fi§ffif;m

AITT{3i

#§*

a\
{t

L\r
.t:

,

'§-.

a
,t'

]tW
§

§

*

§V

\\

..1
.,,rj§

§,

LAIMINLYöTY
KANSALAIS.
VELVOLLISUUS
Erään diktatuuri-

Venöjällö kaikki kielletty on todella kiellettyö,
mutta myös sallittu on
kiellettyö.

maan henkilötieto-

kaavakkeessa ker-

rotaan olevan

DIKTAATTOREITA
JA
VALTIOTIEHIÄ

Nukuimme yhdessö
puoluekokouksessa,
20.
julisti nainen.
ls nvkuitte ylhiiiillä-presidiumissa ja minä alhaalla
salissa.

seu- PUOLUE

vankilassa?
MAKSI
Jos ette, mistä Valtion lammasfarmilla
eräässä yksipuoluemaassyystä?
sa alkoi lampaita kuolla

o

o

ilman näkyvää syytä.
Kysyttiin neuvoa

puolueen maataloussihteeril-

LAHEISET
SUHTEET

rä.

Naispuolinen neuvosto-

kansalainen

saapui

Kremliin ja vaati pääsyä
Brezhnevin puheille.
Kun poliisivartio pysäytti
hönet, nainen pyysi kertomaan Brezhneville, että he olivat joskus nukku-

Missä laidunnatte

lampaitanne?

kysyi puoluemies.
\,zu6rtsn alarinteillä
- aina ennenkin.
kuten
Viekääpäs laumat
nyt laaksoihin! neuvoo
maatalousmies.
Näin tehtiin, mutta
lampaat kuolivat edelleen.
Viekää ne nyt ylä-

neet yhdessö.
Näin tehtiin ja nainen
pöösi nopeasti sisöön.
Brezhnev ei tuntenut
naista, mutta arveli toisaalta, ettei kukaan voinut muistaa kaikkia nuo-

ruuden syntejäön. Niiin
ollen hän tiedusteli koh-

niin ylös kuin
rinteille,

teliaasti, mitä nainen halusi.

Tömä vaati

jörjestyi.
Jööhyvöisiksi Brezhnev kuitenkin tiedusteli:
Anteeksi nyt, mutta
voisitteko
sanoa, missö
me olemme tavanneet?
Niiin vanhemmiten kun
alkaa tulla vähön huonomuistiseksi... Missö me
olemme nukkuneet yh,lj

mahdollista! käskee puoluesihteeri.

omaa

asuntoa, jonka Brezhnev
ktiski heti jörjestiiö. Sitten nainen vielii vaati
oman antton, joka sekin

dessii?

EI JÄÄ

raavat kysymykset: KOSKAAN
Oletteko ollut NEUVOTTO.

Lampaat *aahattiin
vuorille ja ne kuolivat
edelleen.

SELVÄ OLI ERO
SELVAT
Mistä voi erottaa PERIAATTEET

-kommunistin ja kapitalistin?

l{ovnTnunisti on

se,-joka lukee Marxin
ja Leninin kirjoituk-

mikii on
sallittu on todella sallittu. Kaikki muu on kielletSaksassa kaikki

ty.

Ranskassa on samoin
kaikki luvallinen toiminta

sia. Kapitalisti on se,
joka todella ymmär-

sallittua, mutta

tää ne.

sallittua.

mYös

kaikki kielletty on siellö

Nyt viekää ne joki-

on
varsille!

puolueen

neuvo.

Tehtiin neuvon mukaan. Parin päivän kuluttua kuoli viimeinenkin
lammas.
Vahinko! sanoi

puoluesihteeri

saatuaan

Minultiedon asiasta.
- paljon
la olisi ollut vielä
ohjeita ja neuvoja.

15.1. 1981
25. VUOSIKERTA
JULKAISUA:
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Puh@njohtaja L. Haryila, ev evp
N. Riuttala, ev evp, E. Pakkala, komdri evp
S. Alapuro, evl evp, E. Eräs@ri, ev evp

Pr{ÄTOIMITTAJA E. Eräsaari, ev evp.
TOIMITUS

Te*rönkatu 35 B, 00260 Helsinki 25,
quh. 446242 ksllo 1O-14.
YLEISSIHTEERI JA
TALOUDENHOITAJA
Tellervo Kaiponen

TAITTO: Tesma H€llström

n, m,211 Helsinki 2'l
Puh. (90-) @2 40,61, 670 272,
P6lilokero

pctisiirtotili 7259-1
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hhnrot)
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Nobelin palkinnon saanut fyysikko, Neuvosto-

liiton ehkä

tunnetuin

"toisin ajatteleva" tiede-

mies, on huolestunut yhä
kiihtyvästä varustelukilAnnankatu 29 A, 00100 H:ki 't0,
puh. vaihde 60941, ohivalinta 6094
vasta ja kirjoittaa NeuPGtisiinotili 7259-l
vostoliiton osuudesta siiVUOT'ESSA 12 NUMEROA
hen muun muassa näin:
"Kiihkeö asevarustelu
TII AUSHINNÄT:
. kk 89,ei tietenkätin ole yksin
Neuvostoliiton aiheuttaSANOMAPAINO $ 1981
maa, \'aan monenkeskiqen kehityskulku liihes
lssN o45l-3371
o
kaikissa teknologisesti
N:o 1
kehittyneissä maissa.
TÄSSÄ NUMEROSSA
Maailman tilanteen
arvioimiseksi
tarkkaan
4 ILMAPUOLUSTUS
on kuitenkin otettava
TALVISODASSA
1O TALVISODAN
huo mioo n N e uvo sto liito n
LOPPIAINEN
erityispiirteet. Maa on
AITTOJOELLA
suljettu
totalitaarinen
14 RYKMENTTI
jolla
valtio,
on laajasti
PAKKASEN
,
militarisoitu talous ja byKOURISSA
18 KAHDEN MIEHEN
rokraattisesti keskitetty
PARTIO PETSAMOSSA valvontavalta. Nömä
21 TULI TEHTYÄ
piirteet tekevöt maan
ATAKKI VYTEGRAAN
kasvavan mahdin poik26 KUOLEMA ISKI
ke uks e llis e n vaaral lis e kPAUKUTTAJA.
VAARAAN
si.
28 ENSIMMÄINEN
Demokraattisemmissa
EVAKKOTIENI
y htei skunni s sa as e varus2 DIKTAATTOREITA
telun jokainen askel alisJA VALTIOMIEHIA
30 KAKSI MURHEELLISTA tetaan julkisen talousarMESTARIA
vion kiisittelyyn ja poliit17 KROKODIILI
tiseen tarkasteluun. Neu-

vostoliitossa asevarustekoskevat päiitökset
tehdöiin suljettujen ovien
takana, ja maailma saa
tietäö niistä vasta sitten,
kun ne ovat jo tapahtuneita tosiasioita. Vieliikin pahempaa on, ettii
myös ulkopoliittiset, sotaa ja rauhaakin käsittelevöt päötökset tehdöön

lua

samoin.

Neuvottelut asevarustelu n rajoittamiseksi ovat
mahdollisia vain silloin,
kun osapuolet ovat strategisesti yhtö vahvoja.
Länsimaiden on tehtiivä
kaikke nsa säi lyttäci kse en

voimien tasapaino eikä

alistuttava

kiristykseen
tai euro-ohjuksia vastaan
nostetun kampanjan kaltaiseen kansankiihotuk-

seen.

Asevarustelun rajoittamisen ohella on eritttiin tärkeöö sopia kuu-

mimmat

kansainvriliset
Neuvostoliiton
tunkeutumisen Afganistaniin tuomitsi 104 maata, mutta sota siellci jatkuu yhtö kaikki. Taloudelliset ja poliittiset
sanktiot ovat iiärimmäisen törkeitä, sillä ne voi-

kiistat.

vat vahvistaa

vastuun-

ja

tuntoisempien
itsenöisemmin ajattelevien neuvo stoj oht aj i en as e maa.

Mutta jopa ihmisten

sy-

vöö rauhantahtoa käytetäiin hyväksi ja tömä on
ehkä raaempaa petosta
kuin miktiön muu. Rauhantahtoa käytetään oikeuttamaan mitä kieltei-

simpiä piirteitö
samme

-

maas-

taloudellista
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eprijärjestystä, ylenpalttista militarisointia,
niiennöisesti puolustuksellisiu ulkopoliittisia

toimia (kuten
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Tshekko-

slovakian ja Afganistanin tapauksessa) sekö vapauden puutetta suljetussa yhteiskunnassamme.

Kansakunta, joka on kes-

tänyt sodan hirviuiivöt
menetykset, raakuuden
ja tuhon, kaipaa ennen
kaikkea rauhaa. Ttimä
on suuri, syvöllinen, v,oi-

sen ollessa

kyseessö

muuttuvat roboteista ihmisiksi. "

On rohkaisevaa nähdä.
että vilpitön rauhan ajatus viriää ja elää kaikissa
maissa. Toivottavasti se
ehtii vaikuttaa vallanpitäjien kannanottoihin ennen suurta katastrofia. E
4

llma.puolustu

talulsodassa

ja

rehellinen tunne. Neuvostoliiton johtajat eiviit ränä piiiviinä
toimi eivätkä voi toimia
vastoin tötä ihmisten
suurinta toivetta. Haluan
uskoa, ettö neuvostojohtajctt ovat vilpittömiä
suhteessaan rauhaan ja
makas

AAKE PESONEN

Talvisodan syttyessä oli maamme iImapuoluslus vielä jokseenkin lapsenkengissään.

Suurvaltavihollinen hyökkäsi vahvoin muodostelmin myös suojattomia
siviilikohteita vastaan.

Kärsittiin tappioita, mutta myös
viholliselle annettiin navakoita isku-

ja.
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Kirioittaja talvisodan työpaikallaan,

Tämä suomalaista ilmavalvontalottaa esittävä kuva kierteli maailman lehdistössä otsikolla 'Maailman urhoollisin
nainen".

SUOMEN kohtalona talviso-

pommitukset, mutta Suomi
joutui ilmaterrorin kohteeksi
koko valtakunnan alueella

dassa oli joutua oikeastaan en-

simmäisenä maana totaalisen

ilmasodan uhriksi

toisen

useimpien kaupunkien ollessa

maailmansodan alkuvaiheis-

täysin suojattomia. Tämä ko-

sa. Sitä ennen tunnettiin tosin
Espanjan sodan aikana saksa-

tirintamaa vastaan kohdistetfu

laisten suorittama Guernican
kaupungin ja Puolan valtauksen aikana Warsovan tuhoisat

terrori

oli

Kuusisen hallituksen perustamisen ohella varmaankin rnyiitävaikuttanlassa
ihmeellisen talvisodan hengen

syntymiseen.

Miten nuori ilrnapuolustuksemme ensinkään selviytyi
tehtävästään, johon se ei ollut
kalusehtinyt valmistautua
ton vajavaisuudesla puhumat-

minnan ja väestönsuojelun.
Viimemainittuun

kuuluu

myös palontorjunta. Sotatoimialueell:r ilmapuolustus kä-

sitti rint:rnrajoukkojen suojaamisen sekä it-tykistön että len-

lakaan'J

tojoukkojen avulla. Viime-

llrnapuolustus kiisitti kotirintrurrrrlla sekä ilrnirvoirrricn
että ilnralor juntatykistön l()i-

n-rainittr-rjen vihollisen lentotu-

kikohtia vastaan suorittarnat
ponrmitukset ovat tavallaan
5

Kouvolassa kummassakin yk-

puolustusaluekeskuksille

si ja Karjalan kannaksella loput kaksi patteria. Kevyestä

(IPAK), jotka hälyyttivät ityksiköt ja vss-keskukset. Ivasemilla toimivat valppaasti

ilmatorjuntatykistöstä oli Helsingissä yksi jaos, Antreassa
ja Imatralla kummassakin patteri ja erilliset jaokset vielä

Joutsenossa, Kaukopäässä,
Kotkassa, Korialla, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Ilmatorj u ntakonekiväåirijoukkuei-

SUURVALLAN
ILMA.ASE
ISKEE
Neuvostoliiton

ta oli Kannaksella neljä, Laatokan koillispuolella kolme ja
lisäksi joukkue Jääskessä, Ensossa, Hiitolassa, Elisenvaarassa, Simolassa, Savonlinnassa, Pieksämäellä, Lahdes-

arvioidaan
keskittäneen Suomea vastaan
yli tuhat lentokonetta, jotka
toimivat lähinnä Leningradin

sa, Hyvinkäällä, Tampereella

den tukikohdista käsin. Etelä-

ja Jyväskylässä.
Yhteensä oli ilmatorjujilla
talvisodan aikana käytettävissddn 122 ilmatorjunta-asetta.
Lisäksi oli Helsingissä ja Viipurissa kummassakin yksi valonheitinpatteri.
Talvisodan ajan harvinaisen
kovista pakkasista kärsivät
varsinkin raskaat tykit, joiden

palautuslaitteet lakkoilivat
voiteluaineiden kangistuessa.
Kenttäarmeijan keveiden yksiköiden huolena oli puoles-

Talvisodan ensimmäiset pommit oval rskeneel Helsrnkrin

urheat lottamme.

alueen kentiltä, mutta myös
sen miehittämien Baltian mai-

ja Varsinais-Suomelle oli suurimpana uhkana Eestin rannikolla sijaitseva Paltiski.
Marraskuun 30. päivänä oli

vihollinen ylittänyt itärajan
useissa kohdin jo klo 7 tie-

noissa ja ilmahyökkäykset al-

koivat pari tuntia myöhemmin
kohdistuen Viipuriin klo 9 ja
Helsinkiin 9. 15 sekä lisäksi
useihin täysin suojattomiin
asutuskeskuksiin.

Sodan ensimmäisen viholliskoneen ampui alas 30.1 I .

ennakoivaa ilmapuolustusta.
Sekä lento- että it-joukkojen
toiminta edellyttää tehokasta
ilmavalvontaa

ja

havaintojen

nopeaa viestitystä.
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VAATIMATON
TORJUNTAVOIMA
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Ilmatorj untatykistön kalustotiIanne oli syksyllä 1939 varsin

heikko. Välttämäftömät lisähankinnat olivat vasta neuvot-

teluvaiheessa. Käytettävissä
olevasta kalustosta voitiin perustaa vain l0 raskasta jaZ l12
kevyttä patteria, 2 ilmatorjuntakonekiväärikomppaniaa sekä l6 erillistä ilmatorjuntajoukkuetta. YH:n aikana maahan saatiin jonkin verran lisää
kalustoa, nimittäin 22 kappa-

,:a.l\rr.
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Sodan ensimmäinen vihollisen pommikone on pudonnul Helsingin Munkkiniemeen

matorjuntatykkiä. Tammikuussa saatiin Lappiin ruotsalaisten vapaaehtoisten mukana

klo 9.45 Suomenlinnan Länsi-

Rask.It.Ptri kiinteillä

terin päällikkönä oli luutnantti
Aake Pesonen. Samana päivä-

letta 4O millin ja 45 kappaletta

raskas ilmatorjuntapatteri ja

20 millin aseita.

ilmatorj u ntakonekivääri komppania.
Raskaat patterit oli sijoitet-

ja

tu siten, että Helsingissä ja
Viipurissa oli kummassakin

män vuoksi oli pakko suorittaa usein aseman vaihtoja, mikä tapahtui öisin.

kaksi 20 millin kevyempää il-

kolme patteria, Riihimäellä ja

Ilmavalvonta perustui näköhavaintoihin ja niiden nopeaan ilmoittamiseen ilma-

105 millimetrin ilmatorjunta-

kanuunaa sekä kaksi
6

40

ro

taan tuliasemissa suojautuminen, koska jäätyneeseen maahan saattoi aseille saada suojamontut vain räjäyttiimällä. Tä-

Kahdella panssarilaivalla
oli kummallakin Iisäksi neljä

SA-ll

Mustalla sijainnut

5l

.

76
mm:n Bofors-tykeillään. Pat-

klo I I paikkeilla ampfi2Z.
Rask.It.Ptri, jonka päällikkönä oli kapteeni Kaarlo Seppii/ä, Karjalan kannaksella alas
nä

ILMAPUOtUSIUS...

yhden pommituskoneen

ja

korkeudessa lentäneistä ko-

Karjalan kannaksella oli an-

Ristniemessä sijainnut rannik-

neista alas yhden tykkiensä

karin painostus ilmasta käsin

kantaman äärirajoilta.

helmikuun

kotykistön

Putilov-patteri

puolen päivän paikkeilla Viipuria pommittamassa käyneen

pommituskoneen. Patterin
päällikkönä toimi luutnantti
Sulo Viljakainen.

Hälytyksiä

dan aikana

Helsingissä

6l

kertaa ja häly-

pa-

himmat vauriot sodan kahtena
ensimmäisenä päivänä, jolloin

pommituksissa kuoli 9l ja
haavoittui 236 henkilöä. Pelastukseksi koituivat huonot
L-ntosiiåit. joita ke'sti ioulu-

päivänä, jolloin

vihollinen riehui

5OO koneen

voimin pääpuolustusaseman
ja sen taustan joukkojen ja
tieyhteyksien kimpussa, mikä

lopulta osaltaan johti pääpuo-

lustusaseman murtumiseen

tyksiä oli 126. Kaupungin

Summan alueella ja 14.2. al-

valn
oli
53.Rask.It.Ptrin yksi jaos eli

kaneeseen vetäytymiseen.

suojana

POMMEJA
KAUPUNKEIHIN
HELSINKI koki sodan

oli

koko sodan aikana 8l kappaletta ja hälytystilaa kesti yhteensä 73 tuntia.
TURKUA pommitettiin so-

l.

TORJUJAT
KUNNOS.
TAUTUVAT
Ilmatorjunfayksiköistä korjasivat parhaimman serdon luonnollisesti sotatointialueella
toimineet kevyet yksiköl. joil-

le riini jatkuvasti maaleja.
Mutta nc olivat jatkuvasti

kaksi tykkiä. päällikkönään

myös itse maalcina, mikä pakotti ne suorittanaan öisin

res.vänr. Teppo Volanne.

asemartvaihtoja. Tykkirn«rnt-

1o-

tujen kaivanrinen

ka useilla aseman vaihdoilla
yritti antaa hyökkääjille kuvan

vahvemmasta ilmatorjunnasta. Tehtävä oli ylivoimainen.
multa häirintli onnistui usein
ia puclotuksiinkin yllettiin.

seen maahan
maa.

oli

jäätynee-

ankaraa hom-

Suomalainen 7 .62 llKk/31 VKT oli näppärä matalatorjunta-ase, tulinopeus
2OOO laukausta minuutissa

,P
,3 *n*

Helsrngrn Vallrlassa palaa

oli

kuun 19. päivään asti. Sen jäl-

Kaupungin suojana

keen Helsinkiä pommitettiin

40 mm:n kevyt Bofors-patte-

joulukuussa kolmena ja tammikuussa 1940 kahtena päivänä tappioiden jäädessä kuitenkin vähäiseksi eli 29 kuolleeseen

ja l4

haavoittuneeseen.

Joulukuun l. päivänä ampui Ilmalan kalliolla sijainnut
vänrikki M. Karppisenalaisena toiminut 8.Kev.It.Ptri alas
matalalla lentäneen ja kaupunkilaisia konekivääreillään tu-

littaneen

pommituskoneen,

joka putosi Munkkiniemeen,
silloisen Kadettikoulun läheisyyteen.

Joulukuun 22. päivänä am-

pui

ta

5I

.Rask.It.Ptri Tamperet-

pommittamasta palaavista

ja Helsingin yli 5000 metrin

myös

ri, mutta se ei useimmiten yltänyt hyökkääjien käyttämiin
lentokorkeuksiin. Turun pornmituksissa kuoli yhteensä 4tt
ja haavoittui I45 henkilöä.

VIIPURI joutui heti sodan
alkupäivinä tuhoisien hyökkäysten kohteeksi kokien koko sodan aikana 64 ilmahyökkäystä. joissa tuhoutui ja vau-

rioitui

85 7o kaupungin kiin-

år
L',

l*
i

ti

teistöistä. Joulukuun alkupuoliskolla vallinneet huonot lentosäät tekivät onneksi väestön
evakuoimisen mahdolliseksi.

Ankarin hyökkäys tapahtui
helmikuun 18. päivänä. jol-

loin 250

pommituskonetta

*3-

raunioitti kaupungin.
7
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Hyökkäyksissä lasketaan pudotetun noin 55 000 räjähdysja 41000 palopommia. Lisäk-

si todettiin

koneiden tulitta-

neen konekivääreillään

44O

kertaa.

Pommitusten laajuutta ia
voimakkuutta kuvannee alla
oleva tilasto:

Pommitus-

r(}

-{å-.!{

-l-[

Viipuri
Kouvola

t. -"
|
.S

kertoja

Paikkakunta

,.

ilr,-x

Juuri ennen talvisotaa kalliilla rahalla hankitut saksalaiset 20 ltK/3O BSW-tykit lekivät hyvää työtä
singissä Alkon katolla

-

tässä Hel-

.40

Riihimäki
Lappeenranta

36

Turku
Lahti

6l
23

Tampere
Hanko

Keveistä 40 mm:n Boforspattereista kunnostautuival
parhaiten seuraavat:
2.Ptri (luutn. Kyösti Pul-

12

72

l0
l9

Mikkeli
Rovaniemi
Helsinki

liainen) 34 pudotusta, l.Ptri
(luutn. Aki Marte) 32,23.Ptri

8

(res.luutn. B. Lunö 14 ja
2l .Ptri (res.luutn. O. Niemi-

Koneiden lukumäärä

nen) lO pudotusta.

Viipuri

It-konekivääri komppan iois-

ta niittivät koneita

parhaiten

Riihimäki
Lappeenranta

Turku
Lahti

V. Valorinta) 29 konetta,
l.It.KKK (res.luutn. L. Vepsiiliiinen) 24 konetta,
4.It.KKK (res.luutn. O. Rahela) 23 konetta, 2.It.KKK
(res.luutn. K. Sjöholm) 18 ja
6.It.KKK (res.luutn. P. Kar-

vaurioittivat saman verran.
Aselajin nuoruudesta johtuen
niiden päällikköinä toimi

it-pattereiden

pudotukset jäivät vähiin, yhteensä 32:een. Karjalan kannaksella ja Riihimäellä toimineen kapt. K. Seppiiliinosalle

tuli I0, res.kapt. W. Bengelsdorfin 6. luutn. P. Viirin 4,
luutn. P. Keiniisen 4, kapt.
E. Tarvaisen 3 ju luutn.
A. Pesosen 3 sekä luutn.
8

2@

Mikkeli

ll0

Rovaniemi

170
70

keasti 540

ja lievästi l3l6

henkilöä.
J,

reita, jotka kasvoivat tehtä-

Raskaiden

2&

Hanko

Pommituksissa kuoli koko
maassa 956, haavoittui vai-

t:

enimmäkseen reservin upsee-

ta.

850
620
550
440
300

Tampere

Helsinki

vonen\ 17 konetta.
Yhteensä kevyet it-yksiköt
pudottivat lähes 300 konetta ja

pia upseereja lukuunottamat-

1400

Kouvola

alas seuraavat yksiköt:
(res.luutn.
5.It.KKK

väänsä ankarassa käytännön
koulussa. Vähälukuiset aktiiviupseerit toimivat esikunnissa ja raskaiden it-yksikköjen
päällikköinä joitakin nuorem-

64
39

ffi$

lrL

Myös aineelliset vahingot
muodostuivat huomattaviksi.
Pommituksissa tuhoutui 52 ki-

--...r

Ruotsalaanen 40 ltK/38 Bolors oli aikansa mestariteos. Tässä sitä käyttelevät pohioisrinlaman ruotsalaiset vapaaehtoiset

K. Kosken 2. Raskaat Patterit
pääsivät näyttämään tehonsa
vasta jatkosodan aikana, jolloin ne keskitettyyn sulkuam-

POMMITUSTEN

jattuina saavutti-

vat suuret torjuntavoittonsa
Helsingin ja Kotkan puolus-

AIHEUTTAMAT
TAPPIOT

tuksessa vihollisen suoritta-

Neuvostoliiton

muntaan

oh

mien massiivisten
käysten aikana.

yöhyök-

LAAJUUS JA
NIIDEN

lentojoukot

suorittivat talvisodan aikana
pommituksia 689:lle paikkakunnalle yhteensä 2726 kertaa. Useimmat näistä kohteista «rlivat täysin suojattomia.

vi- ja 1690 puutaloa. Lisäksi
vaurioirui 562 kivi- ja 4371

puutaloa.

VÄESTON.
SUOJELU TOIMII
Suomalaisten kemistien seuran

v.

1927 perustamasta Suo-

men Kaasupuolustusyhdistyksestä kehittyi kolme vuotta
myöhemmin Suomen Kaasusuojelujärjestö, joka vahvisti
mm. siviiliväestölle tarkoitetun kaasunaamarimallin ja jär-

ltMAPUorUSruS...
jesti kursseja palo- ja poliisipäällystölle. Sen toiminta pe-

rustui vapaaehtoiseen työhön
ja

v.

1934 perustettu Väestön-

suojelukoulu siirtyi valtiolle
vasta vuoden 1939 alussa.
Väestönsuojelukomitean
3.3. 1938 valtioneuvostolle antama lakiesitys väestönsuoje-

lulaiksi meni lävitse

vasta

marraskuun 1939 lopulla eli
aivan sodan kynnyksellä.
Sodan aikana tapahtuneissa

pommituksissa syttyneet tulipalot olivat suurin tuhon teki-

jä, mikä johtui

puurakennusten lukuisuudesta ja vihollisen

ILMAVOIMIEN
TOIMINTA JA
SAAVUTUKSET
Liikekannallepanossa muodostettujen ilmavoimien kokoonpano

oli

seuraava:

LentoR 1, vahvuus 36 hä-vittäjäkonetta, alistettu Kannaksen armeijan komentajalle, pääosiltaan Suur-Merijoel-

la ja Lappeenrannassa;
LentoR 2, vahvuus 46hä-vittäjäkonetta, alistettuna ylipäällikölle Ilmavoimien komentajan alaisena, Immolas-

I

joista viimeksi mainitut tiedustelukoneet olivat jo mu-

varmempia kuin ilmatorjunnan pudotuslukemat, koska

seoon kelpaavia.
Sodan alkamispäivänä
30. I l.1939 eivät hävittäjäkoneemne pystyneet matalan
pilviverhon takia tavoittamaan

ampumamatkakin

viholliskoneita, mutta joulukuun I . päivänä päästettiin jo
pellit auki.

tiedustelukoneita
täjäkoneita 37.

Kunnian ensimmäisen ilmavoimien ampuman viholliskoneen alas ampumisesta
sai luutnantti llmari Vuorela,
joka avasi tilinsä ampumalla
alas SB-koneen klo 12.05 Kämäräjärven länsipuolella, ja

sodan aikana 62, joista vihol-

vaurioitti lisäksi toista konetta
niin että siitä tulivat öljyt ulos
ja tukikohtaan paluu taisi jää-

teensä 35.

dä onnistumatta. Valitettavasti Vuorela lensi viimeisen lentonsa jo tammikuussa 1940.
Toisen koneen pudottajaksi

ehti luutnantti Eino Luukkanen, ja lisää pudotuksia tuli
vielä muilta saman laivueen
lentäjiltä. joukossa myös sen
komentajan kapteeni Eka
Magnussonin itsensä alas ampuma. Kaikkiaan pudotettiin
tässä kaksituntisessa ilmataistelussa l0 konetta ja vaurioitettiin Iisäksi seitsemää.

Poikkeukselliseen saavutukseen ylti 6. I . 1940 luutnantti Jorma Sarvctnto, joka

pääsi vihollisen 7-koneisen
muodostelman hännille ja am-

pui 4-5 minuutissa Utin ja

Ruotsalaisvalmisteinen 76 llK/27 Bofors tuliasemassa Viipurin PatterinSA-kuva
mäellä

suurin määrin käyttämistä pa-

lopommeista. Väestönsuoje-

sa, Lappeenrannassa ja SuurMerijoella;

palontorjunta
kärsi sekä kaluston että koulutetun miehistön puutteesta ja
sotatalven poikkeuksellisen
ankarista pakkasista s:urunutustöiden aikana. Näissä teh-

LentoR 4, vahvuus 14
-pommituskonetta, alistettu
ylipäällikölle. Joroisissa ja

tävissä toimineet ansaitsevat

lässä.

kunniamaininnan uhrautuvasta ja vaarallisesta toiminnastaan taistelussa tulen tuholaista vastaan.

Lentolaivue 36, vahvuus 6
-tiedustelukonetta, Vuosaares-

luun kuuluva

Luonetjärvellä;

-l4

Suomenlahden välillä alas siitä kuusi. missä vaiheessa hänen aseistaan loppuivat patruunal. Seitsemännen ampui
kuitenkin alas luutnantti Pehr
Sovelius Suursaaren lähistöllä. Sarvannon suoritus lienee
vieläkin maailmanennätys
alallaan.

Ilmavoimamme suorittivat
talvisodan aikana yhteensä:
3900 torjuntalentoa
I lO0 yhteistoimintalentoa
800 pommituslentoa

70 valokuvauslentoa
Lentotunteja kertyi sotalennoista yhteensä 6300.

oli lyhempi. Lisäksi tuhottiin koneita
pommitusmatkoilla vihollisen
tukikohdissa. Alas ammutuista oli pommituskoneita 143,

l0 ja hävit-

Omia koneita menetettiin
lisen hävittäjäkoneiden alas
ampumina 35, ilmatorjunnan

8, epäselvinä tapauksina 4 sekä huonon sään
ja onnettomuuksien kautta 15.
Omia koneita vaurioitui yhampumina

Lentojoukkojen miehistötappiot olivat 75 kaatunutta ja
26 haavoittunutta. Kaatuneista oli 40 upseereita, joista 8
vapaaehtoista ulkomaalaista.
Aliupseereita kaatui 32, joista
yksi oli ulkomaalainen.
Konetäydennystä saatiin ulkomailta 138 ja ulkomaalaisia

oli ilmavoimien palveluksessa

l3 eri

kansallisuudesta yh-

teensä noin 50. Näistäkin vain

pieni määrä osallistui sotalen-

toihin ja suurin osa saapui

maahan aivan sodan loppuvaiheessa ja jopa sen loputtuakin.
Neuvostoliittolaisissa Iäh-

teissä kerrotaan Suomen saaneen sodan aikana ulkomailta
jopa "tuhatkunta" amerikkalaista lentäjää sekä yhteensä
yli 500 lentokonetta Englannista, Ranskasta ja Ruotsista.
Se on taas sitä "historiaa".
Suomalaisten lähteiden mu-

kaan, jotka perustuvat sotapäiväkirjoihin ja taistelukertomuksiin, nousevat Neuvosto-

liiton lentokonetappiot talvisodan ajalta yhteensä noin
1oO:aan. Tästä oli ilmatorjunnan osuus noin 300, lentojoukkojen 200, maavoimien
41, merivoimien 49, minkä li-

säksi pommituksin ym. kei.
noin lasketaan tuhotun 105

konetta. Vastapuolen virallisia lukuja ei ole tiedossa.

Lentolaivue 16, vahvuus
tiedustelukonetta, Värtsi-

sa.

Yhteensä koneita

oli

I16,

HYVÄ
TEHOSUHDE
Viholliskoneita tuhottiin ainakin 200. Nämä tilastot ovat

(Kirjoituksessa on käytetty liihteinä
Veikko Rantalaisen kirjaa Ilmatorjuntajoukot 1925-1960 ja Risto Pajarin
kirjaa Talvisota ilmassa sekä eräitä

sotapäiväkirjoja.)
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HEIMO RAUTAVA

Iqlvisodqn
o

men

Heittimen ammukset tupsahtelevat jatkuvasti kallion
taakse. Tuntuu, että ne kourivat joka kolon. Mutta tykistön

ammukset ne varsinaisesti
kyntävät mäkemme pirunpelloksi.

Vähitellen pääsen henkiseen tasapainoon. Tähän tuli-

mereen ei voi vihollinenkaan
hyökätä, mutta heti keskityksen tauottua ovat ne kimpussamme. Nyt päivällä ovat vain
tähystäjät kuopissaan
mut- henta ovatko he selvinneet
gissä? Vasemman tukikohdan
miehet ovat suurimmalta osal-

ta tämän kallion antamassa

ON LOPPIAISEN

AATTO

vuonna 1940.
Iltahämärissä 7./JR l6 aloittaa marssin kohti Aittojokea.
Pakkanen on ankara. Patruuna-ajoneuvojen jalakset narisevat pakkaskitkaisella tiellä.

Kenttälapio kilahtaa silloin
tällöin marssijan vyövarustukSCSSA.

Kello 19 on vaihto oltava
suoritettu taisteluetuvartiossa.
Lammassärkästä tulee Aittosiltaan matkaa noin viisi kilometriä.
Tien vieret ovat vielä taiste-

lujen jäljiltä. On

tuhottua

panssaria, kaatuneita vihollisia ja kuolleita hevosia. Venä-

läisen naftan haju syöpyy
tuolta tieltä Iähtemättömästi

O Agläjärveltä Aittojoelle työnnetty
vihollinen ei hevillä antanut periksi
kerran toisensa perästä se yritti
lyödä pahoja tappioita kärsineen vähälukuisen puolustajan.
O Etuvartioaseman taistelua johti
nuori vänrikki, jonka päätös oli selvä: Olkoon vaikka viimeinen taisto,
mutta tästä ei lähdetä!
O Monivaiheisesta ja hermoja repivästä torjuntataistelusta kertoo
komppanian päällikkö, silloinen reservin vänrikki ja nykyinen majuri.

suojassa. Tuossa vierellä kyyhöttää lumessa vänrikki Honkavaaran tulenjohtue.
KIo I3.00 päättyy keskitys.

Kolme tuntia olemme maanneet miltei liikkumatta lumessa. Kylmää ei ole tuntenut,
huolimatta
ta.

-30"C

pakkases-

Nyt asemiin! karjuu tukikohdan
185 cm pitkä päällikkö kersantti Lammi ja Iäh-

tee itse edellä harppomaan
kohti

asemia.

Kaksi täydennyksenä tullut-

ta miestä juoksee

ohitseni

taaksepäin. Karjaisen heille
pysähtymiskäskyn ja kaiketi
äänessä on pontta. koska mie-

het pysähtyvät.
Asemat on saatava miehitetyksi

!

mieleeni.

Vihollinen on ruvennut
vaihtojamme häiritsemään.
Koetamme mahdollisimman
äänettömästi ne suorittaa.

Vaihto onnistuukin

tap-

pioina. Vaihdettavan komppanian päällikkö luutnantti
Jussi Kirjavainen ihmettelee
komppaniani pienuutta.

nauttimaan pakettinsa sisältöä
telttaansa, joka on noin 150 m
etulinjan takana, silloin vielä

mentoteltalle. Se

tiheässä kuusikossa.
Omituinen rauhattomuus on
vaivannut minua koko aamun.
Tunnen nahassani, että jotakin
on tulossa.

karinteessä. Teltta sijaitsec nimittäin penkereellä. sekin tietysti takarinteellä, suurten

Lyhyin syöksyin pääsen ko-

on

tyhjä.

Komentoryhmä on teltan ulkopuolella olevan kallion ta-

TULEVAT!
Jo alkaa pikakivääri naputtaa
vasemmalla.

Korkeimmalta kumpareelta
koetan saada yleiskuvaa tilanteesta.

Vasemmalla hyökkää vi-

hollisosasto huutaen ja tulittaen. Tien suunnassa kolistaa
kolme panssaria asemiamme

Pikaisesti käyn Alfthanin
teltalla hörppäämässä kahvit.

honkien suojassa.
Teltan ympäristöä myllertävät hongissa räjähtävien kra-

Puolijuoksua lähden sieltä takaisin komentopaikalle.

kohdin on teltta jo sirpaleiden

jaista.

tarinoi isällisesti.

silpoma.

Yöstä selvitään kuitenkin
hyvin. Vain normaalia tulitoi-

RYMINÄ ALKAA

Syöksyn penkereen alapuolelle komentoryhmän luo.

mintaa.

Silloin se alkaa!
Olen noin sadan metrin

Myllerrys ympärillämme on

Komentoryhmä on suurimmalta osalta asemissa.
Nyt tulee vasemmalta haavoittunut pk-mies Kuusholma
luokseni. Hän kertoo kersantti
Lammin pyytäneen yhtä ryhmää avukseen. Lupaan lähettää ryhmän.
Lähetän asialle alikersantti

Ethän sinä poikaparka

- edes kaikkia
pysty

asemia

miehittämään kahdella vajaa-

lukuisella joukkueella!

Loppiaisaamu

Jussi

valkenee

naattien sirpaleet.

Useista

helvetillinen. Mäen puut pirstoutuvat, kokonaisia puita len-

kylmänkirkkaana. Komppanialle alistetun kk-joukkueen

päässä komentoteltastani, kun

koko Aittosillan mäki peittyy

telee ilmassa

johtajana on vänrikki Alt'than.
Hän on saanut myöhästyneen
joulupaketin ja pyylää minua

kranaattien räjähdyspilviin.
Vilkaisen kelloani
tasan

piiskaa meitä kallion suojassa-

10.00.

tuneita.

10

-

ja

ilmanpaine

kin. Olemme aivan huumau-

kohti. mutta oikealla on hil-

Virtasen, joka on komento-

ryhmän johtaja. Hänen

on

mentävä oikealle tien toisella
puolen olevan tukikohdan
päällikön vääpeli Viljasen
luo, jonka on heti irrotettava
ryhmä asemistaan alikersantti
Virtasen mukaan.
Komppanialla ei ole min-

käänlaista reserviä. Kaikki
puhelinyhteydet ovat poikki.
Tykistön tulenjohtue Iähtee

heti keskityksen

päätyttyä

taaksepäin enkä heitä enää
näe.

Komentotelttaan on jäänyt

yksi elävä olento, joka on selyis5vinnyt myös hengissä

- luoktikoira. Koiramies tulee

Nyt, nyt pitäisi

posahtaa,

jos miinat ovat kunnollisia.
Aivan hengitystä salpaa
eikö ne räjähdäkään?

-

Silloin hyppää toinen panssareista koholle. Jalkaväen
aseiden äänten ylitse erottuu
voimakas töytäisy. Tuli hulmahtaa moottorista. Tornin
kansi lentää auki ja kolme
miestä hyppää vaunusta ulos.
Pk-suihku kesyttää heidät paIavan vaununsa viereen.
Toinen vaunuista ajaa edelleen kiertäen miinoituksen. Se
jatkaa matkaansa kohti pääpuolustuslinjaa maantietä pitkin.

,,JOUKKUEEN
ASEMAT OVAT

Olemme tulleet Viljasen
asemista maantien laitaan,

TYHJÄT"
Alikersantti Virtanen ilmestyy

hillittyyn tapaansa vierelleni
ja sivumennen kuiskaa:
Asemat oikealla ovat

tyhjät.
Epäilen hetken, ettei Virtanen ole käynyt koko asemissa.
Korpraali Vasama mukanani
lähden itse ottamaan asiasta
selvää. Vähäistä aikaisemmin
on Lammilta tullut uusi pyyntö: Yksi ryhmä nopeasti avuksi! Lähetin mukana laitoin silloin Lammille tiedon,

että

miehet tulevat heti.
Vihollisen tykistö on ruvennut jauhamaan takamaastoam-

kun Lammassärkän suunnasta
alkaa kuulua panssarin kolinaa. Vihollisen hyökkäysvaunu ajaa sieltä takaisin.

Tässä meillä

olisi tykki,

mutta emme osaa sitä käyttää.
En saa edes Iukkoa auki. Emme ole kumpikaan ennen eilistä päivää nähneet pst-tykkiä.
Kopeloimme Vasaman
kanssa tykin hanikoita, mutta
mekanismi ei kiireessä selviä.
Meillä ei ole käsikranaatteja,
ei kasapanoksia. Panssarikuopassa kyyristellen annamme

vaunun ajaa ohitsemme. Sinne se katoaa omalle puolelIeen.

Lyhyin syöksyin ryöpsähte-

me maantien suunnassa.

lemme takaisin Aittosillan

Syöksymme Vasaman kanssa
maantien yli. Tietä pystyy vi-

mäelle. Ajatuksissani takoo:

hollinen tähystämään ja tulit-

taisto, mutta kalliolta emme

tamaan. Tien laidassa on edellisenä päivänä tullut pst-tykki,
37 mrn Bofors, kaivetussa
asemassa. Ammukset ovat

lähde!

yhä tykin vieressä, mutta yhtään miestä ei ole tavattavissa.

Tulemme Viljasen asemiin.
Kaikki tyhjät!
Voi kirous ja kuolema!
Edessä olevasta tiheästä jokikorvesta kuuluu vihollisen

komentosanoja.

Mietin hetken. Sitten päätän: Aittosillan mäestä emme
lähde, on heti saatava pikakivääri varmistamaan tyhjää oikeata sivustäa.

Nyt alkaa

viimeinen

VIIMEINEN
RESERVI
Vasaman ja Virtasen voimalla
päätän lähteä Lammin avuksi.
Vasama on lyhyt, tanakka

ruoveteläinen, ruskeissa silmissä peloton kiilto. jämerä
taistelija. Alikersantti Virtanen taas on taitava komentoryhmän johtaja ja päällikölle
korvaamaton apulainen.
Survomme kiireellä kiväärin patruunoita taskuihimme.

7./JR 16:n talvisodan taistelulähetit korpraali Vasama, sotamies lsoaho,
korpraali Kankaanpää ia sotamies Koivisto. Kuvasta puuttuu komentoryhmän johtaja alikersantti Viitanen

Aittojoen asemia talvisodassa

seni ja ky.yy. onko pääpuolustuslinjalle jotakin iLnoitettavaa. Käsken hänen hälyttää
varmuudeksi pääpuolustuslinjan väen. Koira vie vieslin pe.

rille.

Tulitaistelu kiihtyy. Panssarit noppivat suoralla suuntauksella konetuliaseitamme.
Neljästä konekivääristä on
ampumakunnossa enää vain
yksi.

Kaksi panssareista ajaa
maantietä pitkin asemiimme.
Jännittyneinä seuraamme mi-

ten niiden käy. sillä maantie
hiukan asemiemme edessi on
miinoitettu.
1't

Tästä ei tulla läpi!
Talvisodan miehiä Aittoioen

q

I

.ti

etuvartioasemassa

janen

oli kyllä

lähettänyt il-

moituksen uusiin asemiin siirtymisesld minulle, mutta kun

i

ilmoituksen tuoja oli tullut
luokseni, minä olin karjaissut

I

hänelle:
Nopeasti patruunoita hakemaan!
Poika oli lähtenyt eikä pu-

hunut varsinaisesta

asiastaan

mirään.

Tuli hulmahti
panssarivaunun moottorista

Silloin astuu eteeni vääpeli

KOMPPANIA
SUPISTUI
JOUKKUEEKSI
Jo alkaa hämärtyä.

Viljanen. Tiukan sotilaallinen

Koetan

ilmoitus:

saada tappioiden suuruuden

Herra vänrikki, asemat
oikealla
miehitetty.
Pitkä vartalo komeasti pys-

selvilIe.
Yhden kk:n miehistö on ko-

konaan kaatunut. Oman
komppanian tappiot ovat

tyssä luotisateesta huolimatta

"vain" 2 kaatunutta ja noin l5
haavoittunutta. Mutta kun
komppanian taisteluvahvuus

tuo ammattisotilas tekee ilmoituksensa.

Ryhmä vasemmalle ja
- saa Viljanen vastauksekpian!

oli 50 miestä. on harvennus
melkoinen. Kk-joukkueen
Yksi
tappiot ovat suuret.
patruuna-ajoneuvon -hevonen

si.

Nyr tästä selvitään! vilahtaa
mielessäni.
Juoksemme lähettien kans-

on kuollut t1'kistötulesta.
Pataljoonan komentaja ma-

sa Lammin tukikohtaan. Vihollinen yrinää töytäillä asemiin, mutta sen on täytynyt

juri Leimu tulee komentokuk-

kulalleni. Teen ilmoituksen
hänelle.

lyödä maihin asemien edessä.
Sikäli kun vihollinen yrittää
nousta lumesta kaataa harvojen puolustajien tuli pystyyn

Majuri kiittää kädestä pitäen asemien säilyttämisestä.
Hän kertoo kuinka aamupäivällä jo Lammassärkkään oli
lcvinnyt huhu, että 7.Komp-

nousseet ikuisiksi ajoiksi tannerrettuun hankeen.
Vihollisosaston johtaja makaa aivan asemien edessä. Raja-alikersantti Taipalus uhkaa

pania on täysin tuhoutunut ja

vain muutama mies päässyt
pelastumaan. Pääpuolustuslinja oli miehitetty, mutta kes-

käydä hämärryttyä hakemassa
upseerin valkoisen turkin.
Hän oli pystykorvallaan kaatanut johtajan. Taipaluksella
on sodan loppuun saakka valkoinen upseeriturkki.
Vihollinen toteaa hyök-

kityksen jälkeen olikin Aittosillasla alkanul kuulua jv-aseiden naputus.
Joukkueeksi supistunut 7./

JR l6 marssii

Lammassärk-

kään. Pidän muutaman sanan

käyksensä epäonnistuneen. Se

puhuttelun komppanialle ja

antaa meille uuden keskityksen, joka kuitenkin jää vain
lyhyeksi ryöpyksi.

kiitokset
komppanian hyvästä suorituk-

Vääpeli Viljanen

oli

lausun majurin
sesta.

Loppiaisesta jää mieleeni
opetus: tykistön vaikutus voi
jäädä vain moraaliseksi, jos
puolustaja on hyvin kaivautu-

anta-

nut osastonsa vetäytyä noin
200 m taaksepäin, suon reunaan uusiin asemiin. Hän pel-

nut. Tämän tulin myöhemmissä taisteluissa, ennen kaikkea

käsi, että hyökkäysvaunut tu-

hoavat hänen joukkueensa
mataliin suolle kaivettuihin
asemiin. Maantielle näkyivät
asemat kuin kämmenellä. Vil12

Talvisodan miehiä Tuupovaarassa huhtikuussa 1940, vasemmalta vänrikki Antti Karttunen, luutnantit Jussi Kirjavainen ia Heimo Rautava sekä
vänrikki Matti Haussila

Kannaksen materiaalitaisteluissa kesällä 1944 monasti

toteamaan.

n

ERKKI AIRAS

liittyy

auttamattomasti rähä-

keamattomana tien molemmin

köintiä ja sadattelua. On kiire

puolin. Jokin isoikkunainen

eteenpäin, pimeän aikana

mahdoll isimman pitkälle.
Räntäsateessa lähdemme
taivaltamaan etelään johtavaa
maantietä. Pitkän junamatkan
jälkeen tuntuukin aluksi mu-

kansakoulu vain seiscn yksinäisenä tien poskessa, sekin
miestä ja makaajaa täynnä. Ei
ole yrittämistäkään sisälle.

Läheiselle mäen kumpareelle keräämme hevoset ja
ajoneuvot korkeiden kuusten

kavalta patikoida.

Tie painuu pian syvään kor-

peen, joka kätkee

meidät

vaippaansa. Taivas on raskaassa pilvessä ja räntää tulee

loputtomiin. Tunnin toisensa
jälkeen nostamme jalkaa kuin

suojaan

ja

käymme pystyttä-

mään telttoja. Tosin hieman
emempien ja vitkastellen
- tumehän tiedä, millä hetkellä
lee taas marssikäsky. Uupumuksesta tylsinä tappelemme

Suomen erämaiden
pakkanen oli talvisodan viholliselle
jatkuva kärsimysten
Iähde.

Helppoa

ei ollut

suomalaisillakaan
varsinkaan uuden

joukon

saapuessa

sekavalle taistelualueelle

ja

huollon

o

Iakkoillessa.

ul'l,ssu

JR 64:n pastori

kertoo ensimmäisestä yöstä Laatokan
koillispuolen mottialueella.

TAMMIKUUN 14.

päivää

dä muuta kuin siluettimaisia

vasten yöllä heräämme loputt«rmalta tuntuneen junamatkan
jälkeen huutoon ja rähinään.
Pohjoisesta tullut juna on jäl-

hahmoja. Taskulampuilla tutkitaan pakkauksia. Siellä täällä pannaan tupakaksi. Asema-

leen pysähtynyt, mutta tällä

ei ole kylttiä,
mutta joku huhuilee, että ol-

kertaa tajuamme, että olemme

Iaan Leppäsyrjän

asemalla

perille.
tulleet johonkin
Asemlpiha on-kohta täynnä
miehiä ja kaikenlaista kamaa.

Suojärven radalla.
Pimeässä suoritettu junan
purkaus on kärsivällisyyttä ja
malttia kysyvä urakka, johon

Pimeässä on mahdotonta näh-
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rakennuksessa

tahdoton karjalauma. Päämäärästä ei ole kenelläkään tietoa.

Vasta aamun

hämärtäessä

pääsemme ensimmäiseen pysähdyspaikkaan. Ei se ole ky-

lä eikä majatalo, ei lämmitettyjä huoneita, ei vuoteita.
Mielikuvitus karkaa helposti
luvattomiin kuvitelmiin.
Majapaikkamme on samaa

korpea, joka levittäytyy kat-

yhä kiristyvää pakkasta vastaan, joksi yöllinen räntäilma
on vähitellen muuttunut.

Telttamme on nopeasti
mutta kehnosti pystytetty,
kylmä ja savuinen, ensikertalaisten veltto ja ponneton telt-

ta. Silmäl vu()tavat vettä ja nenät nokea. On inhottava olo.

Epätietoisina

ja empien

ase-

tumme kuusenhavuille. Vasta

iltapäivällä saamme kaivatun
unen päästä kiinni ja unohdamme hetkeksi sodan kurjuuden ja mielettömyyden.

Huhu kertoo. että edessämme
on jälleen kahden tai kolmenkymmenen kilometrin marssi.

Odottelemme

ja

olemme

silmittömän närkästyneitä sii-

HUOLTO EI TOIMI
Illan pimeässä seisomme jälleen maantiellä, teltat kuormattuina, marssikäskyä odotellen ja vilusta väristen. Pakkanen on päivän mittaan kiris-

tä, että aamukahvia lukuunottamatta emme ole saaneet koko päivänä mitään vatsan täytteeksi. Jossakin on jokin rempallaan. Makuhermoja kutkutteleva hernerokka valmistuu

juuri marssille

lähdetläessä,

johtaja päättää lähteä ensrn
taipaleelle ja tarjota rokan
vasta seuraavalla tauolla.
Pakkanen painaa erittäinkin
aukeilla paikoilla kyntcnsä syvälle jäseniimme. Koemme

sen ylivallan pahimmin seistessämme maantiellä tylsisty-

neinä ja ärtyneinä. Miehet
ovat perin juurin äkeissään

johdon tunaroinnista, ni inkuin
he asian ymmärtävät. He tie-

tynyt kiristymistään ja lähente-

levittelee tuoksuaan ja saa ve-

dostavat vain yhden

lee jo neljääkymmentä astetta.

den kielelle. mutta

vatsa huutaa tyhjyyftään. Heidän on mahdotonta käsittää.
miksei lepotaukoa käytetä
syömiseen, kun hernerokka
on kerran valmiina kanuunassa. Jos saisi edes vähänkin
kuumaa sisäänsä, voittaisi eh-

kolonnårn

asian:

kä tuon viiltävän pakkasviiman.

Jalkaväkirykmentti @:llå
on hyvät hevoset ja ajoreet,
mutta tällä kertaa ei reessä istumisesta ole suurta iloa. Ryk-

mentin pätevä viestiupseeri
ottaa hiljaisena tarpovan pas-

t*}

torin rekeensä tarjoten

peitettäkin. Teko

...,%eS,

osoittaa
rnelkoista laupeutta tässä säässä: noudatan kehotusta.
Jalkani ovat kuin jääpalat.
Yritän kävellä, mutta kohta

Syskylärven hovin maastoa talvisodan päivrna

t
J

hr;
h,

ovat käteni jäätävän kylmät.
En voi muuta kuin vähän väliä

..:

tt}{{

vähän

,ra

tr:-'.

vaihtaa kulkutapaani. Kääriy-

.,.

4rt
litoo

dymme vuorotellen. viesti-

:E?-l

hevosloimiin.

luutnantti ja pappi. huopiin ja
Vuorotellen
juoksemme hevosten rinnalla
ja heittäydymme rekeen. Panettelemme mekin ajan kuluksi yöllisen matkamme kurjuutta ja huollon täydellistä

.:,t,

epäonnistumista.

EKSYKSISSÄ
Joukkola Syskyjarvellä tammikuussa 1940

ffii,

Matkanteko sujuu kiduttavan

vitkaan. Kolonna pysähtelee
tuon tuostakin syistä, joita
emme käsitä hituistakaan. Lyhyitä ja pitkiä taukoja on,

*
.t..

mutta ruokataukoa ei. LoPulta
kiertää huhu. että kaikkien hi-

-\
Tie painuu syvälle korpeen..

On ilmeisesti eksytty suunnasta.

Karttoja tutkitaan. Kärki et-

sii tietä eteenpäin, mutta ilman tulosta ja toivoa. Pakkas-

viima on tappava. Vietämme
järven jäällä hirvittävän tunnin, toistakin. Se on kuin kaamea ja lohduton iäisyys.
Kärsimättömänä tähyilevät
silmäni järven rantoja. Hetken
kuvittelen aivan toivottom:rna, että jäällä liikkuva tumma
mussa alkaa solua jonkin niemekkeen taakse ja sieltä vä-

häiselle metsätielle. Niin ek-

syy odottavan silmä

Iuule-

maan. Mutta ei, turhaan sitä
saa vartoa. Sadat miehet seisovat yhä paikoillaan, hyppivät, juoksevat, kiroilevat, rähinöivät ja lyrkkivät toisiaan
pakkasessa. On kuin kaikki

elämä olisi tuomittu jäätymään Syskyjärven selälle.
EIämän ja elintoimintojen ilmaukset tyrehdyttää terävä
tarnmikuinen viima, joka leikkaa veitsellä Iuihin ja ytimiin.
Ajatuskin seisoo. Ainoa kokonainen miclle on, että soppakanuunassa on palanut poh-

jaan herkullinen, kallis hernerokka, josta maksaisin nyt
omaisuuden.
Missä on oikein vika? Miksi sen annettiin palaa? Se olisi
ainoa tepsivä ase kirottua pakkasviimaa vastaan. Joukkue
joukkueelta olisimme voineet

poiketa soppakanuunalle

jos olisi lupa ollut. Mutta ehkäpä tilanne on liian vaarallinen? Kuka tietää?

Minun tilanteeni ei ole
suinkaan vaikein. Voin jäällä-

kin hetken aikaa

hypittyäni

tunkeutua vällyn alle viestiupseerin rekeen. Voin hieroa pa-

leltuneita käsiäni

ja

hangata

valkeita poskipäitäni. Vielä
vaikeampaa on niillä, jotka
ovat hiihtäneet itsensä hikisiksi ja seisovat paita märkänä
pakkastuulen piestävinä. Tun-

moitsema hernerokka on jo
kuivunut ja kovettunut, pohjaan palanut. Mutta sellaisenakin se meille kelpaisi. jos
vaikka puukolla leikattaisiin.
Miltei helvetilliseksi muo-

tuu mahdottomalta, että kukaan välttyisi kuumeelta ja

dostuu yöllinen tunnelma, kun
joukko-osastomme soluu

vaihtuvat hetkittäin vimmaiseksi ärjymiseksi. Olemme

cdessä äkkiä avautuvan SYskyjärven jäälle.

Uusi kirottu pysähdys.

sairasvuoteelta. Pakkanen ei
pure vain nenää ja varpaita, se
vie miehiltä tolkun ja mielen-

maltin. Sadattelu ja kiroilu

kuin

loppuunrääkätty villi-

eläinlauma. Koko Syskyjärven jää kaikuu mielettömistä
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raivonpurkauksista.
Tästä syntyy nyt pirun

kapina,
ellei äkkiä

päästä

eteenpäin!

Mutta tilanne ei selviä ja

eteenpäin ei päästä
losin
- Ärjykapinaakaan ei synny.
miset vain jatkuvat, kuuluvat,
ehkä vihollisen korviin asli.
OIen jälleen lämmitellyt re-

kipeitteeseen kääriytyneenä.
(snen tiedä kuinka k3u2n
- nuties pari minuuttia. Olen
kahtanut ja herännyt ankaraan
kylmän puistatukseen. Hyp-

TAISTELUALUBBLLE
Monet merkit viittaavat kuitenkin siihen, että alamme Iähestyä seutua, missä jotakin
tapahtuu. Yöllistä tappelunnu-

tamaton tosiasia. Sitä

ei

jakkaa on niin idän kuin län-

kupelkkää
kaan anna anteeksi
kirottua tunarointia,- mutta ku-

nen puolella. Yhä enemmän

ka on syyllinen?!

köön hiin vuorollaan.

vain rr-rotitetaan joka taholta

Ajoneuvojen välit ovat venyneet vähitellen luvattoman
pitkiksi. Joukon kärki on var-

mistunut lopultakin oikeasta
tiestä Pitkärantaan ja kolonnan etupää on innoissaan hävinnyt kokonaan jäljessä tulevien näköpiiristä. Kun jälkitonta päätellä, mihin suuntaan

edellä menneet ovat kääntyneet. Kolonna on poikki, uh-

Jokunen aikaisemmin tullut

tiupseerin rekeensä. Yrittä-

suoaukeat.

joukko ehtii kovaksi poljettuun tienhaaraan, on mahdo-

krruluu pauketta ja rätinää rnolemn.rilta sivuilta.
Olernnre tulleet keskelle sekavaa, laajaa taistelutannerta.
tietää kertoa, että Syskyjärven
eteläpuolclla ei olc yhtenäistä
"Vihollista
rintamalinjaa

pään taas ylös ja työnnän vies-

johtaja neuvottelee, kyselee ja
punlaroi ja takana tuhat miestä
pänettelee kelvotonta suunnistusta. Hernerokan pohjaanpalaminen on jo karvas, peruut-

kaava onnettomuus pelottaa.
Apua saadaan vihdoin viesRykmentti hiihtää halki

timiehiltä. jotka ovat jo aikai-

erämaiden

semmin pystyttäneet telttansa

huoltotien varteen.
Olemme pysähtyneet monta

r.

kertaa jututtamaan tien poskessa muiden joukko-osastojen miehiä. Kokoamme heiltä

a

fil, ii,
)

!'.

saamiamme tiedonsirpaleita ja
alamme vähitellen hahmottaa
outoa tilannetta.
Syskyjärveltä etelään johta-

.':'.

,7

T

va tie, jonka

il#,
fr*rq

suuntaisesti

olemme Vuortanajärven länsipuolitse sydänmaan korpia
talsineet, on vielä osittain vihollisen hallussa.

Taivallamme vihollisen
lustassa

se-

!

Tämän tajuaminen havahduttaa meidät purnausmielialoistamme, jopa terästää väsyneitä jäseniämme.
Tilanne selkenee pala palalta. Laatokan itäpuolelta on vä-

Huuto ja rähinä asettuu vä-

hitellen ja järven jäällä pak-

kasta vastaan tapellut rykmentti soluu lopultakin kohdallamme olevaan tiheään.

hitellen työntynyt mahtavia
vihollisjoukkoja Sortavalaa
kohti, eikä ole vaikea arvata.
etteikö niiden päämääränä ole
päästä Kannaksen armeijam-

matalaan metsikköön. Sinnc

kääntyvät myös kauempana

jäällä seisoneet. Lieneekö

me selkään. Meidän tehtävämme on nyt työntää kiila

oikea suunta, mene tiedä, joka

tapauksessa pääsernme vih-

doin suojaan tappavalta vii-

Laatokan rantaan, vallata Pitkäranta ja tehdä tyhjäksi vihollisen yritykset.
Jaksammeko sitä tässä kunnossa, sen näyttää lähipäivien

malta.

Metsän tiheikössä tulee jäl-

leen pian pysähdys. toinen.
kolmas

lopulta kymmeniä.

haarautuu tuon
Huoltoteitä
tuostakin oikealle ja vasemmalle. Nyt ei enää ihmetellä
syitä empimiseen ja pysähdyksiin. Kuka voisi tietää, mikä risteilevistä teistä on kulloinkin valittava'l Katukylttejä
ei ole. Eikä tällainen taivallus
ole muutenkaan helppoa tam-

mikuun yössä.

Suunnistus

tienhaaroissa. joista karlat eivät tiedä tämän taivaallista. ei
ole pimeässä ja pakkasessa
partiopoikain leikkiä.
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sairastilanne. Sadat miehet
ovat menettäneet varpaansa.
Kaikilla on joitakin pakkasvaurioita.

Unelmien kohde, kenttäkeitin hernesoppineen, on jäänyt ionnekin.

sen kuin ehdirään
Enrme enää kiroile ja kummastele sitä, että jono pysäh-

telee. Mutta sadattelu jatkuu
aamuun asti. Jokaiseen uuteen
tienhaaraan tullessa kolonnan

Yö on toivottoman kurja ja

pitkä. Vielä aamun hämärtäessä taivalletaan uupuneina
lohdutonta, laidatonta korpea,
jonka ainoana vaihteluna ovat
nritätöntä petäjää kasvavat

Rykmentti oli kuitenkin
täyttävä vaikean tehtävänsä
Pitkärannassa, Koirinojalla,
Maksimansaaressa ja monessa

muussa taistelun polttopiskaikkensa ponnistaen ja -raskain uhrein.
Vihollinen ei koskaan päässyt Sortavalaan eikä Kannakteessä

sen joukkojen

selkään. tr

KROKODIILI on Neuvostoliitossa ilmestyvä jonkinlainen virallinen pila-

lehti, joka huumorin asein
ruoskii jättiläisvaltion piirissä esiintyviä pikkuepäkohtia. Se ei puutu suuriin
peruskysymyksiin, jotka
käsitellään toisilla foorumeilla.

Lehti sisältää pakinoita
artikkeleita,
myös lukijoiden lähettämiä. Sen parasta antia
ovat kuitenkin mainiosti
piirretyt kuvat, jotka usein

ja lyhyitä

valottavat

naapurimaan

elämää paremmin kuin
pitkät tekstit
tietenkin
- että kypitäen mielessä,

seessä ovat ainoan puolueen ja maan hallituksen
hyväksymät ja kontrolloimat kannanotot.
Esittelemme joitakin
sen hienoista piirroksis-

Uskonvastainen tyo on pelissä nollilla, sensijaan kirkko vetää

risteillään pinnat kotrin. Neuvostoliitossa on kuulemma 50
miljoonaa kirkon jäsentä, joten viranomaisten huolet ym-

Krrkon teknilkkaa. Tavalhsessa vesraLrtomaatissa on teksti "pyhää vettä"

märtää

taKuten näette junat meillä hiukan

-myöhästelevät.

Satavuotisen iunan

- "Nuoli"
kyliessä on teksti

Ja niin se on vain jo vuosia pelannut ilman

-varaosia!

Pellon reunalla istuvien miesten
laatikossa-on teksti "varaosia"
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Katrden miehen partio
Suomalaisia harmitti Petsamon munkkien voimalaitoksen
jääminen vihollisen

.t\
:\i,"

s

energialähteeksi ja
se päätettiin tuhota
räjäyttämäIlä pato.

Kahden miehen
tuhoojapartion retki
ft vihollisen selustassa
oli totista puuhaa,
josta selvittiin vain

[ärsa]i§ör]n

I

"lännen mainarin"
i/

sisulla-

YRJö LEIPÄLA

Oli oltu liikekannalla jo lähes kaksi viikkoa ja tehty yhtä

ja toista, mutta eräs työ oli
OIKEIN l6 miehen voimalla
oli Kiiverin partio ottanut vastaan uutta vuotta 1940 tuntu-

rin kurussa sijaitsevassa yksinäisessä porokämpässä. Ei sitä vuosiluvun muuttumista
millään tavalla juhlittu, ellei
oteta lukuun yksituumaista
vartiovuoroista Iuopumista.
Katsottiin näet piilopirtti muu-

tenkin kyllin

turvalliseksi,

vaikka oltiinkin toista

sataa

kilometriä rintamalinjan takana vihollisen puolella.
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vielä tekemättä: olisi räjäytettävä Näsykkäjärven säännöstelypato. Tärnä pieni pato sijaitsi 5-6 km Parkkinan kylän yläpuolella ja sen avulla
säännösteltiin munkkien ai-

koinaan kylään rakentaman
sähkölaitoksen käyntiä. Siellä
jossain esikuntaportaassa oli
Iaskettu, että padon räjäyttämisestä syntynyt tulva rikkoisi
voimaleritoksen.

Vihollinen olikin

saanut

haltuunsa koko Parkkinan kylän suurinc krrupprrliikkeineen

ja

varastoineen aivan koskemattomana, joten pieni kiusanteko tuntui olevan paikallaan. Kun ei kerran itselläkään
ollut sähkövaloa, niin mitäpä
vieraat sillä tekisivät.

Mutta muona oli

lopussa

eikä koko porukka voinut millään jäädä, vaan se lähti kersantti Kiiverin johdolla palailemaan yksikköönsä. Siitä oli
viimeksi erottu Heteojalla 19.

päivänä joulukuutu eikä

sen

kohtalosta oltu sen jälkeen mi-

tään kuultu.
Jäljelläolevaa tehtävää varten jätettiin vain kaksi miestä

ja

Iankesi kuin luonnostaan

iän ja kokemuksen mukaan,
että toinen niistä olin minä.
Toverikseni sain pienen ja

hintelän "/ussr-pojan. Olisin

tosin toivonut

aikamiestä,

mutta isoisemmat eivät olleet
halukkaita. Ja mikäpäs Jussissa

oli

parissa kymmenissä

ja kehui
jo istuneensa miesten
puolella kirkossa.

TUHOAMIS.
TEHTÄVÄ
Uudenvuodenpäivänä sanoim-

me porokämpällä jäähyväiset

ja lähdimme hiihtämään päin-

vastaiseen suuntaan kuin toiset. Jussin reppuun olivat jot-

kut ystävälliset sielut antaneet
Kiiverin kehotuksesta osan
vähistä eväistään, kun taas
omaani oli lastattu koko par-

tion räjähdysaineet. Oli siinä
painoa, mutta kun repun viilekkeet kestivät, niin eteenpäin mentiin.

Emme olleet kumpikaan

Il

käyneet paikalla, mutta löysimme sen ilman suurempia
vaikeuksia kartan ja kompas-

sin avulla.
Aikaa kului kellon ympärys
ja vasta keskiyöllä saavuimme
padon luo. Lähestyimme sitä
sydän pamppaillen, sillä em-

mehän tienneet, olisiko
vartioitu vai ei.

Pelsamon tunturimaisemaa

SA-kuva

ta vierellä kovaksi hungutt,

partiolatu, jota pitkin iivana
voisi tulla minä hetkenä ta-

se

Täysi erämaan rauha vallitsi kaikkialla. Ainoastaan van-

hansa.

ha suksenlatu, ehkäpä naapurin partiotie, kulki paikan ohi.

maan, vaikka olimmekin hyviä hiihtäjiä? Levänneille ja

Itse pato

oli

Olisiko meistä edes pakene-

hyvin syöneille vihollisille
olisi leikintekoa ottaa kiinni
kaksi nälkäistä ja väsynyttä

vanhanaikainen

neulapato ja sen yhteydessä
oli vielä vaatimaton puusilta.
Vesi lorisi rauhallisesti noin
60-70 cm putouksesta.
Katseltuamme hiukan ym-

miestä.

PALAA JO!

pärillemme siirryimme sivummalle lopullisia valmisteluja
tekemään. Teimme pienet tulet tiheän pensaikon suojassa
ja Jussi keitti teetä. Täytyihän
ihmisen saada jotain sisällensä

En

tä sellaisia.
Minä taas puolestani tein

ja tulilankaa oli

mutta eräs partiomme

oli

jäsen

ymmärtämättömyydessään

katkonut langat aivan liian lyhyiksi paloiksi, sellaisiksi

kuin oli nähnyt
TVH:n työmaalla

käytettävän
automiehe-

nä ollessaan. En voinut vilusta

ja jännityksestä tutisevilla käsilläni ruveta niitä jatkamaankaan, vaan päätin yrittää painaa panoksen veteen vasta sy-

tyttämisen jälkeen. Varmuuden vuoksi käytin 6-7 sytytyslankaa.

ten.

Kuuntelimme

2-3

runsaasti,

ollutkaan

saanut lankoja tuleen. Koko
nippu sähisi ja sylki tulta kuin
vihainen kissa. kun painoin
sen pohjamutaan patoa vas-

maistunut, mutta mistäpäs nii-

metriä pitkän seipään, jonka
toiseen päähän sidoin pienen
hiilloksen valossa trotyylinpaIat yhdeksi kimpuksi. Nalleja

olisi

pomppimisesta huolimatta

pitkän hiihtourakan jälkeen.
Oikea lämmin ateriakin olisi

nuoresta koivunrungosta

sentään

vanha mainari, ellen olisi kätten tärinästä ja sydämen

läheisessä

pensaikossa ja pian kuului tukahtunut ja hiljainen: Pum.

Kun ei mitään muuta ääntä

Partiomiehet ovat yöpyneet autiokämpällä

Näissä valmistelupuuhissa
kuluikin sitten aikaa niin, että
kello lienee ollut jo kaksi aa-

mulla, kun

uskaltauduimme

uudelleen sillalle. Jussin jää-

dessä ladulle varmistamaan
rupesin hakkaamaan kirveellä
reikää padon yläpuolelle.
Virtaavassa vedessä on jää
ohutta ja reikä syntyi helposti.
En ollut suinkaan näissä räjäytyspuuhissa mikään eilisen
teeren poika vaan monet kovat
kokenut neljissä kymmenissä
oleva "lännen mainari"
oli
tullut sytytettyä erinäisiä

"raundeja" aina Alaskaa ja
Tyynen meren saaria myöten.
Oli tosin joskus silloinkin sisälmyksissä vähän oudolta
tuntunut, kun oli täytynyt jäädä yksin suureen ja mustaan

"stouppiin" valokeinona ai-

kuulunut, hiivimme katsomaan, mutta huomasimme
pettymyksekserrune, että vain
padon alaosaan oli tullut pieni

reikä, joka synnytti mukavan
pyörteen vedessä.
Aikamme siinä huonoa onnea loinneltuamme päätimme

karbidilamppu.
Mutta tämä oli sentään tois-

yrittää uudelleen, sillä olimmehan juuri tätä tehtävää varten pitkän matkan hiihtäneet

ta: kahden Jussi-pojan

eikä siis sopinut vähällä hellit-

noastaan otsassa lepattava
kanssa

vihollisen valtaamassa Petsamossa, omat joukot jossain

rää.

äärettömän kaukana etelässä,
ehkäpä jo Rovaniemellä. Ympärillä tosin oli hiljaista, mut-

malta suorittaa samat valmis-

Tuntui vielä tuskallisem-

telut, sillä olisihan

pamaus

saattanut hälyttää vihollisen.
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Pimeyskin haittasi, kun nuotio

oli jo

TäIIä

sammunut eikä ollut

kerralla
syntyi
kunnon
paukku!

aikalr uuden sytyttelemiseen.
Sidoin nyt kaikki jäljellä ole-

vat trotyylit ja

käsikranaatit

samoin kuin ensi kerrallakin,

näimme porokämpän tunturei-

mutta asetin panoksen vain

den välissä pienen koivikon

vähän vedenpinnan alapuolel-

keskellä! Se lepäsi pienenä ja

le.

kodikkaana puolittain lumen
peitossa juuri siinä suunnassa,
mihin kompassin nuoli osoitti.

Tällä kerralla oli ääni vallan
toisenlainen, kirkas ja kumea.
Ilmasta satoi jäitä, vettä ja

Karttamme oli niin puutteellinen, että kämpän Iöytyminen
oli pelkkä sattuma tai pikemminkin ehkä sallimus.
Vasta päästyämme sisälle

parrunpätkiä.

Vaikka tulos olikin selvä,
emme malttaneet olla mene-

mättä katsomaan. Sillaa

sen

paremmin kuin patoakaan ei
enää ollut ja Näsykkäjoki ko-

toista vuorokautta

hisi kuin keväisen jäidenläh-

paannuin kokonaan. Jussi taas

piristyi ihmeellisesti: hän hakkasi puita ja keitti kaurapuu-

roa vähistä ryyneistämme.

PAKOON!
Nyt oli aika paeta! Vauhkoina
kuin pelästyneet lampaat hyppäsimme suksille ja koetimme

niin

nopeasri

lrti

Minä makasin niin lähellä pu-

ia
pakoon!

naisena hehkuvaa kaminan
kylkeä kuin suinkin kärsin.
OIisin varmaan paleltunut siihen paikkaan, ellei Jussi olisi
pitänyt tulta ja hoivannut minua kuin sairasta isäänsä. OIi
meidän onnemme, että väsyimme eri ajoilla, vuorotellen, sillä muuten olisimme ol-

:,.
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Kauhuksemme huomasim-

me, etteivät sukset luistaneet
lainkaan: räjähdys oli heittänyt vettä laajalle alueelle ja
olimme pimeässä hiihtäneet

leet tuhon omatKun aamu vihdoin valkeni
oli ilma kirkas ja kaunis eikä

näin kastuneelle

hangelle.
Hermostuneina hankasimme

enintä jäätä pois, hiihdimme

lumipyrystä ollut tietoakaan.

vähän matkaa ja hankasimme
taas. Suurena apuna oli sentään se, ettei repussa ollut

Syötyämme hiukan kylmää
kaurapuuron tähdettä

paina-

kuuluvinaan

tämäkään matka leikiten sujunut, mutta pahin oli ohi ja tietoisuus suoritetusta työstä an-

lTtassa.

ääniä ja suksen rapinaa takana
jrr silloin mennä puhalsimme
täyftä vauhtia eteenpäin, mutta kun ei sen enempää kuulunut, istahdimme hetkeksi le-

päämään. Koetimme rauhoittautua sillä, että äänet olivat

vain mielikuvituksen ja väsymyksen tuotetta, eivät todelli-

Otin taskustani kauan

siitä hänelle puolet. Koetin
houkutella kuin pientä lasta
selittäen, että pian olisimme
aukealla tunturilla, jossa tuuli

puhaltaisi suksenjäljet umpeen, ettei olisi pelkoa takaaajajistakaan.

Lopulta suutuin. Tartuin

Miten Iienee ollutkin niiden
äänten Iaita, mutta joka ta-

ja

masentui

Jussi vähitellen niin että ke-

hotti minua jatkamaan yksin.
Suksicnsa päällä makaillen
hän sanoi olevansa turhaa pai-

nolastia minulle, ei kumminkaan jaksaisi porokämpälle ja
edelleen ihmisten ilmoille.
20

sääs-

tämäni suklaapalan la annoin

si:r.

paukscssa väsyi

ja kui-

vaa leipää sonnustauduimme
pitkälle paluumatkalle. Ei se

cnää räjähdysaineita
Joskus oli

kestäneen

hiihdon jälkeen väsyin ja her-

dön aikana.

päästä paikalta
kuin suinkin.

SELVITTIINPÄS
Mutta illan suussa tapahtui ihme: taivas seestyi parahiksi ja

rinnuksiin ja uhkasin lyödä.
Tämä auttoi. Jussi nousi ja
alkoi hiihtää paarustaa perässä.

Niin sitä sitten vain päästiin
puuttomalle tunturille. Pelko
takaa-ajajista alkoi tuntua turhalta. sillä alkanut lumipyry
peitti varmasti jäljet ja esti näkemästä liian kauas.

Mutta nyt oli toinen huoli:
löytäisimmekö sakeassa lumi-

toi lisävoimia. Oman

yksik-

pyryssä porokämpän? Ellei,

kömme edustajan luutnantti

kohtalomme

Ko s kivirr an tapasimme Paatsjoen jäällä tammikuun neljännen ja viidennen päivän välisenä yönä. Tämä kunnon pap-

niin mikä olisi

aavalla tunturilla väsyneinä ja
nälkäisinä? Tiesimme monen
sinne paleltuneen.

Äärettömän hitaasti, alinomaan suunnasta kinaillen tai-

valsimme koko päivän. Vaikka näkyvyys olikin vain parikymmentä metriä, luuli Jussi
tuntevansa tuttuja tunturin
huippuja ja olisi tahtonut kuljettavan niiden mukaan. Minä
taas luotin vain kompassiin ja
katsoin sitä vähän väliä. Nuoremman ja heikomman täytyi
lopulta alistua, tosin koko
ajan hiljaa purnaten.

pi lausui meidät

henkipatot

tervetulleiksi jälleen ihmisten
ilmoille.
Olen myöhemmin tätä asiaa
ajatellessani tullut siihen käsi-

tykseen, että koko patojuttu
perustui pelkkään toiveajatteluun: idyllisen Näsykkäjärven
vesi hyytyikin joen jäälle lumikinoksiin pystymättä rikkomaan mitään. Tulipahan käsketty työ joka tapauksessa tehdyksi
tr
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Westland-Lysander
Solomannin kentällä
talvella 1943

Å*

Lentäjien retket
ulottuivat kauemmas kuin muiden.
Joskus oli syytä

o:o",?:

Tu
ffii*'J"
o#tifiin,nl:

vin ja

huopatossuista nousi mahtava savu.

I

i Ie htyä

ahkki

gman
Sieltä sen kohteen pitäisi löylyä

JATKOSODAN alkupuolella
oli Lentolaivue l6:lla vielä
käytössään muutama talvisodan aikana Englannista hankittu Westland-Lysander -yhteistoimintakone, lempinimeltään ÄLY. Tyyppi oli jäänyt
jo pahasti jälkeen ilma-aseen
kehityksestä, mutta köyhän ei

kin".

Tähystäjänä toimi luutnanlti Moilanen. Kone LY120 oli valmiina pommilastissa ja starttasimme heti.
Kentän alapäästä törmäsi
taivaalle kolme Moranea
ehdimme hädin tuskin alta
pois.
Saatiinpa oikein hävittä-

auttanut

jäsuojaa
! irvistelin tähystäjälle

kuin pommituksetkin.

hyvin tietäen ettemme pysyisi
Moranien matkassa.
Sinne ne häipyivätkin johonkin etelään.
Auringon noustessa Ääni-

olla turhan tarkka.
Näillä masiinoilla sitä vain
suoritettiin niin tiedustelut
TIEDUSTELUUN
ÄÄNlSELLE
Vähän vajaa kello 10.00
17. l. 1941 sain käskyn suorittaa tavanomaisen tiedustelulennon

eli "Äänisen

alalen-

sen päällä maannut pakkasusva hävisi. Aloitimme tiedustelun Vytegrajoen suulta varoen
menemästä liian lähelle kaupunkia
5s si kuulunut tie-

minkä
dustelualueeseemme,

lisäksi siellä oli vihollisen lentokenttä torjuntahävittäj ineen.
Tiedustelu sujui tavalliseen

tapaan. Seurailimme hitaan-

vehtimassa myös joitakin tyk-

kiveneitä. joiden ilmatorjunta-

tykkejä oli opittu näin talvellakin kunnioittamzran.

puoleisella koneellamme vihollisen tieuria

ja

liikennettä

300--400 metrin korkeudesta, josta havaintojen teko oli
tarkkaa vihollisen ilmatorjunnan vielä käymättä aivan hengenvaaralliseksi.

Suuren Vodlajoen varressa

oli hyvin ilmatorjuttuja teollisuus- ja huoltoalueita. Olimme aikoneet pudottaa pommimme Vodlajoen telakalle,
jossa aikaisemmat tiedustelulennot olivat todenneet korjattavan Äänisen hinaajia. Liian
lähelle ei kuitenkaan pitänyt
mennä. sillä alueella oli tal-

SÄÄ PETTÄÄ
Jossakin reittimme puolivälin

paikkeilla levisi eteemme Iaaja sumu- ja lumisadealue. Oli
käännyttävä takaisin kirkkaampiin maisemiin.
Paras painua vain Ääni- ja hoitaa se pyydetty jääselle
tiedustelulento, ehdotteli Moilanen.

Mihinkäs pommit pan-

- tiukkasin.
naan?

Ei kai me
ruveta kalliilla paukuilla
kalo-

ja tappamaan?

-

Tosi on. hoksasi Moila21

nenkin, vasta Ioppusyksyllä

nyt korttelin takana olevalla
kadulla. Tarkemmin tähys-

JR 6:sta laivueeseen siirtynyt
rähräri.
Heitä minne haluat! Sinähän
nämä maisemat

täessämme totesimme kuiten-

kin, että myös myöhästynyt
satakiloinen oli lentänyt yli talon ja hajottanut pihalla olleen

paremmin tunnet ja sinun heiniäsihän se pommitus on muu-

tenkin...

puurakennuksen päreiksi.
Innoissamme emme maltta-

Pommeja oli päällä nelisen-

neet heti lähteä pois

Yritin miettiä niille järjellistä osoitetta.
Tiesin, että Vytegran kausataa kiloa.

vaan

jäimme seuraamaan naapurin

i'.

toimenpiteitä. Näimme ihmis-

punki on tärkeä eteläisen Äänisen ja Syvärinniskan suunnan huoltokeskus. Arvelin

ten juoksevan kaikilta suun-

sieltä löytyvän kohteita yhden

järjestykseen ja käänsin nokan

Älyn lastin verran.
Poiketaan ohimennen
turllla Vytegrassa
kun ei

nilta palopaikalle. mutta it palautti meidät nopeasti päivä-

kotiin.
Srtten varn koneeseen

Jumalauta. kersu! hihkui
§s v6s13 oli tärsja täysosuma!

Moilanen.

- ehdoole tullut ennen käytyä,

ky

tin.

Luutnantti nyökkäsi.

''AVOIN KAUPUNKI"

Otetaan ensin korkeutter

- verran ja etsitään ylitonnin

Paluumatkalla

lennolla sopivaa kohdetta. Jos
sattuisi näkemään ison kivitaIon. Sama se lienee systeemi
täälläkin: suurimmissa talois-

sa ne kihot ja
asuu.

.

omalle puolelleen tekemään
tiedusteluraporttia. Minä taas

politrukit

POMMIT PUTOAVAT

pungin talot ja korttelit Iiukuivat kiusallisen hitaasti allam-

me. Mieleistämme maalia ei
vain tuntunut löytyvän. Oma

katseeni pyrki kääntymään
kohti kaupungin takana hää-

möttävää lentokenttää
olisi
terveellistä havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa,
milloin lumi alkaisi pöllytä
starttaavien hävittäjien potkurivirrassa...
Aikoessani juuri kääntyä takaisin näyttikin kaupunki loppuvan pieneen puistikkoon,
jonka keskellä oli suuri kirk-

ko.

Äänisen Rannikkoprikaatille.
Kentällä Moilanen painui

.

Oltiin jo kaupungin laitamilla
ja kevyt ilmatorjunta alkoi ravoitella konettamme. Kau-

ALY ei ollut ilmassa vallan komea

joka ulottui kivijalasta toiseen

pääsin hörppimään aina avuliaiden konekivääriampujien
keittämää tulosaikkaa.
Missä hitossa te niin
- viivyitte? uteli kersantti
kauan
Södergård.
OIi jo saikka-

kerrokseen. Rikkoutuneista

kin jäähtyä.

-

olipahan lyslin näköinen! Sen matka-

ri pommi ja joku pienempi irtosivat vasta rajussa ylösvedossa kaarrettuani takaisin

päätyyn tekemästä aukosta,

nopeus oli noin 250 km/h

maalin päälle välttääkseni sa-

ikkunoista alkoi myös tunkeu-

malla edestä ampuvaa ilma-

tua ulos yhä paksumpaa savua. Palopommien repimä
katto alkoi höyrytä kuumuudesta ja lopuksi kaikki peittyi
paksuun mustaan savupil-

torjuntaa ja nähdäksemme
pommituksen tuloksen.

Viidestäsadasta metristä
näimme vaivatta pommien
osuneen tarkoitettuun paikkaan. Savu ja pöly tuprusivat
miinapommin rakennuksen

Vain yksi palopommi näytti
mcnneen ohi maalin ia kipin<ii
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takaisin huomasin äkkiä puistoaukion toisella puolella suuren kulmatalon, joka peitti
melkein koko korttelin.

En ehtinyt edes varoittaa
tähtäriä painaessani koneen
nokan syöksyyn. Kohta oli ki-

kaukana.

Pommit eivät nytkään irr()nneet kommelluksitta
oikeanpuoleisen ripustimen- suu-

22

-

veen.

Lähtiessäni kaartamaan

vitalo konekiväärin valorenkaan tähtäimessä eikä pommien laukaisuhetkikään ollut

kiertelimn.re

tunnin verran Äänisen selällä
selvittääksemme jäätilanteen

I..' li.jrj.§§{,1S,
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Talvista Petroskoita ja Äänisiärveä
koneen siiven alla

l(un ei päästy Vodlajoelle -piti käydä Vytegrassa polttamassa muuan kivitalo, selvirtelin.

Äla helkkarissa! kiihtyi
ylikersantti
Kosonen.
Eihän se kuulu meidän -alueeseenkaan

!

Nythän sinä Kalle vasta
tempun
teit! innostui Södergård.
Sehän on Vytegra juI

istettu- avoimeksi kaupungiksi
ei sitä olisi saanut pommit-

-taa.

No ne on taas niitä Tiltun- juttuja. yritin vähän epävarmasti puolustella.
Ei

sellaisia avoimia kaupunkeja
sodassa olekaan, ei ainakaan
näillä meidän kulmilla...

On se Marski luvannut
Rooseveltille.
ettei mennä Po-

sena, herra majuri. Ohjaaja
suorittaa...

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-

Ei, herra majuri. Ei
meillä
ole kakkoslentueessu
Ef-Koita. Älyuä me vaan...
Kyllä osui. Satakiloinen
ja -yksitoista palopommia.
Ainakin savusi kovasli.

Iehtesi

- majuri.
herra

uuosikerrat

En minä osaa s3n parem-

- selittää. Siellä
min

se

uahuaan
kansioon.

oli Vy-

tegrassa. puiston takana suuri
rakennus, kulmatalo, kirkk<r

oli siinä likellä...
Lopuksi tuli käsky

saapuir

rykmentin esikuntaan majuri
Larjon pakeille
auto tulec

Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti
ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.

-

hakemaan.

Ja auto tuli, oikein komentajan henkilökohtainen ajokk i.

ventsaa kauemmas eikä vli
Syvärin, todisti joku.

HYVIN MENI,
HERRAT NAURAA

,,MITÄS ME OIKEIN
POMMITETTIIN?"

dät

Hetken kuluttua pohdinta sai
uutta vauhtia, kun Moilanen
tuli paikalle ja tiedusteli:

Tässä ovaf nyt ne Lysanjotka ovat häder-pommarit,

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väriltummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikefia,12 numeroa.

Rykmentin esikunnassa mei-

Kuule

mitäs hittoa

me- oikein pommitettiin'?
Rykmentistä kyselevät, onko
pommitettu Äänisen eteläpuolta. kun sieltä nousee niin
paksu savu. että se näkyy pal-

jaalla silmällä Ruoppaojan ilmavartioasemalle saakka.
No olithan sinä itse mu- ja näit hommat yhtä hykana
vin kuin minäkin.
Niin
mutta mikä sen
- nimi- oli?
paikan
No Vytegran kaupungin
- talo tietysti [21g1ssuurin
meroita en tullut katsoneeksi!
Luutnantin Iähdettyä pojat
oikein innostuivat:
Sotaoikeuteen ne teidät
ja varmasti!
laittaa

oh

Larjon huoneeseen.

jossu

odotteli joukko herroja.

Leikkaa tästä. Postita heti. Leikkaa tästä. Postita heti.

Iyttäneet koko Äänisen Rannikkoprikaat

ly.

Herra majuri!

- Kyllä
kyllä pommi- herra-majuri.
tettiin,
-

Niin

-

Iiukupommituk-

åse

§fljs

Tilauskortti

fu6sfshsn mie käänsin
- yli ja rojautin tuohon
kirkon
taloon. Sen voi nyt vaikka

UUOSikglta-

pyyhkiä pois siitä kartasta...

Herroja huvitti. Kapteeni

HUOLTOESIKUNTA".
Ei se sitten ihme. ettii

puhelimessa.

E

vähän kehaista:

TETUSVARIKKO

puhelinkes-

v

Siitä oli helppo näyftäii
ja samalla

messa!

Näin kävi se

oE=
>I

H

hommat herroille

- on joku majuri puhelisiellä

kustelu minun osaltani:
Kersantti Kuuluvainen

-tr

az J
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revetä. kun yhden kulmassa
Iuki "VYTEGRAN KAUPUNGIN ASEMAKAAVAKARTTA''.

''VARUSKUNNAN VAA-

- perääni.
sonen

E8

Se Iaukaisikin jo pahimman
jännityksen.
Sitten kaivettiin esiin salaiset kartat. Silmämme olivat

Tule nyt itse kertomaan,

Äla tunnusta! huusi Ko-

o
o

ihmettelemään
pommitusjälkiään. kävi esitte-

taas

Moilanen:

o
o
(o

c)

in

Lundqvist ilmoitti kartasta kadun ja numeron ja majuri luki
kohdeluettelon puolelta:

- tuli paikalle
Sitten

Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00i'1 kpl,7,50/2kpl).

jattiin suoraan majuri

kansiot

.*;*ro-[,,-*Er"].,?!
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen

lukupaketin.

I

Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut
6,00/1
kp1,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
-tr Haluan
mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

JA

- kovasti savusi
niin

ne huo- nähkääs
patossut ja toppatakit

Sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh.

mään herrojen pöytään

Poslinumero

i
I

I
I
I
I

vaikka ei ne pöperöt olleet yhIään sen kummemmat kuin

fl

I

i

käryää...
Sitten meitä kiitettiin oikein
kädestä pitäen ja vietiin syö-

omassaporukassakaan...

I

L

Postitoimipaikka

I

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31.3. 81

saakka.

I
I
I
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HENRIK J. VUOKKOLA

Kuolema

iski

ParrkuttajaKirjoittaja tutkimassa
talvisodan aikana
Marjavaaran lähelle
Pudonnutta
viholliskonetta

KARSITTYAAN musertavan

Io oli

tappion Suomussalmen kirkonkylän ja Hulkonniemen

Mannisia. Selvyyden vuoksi

ratkaisutaisteluissa neuvosto-

sessa Paukat Ykköseksi ja

joukot pakenivat osillaan
Kiantajärveä pitkin pohjoiseerr. jossa asettuivat asemiin

järven pohjoispään itäpuolel-

le.

Keskeisimpänä tukialuee-

na heillä oli Juntusranta, mutta varmistusosaston he olivat
lähettäneet kylästä vajaa kymmenen kilometriä kaakkoon
sijaitseville Härkövaaran ja
Myllyvaaran seuduille.

numeroimme tässä kertomukKakkoseksi.
Vaikka taloja oli vähän, oli

väkeä sitäkin

runsaammin.
Paukka Ykkösen isännän, Eeli
Juntusen olivat hyökkääjät jo
aikaisemmin vieneet mennessään Härkövaaraan. Naisten ja
lasten ohessa oli vaaralla neljä
vanhaa miestä.

Suomussalmen Kiantaj ärven

itäpuolella sijaitseva kolmen talon
erdmaakylä jäi talvisodan ensi
viikkoina evakuoimattomana omien
ja vihollisten väIiin.
Vihollinen muisti sitä
ilmapommituksella, joka tappoi
.\".-.,,

Suomalaiset miehittivät
Kiantajärven länsirannan Juntusrannan kohdalla ja varmistivat itään lähettämällä osaston Honkavaaraan, ioka

Paukuttaja, asukkaat
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Juntusrannasta neljä /kilomet-

riä suunnilleen etelään. Suhteellisen laaja alue Kiantajärven latvaosien itäpuolella jäi

ei-kenenkään-maaksi.

jossa
I

molempien partiot liikkuivat.

t

lt!årköua

Tälle alueelle jääneen väestön evakuointi oli tunnetuista

syistä jäänyt

.\.(\

suorittamatta.

Sodan jatkuessa

ja

joudut"-- ;, ---i-- -r!itits-

.uua,LeJn_L

sittävä kyläyhteisö. Taloista

I
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Tällä alueella sijaitsee Paukuttajavaara, kolme taloa kä-

kaitsee kuutisen kilometriä Juntusrannasta etelään

l-€

a§

olemassa!

Paukuttajavaaran erämaakylä si-

)
.*-:A:

----l-r,r'

"P1ryMölö
,,'azlilxit

selkosille, jossa partiovaara

kaksi on Paukka-nimisiä ja
asukkaat Juntusia. Kolmas ta-

p".,*l

'r "'-\-'--'-------- -'-åt"-----:-"
t.. \ e_

tuaan kahden tulen väliin
väestön oli pakko odottaa tilanteen kehittymistä. Eipä
tehnyt mieli lähteä Iiikkeelle
oli

i\... .'..I\

§

e
o}\iarsyru'.

-l'elliliL...--""--

hetken kierreltyään paikalla

TULEN ALLA
12.l .40 aamun koitteessa liik-

kui venäläinen partio vaaralla
jättäen selvästi havaittavat jäl-

jet. Myös suomalainen partio

konect häipyivät takaisin pohjoiset:n. Jyrinän ja pauhun tilalle tuli aavemainen hiljaisuus, joka tuntui Paukuttajista

saapui paikalle samana aantu-

kammoftavalta. Siellä oltiin
vurovaisiu ja tähyiltiin pohjoi-

na vähän myöhemrnin

sccn odottaen uutta iskua.

aset-

tuen väijyksiin Paukutlajan ja
Honkavaaran välimaastoon.
Ilma sattui olemaan mitä
suotuisin lentotoiminnalle.

Väki Iiikkui

askareissaan

Samalla tähyiltiin Paukan
ja ihmeteltiin siellä
vallitsevaa hiljaisuutta
ei

suuntaan

näkynyt ketään pihalla.

Viimein lähdettiin

mitään pahaa aavistamatta.
Noin kello yhdentoista aikaan alkoi etelästä kuulua voi-

maan.

mistuvaa surinaa. Kohta ilmestyi näkyviin kolme lento-

ka Ykkösen kaikki

konetta. Verar:rn kohtlalle saa-

-

katso-

Lumi talon ympärillä oli

taa mentiin kellariinkin. Paukutttajan tytär, emäntä Aino

TOIVOTONTA
PELASTUSTYOTÄ

Juntunen meni sinne tutki-

Nyt tiedettiin. mitä oli tapah-

maan, jolloin asia selvisi koko

tunut. Kellarin raunioittcn tutkiminen aloirettiin kiirccsri.
Sortuman seasta Iöydettiin
ensin emännän kolnrivuot ius

näkynyt ketään lähdettirn uudestaan katsomaan. Tällä ker-

järkyttävyydessään: pommit
olivat osuneet kellariin. Katto
oli sortunut ja levinnyt osin

kellarin ympärille.

samoin

seinät. Kaikki.näytti olevan
yhtenä kivikasana. Yksi aivan
kellarin viereen osunut pommi

oli jäänyt suutariksi.

kuin möyhittyä multaa. Pauk-

rin perältä heikkoa valitusta ja

ikkunat
olivat rikki. Tallissa hyppi hevonen vauhkona pilttuunsa

hokemaa:
fls112 Jumala

Rauniossa

-

f{s11s

oli sen verran

pääsivät kellariin. silä järkyt-

muuta mainittavaa vahin-

ehditty

Koneet pommittivat Paukka
Ykköstä. Vaara vavahteli ja
yhtenäinen

jyrinä kiiri

alas

erämaahan.

Pomminsa pudotettuaan ja

yhdeksänvuotias Mrrija. scitsemänvuotias Lerrpi ja kuusivutrtias Anja, voitiin vain to-

deta kaikkien

saavuttaneen

matkansa pään tässä kellarissa. Paukka Kakkosen emäntä

Lyyti Juntunen, hänen 2l-

Vielä puuttuivat

. Asukkaat olivat uteliaisuuttaan ulkona. Muutamia sarjojl
ammuttuaan koneet jatkoivat
Ientoaan kohti Juntusrantaa.

ei

neljät<.rista

- tänne kelolivat rientäneet
-larin suojaan. Kun liiydettiin

rnulta voimaltomina täytyi
avustajien katsoa kuinka kuolema voitti elämän.

koa.

Paukuttajasta

talojen asukkaat

nvuotias Arvi <tlival sarnoin kaikki siirtyneet ajasta
ikuisuutecn. Lyytin kuusivur>
tias Sy/ui oli vielä hengissä.

taloja konekivääreillä. Paukka
Kakkoseen tuli osumia, mutta

juosta kellariin, kun jyrähti.

oli näkymä. Oltiin
varmoja, että kaikki Plukkatävärnpi

rne

vuttuaan ne alkoivat ,utirrro

seen kellariin.

Mitä pitemmälle raivaajat

vu<rtias tyttärensä Lcrirru, kuusit<ristavu<'rtias Eero ja kyrn-

llmapommilla on tehoa. Tässä se
on tuhonnut rintamakorsun ia tappanut 14 miestä

ka Ykkösen sementtikattoi-

kin tavoitti ri-rivaajat ju tyi)tä
jatkettiin öljylamppujen valossa.

lissään, mutta henki paenneena. Emäntä itse, joka oli pahoin loukkaantunut. mutta ta-

surinaa, tällä kertaa pohjoisesta. Nyt väki ei jäänytkään ulos
tähyilemään, vaan Paukkatalojen asukkaat riensivät Pauk-

Nyt uskottiin useumnlrnkin
ja rurivlusta jatkettiin kiihkeästi. IIta kuitcn-

sään. Siellä heilutti Paukka
Ykkösen emäntä Lyyli Juntu-

jälkeen
päästiinkin emännän avuksi.
Tällöin todettiin emännän yhdeksän kuukauden ikäisen
Aarne-pojan olevan hänen sy-

Kylmäjärven jäällä.
Puolen päivän aikoihin alkoi taas kuulua lentokoneen

huilta.

aukkoa, että saattoi nähdä si-

keän työskentelyn

jossa oli tilapäinen lentokenttä

mutta hengissä. Leenu oli

pelustuncen

ne n kä,siädn ja hoki hysteerisenä tuota lausetta.
Alkoi kiireinen raivaus. Sit-

ei

kahden

säästynyt suuremmilta kol-

Aino Juntunen kuuli kella-

Jumala...

Leena-lyttönen i'a

vuoden ikäinen Malti. joka oli
kasvoiltaan jo aivan nrustil.

Paukka

Ykkösen isovanhenrmut.
Missä he olivat?

Toivottoman
Vihollisen pommittatakin on kohdannut matkansa pään

seiniä vasten. navetassa lehmät riuhtoilivat pelästyneinä.

iuissaan, kannettiin tupaan.
Heikosti hän tunsi kosketuk-

Rakennukset olivat säilyneet,
mutta asukkaita ei näkynyt
missään. Kun ei ketään nähty,
niin etsijät palasivat Paukutta-

sen, koska kysyi:

jaan takaisin. Sota on niin
merkillistä...

TUHO
Kun painostavaa hiljaisuutta
jatkui eikä pihalla vieläkään

Kuka minua koski...?

-Ikävintä oli. ettei voitu tehdä mitään emännän tuskien

lievittämiseksi ja hänen henoltiinkensä pelastamiseksi

raivaukse n

jälkeen etsintää jatkettiin trlkopuoleltakin, jolloin tehtiin
järkyttävä löytö: vanhaemäntä
Johanna Juntusen keskiruumis oli sinkoutunut kauas hankeen. Etsintää jatkettiin. kunnes viimein Paavo Juntusen
käsi löytyi kaukaa pellolta.

Siinä

oli kaikki, mitä hä-

nestä koskaan löydettiin.
Hirvittävä isku oli kohdannut pientä ja hiljaista korpiky-

lää: yksitoista sen asukasta oli
ja mitä raaitnnrallit
tavalla tempaistu pois elävien

han erillään muusta maailmas-

yllättäen

ta, niin omien kuin vihollistenkin hylkääminä. Tuskien
yltyessä otti armahtava tajut-

joukosta. Kaksi taloa

tomuus uhrin haltuunsa.

oli

au-

tiona

lopullisesti.
Yö -oli murheellinen ja ras27
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MARTTA KERÄNEN

Ensimmiiinert
eaakkotieni
Suomussalmen

Eeli Juntusen kasvanut perhe on saanut uuden kodin. lsäntä Lyyli-emäntineen istumassa kynnyksellä, Matti ja Leena keskellä ikkunan edessä

itäisiä kyliä ei
talvisodan alkaessa
ehditty evakuoida,
vaan asukkaat
jäivät hyökkääjän

kas. Mitä voitaisiin

Joillakin oli onnea:

vangeiksi.
tehdä?

Onko 1ptl2 nlistäiin saatavissa'l Onk() tajuttornalla Lyyli-

emännällä

käskyn mukaan eikä ehtinyt
tarkastamaan taloja.

Vaaralaiset eivät tienneet

nrahdollisuutta'l Selviäisikö

suomalaisen lääkärin olevan
järven länsipuolella. He toi-

kaksivuotias Matti?

mivat tuossa kaaoksessa niuk-

vähäisintäkään

kojen tietojensa

mukaisesti

turvautuen jopa viholliseen

APUA
VIHOLLISELTA

eikä sillä kertaa turhaan.

Uhtualla

-

Lyyli-emännän

putoirnaan. Toisesta silmästä
meni näkö ja kuulo jäi pysyvästi heikoksi.

Venäläiset lähettivät isännän nrukana viisi sotilast:r hevosen kanssa. Isäntä kesti jär-

pääsivät takaisin kotimaahan.

kytyksen tyynesti lähtien vie-

jälkeen heikossa kunnossa, sar
vasta nyt kuulla koko murhe-

rnriiin cn)äntää. Lecnaa ja
Mettia yli rajan Lonkan kautta
Vuonniseen ja Uhtualle. Muu-

ta rnahdollisuutta ei siinä tiIanteessa nähty.

Lapset selvisivät pahemELETTIIN syksyä

mitta varnmoitta.

Kesäkuun alussa kaikki
Lyyli-emäntä, joka

oli

ollut

viikon tajuttomana ja senkin

näytelmän kulun.
Nyt Paukuttajavaaralla eletään uskossa ja luottamuksessa. On aikoja sitten rakennettu

Vainajat siirrettiin Paukka

uudet talot, viljelmät ovat

Ykkijsen tupaan. Alkoi jälleen
iännitys ja odotus.
)0. l saapui paikalle yllättäcn suomalainen partio ottaen
väen mtrkaansa. Kohta saapui
alueelle toinenkin partio, joka

kunnossa, maantiekin saatiin
aikoinaan. Väki on osoittanut

pomn-rituksen

ruhrien sijoituspaikkaa

tytti tal()t tuleen. Partio
28

taistelujen seassa.

toinen jalka jouduttiin am-

Varhain 2rarnlrlla 13. l. lähti
Paukr.rttajan Antti Moilanen
viemään sanaa Härkövaaraan
Eeli Juntuselle. Oli lähdettävä
silläkin uhalla. että sananviejä
joutuisi itse vangiksi.

tictänlättä

suomalaisten
hyökkäyksen
edistyessä saatiin
osa siviiliasukkaista
evakuoitua

sy-

teki

1939.

Koulut alkoivat kuten tavallisesti syyskuussa. Olin Ruhti-

naansalmen

Haapovaaran

koulussa kolmannella luokalla. Koulu oli vuokrahuoneessa
ja myöskin asuntola, joka oli
noin puolen kilometrin päässä
koululta.

Tunnelma tuntui heti alkuun sellaiselta, että kaikki ei
ole kuten tavallisesti. Yhteiset

jälleenrakennustoiminnassaan
sitkeyttä ja päättäväisyyttä,

marjaretket, joita oli suunniteltu ja jotka olivat aina olleet
hyvin hauskoja. jäivät pois.
koska opettajan oli mentävä

jossa heijastuu koko kansan

harjoituksi in useammin.

vaikeiden aikojen jälkeinen
henki. Mutta ennen kaikkea
siinä kuvastuu kainuulaisten
kotiseuturakkaus.
tr

Opettajana Heikkinen oli
hyvin taitava työssään ja kuu-

lui suojeluskuntaan, joten
meille ei ollut uutta hänen har-

joituksensa.

Ne

tapahtuir at

useimmiten Juntusrannassa ja

pyhien aikoina. Nyt niitä oli

muulloinkin ja Kovassavaarassakin. joka on aivan rajun
tuntumassa. Koululla sinne oli

matkaa noin 9 kilometriä.
Marraskuun Iopulla Heikkinen tuli tavanmukaisesti pitä-

mään tuntia, mutta nyt hän
toikin vain sanan, että kaik-

kien on lädettävä kotiin ja
vietävä sana evakkoon lähdöstä. Itse hän sanoi lähtevänsä
kertausharjoituksiin.

Siitä sitten alkoi monen
vuoden evakkoreissu
välillä kotiin ja taas uudestaan.
Sanoin kotiin päästyäni
opettajan lähettämät terveisel
ja heti alkoi isäni laittaa hevosen rekeen heiniä ja vaatteita.
ettei palelluttaisi kovassa pakkzrsessa. Nuorin sisareni oli
vasta toisella vuodella.
Isä empi, kestäisikö Tormuanjärven jää virtapaikasta
ylimenoa. Niinpä sitten r irtakohdalla toiset hyppivät pois
reesta paitsi sisareni ja hevoselle annettiin kova vauhti.
jonka turvin onnistuimrnekin
pääsemään toiselle puolen ja
Esalaan. johon oli ntäärä mennä yöksi. Aamulla aiottiin jatkaa matkaa sisämaahan päin.

Esalaan tuli paljon muitakin
evakoita. j<xen sai etsiä kyljen
paikkaa nukkuakseen.

VIHOLLINEN
KATKAISEE TIEN
Aamulla karavaani laitettiin
lähtökuntoon, vaikka Juntusrannalta kuului kova ammunta

Rajan pinnan väkeä maanpuolustuslilaisuudessa

Haapovaaralla ennen talvisotaa

JF

.iu pansserrivnunujen tienteon
jyrinä.

Alkupää karavaanista ehti
venäläinen ratsupartio ja käski
rnennä'moamon' Iuokse.

meni. Emrnc tienneet

rnitään
Suomen asioista. Racliosla tuli

Viimeisimmär lähtijät olivat vielä Esalassa. kun jcrn

vain Tiltun propagandaa. Su<'rmea puhuvat venäläiset paasasivat. cttä puoli valtakuntaa
oli jo vallattu. Sotilaat Iiikkui-

vat suurin joukoin

.iir

kylällä

aseistettuina. Välillä näytettiin elokuviakin. joita tulkit

dit kantoivat

yrittivät suomennclla.

rnariin yhteen läjään ja rukoilivat Herran varjelusta. Meitä
ci kuitcnkaan ammuttu ja
Alantcelta palautetut evakrttkin tulivat takaisin sanoen pak()tetun menemään kotiin.
Niinpä palasimme kotiin ja
elämä alkoi venäläisten vankeina. Saimme asua kotona.
hoitaa lehmät ja tehdä muita-

SUOMALAINEN
PARTIO SAAPUU

kin talon töitä.
Viikkojen vieriessä ruoka-

Piippalakit eivät juuri prruttuneet siviilien asioihin. .loskus lensi yli len«rkonc. joka
pudntteli suomenkielisiä Icntolehtisiä
sitä strrrraa "ropakantaa". -

VANKIKYI.ÄÄN

varat alkoivat kuitenkin käydä
viihiin. Isä lähti hakemaan
jiruhoja Juntusrannan kaupas-

Eräänä tammikuun päiviinä
sitten tapahtui ihrne: kylään
hiihteli suomallincn pirrtio.
jossa oli tuttu nrieskin. Kosta-

ta. Sillä matkalla hän kuiten-

m()_

kin joutui olemaan kolme päiviiä venäläisten vankina. kos-

oli suuri
silri ci
Itku ttrli r'äkisirr

Hämrnästys

!

«rlisi selvittänyt, rnillä asioilla

ilon
estänyt mikään. Nc olivat
kyyneleitä rajan lapsen silnris-

hiin liikkui. Ruisjauhoja

sä.

ka ci liiytynyt tulkkia, joka
hän

kuitenkin lopulta sai.
Pajuvaarassa asui tätini,
j«rnka mies oli rintamalla. Hän
§,,1-Årrrrr

rnrri-

hinkin pieniin rrsk:rreisiin.
Aika kului. joulukin tuli

nc ampuvat meidät kaikki!Äilapsensa peräka-

Pelastaiat saapuvat

minut lirpsenvahdiksi jrr

Alanteen lähelle. kun heidän
rnatk:rnsu päättyi: vastaan tuli

toisella puolen ratsasti kovaa
kyytiä ja mutkia tehden naapurin piippalakkisia äijiä. Siiniikös tosi hätä syntyi
että

Venäläinen ratsupartro suomalarsella maaperalla talvisoclan ensr tunlerna

rny<is rniesten tijistä. Helpottaakseen elärnäänsä h:in haki

j.,utui näin

huolehtimaan

Nyl alkoi todellincn tilanne
selvitä

suonralaiset olivat

- lähell:i. Sotilaat
kin varsin
kuutlivat hakevansa

va-

rneidiit

29

pois. Keinoa kuljetuksen to-

lossa kysymässä, joko sieltä

teuttamiseksi mietittiin kovas-

oli väki lähtenyt. Iida oli vielä

ri.

paikalla lehmineen.
Jatkoin hätäisesti matkaa
koko ajan peläten, että koto-

Partio tihensi käyntejään ja
oli monesti sattua samaan ai-

kaan piippalakkien kanssa.
Kerran näin kävikin. mutta
onneksi partiomme pääsi pimeän turvin pakoon rakennus-

ten suojassa. Lentokoneetkin
osuivat kerran paikalle samaan aikaan ja partio meni
talliin suojaan koneiden lennellessä aivan matalalla, sukset kattoja hipoen. Pomminsa

ne pudottivat

Haapovaaran

saunan taakse metsään teke-

mättä suurempaa vahinkoa.
Pajuvaarassa selvittiin ryskeestä pelkällä säikähdyksel-

väki on jo lähtenyt ja olen jäänyt tänne yksin. Hiihdin Lavajärven yli Kaartolaan. jossa
kaikki olivat vielä kotosalla ja
tiesivät kertoa kotiväkeni ole-

van menossa Varpulassa

ja

odottavan minua siellä. Siellä
heidät sitten tapasin ja taas oli
itkun ja ilon aihetta riittämiin.
Matka jatkui sitten hevosel-

la Saarikylälle, jossa saatiin
ruokaa ja lisää hevosia matkueeseen. Yön selkää myöten
jatkettiin vielä Alassalmen
koululle, missä jouduimme

olemaan kolme päivää. ravin-

Iä.

Tällä kertaa partiomme lupasi tulla noutamaan meidät

tona hernekeitto. Sinnekin
kuului selvästi sodan hurja

pois aivan lähiaikoina.

meteli. Täältä lähti sotaväkiiässä oleva veljeni asepalvelukseen, joka hänen osaltaan

PELASTUS
Se tapahtui sitten tammikuun
Iti. päivänä: kylään tuli suo-

malaisia sotilaita ja saimme
käskyn Iähteä nopeasti sisämaahan päin. Minäkin lähdin

hiihtämään Lavalaa kohti
omln pcrheeni lu<'r.

tuli kestämään monta vuotta.
Alassalmelta jatkoimme
matkaa linja-autoilla Taivalkoskelle ja sieltä Ouluun.
Matkalla meitä vielä pommitettiin, mutta vain yhden lehmän jalka meni poikki. muille
ei tullut vahinkoa. Lopullincn

Baltian Punaisen Lipun laivasto lähestyy Suomen rannikkoa

N..V. HALLA

ltuksi
me§todo
Saarenpään

Iinnakkeen

merkitys oli talvisodassa
elintärkeä Karjalan kannaksen puolustukselle.
Se sai niskaansa jatkuvan
pommien ja ammusten ryöpyn.
Linnakkeen velvollisuu-

dentuntoiset puolustajat
ylittivät monesti inhimillisen kestokyvyn raiat taatakseen tulitoiminnan iatkumisen.
Ja Saarenpään

Sodan jälkeen palattiin entisen kotilieden ääreen

Aamuvarhaisella hiihtäesoli kova pakkanen. Hiihdin niin kovaa kuin pääsin sydän kurkussa. sillä koko ajan
kuului hirmuinen jyske ja pauke ja tulenlieskojen loimut
säni

kertoivat kiivaasta taistelusta.

Välillä kävin Suojalan ta30

sijoituspaikkamme oli Siikajoen Karinkankaan koulu.
Aikanaan sitten pääsimme

palaamaan takaisin Ruhtinaansalmelle ja lähtemään
taas uudelleen evakon raskaaln
le tielle.

tykit

puhuivat vakuuttavaa kieltään viimeiseen asti.
SAARENPÄÄN linnakkeen jåireällä patterilla yritetään epätoivon vimmalla kaivautua maahan.
Linnakkeen maanpäiilliset rakennukset
ovat yksi toisensa jiilkeen joko tuhoutuneet tai vaurioituneet asumiskelvottomiksi
osin mantereelta tulevassa tykistötu- mutta ennen kaikkea jatkuvissa
lessa,

Neuvostovakoilun
mittava ja merkityksellinen historiateos, joka ensi kerran tuo julkisuuteen tietoa monista

jännitävistii
ja salaperäisisä

näytelmistä vuosikymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.
Teos on sidottu. kovakantinen. 304 suurikokoistl sivua.

pommihyökkäyksissä. Kymmenien koneitten muodostamat SB- ja DB-pommit-

(Vapaussarja n:o

tajien lautat ovatkin melkein jokapäiväinen näky taivaalla. Lisäpirteyttä antavat

7

)

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava rlyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen o Punaupseerit ja etapit o Sotilaslinja o
Suuri vakoilujuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[ioita o Vakoilua Lapissa o Lähetystön salaisuudet o "Rauhan ja ystiiqyden seura" o Salaista
sotaa o Lapuan patruunatehtaan johtqian murha o
Petsamon vakoilujuttu jne. . .

hävittäjien I-153 ja I-16 matalahyökkäykset pikkupommein ja konekiväiiritulituksin.

EI SYNNY KORSU
SUUTARILTA
Pitäisi edes yön ajaksi päästä suojaan. Ja
mikäpäs sen mukavampi olisi kuin muuttaa hyviin korsuihin.

Niinpä yritetään kaivautua maahan.
Punalaivaslon
{'votmaa:
linjalaiva
Marat ampuu

I

TTLAUSKoRTTT

f', «vlX! Lähettrikää minulle postiennakolla hintaan
67 mk Veijo Varjon teos MIEHET PIMEÄS1i
en ole tyytyf - neuvostovakoilu Suomessa. Mikäliptiiviin
palautusniin minulla on 8
,, Yå:ål€okseen'
7 Kustantaja maksaa teoksen postitus- ja lähetyskulut.
7
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Liih iosoitc

Postitoinripaikkl

-.ia nunlc«r

A llck irl oit us

Lähcttrikari nr in ul lc I isiiksi ilmaiseksi ja sitoumukselta K ustirnnuspisteen Vapaussarja l-10 esiterrateriaalia (rasti ruutuun - kiitosl)

tr

I
,
Maaperä ei olekaan yleisesti hassumpaa
paikoin on kuitenkin soran joukossa
-paksuja hiesujuonteita.
Tällainen juonne sattui myöskin kuutostykin korsun paikalle. Jäätyessään oli
se kuin vahvinta betonia. Routarajaakaan
ei ollut: sikäli kuin kaivaus edistyi jäätyi
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maa entistäkin kovemmaksi. Dynamiittiakaan ei saatu kuin ehkä nimeksi
se

oli varattu parempiin tarkoituksiin.

-

Patteriupseerien yhteisessä majapaikassa oikein sovittiin yhteisestä rukouksesta tai oikeammin manauksesta: että vihollinen suvaitsisi pudottaa kunnon pommin kuudennen tykin korsumonttuun! Tä-

tä rykkiä hallitsi linnakkeen vakituinen
tykkimestari Tommi Niirökkii, nyt vänrikiksi ylennettynä.
Onpa sitten jälleen kirpeä ja kirkas
pakkaspäivä. Sireeni ulisee
siis jälleen
ilmahälytys.
Järeän patterin upseerit ovat kerääntyneet Tommin tykin maisemille jotain rupattelemaan.

Pian alkaakin tuttu ulina kuulua taivaalta. Kiikarit silmillä siinä tiihystelevät
taivasta vierekkäin koneitten saapumista
muut upseerit
Halla, Helle, Tuuli ja
joku kantakortteja
Pakkanen. Olikohan
selaileva esikuntaupseeri piruuttaan sijoittanut tåimän "sääryhmän" samaan pat-

teriin...
Pian ovatkin koneet jo melkein linnakkeen päällä.
Nyt lähti! huutaa joku.
Niin onkin tulossa suuri joukko pom-

meja
aivan kohden! Eipä aikaakaan
kun on- jo aika suojautua johonkin kuoppaan.

Ensin taas asiaan kuuluva ujellus ja
sitten jysäyksiä suoraan patterialueelle.
yksi tulee aivan kohHei pojat

-

den

-

!

Tosiaan
sieltä tuleekin yksi muit- kohti.
ten- perässä aivan
ja meneeMene, mene monttuun
- se! hokee Tommi ja jatkaa:
hän
Suo-

raan monttuun!

-

Niin kuuluukin moksahdus.
Mutta muutapa ei kuulukaan.
Odotellaan nyt vähän, ties vaikka
- kovin hidastettu, toivoo vielä joku.
olisi
Lopuksi ei Tommi jaksa enää odottaa
vaan kömpii kuopastaan ja astelee kaivantonsa reunalle. Muut jäävät hienotunteisesti taka-alalle.
Siellä seisoo tykkimestari ja pyyhkäisee silmiään rukkasella. Liekö tämän liikkeen syynä kova pakkanen vai montun
pohjalla somasti lepäävä suutari.

VIESTIMESTARI LUJILLA
Tulihan niitä korsuja sitten valmiiksikin.
Yhteiseen korsuun majoittuivat patteriup-

seerit

ja

muuan linnakkeen pahimmin
työUistettyjä upseereita, viestimestari
Ihalainen

myöhemmin hänkin vänrik-

ki ja kai lopuksi
kapteenikin mestariveljensä Näräkän lailla.

32

Saarenpään kymmentuumainen

SA-(rrrtr

Korsu oli juuri valmistunut ja kamiina
roihusi kodikkaasti, kun joku Ihalaisen
miehistä saapui nyyttejä raahaten. Ilmoittaa tuovansa herra viestimestarin kamppeet ja tietää, mestari itsekin saapuu vihdoinkin lepäiimään.

Linnakkeen viestiyhteydet kulkivat
vielä osin kirkasjohtolinjoilla, vaikka jo
edellisenä kesänä oli ehditty kaivaa osa
kaapeleista maahan, tosin liian matalaan.
Jo Revolutsijan ja Maratin, näiden
suurten taistelulaivojen ampumat l2 tuuman ammukset olivat osoittaneet, kuinka
herkästi haavoittuvia nämäkin yhteydet

r-.;;;;'
i*t

olivat. Viestimiehet kyllä pystyivät jonkun alikersantinkin johdolla korjaamaan
useimmat viat, mutta pääkaapeli, todellinen toiminnan elinhermo, vaati jo itsensä
viestimestarin asiantuntemusta. Ja kuinka
ollakaan
vihollisen pommit eivät vielä
yhtäkään tykkiä täysolleet tavoittaneet
osumalla, mutta sen Ihalaisen kaapelin ne

aina löysivät kuin pulssia mittaava kipusisko valtimon ranteesta.
Niin oli nytkin jiilleen pari kertaa käynyt, liihes viikon oli mestari jo miehineen
yhtä mittaa ahertanut yli kolmenkymmenen asteen pakkasessa nukkumatta ja
melkein syömättäkin.
Kuuluupa vihdoin kantapäitten kopina
korsun ovelta ja sisiille astuu huurteinen
ja hytisevä Ihalainen. Paiskaa vain hattunsa pois ja ottaa kiivaasti hänelle tarjotun kahvikupin.
Ja samassa alkaa taas tuttu jytinä
pommeja patterialueelle.
Nyt en sitten lähde mihinkään vaikka- itte kenraali Valve tt:Jisi hakemaan!
sanoo Ihalainen ja alkaa vetää saappaitaan jalasta.
Ainakin vuorokauden nukun ensin ja -sitten vasta harkitaan, jatkaa
loppuun väsynyt mies.
Ja niin on hän äkkiä saappaansa pois

tempaistuaan

alla

jo monen turkin ja viltin

täydessä unessa.

Kuuluupa
taas kopina korsun eteisestä
ja sisään astuu joku nuori tykkimies, tai-

t1.

*,

Lentopommi on iskenyt Saarenpäähän

taapa olla lähetti.

Ovi kiinni äkkiä! tokaisee joku vänrikeistä.
Onkos jotain asiaa?
- tuota, läähättää poika peOlishan
näköisenä ja vilkaisee samalla
lokkaan
kun se linnukkuvaa viestimestaria
- niinku poikki
nakkeen pääkaapeli on taas
taitaa olla vielä paristakin kohtaa ja
-käskivät viestimestaria lähtemään aivan
heti.
Samassa on poika hävinnyt ulkona
vain kiristyvään pakkaseen.
Lienee mestari ollut vasta unen rajamailla koska on jo pyörähtänyt istualleen.
Jonkun jo tarjotessa kahvikuppia pudistaa
vain päätään ja sanoo kuiskaavalla tyylillään:
Jos en olisi tiillainen ammattisoturi
- varmasti itkisin...
niin

Ja painuu kamppeineen korsusta ulos
pakkaseen
korjaamaan Saarenpään
pääkaapelia. -

tr

on eräillä tahoilla muun muassa elokuvan keinoin esitetty
talvisotaa tavalla, joka on lä-

Ollessaan kerran kävelyllä
joen rannalla mies näki kalaparven ja iski taskussa olleen
unkarilaisen munakäsikranaatin sekaan. Sehän räjähti heti
kosketuksesta ja kalamies sai

heistä sukua silloisen vihollisen propagandalle. Palaste on
puolestaan tallentanut totuuden sanaa talvisodan ankarilta
päiviltä ja ansaitsee kirjalleen

sen todennäköisesti
laajan

Kiriallisuutta
I

1
I

I

rÄr,r,,lrsTA sE

itse tärskyn. Hullurnmin ei
onneksi käynyt
lukuisia
- ja pökerreikiä vain nahkaan

saaman

levikin.

E.

KASKU KIERTÄÄ

KOVA
KIRJA
KIESTINGISTÄ

tymät tietenkin lisäksi.
Mihinkään mies ei lähtenyt
vaivojaan hoidattamaan. Kaverit kävivät jodi-Mölläriltä
hakemassa laastareita ja thymolispriitä. Niiden avulla
mies korjaili nahkaansa, kai-

OLI

Eino Pietola: Läpimurto

Onni Palaste: Talvisodan

Iänteen, Gummerus, Jyväs-

sirut

ne saivat jäädä sinne.
Nämähä ovat pelkkiä kaIansuomuksia,
eihä näihe takkii lääkäriä ehis kehtaa vaiva-

voi puukkonsa kärjellä pellin-

kirjailija on jul-

kylä 1980,282 sivua.
Keväällä 1942 Puna-armeija
aloitti Kiestingin pohjoispuolella usean yhtymän suurhyökkäyksen, jonka piti tuhota liian lähelle elintärkeää
Muurmannin rataa päässeet

kaissut uuden entisellä kollaa-

suomalaiset ja saksalaiset jou-

kueessa

§itekniikalla laaditun

sota-

kot. Puolustaja joutui lujille,

Rautjärven mies Eino Ovaska.

teoksen. Osa siihen sisältyvistä rintamamiesten ja rajan
asukkaiden kertomuksista on

kärsi raskaita tappioita ja jouantamaan periksi.
Rasittuneiden joukkojen keskuudessa esiintyi vastahyökkäysvaiheessa kieltäytymisilmiöitä.
Mukana ollut Pietola kertoo
I/JR 53:n erään komppanian
osuudesta näihin monivaiheisiin taisteluihin. Kuvaus ei ole
ristiriidassa virallisen histo-

Ovaska ei rauhan aikana
liene ollut mikään mallimies,
sekaan sopi kuitenkin mallikkaasti. Kovien kutien aikaan

ääniä, Karisto, Hämeenlinna 1980, 520 sivua, valokuvia.

Vuosi sitten

Suomussalmen

sankarit -kirjallaan mainetta
saavuttanut

julkaistu aikaisemmin,

useat

tässä lehdessä.

Kertojat on valittu viideltä
eri rintamanosalta, nimittäin
Suomussalmelta, Kuhmon
Lieksan suunnalta, Sallan Petsamon alueelta, Ilomantsista ja Laatokan koillispuolelta sekä Kannakselta ja Vii-

purinlahdelta. Kerronta on
kauttaaltaan realistisen voimakasta ja välittää hyvin sotatalven tunnelmat. Poikkeuksen
säännöstä muodostaa oikeastaan vain yksi katkelma. jossa
todellisuustajunsa menettänyt

ja tästä syystä myöhemmin

kommunistiksikin ilmoittautunut Raatteen soturi kertoilee,
kuinka hän vartiovuoroillaan
kävi lämmittelemässä vihollisen korsussa ja tapasi siellä li-

tui aluksi

riankirjoituksen kanssa
päinvastoin se kertoo, mitä
johdon suunnitelmat, käskyt
ja vaatimukset todella merkitsivät etulinjan komppanian ja

miehen kohdalla. Päällikön,

MAINIO
HANKINTAMIES
Jatkosodan

poppoomme

I.KKK/JR 1:n kolmosjouktoimi kk-ampujana

hunkin päivään sopeutuvana,
tehtävissään topakkana hän
nautti luottamusta yleisesti.
Nopea kuin kärppä. avoin ja
rehti
ne olivat hänen tava-

ramerkkinsä.

Arkipäivän kiireessä nälkäkin tuntui usein ehtivän ennen
sapuskaa. Kun omassa "pako-

kauhupussissa"

ei ollut

lei-

makkaasti. Sodan ankarat
henkiset paineet on kirjattu

Usein minäkin sain osani saa-

taitavalla kädellä.

liista, kavereita kun oltiin.

suhteita vaikeissa kriisitilanteissa kuvataan totuudenmukaisesti. realistisesti ja voi-

Pietola on kehittynyt no-

Kaukolan kirkonkylän jou-

kimain kaikki ennen sotaa
Neuvostoliittoon loikanneet

peasti kirjoittamisen taidossa.
Tällä kolmannella teoksellaan

tuessa haltuumme ehti Eikka
oikeaan osoitteeseen ensim-

kaverinsa. Juttu lienee luettavissa kirjailijan huumorinta-

hän nousee sotakirjail ijoittemme kärkijoukkoon.

E.

jun tiliin.
Teoksen historiallista arvoa

SOTAKIRJOJBN

deluettelossa esiintyvät kerto-

rÄnrrÄ

olisi liitetty kunkin katkelman

Jorma Kurvinen: Se verellä
maksetaan, Otava, Keuruu

yhteyteen. Ehkäpä tämän voisi tehdä myöhemmissä pai-

Viime vuonna ensimmäisellä

olisi lisännyt, jos nyt vain läh-

jien nimet ja joukko-osastot

noksissa.

Parin viime vuoden aikana

1980, 255 sivua.
sotakirjallaan menestystä saaJATKUU SIVULLE 34
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Mitä ei yltänyt.

ta. Voip tulla vaikka sakkooki, loman sijasta...Eikka arveti.
Olipa kenties ihka oikeassakin.
Ensio Jääskeläinen
Jyväskylä

mies erottui hieman tehokkaammin. Luontevana, ku-

pää, sitä piti hankkia. Jos sattui kohdalle ilmavaara tai tykistötulta kuormaston ollessa
lähituntumassa, tokihan Eikka
tehtävänsä tiesi. Leipäkuorman hajun mies tajusi kauas.

joukkueenjohtajien ja miesten

p«.ris.

mäisenä. Sokeria ja kahvinvastiketta miekkosen repussa
riitti jouluun saakka. Erikoistarjoukset olivat sitä varten.
Asemasodan aikana Lempaalassa Ovaska onkieli ahvenia järvestä
reilusti. Ampuipa kerran- ketunkin jäältä
kotituliaisiksi. Seuraavana kesänä ei onkiminen LempaaIanjärvestä onnistunut enää.
Silantojoesta kyllä.

SIVISTYS ON

VALTTIA
Kissa oli ajanut hiiren
seinänrakoon ja jäi paikalle vahtimaan. Hiiri
ei vain tullut ulos turvallisesta kolostaan.
Än<ia kissa alkoi
haukkua kuin koira.
Ahaa! ajatteti hiiri.- Siellä on koira,

joka- on ajanut kissan
pois

ja minä voin rau-

hassa mennä ulos.

Tuskin oli hiiri tullut
ulos kolostaan kun väi-

jyksissä ollut

kissa

hyökkäsi sen kimppuun
ja söi sen suuhunsa.
Viiksiään pyyhkien kissa sitten totesi:
On se hyvä hallita
- vieraita kieliä.
noita
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vuttanut oululainen kirjailija

kin ehtivät vielä ankariin tais-

kuvaa tämänvuotisessa ro-

teluihin Kannaksen

maanissaan erään kranaatinheitinjoukkueen ja sen kanss4
yhteistoiminnassa olevien yksiköiden miesten sotaa Syvä-

rin takaa jonnekin Kannaksen
maisemiin ratkaisun kesänä

1944. Päähenkilö on nuori
vänrikki, jonka kasvamista
Pohjois-Suomesta kotoisin
olevicn kotipitäjän miesten
tunnustetuksi johtajaksi kuvataan taitavasti ja lujin ottein.

Muutkin kirjan henkilöt ovat
eläviä ja tuntevia sotureita.
joiden tekemisiin uskoo. Taistelukuvaukset ovat voimak-

kaita, jänniftäviä ja sotilaallisestikin riittävällä tarkkuudella piirrettyjä. Tällaista se sota
huriimmillaan oli, vaikka näin
kovia kranaatinheitinjouk-

kueita tuskin todellisuudessa
esiintyi.

Tietynlaiset

kärjistykset
ovat tietenkin tarpeen juonen
jäntevöittämiseksi. Tässä kirjassa korostetaan voimakkaas-

ti

Päämajan oletettuja virheiIä. jolka miehet joutuivat "ve-

rellä maksamaan". Sallitta-

toisen
portinpielen verisissä yhteenotoissa sodan loppupuolella.

Käsikirjoitus on syntynyt
heti talvisodan jälkeen eikä sitä ole korjailtu. Se on näinollen kirjoittajansa ensimmäinen kirjallinen yritys ja sellaisena jossakin määrin epätasainen: siihen sisältyy yleistä
historiaa. talvisodan huhuja ja
huumoria, maanpuolustusf ilosofiaa ja taistelujen kuvausta.
Taipaleenjoen torjuntataistelut
ovat sen parasta antia. Lukija
todella elää joukkueen mukana helmikuun tulimyrskyssä.
Kirjoittajan nuoruuden ti-

liin

lienee luettava, ettei hän

ole nähnyt ainoassakaan esimiehessään mitään hyvää.
vaan pyrkii jopa johtelemaan
pataljoonan reservejä, kun
katsoo komentajan siihen kykenemättömäksi. Ehkäpä sekin kuuluu 20-vuotisen vänrikin toimenkuvaan.
Joka tapauksessa
lukemisen arvoinen

kirja.-

E.

koon tämä (aiteen vapauden
nimissä samoin kuin kotiseu-

MERILENTÄ.IÄT

dun luokkaristiriitojen alleviivattu esiinlyminenkin
aina

TAIVAALLA

miesmurhiin saakka.

-

SODAN
Joppe Karhunen,

Kiintoisa henkilö on virolainen kersantti Ojala, joka
puhuJ usein vakavaa sanaa
esimerkiksi näin: "Te suomalaiset ette ole joutuneet totuuden eteen. Kuolemankin voi
kokea ruhtinaallisena etuoikeutena. Vapaassa maassa sitä

Otava

Uusimmassa kirjassaan Joppe

Karhunen kertoilee merilentä-

jien toimista meillä ja muualIa. Tarkastelualue on niin laamonisäikeinen, että aineksista riittäisi jyviä useampaankin esitykseen.

ja ja

Ankarissa

Ktrrviscn uusin kirja

ja

aina yllätyk-

sellisissä

poikkeuksellisen voimakas ja

meriolosuhteissa
toisarvoiseksi katsottavalla

syvälle Iuotaava sotaromaani.

kalustolla toimineet merilen-

Sen sanomaan uskoo

täjämme. jotka yltivät mai-

on

E.

neikkaisiin saavutuksiin, ovat
saaneet mieliinpainuvat kerto-

TALVISODAN
TUNNELMISSA

muksensa jälkipolville tallen-

Alpo Reinikainen:

lentäjiemme sodanaikaisen
toiminnan sotahistoriallisen

Taipa-

leenjoen tulessa. Posliinipojan Talvisota, Kirjayhtymä,
Helsinki 1980, 359 sivua.

Kirjoittaja on nuori reservin
vänrikki. joka saapui rintamalle valkeassa Iumipuvussaan täydennysjoukkojen mukana
siitä mustien etulinjan

- antama posliinipoika
miesten
-nimitys.
34

Täydennysmiehet-

netuiksi. Kirja herättää joka
tapauksessa ajatuksen meritutkimuksen tarpeellisuudesta.

Kirjaan on lipsahtanut jokin

muistivirhe

Kösky oli tullut.
Keskelle pimennyksiä
pommeja ja pakkasia.
Lomalaisjuna
oli menossa takaisin.
Siihen piti meidänkin
kolmen lotan
joutua mukaan.
Pimeön turvissa
urhoollisin varustein
saapashousuin
ja puukko vyöllö
istuimme junassa
miesten ja reppujen
viiliin sullottuina
tupakansavussa
ja tarinan heitossa.
Ihan totta.
Olimme menossa
soitellen sotaan.
Yksi oli naurava
toinen oli totinen
ja kolmas kaikkien
tuulien heittelemö.

REGI

Jööhyvöiset

1980, 348 sivua.

ei vaan tajuta."

Liihtö

kirjoittajakin

pitää sellaista- mahdollisena.
Kirja suo herkullisia lukuhetkiä merilentäjicrrrnre san-

karillisten seikkarlujen paris-

SA

Juna löhtee! Rakkaani, näkemiin!
Eron hetki on lahjomaton.
Minö katson silmiisi surullisiin
lyhyt lomani lopussa on.
Töstö hetkestii alkaa paluu
sodan arkeen ja ankeuteen...
Sinun silmistäs kyyneleet valuu
asetakkini kaulukseen. . .

Toki tiedön jo mitö sota on,
olen nöhnyt sen alusta asti.
Siksi lähtöni on niin lohduton.
Sanon Sinulle soinnuttomasti:

"Minö kirjoitan aina kun aikaa jöö...'
Ja portailta heilutan kättii.
On rintama jälleen möärönpäö
juna vie minut
järköhtömöttö.-

-

Olen nuori ja rakastan elömöö!
Töiillä vielä jos viipyä vois...
Valot viimeiset himmeinö hömörtöä
juna yöhön kun vyöryy pois...

Emil A. Linkola

ura

Hiitonen,

monipuo-

linen avustajamme, kävi ke-

sällä yhdessä

aseveljiensä

Eero Kallion, Eero Saimalahden ja Erkki Taipaleen kanssa
Lemin sankarihaudalla, jossa
lepää 130 Isänmaan puolusta-

Puu"o
gränd

Kuronen, Stavby-

II 4. '1r., 163 70 Spån-

ga, Sverige, puhelin

08/

7608913, haluaisi ostaa lehtemme ennen vuotta 1974 ilmestyneitä vuosikertoja aina
alkuvuodesta 1957 saakka.

jaa.

Vero on ollut pienen pitäjän

osalta raskas. Oman lukunsa
muodostavat vainajien kaatumispaikat, joita on yhteensä
73. Eivät ole Lemin miehetkään helpolla päässeet.

a

N
uomessa on vlrme vuosl-

na ollut "edistyksellistä"

lisäsi vastarintamiesten päät-

ja

täväisyyttä. Asukkaiden viha-

erityisen muodikasta todistelIa, että talvisota käytiin aivan

mielisen asenteen johdosta

turhaan hölmön hallituksen
käsitettyä täysin väärin Stalinin ja Otto Wille Kuusisen hyvät ja rehelliset aikeet.
Baltian maat tekivät syksyl-

lä 1939 toisen ratkaisun. Tästä
syystä on aina mielenkiintoista tarkastella, miten ne selvisi-

vät toisen

maailmansodan

miehittäjä ryhtyi radikaaleihin
vastatoimenpiteisiin: joukkoteloituksiin ja karkoituksiin.

Kyliä, joiden asukkaat olivat paenneet tai oli
karkoitettu tai surmattu, seisoi

tyhjinä ja ryöstettyinä, tuuli
vinkui rikkilyödyissä ikkunoissa ja sisäänmurretuissa
ovissa.

"

kriisistä.

o

Vuoden 1980 Nobelin kirjallisuuspalkinnon saanut puolaa äidinkielenään puhuva en-

tinen Liettuan kansalainen
Czeslaw Milosz kirjoittaa
asiasta Kanava-aikakauslehden numerossa 8/80 muun
ohessa näin: "Sodan ajoilta
säilyneen runsaan aseistuksen

ja partisaanitaisteluissa saatujen kokemusten turvin talon-

pojat tekivät (1940- ja 1950luvuilla Puna-armeijalle) päät-

On.,n.n

valokuva esiträä

1940 kello 15.00.

Kuka tietää jotakin

edessä

täväistä vastarintaa. Jos heitä

seisovan matkalaukkua kantavan miehen henkilöllisyydestä
ja kohtalosta? Omaiset pyytä-

uhattiin karkoituksella Sipe-

vät ottamaan yhteyttä puheli-

riaan he pakenivat metsiin ja

mella 921 1472 827 . Vaivannä-

muodostivat siellä aseistettuja

kö korvataan.

joukkoja. Tämän

johdosta

rankaisuretkikunnat saartoivat
heidän kylänsä ja surmasivat
sinne jääneet: mutta tämä vain

)

sotavankeja. jotka saapuivat'
raja-asemalle talvisodan jälkeen huhtikuun 24. päivänä

o

o
eino Reiska haluaisi taas

luovuttaa hallussaan olevan
täydellisen lehtemme vuosikertakokoelman jollekin tarvitsevalle. Puhelin on Tampe-

re 54301 tai 29928.

o

