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Miehitetyn maan an- UNI PETTI
keveni Istuipa poliittinen vanki
hetkehsi.
sellissiiön diktatuuri-

kea ilmapiiri

poliittisia vitsejö. Sitten
kaveri liihti ja minä menin nukkumaan. Aa-

Saksalainen sotilas maassa.
muyöstö herösin salaisen
halusi puolestaan olla
Mistö syystö jou- poliisin koputukseen ja
- tönne? kysäisi selli- totesin, ettii olisi sittenkohtelias ja tarjosi duit

paiklraansa vanhalle
puolalaiselle naiselle.
Tiimä kuitenkin kiel-
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PUOLALAISTA
Varcovalai*ssa tiipi|
äydessä raitiovaunussa

tukki kahta nnitokannua kantava perltenäi-

ti

kaveri.
Uneliaisuudesta.
- Voisitko selittöä
vöhön tarkemmin.
Istuimme kaverin
kanssa pullon öäressö ja
kerroimme toisillemme

keskikäytiivän. Joku

talaa huusi:
Kuka siellä oikein
pysiihtyy
kuin Hitler
Stalingradissa!

tiinyt kolme vuotta, selviän kyIIä niimä jäIjeIIä
olevat muutamat kuuIaudet.
Vaunu jatkaa matkaansa kohti Vatsovan
Itseniiisyyden aukiota.
Joku tuskastunut matkustaja kysyy:
Kuinlra pitkäItion
vielä ltseniiisyyteen?
Eninäiin vuosi,
armollinen rouva, vastaa rahastaja kohteliaasti, eninään vuosi.

kin pitönyt heti mennö te-

kemöön kaverista ilmoitusta. Hän ehti nyt ensimmiiiseksi ja täällä sitä
istutaan...
JATKUU SIVULLE 428

sampom[duil§lffi
Ahto
-

On helppoa sanoa, että lella kansallisuuteen tai arvoon katsodktaia sotimisesta pitäisi kir- somatta. Politiikan harjoittaiia koh-

m&§s.! dwa puolustaja, saksalaiset oli selvästi hyökkääjää voimak-

ioittaa kielteisesti. Xäytännössä
kieheisyys on kuitenkin usein
osoittautunut moralisoivaksi

kaampi.
Kolmanneksi se oli välttämätön
sota eilisen vihollisen, Neuvostoliiton, luottamuksen saavuttamiseksi.

taan sympatioita taas on ollut vaikeampi tuntea.

Avoin arkisto-

i*a

asenteellisuudek$
on limateriaali
säksi kohdistunut yhensä vain

Kirialle antaa aivan oman kan-

sodan toiseen osapuoleen. Näin

ja lähtökohtansa se,
on paliohi laita lapin sotaakin tavuutensa
ole koskaan
kirjallisuudessa
ettei
koskevan tähänastisen kirioittelun.
Sampo Ahto on omaksunuttutpuo'
kiessaan ja kijaa
-tehdessään
lueettoman tarkkailijan roolin ia pyr-

-

Sota on taistelua olema+
saolosta, sanoo Sotakorkeakoulun sotahistorian opettaja,
everstiluutnantti Sampo Ahto
kiiassaan Aseveliet vastakkain.
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sapuolisestiniinsuomalaisestakuin
saksalaisestakin näkökulmasta.
Kirjailija ei kiellä paljastamasta
sympatioitaan ja antipatioitaan kir'
jassaan. Sympatiat ovat velvollisuutensa tiiyttäneiden sotilaiden puo-

|

aiemmin käytetty yhtiiaikaisesti läh'
teenä sekä suomalaista että saksahista arkistomateriaalia. Lapin sota
valoftuu nyt uudelleen ja pelkästiiän
faktatietoiän pohjatta.

r,n

outo "mdon
sota
Lapin sota oli monella tavalla
erikoislaatuinen sota. Ensiksikin erikoista olise, ettii Lapin sota olisota
äskeistä aseveljeä vastaan.
Toiseksi se oli sota, iossa jo

Miksisitten
Lapin sota?

- Jos Lapissa

taistelleet miehet

olisivat saaneet päättää siitä, tarvitaanko tällaista sotaa, Lapin sötaa
ei olisi koskaan

käfi

toteaa Sampo

Ahto.

Tosiasiassa kuitenkin kolmen
valtion etu vaati taistelua Lapissa
syksyllä 1944. Sota ei ollut mitenkään vältettävissä. 322 s.*valo'
kuva- ja karttapiirrosliitesivut. Ovh.
sid.
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Ruuhfrrt
usinlln
Sodanuhkan pilvet tuntuvat t hä kasvavan ja mustenevan ihmiskunnan tai-

vaalla. Asevarustelu nielee mielettömiä summia.
Rauhan asiasta on alettu puhua entistä enemmän. Ihmisillä on hätä.
Kuluvana vuonna on
rauhan rintamalla virinnyt uutta toimintaa entisten poliittisten "rauhanliikkeiden" rinnalle, jotka yleensä tähtäävät vain
poliittisen vastustajan riisumiseen aseista. Uutta
epäpoliittista rauhanliikettä, jonka marssia kirkkokin on asettunut tukemaan, on tervehdittävä
ilolla.
Riippumattomien rauhanliikkeidenkin on kuitenkin ajettava hyvää
asiaansa harkiten. Tuskinpa sodat loppuvat si-

ten että aseistakieltäyty-

jien määrä Suomessit
kasvaa tai että Iuovumme
itsepuolu stusasei stamme
samalla rikkoen k:rnsuin-

väliset sopimuksemme.
Todellista. myös kriisililanteissa eikä vain festivaaleissa kestävää rauhera

on etsittävä toisin

kci-

noin.

Historia ei jLrLrri tunne
tapauksia, että jokin valtio, jossa sen kunsalaisilla on todellinen rrxiäriiämisvalta, olisi aloittanr.rt
sodan hyökkäärnällä jon-

kin toisen valtion kimppuun. Tavallinen ihnri-

riiärnäiin ihntiskohtalttista ohittaen tuvalliscn kadLrn nriehen rniclipiteen.
Klrnsa saadlurn rnukaan
sotaponnisluksiin tehokklran propitgirnclun irvulla. jonka tehtaivri on yksipuolinen ja tarkoituksenrtttrkainen ticdrrnvälit-r s.
Tchokkain rauhan lac
()n vapaa ticclon kLrlkLr vli
rajojcn. kunsojcn iu kirnsllaislcn vlrl)iul Iiikktrrrrinen toisten klrnso.ien kcskuudessa. toistcnsu 1'nrrttiirtiimincn .irr krrrrsojcn
välinen vilpiton ystiivyys. Se ()n trxlclliscn
lienn-vt1

kscn t ic.

.iotrr

nen ei halua alistua sodan

kLrlkicssa turvilulrn kaik-

valtion
suurvalta-asemiln liri lirloudellisten ettrjen vuoksi. Sodat syttyviit sicllii.
missä kaikkivaltiuat puoluejohtajat pääser ä1 nrär.i-

kia krlreja. Soticn velcnurnil. kuiken niihncct irr
kokcneet. <'rval uina valrrriit l«linrirrrlurrr tiilrrän
rauhan rintanrun ctulin-

kärsimyksiin

jassa.

I
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AARO SALMELA

Panttasiko
Pqolustusmlnisterl

tletoa?
Eräät "tutkijat" esittävät

yhä
vieläkin väitteitå, että Suomi olisi
voinut vätttää koko toisen maailmansodan suostumalla syksyllä
1939 Neuvostoliiton "oikeutettui-

''Borgman tuli keskellä yötä asuntooni ja oli hyvin masentunut. Hän sanoi

tehneensä vaitiololupauksen, mutta ei voinut enää vaieta, sillä oli tehty
kunniaton teko
Suomi oli myyty!" Näin kertoo everstiluutnantti Paavo
Susitaival

-

tiedon itsellen

hänellä kun oli sellaiseen taipumusta, ker-

too

hin vaatimuksiin".
Kirjaitija Aaro SaImeIa valottaa

evp. Paavo Susitaival.

artikkelissamme asioiden todelIista taustaa.

kansanedustaja Paa-

everstiluutnantti

Päätoimittaja ja

vo Susitaival iätti

eduskunnan talvisoriin. Siitä kertoi minul- dan syttyessä ja matSuomen hallitus le saksalainen lehti- kusti Suomussalmeltiesi
ainakin sen pi- miestuttavani Borg- le, missä Ryhmä Susi
ti tietää elokuulla man jo ennen YH:ta. vaikutti ratkaisevasti
o

1939 solmitun Mosko-

van sopimuksen

sa-

laisesta lisäpöytäkirjasta, millä Saksa katsoi Suomen kuuluvan
Neuvostol iiton etu pii-

Toimitin tiedon rovas- Suomussalmen voitti Antti Kukkosen väli- toon ja toimi myötyksellä puolustusmi- hemmin Kuhmon
nisteri Juho Niukka- suunnalla.
Sen sijaan puolusselle, mutta en tiedä
sitä, panttasiko Jussi tusministeri Juho

PANTTASIKO PUOLUS.
TUSMINISTERI TIETOA?

vastusti
loppuun saakka rauhansopimuksen solmiamista ja vaati pyydettäväksi apua länsiliittoutuneilta.
Niukkanen

JO ENNEN saksalais-venäläistä
'salamasopimusta' en,ulantilaiset j a
ranskalaiset olivat neuvotelleet venäläisten kanssa l,hteisen rintaman
muodostamisesta Saksaa vastaan.
Näiden neuvottelujen sisällöstä oltiin Suomessa selvillä. Olihan Englannin pääministeri lordi Halifax
maininnut Suomen suurlähettiläälle Georg Gripenbergille, että, suunnitteilla olevaa sopimusta ja sen
sisältämää ratkaisua oli arvosteltava pitkällä tähtäimellä...
Kysymyksessä kun oli Neuvostoliiton reunavaltioiden asema
mukaan luettuna Suomi.

VETI KYNÄLLÄ HALKI
SUOMEN JA PUOLAN...
Völkischer Beobachterin toi-mittaja F. W. Borgman oli hyvä
tuttavani ja harras Suomen ystävä
naimisissakin suomalaisen
kanssa, kertoo everstiluutnantti
Paavo Susitaival.
Tosin hän kyseli kaikkea kiusallista,
mm. sitä
miten Marski suhtautuu Saksan
poliittiseen johtoon. Kun sitten
kuulimme Moskovan sopimuksesta, kysyin tiedustelumme päälliköltä eversti Rautsuolra, olisiko
syytä katkaista välit, mutta Rautsuo kehotti jatkamaan tuttavuutta,
sillä sieltä saattaisi tulla jotain arvokasta.

Ja

tuli myös!

Tästä oti kysymys. Stalin ja Saksan ulkoministeri von Ribbentrop vahvistavat sopimuksen, .iolla
diktaattorit jakoivat Euroopan ryöstösaaliikseen

Eräänä yönä Borgman tuli

Kiitos! sanoin minä.

mä- on erittäin arvokas

nut. Hän sanoi tehneensä vaitiololupauksen, mutta ei voinut nyt olla
hiljaa, sillä hänen mielestään oli
tehty kunniaton teko. Hän pyysi
saada nähtäväkseen Suomen kartan eikä minulla ollut muuta kuin
Turisti. Hän veti kynällään pilkkuviivan halki Suomen ja myös Puo-

Toimitin sen heti rovasti Antti
Kukkosen välityksellä puolustusministeri Niukkaselle ja sitä tietä
hallitukselle. En vain tiedä, menikö viesti perille, Jussilla kun oli
tapana pantata tietoja.

lan.

Näin on sovittu. Tämä puoli
Neuvostoliitolle ja tämä

kuuluu

Saksalle!

tieto.

Tä-

ja oli hyvin masentuasunnolleni

Tämä keskustelu tapahtui en- ylimääräisiä kertausharjoituknen
sia ja hallitukselle on annettava
tunnustus, että se yleensä uskalsi
panna YH:n toimeen. Samoin on
annettava kiitos Borgmanille, sillä
401

Kurt Martti Wallenius.
loka lausui suorat sanal,
lohtaa tässä sotaa

PANTTASIKO PUOLUS.
TUSMINISTERI TIETOA?
nyt hallitus tiesi, ettei kannattanut
neuvotella paikallisista tavoitteista
kun kysymyksessä oli koko maa.
Borgmanin myöhempi kohtalo
oli karu. Saksan hyökätessä myöhemmin Neuvostoliittoon hänet
jostakin syystä komennettiin itärintamalle ja siellä hän kaatui.

TEIDÄT NUJERRETAAN
KAHDESSA VIIKOSSA...
Olin tuohon aikaan eduskun-

-nassa ja ulkomaiset

sotilasasiamiehet olivat kovin kiinnostuneita siitä, mitä Suomi tekisi, jos maahan
hyökättäisiin. Sain kutsun sekä Japanin että Saksan sotilasasiamiehen luo. Otin molempiin mukaan
kenraalimajuri K. M. Walleniuksen, joka oli entinen yleisesikunnan päällikkö.
Japanin sotilasasiamies Nishimuro tarjosi ensin maittavan
aterian ja juotiin sakeakin. Sitten
Nishimuro kysyi suoraan:
'- Aiotteko te suomalaiset todella taistella? Kaikki sotilasasiamiehet ovat sitä mieltä, että siinä
käy kuten Puolassa. Teidät nujerretaan kahdessa viikossa!'
Nykäisin Walleniusta ja sa- että puhu sinä kun kerran
noin,
olet entinen yleisesikunnan päällikkö. Wallenius vahvisti aivan oikein Nishimuron olettamuksen, että suomalaiset taistelevat, jos se
on tarpeellista, mutta siinä sotilasasiamiehet ovat vädrässä, että
meille käy kuten puolalaisille. Me
kestämme vähintään kolme kuukautta ja jos tulee hyvät hankikelit, se menee aina kesään. Tosin
Suomen puolustus on rikollisesti
lyöty laimin ja se maksaa verta

suomalaisille mutta

se

maksaa

myös paljon verta venäläisillekin.
Nishimuro nousi pystyyn,
ja sanoi, että keisarillisekumarsi
402

Lapissa

na upseerina ja vanhan samuralsuvun jäsenenä hän ei voi muut:t
kuin kunnioittaa suomalaisten sankarillista päätöstä.

OLETTE PETTÄNEET
MEIDÄT
KUIN JUUDAS!
Saksan sotilasasiamiehen
eversti Horst Rössingin luokse
mennessämme Wallenius oli tietoinen Borgmanin paljastuksista.
Wallenius oli jo tuolloin komennettu armeijaan mutta ei ollut
vielä saanut määräystä lähteä Lappiin. Hän oli ottanut muutaman
tuutingin ja kun astuimme huoneeseen, missä eversti Rössing oli
kaikessa sotilaallisessa koreudessaan ja röyhelöissään, Kurt Martti
Saksan sotilasasiamies eversti Horst Rössing
otti haukut vastaan tulipunaisena, mutta kehotti
sitten: "Mobilisoikaa kaikki koulupoiatkin! "

Puoluslusministen Juho Niukkanen tajusl
vaaran ia totesi aseellisen taistelun ainoaksi
pelastuksen mahdollisuudeksi: "Ellei kansa aio
puolustautua, on tilalleni hankittava toinen
It

Ulkoministeri Elias Erkko
ymmärsi Stalinin
tavoitteet, mutta ei
uskonut Neuvostoliiton
hyökkäävän niiden
vuoksi

ponkaisi miltei Rössingin kauluksiin ja karjaisi:
'- Sie haben uns verraten..
wie Judas Iskariot!'
Rössing lehahti tulipunaiseksi.-Minä koetin rauhoittaa Walleniusta, joka samaan hengenvetoon
julisti, että kaikki ne ystävyyssiteet, mitä jääkäripataljoonien välillä on solmittu, ovat nyt kerrassaan poikki.
yst'slshen Sie?!'
'- l{spylt
Rössing ei tarjoillut mitään,
- samaa kuin Nishimurokin ja
uteli
Wallenius äkäili, että me kyllä
taistelemme. Siitä ei ole epäilystä-

KASKU KIERTÄÄ
Humalainen suomalai-

nen turisti

törmäilee

aamuyöllä hotelli Le-

ningradin käytävällä
etsiessään huonettaan.
Lopulta hän jyskyttää
erääseen oveen
tietenkin väärään. Oven avaa vihainen
naisihminen ja tiuskai-

kään!

see:

Rössing oli aika tavalla vaija selitti, että hän on Sakvautunut
san armeijan edustaja eikä osaa sanoa mitään politiikasta ja huomautti vielä ulko-ovella, että mobilisoikaa kaikki koulupojatkin.
Tähän Wallenius vastasi niiden
olevan jo aseissa...

Ette te asu tääIH!
Menkää
matkaanne!
A-anteeksi! soper- humalainen ja
taa

kääntyy pois. Suuntaaisti on kuitenkin niin
I
Väino Tanner halust rauhaa

NIUKKANEN OLI
TOISTA MIELTÄ
Talvisodan aikainen puolustusministeri luho Niukkanen lattaa tosin
kertomatta kirjassaan Talvisodan
puolustusministeri kertoo, tuliko
tieto Moskovan sopimuksen salaisesta lisäpöytäkirjasta rovasti Anlti Kukkosen välityksellä hänen
korviinsa. Hän antaa kuitenkin
ymmärtää olleensa tietoinen, mitä

oli

tulossa.

Muistelmateoksessaan sivulla
I l0 Niukkanen kirjoittaa 2O. marraskuuta 1939 käydyistä epävirallisista keskusteluista hallituksen
piirissä. Niukkanen toteaa ulkomi-

nisteri Eljas Erkon olleen sitä
mieltä, että Venäjän tavoitteet
ovat vuoden l9l 4 rajat. Erkko ei
kuitenkaan uskonut sodan mahdollisuuteen ja kannatti osittaista de-

mobilisaatiota. Valtrovaralnmlnrsteri Väinö Tannerpuolestaan totesi, ettei mobilisaatiolla ole tehoa
eikä maa kestä puolustuslaitoksen
aiheuttamaa rasitusta. Kommunistit ovat täydessä työssä ja täten annetaan vain heille vauhtia.
Mutta Niukkanen on toista
mieltä:
En näe meillä olevan tiissä
tilanteessa
muuta turvallisuustaetta kuin oma puolustuskykymme,
joten sen vahvistarmiseksi on tehtävä kaikki mitä ikinä voidaan. En
ole tilanteen suhleen niin optimistinen kuin yleensä näytetään olevan. En katso voivani ryhtyii tässä
tilanteessa kotiuttamaan jo puolustusasemiin keskitettyjä joukk«rja.
Jos sellaiseen päätetään ryhtyä, on
tilalleni hankittava toinen rnies. n

sekaisin, että mies päätyy jälleen samalle ovelle ja sama näytelmä
toistuu.
Ette te täällä asu!
tiuskaisee
Häipykää!
nainen äskeistä terävämmin.

[-2-snteekshi!

pertelee

so-

humalainen
jälleen ja poistuu. Teh-

tyään pienen kierroksen hän päätyy kuitenkin jälleen samalle käytävän päässä olevalle
ovelle.
Ette te asu täälH!
nainen.
Elhuutaa
lette heti poistu kutsun
miliisin.
A-anteekshi! Iau- jälleen väsynyt tusuu
risti.
Mutta eikös se
- että te asutte
ole väärin
joka paikassa ja minä
en missään...?
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Talvisodan Tolvajärven

la Aittojren suunnan
komppanianpääIlikkö,

rovasti, majuri ja kirjailija Lauri Leikkonen
oli myös taitava valokuvaaja. I{uvat palauttavat yhä vieläkin elävästi
mieleen nuo ankarat
kuukaudet.

Kutr

tafvisffin

päiviltii
-r.*
Sk

ry
"Oli viisi veikkoa meitä..." ErP 9:n 2.Komppanran upseerit joulukuussa 1939, vasemmalla kirjoittaja

LAURI LEIKKONEN

LOKAKUUN kahdeksas syksyllä
1939 on juuri vaihtunut seuraavaksi vuorokaudeksi, kun havahdun

ikkunan koputukseen.
Ulkona on toista viikkoa sitten
vihkimäni alikersantti Tauno ljös
suojeluskuntapukuun sonnustautu404

neena. Hän yrittää koko perhettäni

herättämättä toimittaa asiansa.
Saan käskykortin ylimääräisiin
kertausharjoituksiin sekä oman hälytystehtäväni, jota nopeasti pukeutuen kiirehdin suorittamaan.
Parin tunnin öinen polkupyöräkierros Suistamon Alatun kylällä
tuo kohdalleni naisten hätäytyneitä kysymyksiä sekä kyyneleisiä
kasvoja, mutta käskykortin kouraansa saavat miehet ottavat asiat
rauhallisemmin. Vähin äänin he
kuittaavat saamansa käskyn.

VIISI VEIKKOA
Jäljellä on muutama tuokio oman
sotareppuni pakkaamiseen. On
ratkaistava useitakin ota tai jätä
-kysymyksiä.
Vastikään hankkimani pienikokoinen Agfa-kamera mahtuu sopivasti suojeluskuntamallisen asetakkini sivutaskuun. Sieltä se on
vaivatta otettavissa esille, mikäli
mielekästä kuvattavaa osuu kohdalle.
Ilmassa on jo jonkun aikaa ollut

kohtalokkaitten aikojen aavistelua.

Rajasuojajoukkoihin kuuluva Er
P 9 muodostetaan Pitkärannassa.
Miehistö on kotoisin Suistamolta,
Soanlahdelta, Korpiselältä sekä
joitakin miehiä myös Suojärveltä.
Heti ensimmäinen yö Pitkiirannassa on kuin enne siitä, mitä tuleman pitää. Keskellä yötä havahdumme sireenin uikutukseen ja
syyspimeältä taivaalta kuuluu lentokoneitten pörinää. Tulikasteensa
pataljoona saa sodan alussa Käsnäselässä sekä vähän taempana
Uuksujoki-linjalla, mutta tulee ensimmäisen sotaviikon jälkeen heitetyksi Tolvajärven suunnalle, jossa tilanne meikäläisittäin katsoen
oli muuttumassa varsin uhkaavak-
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hyökkää Tolvajärven harjulle. Siihen katkesi monen pojan tie

si.

YH:n työntäyteiset viikot olivat
hiljalleen hioneet 2.lEr P 9:n nuoret reserviupseerit ehyeksi veljespiiriksi. Ennen joulukuun kahdettatoista, aseillemme onnellista ratkaisun päivää käydyissä Tolvajärven tienoon kahakoissa säilyi tuo
viiden miehen joukko kuulan koskemattomana.
Sain sellaisen tunnon, että tuskin näin onnellisesti tulee jatkumaan. Kun pääsimme päivän, parin lepoon T5okkiin, Tolvajärveltä
Iänteen, annoin kamerani jonkun
mieheni käteen. Me viisi, kukin jo
oman varjeluksensa kokenutta,
asetuimme yhdessä kuvattaviksi.
Tuloksena oli kuva, johon katseeni sittemmin usein on pysähtynyt.
Runossaan "Laulu Kuujärvestä" Yrjö Jylhiikertoo: "Oli kolme
veikkoa meitä ja me päätimme,
koska taas, me marssimme Aunuksen teitä, laulaa sun kunniaas". Mutta laulu katkesi kesken, sillä "tulitaistelu ensimmäinen ne veikot, ne laulajat vei".
Voisin Jylhää lainaten sanoa:
"Oli viisi veikkoa meitä, tulitaistelut aikanansa ne veikot toiset
vei. " Siksi valokuvasuurennuksella yhäti on paikkansa kotini seinällä.
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Vihollinen on lyöty. Kaksipuolisen saarrostuksen synkkää satoa
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2.39 lgnoinahon maastossa
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Vihollisen kolonnakin yllätettiin lgnoinaholla

SODAN SATOA
Tolvajärveltä itään johtava tie kulkee Ignoinaho-nimisen maastokohdan kautta. Joulukuun 16. päivänä siellä käyty ankara taistelu
oli siinä mielessä hankala, että nyt

olivat vastapuolella lumipuvut ensi kertaa käytössä. Oli siinä tietämistä ja huutelemista, ennen kuin
uskalsi ampua. Seuraavana aarnuna tarjoutui tilaisuus tarkastella se405
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HELLA HAJOSI
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Tuskin ehdimme suorittaa asemien
miehityksen sekä korjata pois haavoittuneemme, kun kuusi venäläistä panssaria ajoi pitkin tietä läpi ketjumme. Seitsemäs sotakärry,
suorasuuntaustykin vetovaunu pysähtyi aivan ketjumme kohdalle.
Satuin olemaan lähinnä tietä ja
siksi litteänä kuin lutikka harvahkossa männikössä. Päivä oli juuri
valkenemassa. Vetovaunusta laskeutui tielle joukko venäläisiä ja
mahdollisuuteni tulla huomatuksi
oli aivan ilmeinen. Maaleja oli aivan liian monta yhdelle ainoalle
kiväärille.
Samaan aikaan kuului takaamme melkoinen meteli. Se vaimeni
vähitellen ja yksinäinen venäläispanssari ajoi täysillä takaisin
omalle puolelleen, mutta vain yksi. Muut oli tuhottu, kuten myöhemmin totesimme.
Samassa kuului kohdallamme
seisovasta vetovaunusta terävä räsähdys. Pst-tykistämme osuman
saaneena sekin alkoi etuosastaan

'

tr;
20.12.39 paloi asemien edessä vihollisen tykin vetovaunu, jonka päållä joku yritti keittaa
aamukahvin. Hella kuitenkin räjähti ja hajosi taivaan tuuliin

kä kuvata kaksipuolisen

saarrostuksemme tuhoisaa jälkeä, kun JR
l6:n tamperelaiset jatkoivat kärjessä hyökkäystä kohti itää.
Sotataipaleeni ehkä ainutlaatuisin tilanne neljä päivää myöhemmin jäi valitettavasti kuvaamatta.
Joulukuun 20. päivän vastaisena
yönä oli komppaniamme puolellatoista kk-joukkueella vahvistettuna asemissa Jylmäkänlahden rannalla lähellä Ägläjärven kylää. Takanamme noin kilometrin päässä

"fii

;'...

savuta.

Huomasin vierelläni tiestä vähän kauempana sotamies Pekka
Araman. Katseemme kohtasivat ja
ajattelimme kumpikin aivan samoin.
Nyt oli meidän vuoromme toimia ja kohottauduimme katsomaan, mitä lähinaapurimme touhuavat. He olivat parhaillaan irrottamassa tykkiä vetovaunusta valkoturkkisen esimiehensä johdolla.
Hän joutui kivääreittemme jyvälle. Ohiampumisen mahdollisuutta ei ollut ja toiset venäläiset
lähtivät juoksemaan pakoon liian
hätäisten laukaustemme saattamina. Vihollisen puolelta tuli josta-

levossa olevien pataljoonien oli
huomenissa määrä aloittaa Ägläjärven valtaus.

Aaamuyöllä katkaisi

laajan

kierroksen tehnyt vahva vihollisosasto yhteytemme taakse, valtasi
toisen koko sen suunnan pst-tykeistämme ja olimme motissa tunnin, ehkä pari. Kun selustaamme
tunkeutunut vihollinen oli suuret
menetykset kärsineenä lopulta tungettu takaisin korpeen sekä saatu
niskaamme oman veronsa vaatinut
meikäläistykistön tuli-isku, kun
takaportaassa ei oltu selvillä hyökkäyksemme nopeasta etenemisestä, oli meillä kiire takaisin omiin
varmistusasemiimme.
406

z TK-mies Valde Näsi kotinsa edustalla
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Sortavalassa iatkosodan päivinä

KOTIMAAN

aikanaan palvellut ja
myöhemmin everstiksi

tuoda minulle rukiinen
reikäleipä ja niin paljon
Iitistettyjä kauraryynejä kuin jaksat kantaa!
Kotimaan eväät olivat pysyneet mielessä.

suomalainen

Kurt-Erik Lindenran. Helsinki

TERVEISET
kin

kauempaa arnmuttua harvahkoa kivääritulta, mutta se ei estänyt miehiäni pelastamasta tykkiä
tulen tuholta.
Joku heistä arveli aamukahvin
ajan jo tulleen, täytti pakkinsa lumella sekä kurkotti sen kiväärinsä
piipun varassa kuumaksi keittolevyksi muuttuneelle vetovaunun

konepellille. Siinä olisi ollut se
oikea valokuvaushetki, mutta samassa löysi vaunua tutkiskeleva
tuli jotakin varsin voimallisesti räjähtelevää. Kokin piti ottaa kiireellä hatkat ja kohta oli koko hella hajalla sekä pakki ties missä.

KUVAT SAIVAT
MAINETTA
Kuvattavaa löytyi kyllä lähipäivinä lisää, kun kuvaaja säilyi eheänä.

Tapasin joulun maissa rintamal-

la pistäytyneen Sortavalan sk-piirin valistusupseerin Valde Näsin.
Pyysin häntä ottamaan talteen
karttalaukkuuni kertyneet jo käyttämäni filmirullat.
Ystäväni teki enemmänkin kuin
mitä pyysin. Hän vei filmini Finlandia-kuvatoimistoon. Sittemmin
olen nähnyt kuviani siellä ja täällä,
silloisista sanomalehdistä aina
Marskin muistelmiin asti.
Oli onni, että valokuvani näin
varjeltuivat, sillä rauhan aattopäivänä maaliskuun l2:na osui räjäh-

tävä luoti Kollaalla

kupeellani
riippuneeseen karttalaukkuun silpoen pahoin sen sisällön, muun
ohessa muutaman filmirullan.
Karttalaukussa ollut virsikirjakin
katkesi miltei takakantta myöten.
Yhä tallessa olevaa resuista kirjaa katsellessani olen saanut piston
tuntooni. Useammin olisi tuo kirja
pitänyt niinä vaaran aikoina avata
aseveikkojen kuulla ja yhtyä virteen. Tarvitsihan Talvisodan sotilas muutakin kuin puuroa pakkiinsa, Ieipää laukkuunsa sekä patruunoita aseensa lippaaseen. tr

Suomen suuriruhtinaskunnan sotavoimissa

ylennyt

August Lindeman kut-

o

suttiin

ensimmäisen
maailmansodan puhjettua palvelukseen ja sijoitettiin Venäjän ar-

Istuipa eräässä Sörkan
kapakassa joukko nuorehkoja miehiä, jotka

kerskuivat

meijaan kenraali Mannerheimin divisioonan
esikuntaan. Tultuaan
myöhemmin armeijakunnan komentajaksi
Mannerheim siirsi Lin-

todellisille
rintamamiehille sotaajan urotöillädn

demanin mukanaan uuteen esikuntaansa.
vietti
Lindeman
kaikki lomansa Suomessa. Joka kerta hänen lähtiessään lomamatkalle Mannerheim
esitti saman pyynnön:
Muistapas taas

Ienheitinjoukoissa".
Olehan poika hil- murahti paikalla
jaa!
oleva Ässärykmentin
soturi.
l(s1.l1sirrls2r,
- oIIa lestinolet tainnut
heitinmiehenä Vaasankadulla...
Sanoi ja kdveli ulos.

muuan kertoi olleensa
"Magnussonin laivueessa" ja toinen "tu-

tttPfrtmmn

t§

liteä urrtgEr fämP!mä nä

illnar säilt[ä
-

ei johtoja
ei käyftökustannuksia

/..'l

"M
lngeborg Wiklund

"Olen ostanut 4 lämpölakanaa yhden

ja
itselleni. Asumme suuressa vanhassa
meille jokaiselle. Kolmelleteinipoialle

talossa, jossa on isot ikkunat ja korkeat
huoneet. Yöllä kokeilimme lämpölakanoita. Ne oli tarkoitettu joululahjoiksi,

Lämpölakana on 100 % turvallinen.
Se on helppo puhdistaa. LämPölakana ei ole kertakäyttötavaraa,
vaan se toimii lammönheijastajana
useiden vuosien ajan.
Käyttö on yksinkertaista: aseta lämpöläkana patjan Ja lakanan väliin.
Kehon lampö heijastuu lämPölakanasla takaisin ja pitää vuoteen lämpimänä. Lämpölakana on
helppo ja kevyt kuljettaa
mukana kesämökille.

camping-

ia

telttamat-

I

koille. Paino 120 g. Lämpölakana on valmistettu Thermallabista, supertehokkaasta eristysmateriaalista.

mutta kylmyys tuli ennen ioulua, Joten
niistä tuli adventtilahja. Meillä oli + 15'
aamulla 1a ulkona oli -18'. Mutta me
nukuimme lämpimästi ja ihanasti sängyissämme. Nyt ei tarvita edes sukkia
jalkoihin eikä käpertyä kippuraan tullakseen lämpimäksi. Aivan varmasti lihaksel ja koko kehokin voivat paremmin
kun pystyy rentoutumaan ja makaamaan mukavassa nukkuma-asennossa. Ystävällisin terveisin

ffi§ll
r§ntns5**

ja kiitos onnistuneesta hankinnas-

*.§l;Hq

ta.

Sairaanhoitaja
Wik-

lngeborg

lund, Undersaker,

Ruotsi.

Lämpötakanan koko90 x 140cm, hinta49,- + postikulut
Palautusoikeus 1 0 päivän kuluessa.
SOMNUS OY 20310 Turku 31 Pitkämäentie
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EERO URPONEN

§qlleln pqrqliooncr
toisteli tlänlyvoolu§§o 20.12.1939
kapt. 7. GrctnberginKTäyd.P

IX. jotka kaikki kuuluivat
maj. V. Roinisen komentamaan Os. Roiniseen. Samaan

*#

aikaan Sallan pataljoonan komentajaksi oli määrätty sen 1 .

Komppanian päällikkö kapteeni O. A. Viiäniinen.

Viivytysraiheen ankarimman taakan kantoi Sallan sisukas pataljoona. Sen l7 päivän

aikana 30.11.-16.12. käymän viidentoista viivytystais-

tr äiu,,)

telun luettelo

ettei maata suinkaan helpolla
hellitetty. Näiden päivien ai-

IUONNOS .MÄTlTYVAARAN rA/5TflU9TA

Erillinen Pataljoona 77, SaIIan Pataljmna, tuli talvisodassa tunnetuksi
kovana joukkona.
Taistellessaan kolme viikkoa moninkertaista ylivoimaa vastaan olivat
sen miehet kehittyneet arktisen sodan

ammattimiehiksi.

20 t2 39

o
TALVISODAN aikana Lapin

Kummankin suunnan divi-

vastaisella raja-alueella toimi-

sioonien yhteistoiminta oli

valla venäläisellä l4.Armei-

säännöstelty etenemisen aikana aikatavoittein aina Rovaniemelle saakka. Sinne näiden
piti saapua yhtäaikaisesri.
Suomalaisten puolella Sal-

jalla oli kaksi pääsuuntaa, Pets:unon ja Sallan. Muurmanski-Petsamo -suunnassa toimivat I04. ja 52.Divisioona.

Alakurtti-S alla-Kemi
-suunnassa 88.
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ärv

ja 122.D.

i

lan

suuntaa puolusti sodan

syttyessä yksi heikosti aseis-

kana marssittiin sitä paitsi herkeämättä taistellen lähes 145
km taaksepäin, eikä sinä aikana paljoa levätty eikä nukuttu.
Joulukuun 16. päiränä vetäydyttiin Joutsijärvelle. Sii-

tettu ja varustettu erillinen pa-

taljoona, Sallan pataljoona
(Er.P l7), jota komensi maju-

ri V. Roininen.

Pataljoona oli

koottu Sallassa Sallan, Kemijärven, Pelkosenniemen ja Savukosken miehistä.
Vihollinen ylitti 30. I 1. raAlakurtilla ja pataljoo-

:11T"

;:,1".:ä';ffäH'ffi?i::il1
paan viivytystaisteluun suurta
ylivoimaa vastaan. Erityisen
vaarallisia olivat hyökkäysvaunut, joita vastaan ei aluksi
ollut mitään tehokkaita aseita.

Vihollisen isku levossa olevan pataljoonan tuhoamiseksi oli vähäIIä
onnistua. Sitten iskivät vuorostaan
SaIIan Pataljoonan miehet ja kentäIle YY.1': -,0'maan jäätvminen
jäi 2s0
i:'i;ffi: lfllfl,xxälflällji-

vihorrissoturia

Uulantoinvaa-

rasta Joutsijärvelle osoittaa.

kaväki pääsi esteittä liikkumaan teiden ulkopuolella ja
siten helposti kiertämään vähälukuisten suomalaisten si-

vustat.

Vähitellen vastarinta kuitenkin sitkistyi. Taistelujen ai-

kana

oli Sallan pataljoonan

avuksi lähetetty kolme erillis-

pataljoonaa: kapt.

E.

Ahoniuksen komentama Er.P 25,
kapt. "I. HiinnisenEr.P 26 ja

Sallan Patalioonan ja Osasto
Rcinisen komentaja majuri V.
Roininen

hen päättyi Sallan suunnan
viivytysvaihe ja venäläisten
eteneminen. Vaara oli torjuttu, venäläisten jyrä pysähtyi
suomalaisten päättävään vastarintaan, pitkiin etäisyyksiin

ja pakkaseen.

LEPOHETKI
Luovutettuaan Joutsijärven
puolustusasemien keskilohkon rintamavastuun joulukuun
18./19. päivien välisenä yönä
kapteeni Granbergin pataljcnnalle Sallan pataljoona siirtyi

Ws'

'

19. I 2. marssien Mäntyvaaran
maastoon, jonne Joutsijärveltä
on matkaa noin seitsemän kilometriä. Rintaman takana sen
toivottiin saavan ansaitsemansa levon. Samalla se tulisi olemaan suunnan reservinä. Pataljoonan raskaat aseet konekiväärit ja kranaatinheittimet

oli

toistaiseksi jätettävä

:7
,t'

ase-

miin Joutsijärven puolustajien
käyttöön.

Pataljcnna saapui Mäntv-

vaaran eteläpuolelle 19.12.

klo I 1.30. Se leiriytyi maantien varteen seuraavasti: 1.K
(päällikkö vänrikki E. Urporer) Uusitalon eteläpuolella

Pieneksi kutistunut Sallan Pataljoonan l.Komppania Leusjärven kylässä helmikuussa 194O, kirjoittaja oikealla

olevaan maastoon, 2.K (päälIikkö Iuutnantti V. Kiive ri)
Ollilan talon maastoon. 3.K
(päällikkö vänrikki O. Laute/a) Kieksin talon maastoon ja
esikunta Kieksin taloon.
Saavuttuaan majoitusalu-

eelle ryhtyivät

taljoonan majoitusalueesta ja

Os. Roinisen
niuksen

teoksessa- "Lapin sota" seu-

.- b. . a!

ja\''

raavasti:
" Ke rran, jouiukuun

viipymättä pystyttämään telt-

syneitä, että

esimerkiksi

I

selta. Ei

Joutsijärveltäkään
kuulunut sillä hetkellä taistelun melskettä.

:

ntena,

tamalohkon esikuntaan, 7 km

Joutsijiirven

'&r'

l.Komppania ei asettanut
yöksi edes Iähivarmistusta
majoitusalueelle. Oltiinhan
rintaman takana, noin 7 km
Joutsijärveltä.
Komppanian päällikön pistäytyessä aamuyöllä ulkona ilmaa haistelemassa tuntui
maailma pahaenteisen hiljai-

2O

veniiliiiset tohahtivat Möntyvaaraan, suoraan Sallan rin-

komppaniar

toja, ruokailemaan ja nukkumaan. Miehet olivat niin vä-

esikunnasta.

K.M. WalleA. Hiimiiliiisen

Tästä kerrotaan

Lumi on peittänyt Joutsijärven taistelujen iäljet

puolustusase-

ja vain

14 km Kemijörven rannasta. He tulivat
sillii kertaa ylliittiien. Tulivat
jo illalla (19.12.) meidiin kaivamiimme miehittiimiittömiin
varmistusasemiin Miintyvaa-

mien takana

il

UUSI UHKA
Kun venäläisten ei ollut onnistunut murtaa rintamaa Joutsi-

järvellä, he yrittivät

saarros-

tusta
ensin etelästä. sitten
pohjoisesta.
Kemijärvi oli vallattava mihin hintaan tahansa.
Samaan aikaan kun Sallan
pataljoona kolmen viikon yh-

tämittaisen valvomisen jälkeen nukkui ensimmäistä yötä

teltoissaan yhden vihollispataljoonan oli salaa ()nnislunut
tunkeutua Mäntyvaaraan noin
300---400 metrin päähän pa-

Kemijärvi, tärkeä huoltokeskus, oli joulukuun lopulla 1939 vaarassa joutua
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ran vallitsevalle laelle. maantien wtrteen. Ja toit,at muka-

LIIAN MYOHÄÄN!

5 kranaatinheititrtä. l7

Konrppanian päällikiin vielä

pikakiviiiiriii sekä vetivät puhelinjoh&tt
tullessaan. Siirtii he kuulo.stivat yön ja katselivat aatnun,
miten kuormasto-osastot ju
sa irasauto t aj e I i vttt e de stuktisin, ratsu- ja moottoripyöriilöhettejä tuli ja meni. He nä-

keskustellessa lurrtnanlti Sarven kanssa alkoi kiivas krh-.

naan
kone

kiviiiiriii ja

3O

kk- ja kivääriruli

suoritettu, joten tuppelun

päiväkirjasta:

haittctsi tst:rt kulkua. Miehet
tuisrelivat iltnun johtujiu epä-

Kompp.

"20. 12.-19

levossa

ar
kana heti alusstt loppuivat
miehiltä putr:t. joku myös

Mäntyvaarassa.

jiirjestyksessii urhoollisesti

raslål komppanian rrrajoituspaikkaa kohti. Konrppania oli

Klo Ii.3O ilmoirettiin vih.partioita liikkuvan Miintyvaaras-

tst:n loppuuil saakka."

ehtinyt lämnlittää

sa. Kompp:lle annettiin kiisky
va I m i s t aut utt hii lyt ys val m iik s i.
Muutumia minuutteju tämiin

I\,tiinryvaa-

Uusitalon

saunan ja osa rniehistä oli par-

haillaan kylpenrässä antnlltn-

kiviit, miten työosasto kaikessa rauhassa rukensi puolu.st usv yö hyke ttii vaaran I ie pe e llii

nan alkaessa. \/aatteet kainal«rssa hyppivät ulastorrral nrichet 20 asleen pakkilsessa ra-

upseerit katselivat esikunnan pihalta valkenevua o«mutaivasta. "
Jotakin jo sentään aavistettiin Os. Roinisessakin.
Illalla 19.12. olivat kapteeni Hännisen pataljoonasta lähetetyt partiot tavanneet Joutsijärven pohjoispäästä runsaat
kuusi kilometriä länsiluoteeseen useila vahvoja tossujotoksia, jotka olivat suuntautuneet etelää kohti. Kun tästii
saatiin tieto Os. Roiniseen.

kennusten suojaan pukeutu-

ja

oli alkanut hyökkäyksen kohti vaaraa. Siitä
kertoo ote 2.lEr.P l7:n sotakomppania

jiilkeen hyökkiisi vih:n yllär-

antoi joukkueenjohtajille seu-

e tt maantie n po hjo ispuo le lta
kohti leiriömme avaten emkaran kk-, pk- ja kiv.tulen sekii
ampui kr-heittimillii kranaatteja. Kompp. syöksyi piiin
vih:stu. Mitäiin joukkue- tui

raavan käskyn:

ryhmiijiirjestystä

tnaan.

Klo I4.10 I.K:n päällikki;
"Vihollinen cdessii olevassa vaarassa. Kr»nppania järjestiiytyy ketjuun tien eteläpuolelle vasemmalta I J. Il J ja

III J. IV J reservinri

rarnristacn tien suunnllrl oikeallc--"

tii

ei

ehditty
jörjestiiä. Pk-, kp- ja kiv.tulen
ahdistamana peröytyi vih:n n.
300 m mlantiestö Mäntyvuuran laelle, jossa vih. oli kaivaututrut puol.asemiin. Sitkeiden hyökkiivsten jiilkeen n. klo

ARMOA EI
ANNETA EIKÄ
PYYDETÄ
Vih«rllinen puolusti asenliaan
äärinrrnäisen sitkeästi. Se pysyi raskaita tappi()itakin klirsiessään asemissaan, joihin se

paikoin k:ratui käsikranaatein

luhottuna viilrrcisecn nticheen, vangiksi anlaulumatlil.
Kaatuneite ja haavoittuneita
hyökkää-

tuli tietenkin nryiis

ville komppanioille.

Niinpä

mm. l.K:n II Joukkueen johtaja kersantti T. Ilikbla j.t

a,,
1Ai,

antoi majuri Roininen 20.12.

klo 12.35 käskyn Sallan pataljoonalle tiedustella talvitien
suunnassa Kummunvaara-.Qut6y6a13-Mänty vaaraKummunvaara-Kummu n järvi-Isonkankaanlampi-kannas
ja selvittää, onko vihollinen
käyttänyt mainittua talvitietä.
Klo 13.-50 ilmoitti Os. Roi-

ninen pataljoonalle, että tyijkomppanian miehet. jotka oli
komennettu Joutsijärven taka-

maastoon Mäntysclkään rakentamaan uusia puolustus-

asemia, olivat 20.12.

kl<r

13.30 ilmoittaneet nähneensä
50---60 epäilyttävän näköistä
miestä Iiikuskelevan Mäntyvaaran laella. Pataljcx)nan on
otettava asiasta selvyys.

Klo

14.00 sai l.Komppa-

nian päällikkö, vänr. Urponen
lähettiupseerin. Iuutnantti

n välityksellä seuraavan
pataljoonan käskyn:
"Noin 40 miehen vihollis-

Vihollisen pommit ovat iskeneet ja Kemijärvi palaa

S arve

osasto liikkeellä Mäntyvaaran
maastossa tien Salla-Kenti-

SALLAN
PATALJOONA

järvi pohjoispuolella. I.K:n

ISKEE

Iähetettävä tieduslclupartio
I +7 tavoitteena Ylirnikonjärvi. tehtävänä ottaa selvää vi-

jestiiytynyt käskyn rnukaan,

hollisen vahvuudesta ja kulku-

Klo 14.20 oli komppania järakritti hyökkä1,ksen ja eteni ri-

asetettava varmistus Mäntyvaaraan ja oltava hälytysval-

peästi vaaraan viholliscn kiivaasta tulesta huolinratta.
Samaan aikaan ,.K oli joutunut vihollisen tulen yllättä-

miina-"

rnäksi.

suunnasta. Komppanian
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Oma-aloittc isest i

olivat

l7.OO aikaan

vilt.ase-

mat hallussamme. Vih.puoI

ustautuu e piito

ito

n

v

im mo

II

a.

mutta attkuran pk-. kp- jo
k i t,. tule n se kii kii s i kra rtaattie rl
ohdistumano oli vih. pakko

2.K:n joukkueenjohtajat luutnantti Lehtovirta ja vänrikki
N. Kytömiiki kaatuivat. Vihollisen keskitetyn tulen pakottamina l. ja 2.Korrrppanian hyökkäys pysähtyi het-

luopua asemistaun.
Huomautuksitt : Märttyvaaran

keksi vaaran etelärinteen puo-

ei kompp.piiä\|., eikii

Todettuaan tämän vaikean
tilanteen pataljoonan komentaja kapteeni Väänänen antoi

tst:ssa

joukk.joht.

+

ryhm. johtajat

liväliin.

t jii

rje

ktsku vih. ylliitti. Putr.töy-

3.Komppanian

päällikölle

dennystii

ei

vänrikki Lautelalle

seuraavan

eht

inee

stäii jo ukkojuan.

myösköiin oltu

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

'*ri.",rd'q.@il

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

virnrikki J. Strukktriiltikin
vaikcasli hllvoittunut.
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Kun llirtaljrxrrxrn krurrenllrj:r

sli nriistä tllpioista

tiedon.
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Ranualais-

ANTERO ANTTONEN

"Kun Ranuan miesten vaiheista

so-

tt

tien aikana ei ole lehdissä eikä kirjoissa mainittu juuri sanaakaan, ei liene
pahitteeksi muutama muistelma noilta kovilta päivittä jo siitäkin syystä,
ettå muistelijat vähitellen lakkaavat
muistelemasta ja näin historiallista

q.

,i

Haukiperån lossin tienoo oli eräs
Suomussalmen taisteluien

keskeisiä

alueita

.sA-krr«

I

tietoa vaipuu lopullisesti unholaan."
Näin toteaa metsäteknikko, reservin yliluutnantti VeIi Panuma, joka
jo talvisodan ensi päivistä alkoi pitää
omaa sotapäiväkirjaansa. Tarkoissa

*m

muistiinpanoissa riittäisi ainekset
vaikka kirjaksi asti. Oheisena Veli

Panuman kuvaus yhdestä taistelusta,
joka heti talvisodan alussa muodostui
samalla sotavuosien raskaimmaksi
ranualaissotureille.
ln

h)

15

),i

iqs,
au"t c

"LOKAKUUN I-5.

pärvänä

1939 Ranuankin miehet kut-

suttiin'Reservin 1'limääräisiin
kertausharjoituksiin' ja niin
alkoi paljon puhuttu YH:n
aika. Kok<xrntumispaikka oli
Kylmälän talc» Portimojärvellä, josta sanlana päivänä oli
autokuljetus Rovaniemelle ja
edelleen junassa Kemiin.

Täällä ranualaisista muoI Pataljoonan

dostettiin JR 27

t ii
r(M
?

Osasto

I

2.K4t

Kari
46.12.U
Taistelut Hulkonniemen .ja Suomussalmen kirkonkylän alueella 14.-2O.12.1939
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.Kompania, jonka peitenimi

oli 'Hom'. Sitä käytettiin niin
yleisesti koko sodan ajan, että
monet miehet tuskin virallista
nimeä muistivatkaan.
Miehistö ja aliupseerit olivat ranualaisia, joitakin aliupseereja oli Simosta ja Kemis-

tä. Päällikkö oli

sk-järjestön

aluepäällikkö, reservin luutnantti Aarne Hyvönen Rova-

toisessa linjassa joku komppania II Pataljoonasta. Sen pääl-

ja määrältään aivan merkityk-

niemeltä ja joukkueen johtajat
reservin luutnantti Viiinö Lohijoki Kemistä sekä reservin
vänrikit Matti Ekman Torniosta, Samppa Liedes ja Viiinö Kummu Kemistä.

likkönä on luutnantti Karas-

viisi tai kuusi laukausta ja kra-

maa.

naatinheitin

Komppaniamme
muodossa, edessä

parikymmentä
kranaattia. Tämä ei vaikuttanut mitään hyvin kaivautunee-

taljoonan kranaatinheitinosas-

seen viholliseen. Lisäksi ammukset menivät hajalleen monen jäädessä jopa räjähtämät-

on neliöIII ja IV
Joukkue. Rintamalle juuri
saapunul tykistöpatteri ja pato suorittavat tulivalmistelun,
ampuvat neljä minuuttia en-

SOTAAN
RAATTEEN
TIELLE
Lähes parikuukautisen koulutuskauden jälkeen rykmentti

heitettiin joulukuun 8. päivänä junassa Hyrynsalmelle ja

täältä välittömästi

autoilla

Suomussalmelle. Majoituimme Haukiperän lossin lähelle,
johon jo kuului taistelun melu

settömäksi. Tykistö ampui

nen H-hetkeä.
Seuraavana aamuna päällikkö sai pataljoonasta viestin,
joka merkitsi sitä, että oikealta puolelta jää pois sinne määrätty komppania. Tällöin Lo-

hijoki esitti epäilynsä, oliko
nyt lainkaan syytä hyökätä,
kun edellytykset ovat näin
huonontuneet. Tämän huomautuksen päällikkö sivuutti

selvästi.

tä.

Kun pojat nousivat asemistaan ja lähtivät Iiikkeelle, alkoi vihollisen tarkka tulitus
välittömästi. Maasto oli melkein aukeata suota, muutama
matala rahkamätäs ja vaivaismänty siellä täällä. Lähempänä vihollista oli muutamia peltosaran tapaisia. Niiden matalista ojista oli hieman suojaa

delleen, mutta pojat kaatoivat
aina tulellaan yrittäjät.
Vasemmalla sivustalla serkukset Roope ja Eino Petiijiijörvi pääsivät myös aivan vi-

hollisasemien

tuntumaan.

Eino kuitenkin kaatui heti ja
kun vihollinen hallitsi koko
ajan aluetta tulellaan, ei Roope voinut päästä pois ennenkuin yöllä. Hän oli koko ajan
kuullut vihollisten keskustelut

ja Iiikehtimiset, kun taistelu
oli hiljentynyt. Joutuessaan
olemaan pakkasessa liikkumatta palellutti Roope samalla
jalkansa.

niille, jotka sinne asti pääsivät. Lunta oli tuolloin vielä

{P

Seuraavana päivänä oli
edessä pitkä hiihtomarssi Kui-

vasjärven kautta kirkonky-

Iän-Raatteen tielle,

komppania

jossa

sai

tulikasteen.
14. 12. hyökkäsimme pimeään
kirkonkylään, jossa kaatui heti ensimmäinen miehemme,

t

'': t

alikersantti Viiinö Kelahaara
Kelankylästä. Seuraava päivä

taisteltiin rajusti kylän omistuksesta.

KOHTALON.
PÄIVÄ LÄHESTYY
Muutaman päivän päästä
komppania alistettiin II Pataljoonalle ja määrättiin kirkon-

Hulkonniemen taistelun jälkiä joulukuussa 1 939

kylän länsipuolelle Niskanse-

lyhyesti

län ranteelle erään huvilan tienoille. Tämän huvilan meistä

asiasta selvä käsky, johon

äukana olleista

voinut

olihan hänellä

vaikuttaa.

vähän ja sekin kovanlaista, jokuoppaa

ei ten siihen ei äkkiä

jokainen

saanut. Näin siis vihollisella
oli alusta alkaen hyvät maalit.

muistaa elämänsä loppuun
saakka.

Seurasi muutama rauhallisempi vuorokausi. Joulukuun
19. päivän iltana komppanian-

päällikkö kutsuttiin pataljoonan esikuntaan, josta palattuaan hän antoi käskyn alijoh-

tajille. Yksikön lääkintäaliupseerina olin läsnä käskynannoissa, niin nytkin.

Näin kävi käsky:
Aamulla alkaa hyökkäys ta-

voitteena Hulkonsalmen los-

sin tienoo.

Hyökkäämme

omalla kaistallamme ensimmäisessä linjassa, oikealla
puolellamme on joku komppania

ja

meidän takanamme

YKSIN
HYUKKÄYKSEEN
Näin ranualaiskomppania jouhyöklinjan
komppanialla ei ainakaan al-

tui yksin lähtemään
käykseen. Toisen

kuvaiheessa ollut asiassa mitään tekemistä.

Tiesimme yrityksen tuhoisaksi: olihan hyökättävä suojattoman aukean yli vihollista
vastaan, joka oli hyvin varustetuissa asemissa metsäisellä

KAMPPAILU
KONEKIVÄ,[.
RISTÄ

SA-kuva

TOITÄ SAIRAANKANTAJILLE
I ja II Joukkue heitettiin kohta myös

Taempana olleet

eteen yrittämään, mutta kaikki

turhaan. Joukkueenjohtajat
Lohijoki ja Ekman kaatuivat

ja Liedes haavoittui vaikeasti

Ladon tienoo oli varustettu
erilliseksi tukikohdaksi ras-

kasvoihin. Monet eteen ehtineistä haavoittuivat vielä pahemmin tässä vaiheessa. Kalle llvesluotokin, joka aluksi
sai luodin hartioihinsa, haavoittui säärensä läpi osuneesta

Hyökkäyskaistan oikealla rajalla oli pieni lato varsinaisten
vihollisasemien etupuolella.

kaine konekivääreineen, joka

luotisuihkusta taakse ryömies-

ehti tehdä paljon tuhoa jo al-

sään.

kuvaiheissa. Otto Petiijö ja
Arvo Koukkula pääsivät sitä

asiaa eteenpäin. Paavo Luiro

Sairaankantajilla

ei

ollut

kunnaalla.

niin lähelle, että he saivat kä-

ja

Tulivalmistelu viivästyi ja
kun se vihdoin alkoi, oli jo
täysi päivä. Tuli jäi teholtaan

sikranaatein tuhottua sen miehistön. Vihollinen yritti monta
kertaa miehittää kiväärin uu-

tosissaan, mutta Aikio kaatui
ja Luiro pelastui hädintuskin.
Kon'rppanianpäällikkö, joka

Paavo Aikio yrittivät sitä
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taempaa oli nähnyt tapauksen,
oli kieltänyt heitä enää mene-

omaksi mieheksi
olihan vihollisen joukossa- monia suomea puhuvia, joita käyrettiin
harhauttamisiin.
Ehdin onneksi paikalle viime hetkellä selvittämään ti-

mästä eteenpäin, koska se
merkitsi varmaa kuolemaa.
Sairaankantajilla
töitä muutenkin.

riitti

kyllä

Haavoittuneiden suojapaik-

ka oli määrätty

Ianteen.

Matti Koukkala, joka myös
oli teltassa kuumesairaana, oli

komppanian

teltta-alueelle. Työtä oli kyllä
heti alusta alkaen. Sidoin vain
ne. joiden vammat olivat pa-

erehtynyt juoksemaan järven
jäälle, jonne vihollinen hänet
kaatoi. Samoin kaatui joku

himpia ja joiden verenhukka
näytti vakavalt:r. Kaikki muut

hevosmies ja hevonen.

toirnitin joukkosidontapaikalle kilometrin verran taaksepäin. Siellä t«rimi tällä kertaa

PARTIONJOHTA-

JA SOVITTI

lääkärinä II Pataljoonan lääkäsiviilissä Ranuan kunnan-

ri,

RIKOKSENSA

Iääkäri Toivo Miinkkönen. Sidontapaikalta kuljetettiin haavoittuneet edelleen hevosilla

Tällä vihollispartiolla oli epä-

taaksepäin.

reista ilmeni, että hän oli suo-

PIIPPALAKKISTEN
KETJU

malainen punaupseeri .Flelin,
joka oli saanut kuolemantuomion heikosta toiminnastaan
vähän aikaisemmin. Samalla
hän oli saanut kuitenkin sovitusmahdollisuuden: mikäli

tavallinen tarina.

Kaatuneen johtajan pape-

Jaakko Sääskilahti asuu Martta-vaimonsa kanssa Ranuan
Kuukasjärvellä. Hänen elämänsä oli veitsen terällä 41 vuotta sitten, jolloin

Jaakko jäi haavoittuneena vihollisen partion valtaamaan telttaan

mies suorittaisi merkittävän

Sit<rcssani puolen päivän aikoihin teltassa Jaakko Siiöski-

urotyön, henki säilyisi.

Urotyöstä olisi ilmeisesti
käynyt partion onnistunut isku
selkäiimme. Partio oli päässyt
läpi avoimeksi jääneeltä oi-

lahtea, jonka kantajat olivat
ahkiossa tuoneel etulinjasta,

alkoi oikealta sivultamme
kuulua uraa-huutoa.
Nyt taisi alkaa loppuryn- kun noin huutavat. sanäkkii,
noi joku haavoittuneista.

kealta sivultamne. Punaupseeri Helinin, josta kenraali

Siilasvuokin on maininnut

Suomussalmen taisteluja kuvaavassa kirjassaan, kohtalona oli sittenkin kuolema.

Kovinpa on ääni outo ja
kuuluu
vikasuunnalta, totesin
huolestuneena.

Samalla vilkaisin ulos teltan oviaukosta.
Vihollinen !
Lähes parikymmenpäinen
ketju piippalakkeja juoksi
suoraan kohti 60-70 metrin
päässä

HYUKKÄYS
PYSÄHTYI
Eteenpäin ei päästy. Lopuksi

miehet vedettiin lähtöasemiin
ja vähän myöhemmin pataljoonan tasalle. Ono Petäjä ja
edellämainittu Roope Petäjäjärvi jäivät yöhön asti etuase-

'i:

!

-B
D.

Ryssä rulee! Äkkiä pa-

- kaikki jotka pääsevät ja
koon
muut matalaksi! karjaisin.
Kuumeisesti yritin miettiä,

!,i >D
-,

\ra

yliluutnantti Veli Panuma (edessä vasemmalla)
sitten eläkkeelle palveltuaan pitkään Banuan

mitä voisin tehdä asiassa.

Muistin sitten tuon toisen
linjan komppanian ja niin Iähdin kumarassa juosten sinne
päin. Luotisarjat ujelsivat korvissani ja iskivät maahan ympärilläni. mutta pääsin kuin

tan se tuhosi kasapanoksella,
mutta eivät keksineet juuri
haavoittuneiden telttaa. Näin
yksin telttaan jäänyt haavoit-

ja pataljoonasta kysyttiin
hyökkäyksen edistymistä.

pääsinkin Iuutnantti Karasmaan luo. jolle selitin tilan-

tunut Jaakko Sääskilahtikin

Jaakko koetti hiljaa puhuen

isi tapauksesta säikähdyk-

teen. Hän käänsi heti osaston-

sellä.

sa rintamasuunnan ja nopeassa loppuselvityksessä vihollispartio tuhoutui lähes täysin.

LUULIVAT
VIHOLLISEKS!

selostaa kriittistä tilannetta ja
niin esikunta sai tuoreet tiedot
tapahtumista.
Kun Karasmaan joukot te-

Kovin paljon partio ei ehtinyt saada aikaan. Jonkun tel-

Haavoittuneiden teltassa oli
puhelin, koska se oli samalla
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selv

komentoteltta.
Kesken kaiken puhelin soi

kivät loppuselvitystä ja tutkivat telttoja, he eivät millään

tahtoneet uskoa

Jaakkoa

miin, koska eivät voineet liikkua päivänvalossa.

Iltamyöhällä kuulin Otto
Petäjältä, että vänrikki Kummu saattaisi vielä olla elossa,
koska hän oii ryömiessään ta-

kaisin kuullut Kummun liikehtivän. Paavo Luiron kanslähdin Kummua hakemaan.
Sivuutimme omat etuvartiot
ja ryömimme ahkio välissämsa

me suota pitkin. Silloin tällöin

taivaalla loistavan täysikuun
eteen menneistä pilvensiekaleista osasimme olla kiitollisia.

Sotapappeja KEK:n eli Värtsilän tehtaan riihen pihalla helmrkuussa 1940,

vasemmalta kirjoittaja, Johannes Usvamo, ent. Ushakov Kyyrölästä,
Jorma Suhola ja Ryhmä Talvelan pastori Toivo Winler

JOUKO LEINO

Huolsimme
TOLVAJARVEN
sankarivainajat
aa

Ranuan sankanhauta. Patsaan on veistänyt Kalervo Kallio. Sen sanoma
on "Ei kuolemaa vaan elämä"

Huhuilimme hiljaa edetes-

sämme ja viimein kuulimme
yhtä hiljaisen vastauksen. Kehotimme Kummua yrittämään
ryömiä meitä kohden, jonka
hän tekikin jalat pahasti paleltuneina ja edessään pitkä sairaalamatka.

Viljami Saukko oli muutama päivä aikaisemmin Iainannut kellonsa ryhmänjohtajalleen, joka kaatui ja jäi kentälle. Iltamyöhällä Viljami päätti

ranualais-

komppania menetti puolet
taisteluvahvuudestaan, sillä
parikymmentä miestä kaatui

ja

viidettäkymmentä haavoit-

tui. Lisäksi oli paljon paleltumistapauksia.

Meidän ehjiksi jääneiden
osalta sota jatkui. Jouduimme
olemaan mukana Suomussal-

yrittää hakea kellonsa pois.
Hän saikin sen, mutta siellä

men operaation alusta loppuun. Nuo viikot merkitsivät
jatkuvia rajuja taisteluja, pit-

edessä hän äkkiä kuuli voipu-

kiä hiihtomarsseja, yöpymistä

nutta ääntelyä. Siellä oli Arvi
Siirkelii vielä elossa, vaikka
häntä oli luultu varmasti kuol-

ankarissa pakkasissa paljaan
taivaan alla, nälkää ja äärimmäistä väsymystä.

leeksi.
I

SOTA JATKUI
Tuona päivänä

Såirkelä oli kurjassa kunnossa haavoituttuaan vatsaan

eikä Viljamilla ollut

muuta
keinoa kuin hivuttaa hänet selkäänsä ja sitten ryömiä ja kon-

tata taaksepäin. Näin hän sai
avuttoman aseveljen turvaan
ja hoitoon.

Vihollinen käytti runsaasti
räjähtäviä luoteja. jotka vähänkään osuessa saivat aikaan

pahaa jälkeä. Sellaisesta sai
Toivo Sarajiirvikin (Loukasniemi) jalkaansa koskaan parantumattoman varunan.

Monista tapahtumista

mielessä vain

Ryhmä Talvelan
uljas taistelu vaati
myös raskaat uhrit,
jotka olivat
nähtävissä
kaatuneiden
huollon työkentälH.

o

on

Värtsilään papinvakanssille ei
minua. tykistökorpraalia ia tu-

lipatterin luskijaa. suurestikaan miellyttänyt. paremrnin-

kin pidin

määräystä arvon

alennuksena. Muistelen sano-

neeni patteriston konrentajal-

le, kapteeni Aullolle,

muitten rinnalla sotilastehtä-

vissä: silloin pappi todella
joutuisi muitten kanssa

hämärä,

että

kaikkien sot i Iaspappien pitäisi
«rlla pappeja vain varsinaisen
tehtävänsä ohella ja palvella

tasa-

unen-omainen kuva. Lopullisen uupumisen rajoilla mielet
valtaa täydellinen turtumus,

JÄTIN

uudenvuoden aaton
aamuna 1939 turvallisen "ko-

veroiseen asemilan. ymmärtäisi muita parenrnrin eikä

jolloin

Syskyjärvellä juuri ennen silloisen seurakuntani Ristiinan

nauttisi mitäuin erioikeuksia.
Illan jo hämärtyessä saavuin Ryhn.rä Talvelan esikun-

poikien vastahyökkäystä Ruh-

taan. Se sijaitsi Värtsilässä

tajunnassa ei ole muuta

ajatusta kuin ruoka ja uni. Se
on vaarallinen tila, sillä vaa-

rankin unohtaminen suo usein
viholliselle tilaisuutensa.
Usein kävi lyhyt rukous selIaisenkin huulilla. joka ei noita asioita juuri muuten ajatellut.
tr

tipatterini" (2.IUKTR l3)

tinaanmäelle. Patterin mikkeliläisistä pojista oli ehtinyt tulla minulle kahdessa ja puolessa kuukaudessa hyviä ystäviä:

saamani komennus Ryhmä

Talvelan Kaatuneitten' Evakuoimiskeskuksen (KEK/
Ryhmä Talvela) päälliköksi

korkealla kylän harjulla vasta-

päätä yhteiskoulua kaksiker-

roksisessa talossa. Kysyin
ryhmän pastoria. Toivo Winleriä, entistä mcrimicsplippiu.
Ieppoisaa raunralaista. Kiis-

kettiin mennii ruokailupaikalle.

415

KARMEA TYOMAA

ky, että sotilaat piti

Tapasin Toivo Winterin hänen
kuten myös minun sotilasarvolle sopivasta ruokapaikasta

kentälle. Kuitenkin kävi niin,
että miehet alkoivat piilottaa
tovereitaan. kaatuneita, yrittääkseen toimittaa heidät sitten myöhemmin kotiin. YIei-

ja ystävystyimme heti: hän oli

jännitlämätitn, erinonraisen
rauhallinen ja huumorintajui-

nen esimies, joka ei koskaan
hermt'rstunut eikä moittinut.
Mutta ammattinsa hän osasi ja
pystyi neuvomaan ja opastamaan alkuun. Kaiken huipuksi, kellon jo lähetessä puoltayötä, hän ikään kuin uudenvuodcn kunniaksi tarttui minua kädestä ja käski hankkiutumaan lähtöön.
Me kävelimme kilometrin
verran tulevalle työpaikalleni,

haudata

nen mielipide vaati sankari-

vainajien hautaamista kotimultiin. Valistusupseerit toi-

Sitä oli vähän: vain rykoli aluksi pastori.
Nyt lisättiin papiston lukumäärää ja perusteltiin organisaatio kaatuneitten huoltoa

menteissä

varten : käytettäväksi annettiin

työvelvollisia. lottia ja ajt>
miehiä, osittain rintamasoli-

Iaitakin. Sotilaat piti riisua va-

mittivat asiasta tietoja Pääma-

rusteistaan, sitoa, pestä ja

jaan.

puhdistaa, tuntemattomat valokuvata. ja sitten panna siis-

Marski

oli

tarpeeksi hyvä
sotilas käsittääkseen. että oli
tullut annettua vikakäsky. Se

teihin valkeihin arkkuihin ja

piston hoidettavaksi.

sityisomaisuutta kasattiin ja
luetteloitiin. Kirjeitä omaisille
kirjoitettiin. Valokuvaaja otti
kuvia.
Rintamalta tuli riihen pihalle kuorma-autoja, usein hävittäjien ampumien luotien reikiä
tuulilasissaan ja sivulaudois-

lähettää kotiseudulle.

saan, tuoden kaatuneita. Heitä
tuli Aittojoelta. mutta myös
Tolva- ja Ägläjärveltä, mistä

RASKASTA TYöTÄ
Riihessä paloi tuli uunissu.

tosta.
Vieksin.sristä tuotiin viholli-

peruutettiin: kaikki kaatuneet

piti toimittaa kotiseudun multiin. Juttu annettiin sotilaspa-

Kaatuneita aseveljiä tuotiin
parvelle sulamaan, sillä aikaa
kun permannolla pestiin ja sidottiin toisia. Varusteita ja yk-

heitä jatkuvasti löytyi maas-

*"
r

tehtaan riihelle, jossa "töit-

ten" piti alkaa huomenissa.
Henkilijkuntaa oli jo tullut

u

t

\

Värtsilään.
Mutta ryhmän pastori käytti
minua riihessä (se oli todellinen riihi, jossa oli puitu Värtsilän rautaruukin omistamien

maitten viljat) vain ohimennen
sitten hän vei minut
vallitessa viereihiljaisuuden
selle valtavan suurelle ladolle,

jonka ovi oli lukossa.
Kuu paistoi kirkkaalla yö-

taivaalla. oli valoisaa kuin
päivällä. Tähdet tuikkivat,

tuulen henkäystäkään ei tuntunut. Taistelun ääniä ei kuulunut: vihollinen oli hirmuisella
vastaiskulla työnnetty Värtsi-

län porteilta Tolvajärvellä jo
takaisin rajan tuntumaan Aittojoelle runsaasti yli sadan ki-

l,

t,

Värtsilää talvisodan parvrna
sen yllättämä vartiomies, joka

oli

lometrin päähän.
Mutta taistelut eivät olleet

sidottu puuhun ja tapettu

pistimillä. Ruumis oli täynnä

rnenneer jälkeä jättämärrä. nimenomaan ei vastaiskun ydin-

pistimenreikiä. Ristisalmen
sillan läheltä tuotiin kantoa

JR l6:n

vastaan nojaamaan jäänyt haa-

osaston, hämäläisen

voittunut mies, joka oli sitten

kohdalta.

Kun Toivo Winter

siihen kuollut. Häneltä putosi
kädestä verinen Uusi Testamentti, joka oli avoinna Johanneksen evankeliumin koh-

avasi

oven, kohtasi minua sydänyön
kelmeän kuun valossa unohtumaton näky: ladon lattialle oli
pinottuina kuin halot 4-50 kaajäätyneitunutta aseveljeä
nä. hajuttomina, -täysissä va-

dalta, jossa Jeesus

rusteissaan paitsi aseita.
Kello oli l2 uudenvuodenyönä.

KAATUNEIDEN
HUOLTO
ORGANISOIDAAN
UUDELLEEN
Ennen talvisotaa marraskuussa

oli voimassa Päämajan käs-
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sanoo:

"Minä olen tie, totuus ja elä-

/,r
Kaikkensa antaneen asevelien tie taaksepäin alkaa etulinian
taisteluhaudasta

-

mä. Joka uskoo minuun, hän
elää, vaikka olisi kuollut..."
Lähetin testamentin muun
jäämistön mukana Längelmävedelle ja pyysin äitiä säilyttämään kirjan kalliina muistona.
Hevoset ja reet olivat iltaisin valmiina viemään arkkuja
pois
aina öiseen aikaan
- asemalle ja tuomaan
Värtsilän
uusia tilalle. Onneksi taistelutoiminta Aittojoella oli hiljais-

ta, joten saimme alkuajan hirveän ruuhkan selvitetyksi
tammikuun kuluessa.

POMMEJA

Rt]fIMIIDEN
JOUKKOON
Helmikuussa tuli muuta harmia: kun Summa murtui,

Värtsilää ja sen rautavalimoa
suojannut hävittäjälaivue (Llv

l6) siirrettiin pois. Pian alkoivat vihollisen pommikoneet
retkensä, jopa kol menkyrrunenen koneen lauttoina lentäen
60OO metrin korkeudessa.
Muutaman pommituksen

päättyy
- ia

Vihollisen lentäjät olivat
niin säännöllisiä ruoka-ajoissaan, että Värtsilässä liikkeet
pidettiin avoimina lentäjien
lounas- ja päivällisaikoina
eikä kertaakaan tullut vahinkoa. Itseltäni vain kerran oli
vasta puoli partaa ajettu parturissa, kun venäläisten ruoka-

myös kunnian taistelutantereet

tiin, ehtoollisviinitynnyri toi-

Tolvajärvi, Ägläjärvi, Aittojoki...
Mutta tunteille ei kauan

mitettiin Tohmajärven pappilan tienhaaraan, mistä tosin

voinut antaa sijaa: syntyi val-

tava kiire

evakuoimisessa.

Yritettiin epätoivon vimmalla
saada pois kaikki, mikä irti
saatiin.

pari Sörkän sälliä sen keksi ja
joi tyhjäksi
sotapoliisi toimitti heidät-tiedottomassa tilassa putkaan.

Kreikan historiassa persialaissotien aika on ainutlaatui-

aika päättyi ja parturi sanoi,
että nyt herra saa lähteä. OIi

Eräs kirkosta eronnut ja
aina kirkkoa moittinut mies

kova homma saada parturi tekemään työnsä loppuun.
Suurenmoisia olivat käynnit yhteiskoulun sotasairaalas-

sai tehtäväkseen iskeä urut säpäleiksi. Hän teki työn suurella antaumuksella ja muuttui
siitä lähtien kirkon ystäväksi.

on Suomen kansankin historiassa talvisodan aika kohokohta, jollaista siinä ei ole
koskaan ollut eikä ehkä tule
koskaan olemaankaan. On

täynnä

Alttaritaulu leikattiin puu-

kannattanut elää, kun on saa-

haavoittuneita, vuoteissa ja
lattioilla. Koskaan en kuullut

kolla irti laitoja myöten, kynttiläkruunut ja lattiamatol vie-

sa. Juhlasali. eteiset

nen ja omaa luokkaansa. Niin

nut elää Suomen historian
ajan.
D

suurimman

kotipitäiän kirkkomaahan

jälkeen rautaruukkia er enää

ollut ja Värtsilästä meni moni
talo samalla.

Oli karmeata maata riihessä
ruumiitten keskellä ja kuunnella pommien vinkunaa niiden putoillessa riihen pihalle

ja ympärille.

pienintäkään valitusta.
Sensijaan valitettiin ja itket-

tiin toisaalta myös suurenmoisen ja ylevän muiston jättä-

neissä

sankarihautajaisissa

Värtsilän kirkossa, joissa mukana olivat myös ortodoksiset
erillisten pataljoonien pastorit

Tässähän olemme val- sanoi eräs työmiehistä
miina,
ammattimiehen asiallisella
tyyneydellä.
Mutta vielä pahemmin järkytti mieliä pommien putoilu

Iorma Suhola ja Johannes Us-

läheiselle vanhalle hautaus-

neet pois.

@w

vamo, sekå sympaattinen huosairaalapastori
Aaro Marttila. Näistä pappis-

netoverini,

tovereistani ovat jo Winter,
(Jsvamo ja Huttunen nukku-

maalle, jossa näimme hauto-

jen aukenevan ja kuolleitten
nousevan ylös.

KARJALA KUOLEE

kenttähuoltojoukkueen vieraa-

Sodan päättyessä 13.3.40 ei
Värtsilässä ollut kuivaa silmää: kaikki itkivät, minäkin.
Oli kuin rakkain omaisemme
olisi kuollut
Karjala, jonka
- taistelleet, piti
edestä olimme
luovuttaa viholliselle, Värtsilä

na-

muiden mukana.

Vaihtelua näihin karmeihin

tunnelmiin antoi työni varuskunnan ja lentolaivueen pastorina. Jouduin pitämään har-

taushetkiä pienissä yksiköissä, mm. lentokentän laitamilla

Menivät

Taistelujen muistomerkki llomantsin Oinassalmella
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ONNI PALASTE

HANNA HUOTARIN

Rukaiäruen retki
"Pikkuista ennen kun Juho ennätti lähteä ajamaan, sen veljenpoeka oli kuullu ammuntoo rajalta, ja minä siinä arvelin: 'Jokohan
tuo oli merkkilaokaos ja ne lähtöö

Kuhmolainen llanna

Huotari joutui

teke-

mään traagisen Rukajärven retken talvisodan

tulemaan?'Juho sano sitä vaen vahingonlaokaokseksi ja pisti pompan peälle ja lähti ajamaan hevosella myllyyn. Neljännellä oleva
Eila, vanhempi lapsi, seiso polovillaan ikkunan eessä olevalla penkillä, kahto isäsä perrään ja sano
haekeella eänellä: 'Nyt se isä lähti
viimesen kerran.' Minä sanon sil-

aikana, 2&-vuotiaana Ja
kahden lapsen äitinä.
OSA RESERVILfuSISTÄ

OIi

marraskuulla -39 majoitenu Hiilikon taloon, vajaan kymmenen kilometrin päähän rajasta. Siitä käsin miehet kävivät joka päivä partiossa rajalla ja pistäytyivät samalla Laamasenvaaran taloissa (3 taloa) lämmittelemässä.
Korkealta Laamasenvaaralta oli
erittäin hyvä näkyväisyys
myös
- takia
ja sen
kauaksi rajan taakse
pitää pioli taloihin annettu käsky
meän aikana peitehuovat ikkunan
peittona. Taloissa elettiin siis pelon vallassa, naiset, vanhukset ja
lapset, miesten ollessa reservissä.
Lähteekö puna-armeija valloittamaan Suomea?
Riihivaarassa käydessään skpäällikkö Ylönen ja kirkkoherra
Rechardt laittoivat Laamasenvaaraankin sanaa, että pitää panna tavaroita pakkaukseen ja paistaa
ruokia pahan päivän varalle, mutta
evakkoon ei pidä lähteä ennen
kuin käsky tulee.
Marraskuun 30. päivää vasten
Hannan mies Juho oli kotonaan
yötä ja hankkiutui aamulla varhain
käyttämään jyviä myllyssä. Mitä
sitten tapahtui, annetaan Hannan
itsensä kertoa:
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Srvirlren kohtalo on sodan jaloissa aina

ja kaikkialla raskas

le, että elä sinä semmosia puhu,
tulloo se isä kun myllyssä käöpi.
Mutta ei menny kaoan kun minun korvissa alako jaohoo kummasti jokkii outo jyrinä. OIin hakemassa kuopasta perunoeta ja
lanttuja. Minulle tuli hätä. Täyvet
sankot molemmissa käsissä lähin
juoksemaan tuppaan lasten luo.
Myös noapuritalon Sohvi oli kuullu sen, ja sano pihalla rninulle:

näkösenä kun tekisi mieli kokkeilIa asettaan. Semmonen kuoleman-

peleko minnuun iski, että ensimmäeseksi pyörähin pirttiin hakemaan partapuukkoa. Juhon partapuukolla olisin lopettanna ihteni
ja lapset
mutta en löytäny
-sitä. Komensin
- lapset pöyvän alle
suojaan, ja silloin se tuli
rannaatti akkunasta sissään,- räjähti
hellan eessä ja siitä minä saen sir-

Rauha on tehty Kuhmossakin ja henkiin jåäneet sotavangit pääsevät palaamaan

juoksemaan Pekantalloo kohti, kilometrin peähän. Mutta vilikastessa taakseni näin ryssiä, jotka pistimet ojossa tulivat peälleni. Lapset
parkuivat. Eivät ne kuitenkaan
tappaneet siihen, vaan komensivat
lumisen honkapuukasan peälle istumaan. Paleli ja pelotti.
Kaekkiaan meitä oli kaheksan
Iaamasenvaaralaesta, jotka jäetiin
vangiksi. l4-vuotiaasta Annista
löyty viisitoista käsirannaatin sirpaletta, mutta elloon se Anni jäe.
Viijen päivän peästä alako kurja
retki rajan taakse. Myöhemmin
kuulin, että Juho oli peässy melekeen pihhaan, kun alako kuuloo
tulla vastaan. Sohvin Einr>poeka
oli yrittännä kiivetä rekkeen, ja
siihen olivat ryssät ampuneet Einon. Rajamiehistä oli Tauriainen
kaatunut ankaran taistelun jäläkeen.
Keskellä yötä meijät lastattiin
kahteen nelipyörä-vankkuriin ja
lähettiin rettuuttammaan kohti

'Mikä seon tuo jyrinä oekeen'J'
'Kunpa tietäsin niin sanosin',
vastasin Antin Sohville ja pyyvin
häntä omalle puolelleni. Just juotiin Sohvin kanssa Antinpäevän
kahvia, kun toesenpuolen Anni
(Sohvin l4-vuotias tyttö) juosta
ähkäsi pirttiin ja sano: 'Kaksi tuli
Suomen sotilasta ja sanovat, että

nyt ei ennee heitetä kivvääriä pihalle, vaan ne tuuvaan pirttiin.' Ne
olivat Kimpimäki ja Tauriainen,
näitä meijän rajamiehiä, ja Annityttö lähti keittämään niille kahvia.

Sohvin lähettyä minä rupesin
pukemaan lapsia, kun kuuluu hirvittävä jyssäys peätyseinästä, jossa ei ollu yhtään akkunaa.
Minä kurkistin kamarin akkunasta, mutta ei näö minaa. Pukkasin jalallani pirtin oven aoki verantoon, ja kyllä minä säekähin: Siinä
rappusten eissä seista tojotti nuori
punasotilas täysissä pakkauksissa,
pistinkivvääri käsissä ja kahto sen

Tukkikämppä Rukajärven erämaissa

paleita kässiini. Menin uuvestaan
kurkistammaan pihalle, peäsiskö
pakkoon, mutta koko voaran peällys oli täynnä piippolakke1a, ja
ammunta kävi. Samassa jysähti
toisen kerran ja menetin tajuntani.
Kun siitä heräsin, oli peäni veressä ja kaekki. Koppasin molemmat tytöt käsivarsilleni ja lähin

Kolvasjärvee. Viijentoesta kilometrin matkoo eivät peässeet päevässä ja nuotiolle oli jeätävä värisemmään yöksi. Nuotioita ja punasotilaita oli mehtä täynnä ja tie
tuluvillaan. Katkeamattomana jonona niitä lappaotu vastaan.

Kolvasjärven kolhoosissa oli

kolomisenkymmentä

lehmee,
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Jokunen kuusi oli sentään vielä pystyssä
Kuhmon Löytövaarassakin talvisodan lälkeen

mutta tilikan tilikkoo
lapsille maetoo.

ei annettu

Seoraavana aamuna jatku sama
kurja kyyti Repolaan. Siviilit oli
evakoitu ja me majotuttiin kylymillään olevaan Mari-Vanna
Mokkeejan talloon. Siinä me jouvumna viereksimään toista kuu-

kautta.
Näläkee ja vilua riitti. Minähii
saerastun. Toisella vuojella oievalle Hilikalle ei ollu rintoo eivätkä antaneet kolhoosin maetoo, ja
vähä ennen joulua se raukka kuoli
poes
minun käsivarsille. Kuhmon -taisteluissa kaatuneita punasotilaita hauvattiin jatkuvasti Repolassa ja Hilkka laskettiin yhen
punasotilaan arkun peällä haotaan.
Sitten tammikuussa meijät köijättiin Repolasta Muujärven kautta

Rukajärvelle. Lopullinen leiri-

paikka löytyi

Pölökkykylästä,

serrrrnonen mehtäsavottakeskus.
Pääasiallisin ruoka oli eelleen vetja suoloja.
tä ja leipää
kuntoon,
heikkoon
Menimme
niin heikkoon, ettei tahtonu ennee
pystyssä pysyä. Neljännellä oleva
Eila alako kuihtua päevä päevältä
ja lopulta kuoli. Elettiin toivottomuuven partaalla ja minä uskoin
joutuvani Eilan kanssa sammaan
hautaan. Ja kaeken tuon surkeuven
keskellä meitä kiusattiin jatkuvilla
kuulusteluilla. Laskujeni mukkaan
jouvun tuon retken aekana olemaan 39:ssä kirjallisessa kuuluste-

lussa, suulliset tentit peälle. YIleensä niihin herätettiin keskellä
yötä ja kyseltiin jonninjoutavaa,
onko ollut nuorisoliitossa, onko
kuulunut lottiin, ja kerran syytettiin minua siitä että oun hakenu
lehmäni rajan takkoo. Monta lasilIista sinne jäe minunnii kyyneleitä, jos on jeäny muijennii.
Yhtenä päevänä siellä Pölökkykylässä tuli kaksi nuorta puna-upseeria sissään ja tievustivat: 'Missä se on se nuori finski-emäntä...
Tulukeehan kahtomaan, jotta minkä talon hevonen se on, jolla myö
ajamma?'
Minä menin ulos ja tunsin heti
nuoren raudikkotamman.
'Tehän minun Liljalla ajatta!
Tämä on minun tamma', sanon
niille. Toinen upseeri vannotti minua:
'Onko varmasti teijän?'
'Varmasti on. Ja näettehän te
itekkii miten se keänsi peätänsä ja

tunsi heti minut.'
Upseerit pyysivät minua reelle
ja nostivat siitä yhen verisen leh-

män lavan. 'Kun niin varmasti

tunnetta omanne, niin siinä on teille'. Sanovat vielä, että kun sota

loppuu niin hevonen tuuvaan ommaan talliinsa, mutta eipä oo näkynnä tuojia.
Sovan loputtua eivät meinanneet millään peästee poes, syöttivät meille vain propakantoo ja sanovat, että mitä te sinne Suomeen

meettä, kun siellä on kaekki pommitettu aevan maan tasalle.
'Kuhan ies joku kuusi on pystyssä, niin sen kengälle halluumme mennä', minä sanon niille ja
jatkon vielä, että 'eihän teällä laula
linnutkaan niin sulosesti kuin Suomessa.'
Vasta toukokuun viimesenä
päevänä peästiin Vainikkallaan, ja
siitä Helsinkiin karanteeniin.

Kun sitten tapasin ukkoni se
kerto, että kun se Antin EinoPuhu
niistä laokaoksista. niin hän oli
ajatellu, että pittääköhän tuo joukko panna rekkeen ja ajjoo ne Hiilikolle, siellä asu minun sisko. Kyllä minä ärähin sille: 'Että serunosia ajattelloo eikä mulle sano. Voe
hyvä Jumala. oes pantu laPset rekkeen ja oesivat pelastunneet.'
Niin kova koettelemus se meille
Iaamasenvaaralaesille oli, ettei
kukkaan oo voinu palata ennee
kottiinsa, vaan Laamasenvaara on
E
pysynyt autiona."

SINULLE JONKA SYDÄNTÄ ON TÄHNTTÄ SUOUTALAINEN SOTILAS EILEN
JÄ TÄNiÄN ON NYT ILMESTYNYT AIVAN UUSI LUKEMISTO TÄYNNÅ
o
O

Huippukirjoittajia mm. Mauri Sariola
Mannerheim-ristin ritareita: tässä

numerossa Hasse Wind ja Simo Häyhä
Sotaa eilen ja tänään, Suomessa
ja muualla
a
o
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Jännitystä, seikkailuja, viihdettä...
Suuri kansainvälinen asekauppias

tietää asekätkennästä paljonkin,
mutta... Ässän erikois haastattelu

rÄssÅ Jo MoNTA HYvÄÄ sYYrÄ

TEHDÄ TUTTAVUUTTA JA OSTAA
Lehtipisteistä
ja R-kioskeista

§
.h

AARNE LAURONEN

Juntusrannan
ensimmäiset
päivät talvi'
sodassa
Vihollisen hyökättyä yli rajan joutuivat pohjoisten erämaakylien harvat
puolustajat erikoislaatuisiin tilanteiSilN.

Vähitellen huomattiin, että nikkeli
puri puna-armeijan soturiinkin Sisu
nousi ja alettiin tapella oikein tosisjoukkueet divisimnaa vassaan
taan.

-

MAANANTAINA 27. marraskuuta 1939 lähetettiin Juntusrannan koululla majaile-

vasta vänrikki Elon jouk-

kä

kueesta alikersantti Juho Tolosen partio, johon kuuluivat

Koko YH:n aikana siellä ei oltu nähty moista vilinää. Illan
jo hämärtyessä partio kävi

Hannes Lauronen ja tämän
kirjoittaja, kolmen päivän
reissulle tekemään huomioita

rajan varressa.
Määräyksen mukaan partio
suunnisti Murtovaaraan ja
edelleen Karttimon tyhjillään
olevaan rajavartiopaikkaan.

SODAN MERKIT
Vartiolla olevasta tornista kii-

karoitiin rajan takana olevaa

(

Lonkan kylää, jossa jo silloin
näkyi liikkuvan paljon sotilaita ja kymmeniä ratsukoita se-

Uolo ne taas tulevat...?

monenlaisia ajoneuvoja.

vielä rajan lähellä paikassa,
jossa rajan ylittää polku Lonkka-Lehtovaara. Siellä ei

huomattu mitään erikoista.
Lehtovaarassa Gunnar Seppäsen talossa yövyttiin.

Koirat haukkuivat ajoittain
kiivaasti. Siksi Juho Tolonen
ja Hannes Lauronen kävivät
aamuhämärissä rajalla ja tultuaan kertoivat yön aikana rajalle asti ilmaantuneen aivan

Iaakko Moilanen oli lähte-

nyt luvan

saatuaan Hossan
tien varressa olevaan kotiinsa.
lltapimeällä palatessaan hän
tietämättään hiihti Juntuskylän keskelle. Vasta Mäkelän
pihalla Jaakko huon.rasi kaksi
piippalakkia.
N)

t vriLihri

paktxrn!

Mies k:ilinsi suksensa. mutta

ci kerinnyt pitkälle, kun Keskimäisen pihasta tuli vastaan

I
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vihollissotilas. Viel:i hän yritri
kääntyä myiiliirnäkeen järvel-

le. mutta silloin jysähti

pää-

hän kiväärin perä. Sen tien
rnusteni maailma.

&{
VANKINA
Herättyään Jaakko oli venäläisten vankina Mäkelän perähuoneessa. Häntä kuulustel-

tiin heti.
Kuulustelu jatkui seuraavana päivänä. Vihollisen kätyri-

nä toimi nyt muuan paikkakuntalainen, joka ensi sanoikseen julisti:

Kranaatit ovat askeneet erämaakylän taloon

kuin tiepaaluja. Tämä sai par-

tion aavistamaan pahinta

eilisiltaisen Lonkasta näkyvän
vilkkaan liikkeen lisäksi. Kui-

i,

tenkin jatkoimme rajamiesten

partiopolkua

Pirttivaaraan.
Siellä meidän olisi tehnyt mie-

li pyytää siviileitä lähtemään
evakkoon. Emme kuitenkaan
uskaltaneet sitä tehdä, koska
siihen oli ylemmältä taholta
jyrkkä kielto. Ilmeisesti ei uskottu sodan alkavan.
Keskiviikkoaamuna paluumatka suoritettiin SyrjälänMyllyvaaran ja Peltolan kautta Juntusrannan koululle.

SE ALKOI

.\

SITTEI\KIN
Torstaiaamu alkoi järkyttävil-

,6

lä ja yllättävillä tiedoilla; sota

oli alkanut!

Talvrsodan larstehjorta Suomussalmella

Saimme käskyn jakaa kiireisesti alueella oleville siviileille käskyjä lähteä heti evak-

päässä kylästä.

komatkalle.

Ymmärsimme

tenkin vastaan

kilometrin

vangiksi. Alkoi jälleen kiivas

Lyhyen tulitaistelun jälkeen

arnmunta ja vetäytyminen.
Seppänen ja Mannincn piirisivät pakoon luullen Tunrnrcn-

ja

kyllä heti, että tietoa oli mah-

oli

doton saada jokaiseen erämaa-

suunta takaisin koululle, jonne partio saapui kello 13.00.
Koulu paloi ja miehet aikoivat
ohittaa sen rannan puolelta.
Vihollinen oli kuitenkin nopeampi: se tuli vastaan ja yritti saarrostaen kaapata miehet

kylään.

Partio, johon

kuuluivat

Gunnar Seppiinen, Tammenmaa ja Heino Manninen,läksi
kiiruhtamaan Lehtovaaran kylään. Vihollinen marssi kui-

vetäydyttävä

otettava

maan kaatuneen. Iltapäivän
seikkailun jälkeen ja ylitettyään vihollisen kulkutien sekä kierrettyään kaukaa Juntusrannan he

illllla

Tämä mies on nimeltään

Jaakko
Moilanen ja suojeluskuntalainen. Se on paras tappaa heti!
Keväällä l94O Moilanen
palautettiin Suomeen yhdessä
Tammenmaan ja myöhemmin

vangiksi joutuneen Vihtori

rnviihi.irin srr:rpuivat R icskrrn icrnel lc pcriiän-

Monnisen kanssa.

tyneen ioukktrcctt luok:c.

plosta Iapsinccn ja sanantuon-

Arolan Lempi

Seppösen
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nista koululle venäläisten rajan ylityksestä on jo kerrottu

i

I
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aikaisemmin tässäkin lehdessä, joten siitä ei enempää.
Tieto sai joukkueen tehostamaan vartiointia rajalle
priin. Täällä oli asemissa noin
puolen kilometrin päähän Itä-
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purolle asetettu vartio lähellä

:')

Lehtovaaran ja Murtovaaran
pol ku jen yhtymäkohtaa.
Vähän ennen yhtätoista var-

tiossa

ollut Matti

Hiirkönen

huomasi venäläisten tunnuste-

lijoiden olevan tulossa. Ammuttuaan kohti vihollista hän

toi sanan koululle. Joukkueen
johtaja EIo määräsi vetäännyt-

täväksi Kokkojärven taakse
sekä koulurakennukset sytytettäväksi tuleen.

Joukkue siirtyi Juntusrannan kylän kautta viimeisten si-

Lepohetki taisteluien välillä

viilien kanssa Kokkojärven
taakse. Siviilit jatkoivat Paljakanvaaran kautta Salonvaaraan ja kohti evakkopaikkoja.
Pikakivääriryhmä Riiisiine n
ampujana Hannes Lauronen

määrättiin asemiin Kalmosärkän päähän. Muu osa joukkueesta Elon johdolla etsi so-

pivia asemia

Rieskaniemen

rannan seutuvilla. Jonkinlaiset

mieskohtaiset asemat löytyivätkin ja vartiomiehet etsivät
majoituspaikkaa
ensin uit-

tomiesten kämpältä,
sitten

Rieskaniemen heinäladosta ja
vihdoin mainitusta talosta.
Asemia laittaessamme kuu-

Iui koululta kiivasta amnuntaa. Tuolloinhan yritti aikai-

semmin mainittu

Seppäsen

partio ohittaa koulun ja päästä
joukkueen yhteyteen. Illan pimettyä tuo partio tulikin tukikohlaan ja kertoi seikkailunsa.

PARTIOSOTAA

hevoset vetivät miesjoukon
avustamana tykkiä rinteen

päälle. Uskomaton

määrä

näytti olevan myös kaikenlais-

ta materiaalia.
Palattuaan partiolla oli herroille kerrottavaa. Eivät kui-

tenkaan uskoneet totuutta,
kun Elo soitti raportin Kontu-

lalle. Meitä haukuttiin harhanäkyjen näkijöiksi ja määrättiin ajamaan pienet vihollisryhmät rajan taakse!

Kello 22.OO-23.O0 Elo
määräsi joukkueen vetäytymään Salon.raaraan Paljakkavaaran kautta. Joukkue lähti

liikkeelle Kalmosärkän pään
ohitse, jossa pikakiväärille annettiin määräys tulittaa Juntusrannan taloista näkyviä valoja. Kyllä ne poja{ ampuivat-

kin!

Hossasta oli lähtenyt liikkeelle partio, johon kuuluivat

Heikki Kostamo ja Martti

Vähän ennen tämän partion
tuloa lähti Eino Hutun neli-

Nurmiranta. Tullessaan Juntusrantaan he totesivat viholli-

miehinen partio kiertämään

sen

Juntusen kylän pohjoispuolel-

Ottaakseen tarkemmin selvää asioista he hiipivät Männikön talon ikkunan alle ja to-

le. Kylän

taakse metsän lai-

oli vihollinen jo kaivanut
poteroita, joita ei kuitenkaan
vielä ollut miehitetty. Ei tataan

vatlu edes vartiomiehiä.

Partio hiippaili

suojeluskuntatalon seinustalle, josta
seurasi elämää kylässä: kaivo.ien nostovintit kitisivät ja talo-

jen seudut olivat

sotilaita
täynnä
tyrmistyttävän pal- Mäkelän rinteessä
jon väkeä!
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jo miehittäneen kylän.

tesivat pirtin olevan täynnä
lattialla makaavia miehiä, joita lääkintämiehet sitoivat.
Partio läksi sitten ylittämään
Kokkojärveä, jolloin venäläiset ampuivat sen perään kui-

Tässä otetaan vainolainen vastaan tulisin tervehdyksin

nä totesi liikkuvan pari sataa
miestä käsittävän ratsuväkiosaston. Miehet pääsivät lopulta puhelimen ääreen Piis-

ja Kiannanniemelle.
EIon joukkue nukkui yön

lemmin puolin. Mitiirin ei kuitcnkaun kuUlttnut ja ttlnnilt
odotukscn irilkccn kir ilttntc
tutkimassa talon rakcnnukset
ja maaston. Totcsinttnc- sicllä
kä1'necn r iholli:ParIion vetiil'-

Salovaarassa. Aamulla Elo

tyncen.

määräsi joukkueensa vetäytymään Linnansalmeen.

ja tapa\imme koko joukkueen

SISU NOUSEE
Ryhmänjohtajamme Eino

Linnansalmen takana olevasta
Pitkän talosta.
\lajapaikassa koko joukkue
halusi n1't lähteä takaisin Jun-

Huttu oli vetäytymisestä toista

Iusrantaan ottamaan kosketus-

pajärvellä, josta he ilmoittivat

havaintonsa Suomussalmelle

mieltä. Hän pyysi ja sai luvan
palata ryhmineen Juntusrannan suuntaan ottamaan koske-

tenkaan osumatta. Tämä kah-

tuksen ja viivyttämään vihol-

den miehen partio jatkoi vielä
Saarikylän kautta Selkoskyläl-

Iista.

le, jossa se seuraavana päivä-

ra alkoi haukkua. jolloin levittäydyimmc asemiin polun nto-

Lähestyimme Teerelän taloa. Äkkia vihollisen sotakoi-

Illun pirrr.'tessä pltllrsimmc

ta r iholliseen ja l:tistr'lcnruut.
Sovirtiin. eilä vänrikki Elo
lähtee 1 ksin Kiannannienrellc

pyytänliiiirl tlikcin ttlsiss:tan
apuvoimia ja joukkue lähtee

vääpeli Heikkisen johdolla jo
samana ilt:rn:r Keträn taloihin.

yöpyy ja jatkaa seuraavana aa-

rin aseet vaikenivat nopeasti.

muna matkaa

Sitten vain nopeasti sana talon luona oleville, että tie oli
auki. Kuormastohevoset ja
niiden mukana lotat pääsivät
onnellisesti pois.
Toisten osalta taistelu jatkui
kiivaana. Ylätalosta peräydyttiin Matin talon luokse. Lähestyviä vihollisia ammuttiin

Juntusrannan

suuntaan.

Keträssä asetettiin vartijoiden lisäksi taloryhmää kiertävä latupartio.
Mukana olleet muonittajalotat ja miehet kylpivät lämmitetyissä saunoissa ja tari-

noivat vapautuneesti

ennen

erilleen joukkueesta.

Vähitellen koko joukkue
pääsi vetäytymään taloaukealta. Arvi Vuorialho ja kirjoitta-

ja jätettiin viimeisiksi viivyttäjiksi mainitun kellarin luok-

se, josta tulitimme kiväärit
kuumina niin kauan kuin
saimme sovitun merkin poistua toisten jälkeen. Ryhmämme peräytyi kilometrin ja aset-

kiivaasti valorakettien valossa. Liian lähelle päässeet tor-

nukkumaan menoa.

juttiin ison

PIiÄSTIIN
TAPPELEMAAN

tui viivytysasemiin,

perunakellarin

suojasta heitetyillä käsikranaateilla.

t

Kaikki olivat tuskin unessakaan kun ulkoa kuului lau-

I

kaus: vartiomies ampui lähe-

neviä venäläisten tunnustelijoita. Vihollinen oli ilmeisesti

R ii i sii

se

jossa

odotettiin turhaan aamunkoittoon asti.
Päivän valjettua ylitimme
Linnansalmen ja jäimme ase-

n pikakivääriryhmä

ryhtyi avaamaan tietään oi-

miin. Tällöin todettiin meitä
olevan paikalla 27 miestä,
mutta vain yksi konepistooli
konetuliaseena. Viljami Pih-

kealle. Se pääsikin vihollisketjun läpi, mutta joutui retkellään muutamaksi päiväksi

nähnyt tien ylittävän Iatumme

ja antanut meidän

asettua

Käskynanto

SA-/irltr

aloilleen päästäkseen siten yllättämään ja tuhoamaan jouk-

lajamaan ryhmä oli illalla
Keträstä lähetetty partioon
Juntusrannan suuntaan, josta
se palasi vasta useita päiviä
myöhemmin monien seikkaiIujen jälkeen. Vihtori Manni-

nen oli jäänyt partiosta haavoittuneena Kiannan jäälle.
Myöhemmin hän joutui vihol-

lisen vangiksi piileksittyään
useita viikkoja,limmänniemen talon ullakolla.

LINNANSALMELTA
OLI LÄHDETTÄVÄ
Linnansalmen asemissa saimme odotella tuntikausia ennen
kuin venäläisiä alkoi ilmestyä
Linnan talojen pihoille.

Kun suuria vihollisryhmiä
liikuskeli ja seisoskeli pihoilla, aloimme pyydellä lupaa

tuli, koska olimme yhtä
mieltä siitä, että jos annamme
hyökkääjän tulla jäälle asti ei
tulivoimamme riitä sitä pysäyttämään. Saimmekin luvan
avata

kueen.

Pian olimme toimintavalmiina ja taistelussa pihamaal-

la. Venäläisiä oli kyläryhmän
joka puolella ja luotia tuli tiheään
onneksi yleensä yli.
Ryhmänjohtajamme
Eino
Huttu näki paluutiemme olevan katkeamassa. Hän otti

ja suurimpiin ryhmiin suunnattiin useiden kiväärien tarkasti tähdättyjä yhteislaukauk-

sia. Porukat hajosivat.
Sitten venäläiset levittäytyivät pitkälle alalle rannan met-

mukaansa Heino Mannisen ja

sien suojassa ja haalasivat ase-

tämän kirjoirtajan.
Juoksimme venäläisten sivustaan. Aloitimme vihollisen
ketjun päästä kiivaan tulen ai-

miin konekiväärit ja

jopa
muutaman tykinkin. Lopuksi
porukka alkoi vyöryä rannalta

jäälle hurjasti ampuen.
Puolustajilla ei ollut maaleista puutetta. Pieni joukkomme ei kuitenkaan pystynyt massojen rynnistystä estä-

van Iähietäisyydeltä. NaapuEnsimmäinen sotasaalis, vihollisen "Emma"-pikakivääri

mään.

Oli

lähdettävä perään-

tymään.

Taaskin juoksimme Vuorialhon Arvin kanssa viimeisinä kyyryssä tien vierustalle.
Apuun tuotu pikakivääri ei en-

nättänyt leikkiin

mukaan,

vaan pojat joutuivat kiireesti
vetäytymään, kun ilmoitimme
olevamme viimeiset tulijat
asemista. Venäläiset ovat jo
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samalla rannalla.

Maantien ojassa Arvin
kanssa näimme Gunnar Seppäsen ja rajamies Tarkkasen
siirtyvän taaksepäin.
Juuri kun varoitimme heitä
kehottaen poistumaan ojasta
venäläisten konekiväärisuihku
pyyhki ojaa pitkin osuen vaikeasti Tarkkaseen ja Seppästä
jalkaan. Seppäsen saimme
mennessämme suojaan vähän
matkan päässä olevien omien
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luo ja palasimme hakemaan
Tarkkasta lupauksemme mu-

Kierrettyämme turvallisen
mutkan lähestyimrne neljäs-

kaan. Häntä ernme kuitenkaan
enää ehtineel auttaa.
Rientäessämme Kaapinsalmea kohti saimme ensimmäiset tykin ammukset saattajik-

tään tietä Kuurtolan takana Iä-

sernme. Onneksi

niillä

oli

huono osoite.
Kaapinsalnressa

voimia. Ainakin

se

oli jo apuvirkisti vä-

syneitä miehiämme, mutta ei
tuo pieni apukaan vielä riittänyt pysäyuämään hyökkääjiä,

vaikka ratsuja ja venäläisiä
näkyi kaatuvan kuin heinää.
Täältä joukkueentrne pääsi
vähän lepoon Ensilän tiehaaran lähellä olevaan Palovaaran
taloon ja apuun rientäneet joukot saivat vastata rintamasta.
Monia kahakoita käytiin ja
aina oli peräydyttävä ylivoiman tieltä.

TIiPIiRÄ PELASTUS
Kuurtolan luona asetuimme
jälleen asemiin parilla koneki-

väärillä vahvistettuna.
Olin vasemmalla siivellä
viimeisenä miehenä Vuorialhon Arvi vierelläni. Oli annettu määräys, että kun oikealla
oleva mies alkaa peräytyä, silloirt on lähdettävä asemista.
Taistelu alkoi illan pimetessä. Venäläiset hyiikkäsivät
saarrostaen, kohdallammekin
nretsä vilisi kupeelle pyrkiviä

miehiä ja toiset tulivat päin.
Taistelun tiinrellyksessä emnre huomanneet oikealta lähteneitä kavereita ennen kuin
omien ampuminen oli lakannut.

Nyt suksille! hihkaisi

Arvi.
Talon aidan taakse hiihdet-

tyämme tapasimme luutnantti
Airanteen ja vänrikki Vuoris,orr. Pohdirnme yhdessä tilannetta.

Äkkia alkoi takaapäin kuu-

lua liikettä. Venäläisct
rostaiat

saar-

!

Sukset ja sauvat alle ja

juurelle makuulle! sukuusen
hahti Airanne hiljaa.
IVlakasimme syclän pomp-

helle tietä pistävän
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ammuimme aseet tyhjiksi.
Sitten taas kiireesti karkuun.
OIi kuitenkin käydä kalpaten: vanjoilla oli konekiväärit
ampumavalmiina ajoneuvoissaan

ja saimme peräämme sel-

laisen nikkeliryöpyn, että tuli
tosikiire. Pimeä metsä ja nopea, mutkitteleva hiihto pelastivat kuitenkin tälläkin kertaa.

Takaa-ajoa yrittäneet ratsupartiol eksyivät nekin pian.
Useiden tuntien hiihdon jälkeen kaarroimme Kuurtosärkälle, jota myöten lähestyimme maantielle. Siellä oli oma

miehitys asemissa.
Särkällä meidät Arvin kans-

sa vielä pantiin parivartioon
kahdeksi tunniksi. Väsytti. oli
nälkä ja nukutti. Vartiovuoron
päätyttyä pääsimme Hautalanimiseen taloon, jossa en so-

pinut sisälle. vaan menin navettaan lehmän viereen. Nukahdin heti.
Herättyäni tuli kiire Kuurtosärkän puolustajien avuksi.
Emme kerinneet aivan perille,
kun jo särkän puolustajat tuli-

vat vastaan ja sanoivat särkän

Nämä miehet sen tel<ivät. Suonrussalmen talvisodan sankarihauta-

aluetta

.§.4-/ir.rrr

70 metriä. Ampujan sorlnet
vapisivat sormilevyllä.

60 rnetriä. Anrpuja vilkaisee varovasti Airanteesecn.

joita Iiiytyi parisen

sataa.

lltayiillä ruli

vihdoinkin
eteen kenttäkeittiö. Kaikki
riensivät keiton jakoon. Oli

vaihtaneen omistajaa.
Iltapuolella asetuimme asemiin erään suon laitaan. Ryhmämme joutui oikealle siivel-

Tämä on hiljaa ja tarkkaa viholIista.
50 nretriä. Nyt taitaa jo tul-

niin kova hoppu. että varmis-

la liian liihelle...

Ie.

Ei vieläkään. . . kuuluu
hiljainen kuiskaus.
Airanteen
Vihollinen lähenee hitaas-

varmistamaan ruokailua ja
jäin ilman kaivattua keittoa.

Illalla venäläisiä odotellesryhmänjohtaja Huttu lähetti
minut asialle tien luona olevan
sa

luutnantti Airanteen luokse.

ri...

suoran päässä tietä myöten
marssi nelirivissä venäläisiä

-

sadoittain!

meidät aivan läheltä huomaarnatta rneitä. Kun arvelimme
olevan turvallista lähteä, nousimme kiireesti suksille. Pi-

Airanne kynsi korvallistaan ja
sanoi konekivääriampujalle :

meässä myötämäkeen oli

pasimella.

Ei vielä ammuta.
-Ampujalla oli peukalot liiVihollinen lähestyi.

tuskin unohtui.
Huonolla onnellani jouduin
Seuraavan kerran olimme

asernissa Iähcllä Näljängän
tien haaraa, jossa sain muo-

Kaksi konekivääriä. joukko
pikakiväärejä ja Iukuisat kiväärit ja konepistoolit aloitfavat laulunsa. Vihollinen lako-

naksi reikäleivän ja ison purkin jäistä sianlihaa. Taisi olla
liian kova annos kerralla, sillä
en rnillään p)'s) nyt hereillä
asemissa. Lopulta Huttu lähetti nrinut taloon nukku-

si.

maitn.

Toirnitettuani asiani hiihtelin ryhrnäni Iuo. Sielläkin oli

Sitten porukka siirrettiin
autolla Suornussalmelle ja

päällä täysi rähinä.
Sinä iltana vihollinen ei uusinut yritystään. Pimeän tullen
Airanne kävi edessä olevalla

Ämmänsaareen lepoon.

Nyt! karjaisee Airanne.

Tultuani paikalle suon takana

TULIYLLÄXXö
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metsän

suojassa. Tien täydeltä kulki
venäläisiä
miehistöä, kuormastoja ja-ratsukoita.
Hei pojat
eiköhän vä- säikäytetä vieraita!
hän
suhahti Airanne.
Mikäpäs siinä
Airanne ja
ja me
Vuoristo pistooleillaan
Arvin kanssa kivääreillämme

pien. kun venäläisketju ohitti

helppo lasketella.

r'.

-

-Tulta!

suolla laskemassa kaatuneet,

Ensimmäiset taistelut oli
käyty ja sota alkoi painua normaaleihin uomiinsa.
tr

Ei ollut.
Lännen tutkijat tekivät vielä viimeisen
yrityksen:
PIRULLISESTI
huomenna
- Kun
työhön, teidät
Sosialislisissa mais- tulette
sakin on viime aikoi- kaikki hirteään vana alettu aruostella roittavana esimerkkinä muille. Onko l<yammattiyhdistysliikettä, jonka tehävät syttiivää?
siellä ovat kokonaan
Yksi käsi nousi.
toiset kuin lännessä:
- Mtäs sinä haluat
järjestö pyrkii mm. tietää?
huolehtimaan työkuPyytiiisin vain
rista ja työn tehok- Irysyä, onko jokaisen
kuudesta.
tuotava nuora mukaidästä
Seuraava
naan vai järjestääkö
kulkeutunut karmea sen ammattiyhdisvitsi kuvaa asiaa.
Us?
Ulkomaalainen valo
tuuskunta tutki OSAT
eräässä sosialism,tr
maassa työväesti:n VAIHTUVAT
oloja. Lännenedusta- Hitler tarkasti työleiriä
jat eivät millään bh- Saksassa. Työläiset
toneet uskoa, etteivät valittivat, että he jäävät
työläiset idässä me- aina kaikessa takane lakkoon eivätkä alalle puoluepamppumuutenkaan vastusta jen työntyessä kaikkialtyönantajaa, valtiota. la eturiviin.
Tutkijoita kehotetOdottakaahan
tiin itse kokeilemaan. kun sota alkaa! lohdutJärjestettiin sirs taa Hitler. Silloin on
- päinvasyleinen kokous, jos- kaikki aivan
sa lännen tutkija otti toin.

D!KTAATTORE!TA
JA
YALT!OTIEHIÄ

puhenvuoron:

o

Huomisesta lähtien on työpäivä l<ym- JOTAKIN

PITÄÄ

mentuntinen ja kaikki JÄÄDÄ

lomat lopetetaan. On- Hitler kävi tervehtamäsko jotakin huomaut- sä vanhaa sotamartamista?
salkka von HindenburEi ollut. Kaikki gia, joka toimi Saksan
poistuivat äänettömi- presidenttinä. Lähtiesnä.

Seuraavana päivänä julistettiin uudet
normit:
Työpäivä pidenneään vähitellen 14tuntiseksi ja viikossa
tullaan työskentelemään seihemänä
päivänä. Onko,<ysyt-

ävää?
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sään hän pyysi kunnioittamaltaan soturilta
muistoksi tämän nenäliinaa.

kysymyk- Ei tuletuhahti
seenkään!
Hindenburg.
Täytyyhän
minullakin- olla jotakin
mihin voin pistää nenäni.

o

Asemiesilta Helsingin Messuhallissa 1 O.9.1 942. Korpraali Möttönen
keskustelee paremman minänsä kanssa SA-kuvo

SAKARI
SÄRKISILTA
HARMAIDEN
SOTAVUOSIEN
ILONPITÄJÄ,
SUOMALAISEN
SOTILAAN JA KO.
TIRINTAMAN
PSYKIATRI, POIS.
TUI RIVISTÄ.

armeijamme tunnetuin kaveri".
Ja niinhän se taisi
oIIa. Kukapa ei olisi

tavalla tai toisella
tuntenut korpraali

Möttöstä, näyttelijä

Einari

Frestadius-

Ketolaa, joka Valli-

Ian rykmentin riveistä jatkosodan
alussa

siirtyi armei-

Kuumana heinä- jan mielialarintakuun 25. päivänä malle muuttuen sakokoontui Malmin malla, voitaneen

sa-

hautauskappeliin
noa, koko loppuiäkhiljainen, eikä niin- seen hahmoksi nikään lukuisa joukko meltä korpraali
saattamaan viimei-

selle matkallen
miestä, juta joku
siinä kappelin Wnkissä puoliäänen,

ikäänkuin

TOTAALINEN SOTA
TARVITSEE
itsek- MUITAKIN KUIN
"Taisi KONEKIVÄÄRIohella AMPUJIA

seen, totesi:
oIIa Marskin
sen meidän aikaisen

PROPAGANDA muodostui

n
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MIKÄ MIES SE OLI,
TÄMÄ MOTTONEN?
Einari Ketola samaistui noina
vuosina ja niiden jälkeenkin
niin täydellisesti sodanaikaiseen roolihahmoonsa, että hä-

nen persoonastaan tuskin mo-

netkaan tiesivät muuta kuin
tuon harmitonta huulenheittoa
esittävän romuluisen korpraa-

lin. Einari Ketolan kannalta
tämä Möttöshahmo ei ollut
yksinomaan myönteinen asia

#§ t

leimautuminen meni jopa

-niin pitkälle, että sodan

jäl-

keen, Ketolan esiintyessä PuHeinäkuun 25. päivänä 1980 saatettiin viimeiselle matkalleen Malmin
hautakappelissa näyttelijä Einari Frestadius-Ketola, korpraali Möttönen.
Suomen Sotaveteraaniliiton, Helsingin sotaveteraanipiirin la sen
iäsenyhdistysten edustaiina olivat Möttöstä saattamassa (oik.) Anto
Kiviniemi, Väinö Sahari, Toivo Lehmusvirta, Gunnar Laatio ja Sakari
Särkisilta

aselajiksi

jo

ensimmäisessä
maailmansodassa. Sen toimintamuodot kiinteytyivät sotien välisenä aikana, jolloin
tiedostettiin myös oman puoniin rintaman kuin
len
seudunkin
mielialojen

merkitys.
Suomi oli tässä

kaasti. Ja lopusta pitivät huoIen aina silloin tällöin etulin-

jaankin saapuvat viihdytyskiertueet.

Tässä tullaankin sitten jo

koti- päivän varsinaiseen aiheeseen
hoi- eli veteraaniveli, korpraali

don

Möttöseen.
suhteessa

lähes erikoistapaus: meikäläinen pitää varsin pitkälle etuoikeutenaan muodostaa ihan itse
omat käsityksensä ja mielipi-

teensä. Korkeintaan hän haluaa oikeaa ja värittämätöntä
asiatietoa maailman menosta.

Viihdytystoimintaa johti
Puolustusvoimain Viihdytys-

toimisto, joka sai tehokasta
apua mm. Propaganda-aseveljet ry:ltä. Kaikkien yhteisenä
päämääränä oli saada pisara
iloa ja kevennystä elämään.
joka ei sodan jatkuessa aina

naisessa Myllyssä, pari silloi-

sen Valpon tolvanaa tuli koputtelemaan esityksen jälkeen
Valpossa
olkapäälle. No

sentään joku- isompipalkkainen herra, jolla suhteellisuustaju pelasi, eikä Möttösestä tehty sotasyyllistä enempää kuin fasistiakaan.
Einari Ketola oli syntyisin
Impilahdelta. Näyttel i jäntyön-

oli

sä hän aloitti

jo

1920-luvun

toisella puoliskolla Viipurin
Työväen Teatterissa. Myöhemmin hän näytteli Kuopiossa, Tampereella, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa ja
Helsingissä, joissa hän työskenteli ajoittain myös ohjaajana ja teatterinjohtajana. Hel-

sinkiläiset muistavat hänet
myös Punaisen Myllyn repäiseviltä vuosilta. Elokuvaosiakin kertyi parisenkymmentä.

Raskasmielinen suomalainenkin kaipaa kuitenkin virsiinä sivussa on
kistystä
tilaisuus jakaa
sitten tietenkin

näyttänyt kovinkaan valoisal-

vähän tietoakin. Ei kuitenkaan
korostaen ja alleviivaten, vaan

olivat omiaan tuomaan

het-

nari Ketola esiintyi vapaana
taiteilijana ja kiertueilla esittäen humoristisia kupletteja.

keksi hymyä huuleen. Sota-

Harvat tietänevät hänen kirjal-

sivumennen

vuosina eivät viihdytysrintaman tehtävistä kieltäytyneet
maan parhaat esittävät kyvyt,
laulajat, soittajat, näyttelijät,

Iisista kyvyistään. Ketola ni-

kuorot ja orkesterit. Lukemattomat taiteilijat urakoivat pit-

Einari Ketolan kohtalo oli

ja muun ohessa

läpäisymenetelmällä.

VIIHDYTYSPUOLI
OLI SUOMESSA
ETUSIJALLA

Myöhempinä vuosinaan Ei-

ta.

Messuhallin asemiesillat ja
lukuisat viihdytyskiertueet

Kun nyt näitä asioita ryhtyy

kiä päiviä ja tekivät hankalia

pohtimaan näin vuosikymmenien jälkeen tuntuu siltä, että

matkoja sinne missä tarvittiin
piristystä arkipäivän harmau-

varsinaisen taistelutehtävän

teen.

ohella hoidettu valistusupsee-

rin vakanssi teetti ainakin
meillä rajajääkärijoukoissa
varsin vähän töitä. Laiskuus-

kin lienee ollut

Pisteeksi

i:n päälle lavalle

asteli usein rehvakkaan tapaansa korpraali Möttönen,
suoritti kuvioihin kuuluvat

mutta sekä yleisradio että rin-

temput puukiväärillään. esitti
kulloisetkin juttunsa ja lausui

tamalohkojen omat asemat
hoitivat hommansa lupsak-

Iopuksi vakuuttavasti:
Niin se on, poijjaat!

osasyynä.

-

mittäin teki itse sketsiensä
tekstit ja hän kirjoitti myös
toistakymmentä näytelmää.

sotaveteraanin kohtalo, jo.
kenen. Sodan jälkeen eivät
teatterit katsoneet voivansa
kiinnittää häntä palvelukseensa. Jokapäiväinen leipä oli
useiden vuosien aikana hankittava kiertelemällä pitkin

laajaa maaseutua esittämällä
huumoria ihmisille, joille hän

oli se. mitä oli ollut
meille kaikille monia vuosia:
KORPRAALI MöTTöNEN.

edelleen

tr

LUKBMISTON

pÄrBvÄ
pÄÄrBrEos

Helge Seppälä: Suomi taiste-

li 6, Sotiemme suurlukemisto, WSOY, Porvoo 1980,
400 suurikokoista sivua,
runsaasti valokuvia, sotatoi-

mialueet peittävä erillinen
kartta.
Arvokkaan sarjan päättävä ulkoasultaankin entiseen tapaan
upea teos on ehkä vielä edeltä-

jiäänkin antoisampi: se käsittelee monia sellaisia kansam-

me taistelun vaiheita, jotka
ovat tavalliselta kansalaiselta
jääneet paljolti unohduksiin.
Näitä ovat mm välirauhanso-

pimus, Lapin sota, sotakorvauskysymys, asekätkentäjut-

tu, "sotaan syyllisten" tuomitseminen, Leino-lakot ja
"T§ekkoslovakian

tie"

sekä

useal muut poliittiset kriisit.
Lukemiston katkelmat on
valittu niin onnistuneesti. että
ne usein jo sellaisenaan antavat hyvän kokonaiskuvan kä-

siteltävästä asiasta. Kokonaisuutena Seppälän onnistunut
kokoomateos pätevine kommentteineen antaa selvän ku-

van taistelusta, joka

kansan

oli

käytävä sen jälkeen kun
itään suunnzrtut tykit olivat
vaienneet.
E.

VAKUUTTAVAA
KARJALAN
HISTORIAA
Pekka Lappalainen: Karjalan maa, Gummerus 1979,
92 suurikokoista sivua, runsas kuvitus.

Tunnettu Karjalan tutkija Professori Pekka Lappalainen on
saattanut julkisuuteen hienon
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historiatcoksen, joka samalla
on korkealuokkainen taidekirja. Sen tunrnrasävyiset kuvat
henkivät lärnmintä kiintymystä menctettyyn rnaakunlaan.
Teokscn rarsinuinen unti on
historiallincn tutkirnustyii
Krrrjullrn vrtihcista csihislorian

ERÄKIRJOJA
Farley Movat: Äta nutXaa
hauku, Karisto, Hämeenlinna 1979,184 sivua.
Kanadalainen tiedemies, var-

sinainen paikallinen Pulliai-

priä-

nen. kertoo mainion brittiläistyylisen huumorin höystämäs-

painon ollessa kaukaisentnrassa rncnneisyyclessä. Kirjoitta-

sissa erdmaissa suorittamis-

hämiiriistri

n1

k1'1xiir

iin

sä kirjassaan Kanadan pohjoi-

taan tutkimuksista, jotka koh-

ja käsittclce Karjalan kansaa
itsenäisenä hcinrona ja kult-

distuivat kiltteihin susiin ja

tuuripiirinä ja tutkii sen histo()nrasta cikä
Tukhollnan tai N«rvg«rrodin ja

vällisiin eskimoihin. Mukava

ri:ra Karjalan

vähin myös melkein yhtä ystä-

Pentti E. Vuento: Nukkumajoelta Tenolle, Karisto,
Hiimeenlinna 1979, 165 sivua, valokuvia.
Tornion murteella esitettyjen
jutelmien lisäksi kirjaan mahtuu asiansa tuntevan kalamiehen tarinaa Tenolta
lohista.
- jotka
maisemista ja ihmisistä,
ovat ottaneet tavakseen viettää
vapaa-aikansa lohivavan varressa. Mukavaa ja avuliasta
väkeä!
S.

juttu!
S.

Moskovan näkökulmasta. ku-

tcn viirne aikoihin saakka on
t()tuttu lckclnään. Kiinn()stava

on I.appuluiscn vankasti perusteltu teoria Karjalan asuttanrisesta Laatokan cteläpuolisclta alr.rcclta cikä Länsi-Suonlcsta.

M:rhtuva Karjalan heimo.

joka

itsenäisyytensä aikana
hallitsi laajoja alueita ja teki

sotarctkiä :rina nyk1,i5gn fu1holtttiut aluccllc suakka. joutui
jo vlrhain idän ja liinncn välisen tuistclun jalkoihin. K«rhta-

Io ktrilcrtkin I)clirsti scn piiä-

osin orrrlrl kunsan )'hlcyteen

Ilmari

Lehmusvaara

IIISTORIA
HARHATEILLÄ

(toim.): Erämaailma, Karis-

Len Deighton: SS Lontoo,
WSOY, Juva 1979,37E si-

suurikokoista sivua, valokuvia, myös viirillisiä.

YUa.

Kirja on kokoomateos.

on sekä asiaa että kaunokirjallista kerrontaa. Nimekkäimpiä

olettamukseen, että saksalaiset ovat vuonna 1941 valloittaneet ja miehittäneet Englan-

kirjoittajia ovat Olli Korhonen. Tauno V. Mäki ja Teppo
Lampio. Varsin kiinnostava
on mm. juttu neuvostoliitto-

on voimassa ja Puna-armeijan
kuoro laulaa Lontoossa Horst
Wessel -Liediä. Natsien pääl-

to, Häneenlinna 1979, ll2
jossa

laisesta karjakolhoosista. jon-

Mielikuvitusdekkari perustuu

nin, Hitlerin ja Stalinin liifto

ja sallittuit yhtyrniscen johta-

ka karjan muodostavat kesyt

lekkäisorganisaatiot taistelevat vallasta ja rikoksiin se-

nccn kchitykscn.

hirvet.

kaantuu paikallisen vastarinta-

Venäjan valkritettua

Suolner.r

s.

Todcl llr ilnl()is:.1 h istoriuteos
suorrurlaiseen kirjastoon.

puolella pysyneen USA:n salainen palvelu. Siinäpä sitä on
sotkuista juonta kerrak
tuntuu, että kirjoittaja on yrit-

E.

VANHAT
MUKAVAT SISSIT

Erkki Vanninen:

Peurapo-

Uula Aapa: S:rllan soturit,

luilta

Mlnncrhcirn-ristin

Keuruu 1979,173 sivua, va-

nrestarihiihtdjiin

ritlrin

ja
rajavriripeli

OIli

Rerrrckscn pilrti()taislcluista'Ialvis<xlassa Kuolajärven jl Joutsijärvc-n välillä,
Otava, Keuruu l9tl0, 232 si-

vua, karttapiirroksia.
Erillinen Patalj<xrna 17, Sallan Pataljrxrna. tuli talviso(lassa tunnctuksi kovuna joukkona. Kirjailija palveli itsc pataljoonassa komppanian päällikkiinä ja myiihcmntin komenta-

pohjoiseen, Otava,

s.

larvitrln sensaaliohakuistcn sotajiinnäreiden
Iukernist<lja

s.

sä rintamamiehiksi,

vaikka
olinpaikka oli yleensä 30 kilo-

metriä linjojsn t6k616".

Mitenkähän lienee
tosi rin- kyllä artamamiehet antavat
voa toisillekin. Missähän lienee tämä veikko monttujaan
kaivellut... ?
II
H

O

I lelsinkiläinen

lukijamme

Kirja sisältää lohijuttuja Nor-

suomenkielistä lähetystä, jos-

jan Näätrimöstä ja Grönlannista sekä kameramiehen kerrontaa Kuhmon ja Norjan peura-

maisemilta. Väliin mahtuu

kotoisempaakin tarinaa ja lapsuuden muistoja. kaikki mukavasti kerrottuina.
J.

sa julistettiin
sanatarkasti
että "koko -Neuvostoliiton

AGBNTTIROMANTIIKKAA

-olemassaolon

Michael Bar-Zohar: Askeleen verran edellä, Otava,
Keuruu 1979,2E7 sivta.
Mielikuvitusjutun tapahtumat
liikkuvat toisen maailmanso-

valtion alueelle".
Tieto on varsin. mielenkiintoinen. Siinäpä onkin jollekin

dan aikaisessa

nuorison kiisiin.'['ällaisiakin
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mean sotkuiseksi vyyhdeksi.

tai papeista, jotka lukee itsen-

lokuvia.

vunhaan hy-

viiän tyyliin picnten partioiden
elänrää ja taisteluja. Kerronta
on yksinkcrti.risla ja kr.lnstailenllrl()ntil. sopillrl vuikkapa

ri nnal l a

tänyt liikaa ja tulos jää tah-

lukija kirjoittaa, ettei lehden
pitäisi kirjoittaa "upseereista

soitti ja kertoi 14.9.80 kuunnelleensa Tallinnan radion

jlna.

Kirja kuvaa

liikkeen lisäksi sodan ulko-

uuan vihainen, "monttumieheksi" itseään nimiftävä

Veikko Haakana: Pohjoiseen, Karisto, Häneenlinna
1979, 146 sivua.

Kirja sisältää l7

erähenkistä
jutelmaa yleensä metsästyksen ja kalastuksen parista Suomen Lapin maisemissa.
J.

miehitetyssä
Ranskassa. Agenttina toimiva
kansainvdlinen seikkailija on
natseille kuvankauniine nais-

apulaisineen

ylivoimainen
vastustaja. Myynnin lisäiimiseksi on kirjaan sisällytetty
parikymmentä sivua seksiä ja
saman verran Gestapon julmuuksia.

S.

aikana sen sota-

voimat eivät ole kertaakaan
hyökänneet minkään muun

"edistykselliselle" historiantutkijalle selvittelemistä: mitähän mahtoivat olla ne poru-

kat, jotka syyskuun puolivälissä 1939 hyökkäsivät saaliinjaolle Hitlerin jo nujertamaan Puolaan ja saman vuoden marraskuussa samoin Hitlerin luvalla Suomeen?

o

r_
1 llalkaväen museon perusta' minen edistyy. Rakcnnukset
peruskorjataan Mikkelissä
vuosien I980-8: aikana ja

näyttelytilat rakennetaai

sitä

mukaa kuin peruskorjaus edistyy. Ensimmäinen osasto on
suunniteltu avattavaksi vuo-

den

I
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I

aikana. Varoja on

kerälksellä saatu kokoon noin
650.000 markkaa. mutta lisää

tarvittaisiin.

20.12.1939

Kemijärvellä

Mäntyvaaran taistelussa ilmeisesti Er.P 17:n eli Sallan
Pataljoonan riveissä. Mäntyvaaran taistelusta on artikkeli
tässä numerossa.
Kuka tietää tarkemmin Murasen
kaatumisesta? Tietoja pyytää lankomies Toivo Makkonen,
Väinölänkatu 19 as 24. 53lOO
Lappeenranta 10.

Muistakaa-

han. pääaselajin soturit, vaik-

ka pikkusummalla tukea tärkeää hankettal Postisiirtotilin
numero on 114462-2.
Kur

a:sa

- sata
\likkelin kasarmeja

suomalaisen
Me 109 -koneen pakkolaskun
mereen Kirkonmaansaaren

o

t-jtlJ-r

aja-alikersantti AIv i Mu-

ranen, syntynyt

I .1 1.1916

Korpiselän pitäjän Tolvajär-

ven

Uusimaan jarkosodan aikainen henkilöstö
ja Kirkonmaan puolustajat!

Kuka näki

\ uotta sitten.

f:]lTl

-o
I ytlir.n"

kylässä,

kaatui

]J_

I lelge

Witring Kokkolasta
tiedustelee. mihin Iehtemme
voittovarat joutuvat.
Lehti ei nykyisin tuota voit-

toa. Koko tuotto

käytetään

valmistuskustannuksiin ja
avustajapalkkioihin. Aikaisemmin, jolloin tulos oli parempi, voittovaroja lahjoitettiin mm. Sotainvalidien Veljesliitolle. jota myöhemminkin on yritetty eri tavoin tukea. Julkaisutoiminnan päättyessä lehden koko omaisuus
lankeaa sotainvalideille.

o
eo Wickström Hämeen-

itäpuolella 17.5.1944? Ko-

Iinnasta kaipaisi juttuja Is- ja
Vss-joukoista sekä ilmator-

neesta pelastettiin tykkivenee-

junnan 14-16-vuotiaista va-

seen vänrikin arvoinen ohjaaja. Tietoja pyytää lentomestari

paaehtoisista parin viimeisen
sotavuoden aikana.
Kuka
tarttuu kynään? Tietoja
voi
antaa myös suoraan Wickströmille. osoite Parolantie 6 A
I I . 13130 Hämeenlinna 13.

Timo Nyman, Erkontie I 1,
16300 Orimattila, puh. 918-

72000.
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