tulemme keskitty-

mään lentokonetuotan-
toon hän julistaa.

- 
Mihin me oikeas-

taan tarvitsemme niin
paljon lentokoneita? tie-
dustelee vanha Ivan.

Puoluemies oikein in-
nostuu:

- Ajattelepas nyt itse!
Oletetaan. että asut No-
vosibirskissä ja saat
kuulla, että Leningradis-
sa myydään kahvia. Etkö
silloin tarvitse lentoko-
netta käyttääksesi hyväk-
sesi tätä harvinaista tilai-
suutta? !

o

STALININ
AIKAAN

- 
Millainen on tun-

nelma puolueen kes-
kuskomiteassa?

- 
Viihcin niinkuin

sulttaanin haaremis-
s4...

- 
Miten ihmees-

sii?

- 
Jokainen tietöii.

ettii vuoro tulee aika-
naan, mutta ei tiedö
milloin.

o
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Eräs ioukko-osastokilta lahjoittaa hyvin palvelleelle varattomalle kotiuluvalle varusmiehelle polkupyörän

Reseruilfrisille

Valtionapu on varsinkin
poliittisluonteisille orga-
nisaatioille varsin her-
kässä: sitä nauttivat puo-
lueopistojen ja poliittis-
ten nuorisojiirjestöjen li-
säksi muun muassa ns.
mielipidelehdet, teinilitto
ja varusmiesliitto. Joskus
tuntuu siltä, että yhdis-
tyksiä perustetaan vain
valtionavun saamiseksi
omalle porukalle.

Kaikkien kohdalla ei-
vät asiat kuitenkaan ole
yhtä hyvin.

Maassa toimii valtio-
vallan tukena mittavia
jåirjestöjä, jotka eivät saa
valtiolta penniäkään,
vaan tekevät työtään jä-
senmaksujen ja yksityi-
siltä kerjättyjen lahjoitus-
ten varassa. Näistä Suo-
men Reserviupseeriliit-
toon ja Reservin Aliup-
seerien Liittoon kuuluu
yhteensä yli 50.0OO jä-

sentä ja kiltaorganisaa-
tioon suunnilleen sarnan
verran.

Mitä niimä unohdetut
jiirjestöt sitten tekevät?

Täsmälleen sarnaa
maanpuolustustyötä kuin
valtion viralliset elimet-
kin ei kuitenkaan
asein. Reserviläisjärjes-
töt kokoavat riveihinsä
asepalvelunsa suoritta-
neita miehiä tutustumaan
toisiinsa, pitiimää yhteyt-
tä keskenään, saarnaan
lisätietoa turvallisuuspo-
litiikasta, pitiimään yllä
fyysistä kuntoaan. Erilai-
set johtamistaidon kurssit
palvelevat jäsenistöä niin
sotilas- kuin siviilisekto-
rillakin. Killat avustavat
varusmiehiä monin ta-
voin ja pitävät yllä jouk-
ko-osastojen perinteitä
siten luj ittaen reserviläis-
ten keskinäistä yhteen-
kuuluvuutta. Eräät killat

ovat hankkineet palveuk-
sensa päättäneille varus-
miehille siviilipukuja,
polkupyöriä ja muita ar-
vokkaita lahjoja.

Kaiken kaikkiaan 
-huolimatta siitä, että re-

serviläisjärjestöt eivät
anna sotilaskoulutusta,
ne tekevät paljolti sarnaa
työtä kuin mihin kertaus-
harjoituksilla osaltaan
rähdärään: lujittavat
maanpuolustajien rivejä.

On käsittämätöntä. et-
tä valtiovalta ei katso tätä
epäpoliittista ja pyytee-
töntä työtä tukemisen ar-
voiseksi. Pitäisiköhän re-
serviläisten ryhtyä järjes-
töissään politikoimaan,
jotta heidät huomattaisiin
ja päättäjät heltyisivät?
Milloin eduskunta herää ?

Milloin panevat toimeksi
ne kansanedustajat, jotka
ymmärtävät reseviläisjdr-
jestöjen työn arvon? tr
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Talvisodan
Milioohä-
linnakkeesta0 500 1000

F_=4!
m

Summan Lähteen lohkon asemra

Koska tämän leh-
den parissakin eri
kirjoituksessa, vii-
meksi numerossa 2/
80, on pyydetty tar-
kempia tietoja Sum-
man rintaman MiI-
joonalinnakkeesta,
mikä sijaitsi Läh-
teen lohkolla Sum-
majärven ja Muna-
suon välisellä kan-
naksella, saan seu-
raavassa kertoella
mainitusta Iinnak-
keesta erinäisiä tie-
toja.

MISTÄ NIMI?
]'LJO'I'A LINNAKEI-I'A kut-
sultiin toisinaun Miljoona-
bunkkcriksi. t«risinaan Miljoo-
nirpcsiIkkeeksi trrikkl sitten
Milj<xrnalinnakkccksi. Sanan
"nriljoonl" käyttämincn Iin-
nrrkkcett nintcssii on sikrili pai-

kallaan. että sen rakentaminen
siihen vaiheeseensa saakka.
että st: vuoden 1939 lokakuun
puoliväliin mennessä oli mel-
kcin valmiiner. oli vaatinut va-
roja varmasti huomallavasti
enemmän kuin muitten. sitä
pienempien linnakkeitten ra-
kentanrinen. 

- 
Miljoonalin-

nakkeen nimen lienevät Iin-
nakkeelle antaneet sitä raken-
tårmassil olleet siviilimiehet tai
vuoden 1939 kesällä vapaaeh-
toisiin linnoitustöihin osallis-
tuncct, sillä nirnitys oli jo
yleisesti käytössä. kun yli-
miiäriiisiin kertausharjoituk-
siin kutsutut joukot heti loka-
kuun puolivälissä ja sen jäl-
kccn suapuivut alueelle.

SIJAINTI
Miljoonalinnake, rnistä ken-
raalilr,rutnantti Harald Ohquist
lerlkscsslurn "Talvisota minun
näk(ikulmastani" käyttää ni-
mityståi Lä 5, sijaitsi noin 500
me'trin etäisyydellä Summa-
järven itärannasta itään men-
nen tavallaran erään korkeah-
kon soraharjun lävitse sen reu-
nastl toiseen reunaan. Lin-
nakkeen edessä suoraan ete-
läiin harju maclaltuen jatkui
vielii noin 5(X) rnetrin matkan
ja priiitlycn suohon. Sunrma-

järven ja harjun välimaasto oli
varsin soista ja siinä virtasi
etelästä pohjoiseen Kuoppa-
järvestä lähtevä puro, mihin
Summajärven laskupuro yhtyi
heti linnakkeen luoteispuolel-
la. Maasto harjun itäpuolella
oli sitävastoin harvahkoa
mäntymetsää kasvavaa tasais-
ta kangasta, joka nousi kohti
etelästä pohjoiseen kulkevaa
Lähteentietä.

RAKENNE
Linnake oli pohjapiirroksel-
taan pitkän ja kapean suunnik-
kaan muotoinen ja sen mo-
lemmat teräsovilla varustetut
sisäänmenoaukot toisella pit-
källä sivulla eli takasivulla lä-
hellä sen päitä olivat pohjoi-
seen päin. Sen vasemmassa
päässä oli kahden rinnakkai-
sen konekiväärin pesäke, mis-
tä pystyttiin arnpumaan suo-
raan sivulle taisteluhaudan
eteen ja kapeassa sektorissa
sen eteläpuolelle. Linnakkeen
oikeassa päässä oli yhden ko-
nekiväärin pesäke ampumista
varten samantapaisessa sekto-
rissa kohti Summajärveä.

Linnakkeessa oli kaksiker-
roksiset rautasängyt muista-
mani mukaan noin 50-60
micstä vilrten. kaivo sekä ruo-

katavara- ja ampumatarvike-
varastot kuin myös käsin kier-
rettävät suodatinlaitteet tuloil-
man virtauksen saamiseksi ja
sen puhdistamiseksi.

Linnake, mikä oli rakennet-
tu varsin vahvasti raudoitetus-
ta betonista noin metrin pak-
suisin seinin, jäi kokonaisuu-
dessaan harjun pinnan alle,
kun sen katolle ja sen vihollis-
ta vastaan olevalle seinustalle
oli tuotu mahdottomat määrät
pyöreitä kiviä ja soraa. Lin-
nakkeesta ei täten jäänyt mis-
tään suunnasta näkyville muu-
ta kuin kolme tähystyskupua,
mitkä oli valettu teräksestä ja
mitkä ulottuivat korkeudel-
taan vain puolisen metriä näin
tasoitetun harjun pinnasta.
Niimä tähystyskuvut olivat it-
se asiassa kuin ylösalaisin
käännettyjä juomalaseja. joi-
hin noustiin pitkin seinään
kiinnitettyjä rautatikkaita ja
joiden lattiana oli ylöspäin
avautuva rautaluukku, minkä
päiillä oli kuvussa olevien
enintään kahden miehen sei-
sottava.

Teräskuvuissa oli kymmen-
kunta eri suuntiin osoittavaa
kämmenen mentävää tähys-
tysaukkoa, joista ympäröivä
maasto näkyi kokonaisuudes-
saan. Kuvun sisällä oli noin
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3,n konekivöörin

tuuman vahvuisesta reräksestä
tehty ja vaakasuorassa olevien
rullien varassa pyöritettävä
noin l5 sentin korkuinen ren-
gas, missä puolestaan oli ehkä
noin lO sentin mittainen ja
vain muutaman millin korkui-
nen aukko, mikä rengasta
kiertämällä saatiin tähystämis-
tä varten kuvun seinämässä
olevan suuremman tähystys-
aukon kohdalle.

LOHKOLLA
OLEVISTA
JOUKOISTA
Summajärven pohjoisrannan
ja Munasuon pohjoisreunan

tosiaankaan tullut tietämään,
mikä kevyt patteristo oman
patteristomme kanssa osallis-
tui ammuntaan, sillä tykistö-
rykmentin komentaja, eversti-
luutnantti O. Sippola käyni it-
se patteristojensa ja kahden
vieraan raskaan patteriston
tulta.

Voidaan syystä todeta, että
talvisodan olosuhteita silmällä
pitäen yhden pataljoonan loh-
kolle eli juuri Lähteen lohkol-
le sen vaarallisuuden takia ta-
pahtunut tykistön noinkin voi-
makkaan tulituen keskittzirni-
nen oli ainutlaatuista. Muis-
tettakoon samalla, että juuri
tällä lohkolla oli vihollisen

tiin 2./KTR 5:n yhden kanuu-
nan sijoittamista melkein
puuttoman harjun laelle Mil-
joonalinnakkeen taakse yksin-
omaan panssarintorjuntaan.
Sen ampuma-ala olisi asemas-
taan kyllä ollut loistava, mufta
kun kanuunalla ei sen avattua
tulensa tankkeja vastaan olisi
enää ollut montakaan minuut-
tia tehokasta toiminta-aikaa,
tuosta suunnitelmasta oli jo
jiirjenkin nimessä luovuttava.

Joulukuun puolivälissä saa-
pui Lähteen lohkon oikealle
sivustalle pataljoonan vasta
silloin saamista kahdesta
panssarintorjuntatykistä toi-
nen eli uudenaikainen Bofor-

hemmin kuulin kaatuneen. tu-
hosi eräänä iltapäivänä joulu-
kuun puoliviilin jälkeen kol-
mella laukauksellaan kolme
tankkia, mitkä olivat piikki-
lankaestettä allensa lanaten
etenemässä vasemmalta kohti
harjun tyveä. Kaikki kolme
vaunua syttyiväl palamaan ja
ne 3-4 miestä, jotka yrittivät
palavista vaunuistaan katto-
luukun kautta, joutuivat suo-
raan konekivädrin ampuma-
sektoriin.

V!ESTIYHTEYKSISTÄ
Miljoonalinnakkeesta johti
taaksepäin melko syvälle
maahan upotettu puhelinkaa-
peli erääseen 192O-luvulla ra-
kennettuun maanpäälliseen
konekivääripesäkkeeseen,
millä ei ollut muuta käyttöä
kuin toimia patruunakeskuk-
sena. Kaapeli jatkui tuosta pe-
säkkeestä erääseen toiseen yh-
tä vanhaan betonikorsuun,
missä oli pataljoonan ja patte-
riston komentajien komento-
paikat, ja sieltä Poppiuksen
linnakkeeseen. mistä tuon-
nempana tulee puhe.

Kun kaapelit säilyivät ehji-
nä ainakin divisioonan vaih-
toon eli tammikuun 5. päivään
saakka, yhteys etulinjan tär-
keimpien kohteiden kesken oli
turvattu. Toisin oli laita yh-
teyksien suhteen taaksepäin,
sillä niin jalkaväen kuin tykis-
tönkin puhelinyhteydet olivat
maan pinnalle vedettyjen
kenttäkaapeleiden varassa.
Tykistötulessa yhteydet katke-
sivat yhtenään ja niiden kor-
jaaminen oli peräti työlästä.

Oman patterimme tulenjoh-
tueen tuli pitää kunnossa
maanpäiillinen kenttäkaape-
liyhteys sanotusta patruuna-
keskuksesta taaksepäin vajaan
kilometrin päässä olevaan pat-
teriston tulenjohtokeskuk-
seen. Kerrankin oli tulenjoh-
tueen puhelinryhmä aliker-
santti .8. Laaksosen johdolla
yhtiimittaisesti toista vuoro-
kautta korjaamassa tuota ly-
hyttä yhteyttä johdon katke-
tessa tykistötulessa aina joko
korjattavan kohdan edestä tai
takaa. Tuolla kerralla yhtey-

Sj.5 rokennettu v 1939

Lä.5:n eli Sj.5:n elikkä Miljoonan rakennt: t)aalta la srvulla

sekä niiden välimaastona ole-
van kannaksen miehitti Etelä-
Hämeen miehistä muodostettu
I/JR 15, komentajanaan jää-
kiirikapteeni Auno Kuiri. Tu-
run ja sen lähipitäjien miehistä
muodostettuna tukipatteristo-
na tdlle pataljoonalle oli
I/KTR 5, komentajanaan kap-
teeni J. V. Saikku.

Patteriston l. ja 2.Pattereil-
la oli 4 kappaletta 76,2 mm:n
kenttäkanuunoita m/02, kun
taas 3.Patterin kalustona oli
samoin 4 kappaletta 122
mm:n haupitseja m/09. Loh-
kolle saatiin myös KTR 5:n
erään toisen patteriston, joka
ilmeisesti oli III/KTR 5, sekä
kahden raskaan patteriston tu-
li. Näistä Rask.Psto l:llä oli
kalustonaan 4 fuuman kanuu-
nat ja Rask.Psto 2:lla 6 tuu-
man haupitsit.

Toimiessani 2.lK'IiR 5:n
vanhempana tulenjohtajana
juuri Miljoonalinnakkeessa en

helmikuun suurhyökkäyksen
takia ensiksi vetäydyttävä tu-
kilinjalle.

PANSSARIN.
TORJUNTA.
ASEISTUKSESTA
YH :n loppupäivinä suunnitel-

sin 37 mm:n tykki. Se sijoitet-
tiin Miljoonalinnakkeen va-
serunan päätyseinän sivulle
hirsikehikon ja -katoksen suo-
jaan.

Tästä tuliasemasta tykki,
jonka johtajana toimi etelä-
pohjalainen alikersantti Ran-
tala tai Rintala ja jonka myii-

srvustotutikorsu + joukkueen mojoitus

Mrlloonabunkkerin naamiointi on tässä vielä kesken
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den saamista kuntoon häiritsi
myös vihollisen tankki, joka
yöllä ajoi täysin valoin edesta-
kaisin pitkin tierä, mikä kulki
etulinjan suuntaisena ja kilo-
metrin sen takana! 

- 
Aamun

valjettua tuo tankki kuitenkin
tuhottiin sanotun tien ja Läh-
teentien risteyksessä.

Radioita ei ollut lainkaan
käytettävissä, vaikka niitä
mädrävahvuuksien mukaan
olisi kuulunut jokaiselle patte-
rillekin pari kappaletta. Ainoa
radio koko lohkolla oli tietä-
mäni mukaan erään raskaan
patteriston tulenjohtueen kor-
sussa oleva radio, minkä avul-
la saatiin yhteys saman patte-
riston komentopaikkaan.

YH:N AIKANA
Joukkojen saavuttua Lähteen
lohkolle alkoivat kiireiset va-
rustelutyöt. Lohkolla ei ollut
metriäkään taisteluhautaa eikä
Miljoonalinnaketta ja lähem-
pänä Munasuota olevaa toista,
pienempää konekivääripesä-
kettä lukuun ottamatta yhtään
korsua eikä metriäkään piikki-
lankaestettä. Tuota toista pe-
säkettä kutsuttiin sen jälkeen.
kun joukot olivat saapuneet
alueelle "Poppiuksen linnak-
keeksi" sen vuoksi, että I/JR
I 5:n konekiväärikomppanian
joukkue, minkä johtajana oli
res.väffikki Poppius, miehitti
tämän linnakkeen. Muistetta-
koon, että lohkolla oli lisäksi
edellä jo mainittu vanha kone-
kivääripesäke, mitä sijaintinsa
vuoksi liian takana ei voitu
käyttää, sekä esikuntakorsu.

Ainoa, mikä oli valmiina.
oli varsin matalista kivilohka-
reista tehty 4-rivinen panssa-
rineste, mikä kulki harjumaas-
ton poikki, ja edellä mainitun
harjun länsireunassa oli pysty-
suorin seinin kaivettu kaivan-
to. Taisteluhaudan, piikkilan-
kaesteen ja eri pesäkkeiden
sekä korsujen valmistamisen
ohella etumaastoa raivattiin
erittäin varovaisesti ampuma-
ja tähystysalan saamiseksi.
Näin raivattiin linnakkeen itä-
pään eteen konekivääreiden
ampumasektorin oikealle ra-
jalle "kkJinja" ja linnakkees-
ta pitkin suomaaston reunaa
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erääseen harjun poikki kulke-
vaan kuruun päättyvä "tykis-
tölinja". Nämä raivaukset oli
tehtävä ylempää tulleesta käs-
kystä erittäin suurta varovai-
suulta noudattaen. ettei linjo-
jen kulku muka paljastuisi. ja
niinpä oli puiden kaataminen
kokonaan kielletty. Kun tuo
"tykistölinja" kuitenkin oli
tulenjohtajien mielestä välttä-
mätön. tehtiin niin. että män-
t1jä ei kyllä kaadettukaan,
muna niitä vain lyhennettiin.
Mänty siis katkaistiin ja tyves-
tä otettiin pois muutaman met-
rin mittainen pätkä, minkä jäl-
keen latvus iskettiin pystyyn
kannon viereen. Näin mene-
teltiin myös etelään päin ole-
valla suolla kasvavien puiden
suhteen välttämänömän tähys-
tysalan saamiseksi.

Tykistön toimesta rakennet-
tiin tulenjohtueen oma korsu
noin 400 metriä linnakkeesta
pohjoiseen sekä määriteltiin
Iukuisat maalit (noin 30). joi-
hin etäisyys mitattiin jopa
klhteen kertaan 50 metrin pi-
tuisella mittavaijerilla.

Jalkaväen komppaniat kai-
voivat sen harjun. minkä ty-
vessä Miljoonalinnake oli.
poikki sen puolivälin korkeu-
delle panssariesteeksi rnelko
syvän haud:rn. Siitä noin -50

rnctriä pohjoiseen kaivcttiin
lrarjun poikki trristeluhauta ja
siitä linnakkeeseen saakka pit-
kin harjun länsireunaa kulke-
vir 1'hdyshauta.

§,r
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KUIRI KEKSII
Erityisen nraininnan ansrritse-
vat jääkärikapteeni Kuirin toi-
menpiteet erittäin tehokkaan
estecn saallliseksi hlrjun jrr

Sun.unajiirven itärannan välil-
le. Hänen aloitteestaan näet
rakennettiin Kuoppajärvestä
virtaavaan puroon sen ja jär-
vestä lähtevän laskupuron yh-
tymäkohdan eteläpuolelle tu-
keista. sorastl ja turpeisla Iuu-
kulla varustettu pato. Luukku
suljettiin ja täten purossa vir-
taava vesi nousi suoperäisessä
maastossa harjun reunasta läh-
tien varsin laajalle alueelle.
Prrkkasten tultua ja veden pin-
naltaan jäädyttyä parin sentin
paksuiseen jiiähän luukku
avaltiin. jolloin vesi virtasi
jään altl pois jättäen sen pui-
den ja penslridcn vunran jlr
kantamaan myiis onran pai-
nonsa. Kun luukku taas suljet-
tiin ja veden korkeutta jatku-
vasti säänniistcltiin. nrlan pin-
nalle jäi enintriiin puolcn met-
rin vcsikerr«rs joka ei jääker-
rokscn takia enää jäätynyt-
kään. Täten oli erittäin yksin-
kertaisella. sinänsä varsin vä-
häistii työtä vtatineella ja suo-
rastaan nerokkaalla lirvalla
sa:rlu aika:.rn tiiysin pettärnätiin
este vihollisen etenemiselle
pitkin tuota nlaasloa. Varsin-
kin enncn jorrluu vihollisct iiä-
nestii piiätL'llcn yrittiviil cten-
kin iiisin piiiistri tuossa nra:rs-
tossa etcenpiiin. rnutta liikku-
nrinen oli t:i-rsin nrahtkrtonta
melkeinpä rinnan korkeutlelle
ul()ttuviln ohuen jiiäkelroksen
takia, kun tossut olival jiiiitv-
mättömässä vedessä! Yksi-
kään vihollinen ei fuosta suun-
nasta tullut Iäpi ja niinpä ei
linnakkeen läntisen koneki-
väärin turvinnut tlivisioonan
tammikuun -5. piiivänä tapah-
tuneeseen vaihtoon saakka tie-
t:imäni mukiran lnlpuål )'hriiän
laukausta.

KONEKIVAÄREILLÄ
EPÄSUORASTI
YH:n aikana oli valmistaudut-
tu siihen. että linnakkeen itä-
pään konekiviiririt joutuisivat
ampumaan epäsuorasti Läh-
teentien maålst(x)n ja siis Pop-
piuksen linnlkkccn ctcen tiitii

''Poppiuksen' låntrsrn pesake 'l 941

tukeakseen. Valmistelut olivat
perin yksinkertaiset: suorite-
tun koeamnrunnan perusteella
oli saatu selville se korotus-
ktrlma. mitä käynäen koneki-
väärien Iuotisuihku sivusta kä-
sin osuisi tien maastoon. Tä-
nriin jälkeen kinnitettiin erää-
seen taisteluhaudan reunassa
kusvavaan mäntyyn laudan-
pätkä, rnihin konekivääri
suunnattiin määrätylle ampu-
maetäisyydclle asetetlua täh-
täint:i käyttiicn luotisuihkr.rn
saamiseksi maaliin.

Tuota nrenetelmää käytet-
tiinkin, ja muistan konekivää-
reiden eräiinä päivänii joulu-
krrun puoliviilin jiilkeen ampu-
necn I I.(XX) llukuustu epä-
su()raa tulta Poppiuksen lin-
nakkeen ctccn sicllä käsin an-
nettujen ohjeidcn mukaan. I

LINNAKE TAISTELEE
Linnake muodosti lohkolla
Keinäsen tukikohdan. mink:i
piiiillikk<inä oli I/JR -5:n kone-
kiväärikomppanian päällikkö.
Somerolla aluepäällikkönä
toiminut rcs. luutnantti Keinii-
rren. Linnakkeessa oli tuon
komppanian eräs joukkue,
j<rhtajanaan res.vänr. . Sipilii.
sckä res.vänrikki N. Puosin
johtama jalkaväkijoukkue,
minkä tchtiivänä oli puolustaa
harjun nraastoa Iinnakkeesta
eteliisuuntaitn eli pitkin harjua
ja sen molemrnilla sivustoilla.
Puosin joukkueen tchtävää pi-
dettiin niin tärkeänä. että pe-
räti raskaat miehistötappiot
jatkuvasti korvattiin täyden-
nyksillä. j()ten joukkue pysyi
suurin piirtein määrävahvuise-
nilan.

.loulukuurt lO. piiivän tie-

Szl-(arrr

noilla linnakkeeseen tuli Kan-
naksen itäisimmistä osista eli
Terijoelta ja Raivolasta muo-
dostetun kevyen kranaatinhei-
tinjoukkueen johtaja res.vän-
rikki louko Riimii ja sen tulen-
johtaja llikersantti Pitniä.

Kuten edellä jo kerroin.lin-
n:rkkeessa toimivat tulenjohta-
jina 2./KTR -5:n tulenjohtajat
patterinpäällikkönsä. luut-
nantti H. T. P. Luomen joh-
dolla (kaatui 16.2.40). Patte-
rinpäällik(in ja tulenjohtajien
lisäksi linnakkeessa oli vuoro-
tellen tulenjohtueen aliupsee-
reja ja puhelinmiehiä, joiden
avull:r saatiin järjestetyksi
vuorokirutlcn -r mpäri kestävä
tähystys- ja mutr päivystys.

Rask:ran pllteriston erään
patterin tulenjohtajat olivat
myiis use in linnakkeessa. ja
heistä muistan res.vänrikki
Portinin. jonka olen saanut
kuulla linnakkecssa myiihem-
min haavoittunecn silmiinsä.
Saman patterin toincn tulcn-
johtaja oli eräs res.luutnantti,
joka erittäin yritteliäästi koetti
saada linnakkeeseen valon-
heittäjän.

Muistan hyvin. että tarkoit-
tarnani tulenjohtaja oli joten-
kin sa:rnut järjestetyksi bensii-
nikäytlöisen polltomoottorin
ja generaattorin tätä tarkoitus-
ta varten. Nämä painavat ko-
neet oli suurehkoin vaikeuksin
saatu kuljetctuksi linnakkeen
suojaan tukilinjan kiviesteen-
kin ylitse. Käytettävissä oli
myös jonkinlainen valonhei-
tin. mutta kun johdoksi gene-
raattorista valonheittimeen
yritettiin käyttää puhelinkaa-
pelia varsin moninkertaisena.
valonheittimeen ei saatu mai-
nittavaakaan valovoima:r.

Ol isimme todella tarvinneet
valonheittimen, jonka valokii-
la olisi pimeässä ollut suun-
nattavissa eri kohteisiin, mut-
ta kiitcttävä yritys ei siis on-
nistunut. Tässäkin oli nähtä-
vissä eräs suunnitteluvirhe,
sillä kalustoon olisi jo alun pi-
täen tullut kuulua johonkin
suojaiseen kohtaan sijoitettu
ja riittävän tehokas valonhei-
tin kirikkine apulaitteineen.
Valopistooleiden ja kiväärien
valopatruunoilla ei niiden riit-
tåimättömyyden takia pystytty
kriittisissäkään vaiheissa saa-
maan puolustuksen tueksi tar-
peellista näkyvyyttä.

Linnake muodosti turvalli-
sen .irr rauhirisan majoituspai-
kan ctcnkin iiisin useille vie-
raillekin porukoille. Niinpä
sielki lcpäili tiiittensä lomassa
eri yksikiiihin kuuluvia pio-
neerc.ia ia muun ohella JP 3:n
tnichiri niihin aikoihin. joina
tuon pataljoonan eräät osat oli-
vat lohkolla vastaiskuja var-
ten Poppiuksen linnakkeen
målas[()ssa. YIeensä linnake oli
<iisin niin liiynnä nukkuvia
miehiä kaikkia käytävä-, Iat-
tia- ia p«rrrastiloja myöten, et-
tei uscarnpi:r olisi sen seinicn
sisrillc- cn:iä mahtunutkaan.

Kallis tyii ci ollut mennyt
hukkaln. tr

o
HUIPPUTASOLLA
Radiouutinen:

Huipputason
tiedemiehen profes-
sori Sidorovin päte-
vyys tuli kerran jät-
leen todistetuksi:
hän poimi kolhoosin
pellolla kaksi kertaa
niin paljon perunoi-
ta kuin hänen assis-
tenttinsa Kovalev.
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Kosr! NURTnTNEN,
konekiväärimies

PENTTI P.
PERTTULA

""*t*qS
"\ th

Konekrvaarimrehen karua arkipäivää

Sinullapa on
kaunis jalkatyyny ja
vielä Karjalan vä-
ritkin. Mistä olet
tuollaisen hankki-
nut?

Tuttu kysymys.
Tuolle tyynylle oli
mukava nostaa jal-
kansa työstä tultua,
kun hetkeksi istahti
rentoutumaan päi-
vän kiireiden jäl-
keen. Ja nyt - sa-
malla kun eläkemies
sille nostaa jalkansa
lukutuokion ajaksi

- se muistuttaa te-
kijästään Jalkaväki-
rykmentti 25:n III
Pataljoonan koneki-
väärikomppanian
sotamiehestä nimel-
tä Kosti Nurminen.

lrkuntasodassa

Konekrvaar kuopassaan

KOSTI tuli Piikin rivcihin sil-
loin kuin rnuutkin pohjois-k1'-
mcnlaaksolaisct nliehct. mliii-
rättiin konekiv:iärik()mppa-
niaan ja siellä keittiiimichcksi.
-[e htävåinsii luonteen vuoksi
tuon yksikiin tiipiniin sijainti
oli sellaincn. etlä pirtrlj(x)nan
lähetti- ja tiedustelu-upscerin
tict monivuiheisen clencrnis-
jrrkson uik:rn:r uscin osuivul
s inne.

Eikä Kosti Nurmiseen voi-
nut olla tutustumltlår. Kostilll
oli aina hymy hcrkiissä, kun

d*

hän k1'syi saisiko ()lla laulasel-
linr'n kcittol. Sitä riirli vie-
raallekin.

MTESTEN TOIHIN
Talvi lcki tuloaun. Se tapasi
p:rtaljoonan Karhumäcn länsi-
puolella. jossa kartalla oli
merkintii Llintincn Metsäase-
ma Padun.

Sitä ennen olin kuullut
komppanian vääpeli Sulo
Tuomas Rantaselta. että Kosti
oli omaslrr pyynniistriän piiäs-

svt konekiväärimieheksi.
- Kyllii minri olcn linjaln

rhtii h1'vä kuin toisc-tkin. oli
hiin toivomustaan perustcllut.

.liiipri nrielecn. sillii talllttu-
ia kilomctrejä oli takana pal-
ion ja väsrmys sen mukainen.

Marraskuun 6. piiivän illan
i() pinrent\essri piti silkrincn
rrrajuri O.ssi Savoluhti käskyn-
jlon onrillecn sekä hänclle
rrlistctuille I ja lll Palaljoonan
kolrncn komppanian päälli-
ririllc. Oli suat:.rva hultuun li-
r;rrt Kumsajocn rannalla olcva
(uLkul:r melsäascmun itäpuo-
le ltl. Se n jälkeen j«ren yli joh-
t:rvl silta ja Juustjiirvcn-l(;1v-
lrurniien tie jiiisivät lulemmc
rrllc.

Maanticn suunnassr oli tu-
lossa JR 3-5.

'l'ehl.i\';i oli erittäin vaikcl.
Melsäascnru Padunin nlaasto
suosi prrolustajaa. ioka oli lu-
jissa :rsemissa jylhän kukkula-
ntaastorl rinteillä.

llfiikkriyksen t:rvoitlecna
,rli sillanpääascln:r \lctsäilsc-
rnart luonn. Scn lrilturrrr saa-
rrriscksi oli ensin ()tellavår

sankk:ur kuusikkoa kasvava
"Kuusikukkula". Sen jälkccn
oli rintama käänncttävii nrcl-
keinpä 9O astetta ja ()tettava

suuri "Koivikkokukkula".
josta jatkettava tiras kerran
rintilmira nluuttacn ctelään,
Kurnsajoellc.

Etulinjassa olivat Sippolan
j:r Myllrko:ken k<tmppaniat.
Savolahden vlltit. vlrsinkin
Myllykosken tehtaan michislä
ktxrttu I l.K. Häncllc llistetul
yksik(it ja hc-ikomman IO.K:n
Slvolahti sijoitti toiseen lin-
j:rrrn. Konckiväärit ja yksi pst-
kivääri oli jaettu etulinjan yk-
sikiiille.

ISKU ONNISTUU
Tykistii aloini tulivalmistelun
H-6 Kuusikkokukkulallc ja
krh-joukkue yhtyi siihen H-2.
H-l tykistö siirsi tulcnsa Koi-

I
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vikkokukkulalle. Heti alku-
vaiheessa tapahtui jotain säh-
läystä Sippolan komppaniassa
ja 10. K siirtyi sen paikalle
Myllykosken poikien oikealle
puolelle. Kuusikkokukkula
otettiin.

Koivikkokukkulasta käytiin
kiivas Iaistelu. joka päättyi
I0. ja I l.Komppanian hyväk-
si. Siinä vaiheessa alistettu
Valkealan pojista koottu
komppania Tohka sai tehtå-
väkseen Kumsajoen yli johta-
van sillan varmistamisen.

Erittäin vaikea kaksi hyök-
käyssuunnan vaihdosta pi-
meässä sisältänyt hyökkäys
oli viety päätökseen ja Sippo-
lan komppania sai tehtäväk-
seen pitää mitä oli saatu. Vas-
tapuolella olleilta (JR 94 ja
153) oli kaatunut lähemmäs
80 miestä. Oli puoliyö.

Ossi Savoluhden tunnettui-
hin tapoihin kuului pitää ko-
mentopaikkansa mahdollisim-
man edessä. Tavallisesti hän
kulki aivan ensimmäisten yk-
sikköjensä kannoilla ja niin
komentopuikku sijaitsikin ta-
vallisimmin aivan etummais-
ten osien tuntumassa. Yksi-
kön päälliköitä tuki tieto siitä,
että RUK:n rauhanajan moni-
vuotinen taktiikan opettaja ja
arvosleltu komentaja oli aivan
lähellä ohjaamassa ja neuvo-
massa. Ossi Savolahti 

- 
jos

kukaan! 
- 

sli vg11:r16n taiste-
levan jalkaväkipataljoonan
komentaja. Hänen ainoa puut-
teensa oli heikko näkö.

Kun siinä Padunin maastos-
sa sitten aivan vähän sählättiin
ja paljon osoitettiin verratonta
taistelukuntoa, tulos oli hyvä.
Rintamasuunnan muutokset
taistelun kuluessa vaativat
sen. että Iähettiupseeri kävi
vielä varntislamassa ennen
uuden vaiheen alkamista. etlä
yksiköt todella olivat niille
käsketyissä asemissa.

LÄHETTIUPSEERI
LENTÄÄ
Ja sellaisella matkalla se ta-
pahtui.

Kuusikkokukkulu oli otet-
tu. Olin menossa katsomaan.
että l0.K oli varmasti mylly-
koskelaisten rinnalla.

Matkalla osuin kk-pesäk-
keeseen, jonka tehtävänä oli

tukea pian alkavaa uutta hyök-
käystä ja pitää siltamaastoa tu-
len alla. Siinä tapasin Kosti
Nurmisen.

Aikaa ei ollut kuin jonkin
sanan vaihtamiseen tilanteen
kulusta. OIi jatkettava mat-
kaa.

'fehtävi.i oli hctkessä suori-
tettu. Kympin päällikkö. into-
mielinen luutnantti Eero Vai-
nio oli komppaniansa kanssa
aivan oikealla paikalla ja val-
miina painumaan Koivikko-
kukkulalle sovitulla hetkellä.
Lähdin paluumatkalle.

Karhumäen suunnasta oli
vastapuolta tukenut mm. yksi
kuuden tuunlan haupitsijaos.
joka ampui hyvin johdettua
tulta. Lähtölaukaukset olivat
tlas kuuluneet ja voimistuva
suhina kertoi pakettien tule-
van eteen ja lähelle. Tiesin,
etten olisi ehtinyt siihen pie-
neen painanteeseen, jossa Iu-
lomatkalla olin poikennut
kk:n poikien luona.

Kraaterin pohjalla liikkui
joku. Pyrki käsiensä varassa
ylös yrittäen liikkua Iapsuu-
tensa ensi vaiheen menetel-
mää käyttäen konttaamalla.
Mutta eihän siitä mitään tul-
lut.

Hain paikalle lääkintämie-
het, jotka veivät Kosti Nurmi-
sen asevelikorjaamoon. Mie-
hen kunto oli heikko.

JSp:aa johti nuori lääkintä-
Iuutnantti Veikko V. Venho.
nykyisin kunnanlääkärinä
Lammilla. Paras tuntemani
etulinjan lääkäri. Tiesin hänen
varmasti tekevän kaikkensa
aseveljen pelastumiseksi.

Mutta sittenkin 
- 

huonolta
näytti...

SODAN JÄLKEEN
Kouvolan Sotilaspiirin esi-
kunta sijaitsi vielä monta
vuotta sodan päätyttyä Kymen
Lukossa.

Olin kutsuntu-usiain sihtec-

suupieliin tulla tuo tuttu hy-
my.

- 
Tiedätkö sinä... tiedätkö

jotain siitä mitä minulle oikein
tapahtui siellä jossakin. . . ?

- 
Tottuhan minä sen tie-

dän! Älä hetkeä epäile! On
hemmetin ihme, että sinä
yleensä elät ja siinä käppäilet.
Vaan tulehan tuonne minun
huoneeseeni ja kerro miten si-
nulla on mennyt ja mita tapah-
tui sen jälkeen, kun olit joutu-
nut sinne JSp:n havuille.

Ja siinä työhuoneessani sain
kuulla tarinan, jota en kos-
kaan olisi uskonut kuulevani.

IHMEELLINEN
TARINA
Kosti oli maannut niillä JSp:n
havuilla monta päivää. Ei
Venhokaan voinut yksityis-
kohtia muistaa enää vuosien
jälkeen. Vähäisintäkään naar-
mua miehessä ei ollut ja veri
oli toverien verta. ei omaa.

Taju pallsi uikanaan ja
mies toimitettiin taaksepäin.
Meillä muilla osoitteena oli
edelleen Karhumäki, jonne
mentiin syvään pohjoisesta
koukaten. Samaan aikaan
Kosti koukkasi kotirintamalle .

Ei hänestä mitään ulos nä-
kyvää merkkiä löytynyt siitä.
cttä kuustuumaisen täysosuma
oli voimallaan paiskannut hä-
net vasten jäätynyttä maata.

Se mitä sitten Kostille ta-
pahtui, on niin synkkää tari-
naa, ettei silä kukaan todcksi
uskoisi.

Hän palveli loppuun asti
kotijoukoissa. Sodan jälkeen
hänestä ci ollut taistelemaan
hänelle kuuluvasta paikasta
siinä yhteiskunnassa, joka
rneille oli jäänyt. Sosiaalivi-
ranomaiset kävivät päällc 

-ne jotka tuntevat suurempaa
huolta jonkun vähcmmistöro-
tuun kuuluvan työtä karttavan
"kansallispuvun" hankinnasta
kuin kaikkensa tämän kansan
hyväksi antaneen solaveteraa-
nin leipäpalasta. Kosti toimi-
tettiin työsiirtol:ran ja perhe
hajosi. Eikä Kosti vieläkään
ollut kulkcnul sen kraatcrin
pohjaa kontaten, jonka hänen
isänmaansa byrokraatit olivat
hänelle valmistaneet. Hänet
toimitettiin Pitkriniemen mic-
I isairaalaan.

Suuntana JSp.

JALK! ON PAHA
Kun jäätyneeslä nruasta irron-
neet kokkareet ja sirpaleet oli-
vat pudonneet, jatkoin matkaa
ja tulin äskeiseen pesäkkee-
seen.

Tai siihen mitä siitä oli jäl-
jellä.

Suuri kuoppa. Ei jälkeä-
kään äskeisestä puhtaasta lu-
mipeitteestä. Konckivääri nu-
rinniskoin ja sen miehet siirty-
neet varjoiksi varjojen maail-
rnaan.

Mutta eivät sentään kaikki
nel iä.

rinä. Yritimme paitsi hoitaa
kutsunnat ja kortistojen uusin-
nat myös auttaa niitä lukuisia
aseveljiä, jotka tarvitsivat ku-
ka mitäkin todistusta sodan
ajan palveluksistaan. Pitkällä
käytävällä riitti väkeä.

Ja siinä me taas tapasimme.

- 
No. mutta Kosti Nurmi-

nenhan se siinä ihan elävänä!
Mitenkä sinä selviydyit siitä
tiirskystä. jonka Padunissa
sait?

Mies tuijotti hetken kuin
käsittämäträ. Vihdoin alkoi
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Löytyykö mrehesta vikaa?

MIES ETSII
lTSEÄÄN
Ja sieltä Kosti oli tulossa. kun
tapasimmc. Hän oli tullut ny-
kyilmaisua käyttäcn "etsi-
mään juuriaan".

- 
J()t'rin minulle on tapah-

tunut 
- 

mutta mitä'l Kukaan
ci tiedä! Olenko haavoittunut?
Ei ole t()distcitil ! Kukaan ei
kuuntele. ei usko! Kaikki on
ihan pirnectä. Tulin tänne.
kun sanottiin. cttä kaikki mi-
nun sotilaspaperini ovat tääl-
lii. Mahtaisiko niistä liiytyä
jotain sellaisla. j()sta olisi
apua'l

Olin kuunnellut ascveljeni
hiljaista puhett:r. Etsin hänen
sotil:rskorltinsl jir pyysin toi-
miston tytt(ijä tuomlan arkis-
toista myiis Kostin alkuperäi-
set kanlakortit. Kohta sodan
jälkeen oli kaikki kantakortit
uusittu. tiedol victy uusiin
kaavakkeisiin. Halusin olla
varnra siitä. että kaikki kor-
tcille mcrkityt tiedot olisivat
käsillä.

Mutta mitään ei l(iytynyt!
Ei mcrkkiäkään Kustaa Adol-
f in priivlin illirn llprrlttumista
AD 194Muut Kostin pllve-
lusuraa koskevat licdot kortil-
Ia olivat.

Vasta jälkeenpäin minulle-
kin on selvinnyt. ettei lääkä-
rintarkastuskortteihin tehty
merkintää tapauksista. jotka
eivät aiheuttaneet toimenpitei-
tä. Kosti makasi silloin ha-
vuilla muutaman päivän. tuli
tajuihinsa ja sillä siisti. Lääkä-
rintarkastuskortit eivät silloin
kulkeneet JSp:n mukana. Oli-
vat jossakin takana yksikön
toimistossa. Eikä siellä tiedet-
ty kaikista asioista.

Lupaukseni mukuan tein
Kosti Nurmisen tapauksesta
varsin yksityiskohtaisen sc-
lonteon. Onneksi minulla oli
jäljennös pataljoonamme sota-
päiväkirjasta ja onneksi mi-
nulla oli Luojan antama lahja

- 
muisti.

BYROKRATIAN
RATTAISSA
Kului taas aikaa. Valtion Ta-
paturmatoimiston päätiis tuli
aikanaan.

Se oli kielteinen.
Ei ollut näytröä siitä. että

Kosti Nurmiscn osalta olisi
syytä mihinkään.

Silloin paloivat päreet.
En enää tarkalleen muista

sanamuotoa eikä siitä liene
jäljcnnöstä sotilaspiirin esi-

kunnan arkistossakaan, sillä
kirjoitin omissa nimissäni sen
minkä kirjoitin.

Taas kului aikaa.
Minulle soitti sitten täysi

kaimani. pappi Malmilta. Pas-
tori, nykyisin kai kirkkoherra
Pentti Perttula kertoi. että
Kosti Nurmincn -nimincn
mies oli nimien yhtäläisyyden
vuoksi tullut hänen luokseen.
kertonul kumman tarinan ja
sen tueksi näytlänyt VTT:ltä
saamansa kielteisen päätöksen
ynnä minun laatimani vasti-
neen.

Kaimani sanoi. että hän
soitti vain varmistuakseen sii-
tä. että paperi todella oli mi-
nun kirjoittamani ja että siinä
mainitut tiedot olivat minun
antamiani virkamiehenä.

Myönsin, kun hän oli luke-
nut kirjelmän.

- 
Kysyin tätä lähinnä sik-

si, etlä tämä on ehdottomasli
kovinta kieltä mitä olen kos-
kaan kuullut virkamiehen
käyttävän toiselle virkamie-
helle.

No, sitähän se taisi olla.
Mutta se oli totisinta totta. Se
oli tavallaan epätoivoinen hä-
tähuuto hädässä olevan ase-
veljen puolesta ja vain anka-
raan totuuteen pohjautuva.

Tämä kaimani oli mies. jo-
ka uskoi minua. Hän lupasi
ottaa Kosti Nurmisen asian
omakseen.

Ja otti. Kiitos hänelle!

SOTAINVALID!EN
VELJESLIITTO
TOIMI
Kului taas vuosia. Korian va-
ruskunta oli järjestänyt maa-
kunnallisen juhannusjuhlan.
johon puolustusvoimista erot-
tuani ja sanomalchtimieheksi
siirryttyäni lähdin vaimoni
kanssa kutsuvieraana tutustu-
maan.

Väkeä oli niinkuin sitä ky-
menlaaksolaisessa maanpu()-
Iustushenkisessä juhlassa vaan
voi olla. Juhlakentän reunoilla
oli jos minkälaista kaupusteli-
jaa odoteltaessa kokon sytty-
mistä. Siitä joukosta juoksi
esiin tuttu mies. tuli eteeni ja
kiersi kätensä kaulallcni ja pu-
hui kuin hengen hädässä.

Kosti Nurminenhan siinä

oli!
Hän kertoi. että VTT oli lo-

pultr 
- 

kai kaimani ansiosta

- 
armosta suonut hänelle lO

prosentin invaliditeetin.
No 

- 
paljonhan se ei ollut.

Mutta sen avulla Kosti pääsi
Sotainvalidien Veljesliiton jä-
seneksi.

Ja se järjestö on tässä maas-
sa korkeimman hatunnoston
arvoinen! Se otti Kostinkin
asian omakseen. Kosti pääsi
vel jesl i iton aivovammasairaa-
laan. Ja siellä 

- 
ensimmäisen

kg11an 
- 

taitavat miehet ja
naiset etsivät hänestä sitä vi-
kaa. jota olisi pitänyt etsiä jo
ennen kuin mies passitetaan
mielisairaalaan.

Ja he sen myös löysivät.
Kostin selkärenuan yläpäässä
oli rustottuma. Selkäranka oli
murtunut. On vain ihme- että
hän oli jäänyt eloon.

Kosti joutui vammansa vaa-
timaan hoitoon la hiinen inva-
liditeettinsa nostetliin asian
mukaisesti. Rinnalleen Kosti
löysi häntä ymmärtävän nai-
sen ja elämä alkoi kohentua.
He valmistivat monenlaisia ta-
varoita. mm. noita mainitse-
miani lattiatyynyjä tv-katsojia
varten.

Me tilasimme heti yhden
tyynyn ja tyttärellemme toi-
sen. Monet tuttavamme halu-
sivat samanlaisen. Kirjoitin
Kostin tarinasta lehteeni. jon-
ka uutispäällikkö olin.

Nyt on Kosti jo siellä. mis-
sä 

- 
toivon mukaan 

- 
vallit-

see ehdoton oikeudenmukai-
suus. Täällä lääkärit sanoivat.
että hän oli hullu. Niin kai hän
olikin, koska itse vapaaehtoi-
sesti pyrki keiniöltä koneki-
väärimieheksi muiden pyr-
kiessä siltä paikalta taaem-
maksi.

Tulevat yksikönpäälliköt,
vääpelit. lääkintäupseerit ja
lääkintämic'hct I Jokainen. pie-
neltä nä1 ttäväkin juttu voi
seuraamuksiltaan olla vakava.
Kostin tarina on siitä todistuk-
sena. Paperisota on sodassa
kirottu painolasti. mutta pie-
nen sotamiehen kohtalon osal-
ta sen merkitys voi olla arvaa-
maton. Hoitakaa se hyvin!

Ja byrokraatit! Niin vaikeaa
kuin se onkin. yrittäkää kuun-
nellä ihmistä ja auttaa häntä
saamaan oikeutcnsa. tr
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Alakurtin kylää katsottuna etelästä Ahkiojärven takaa

Taluisodan ensimmäiset
LEEVI MIKKOLA

SyksyIIä 1939 Suomi luotti
sopimuksiin ja kansainväIiseen
oikeuteen. Vaikka merkit olivat
pahat, jätettiin Lapin rajakylät
evakuoimatta.
Paikalliset asukkaat saivat maksaa

iii;#;:::å :i;:::#§;rff:" ral a ky I äss ä

Saija

\\\rvasnrv\
SJ

Pyhätunturi

0nkamo

tunnit
SAttAN

Sallan
alueen
yleiskartta

MARRASKUUN lopulla
vuonna 1939 Sallan alun kol-
mattakyrilnentä kylää oli vie-
lä evakuoimatta. Aivan rajan
lähimmissä taloissakin olivat
asukkaat kotonaan. Väestö
puuhaili tavanomaisissa alku-
talven askareissa: porometsis-
sä. puun- ja heinänajossa.
pyykillä. leivänpaistossa ja
useimmissa kylissä lapset kä-
vivät koulua. Tosin sodan syt-
tymistä pelättiin, mutta toive
rauhasta oli muita hälyttäviä
uutisia voimakkaampi.

Jospa sittenkin saataisiin ol-
la kotona...

Tätä toiveajattelua tuki
myös sotilaspuolen levolli-
suus. Ainoa tämän suunnan
voimakkaampi yksikkii. ns.
Sallan pataljoona 

- 
toista tu-

hatta miestä 
- 

piti leiriä yli
viiden peninkulman päässä ra-
jalta Kuolajärven kylässä.
Vain muutamia pieniä pirrtioi-

Kuusarnoon

Selkälä



ta oli liihempänä rajaa. Ala-
kurtin kylään oli Iähetetty
kaksi ryhmiiä nrjavurlioston
kenttävartion vahvistukseksi.

PARTIOT
RAJALLA
Alakurtin kenttiivartiosla oli
kaksi prrrtiotrr Irihcllä rirjrur.
Hanhisulppavaaralla oli kol-
mimiehinen rajakorpraali Ko-
pt»en .il viihiin etclämpiinri
Hanhivaaralla saman vahvui-
ncn Muurut Mikkrtlan pl:.rti<t.

H:rnhij:irvi irr sr'n srrrrnl:risr.nlr

ä/.-'
i". U

Talvista Alakurttia nähtyna kaakosta

kulkevu uoma jäi heidiin vä-
liinsä. Sitä nouclatteli ns. V:rn-
ha Kassitie . Mahdollisen Kan-
talahdesta päin ttrlevan hyiik-
käyksen oletettiin tapahtuvan
tiitä rcittiä.

Molcmmille partioille piti
torst.rinu rnarraskuun -3O. prii-
vänä tulla vaihto.

Aalnrr oli pilvincn. leuto .irr

hämäriin utuincn. Partioiclen
miehel olivat valppaina. sillii
eilinen piiivä 

- 
josta he eivät

ollect saaneet vicstiii taakse 
-irntoi auvistau tlpahtumicn

vyöryn lähtevän liikkeclle: He
olivat kuulleet ruijriytyksiä ra-
jan takal. nähncct. kuinkrr no-
peasti enlinen hcvostic avau-
tui levcämmäksi. kun suuret
puut kuatr.re ssaan ryiipyttiviit
pchmeiiä lunta korkeuksiin.
Vieläpä ennen hrinriirän trrloa
ajoi raivalun tien piiähiin tank-
keja. joitlcn tykinprrtket s«rjot-
tivat liinnclle.

lltapimeiissri Mikkolan
Maunon partio kävi viclä ra-
jan pinnassa toteamilssa, mitii
oikein oli tekeillä. Hcidän ere-
nemiscnsii pysriytti pilkotuk-
scn tirkunil seisovun vtrrlio-
michcn yskiminen. .iokrr vrri-
kutti tekorykinriseltä. IImei-
sesti hän halusi varoittaa. ct-
teiviil nyt utelijat aivan syliin
hiihdri.

Yii kului riruhullisesti.

PAKOON!
Almulla 3O. ll.l9-39 Hanhi-
:ttlpp:rv:r:rnrrt ttihystvrptrikitl llr

lä ilmcisestikin vihollisen kär-
jen. Suorinta tie-tii he eivät
enää päässeetkäiin antamaan
hälytystri Alakurtin kylään.
vitan jr'»utuivat koukkaamaan
pohjoisen puolelta.

Matkallu he osuivat Kulu-
jrirvcllc. jt'rnka rannalla oli
kolmc taloa. Takrissa oli yh-
teensä toistakymmentä ihmis-
tä 

- 
nai\ia ja lapsia. Sotilarat

kehottivat heitä plkenemaan,
sillä vihollinen se urursi hcti pe-
rlissii. Täml.in kummemmasti
he eivät voineet auttaa. Heillä
oli kiirc chtiä cnncn vihollista
viirlcn kilorrrctrin plilissti olc-

vaan Alakurtin kylään.
Sotilaiden mentyä kutujär-

veläiset Hautalan taloista läh-
tivät jalkaisin Ylikurtille. Kol-
manteen 

- 
flnu1:rnigrnsn 12-

lpen 
- 

jäi yksinäinen vanhus.

SODAN ÄÄNET
Mikkolan Maunon partio, jo-
hon kuului johtajan Iisäksi
Hautalan Tttiro j.r r:rjamies
Toivonen, lähti hyvissä ajoin
aamulla Hanhivaaran nuotiol-
ta ns. postinvaihtopaikkaan.
Nimensä plikka oli saanut sii-
tä. kun siinä olivat Neuvosto-
liiton ju Suomen rajaviran-
omaiset tavanneet tarpeen tul-
lcn ottaa yhtcyttä. Aamu kah-
clcksaksi oli nyt sovittu samal-
lc paikalle omien partioiden
vaihto.

Miesten siinä odotellessa
Alakurtilta tulevia päivä alkoi
hitaasti valjeta. Ketään ei kuu-
lunut tulevaksi eivätkä miehet
juuri siihen paikkaan nähneet
Hanhijärveä r:ivätkä vanhaa
Kassitien uraa.

Aamupäivällä he kuulivat
Hanhijärven länsipäästä kan-
tatrluvia laukauksia.

Sielä vaihetahan jo
"postia"! E,iköhän me ijänki
olc punrslrr hriipvii niiistli mai-J

S ilmäpuolivaaralta

Sallan Tuntsaioki on erämaan )vesiväylä

oli Koponen vartiovuorossa.
Hämäryys, jotu uusi n()uscvir
päivä pukkasi pois tieltään. oli
viclä voirnakkaampi.

Vähän alcmpaner liinncllc
Iaskcvassa rintccssä kcittelivät
ascntopaikan nuotiolla Niskn-
l«n Artnas iu Mukkalan Ontri
aamusapuska:r. Kelloa he ei-
viit tulleet katsoneeksi. muttu
licncc ollrrt yhdcksäs tunti
vuorokludesta kulumassa.

Silloin nuotiolla olcval kuu-
Iivat strksen kahinaa ylärin-
lccn pu()lelt:r itr piirn ilmcstyi
hlimiiriistä niikyviin Koponen.

Sun<ltna. jonkrr Koponcn toi
tullcssaan. oli ensimmäinen
IiL't() neuv()slojoukkojcn r:rjlrn
ylityksestä.

Partio nousi suksille. laski
Kassitielle. mutta kohlasi siel-
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semista, sanoi partionjohtaja.
Etelän puolelta kaartaen he

muulamaa tuntia nryiihcrnmin
lähestyivät palavaa Alakurtin
kylää.

RAJALLA
TAISTELLAAN
Kolmas Alakurtin takurnetsis-
sä tuona marraskuun viirnei-
sen päivän aamunil hiihdcllyt
suomllirisp:rrtio liihti rrrrrrtrrllir

van. Se oli tiettävästi tällä
suunnalla talvisodan ensim-
mäinen laukaus.

Mutta pian seurasi jatkoa.
Partio pyiirsi paluumatkal-

le, mutta juuttui heti kiinni
taisteluun, jossa ensin kaatui
alikersantti Oinonen ja pian
hänen jälkeensä luutnantti Ni-
kula. Lassilan Väin(i tuossa
kahinassa haavoiltui vaikeasti
oikeaan silmään. mulla Hau-
tajärvi ja Harju pärisivrit chjin:i
vctiiylymiiåin lre l\iin pinrcrr-

vi. Pääkylästii kaakkrxrn pol-
veavan jt--n alajtroksulla «rli

Nivalan talo.
Alakurtilla Laitilan Hanna

tuli keskcn pyykkitoulrtrn pilt-
tiin imettämään pienlä lastaan
ja saman tien hän istuutui päi-
väkahvipiiytään. jonka talon
vanha emäntä näin pyykkipäi-
vän kunniaksi oli varuslanut
kuin pyhäpäivän aattona. Ta-
vallisesti päiväkahvi juotiin
vuorokaudcn yhtlcnncnlrlisIrr
tunnin tienoilla -. niinpä nyl-
kin.

Pirtin rauhalliseen kahvi-
pöytään avautui näkymä ky-
lrillc: Iumiset tutut pellot,
tummat riihet ja rakcnrrrrsryh-
rniit sekä k:ruclnplna uluisel
vuarat kaartuivat samanlaisina
kuin vuosia _ vtrosikymnre_
niä ennenkin. tähän vuodcn
:rikaan harrnaalt alaktrklisinir.

Juotiin siinä jo kahvia t«risla
kupillista.

Silkrin kylältä alkoi kuulua
hutrlo:r ja koiral huukktrival .

Hanna näki ikkunasla kuinka
sotilas irroksi talon pihaan.

Heti hän tajusi nristä on ky-
symys:

'- Sota ja nret ollahan lääl-
lä! hän parahti.

Hanna ryntiisi nyt pirtin
()vesla porsluaan ja porstuasta
portaille . Ovet kolahtelivat
seinä:i vastctr ia jäivät auki.
Sotilas. joka viestitti Hanhi-
sulppavaaran (Koposcn) par-
tion tu()nlaa hälyttävää sarro-

maa. p5sähtyi portaiden pää-
hän kun kuuli naisen edessään
huutavan:

- 
Miksi iäriträ meijär tän-

ne, miksi jiitittä 
- 

miksi,
miksi... Yhä kiihtl'vällä voi-
malla nainen huusi ja itki.

- 
Älahta huuva. yritti so-

tilas rauhoittaa. -- Syyttömiä
rnct ollahan. Lähtekää kiirees-
ti pakoh«rn. vihollinen on pi-

Miehet ovat kaataneet kontion ia ottaneet pennun elätiksi. Vasemmalta
Armas Ollila, Eelis Sova-Kurtti ja Erkki Sova-Kurtti, ioka pani pirttinsä
palamaan
v

kylästä kohti lähes peninkul-
man päässä olevaa rajaa. Par-
tion johtajana oli luutnantti
Antti Nikula. Lisäksi siihen
kuuluivat rajasta alikersantti
Oinonen ja Sallan palaljoo-
nasta reserviläiset Lassilan
Vöinö, Harjun Voitto j'a Hau-
tajörven Onni.

H?imiirä alkoi jo viiistyä
pelloilta kun he hiihtiviit ohi
kylän talojen. Laitilan Hanna
näkyi olevan navetan puolella
pyykkihommissa, joku ajoi
hevosella heinänhakuun ja
kaupatkin olivat auki.

Partio suuntasi matkansa
vanhalle Kassitielle. Ensim-
mäisen maailmansodan aika-
na, talvella 1916. sitri mviilen
tuhannet hevoset vctiviil vcnä-
läisten asekasseja Kanlalah-
desta Rovaniemen asernalle

- 
siitä tielle nimikin. Nyt se

oli melkein umpeutunut.
Hanhijärven Iänsipäässä

partio näki vihollisen kahlaa-
van kohti rantaa. Silloin ali-
kersantti Oinonen lasketrtui
polvelle ja ampui lähinnä tule-
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toon.
Vähän myöhemmin Harju

joutui vangiksi. Hautajärvi.
jalat paleltuneena. löysi muu-
taman päivän kuluttua omat
joukot Kelsinkäisessä.

Lassilan Väinön luskien tie
oli pitempi. Toisesta silmästä
näkönsä menetläneenä ja aina-
kin seitsemän-kahdeksan pe-
ninkulmaa umpea tarpoen hän
viikkoa myöhemmin hiihti
Sallan kirkolle, joka vielii
tuolloin oli suomalaisten hal-
lussa.

HÄLYTYS
ALAKURTILLA
Kokonaisuudessaan Kurtin
kylään kuului noin neljäkynt-
mentä taloa kolmesta kyläryh-
mästä. Pääkylä Alakurtti si-
jaitsi Vienaan laskevan Tunt-
sajoen oikealla rannalla. Viisi
kilometriä pohjoiscen jr^-n
yläjuoksulla oli yksitoista ta-
loa käsiilävä Ylikurtti ja siitåi
neljä kilometriä itään Kutujär-

Ylikurtin kylää, vasemmalla Korpela, oakealla Ollilan talola



jan kylässii...
Hi.rnna kävi vielä navetassr

lrrppatnassa pyykkiii sauvist:r.
kunncs huornasi hi\r<ihorn-
nransa. juoksi pirttiin ja huusi
Iapsiaan.

Ylikurttrlaisia Ollilan rapulla.
Vasemmalla takana vanha
venälänkävijä Esa Korpela

IHMISTEN
TUSKAA JA
HÄTÄÄ
Muutamia nrinuutteja rn;'ii-
hemmin jo k1'läaukean laitlas-
sa ja metsän pinrennossa olc-
vicn talojcnkin itsukka:rt siri-
vat tieckrn liihest_r västii vihol-
I isesta .

Erään talon t_r tiir juoksi kes-
kelle kotinsa kartanoa. repi Ic-
ninkiäiin. nosti vriliin kiitensli
korkealle. hyppeli ja huusi:

- 
Kaikki jää. . . kaikki. . .

voi .ltunala nähktihön lälä ih-
misten tuskaa ja hätää... kaik-
ki jää ja tuhotahan...

Äiri oli rullur lyrrainsä pc-
rrissä kuistin portaille:

- 
Ei net murrkkahan saa

mitähän mukahan... katto
houkkaa! Tulekko pois sieltä!
Muut ihimiset jo juoksevat pa-
kohon. Herra paratkohon tuo-
ta houkkaa.

Jussilan talossa oli heinii-
häkki ludon cdessii .ia irisojen
viilissä seisoi hevonen valjas-
tettunr. Äsken se oli siihen
kuontransa vetänyt.

Hälyt-vkscrt trrllua lapscl
kannettiin avojalkaisin:r hei-
nrihäkkiin. l-iilxlcttiin laukot-
tlunaan nraanticllc ;a kohti
Sallaa.

OPEfiAJA
SYTYTTI KOULUN
Krlrirr iiiirrct ilr tictlorr rhrrlisi:i

hritlässii la hätä hänellä olikin.
H:inen kotiväkensä. kaikkiaan
toistlkynrnrcnlä ihlnistä, oli
iiiiinyt tuoh«rn yksinäiseen
'l'unlsan tiirnrällä olevaan ta-
l«xrn.

Matti jälti taarkseen kylän
peltoar-rkeat 

- 
jäi ensirnnräi-

ncn kilr.lrnetri ia jiii toinenkin.
Sittcn hein t(irnr:isi tiellä kohti
Al:rktrrtl ilr clerrcviin viholliscn

vosella, juosten, hiihtäen, pie-
nimpiä lapsia sylissä kantaen
ja kelkassa vetäen pääsivät
kurttilaiset pakoon.

Yli kahden peninkulman
päässä olevasta Kelsinkäisestä
Iähetettyjä armeijan hevosia
tuli nryöhemmässä vaiheessa
vastaan. Ajurit pyörsivät ta-
kaisin. keräilivät suinpäin ko-
tinsa jättäneitä ja kuskasivat
lastejaan kohti Kelsinkäistä.

Tuoma:rn päivään saakka
nopeasti lyhenevä päivä oli jo
muuttunut hämärästä päivän-
kajosta pimeydeksi, sellaisek-
si mitä se nyt tähän vuoden
aikaan on lumisessa maise-
rnassa, jonka yllä oli vahva
pilvikerros.

Tie nousi Maanselälle.
Laantuva tulenloimotus itäi-
sellä taivaanrannalla pieneni
ja tummui. Mutta pian sekin
näky loppui.

Kelsinkäisessä olivat autot
vastassa. Kurttilaisten pitkäk-
si venähtävä evakkomatka al-
koi nyt pyörien päällä.

Kelsinkäiseen tulivat myös
vhdentoistrr t:rlon ylikurttilai-
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järkyttäneestii t:rpahturnastrr
siri kuullir tnyirs kotrltrn rt:ri:
()pcttliår. T:inriin hiin oli jo l:r
vistanut tulcvaksi ja siksi härr
jo eilen oli lntanut kotrlulaisil
le loma:r.

H2in totetrtti nyt pääIiiksen-
sä. sytl tti kotrlun rulccrr irr
riensi muitlen pukcrteviert
joukkoon.

Omirn kotinsa syt),lti pala-
rnaan nryös Kurrti Erkki. Ker-
rotaan hänen ehtincc-n vuollir
kuivia syttiijiikin. j()tta tuh()
olisi varnra.

Murta ntitä reki Nivulan
Matti'?

Hän oli allc kaksikyrnrnen-
vuotias nuorukaincn ja oli
isarrsr.i kunssu tullut kiiymulirr
kylän kaupassa. Siellä ltcidiit
tavoitti s.in()rna sodan svtty-
rnisestu.

Malti syiiksl,i ulos karrp:rstu
je norrsi suksilleen. Niin teki
nry<is hänen isänsä, nulttil llci-
d:in tiensä crosivul: isri llihti
hiihtän:iän Sallaan johtavallc
ticlle, Matti kohti rajaa Niva-
lan tal<xrn.

N{atti tyiinsi kuin hengen
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kiirkccn jl .joutui vangiksi. set, mutta heidän tiensä oli
Miten paljon Matin vangik- kulkenut umpea. lumisia vaa-

si jotrtuminen hidasti viholli- roja ja tuntureita kiertäen.
sc'n etencntistä ja näin osal- Vihollisen vangiksi olivat
tairn alakurtlilaistcn pelastu- jääneet nivalaiset ja kutujärve-
nrista. jiiri arvclujen varaan. läisct. lähes kolmekymmentä
J()kir tlpåruksessa virrrki kulje- siviilir.i. Seuraavan päivän ilta-
tetliin kotiinsa krnrlrrslcltavak- na Hautalan Jussi kävi pelas-
si. tamassa kutujärveläiset. Tästä

on kerrottu lehtemme vuoden
1977 numerossa I l. D

PELASTAUTU.
KOON KEN VOI
Pii:iasiassir omin avuin -- hc-
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ERKKI LAHTI

Talvisodassa olivat harvat
p ans s arito rj unt ay ksiköt kul taaki n
kalliimpia. Niihin sijoitetut
valiomiehet täyttivät tehtävänsä
viimeiseen saakka.
Siinä sivussa kasvoi nuori
kukkopoikavänrikki asialliseksi
sotatyönjohtajaksi.

Karvatul Boforsrn praskat mallra
koululuskeskukseen. Muutama
rintamalle lähtöä

å:"'
,tl}'

\

Hetr varn asemaan la larsteluun päalle tunkevaa vlhollista vastaan!

37 PstK/36 oval saapuneet .\..r.(arrr
kallis laukauskin saatiin ampua ennen

LOKAKUISENA aamunår
YH:n alcttua astelin vilusta
hytisten suikku rcnnosti vinos-
sa silmän päällri ja raippaa
markkeeraava oksanpätkä saa-
pasvartta naputtaen ottamaan
vastaan joukkuetta. jonka joh-
tajaksi minut oli yllättäen
määrätly. Hämärässä erotin
entisen kouluni ctecn järjesty-
neen paririvin ja sen edessä
pitkän. laihan alikersantin.

- 
d5sn16. ojennus, katse

eleen 
- 

päin. htromio 
- 

kat-
se oikeaan 

- 
päin! kajahteli

tuttuun tilpilirn sililpucssirni.
Kontento scuntsi toistaan ju

haparoivat suoritukset kertoi-
vat ainakin hyvästä tahdosta.

Alikersantin suorittaman
asiallisen ilmoituksen jälkeen
tuli minun vuoroni näytelmäs-
sä.

Viisaat johtamisen opit ker-
tovat. miten tärkeä on ensim-
mäinen kosketus johtajan jrr
joukon välillä. Siinä mittail-
laan puolin ja toisin. Iuodaan
pohjaa tulevalle, ravitaan syn-
tyviä ennakkoluuloja tai karsi-
taan niitä. miten milloinkin.

Minulla oli etsikkoaikani
tämän joukon suhteen juuri
tuolla hetkellä 

- 
mutta osa-

sinko käyttää sen hyväkseni?
Johan nyt, kaikkea vielä!
Jos pääni ei olisi ollut täyn-

nä mielikuvia vänrikki Lah-
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den erinomaisuudesta ja äsken
saavutetun rajattoman vallan
loukkaamattomasta räydelli-
syydcstä. olisin ehkä omista-
nul etukäteen muulanran ujrr-
tuksen tulevalle joukkueelle-
nikin. Mutta eil Jossain oli
säädclty. eltä minun oliopiltit-
va kaikki vaikeimman kautta.
Vääjäämättiimästi ajauduin
kohti katastrofia.

HUOMENTA,
POIKA!
Juuri armcijasta varusmiespal-
velusta suorittamasta tulleena
irnnoin sujuvln komentojen
ketjun lurruttair ajatukseni ja
oman vuoroni tullcssa jatkoin
automaattisesti kaavan mu-
kaan:

- 
Kiitän! Hyvää huomen-

ta. pojat!
Jo viimeisen sanan kaikues-

sa silmäni ikäänkuin rcvähti-
vät auki hämärästä huolimatta
näkemään. että cdessäni ei ol-
lutkaan tavanomainen asevel-
vollisjoukko, vaan varttuneita
rcserviläisiä, joista nuorinkin

- 
niinkuin sittemmin sain tie-

ää 
- 

oli minua yli kymme-
nen vuotta vanhempi. Näin

tt',lffi
"f



hymyn leviävän naamalta naa-
malle kuin maisemaa pyyhki-
vä majakan valokiila. Jo en-
nen vastauksen kuulumisla ta-
jusin millainen se olisi.

Tavallisen soraäänisen "hy-
ääään" sijasta kuului selkeäs-
ti:

- 
Huomenta, poika!

Siinäpä sitten seisoin tuke-
vasti maanpinnalle pudotettu-
na, luulottelemani arvovallan
viitta olkapäiltä nykäistynä.
alastomana ja paljastettuna
toivoen tantereen aukeavan ja
vetävän minut näkymättö-
miin.

Mutta apua ei tullut. Olihan
vain ensimmäinen kouriintun-
tuva opetus siitä, että pienem-
pikin sotapäiillikkö on aina
kahden joukkonsa kanssa.
Hän ei voi vetäytyä verukkei-
den varaan eikä leveåimmän
selän taakse. Pulmat ratkais-
taan vdlittömästi. Ellei niin ta-
pahdu, saattaa esimiehen
vaihtuminen olla hyvin lähel-
lä. Eli että "takki saattaa vaih-
tua frakkiin" 

- 
niinkuin ken-

raali Blickillä oli tapana sa-
noa.

OLI ISOKENKÄISTÄ
PORUKKAA
Tiimä minulle annettu joukko
oli valittu suuresta ylimääräi-
sestä reservistä muodosta-
maan osaltaan uutta aselajia,
panssarintorjuntatykistöä. Va-
linnan oli suorittanut tykis-
töupseeri. joka tosin itse ei ol-
lut edes nähnyt uusia aseita.
mutta saamiensa tietojen pe-
rusteella arvellut niiden kai-
paavan joka tapauksessa var-
masti raakaa voimaa. joten
miesten kokoon oli kiinnitetty
erityistä huomiota. Niinpä va-
jaan kolmenkymmenen mie-
hen joukossa oli peräti kah-
deksan jättiä, joiden jalka vaa-
ti 48:n numeron lapikkaan.
Eikä syylingeille juuri jäänyt
tilaa!

Myöhemmin havaitsin, että
miehet olivat muutenkin ken-
gännumeronsa veroisia. Muu-
kin joukko oli samaa kaliipe-
ria, vaikka jalat olivatkin vä-
hän pienemmät.

Varustettuna tuohon aikaan
muodissa olleeseen asuun 

-malli Cajanderiin 
- 

jonka
päätunnusmerkkeinä olivat

kokardi vilttihatussa ja armei-
jan vyö siviilitakin päällä.
matkattiin Hämeenlinnan kou-
lutuskeskukseen. Mieliala oli
vakava, mutta jäyhän päättä-
väinen. Hämäläisiä kun oltiin.
niin turhanaikaisia htipinöitä
ei kaivattu eikä suvaittu. Hil-
jainen huumori kannatteli
mielialaa alusta asti sodan
Ioppuun suirkka.

,tn

*M"..

Maiuri lnto Armas Lehtinen,
vapaussoturi ia vironkäviiä, iohti
talvisodan panssarintorjunta-
koulutusta. Hän kaatui Panssari-
iääkäripataljoonan komentaiana
Säntämässä 26.7.1941

Jälkeå alkoi pian näkyä

Intomielisen kouluttajan,
kapteeni Into Armas Lehtisen
valvonnassa saatiin pikakou-
lutus panssarintorjuntaan.
Tampella oli juuri saanut val-
miiksi ensimmäiset Boforsin
lisenssillä valmistetut 37 mil-
I in panssarintorjuntakanuunat.
joista kaksi annettiin meillc.
Lisäksi tuli neljä kuorma-au-

WL

toa ja joukkueenjohtajan käyt-
töön keltainen henkilöfordi
kuljettajineen sekä komcudcn
kukkuraksi vielä kaksi lähet-
tien moottoripy<irää. Armei-
jan moottorointi ei ollut tuo-
hon aikaan kovinkaan pitkrillc
edislynyt, joten tunsin taas
olevani herra vailla vertaa.
Tosin laas ylpeys kävi llnkcc-
muksen edellä. sillä joukk«r-
osrsto()mme pliristytimme' ci
kestänyt kuin sormen naksah-
duksen vcrran. kun isompi
herra vei "Kcltuni". hr-nki-
löautoni, huoltopäällikk<i
kuorma-autoni ja joku vielä
molemmat moottoripyöräni.
Siinäpä sitä taas oltiin paljaa-
na puhtaan kaulan kanssa.

Joukkueemme numero oli
kolme siinä pitkässä luettelos-
su. joka sisälsi ticdot Hiimecn-
linnan koulutuskeskuksestir
talvisodan aikana valmistu-
neista pst-joukkueista. Parin
viikon valmennukscn jälkcen
meidät sijoitettiin junaan yh-
dessä neljännen joukkueen
kanssa. Määränpäästä ei ollut
tietoit.

- 
Kumpi haluaa pahem-

paan paikkaan?
Me viinrikit kltselirnmc'

vain toisiamme ällistyneinii jl
vaictcn.

- 
No. kummasta kiirlcstri.

sanoi Iuutnårtti rninr.rllc.

- 
Vaikkapa luosta. vasta-

sin.

- 
Siinri sc prrhenrpi on.

Taipalecnjoki. luutnantti virk-
k«ri ojcntacn minulle mutkuoh-
jeita sisältävrin kirjcen.

Toirrcn mcncc Sum-
mlan l

Kumpi nyt sitten lic loppu-
jen lopuksi ollul pahcmpi
paikka. Ahtrr:rllc- jotrrluttiin
niin Summassa kuin Taipa-
Ieessakin. Mtrtlu sc kaikki oli
vielri cdcssä. Aik:r:r vlrlrnist:rrr-
tumiseen oli kolmiscn viik-
koa.

Ajan käytimmc rakcntamal-
la hät'härää pari alkeellista
tykkiasemaa ja kuusi kilomct-
riri pitkän huoltoticn 

- .iouk-
kueen voimin ! Irnnätystii e i
ole vielä tvh:kuan rikkonut.
Naapurikin rtrvosti scn niin
korkcalle, ettii anrpui ison liri-
v:rknrnaulin kcskclle liclli sla-
tlcn aikaan rn()ntun. .iohon
ainoa takaisin saamani kuor-
mil-auto ajoi nokallecn pys-
tyyn jääden sinne.

Sodan jälkcen sain llskun
ilr.rloslår. E,n ttlsin olc sitli lrin:r-
kaan toist:rise-ksi maksanut.

Näiden muutamicn viikk<>
.ien aikana hits:rantui jouk-
kuccslammc kaikisla kommel-
luksista huolimatta nräärätic-
toinen joukko. joka hyvin kel-
paa siemencksi pcrillisilleen.
Panssarintorjuntavoimaahan
oli aluksi vain nimeksi .ja yk-
sikkrimmc ninri ja kokoonpa-
nokin muuttuivat tämän tiistii:
aluksi muodostinrme yksin .lR
2li:n. sitternmin JR l9:n pans-
slrrinlorjuntuvointirn. mya;-
hcmmin oli yksikkömmc ninri
Pst.Os.7, Pst.Os.iJR 19. Tyk-
kikomppania 7 ja lopuksi 14./
JR 7. Kaikiss:r näissä touhusin
mukana- kunncs kohtalo sil-
Ioiscn evcrsti Adolf Ehrn-
roolhin hahmossu jutkosorlrrn
vu()nnir l()41 siirsi minrrt toi-
sillc r:ritcillc.

Nykyisen S:rvon Prikaatin
Ptrnss:rrintor jrr n l:r komppirtt i:r n

ci tlrrvilsc hiivctii jtrurilirn.
Scn csi-isät ovirl jokl suhlccs-
sa 4ll numeron nrichili!

JATKUU
SEUR. SIVULLA 377
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ARVALLA
SOTAAN
Hidas matka päiittyi vihtloin
Viipuriin. jonka ascmalaituril-
Ia oli vastassa tykistiin luul-
nantti kädcssään kaksi saman-
näktiistä kirjettri. Panncn nc
selk:insä taaksc hiin kulsui
meicläl jouk k ueen ioht:rjirt
Iuoksccn ja kysyi



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

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl, 7,00/2 kpl.)

Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taistel i -lehdistäni ainutl aa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taistel i -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mk/2 kpl)

....kpl
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1980

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
I Hinnat ovat voimassa v. 1980 aian.
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Urakkansa lehnyt talvisodan valtti 37 PstK/36 Parolan
Panssarimuseossa. Putken renkaat kertovat tuhotuista vihollisvaunuista

TAPELTIIN
TOSIPAIKOISSA
Sota syttyi meidän kohdallam-
me 30. 11.39 klo 7.00.

Kirjaimellisesti! Kranaatit
räiskivät nimittäin silloin ma-
joitusal ueellamme Metsäpirtin
Eevalan kylässä.

Seuraavana päivänä käytiin
kylästä Laatokan rantaan ulot-
tuvalla ns. Umpilampilinjalla
taistelu. jossa ykköstykin am-
puja korpraali Toivo Nykiinen
tuhosi viisi vihollisvaunua ja
kaatui tykkinsä viereen, joka
sekin menetettiin irtautumis-
käskyissä sattuneiden sekaan-
nusten vuoksi.

Parin viikon kuluttua,
16.12., oli joukkueen kovin
taistelu Mustaojalla, Terentti-
Iän lohkon oikealla laidalla.
Saaliiksi saatiin kahdeksan vi-
hollisvaunua, kunnes puhkesi
sellainen tulimyrsky, että tu-
liasemaan ei ollut asiaa. Tap-
pioita oli useita haavoittuneita
ja korpraali Antti Leppönen
Kangasalta kaatui yrittäessään
kaiken uhallakin päästä tykille
ampuakseen päälle käyvää
vaunua.

Kirvesmäen nelos- ja vii-
tostukikohtien puolustukseen
otettiin osaa tammikuussa.
Helmikuussa oltiin jälleen Te-
renttilässä, Virstakiven etu-
puolella. Sota päättyi jouk-
kueen osalta Linnakankaalla
Laatokan rannalla, aivan Tai-
paleenjoen suussa.

Venäläiset saivat sodan
vanhetessa suurempia ja vah-
vempia vaunuja, joten varmo-
ia tuhoamistapauksia ei enää
kirjattu 

- 
peni512 yrityksistä

huolimatta. Ammuksia oli
myös säästettävä.

Kirvesmäestä muistan ta-
pauksen, kun meillä oli jäljel-

lä neljä laatikkoa ammuksia ja
niistä oli luovutettava puolet
pois Vuosalmella kiristyneen
tilanteen auttamiseksi. Kaiken
kukkuraksi vielä kranaatin
osuma tuhosi toisen jiiljelle
jääneistä laatikoista, joten
meillä oli enää l0 kranaattia.
Onneksi sinä päivänä ei tullut
panssarihyökkäystä.

Reservi- ja lepovaiheita ei
joukkueella ollut koko sodan
aikana. Alkuperäisestä 29
miehen vahvuudesta kaatui tai
haavoittui 13. 48:n numeron
miehet pitivät pintansa.

ASEVELISAUNASSA
KAHDENKYMME.
NEN VUODEN
KULUTTUA
Oltiin Hämeenkyrössä Turva-
lan Eeliksen saunassa muiste-
lemassa menneitä. Muun
ohessa Pellon Kalle, yksi iso-
kenkäisistä, virkkoi minulle:

- 
Et tainnut itse huomata,

mutta minä panin merkille, et-
tä sodan alussa sinä yritit olla
melkoinen komenteleva kuk-
kopoika. Hyvin pian sinä kui-
tenkin luovuit käskemästä ja
käytit sanontaä: "Tekisikös
joku, menisitkös Kalle" ja
sinnepäin.

- 
Niinpä l6si, sanein. 

-Nyt jo voin kertoa, miten pa-
hasti ne alkumunaukset kar-
vastelivat, mutta kai siitä kui-
tenkin alkoi keskinäisen luot-
tamuksen opintie.

Sarnanlainen henki elähdyt-
ti myöhemmin edellä mainit-
semiani joukkueeni perillisiä.
Rehdisti ja reilusti, vaikka
joskus ehkä vähän kipinöikin!
Samaa henkeä toivon niille,
jotka nykyisin astelevat Savon
Prikaatissajiilkiiimme! tr



Näin alkoi
'w%

lnkerin poiart
sofarerssu

Sodan tuntua Vripurissa

YH:n AIKANA tyriskentelin
muurarina Helsingissä Wei-
lin&Göös in rakennustyömaal-
la. Neuvoteltiin Neuvostolii-
ton kanssa. Itsepäinen Suomi
ei taipunut suneluehtoihin.

Työmaalla ainu silloin täl-
löin joku muurariveli sai käs-
kyn kertausharioituksiin. pesi
muurauskauhansa. nosti ehkä
viimeisen tilinsä ia hiipyi jon-
nekin.

VÄRVÄfiIIN
VIIPURIIN
Palatessani eräänä marra\-
kuun päivänä asunnolleni istui
siellä pakolaistoverini Antti
Vorho seurtssaan kaksi sivii-

I ipukuista Päämajan Tieduste-
luosaston herraa. Kaipasivat
miehiä kahden viikon kauko-
partiokurssille. Ei tullut mie-
Ieenkään kieltäytyä ja sain
käskyn ilmoittautua Viipuris-
sa 30. I 1.39.

Tunsin olevani oikealla
asialla. Monet Inkerin pako-
laiset läksivät Iiikkeelle sa-
moin tuntein.

Junassa Kouvolan ja Viipu-
rin välillä tapasin jo useita

Valkeasaaren pojat Mikko Pöllä (vas.) ia Antti Vallebro, entinen Vorho
verestävät muistoia Ruotsin Lyckselessä 1 .5. 1 979

r\\
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MIKKO POLLÄ

Kirjoittaja,
Valkeasaaren
poikia, eleli
pakolaisena
Suomessa.
Sodan .iälleen
syttyessä kaikkia
tarvittiin.
Myöhemmin
kehkeytyi miehestä
tunnettu
kaukopartiosoturi
ja Mannerheim-
ristin ritari.

heimoveljiä. Kävi ilmi, että
määränpää oli sama.

Sodan syttyminen 30. I l. ei
meitä pahemmin hätkähdyttä-
nyt. Juna jouduttiin muuta-
man kerran pysäyttämään il-
mårvililran vuoksi. Viipuriin
suavuimme kymmenen korvil-
la.

Me tulevat sotaurhot pää-
timmc syödä viimeisen sivii-
liaterian linja-autoaseman
kuppilassa. Juuri kun olimme
saaneet annokset ctcemme
soivat pillit 

- 
ilmavaara! Vä-

ki painui suojaan, mutta mc
sankirrit jäimmc vriestönsuoje-
lumiesten komennoista htroli-
matta jatkamaåln herkutte-
luamme _ tuskin sieltä pom_
meja tulisi. arvelimme.

Mutta tosi mikä tosi! Tois-
takymmentZi pommaria kaatoi
kuormansa kaupunkiin mur-
heellisin tuloksin: r:rutaliease-
man pyöreiin kellon paikalle
j:ii tyhjä irrtkko. rrpteekki syt-
tyi palamaan ja Havin puolelta
kohosi vrrlt:ris:r savrrpilvi.

Mc senkun jatkoimme mur-
kinaa 

- 
totta puhuen kyllä

sydän syrjällään...
Vaaran mcntyii ohi ilmoit-

tauduimme herroillc Keskus-
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kasarmilla. Saimme sotisovan
päiillemme ja jouduimme eri-
laisiin vartiotehtäviin 

- 
il-

man minkäänlaista opetusta!
Itse kiertelin vesitornia lataa-
maton japanilainen kivääri
olallani ja yritin olla sotaisan
näköinen. Tätä teatteria kesti
parisen päivää.

KAUKOPARTIO-
MIEHIKSI
Sitten joukko koottiin kaikella
kiireellä Rautakorpeen lähelle
Viipuria. Alkoi kuumeinen
koulutus: aseiden käsittelyä,
suunnistusta, ampumista. Vii-
kon kuluttua meidät katsottiin
täysin oppineiksi sotureiksi ja
kuljetettiin Ruskealan pitäjän
Kaalamon kansakoululle, jo-
hon kokoontui jo nelisenkym-
mentä miestä.

Mikä mainio porukka! Jou-
kossa oli itä-karjalaisia ja in-
keriläisiä. olipa yksi Siperian
poikakin, 190 sentin mittainen
suuripuheinen mies, Siperias-
sa syntynyt, mutta suomalai-
nen niin mielen kuin kielenkin
puolesta.

Ikäerot olivat melkoiset,
fyysinen kunto ja hiihtotaito
vaihtelivat äärirajalta toiselle.
Vain innostus asiaan oli kai-
killa yhtä kova.

Nyt alkoi varsinainen kau-
kopartiokoulutus. Sen tehok-
kuus oli näin jälkeenpäin aja-
tellen varsin kyseellinen 

- 
ei-

hän kaukopartiotoiminnasta
ollut minkäänlaisia kokemuk-
sia.

Joulun maissa ilmestyivät
poppooseenxne raja-aliker-
santit Aulis Tikka 1a Santeri
Viihiiniilty 

- 
tosi korpimie-

hiä, jo sotakokemustakin saa-
neita. Seurasi koulutuksen
loppuhionta.

ENSI KERRAN
TOSITOIMIIN
Tammikuun alkupäivinä po-
rukka siirrettiin Uomaalle.

Ensimmäinen partiomatka
alkoi täydellä vahvuudella
eräänä pakkasyönä. Hiihte-
limme aluksi suomalaisten au-
komia varmistuslatuja tarkoi-
tuksenamme kiertää Uomaan
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Kaukopartiokoululukseen kuului myös hiihtoharjoinelu

joukkojen linjat vasemmalta
korven kautta.

Hiihdettyämme muutaman
tunnin kohti koillista käännet-
tiin kurssi itään. Alkoi tarpo-
minen umpilumessa. Aamun
valjetessa eteemme aukeni
vanha raja. Ylitimme sen hie-
man sekavin tuntein todeten.
että naapureilla oli noin kah-
deksan metrin levyisen raja-
linjan takana vankka varmis-
tuslatu.

Otettiin suunta kaakkoon.
Jo muutaman kilometrin tui-
valluksen jälkeen kär'i kuiten-
kin ilmi, että pääosa porukasta
oli valuttanut mehunsa pak-
suun lumeen 

- 
kunle lopahti.

Nokkamiehet päänivär pitää
reilun ruokailutauon.

Pantiin pystyyn roimat tu-
let. asetetliin varmistus. svö-
tiin ja levähdettiin. Pian kävi
kuitenkin ilmi, että r'ain kol-
metoista miestä oli k1 keneviä
jatkamaan matkaa 

- 
lisäksi

tietenkin Tikka ja Vähäniitty.
Muut olivat jotakuinkin lopus-
sa.

Niinpä käännytettiin yli
kaksikymmentä väsyn)ttä ur-
hoa takaisin kotiin päin. Mo-
net läksivät matkaan allapäin
ja pahoilla mielin 

- 
tietäähän

sen. Tikka määräsi joukolle
johtajan ja vaihtoi kaikki käy-
tettävissä olevat konepistoolit

- 
yhteensä neljä tai viisi kap-

paletta 
- 

sotaa jatkavan isku-
porukan käyttöön.

KOHTI
VIHOLLISTA
Käänsimme nokan kohti ete-
lää.

Lähestyessiimme tietä kuu-
lui edestä liikenteen ääniä.
Rintaman suunnasta kuului
harvahkoa tykistötulta.

Vietimme yösydiimen nyrk-
kitulilla. Taisi siinä joku vetää
pienet nokosetkin.

Juuri kun näimme joten ku-
ren hiihtää metsässä hiivimme
muutaman talopahasen käsit-
tävän kylän laitaan. Varovasti
lumen peittämän riukuaidan
yli kurkistellen totesimme ta-
lojen pihoilla vallitsevan mel-
koisen vilskeen: piippopäistä
porukkaa oli vaikka millä mi-
talla. Parin suuremnan talon
väliselle aukiolle oli sijoitettu
kenttäkeittiö.

Pomomme näyttivät meille
jokaiselle kädestä pitäen pai-
kan aidan vierestä. Kaivelim-
me varovasti ampuma-aukko-
ja lumen läpi.

Vallitsi täydellinen rauha ja
hiljaisuus. Tulialueet jaettiin
siten, että kiväärimiehet am-
puisivat taloihin ikkunoiden
alapuolelle ja me konepistoo-
limiehet pihoilla liikkuvia pu-
nasotureita. Tikan tulenavaus
olisi samalla käsky muille am-
pua pikatulta.

TULIKASTE
Vanjat parveilivat piha-alueel-
la pahaa aavistamatta. Jouk-
koon ajoi vielä kuorma-auto,
jonka lavalla istui viitisentois-
ta pistinniekkaa.

Jännitti. Sormi pakkasi va-
pisemaan liipasimella. Kurk-
kua kuristi.

Eikö vieläkään... ?

Silloin rävähti Tikan kone-
pistooli!

Siihen yhtyi heti neljätoista

muuta asetta. Maalit hävisivät
näkyvistä.

Saman tien alkoivat harva-
tahtisen kotkotuksensa etuva-
semmalta ja etuoikealta aron
poikien pikakiväärit. myö-
hemmin hyvin tutut "Em-
mat", joiden äänen kuulimme
nyt ensi kerran. Lumi alkoi
pöllytä niskaan ja luodit surra-
sivat korvissa.

Hyppäsimme suksille ja
laskettelimme viettävää met-
särinnettä alas. Pian olimme
kuolleessa kulmassa eikä
meillä ollut vähintäkään hä-
tää.

Se oli Osasfo l{yisaqssn-
myöhemmän OsKu:n 

- 
poi-

kien tulikaste.
Pitkin tulolatuja otettiin

suunta kotiinpäin ja vauhti oli
hyvä.

Vanhalla valtakunnan rajal-
la odotti yllätys: ylittåimämme
rajan pinnan varmistusladun
risteys oli laajalta alueelta pol-
jettu huopatossuilla. Arvoitus
ratkesi vasta majapaikassa:
paluumatkalla ollut 25 miehen
joukko oli rajalla törmännyt
pieneen vihollisen varmistus-
partioon. tuhonnut sen ja jat-
kanut sotasaaliskamoineen
matkaa. Naapuri tietenkin to-
tesi asian ja lähetti läheiseltä
Tulemajärven 

- 
Käsnäselän

- 
f)s62211 tieltä porukan ot-

tamaan asiasta selvää.
Tossumiehistä ei kuiten-

kaan ollut ollut takaa-ajajiksi
ja reitti oli jälleen vapaa.
Kaikki pääsivät kommelluk-
sitta perille majapaikalle.

KOLLAALLE
Seuraavana päivänä saimme
käskyn hiihtää Kollaalle.

Edestä kuului taukoamaton
tykkien jyske. mikä veti poi-
kien naamat vakavaksi. Ma-
joituimme selustassa olevaan
korsuun ja pieneen mökkiin.

Sitten alkoi taas korvessa
rämpiminen.

Heti kärkeen yritettiin 3--4
päivän pitkää partiota viholli-
sen selustaan. Kiersimme lin-
jat oikealta ja vietimme en-
simmäisen yön vieraalla puo-
lella korvessa nuotioilla. Seu-
raavaksi yöksi kävimme ta-
loksi tyhjään tukkikämppään.



Kamina oli hyvä lämmön an-
taja ja olo tuntui kotoisalta.
Tulolatumme varteen oli sijoi-
tettu parivartio 

- 
myöhem-

pien kokemusten mukaan il-
meisesti liian kauas kiimpästä.

Sillä vain Johannes Savo-
/aisen hevosyskä pelasti hen-
kemme!

Hän nimirtäin hiipi aa-
muyöstä ulos yskimään, ettei
olisi herättänyt porukkaa. Ys-
kä katkesi kuitenkin äkkiä,
kun Jussi heti oven avattuaan
kuuli vieraskielistä pulinaa ja
näki suuren porukan lähesty-
vän ketjussa kiimppää.

Herätys oli railakas!
Käsky oli selvä: jokainen

ampuu heti ulos päästyään vi-
hollisketjua, ottaa suksensa ja
syöksyy asemiin lähellä muu-
taman kymmenen metrin
päässä olevalle kumpareelle.

Naapurit hiimmästyivät no-
peista toimenpiteistiimme sii-
nä määrin ettei vastaan tullut
laukaustakaan! Saatuamme
partion kokoon aloitimme pa-
luumatkan täydellä vauhdilla.

Kokemuksista viisastunee-
na pienenneftiin tästä alkaen
partioiden vahvuutta sekä ly-
hennettiin retkiä. Tehtäväk-
serune jäi lähinnä rautatien
eteläisen puolen vihollisen se-
lustan tarkkailu 

- 
ettei vain

naapuri pääsisi yllättämään
koukkauksella.

Pieniä rähinöirä rerkillä sat-
tui. Itse olin mukana kymme-
nessä tai kahdessatoista par-
tiossa. Tikan ja Vähäniityn
erämiesvaistojen ja ilmiömäi-
sen tuurimme ansiosta säilyi
koko Kuismasen poppoo naar-
muitta.

Kollaan kestiimiseen meillä
ei juuri ollut osaa eikä arpaa

- 
sen tekivät toiset miehet.

Oltiinpahan kuitenkin muka-
na. tr

SODAN PITUIEN
ATtA

KYLLIKKI KLEMETTI

Yksinäisessä raja-
seudun talossa, jos-
ta isä oli poissa, t€-
servissä, koettiin so-
taa edeltävä syksy
tavallista raskaam-
pana: ei ollut tur-
vallista miestä asioi-
ta hoitamassa, ei
raskaiden töiden te-
kijää.

Sitten oli edessä
pahin sota ja
evakkotaival.

o
OLI MARRASKUUN loppu-
puoli 1939. Kainuun vaaroilla
ryöpytti lunta, märkää, nuh-
rakkaa. Ällävaarallakin Sotka-
mon eteläisessä kolkassa.

Muutenkin oli harmaata, tä-
nä syksynä. Lähes kaikki ky-
län nuoret ja keski-ikäiset
miehet olivat olleet jo toista
kuukautta kenttäharmaissa
"siellä jossakin".

Joku päivä tuntui valoisam-
malta, sillä uutiset saattoivat
kertoa parempaa. Mutta pilvi-
siä päiviä oli runsaammin. So-
ta näytti väistämättömältä.
Kodeissa ikävöitiin, kasar-
meissa ja sotilaiden majoitus-
paikoissa kaivattiin. Kenttä-
posti kulki omia reittejään so-
tasensuurin läpi.

KIRJE ISÄLLE
Eräänä marraskuun iltana Äl-
lävaaralla jälleen kirjoitettiin.
Koko suuren perheen voimal-
la täytettiin isälle lähetettävää
kirjenä. Äiti oti pannut kuo-
reen osoitteen:. Sotamies Kusti
Klemetti, 4/K.a.H.K.

Talo oli etäällä kylän toisis-
ta taloista, korkealla vaaralla,
jonne tuulet ja lumiryöpyt pu-
halsivat raskaasti. Nytkin
kuului lehtikuusien huojunta
pirttiin. Navettapolkukin nä-
kyi umpeutuvan.

Sisällä huoneissa paloi öljy-
valo, katto- ja seinälamput le-
vittivät surumielistä uneliasta
valoaan. Kamarin uunissa hu-
misi tervastuli miltei iloisesti.

Äiti istui pöydän äärellä ja

hänen kapeat työn kovettamat
sormensa kuljettivat kynää
hieman jäykästi eteenpäin.
Hän kertoi kirjeessään naapu-
rista, jonka perhe oli noudettu
kirkonkylälle ja jonka lehmät
oli otettu meidän navettaan.
Heiniäkin haetaan metsänii-
tyltä, kunhan suot alkavat
kantaa hevosen ja saadaan
kestävä tie rimpien ylitse, äiti
jatkoi.

Väliin hän karsahti nuorim-
maisiinsa, jotka leikkivät puu-
palikoiden kanssa lattialla ja
silloin tällöin kinastelivat.

Hän kirjoitti arjen asioista,
joiden käytännön hoitaminen
oli yht'äkkiä jäänyt hänen
huolekseen, samoin kuin huo-
lenpito yhdeksästä terhakasta
lapsestaan. Äiti huoahti huo-
len ilme ruskeissa silmissään.
Oli kuitenkin suuri Jumalan
lahja, että samassa perheessä
oli hänen miehensä siskoja
täällä kotona, hän ajatteli. Ja
vanha-isä, appi, oli isällisen
hyvä.

Kirjeeseeen hän lisäsi:
"Kunpahan Jumala kääntäisi
kaikki parhaaksi tämän maail-
man asiat, että sinäkin pääsisit
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pois sieltä omiesi luokse. vaarr
tä1 t1 1'hän sitä olla lsänma:rn
palvcluksessu niin krrin nttrr-
denkin mieslen. "

Äiti kertoi vielä huoltolarr-
t:rkrrnnassa käy nnistään i,,
lrvr.lstuksesta, iota oli kuullrrt
\lratavan ja jos hän saisi st'rt
rahana. hän ostaisi sillä jauho-
ja.

Vilho. pojista vanhin. piirsr
kirjeen reunaan: "Hoi Isä. sii-
nä se vaan aika kuluu. vaikka
ikrivä se on ollul". Ja seitscn-
ruotiirs Kalle leikk:rsi piencn
paperilapun. johon raapusli
tärkeän näköisenä: l-sä Ter-
vei-si-ä o-len ter-ve Kal-le.

Itse olin neljäntoista. Sa-
lnaan kentläpostikuorecn
t1'önsin yhden arkin lisää: "l-.i
kuulu erikoista. se vaan ctlci
silä sotaa tule. Kävimme illal-
la äitiä vastassa autolta", ja
jatkoin: "Vilho ja toiset pojat
ha jottelivat muraläjät pellol-
ll ".

Olihan isä tietoinen siitii-
kin. että olin Vilhon kanssa
yrittänyt syyskyntöjä -- toi-
nt'n lllutti hcvosta. toincn piti
:ruran kurjesta, että aura pv
syisi vaon reunalla. Emnre ol-
lec't jaksaneet vaaran kivistä
peltoa syyskynnättää kuin
murrtaman aarin. sen missä
kasvoi kesällä hamppua.

ANKEAA ODOTUSTA
l.rrnrituisku yltyi. Pimeni no-
pcasti.

l,opetin uunin hiilkrsvalos-
sa kirjoituksen. Ikävä ja 1,ksi-
toikk«risuus häivähtivät nuo-
ressa sydämessä. Kaiken olisi
toivonut toisenlaiseksi. Muis-
tin scn ankean lokakuun aa-
nrun, jolloin oli ollut erottava
isästä. krrn krrtsu l limääräisiin
kertlrrsharjoituksiin slraprri.
F.ro oli raskas. itkua tävsi.

Minä olin ajatellut lähteä
lotaksi. päästä sotaan mu-
kaan. Mutta äiti ja koti tarvit-
sivat kipeästi, sen tajusin. Ja
olin niin kovin nuorikin.

Katsahdin äitiin ja näin hä-
nen poskipäillään ky1'neliä.
Hu«rmasin, milen pehmeän
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lsalta on lLrllut klrle

hcllästi hiin nosli pieninrnräi-
scn sy'liinsä. s1'ötti ja larki sit-
tcn kätk1,een rrukkurttaan.
Aistin äitlissä ihrnee llistä kir-
kastunuttir voimaa. ja sanaton

-r'hlecnkuuluvuuden tuntu le-
vittä1 t1 i nrieliimnre.

Silloin. marraskuun t hdek-
sänlcnätoislrr. isa ol i Kajallni:-
ru. kusurntillu. Häncn tttljoi-
ttrskärnppiinsä oli tupa n:o 10.

Hän istui siellä lovin aivan vk
sin. kuutrteli hajanticlisc'sti
puheensorinaa loise'sta känt-
pästä. Sicllä tuntui rcserviläis-
ryhrnä soittavan äänilevyjä ja
pohtivan asioita.

Isä oli ollut iratnullu jttnur-
llnpalvclrrksessa Kajaanin
kirkossa. Sc oli pidcttl, jo kel-
Io krrhtleksalta. Kirkosta pu-

llttuaan hän oli eräiden ase-
veljiensä kanssa käynyt kuori-
r)tassa pcrunoira keittiöllä. Ja

ktrn oli niin pitkä tämä pilvi-
nen ja sateinen sunnuntai, oli
hän käväissyt sotilaskodissa
pelaanrassa koronaa tampera-
laisten poikien kanssa.

Nyl hän vain istui tupa
k1'nrpissä ja kirjoitteli päivä-
kir jaansa: "Ei ole tietoa kotiin
pääs1stä. vaikka niin arvel-
tirn. Vartrstcita on juetlu. rnie-
hiä on tullut Iisää. alokkaille
on ilnnettu tunnusliput kuin
rintarnalla ainakin".

Sotilastakki tuntui kuumal-
ra. Hän nousi ja pani takin
naulakkoon, oikaisi itseään ja
tolesi, miten kipeiltä ja jäykil-
tä tuntuivat hartiat ja selässä

jornotti kiusallisesti. Ne tuis-
kLrjcn ja pakkasten metsät)ö-
rnaat ja kivikkoiset pell()1, nc-
han ne näin muistuttivat.

Hiin istahti uudelleen pen-
kille pör'dän viereen. Kasvoil-
la heijastcli lempeä surumieli-
s\ \ s. Katsahtaessaan ulos ik-
kunasta hän huomasi, että lun-
trr oli todella sadellut tänään
linakin viiden sentin verran.
Olo oli apea ja hän lisäsi jo
t1,lsäksi kuluneella kynällään
r ihkoonsa: "Kotona ovat toi-
r'ossa, että pääsen pois. mutta
kauan saaval ehkä odottaa".

Krrlunut kesä oli ollut sltoi-
\:r . il nuvL'tassak in ol i nr t

L-nemmän kuin koskaan aikai-
semmin karjaa, tuottoisia leh-
miä. Suuren perheen eteen oli
aherrettava. Tosin vanhemmat
lapsista alkoivat jo olla aPuna
kodin töissä. Taloudellisilta
vaikeuksilta ei kuitcnkaan
Voitu välttyä. Ja kuinka jak-
saisi Aino, jonka tervels oli
a jottain epävarmaa. kuinka
Iapset, jos s] tt) isi sota. . . Ja

sisk()l . vrnhrrisä... Hän muis-
teli jokaista perheensä jäsentä
onrine crit) ispiirteineen.

ISÄ KIRJOITTAA
Parin päivän perästä kenttä-
posti toi Ällävaaralle kirjeen.
äidille:

"Aino rakas, on sunnuntai-

§
r" t*tr,,I

Kentlapostra kot[n



ilta, olen piiivystäjö, kello on
22.30. Miehet ovat nukku-
massa, siksi on hiljaista. Tu-
len luoksesi, mutta et sitii tie-
d.ii, arvaat kuitenkin, ettii sinii
Aiti ja lapset olette minun sy-
dämeni piiöllii. muistan myös
Isiitt, Elsan ja Kaisamarin. 

-Aino, kuinka minii olen Sinul-
le paljon, paljon velkaa Sinun
uhrautuvasta rakkaudestasi,
luulen kun erkanemme ker-
ran, niin ei kai meillii jöö mi-
tiiiin mieliimme kuin kaunis
muisto. En tarkoita ettö mei-
diit tiimiin nykyisen tilanteen
takia ainiaaksi erotetaan.
Toivottavasti minii tulen tei-
diin kaikkien luo. Tämö aika
on meille siunauksellinen, se
liihentäö meitii. Tunnemme
sen, miten katkeraa on erota.
Minusta tuntui kuin olisin ol-
lut lapsi löhtiessöni kotoa.
Olisin tahtonut sanoa lapsilte
paremmin hyvöstit. He olivat
vuoteessa vielii silloin, kuka
lie tiennyt, kuka ei löhdöstiini.
Samoin Sinökin, olisin tahto-
nut viimeiseen asti olla luona-
si... "

Sinen isä kertoi kirjeessään
kvlän opettajasta, joka oli ai-
konut yhdessä naapurin isän-
nän kanssa puoltaa toistaiseksi
lomalle päästämistä, koska
suuren perheen huoltajan olisi
aivan välttämäträ pitänyt pääs-
tä kotiasioista huolehtimaan.

Äiti 1a lapset lukivat isän
kauniilla, selkeällä käsialalla
kirjoitettua viestiä. Ja he jäi-
vät odottamaan isää kotiin.

VBLKA PAINAA
Lähes samana päivänä tuli toi-
nenkin kirje ruskeassa kuores-
sa:

Maanviljelijä Klemefti
Pääliikkeeltä saamiemme

ankaroiden saatavienperimis-
määräysten johdosta pyydäm-
me Teitä käymään ehdotto-
masti luoamme tämän kuun
aikana, että saisimme siirtää
saatavamme vekselille ellette
voi muuten laskua suorit-
taa. ___

Sinä päivänä äiti ja Elsa-tä-

ti, isän sisko, puuhailivat ta-
vallista vakavampina keittiös-
sä. He keskustelivat kodin ta-
loudellisesta tilanteesta saman
tuskan ahdistamina.

Ehtoneajan tultua äiti ve-
tä1'tf i hetkeksi kamariin istah-
taen soututuoliin ja ottaen su-
kan kutimen käsiinsä. Isälle
oli valmistumassa lämpimät
villasukat kotikehrätyistä lam-
paan villoista.

Vähän yli vuoden ikäinen
Reino leikki lattialla äidin lä-
hettl r'illä kenkänsä kanssa ja
jokelteli. Etäämpänä korkean
kaapin luona askartelivat Yrjö
ja Vilho. he olivat omien
pienten tavaroittensa järjeste-
llpuuhissa. Itse istuin kukka-
pö1'dän äärellä ja kirjoitin, sil-
lä minulla oli uusi vihko ja
pidin päiväkirjaa. Ulkona sa-

I
rr

toi jälleen harrnaata Iohdu«rn
l;r luntu. Sitten ntinäkirr otirr
sukan kutinren.

Sodan trhka ,-. Luin nrus.
tanpuhuva ukkospilvi . - sakc
ni kotinrnre yllä.

,Serrrasinrrne radrrlrrrrlisrii.
sillä r iiden kilomctrin paässii
naapurissu oli r:rdio. Posti saa
pui pari kerlaa viikoss.l jit l()i
Kainuun .Sanrlrnat.

Isä säästi meitä hälyrrävim-
miltä uutisilta. muttr sanralla
valnristeli vastaanoilarrlaan
pahinta. Päivystysiiinään hän
valoi tunnelmiaan paperillc:

"Tuossa nukkuu yiisi mie.s
rä rirsillii. T'uuli puhaltou rus-
ktosti pientii ikkunaruutuu
Yusten. On koloi,tta tunnel-
,nua. tuo tulen huminu on
ikiiiinkuin se tahuti.si tuodu
terveiset korit'iieltii. Somoin
trrrrli pulrultuu kotini nurkku-
pielissii. akkunoissrt. Siellä
kaikkeni nukkuvut yiutotrta
untrt. ()i milloin.tuan ollu luo-
nunne. 7'ahdotaanko ueidiit
niiin pian eronoo? Ei. ei. 'htle
Ylhäinen Isd, tutt omttni tu-
kaisin. Sinii yksin voit kaikki
hvväksi kiiäntiiii. .. "

rsÄ pÄÄsEE K()'t'rrN
Marraskuun viinreista cdelli

3."

Tarkea kirle kotoa on tullut pefllle

Jokohan rsa pian tulee...? Kttt,r. Irtrr,t krttlt'tn tr
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i"sen päivänä iltana kuulimme
koiran haukahduksen ulkoa.
tutunomaisesti.

Pian kuului porstuan oven
avaus - 

ja luonamme oli isäl
Me olimme toivoneet hänen

tulevan sivilivaatteissa, mutta
hänen yllään oli yhä tuo har-
maa yksitotinen sotilasmantte-
li ja puku.

Tapaamisen iloon sekoittui
enteellistä vakavuutta. Isällä
oli kymmenen vuorokauden
loma, mutta levottomia vies-
tejä oli kantautunut kiristyvis-
tä tapahtumista Kannaksella.
Noottien vaihto ennakoi ikä-
vyyksiä. Ja isä kertoi, että
hyökkäämättömyyssopimuk-
sen on Venäjä sanonul irti...

Illalla perheen hiljentyessä
iltahartauteen Elsa-täti luki
kappaleen vanhasta rukouskir-
jasta ja veisattiin tuttu, turval-
linen iltavirsi. Ja käytiin nuk-
kumaan.

Kolmaskymmenes marras-
kuuta valkeni vitkalleen. Per-
he riensi tuttuihin töihinsä.

Isä kiirehti sinne, missä tar-
vittiin kipeimmin mieskäden
työtä. Mukanaan hänellä oli
vanhin pojista. He tyhjensivät
tallia lannasta ja ajoivat havu-
ja karjan kuivikkeiksi.

IItapäivisin Vilholla ja mi-
nulla oli kouluun meno. Niin
nytkin. Takkala keli vaikeutti
hiihtämistämme melkoisesti.

SOTA!
Koulun kuusiaidan sisäpuolel-
le ehdittyämme lähellä lippu-
tankoa ollessamme avautui
alaluokan ikkuna. Pienikokoi-
nen pyöreänaamainen poika
huusi ikkunasta:

- Sota on syttynyt!
Me pysähdyimme jäykisty-

neinä emmekä uskoneet. Mut-
ta pian olimme koulutoverei-
den ympäröiminä ja he va-
kuuttivat kuulleensa päiväuu-
tiset ja siellä oli kerrottu pom-
mitetun Helsinkiä ja Viipuria
ilmasta. Helsingissä suoma-
laiset olivat ampuneet kaksi
konetta alas ja vihollinen oli
tullut myös monesta kohdasta
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kåymään kotona

rajan yli.
Opettaja Emil Parras, iäkäs

kyläkunnan luottamusmics,
oli lähtenyt kirkolle tiedustel-
lakseen Iilannetta tarkemmin.
Alakuloisina ja käsittämättä
vieläkään täysin tapahtunutta
lähdimme hiilrtämään kotiin.

Matkan varrella oli naapuri-
talo ja poikkesimme sinne vie-
mään sanomaa sodan syttymi-
sestä. Emäntä Olga katsoi ih-
meissään ja hänen huuliltaan
puristui hiljaisesti:

- 
Herra varjelkoon...

Isäntä, pitkä ja hontelo
rtrics. ci saanut sanal sur.ls-

lålun. rnutta pcrhccssä ollut
nrielisairas mies alkoi rallat-
laa.

Lopputaipaleen kuljimmc
äänettöminä. Kodin ikkunoit-
ten valo vaaran laelle nous-
tuamme rauhoitti jonkin ver-
ran. Isä ja äiti katsoivat lap-
siaan aavistellen ikäviä uuti-
sia, kun hiljaisina istahdimme
pirtin penkille.

Isä kysyi suoraan:

- 
Onko sota syttyn),t?

Emme kumpikaan saatta-
neet sanoa mitään sinä hetke-
nä, mutta yhtäkkiä meiltä pää-
si äänekäs itku. Se vapisutti
koulurepun painamia harteita.
Tuskan häive käväisi vanhem-
pien kasvoilla, kun he alkoi-
vat rauhoittaa itkeviä lap-
siaan.

Illalla pantiin kotona kaik-
kiin ikkunoihin lakanoita ja
huopia, sillä valoja ei saanut
näkyä. Tiesimme, että ne
saattaisivat opastaa vihollis-

{/,.*t,

koneita. Sinä iltana ei vaaro-
jen kupeilta muistakaan kylän
taloista vilkkunut enää valoja.
OIi pinreää ja koirat ulvoivat
tai haukkuivat naapureiden pi-
hoilla kuin ounastellen suuria
muutoksia.

Huomasin jälleen. miten
äiti oli saanut aivan ihmeellis-
tä voimaa kestääkseen tyynen
näköisenä uuden tilanteen.
Lasten vuoksi oli jaksettava.
Samoin isä koki ja tiesi myös,
että hän on ehkä viimeisiä het-
kiä perheensä parissa.

Hän lähti seuraavana aamu-
na viemään myllykuormaa sa-
malla kun yksi pojista lähetet-
tiin postiin.

Ajottain tuntui tämä tilanne
painajaisunelta 

- 
raskaalta,

nujertavalta.
Me ahersimme kaikki entis-

tä kuuliaisemmin kodin töis-
sä, kuurasimme lattioita, läm-
mitimme huoneita. pesimme
pyykkiä. Ja lämmitimme
myös sitä autiona olevaa lähi-
naapuria. Uutisiakin kuulim-
me uusista pommituksista,
valtavista tankeista. joita tul-
vasi rajan yli syytäen kuole-
maa, mutta myös ensimmäi-
sistä suomalaislen saamista
voitoista.

ISÄNKIN ON
rÄsnrrrÄvÄ
Pian tuli kuitenkin se päivä.
jolloin Vilho kaivoi koulure-
pustaan kirjeen, minkä ojensi
isälle. Se oli kutsu joukko-
osastoon.

Se oli nyt tapahtunut, se,
jota olisimme siirtäneet kauas,
kauas.

Oli varhainen aamu, joulu-
kuun kolmas, sunnuntai. Keit-
tiön pöydällä oli täyteen pa-
kattu sotilasreppu.

Huoneissa oli vaitoa. hil-
jaista 

- 
paitsi kamarissa. Sin-

nc olimme kerääntyneet, koko
pcrhe pyöreäksi muuratun ja
valkoiseksi maalatun uunin
kupeelle. Äiti seisoi siinä pie-
nin sylissään, toiset pienim-
rnäiset meidän vanhempien
lasten sylissä - siinä olimme,
myös isän siskot ja vanha-isä.

Me itkimme kaikki. Nyyh-
kytys täytti tuon rakkaaksi tul-
leen kodin kamarin. Isäkin it-
ki ja hänen kyyneleensä valui-
vat kirkkaana virtana alas soti-
lastakin nappirivistölle. Hän
kumartui jokaisen lapsensa
poskelle painamaan suukon ja
pusersi äitiä syliinsä, jätti jää-
hyväiset kaikille perheensä
jäsenille. Sitten hän käveli
hetken edestakaisin kamarin
lattialla ja sanoi hiljaisella lii-
kuttuneella äänellä:

- Muuta turvaa teillä ei ole
kuin Jeesus.

Hevonen oli"valjastettu. re-
ki odotti rappujen luona. Van-
haisä lähti saattamaan poi-
kaansa sotaan. Ikkunaruudut
täyttyivät pienistä itkevistä
lasten kasvoista, kun isä vil-
kutti reestä ja häip1 i kotirin-
teen alle.

Illalla kirjoitin päir äkirjaa-
ni: "Tuntui kaikki menetetl'l-
tä, itkin koko päirän. Oli ras-
kasta erota." \Iutta ihmeelli-
nen varmuus raltasi mieleni:
Me saamme r ielä isän takai-
sin. Jumala autlua meitä.

TOSI O\ EDESSÄ
Kun isä ju vanha-isä saapuivat
Sotkamon kirkolle. oli siellä
ensiksi ilmahälytys.

Vanhan miehen oli vaikea
erota pojastaan. Lähtiessään
ajamaan kotia kohti häntä
lämmitti ajatella, että saa pan-
na itsensä likoon poikansa

ffw:'r,:'.:Wl;l i



perheen auttamiseksi.
Isä etsiskeli kyytiä Kajaa-

niin. Evakuointiautoia kulki
jatkuvasti ja eräässä sellaises-
sa hän pääsikin entiseen jouk-
ko-osastonsa ma joituspaik-
kaan.

Komppania oli poissa. tupa
oli oudon tyhjä. Tavaroira aje-
lehti huiskin haiskin kaikkial-
la kämpässä. Vain vuodevaat-
teita hän ei sieltä löytänyt.

Hän oli äärettömän uupu-
nut. Ajatus liikkui omaisten
luona niin voimakkaasti. voi-
makkaasti. Hän pani työn ko-
vettamat sormensa ristiin ia
rukoili äänettömäsri.

Hänet kutsuttiin pian toi-
mistoon, jossa annettiin tunto-
levy kaulaan sekä kaasunaa-
mari ja sen jälkeen hänen oli
kuten muidenkin sotilaiden
kul jettava aseet mukanaan
kaikkialla. Hän odotteli mää-
räystä rintamalle, sillä hän oli
saanut tähän saakka olla he-
vosmiespalvelussa kasarmilla.

EVAKKOON
Seuraavana sunnuntaina Ällä-
vaaralla valmistauduttiin jälä-
mään koti.

Enää ei ehditty ajatella, ei
liioin itkeä. Pakattiin l4-hen-
kisen perheen välttämärtö-
mimmät varusteet otettavaksi
mukaan. Äidin vanha kapio-
kirstu ahdettiin täyteen per-
heen parhaimpia esineitä ja
raahattiin piiloon mäk irintees-
sä kuusten suojassa kyhjöttä-
vään latoon. Jos ehkä saatai-
siin palata vielä...

Maanantaiaamun hämäräs-
sä lähti outo kulkue kodin pi-
halta. huonoimmat äidin kans-
sa reessä, muut hiihtäen reen
molemmin puolin.

Viimeisen vaaran nikaran
päällä käännyin katsomaan
kotirakennuksen tummaa sil-
huettia 

- 
ehkä viimeisen ker-

ran.
Raskas evakkotaival oli al-

kanut. Matkan päätepisteestä
ei ollut mitään tietoa... I I

lfunon paikatkipeinä

ATGESATAUTTAA
SUORAAN

aa aa

1{IPEAAN
1{OHTAAN.
Reumaattisiin kipuihin, kihtiin,
noidannuoleen, nivelsärkyyn,
niskasärkyyn, lihasjäykkyyteen,
hermosärkyyn.

kipualrevittävä
apteekrsta ilman

Algesal
balsami
reseptiä

'ö?ro4
'rea1{lttri

aiHa
Fil.tri Keijo K. Kulha asettaa teoksessa aseveliliik-
keen sotia edeltävän ja niiden jälkeisen ajan taus-
taa vasten. Hän näkee sen toiminnassa entistä pai-
navamman perussisällön, joka on vaikuttanut mei-
dän päiviimme saakka. Aseveliliike loi kansan sisäi-
sen eheyden. Se myös valmisti yhteiskuntaa otta-
maan vastaan rintamalta palaavien joukot ja sijoit-
tamaan ne rauhan töihin.

Nyt meille
erikoistarjou ksena h i ntaan
1 15 mk.
normaaliohjevähittäishinta'l 75 mk.

Säästö 60 mk.

Suomen Aseveljien Liiton historia 1940-1945

I

Tilaa erikoishintaan kätevästi tällä kupongilla. WSOY

Tilaan teosta Aseveljien aika postiennakolla
kpl erikoishintaan 115 mk kappale

+ lähetys- ja pakkauskulut 12 mk.

Tilaajan nimi

Jakeluosoite

Postitoimipaikka

Kaatuneiden Muistosäätiö
lso Roobertinkatu 14 A, 00120 Helsinki 12



T. LALLUKKA

"Tunnista tuntiin istuin
hievahtamatta paikalla-
ni odottaen jotain ta-
pahtuvaksi. Vihdoin
puolen yön aikana ta-
pahtui ja se olikin sel-
Iaista, että raju säikäh-
dys oli viedä hengen.
Ensin kuului auton su-
rinaa, sitten leimahti
jossain auton valokiilan
kajastus ja sitten seura-
si räiähdys, niin kau-
hea, että lensin kun am-
muttuna matkaan ja
aloin jdlleen juosta suin
päin syvemmälle met-
sään. Räjähdystä seu-
rasi kiivas käsiaseiden
tuli ja olin varma, että
vihollispartio on saanut
uuden uhrinsa tuhotuk-
si."

NAIN kertoo Uudeltakirkolta
kotoisin oleva .§ilri Vesteri-
nen Peitsi-lehden numerossa
4/59 kokemuksistaan Kaita-
järven-Kostamuksen maan-
tiellä Iokakuun iltana ja yönä
vuonna 19.1 I .

Iltayöstä oli Leppäojan lä-
heisyydessä olleesta tiekomp-
paniasta lähetetty kaksi kuor-
ma-autoa Kaitajärvelle.

Autoissa oli matkustajina
kuljettajien Iisäksi yksi tie-
komppanian mies sekä alussa
mainittu lotta Siiri Vestcrinen.
jolla oli mukanaan huomatta-
va summa Iottakanttiinin ra-
hoja.

Autojen ollessa noin kym-
menen kilometrin päässä Kai-
tajärvestä niitä vastaan avat-
tiin yllättäen voimakas jv-
aseitten tuli. Väijyksiin aset-
tunut vihollispartio oli saanut
ensimmäisen saaliinsa. Pi-
meydestä ja ehkä hyvästä on-
nesta johtuen autoissa olleet
säilyivät osumilta ja pelastau-
tuivat metsän pimentoon.

Autoista pelastuneista mic-
histä kaksi kiiruhti välittömäs-
ti yksikköönsä ilmoiltamaan
tapahtumista maantiellä. Lotta
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Lottia matkalla sotatormralueella

en
Yö
Kostanruks
tiellä

siosasto oli valmistautumassa
seuraa\ ana aamunål alkavaa
kaukoparliomatkaa varten.
Osusto. joka toimi normaalis-
tc'n elul iniajoukkojen mukana,
,rli plrlitrtnatkulle valmisrau-
tun.ri:ta rilnrälläpitäen tuotu
iuuri \;.tnrrnit päivänä samaa
riL-Ii Krrilajärvelle, jossa osas-
to \ai pal\än aikana niin ase-.
varus- kuin nruonatäydennyk-
senkin.

Huolelli:et valmistelul ra-
sittavaa nratkaa varten osasto
sai suoriletuksi hieman ennen
pinteän tulo;r. Sittc'n se siirtyi
paikalla olleisiin asumatto-
miin taloihin lepäiimään.

Varlytykseen al.tneen,t,()n(-ruv()n aan{roksel

=,

ja yksi mies jäivät lapahtuma-
paikan läheisvytccn ntclsiiiin.
k u ite nk in tois isl:r:rn nr it iiiin
tietänuittii. Yksikkiiiinsii päris-

seet civiit nryiiskään tictrncct
viin-reksinrainitttrjcn kohtalos-

tl olctcttiin cttii lotta ja yk-
si nrics oliv:rt sitlneel surnliln-
sa vi.iij-r t1 kscssii.

Surrtlrnlr kohtulokkuana prii-
vlinii cris tiillli strtrnnalla 1oi-

nrivrr Si:.rP l:ce n kuulttv:t sis-

SISSIT SISSEJA
VASTAAN
Kaivattu lepo muodostui kui-
tcnkin muutamille sisseille
hyvin lyhyeksi. Keskiyön



:
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pystyl ampumaan oman puo-
lensa tien sivulle. Yleisenä
ohjeena oli. että jos jotain ta-
pahtuu, tuli avataan viipymät-
tä ilman käskyä ja autojen la-
valta poistumatta.

Lähtiiä koskeva käsky lie-
nee eräs niitä normaalisia so-
dassa käytettyjä lyhyitä käs-
kviä:

- Etäisyyder l50 - täysi
vauhti, täydet valot 

- 
6i115r

LIIKKEELLE
Autot lähtivät liikkeelle. Kul-
jettirjat hallitsivat tehtävänsä
ja :rutot liikkuivat kuoppaista
erämaal ietä kohti tapahtumien
polttopistettä vihollisen
r'äiiytystä. Jokainen autoissa
olleista oli tietoinen siitä, että
kohta tapahtuu 

- 
mitä, se

rdotti pimeässä lokakuun yös-
sä.

Auton lavalla olleet sissit
kertailivat ajatuksissaan niitä
Iukcnrattomia tapauksia omil-

ta sissiretkiltään, jolloin he it-
se olivat olleet vihollisen se-
lustassa olevien huoltoteitten
varsilla. Omilla retkillään he
itse mäiiräsivät ajan, paikan ja
taistelutavan.

Osat olivat nyt vaihtuneet,
sissit olivat joutuneet sissejä
vastaan. He olivat tietoisia sii-
tä, että tdllaisessa tapauksessa
ainoastaan häikäilemätön, no-
pea ja luja isku oli ainoa keino
ternmata aloite käsiinsä ja pi-
tää se hallussaan.

Osaston johtajan suunnitel-
ma oli, että autot pysäytetään
viimeistään silloin, kun aikai-
semmin illalla vihollispartion
tuhoamat autot tulevat valo-
keilaan. Silloin osasto siirtyisi
pois autoista jatkaakseen pir
kin tienvarsia kohteelle.

Näin ei kuitenkaan käynyt,
sillä 

- 
kuten niin monasti so-

616556 
- 

vihollisella oli omat
ajatuksensa ja se toimii omien
laskelmiensa mukaan. Vihol-
Iinen ei ollut tyytynyt vain tu-

.).

. §-

Itä-Karjalan eramaissa olr tilaa nirn vihollrsen kurn omrllekrn parlrorlle

ollec-llc' kadoksissa olevallc
lttir'lr.'llc oli kä1 n1 t. Partio srri

lisiikrr rictää. että kuorma-au-
tojcn rnukana partioon liittyl
kynrnrcnen pionecria, jotka
vapaaehtoisc-sti haltrsivat ollir
mukana selvittänrässä tapaus-
ta.

Kuljetukseen varattujen au-
tojen saapuessa paikalle todc-t-
tiin. että yhteen kuorma-au-
toon oli jäänyt lavalle pohja-
lastiksi ticn korjaukseen tul'-
koitettuja kiviä. Tämä oli eh-
kä onnellinen s:lttumx. kutcn
myöhemmin kävi ilmi.

Koska tilanne oli nopeitrr
toimenpiteitä vaativa. ei aikal
hukattu. Sissit sijoirtuivat en-
simmäiseen ja vapaachtoisinrr
mukaan tullcet reipprurt pio.
neerit toiseen autoon. Sijoitus
järjestettiin autojen Iavalla si-
ten, että lokainen Iavalla olcvrr

"Paras, asiallisin toos, mikä on kirioitettu
Atlantikson arvoitukaeata." (pubrrrhcr'rw.kry|

AT1ANTIS,
KADONNUT MANNER

maissa osaston johtaja vänrik-
ki Reino Lehti saapui pimeään
majoituspaikkaan, herätti
muutamia sissejä ja selosti,
mitä oli tapahtunut tiellä ker-
toen, että vihollinen oli onnis-
tunut tuhoamaan kaksi autoa
ja että lotta ja yksi mies ovat
todennäköisesti kaatuneet tai
joutuneet vihollispartion van-
giksi.

Annettuaan selostuksen
vänrikki Lehti nimesi partioon
alikersantti T Kettusen, ali-
kersantti J Maksimaisen. ali-
kersantti V Rosengrenin,
korpraali Koljosen ja kersantti
T Lal I ukan, viimeksimainitun
partion johtajaksi.

Partio sai käskyn lähteä ta-
pahtumapaikalle viipymättä
kahdella kuorma-autolla, ava-
ta tie ja selvittää, kuinka edel-
lämainituille lotalle ja autossa

Mikä aihcuti Siperian måmmutricn äkkikuolcman?
Mitä Bermudan kolmio kätkec taaksecn? Sijaitsiko
Atlantis nykyisten Azorien kohdalla? Tuhoutuiko ku
koistava manner astcroidin törmåykscstå? Nåihin ja
muihin jänniräviin kysymyksiin vastaa nyt OfiO
MUCK. Vuosikausia kesläneisiin tutkimuksiinsa no-
jaten hän on kirjoi(anut seikkapcräisen selvityksan
trrunhohtoisen Atlantiksen arvoituksesla. Nyl tämä
kaikki on saalalana myös suomeksi! a 167 sivuaa
mukana piirroksis ja valokuvia a suuri sivukoko a

akantinen a nyl ENNAKKOHINTAAN VAIN
I ml (+ postikulur 9.-). '

rILAA OHEISELLA KUPONGILLA
lä)rä oheinen tilauskuponki. leikksa ini ja
posrirå kirjekuoresss osokteeseen
KIRJAT-AHTI
PI. E9

Voit tilata myös puhelimitse. puh. 918
l: 876. Muila rilaa jo tänään. saal lrrJa5i no

ncammin. ja ENNAKKOHINTAAN. KirJan
normaalihinta tulee olemaan 94 mk. nyt viclä
VAIN 8 I mk ( * posrikulur 9.-). Kirja lähele
tään posliennakolla hcti lilauksesi saavu(ua.-- 

- 
F§-

E:il
§§: 
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hoamaan aikaisemmin illnlla
tulleita ajoneuvoja, vaan se

odotti apuvoimia saapuvan ja
ryhtyi miinoittamaan tietä juu-
ri siihen suuntaan josta olim-
me tulossa.

VIHOLLINENKIN
TOIMI
Tuhottuja ajoneuvoja eivät lä-
hestyvien autojemme valokei-
lat koskaan tavoittaneet.

Äkkiä lokakuun pimeää
yötä valaisi valtava tulipatsas,
johon ensimmäinen sissien
miehittiimä auto kirjaimelli-
sesti tuntui häviävän. Samalla
kuului korvien rumpukalvot
lukkoon lyövä voimakas rä-
jähdys ja räjähdysääneen se-
kaantuneena kiväiirien ja auto-
maattiaseiden kiivasta rätinää.

Suunnitelman mukaisesti,
melkein räjähdysääneen liit-
tyen avasivat myös ensimmäi-
sen auton lavalla olleet sissit
konepistoolitulen tien kum-
mallekin puolelle. Oli nimit-
täin käynyt niin, eflä miina.
joka räjåihti kuorma-auton etu-
pyörän alla, tuhosi auton etu-
osan, mutta auto pysyi tiellä

- 
ehkä juuri alussa mainitun

pohjalastin ansiosta. Auton la-
valla olleet sissit olivat kuin
ihmeen kaupalla säilyneet
melkein naarmuitta valtavasta
räjiihdyksestä huolimatta, ai-
noastaan autonkuljettaja ja ko-
pissa ollut pioneeri olivat saa-
neet va.rnmoja.

Sissien viisi konepistoolia
pippuroivat siis yhdeksän mil-
lin luodeilla tienvarsia.

'I'änä äärenömän nopea tu-
Ienavaus Iienee ollut yllätys
vihollisen sisseille. Vihollinen
ci ollut varautunut tällaiseen
vastarintaan, sen laskelnrat se-
kaarttuivat ja se lähti asernis-
taan pakoon yöhön ja erämaa-
han. Taistelun melu taukosi
pimeässä yössä.

Taistelun aikana sattui juuri
sissien auton kohdalla tapaus,
jolla olisi voinut olla kohta-
lokkaat seuraukset.

Eräs auton lavalla olleista
sisseistä oli ampunut Iippaan
tyhjäksi ja yritti vaihtaa uuden
lippaan aseeseensa.

Pimeydestä ja ehkä myös-
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kin taistelun jännityksestä joh-
tuen putosi lipas aseesta
maanlielle auton vierecn. Saa-
dakseen asecnsa nopeirsti l«ri-
nrintakuntoon hyppäsi sissi
alas autosta hakeakseen lip-
paansa. Maahan hypälessiiän
ja samalla ojaan suistuessaan
tunsi hän jaloissaan jotain
pehmoista ja kuuli sanralla
epäselvää ääntä.

OMA MIES I-öYTYT
Ensimmäinen ajatus oli tällöin
se, että vihollinen on ojassa
asettarnassa räjähdyspanosta
auton alle. Koska sissin ase
oli tyhjä tarttui hän konepis-
toolinsa piipusta kiinni ja ko-
hotti aseensa lyöntiin.

Lyönti jäi kuitenkin suorit-
tamatta kun ojassa makaava
sanoi jotain selvdllä suomen-
kielellä. Ilmeni, että mies oli
juuri illalla kadoksiin joutunut
soturi. Hän oli olosuhteitten
pakosta joutunut makaamaan
ojassa useita tunteja, koska vi-
hollisen sissit olivat aivan hä-
nen kohdallaan tien toisella
puolella väijyksissä. Mies
kertoi nähneensä autojernme
tulon, mutta ei ollut pystynyt
meitä varoiltamaan. Kadon-
neesta Iotasta mies ei pystynyt
antamaan tietoja.

Tielle romuttuneen autom-
me ja aikaisemmin illalla tu-
hottujen autojen vdlillä noin
300 metrin matkalla oli useita
ps-miinoja. jotka juuri peitet-
tyinä ja heikosti naamioituina
oli helppo löytää ja poistaa.

Tuhottujen autojen lähei-
syydessä suoritetuista melko
tarkoista etsinnöistä huolimat-
ta lottaa ei löytynyt. Osastol-
lemme muodostui käsitys sii-
tä. cttä lotta oli joutunut vihol-
lisen sissien vangiksi ja kulje-
tettu pois.

Myöhemmin kuitenkin il-
meni, että reipas lotta oli mo-
nien seikkailujen jälkeen
päässyt omien joukkojen nric-
hiftällään kylään tl

Persoonallisuuksia

TAHKON
SOTAOPINNOT
Tahko Pihkala kävi so-
tavuosina esiupseeri-
kurssia tullakseen ylen-
netyksi maiuriksi.

Oli lopputenttien
aika.

- 
Mitkä ovat lento-

koneen ohjaajan ja tä-
hystäiän tärkeimmät
tehtävät? tiedusti kuu-
lustelija Tahkolta.

Pihkala, jonka aika
ei juuri ollut riittänyt
teoreettisiin opintoihin,
vastasi rennosti:

- 
Eiköhän ohjaajan

tehtävä ole yrittää saa-
da se vekotin mahdolli-
simman ehjänä maahan

- 
ja tähystäjän tehtävä

on ainakin tässä vai-
heessa pelätä niin helk-
karisti!

Tenttaajia nauratti,
mutta vastaus hyväk-
syttiin ja Tahkosta tuli
maiuri.

IGOR PETTI LUOTTA-
MUKSEN
Perkjärven leirillä ken-
raali Nenonen liikkui
m ielell ään joko moottori-
pyörällä tai ratsain, kos-
ka siten näki paremmin

1'mpärilleen kuin autossa
istuen. Hänen pitkäaikai-
nen ratsunsa oli rauhalli-
nen ja vahvarakenteinen
Igor. josta kenraali ko-
vasri piri.

Kerran hän liikkui rat-
sain soisella metsä-
alueella ja palasi sieltä
tuohtuneena kertoen:

- Minä olen aina tot-
tunut luottamaan tuon
I-corin niin henkisiin kuin
f 1.vs isiinkin ominaisuuk-
siin. N1't on lucrllamukse-
ni romahtanut: Ratsaste-
lin äsken Iur-rlla pitkin
polkua kaikessa rauhas-
su. kun pieni jänis pujah-
taa pensaasla polun poik-
ki - 

ja Igr-rr mokoma
rne nc' tlriä kokL)naan malt-
lin:u iu pudtrtlaa minul
r;rtu las ta I



MARSALKKA
MANNERHEIM
Kun jatkosodassa kun-
nostautunut eversti Erkki
Raappana ylennettiin
kenraaliksi, halusi mar-
salkka Mannerheim, että
kenraali on kutsuttava
päämajaan tutustumis-
käynnille.

Vastaleivottu kenraali
tuli suoraan etulinjoilta,
jossa hän ei ollut voinut
hankkia uusia arvomerk-
kejä. Esikuntaupseerit
kehottivat häntä teke-
mään sen ennen esittäy-
tymistään Mannerheimil-
le, joka oli pukeutumi-
sessa pikkumaisuuteen
asti tarkka.

- Mistäpä minä niitä
nyt tässä silmänräpäyk-
sessä hankin, vastasi
Raappana.

Asia oli todellakin aut-
tamaton, ja niin kenraali
ilmestyi marsalkan pu-
hutteluun everstin arvo-
merkein. Marsalkka kat-
soi tulijaa tuimana ja ky-
syi:

- Enkö minä ole ko-
rottanut teitä kenraaliksi?

- Kyllä, herra mar-
salkka.

- Minkä takia te sit-
ten esiinnytte everstin ar-
vomerkeissä?

Herra marsalkka!
Minä tulen suoraan sieltä
Karjalan korvesta, eikä
siellä juokse leijonia.
Siellä on vain karhuja ja
villipeuroja.

- Mitä, mitä? innos-
tui marsalkka. - Onko
siellä villipeuroja?

- Kyllä siellä on, her-
ra marsalkka.

- Kenraali on hyvä ja

istuu. Kertokaapas
enemmän niistä peurois-
tä, kehotti marsalkka,
jonka vanhat metsästä-
jänvaistot heräsivät ja
tyytymättömyyden aihe
unohtui.

JÄÄKÄRI.
TOVERIEN
KESKEN
Aarne Leopold Blick
tunnettiin tulisena ja
tempauksissaan usein
varsin vauhdikkaana
upseerina. Nuorempa-
na hän kantoi tästä
sy1'stä lempinimeä Nas-
kali.

Hän oli everstiluut-
nanttina käymässä
Yleisesikunnassa vuon-
na 1936 ja seisoi käytä-
rillä odottaen jotakin.
Akkiä hän tunsi, että
joku löi häntä takaa-
päin r.oimakkaasti ol-
kapäälle. Blickin reak-
tio oli salamannopea:
hän iski nopean koukun
häiritsijän palleaan.

Hämmästys oli mo-
lemminpuolinen. Taka-
na seisoi nimittäin sota-
r'äen päällikkö Hugo
Viktor Osterman, joka
henkeään haukkoen
lausahti:

- Olipas se paukku!
Ja juuri kun minä olin
päättänyt nimittää si-
nut Käkisalmeen ryk-
mentin komentajaksi...

Näin sai Blick Savon
Jääkärirykmentin ko-
mentaian viran, jossa
hän toimi talvisotaan
saakka.

Olli Kaakinen, Helsinki

Neuvostovakoilun
mittava ja merki-
tyksellinen historia-
teos, joka ensi ker-
ran tuo julkisuu-
teen tietoa monista
jännittiivisä
ja salaperäisistä
näytelmislä vuosi-
kymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.

Teos on sidottu. kova-
kantinen, 3(X suuri-
kokoista sivua.

(Vapaussarja n:o 7)

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava vyyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen o Punaupseerit ja etapit o Sotilasli4ja o
Suuri vakoilujuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoilijoita o Yakoilua Lapissa o Lähetystön salai-
suudet o "Rauhan ja ystäWyden seura" o Salaista
sotaa o Lapuan patruunatehtaan joht4ian murha o
Petsamon vakoilujuttu jne. . .

Kustannuspiste Ol' o Pohj. Rautatienkatu l5 A, Hki 10.
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VENALAISTA
HUUMORIA

Historian kertaustunti
vuoden 2(XM peruskou-
lussa MxkoYassa.

Kuka oli Adolt
HitIer?

Kukaan ei tiedä.
Opttajan on pakko

selittää:

- 
No ei se nyt ole-

kaan niin tärkeää. Hän
oli vain muuan saksa-
Iainen fasistipomo
eräässä Stalinin tyran-
nian vaiheessa.

Aviomies saapuu yllät-
täen kotiin kesken työ-
päivän ja tapaa vai-
monsa sängyssä vieraan
miehen kanssa.

Kiihtynenä per-
heenisä karjaisee:

TääIH sinä vain
makaat ja kulmakau-
passa on sitruunoita!

{<

- 
Mikä on hajamieli-

syyden huippu?
Ilajamielisyyden

huippu on saavutettu,
kun ulkomaanmatkalta
palaava mies tuo vai-
mollren kultakorun ja
vie rakastajattarelleen
likaiset sukkansa pestä-
väksi.

KASKU KIERTÄÄ

- 
Mikä on tämän vuo-

den kallein cuktail Le-
ningradissa?

- 
Puolet kahvia ja

puolet bensiiniä.

Puoluevirkailija tule
kotiin kesken päivän ja
näkee eteixn vaatenau-
Iakossa esimiehensä
pääIlystakin. Aavistaen
pahaa mies raottaa va-
rovasti makuuhuonen
ovea ja näkre päiillik-
könsd vuotressa vai-
monsa kanssa. Avio-
mies sulke äänettö-
mästi oven ja hiipii hil-
iaa ulos huokaisten
mennessään:

- 
Olinpa vähäIlä tu-

hota poliittisen karrie-
rini...

Entisessä Elyw-tava-
ratalcsa Mukovassa
oli seiniin jäänyt mer-
kintöjä tavaroista, joita
siellä oli myyty ennen
vallankumousta. Niin-
pä kalamyymiilän xi-
nissäkin väIkkyivät me-
tallikirjaimin painetut
tekstit: sampa - Iohta

- kaviaaria - ssfgr.si-
ta - 

ja niin edellren.

- Saanko kaksisataa
grannnaa mustaa ka-
viaaria ja puoli kiloa
sampna, pyytää ostaja
kohteliaasti.

- Mistäs maakylästä
toveri oikein tule?
hämmästelre myyiä. -Eihän meillä ole ikinä
ollut sellaisia herkkuja!

- Mitiis varten sit-
ten seinään on niin kir-
joitettu? tiukkaa osta-
ja.

- Kuulkaapas nyt,
toveri! tuohtuu myyiä.

- Meidän liiterin sei-
näänkin ovat pojankol-
tiai*t piirrellret vaikka
mitä eikä siellä sisiillä
ole kuitenkaan muuta
kuin pieni kasa märkiä
halkoja!
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Suutari
sähköfti
Stalinille

kin sanottavasti hy<ityy siitä, jos
ukko teilataan milanpetturina.

- 
Eikös asia ole aivan selvä?

tiukkasi komisario.

- 
Ei tällä kyllä ole kerrassaan

mitään tekemistä Helsingin pom-
mitusten kanssa, puolustelin uk-
koa.

Ei uskonut komisario. Kehotin
häntä soittamaan eversti Jokipal-
tiolle, joka tässä asiassa oli kor-
kein auktoriteetti.

Mies soitti. Joki-Pekka tieten-
kin todisti kapteenin olevan oi-
keassa ja kehotti päästämään suu-
tarin kotiinsa. Juristien terminolo-

"» 

./

Eversti Pekka Jokipaltio,
Helsingin ilmatoriunnan
tehokas komentaia

PAAVO LINNOLA

ELETTIIN
1943.

SOTAVUOTTA

Pllvel in Helsin-rrissä ilmrrtorj un-
tarykmentin esikunnassa. Valtiol-
liselta poliisilta tuli tieto, että il-
mahälytyksen aikana eräs suutari
oli Tikkurilassa näyttänyt sähkö-
lampulla valoa taivaalle. Komen-
tajani eversti Pekka Jokipaltio kÅs-
ki minun mennä selvittelemään
asiaa todeten kuitenkin saman
tien. että mainittu suutari tuskin
paljoakaan vaikutti Helsingin
pommituksiin. Asiasta kertonut
komisario oli joka tapauksessa ol-
lut tosissaan.

Saapastelin Ratakadulle. Yritin
selittää komisariolle, että Neuvos-
toliiton ilmavoimat eivät pommita
Helsinkiä jonkun suutarin tasku-
lampun mukaan vaan edellisenä
päivänä otetun ilmavalokuvan pe-
rusteella. Tähän komisario:

- 
Jaa että kapteeni hyväksyy

tällaisen kommunistisen järjestel-
män eri ilmenemismuotoineen?

- 
Ei siitä nyt ole kysymys, yri-

tin selittää. 
- 

Mutta missä se on
tämä suutari? Asia ehkä selviäisi,
jos häntä jututettaisiin.

Saapuihan se suutari lopulta.
Kävi ilmi, että mies oli eläkevuo-
siaan viettävä vakaumuksellinen
kommunisti. Vaari tunnusti heti
näyttäneensä taskulampulla tai-
vaalle. Syy oli epäselvä 

- 
oliko-

han vain tarkoitus tervehtiä "tove-
reita"?

Mietiskelin asiaa. Tulin siihen
johtopäätökseen, että Suomi tus-
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gian perusteella kyseessä oli ilmei-
sesti ns. kelvoton yritys, josta ei
pidä rangaistusta määrätä.

Ja niin kävi. että komisario us-
koi asian. Vanha mies seisoi sitten
vapaaksi päästyään Ratakadun ja
Annankadun kulmassa minua
odottaen. Hän halusi puristaa kät-
räni.

- 
Äfaa nyt enää näyttäkö tas-

kulampulla, evästelin urhoa.
Eivät Neuvostoliiton ilmavoimat
tarvitse tällaista apua.

Ukko nyökytteli ja lähti hiljaa
kävelemään linja-autoasemalle
päin. Näytti olevan mietteissään. E

4le

#



Sota
nauraa

JOKAINEN
HALUST rpnoÄ
yr,r,ÄryKSEN
Porukkamme I.KKK/JR I oli
kesästä 1943 alkaen Kivenna-
van Ahjärvellä reservissä. sa-
malla VT-linjaa rakentamas-
sa. Leirimme sijaitsi Moitti-
lan- ja Kuijärvien välissä
upealla koivikkokumpareella.

Meillä oli oma lottakin,
Anja-Brita Keronen keittiötä
sulostuttamassa _ jo Lem_
paalasta lähtien. Anja-Brita
oli iloksi meille ja naissuvulle
kunniaksi.

Siihen puronvarsikeittiöön
ilmestyi ensi kerran annos
uutta ihanuutta, maustetta 

-tulista paprikaa. Toisistaan
tietämättä talousaliupseeri
kersantti Matikainen sekä
keittäjät Paananen ja Honkas-
-Iaska sekä vielä Anja-Britakin
halusivat yllättää poikia ihka-
sen uudella makuelämyksellä

- 
oikealla piristl,sruiskeella.

Komppanian palatessa päi-
vätöistä ja käydessä soppajo-
noon ehtivät ensimmäiset saa-
jat jo pian keittiölle ihmetyk-
sen ilmeet kasvoilla:

- 
Mikä kumma ruuti tässä

lihakeitossa oikein maistuu?!
Takuulla pirukaan tätä ei pys-
ty syömään !

Ja totta se oli. Matikainen-
kin totesi.

Asia ei heti tokikaan selvin-
nyt. Pienen jututtelun päälle
alkoihan itu kuitenkin valjeta:
jokainen äsken luetelluista
tahtoi toisilleen puhumatta
käydessään hämmentämässä
kattilaa laittaa yllätysannok-
sensa sekaan!

Syömättä se keitos jäi. Kii-
reellä piti panna tulelle "si-
jaisvelliä".

Ensio Jääskeläinen
Jyväskylä

50 VUODEN
TAKAA
Sakari Virkkunen: Relan-
der, hymyilevä presidentti,
Otava, 1979,25O sivua, va-
lokuvia.
Presidenttisarjan kakkosteos
kertoo "tavallisesta miehes-
tä", josta tuli vahingossa pre-
sidentti. Koko perhe puhkesi
itkuun tämän jdrkyttävän ta-
pahtuman edessä.

Relander ei presidenttikau-
tenaan kuitenkaan ollut vain
suhdetoimintamies, "Matka-
Lasse", vaan joutui ratko-
maan monia trirkeitä kysy-
myksiä. Jo tässä vaiheessa tuli
ensimmäisen kerran esille
maa-alueen Iuovutus Kannak-
sella, josta entinen Viipurin
läänin maaherra toteaa yksi-
kantaan: "Tässä asiassa eivät
mitkään keskustelut voi tulla
kysymykseen siitä yksinker-
taisesta syystä, ettei ole sopi-
vaa luovuttaa suomalaista
maata venäläisille." Suomen
sijoittuminen Euroopan poliit-
tiselle kartalle etsi sekin näinä
vuosina edelleen ratkaisuaan,
samoin suhtautuminen ädrim-
mäisyysliikkeisiin kommunis-
teihin ja Iapualaisiin.

Kirjoittaja on käyttänyt
pääliihteenään Relanderin
henkilökohtaista päiväkirjaa,
mikä menettely tuo kuvatta-
van henkilön perhepiireineen
liihelle lukijaa. On mielen-
kiintoista havaita, että poliitti-
nen vehkeily ei suinkaan ole
tiimän päivän ilmiö, vaan
näyttää olleen täydessä kukas-
sa jo tasavallan ensimmäisellä
vuosikymmenellä.

Kiinnostava ja opettavainen
kiria. E.

TARINAA
TALVISODASTA
Pentti H. Tikkanen: Sum-
man tulihelvetti, Karisto,
Hämeenlinna 1980, 245 si-
vua.
Tikkanen on tekaissut kirjansa
käyttäen päälähteenään erään
mukana olleen henkilökohtai-
sia muistiinpanoja. Eräin pai-
koin taistelujen kuvaus on vai-
kuttavaakin, mutta virheet
häiritsevät tekstiä. Niinpä va-
litellaan etulinjan radioiden
jäätymistä, vaikka sellaisia ei
talvisodassa lainkaan ollut.
Joukkueen johtajana toimiva
vänrikki käy vähän väliä kes-
ken kiivaan taistelun takana
"otteLmassa yhteyttä" patal-
joonan komentajaan, mitä ei
kyllä tosipaikassa tapahtunut.
Käytyään kerran jälleen ko-
mentokorsulla nukkumassa
hän Iöytää miehensä uudesta
paikasta ! Sellaisella johtamis-
tyylillä ei kyllä Summassa sel-
vitty.

Kerronta on kömpelöä ja
henkilöt kuin sisäpalvelusoh-
jesäännöstä leikattuja. Tikka-
sen sietäisi kirjoittaa vähem-
män ja paneutua aiheisiinsa
perusteellisemmin. J.

VAIKUTTAVAA
PASIFISMIA
Timothy Findley: Sota,
Gummerus, Jyviiskylä 1980,
224 sivua.
Taitavasti tehty romaani ker-
too nuoren kanadalaisen koke-
muksista ensimmäisen maail-
mansodan piirissä. Tehokei-
noina on käytetty edestakaisin
ajankohdasta toiseen hyppele-
viä kappaleita sekä moderneja
absurdeja kuvioita 

- 
jostakin

syystä kirjoittaja on erityisen
ihastunut hevoslaumoihin.
Varsinaista sotaa ei kirja juuri
käsittele, vaan keskittyy sen
vaikutukseen nuoren soturin
sielunelämään. Romaani on
saanut Kanadan arvostetun
kirjallisuuspalkinnon. S.

rÄvnnNNYs-
MIESTEN
TARINAA
Jaakko Summanen: Nuoret
sotilaat, Gummerus, Jyväs-

kylä 1980, 222 sivta.
Hieman hataratekoinen ro-
maani kertoo, kuinka nuoret
täydennysmiehet tulivat kou-
Iutuskeskuksesta rintamalle ja
totuttautuivat siellä asemaso-
dan elåimään. Katkelmien ai-
heet vaihtelevat hurjan taiste-
Iun raakuuksista uskonnolli-
seen tunnelmointiin ja upsee-
rien hölmöydestä "hevos-
miesjuttuihin". Kerronta on
paikoin kovin yliampuvaa ja
kömpelöäkin. Kirja puoltanee
kuitenkin paikkaansa asema-
sodan kuvauksena muiden
joukossa.

S.

MIEHET RAUTAA
Charles Lamb: Upottakaa
Rommelin laivat, Karisto,
Hämeenlinna 1979, 375 si-
vua, valokuvia.
Kirjoittaja palveli toisen
maailmansodan alkuvuosina
ohjaajana sekä myöhemmin
alemmissa komentajatehtävis-
sä brittiläisillä lentokone-emä-
laivoilla ja Maltalla. Hän eri-
koistui kaksitasoisiin avonai-
siin Swordfish-torpedopom-
mittajiin, jotka kangasver-
houksineen olivat vanhentu-
neita jo ennen sodan alkua.
Toiminta näillä hitailla, mutta
ketterillä koneilla vaati pettä-
mätöntä taitoa ja monien
konstien hallintaa. Siitä huoli-
matta tappiot muodostuivat
suuriksi ja vain parhaat miehet
kestivät taistelun ylivoimaista
vihollista vastaan Vdlimeren
alueella.

Kirjan kerronta on sujuvaa
ja suomennos moitteeton. Pä-
tevä ilmasotakirja. J.

HYVÄ
NUORISOKIRJA
Erkki K. Suomela: Orava-
poika, Gurnrnerus, Jyviisky-
lä lYlg, 129 sivua.
Tarina kertoo kolmetoistavuo-
tiaan pojan yrityksestä etsiä
sodasta jännitystä, seikkailua
ja romantiikkaa. Kun sitä ei
löydy ja sota on kotirintamal-
lakin lapsen mieltä jåirkyttä-
vää, vetäytyy poika vaiston-
varaisesti siitä eroon. Kirjan
kerrontaan uskoo - näin kai
terve ja terhakka poika koki
kotirintaman "sodan". Kirja
sopii hyvin nuorten käsiin. S.



JAMERAA
JIiNMTYSTÄ
Frederick Forsyth: Paholai-
sen ruletti, Otava, Keuruu
1979, 5(D sivua.
Taitava kirjoittaja on tehnyt
hyvän tiiliskivijänndrin, jonka
aihe sivuaa paikoin varsin
ajankohtaista suurvaltapoli-
tiikkaa: Neuvostoliiton sato
k?irsii onnettoman virheen
vuoksi vakavia vaurioita ja
jättiläisvaltio joutuu todelli-
siin vaikeuksiin. Politbyrossa
jakautuvat mielipiteet kahtia
haukkojen esittäessä rikkaan
Euroopan valtausta nälänhä-
dän välttämiseksi ja samalla
"maailmanvallankumouk-
sen" lopulliseksi ratkaisuksi.
Maltillinen mielipide kuiten-
kin voittaa, neuvottelut johta-
vat lupauksiin viljan saannista
liennytystä ja osittaista aserii-
suntaa vastaan ja tilanne näyt-
tää jo hyvältä. Silloin kuiten-
kin asiat sekaantuvat ukraina-
laisten vapaustaistelijoiden
aloittaessa oman yksityisso-
tansa murhineen ja kaappauk-
sineen. Maailma on jälleen
sodan partaalla, mutta inhi-
millinen agentti selvittää
asiat.

Kirjoittaja kuljettaa juonta
taitavasti, ilman liian yrittämi-
sen makua. Tekstissä ei tunnu
pihtien pitiimiä. S.

rÄNNTTYSTÄ
KE\rYESTI
Clive Cussler: Vixen 03,
WSOY, Juva 1979,346 si-
\rua.
Kirjan paikoin väkisin tehdyn
makuinen juoni kertoo ih-
meellisestä bakteeriaseesta,
joka häviää lento-onnetto-
muudessa ja tietenkin löytyy
jälleen aiheuttaen monenlaista
sotkua ja seikkailua.
Peter Benchley: Saari, Wei-
Iin*Giiiis, Espoo 1979, Us
sivua.
Tappajahain tekijä on v:irkän-
nyt kirjan kuvitelluista ny-
kyaikaisista nrerirosvoista.
joiden suorittamat kaappauk-
set ovat selitys laivojen häviä-
misellc ns. Bermudan kol-
miossa. Juttu on taitavasti kir-
joitettu, mutta äärimmilleen
viedyssä kaupallisessa realis-
missaan paikoin vastenmieli-
nen.
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rkki Holkeri. uskollinen arkku Harjula Vantaal-
avustajamme Lahdesta, kir-
joittaa elokuun lehdessämme
olleen lukijamatkasta kerto-
van jutun johdosta mainiten,
että omaperäiset historian tul-
kinnat ovat varsin tavallisia
Neuvostoliitossa. Näin Holke-
ri: "Eikä kysymys suinkaan
aina ole jonkun nuoren ja in-
nokkaan, hyvin valmennetun
oppaan tarkoituksellisesta his-
brian viiäristelystä vaan puh-

ta on lahjoittanut toimitukselle
isänsä Aarno Harjulan jäämis-
töstä löytyneen vanhan kar-
tan, josta tulee olemaan il-
meistä h!ötyä juttuja selvitel-
täessä.

Esitämme parhaat kiitok-
semme!

a
V",, Arrela. lehtemme
vanha ystävä Torniosta, ker-
tur kirjoittaneensa Voloko- .
lamskin valtatie -kirjasta Suo- )
men Kuvalehteen jo vuonna
1952 ja kiinnittää huomiota
viime kesänä jälleen virinnee-
seen käpykaartilaisten juhli-
miseen Tornionjokilaaksossa.
Arrela suositteli jo tällöin kir-
jaa lukemistoksi metsäkaarti-
laisten illanviettoihin. Siitä
selviää, miten hiippareihin
suhtaudutaan maassa, jonka
kanssa meillä nyt on sotilaal-
lista yhteistyötä koskeva sopi-
nlus.

ro
I .t"'ri.io esitti syyskauden

alkajaisiksi parhaana katse-
Iuaikana filmin Kainuu 1939.

Mainittu surkea tekele oli
todiste paitsi tekijöittensä jo-
takuinkin täydellisestä am-
mattitaidon puutteesta myös
yleissivistyksen vajavaisuu-
desta. Filmin mukaan ainoa
hyökkääjä kertomusvuonna
oli Hitler 

- 
puna-armeijalai-

set ilmestyivät muuten vain
rajan pinnan kyliin, joissa
"suojeluskuntalaiset pitivät
komentoa". Sota johtui siitä,
että "lahtarit valmistautuivat
sotaan". Puna-armeijaa edusti
pyhäkoulunopettajan äänellä
puhuva hintelä nuorukainen.
joka näytteli lapsille elokuvia.
Vankileireillä nälkään ja pak-
kaseen kuolleet rajan pinnan
asukkaat olivat filmin tekijältä
jotenkin päässeet unohtu-
nraan, suurta huolta kannettiin
sen sijaan vihollisen palveluk-
seen siirtyneiden kohtaloista.
-- Onhan näitä "taiteilijoita-
kin" moneksi! Todellista tie-
toa näistäkin tapahtumista on
saatavissa rnm. tämän lehden
artikkeleista.

laasta t ictatttattr irttyydcst ii.
Esimerkiksi Mustanmeren lo-
makohteissa on paikallisilla
vanhoillakin asukkailla se va-
kaa käsitys, että talvisota käy-
tiin Neuvostoliiton maaperäl-
lä. 

- - - 
Käsittämättömin-

tä on, että omastakin maas-
tamme löytyy henkilöitä, jot-
ka ovat omaksuneet samanta-
paisia t(irkeästi historiaa vää-
risteleviä tulkintoja. "

Kr*" tuntee kärjesrn;
van nuorukaisen? Voisiko hän
olla korpraali Erkki Armas
Aro. joka kaatui Salmin Mii-
nalassa 20.7.41? Asiaa tie-
dustelee isä, konserttimestari
Sulo Aro, osoite Orioninkatu
lO-12 B. 00550 Helsinki 55.
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olevat piirit ymmärl,ävät sen, ettei rintamakarku-

rq$a suvaita, jos joudutaan yllåmainittuja sitoumuk-
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einäkuun tämän vuoden
numerossarrune julkaistussa
Raitis tammikuu -jutussa on
kuva, joka esittää kolmea hil-
peää herraa vanhoina hyvinä
aikoina. Tamperelainen Kari
Kynäs on tunnistanut kuvasta
sukulaisensa ja kysyy, ketä
muut herrat ovat.

Ensimmäinen vasemmalta
on ilmeisesti Kenttätykistö-
rykmentti 3:n eläinlääkäri
eläinlääkintäeverstiluutnantti
Clayhills, keskimmäinen on
ylikapellimestari Lauri Näre
ja oikeanpuoleinen eversti von
Kraemer, lempinimeltään
Mand§urian Kauhu, jo t§aarin
armeijassa palvellut ratsumies
ja myöhemmin Yleisesikun-
nan Kuljetusosaston päällik-
kö.

O. Ekman. ehdoton
auktoriteetti sukellusveneso-
dan historiassa, haluaa oikais-
ta lehtemme numerossa 8/
I 980 artikkelissa Vartiomoot-
toriveneiden sotaa esitettyjä
tietoja, joiden mukaan VMV:t
upottivat vihollisen sukellus-
veneen syksyllä 1943. Näin
Ekman: "Tässä on varmasti-
kin painovirhe. Upotus tapah-
tui tietääkseni 12.10.1942
Tiiskerin eteläpuolella (VMV
l3 ja VMV l5) ja vene oli 5t§
3l l. WIV:I eivät muuten tu-
honneet 'useita vihollisen su-
kellusveneitä'. Edellämaini-
tun lisäksi upotettiin vain M
g7 15.8.1942 (VtvIV 5). §t§
308 (VMV 2) 2l . 9. 42 on epä-
varma tapaus. Vart iomoottori-
veneitä oli kyllä mukana upot-
tamassa St§ 317-sukellusve-
nettä 15.7. 42 (YMY 16) ia
§tS 4O8-venettä 22. 5. 43
(VMV 6). Varsinaisen työn te-
kivät tällöin kuitenkin miina-
Iaivat.

Huomautuksillani en halua
mitenkään väheksyä vartio-
moottoriveneiden sotapanos-
ta. Niiden meriittilista on toti-
sesti mittava!"

Kiitokset tiedoistal Toivot-
tavasti voimme vastaisuudes-
sakin turvautua Ekmanin
vankkaan asiantuntemukseen.

^-.
Lohela. Ruotsissa

asuva reservin luutnantti ja
vuoden l9-1,1 JR l2:n II Patal-
joonan Panssarintorjuntajouk-
kueen johtaja. oikaisee leh-
temme numerossa 6/80 sivulla
I89 olleen kuvan tekstiä: ku-
vassa keskellä ilman kypärää
on silloinen llikersantti Eino
Lohela, kättä ojentava on joko
Mänty tai Korpela ja panssari-
nyrkkiä pitele'r'ä on jouk-
kueenjohtajan taistelulähetti
Sulo Kesti. Kuvan otti lhanta-
lan mäellä TK-mies luutnantti
Lautamatti. Se julkaistiin vir-
heellisine teksteineen aikoi-
naan riln. Suomen Kuvaleh-
dessä ja Hakkapeliitassa.

Kiitokset oikaisusta! Olipa-
han kuvassa joka tapauksessa
oikeita Ihantalan taistelijoita
ja panssarien romutuksen kär-
kimiehiä.

Ä" Eskil Tenlen,r. ;
veli välirauhan aikana Sulka-
valla 6.Prikaatin II Pataljoo-
nan Kranaatinheitinjouk-

kueessa alikersanttina. Hänet
oli keväällä l94l komennettu
RUK:uun, mutta komennus
peruuntui jatkosodan syttyes-
sä. Tenlenius, joka oli synty-
nyt Helsingissä 26.2.1920, il-
moitettiin kaatuneeksi Hirs-
lammilla (Jääskessä?)
5.7 .1941. Ruumis kuitenkin
löytyi vasta 7.10.1941 .

Kuka tietää jotakin asiasta?
Tiedot pyydetään antamaan
lehden toimitukselle (osoite
Töölönkatu 35 B, 00260 Hel-
sinki 26, puhelin 446242).

N"uror,onL,u,u-,"n,, u".-
too artikkelissaan, että "vihol-
lisjoukot tuhosivat sen (Pet-
roskoin Leninin muistopat-
saan) Suuren lsänmaallisen
sodan aikana". 

- 
Tieto ei pi-

dä paikkaansa. Mainittu mo-
numentti otettiin jalustaltaan
ja varastoitiin huolellisesti lä-
heisen hallintorakennuksen
kellariin, josta se kaupungin
luovutuksen jälkeen löydettiin
jotakuinkin ehjänä, vain Leni-
nin nenä oli korjauksen tar-
peessa saatuaan siirron yhtey-
dessä kolhaisun. Patsaan ja-
lustallahan oli vuosina l94l-
44 vanha kenttätykki, jonka
vaiheista on kerrottu lehtem-
me numerossa 411979.

äin talven lähestyessä on
kirjoittajiamme jälleen muis-
tutettava siitä. että kaikki lä-
hetetty materiaali ei valitetta-
vasti mahdu lehteen. Ellei täl-
laista juttua ole pyydetty pa-
lauttamaan ja varustettu pa-
lautuspostimerkillä se menee
automaattisesti Sota-arkistoon
eikä roimirukselle jää siitä mi-
tään tietoja. Julkaisemista var-
ten toimitukseen varastoidut
jutut taas joutuvat odottamaan
vuoroaan usein vuosiakin 

-ei siis pidä vaatia tarinan pai-
namista "seuraavassa nume-
rossa". Jokin ajankohlainen
artikkeli saattaa joskus tehdä
poikkeuksen.

Joka tapauksessa kannattaa
tietenkin panna sota-ajan
muistelukset paperille 

- 
ellei

muuten niin myöhempien su-
kupolvien historiantutkijoita

o

o
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