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DIPLOMATIAA
Juutalaisiin kohdistuneet vainotoimenpiteet
herättivät 1930-IuvuIIa
Englannissa paljon pahaa verta. Eräälld vastaanotolla yritti Saksan
suurlähettiläs vähätellä
asiaa:
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kerta kaikkiaan ovat
sellaisia, että jos heitä
pistää nuppineulalla,
he huutavat kuin

:,liir;:
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Kaikki on liioitte- Juutalaisethan nyt
Iua.

jos

heitä olisi tökätty pisti-

pÄrnvÄ
uÄÄnrrELMÄ

meIIä.

Ehkäpä nyt kui- selittäisitte meiltenkin

Tunnettu italialainen Ie, miksi heitä on ylikirjailija ja reportteri päänsä pisteltävä, ehCurzio Malaparte, joka
on sotien aikana työs-

dotti englantilainen poIiitikko ystäväIlisesti.

kennellyt myös Suomessa, Iausui kerran
määritelmänsä totali- SYNKKÄÄ OT,T
taarisesta valtiosta, olipa se sitten fasistinen, Radio Jerevanilta

o

ka n sa llissosial ist inen

kysyttiin:

Millaista on
tai kommunistinen:
Totalitaarinen on johtavien puoluesellainen
valtio, jossa miestemme elämä?
kaikki, mikä ei ole kielIfeidän eIäIettyä, on pakollista.
mänsä on mustaa,

o

vastasi radio.
NE SOTATIEDON. AamuIIa he syövät
ANNOT
mustaa kaviaaria ja
juovat
mustaa kahItalialainen sota-

tiedonanto

on

via, mustat autot

vievät heidät huvi-

kuin makarooni: IoiIIe ja kesäksi he
pitkä, ohut ja matkustavat Musontto.

@P1PIIN4IAIU

talle merelle.

Isiinlrulull-
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L. Haryila, ev wp
N. Riuttala, ev evp, E. Pakkala, kordri evp
S. Alapuro, evl evp, E. Eräsari. ev evp

vstiiaiin,
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polville testamenttinsa.
Hän kirjoittaa muun
ohessa näin:

Minä uskon ja tunnustan,
ettö kansa ei voi arvostaa mitöän korkeam-

12 NUirERoa

SANOMAPATNO

Clausewitz.

1780-1831 , filosofi ja
sotateoreetikkojen klassikko, on jättänyt jälki-

JR 5:N TAIPALEELTA

malle kuin

olonsa arvon

olemassaja vapau-

den;

että sen on puolustettava niitä viimeiselliikin
veripisarallaan:
ettd sillä ei ole täytettävönöön mitöän pyhempäö velvoitetta. ei totel-

tavonaan mitään ktrkeampaa lakia;
ettö pelkurimaisen
alistumisen höpeiitahra
ei ole pyvhittävissö milloinkaan pois;
että myrkkypisara kansan veressä periytyy jälkelöisille ja lamauttaa ja
syövyttiiö myöhempien
sukupolvien voiman;
että kunniansa voi menettöii vain kerran:
ettö kansa on useimmissa olosuhteissa voittomaton, kun se taistelee

thnustus

uhrautuvasti

vapaudes-

ettö vapauden tuhou-

tuminenkin

varmistaa

kans an jä lle e nsy nty mi

se

n

verisen ja kunniakkaan
tctistelun jälkeen ja on
eliimiin ydin, josta kerran varmasti versoo uusi
puu.

Minä selitän ja vakuutan maailmalle ja jölkimaailmalle,
ettö pidän hurjaa epiitoivoakin viisaana ellei
ole mahdollista kohdata
v,uaraa miehekkäin mielin eli toisitt sanoen rauhallisen mutta lujan
päättäviiisenä ja se selkeiisti tiedostaen:
ettö en unohda meidön
aikamme pelon huimauk.res.sa vanhan ja uuden
ajan varoittavia tapahtumia. kokonaisten vuosisatoje n viisaita opetuksia

ja

kuuluisien kansojen

jaloja esimerkkejä

enkö

lcthjoita maailmanhistoriaa pois ottaakseni sen
tilalle jonkin valheellisen
sanomalehden.

Minä sanoudun

irti

stö t o ivo sta. että pelastus olisi löyke vy t mie lise

dettävissii sattuman ködestii:

taan:

siitä. että epömöäräisesti odotetaan tulevaisuutta, jonka luonnetta
tylsä mieli ei edes kösitii;
lapsellisesta toivosta,
ettö tyrannin kiukku olisi
karkoitettavissa vapaaehtoisella aseistariisuuntumisella ja ettö hönen luottamuksensa olisi
voitettavissa alhaisella
nöyryydellö ja imartelulla:
sorretun hengen vöö-

riistii

ali stumise sta ;
mie le t tö mä stä e päluot -

tamuksesta

niihin

voion

miin, jotka Jumala

nteille antanut;
niiden kaikkien velt ol-

lisuuksien synnillisestä
unohtamisesta, jotka
meillö on yhteistä hyvää
kohtaan:

valtion ja kansan kaiken kunnian sekä kaiken
henkilökohtaisen ja inhimillise n arvokkuude n höe ii mii t tö mö s tä u hr aam i -

p

sesta.

Punnittua ja harkittua
tekstiä, jota vuosisadat
eivät

himmennä. n
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Talvisodan
viimeisinä viikkoina
suomalaiset
joutuivat Sallan
suunnan erämaissa
taistelemaan

taitavasti toimivia
valiojoukkoja
vastaan.
Lapin miesten sisu
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SALLA

r M

Aatsinki

kamo

utsijår^vi Kallunki

Selkälä

ja taistelutaito

johtivat kuitenkin
tulokseen ja
vihollisen oli
annettava periksi.

VENALAISTEN
oli Sallan rintamalla

sähtymään

hyökkäys
saatu py-

Joutsijärvelle

Erillinen PataljooSallan Pataljoona
siirrettiin heti autokuljetuksin
Kemijärveä pitkin Sallan Hau12. I .194O.

na l7 eli

takylään. Täältä pataljoonan

piti aloittaa hyökkäys

kohti
Märkäjärven kylää, jossa lentotiedustelun mukaan sijaitsi-

.i

;l
I

[:

vat Sallan suunnassa hyökkäävien vihollisen 122. ja 88.Divisioonien huoltokeskukset.
Pataljoonan hyökkäys Märkäjärveä vastaan ei kuitenkaan

76
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Erämaan

kentäuartlo
tal$elee

/

|-

tuottanut toivottua tulosta vi-

hollisen ankaran vastarinnan
takia. Rintama jähmettyi Py-

hätunturit-Märkäjärvi väli-

$.§

seen maastoon.

lr

Tämän jälkeen pataljoonan

komentaja sai käskyn ryhtyä
sissitoimintaan vihollisen ai-

Sallan suunnan miehiä sotapolulla

noata huoltotietä Märkäjär-

le jänkäaukealle avattiin tunnustelijoita vastaan tuli saman

kaa runsaat 4 km. Apua emme

aukean eteläpuolella olevalta
matalalta kumpareelta. Partiomiehet hakivat nopeasti tr.rlia-

rneidän on selvitettävä tilanne

vi-Salla

vastaan. Vastapainoksi tälle vihollinen ryhtyi

puolestaan uhkaamaan pataljoonan oikeaa sivustaa Aatsingin ja Onkamon suunnilta
vahvoilla ja hyvin koulutetuil-

sieltä kerkiä saamaan

vaan

heille käskyn jatkaa vetäytymistään 300 metriä takana

rr.ruutu mahdol I isuutta ole kr-rin

olevalle kumpareelle uusiin
asemiin.

Pataljoonan 2.Komppania oli irrotettava rintamasuunnalta ja siirrettävä tälle vihollisen uhkaa-

ULOS PUSSISTA
Samanaikaisesti vihollinen oli
jatkanut etenemistä partion

molemmilla sivustoilla. Enää

Pääosa

komppaniasta sijoitettiin Aatsinkiin ja joukkueen vahvuinen kenttävartio Onkamoon.
Onkamon kenttävartion
päällikkö kersantti Kujala rlmoitti 1.3.40 klo 06.50 komppanian päällikölleen luutnantti
I aak ko lal le, että lähimaastoissa hiippailee vahvempi viholIisen partio. Kun se klo 07.10
lähestyi kenttävartiota avattiin
sitä vastaan tuli, jolloin vihollispartio vetäytyi etelään Selkälän kylän suuntaan.
Komppanian päällikkö käski lähettää heti partion vihollisen perään. Samalla hän lupa-

si

komentopaikalta lähettää
pikakivääriryhmän kenttävar-

tion avuksi.

KAHDEN TULEN

vÄr,rssÄ
Slamansa käskyn mukaan
kersantti Kujala lähetti partion, vahvuus I +6, tehtävänä
selvittää vihollisen vahvuus ja
aikomukset.

Partionjohtajana toimi alikersantti Kur v i ne n, partiomiehet olivat sallalaisia. Partio otti aluksi suunnan kaakkoon,

Tunnustelijoiden saavuttua
toisten luo partionjohtaja antoi

ornin neuvoin. Eikä meillä

la taistelupartioilla.

malle sivustalle.

§

ei olisi kulunut pitkää

aikaa

kun partio olisi ollut motissa.
Partionjohtaja

oli

tästä tietoi-

nen, sillä hän tarkkaili jatkuvasti vihollisen toimintaa.
Jos minä aion päästä vi-

hollisen
pihdeistä, sen on tapahduttava heti ja salaa. Ainut
keino on jatkaa samalla taval-

Ia kuin tunnustelijatkin, suksien päällä maaten liukumalla.

Kun Kallunki ja Jeesiö oliErP 17'.n sotureita talvisodassa

semat jängän pohjoislaidalta
ja vastasivat vihollisen tuleen.

Tunnustelijat olivat jääneet
kahden tulen väliin.

Näin jatkui

anraa vih<-llliselle nruutama tehokls tuli-isku. joiden suojassa poikien olisi yritettävä pa-

lata luokselnme.

tulitaistelu,

Päätöksen tehtyään Kurvi-

kunnes partionjohlaja totcsi
vihollisen alkavan kiertää jänkäaukean molemmin puolin
partion sivustoille.
Nyt olivat hyvät neuvot tar-

nen antoi alaisilleen käskyn
kiihdyttää ampumista äärimmilleen samalla tarkkaillen.
miten tunnustelijat alkaneeseen kiivaaseen arnmuntaan

peen!

suhtautuvitt.

Partionjohtaja mietti tilannetta:

Partioni on pian motissa.

- se lähiaikoina häivy näilellei
tä maisemilta. Ennen sitä «rn
tunnustelijat

pelastettava.

Oikein pr>jat! Juuri niin
toimii, Kurvinen
erämausoturi
karjui ammunnan lomassa
huomatessaan tunnustelijoiden vatsallaan suksien päällä
liukuen pyrkivän kohti partion

vat hävinneet näköpiiristä partionjohtaja antoi vetäytymiskäskyn lopuille partiomiehilIeen. Se tapahtuikin aivan viime hetkellä, sillä saarrostavat

vihollisosastot olivat jo uhkaavan lähellä. Onneksi vi-

hollisosastot kiersivät jänkäaukean liian kaukaa, mikä
vei niiltä paljon kallista aikaa.
Partion irtautuminen onnis-

tui vihollisen

huomaamatta.

Runsaan 100 metrin liukumisen jälkeen partionjohtaja
nousi sivakoilleen partiomiesten seuratessa hänen esimerkkiään. Partion saavuttua uusiin asemiin sitä tervehtivät
Jeesiö ja Kallunki:

Tipallapa

oli

ettemme

joutuneet
pussiin, Jeesiö ensimmäiseksi virkkoi.
Minä
- toimenetin jo välillä kaiken

Mutta miten? Meidän ja tun-

asemia.

ladut
näyttivät menevän. Tunnustelijoina etenivät sotamiehet

nustelijoiden välillä on lähes
100 metriä aukeata jänkää, jota vihollinen hallitsee tulel-

päästä ehjinä omiensa luokse.

voni ja jätin hyvästit

Ehkäpä heitä auttoi valkoinen

maall iselle vaellukselleni...

Heidän päästyään Hanhi-

laan. Taistelun äänet kuuluvat
varmaankin kenttävartioon
saakka, jonne täältä on mat-

minne vihollispartion
Kallunki ja teesiö.

lammin koillispuolella oleval-

Tunnustelijoidcn onnistui

lumipuku, jota oli vaikea
kauempaa lumen pinnalta

er()tlarI-

tälle

§s66t ajatukset pyöris-

kelivät
minunkin
Kallunki tunnusti.

-

sisälläni,
Lopuksi
77

jälkeen
.§Å-Årrr «
toon. joka oli kiertämässä

Selvittiinpäs! Kokemuksia vaihdetaan taistelun

turvauduin Jumalan auttavaan
käteen. Ehkäpä Hän kuuli rukoukseni, sillä pian tämän jäl-

keen partiotoverimme avasi-

vat kiivaan tulen

vihollisen
asemiin. Se oli meille merkkinä palata toveriemme luokse.
Oikein merkin ymmär- partionjohtaja 1e1g5i.
sitte,
Miten suureksi arvioitte vihollisosaston?

Komppanian vahvuisek-

si.- Kaksi joukkuetta

ryhtyi
kiertämään asemiamme ja yksi joukkue jatkoi tulitaistelua
asemistaan. Jeesiö

yritti arva-

ta.

Tarkkoja poikia olette.

Samaan
tulokseen minäkin tulin. Tänne emme jää kuppaamaan, vaan jatkamme kenttävartiolle sanaa viemään. Kunnari ja Vierelii jäävät seuraamaan vihollisen liikkeitä.

rÄnxnÄ TrETo
PERILLE
Paluumatkalla ei mitään erikoista tapahtunut. Perillä par-

tionjohtaja kertoi havaintonsa
kersantti Kujalalle, joka edelleen välitti tiedot komppanian

kenttävartion oikealle sivus-

talle. Syntyneen tulitaistelun
aikana joukkue ei päässyt etenemään vihollisen ankaran tulituksen takia. Syntyneestä

uudesta tilanteesta Kujala ilmoitti komppanian päällikölle, joka lupasi pyytää apua pataljoonan komentajalta. Sieltä
lähetettiinkin reservissä olevasta 3.Komppaniasta vielä
yksi joukkue ja krh-ryhmä

Avoimella sivustalla VIHOLLTNEN
toimivan varmistus- LINJALLA

partion elämä oli I'"Tu aamu.na' maaliskuun
asemasodan aikana H*"#"XXfi'J,i"X"'ä1#;:
.

Useimmiten TAUfuAI-

avuksi.

il$a'

VIHOLLISEN ON
ANNETTAVA
PERIKSI

Kun sitten joskus
alkoi tapahtua, oli-

Taistelut kenttävartion ympärillä olivat kestäneet 2.3. varhaiseen aamuun saakka, jolloin pataljoonasta Iähetetty
joukkue saapui paikalle. Saamansa käskyn mukaan joukkue Iähri klo 03.00 kiertämään

Istumajärven ympäri kauempaa lännestä vihollisen selus-

ON

tukikohtaan noin kello 04.30.
Se ilmoitti hiihtäneensä noin
15 kilometrin päähän rannasta. Mitään erityistä ei ollut havaittu.
Minulla oli tapana aina aamuyöstä kysellä kuulumiset

kin kyseessä totinen
suullisesti kaikilta jäältä papaikka.
partioilta sekä puheliApua ei ollut odo- laavilta
mitse kiinteiltä vartioilta. Nyttettavissa. Ratkai- kin soittelin ennen tavanaamutorkkua muun
sut oli tehtävä yksin omaista
ohessa jäällä olevalle kersantti
ja vihollisesta selvit- A. Tshiikun kiinteälle vartiolle, joka kertoi kaiken olevan
tdvä omin voimin.
kunnossa.

Juttelimme kaikenlaista.

taan.

Äkkiä puhelu katkesi. Vil-

Joukkueelta saapui klo

kaisin kelloa. joka näytti viit-

06.00 kenttävartion päällikölle ilmoitus. että vihollinen oli

rä.

päällikölle. Samalla Kujala
pyysi yhtä joukkuetta avuk-

alkanut vetäytyä

seen siltä varalta, että vihollis-

päällikkö antoi joukkueelle

JATKOSODASSA palvelin

peitteenä olleet turpeet pois ja
näin selvästi jäällä olevan

komppania hyökkäisi kenttä-

Rajajääkäripataljoona

Tshiikun vartion teltan hui-

vartiota vaslaan. Komppanian

käskyn ajaa vihollista takaa.
Kun takaa-ajo oli ilman kos-

päällikkö lupasi lähettää le-

ketusta viholliseen jatkunut

oli alistettu Syvärin

vossa olevan joukkueen.

lähelle valtakunnan

rajaa.

asemissa olevalle saksalaiselle

Luvattua joukkuetta odotellessa Kunnari ja Vierelä palasivat kenttävartioon ja ilmoit-

joukkue sai klo 10.00 käskyn

l63.Divisioonalle. Tehtäviimmc kuului lähinnä par-

tivat, että vihollinen oli

seu-

rannut heidän kintereillään.
Pian tämän jälkeen viholli-

set avasivatkin tulen. Taistelun jatkuessa saapui komppaniasta lähetetty kersantti Väll-

maan joukkue. Kujalan esi-

;

tyksestä joukkue jatkoi matkaa Istumajärven länsipuolitse

H

vihollisen selustaan.
Joukkueen saavuttua järven

eteläpään korkeudelle se törmäsi vahvaan vihollisen osas78

Otin kämpän ikkunareikien

Lampelan
kylän suuntaan. Komppanian

palata kenttävartioon.
Kun taistelumaastoa lähem-

3

:

ssa.

Ker,ättalvella 1942 meid'åt
suulla

tiointi ja sivustojen varmista-

sakemannit kun ei-

min tarkasteltiin. todettiin vihollisen yrittäneen motitlaa

minen

kenttävartiota. Taistelumaastossa tavattiin ainoastaan yksi

partiomiehiä.

kaatunut. vihollinen. Omat
tappiot olivat neljä haavoittu-

nen Hatipuron suulla oleva
Aunuksen ukkojen kalasauna.
Tukikohtani suojasi Laatokan
rannassa I 63. D:n oikeaa sivustila ascttamalla rantaan ja

nutta. Mahdolliset muut kaatuneensa ja haavoittuneensa
vihollinen oli vienyt ahkioissa
mukanaan. Kenttävartion pelasti tuholta Lapin miehen peräänantamaton sisu ja kersant-

ti

Kujalan taitava toiminta.

n

- oikein hiihto- eikä
vät olleet
Komentopaikkanan i oli pie-

jäälle crillisiä

aliupseerien

johtamia vartioita sckä suorittumulla öisin partiointia
kaucmpana jäällä.

pun, jonne oli matkaa noin 7
kilometriä. Mitään liikettä ei
alueella näkynyt. Yritin useita
kertoja puhelinyhteyttä. mutta

tekniikka pysyi ml kkänä.
Lähetin alikersantti Raskin
parin miehen kanssa vikapar-

tioon tarkastamaan ja korjaamaan teltalle menevän linjan.
Pari kilometriä hiihdettyään
partio totesi johtimet katkaistuiksi ja palasi takaisin pantuaan linjan kuntoon. Raskin

ilmoituksen mukaan jäällä oli
liikkunut noin ryhmän vahvuinen partio etelästä pohjoiseen.

Hän arveli kyseessä

olleen

jonkin saksalaisen porukan

heillä kun

oli

usein suunnis-
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TOIVO HAITTONIEMI
kersrntti Tshiikun vartion teltalle.

ARMOTON
TAISTELU
Kersantti Tshiikku totesi val-

koisiin puetun
lziällä

aavepartion

ja lähti heti miehineen

sen perään.

Hiihtotyylistä päätellen

lrilavat
olla sakuja.

totesi

Tshiikku takera-ajon aikana.
Päästyään lähelle hän am-

pui muutanriu laukuuksia

saa-

rllkscen ()lettarnansa aseveljet
pysähtyrnärin. Tällöin vieras
plrti() kääntyi ympäri ja meni
ketjuun alkaen samalla aseet

toimintavitlmiina

lähestyä

Tshiikun miehiä.
Tshiikku. jolla oli runsaasti
k«rkemuksia saksalaisten törSuomalais-saksalaista yhteistoimintaa Kuuttilahdessa lalvella 1942

tusvaikeuksia ja taipumuksia
tämäntapaisiin erehdyksi in.
Selitys ei minua kuitenkaan

tyydyttänyt. Lähetin rajajää-

käri Hintikan

kavereineen

hiihtämään seuraavalle aliup-

seerivartiolle ja tarkastamaan
rantaladun huolellisesti. Havainnoista piti tehdä ilmoitus
lähimmästä vartiosta. Takaaajoon ei saanut ryhtyä ilman
Iupaani. Ellen saa ilmoitusta
tunnin kuluessa, lähetän lisää
väkeä liikkeelle.

VÄIJYTYS JA
TAKAA.AJO
Tunti kului eikä mitään kuulu-

tyämme totesin, että ladun
vartta oli huolellisesti tasoiteltu havuilla jälkien peittämi-

tapauksessa pääsisin tulikos-

seksi.

laukausäänien penrsteclla.

Vanha rajamiesvaistoni heräsi: nyt on tekeillä jotakin
erikoista!

Takaa-ajo oli hidasta. koska latu oli vahvasti rniinoitcttu
ja oli hiihdettävä umpea. Apu-

Hajaannu imme ja lask irnme

joukkojakaan ei jostakin s1'ystä kuulunut.
Noin viiden tzli kuuden lun-

varovasti rinnettä alas rantaryteikköön. Sieltä löysimme
kaksi omaa kaatunutta, Hintikan ja hänen partiotoverinsa
Saarisen. Pojat olivat hiihtäneet suoraan väijytykseen
yrittäessään sittenkin
vas- jäljittoin käskyäni
lähteä

tämään vihollista.

Lähetin yhden miehen viemään ilmoitusta esikuntaan ja

nut.

suuntasin

Otin mukaani neljä miestä
ja läksin Hintikan perään.
Kolme kilometriä hiihdet-

osastoni vihollisen perään.

vaatimattoman

Ajattelin saavuttavani vihollispartion nopeasti. Joka

ketukseen ja apuun ricntiivät
voisivat suunnistaa paikallc

mäilyistä. oli vicläkin varovainen ja kielsi miehiä ampumasta huolimatta siitä. että
nämä jo vaativat tulenaloituslupaa.
Vierls parlio lähestyi.
()rr.ria vri vihollisia?

Ätt ili. pririsryään 60-80
nretrin etäisyydelle, vihollinen avasi kiivaan tulen kaikilIa konctuliascillaan. Kersantti

uuclel-

haav<-rittui heti vaikeasti ja kahdeksan hänen

leen Laatokan rantaan hiihdet-

kymmenestä rniehestään jäi

tyämme viholliscn

vainajana hangelle.
Kaksi miestä oli jäljellä yli-

nin kuluttua tulimrne

l2-15

pcri.lssri

kilometriä. Tässii vai-

Tshiikku

heessa olimmc eniiin virrti,rn

voimaista vihollista

lähettyvillä. Sen väki ei kui-

ruut

tenkaan

ollut nähnyt

mitään

erikoista.

Vihollisen partio näytli ottaneen jään

yli

suunnan kohti

selvästi näkyviiä Monastyrskajan mltjirkklur. Stttttttlt srtlltti
samalla joltlit;tr.r,rtt \tl()rir(ll1

vastassa

iolla jäälakeudella!
Nämä kaverukset, S. Oja-

rrerr ja S. Kivimiiki. sattuivat
kuitenkin olelnaan lujaa te-

koa. He eivät ajatelleetkaan
vctävtylnistä valln vastasivat
l.rrkoin laukauksin vihollisen
tulecrr.

-I
I
I

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-

lehtesi
uuosikerrat
uahuaan
kansioon.
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.

q,wL

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.

Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerta, 12 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kpl,7,50/2kpl).
Leikkaa tästä. Postita heti. Leikkaa tästä. Postita heti.
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Korsu Laatokan
SA-kuta

Tilauskortti

Uuosikertakansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan K::nsa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. l-lrnta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut
6,00/1
k1>1,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
-tr Haluan
mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

i

I

Vihollinen teki nyt vuorostaan virheen: se lähti vetäytymään alkuperäiseen suuntaansa. Ojanen ja Kivimäki pääsi-

vät näin ampumaan hiihtäviä
miehiä ja olivat hetkessä tilanteen herroina.

Heidän tulensa tuhosi vihollispartion viimeiseen mie-

L

Tarjous kor.llee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31.3. 81 saakka.
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Tshiikku oli vielä

elossa.

Sidoimme hänet ja laitoimme
suksista jonkinlaisen kuljetuskelkan. Hänen matkansa kuitenkin päättyi joukkosidontapaikalle
henkeä ei voitu pelastaa.

-

Jaksoimme vielä kuljettaa
kaatuneiden aseveljien ruu-

heen!

miitkin rantaan.
Illalla oli mieliala murheel-

PAHAA JÄLKEÄ

tappelun tulosta ja totesimme
sen päättyneen tasapeliin. Pie-

Meille apuun rientäneille ei
juuri jäänyt muuta tehtävää
kuin kaatuneiden etsiminen,
mihin ei ollut paljon aikaa,

I

I

\

rantatörmässä 7

linen. Hiljaisina
neksi voitoksi

oli

laskimme

laskettava,

etlä, Osmo Ikonen sai venäläi-

sillä Laatokan jään juokseva

seltä kaatuneelta takaisin konepistoolinsa, jonka hän oli

tuiskulumi peitti ruumiit muu-

menettänyt

tamassa minuutissa.

24.2.
kahakassa.

käydyssä

tr

Lippu
sa
F.i"s's::
ei

.r4§hL
Kaupungin itälaidassa pureudutaan raunioihin 8.3. 1940

Viipurissa talvisota päöttyi
torjuntataiste luun Ko likko inmiie llö.
in le vittöm iöän p ro p ag andat i e t o j a
eivöt venöliiiset piiässeet itse
kaupunkiin ennen rauhan tuloa.
Hitaasti nousivat loppuun vösyneet
V asto

taistelijat raunioista, ottivat mukaansa
kaatuneiden aseveljien ruumiit, laskivat
lipun linnan tornista ja aloittivat
raskaan marssin kohti jäljellö olevaa
isönmaata.

EINARI JÄNTTI

"'l:åJ;lä:ä; )

SUMMASTA irtautumisen ja
sitä seunrnnciden viivytystrris-

teluidcn jrilkccn siirtl i

panianrrnc osuus oli -56 tais(clijaa. Se c'i kattanul nr!-nct\ \-

tclnnre rtrilit'lili

se

.luust iluat.t sitapu i nt1'tis Llyr-

odotti henkilöstötäydennYstä
ja sai samalla tilaisuuden

tccni Waldcmar Viistcrii. Hin
ci ollut vielä tä)'sin t«riprtnut

muutamien päivien lepoon.
Täydennys saapui. Komp-

haavoittumisestaan. mutta so-

Kev.Os.3 Juustilaan. Sicllä

tasairaalaankaan hän ei halun-

§

I

§r

valle Huhtialan

nur enää jäädä.

Las s e Kö nö sen komentamalle

emme häntä kuitenkaan enää

JR 8:n pataljoonalle.
Taistelu Huhtialan kannak-

saaneet. Osastomme komen-

taja everstiluutnantti Åf"

sesta muodostui alusta alkaen

Wahren nimittäin sairastui ja

kovaksi. Komppaniamme kärsi jatkuvasti tuntuvia tappioita
ja miehitys sen mukaan harveni.

joutui sotasairaalaan. Viisterä
joutui komentajaksi.

Helmikuun 25. päivänä
siirryimme Lavolaan, josta

4. päivänä taisteltiin Kolik-

seuraavana yönä marssi jatkui
Sorval iin.

Taistelu läheni Viipuria.
Viholliskranaatteja putoili jo
Sorvaliinkin. Lentäjät olivat
alituisena kiusanamme.
Sorvalissa näimme, mikä ja
millainen kuuluisa HyppyHeikki oli. Lähellä Sorvalia.

-

,'..u.

Viimeinen paraati Viipurissa 13.3. 1940 klo 15.00. Kevyt Osasto 3:n kunniakomppaniaa komensi kapteeni W. Viisterä ia sen tarkastivat ll Armeiiakunnan komentaja kenraaliluutnantti Harald Öhquist ia 3.Divisioonan komentaja eversli Auno Antero Kaila

TERÄSMYRSKY

1877.

KOLIKKOIN.

Nimitys tarkoitti tykkiä, jo-

uÄnrr,Ä

hidastinta

eikä palautinta. Putki oli kiinteästi yhdistetty lavettiin. mistä johtuen koko ase lauetessaan hypähti taaksepäin, mikä

Vaikka taistelu
*

lil

tietenkin suuresti hidasti ja

i,
L.l

"i..1

iil'

tarkkuus oli hyvä.
Sellaisilla aseilla piti ryhtyä
puolustamaan Viipuria. Kun

:

että

tarvikkeet olivat tällä kertaa
kovin vähissä. ei tuntunut roh-

L

kaisevalta. Rauhan vuosina
oli oltu säästäväisiä.

-js

meällä marssimme Neitsytnie-

men kautta Viipuriin.
Kaupunki oli jo pahoin rau-

nioitunut ja siviiliväeslö evakuoitu. Kaduilla ja raunioiden
seassa liikuskeli vain sotilaita.
viipurilaisten

ollut.

kun

kaikki irtain omaisuus näytti
jääneen.
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rffi

luokkia kutsuttiin, saapui täy-

dennyksenä Kolikkoinmäen
teräsmyrskyyn. Nuo onnettornat eivät olleet saaneet juuri
minkäänlaista sotilaskoulutusIu rauhan aikana! Voiko enää
olla alttiimpaa "tykinruokaa'?

Vihollistykistö ampui

Helmikuun 29. päivän iltapi-

Kiire lienee

n:t

"Vallorttajat" Punaisenlähteentorilla 15.3. 1940 aamulla

TAISTELEE

evakkoonlähdöllä

kovaa jo

rannella luhistuvia asemia.
Lepoon ei juuri jäänyt aikaa.
"Suomen salainen ase",
joksi palvelukseen kutsuttuja
nostoväkeen kuuluvia ikä-

Hyppy-Heikkienkin ampuma-

pÄÄr,tuPUNKI

oli

Huhtialassa, kiihtyi se Kolikkoinmäellä yhä hurjemmaksi.
Päivällä voivat joukkomme
vain taistella, mutta yöllä oli
sentään vähäinen tilaisuus pa-

f,i 1., l.,
§l s uls

vaikeutti tulitoimintaa. Tykin

KARJALAN

lumikuopat, joita miehemme
häthätää tulisuojakseen kai-

tuivat jonkinlaisiin koloihin ja
pesäkkeisiin. Lisää poteroita
oli kaivettava vain lumeen.

lan kannasta. Sanoivat niiden
olleen Hyppy-Heikkejä, täysiverisiä sellaisia vuodelta

meille vielä kerrottiin,

koinmäen reunassa. Vetäytyminen Huhtialasta oli tapahtunut edellisenä yönä. Siellä ei
ollut ollut muita asemia kuin

voivat. Kolikkoinmäen reunassa oli sentään talojen raunioita. joihin miehet kaivau-

salmen länsirannan kankaalla.
seisoi näet patteri tykkejä putkien sojottaessa kohti Karja-

hon ei kuulunut

kannakselle

alistettuna silloisen kapteeni

Komppanian päälliköksi

Erään asunnon seinillä oli
koskemattornina omistajan nimellä varustettuja maalauksia,
joiden takapuolelle oli merkitty vakuutussummiksi 30.000
markkaa senaikaista
-40.
rahaa. Kapteeni Viisterä sattui
tuntemaan taulujen omistajan
sukulaisia, joten päätimme peOO0

Iastaa maalaukset: irrotimme
ne kehyksistään, pakkasimme
huolellisesti ja panimme kent-

täpostiin. Maatessani mYöhemmin kesällä 1942 haavoittuneena Helsingin Naistenklinikalla sijainneessa Sotasairaala 53:ssa tapasin kenraalin-

ase-

miamme ainakin kahdelta taholta: edestä rintaman suunnasta sekä vasemmalta Talin

lohkolta. Lukemattomat vihollislentäjät täydensivät röy-

rouva Thesleffin. jolta sain
kuulla maalausten saaPuneen

kytystä.

onnellisesti omistajalleen.
Maaliskuun 3. päivänä taisteltiin jo Viipurin liepeillä.
Kev.Os.3 joutui etulinjaan
Kolikkoinmäen edustalla ole-

pohjalla.
Muuan komppaniamme sotamies menetti hermonsa: hän
ei tuntenut enää omia kaverei-

OIimme eräänlaisen pussin

taan vaan puikkelehti

rau-

nioissa ja pitkin katua nurkalta
nurkalle ammuskellen sinne
tänne kiväärillään. Hän oli nä-

deksi

kevinään kaikkialla vain vihollisia. Lopulta kaverit saivat
tuon luhistuneen miehen kiinni ja aseen pois
ennen kuin
hän ehti ampua vihollisiksi
us-

rauha kohta alkaa? Tykithän

komiaan omia miehiä. Kenttä-

sairaalaan hänet Viipurista
toimitettiin.
Oli jo maaliskuun 12. päivän ilta. Taistelu vain riehui
Kolikkoinmäellä.
Illan kuluessa tiedustelim-

me uudet

puolustusasemat

Patterinmäen tasalta. Näiden
asemien miehitys suoritettiin
alkavan yön kuluessa niin että

sen turvin voitaisiin Kolikkoinmäelle vielä jäänyt miehitys vetää samalle tasalle.

HILJAISUUS
13.3.1940 KLO
11.00

!

Miksi venäläiset paahtavat
noin älyttömästi. jos kerran
syytävät kranaatteja kuin villityt. Saivatkohan he alnmustäydennyksen vielä viime tingassa ja nyt juuttaat yrittävät
pienentää tulipatteriensa am-

muspinoja? Vai olisiko halu
näyttää suomalaisille jukurapäille? Viimeinen raskas kra-

naatti iski komentopaikkamme viereen kello 10.55.
Kello I 1.00 tuli hiljaisuus.
Kurkisteltiin taivaalle, mutta
lentokoneitakaan ei näkynyt.

Tarkkailtiin

venäläisten

asemia. Siellä nousi miehiä
montuistaan sakeneviksi laumoiksi
he hyppivät. tanssivat, huusivat,
huiskuttivat käsiään ja heiluttivat kypäriään

pistimien nokassa.
Yhä epäillen nousivat meikäläiset kuopistaan ja raunioi-

Valkeni 13. päivän aamu. Päivä oli perjantai. Se alkoi samanlaisella tykistön ja pom-

den seasta. Huomasi selvästi,
että rauhan alkamiseen ei täysin voitu uskoa. Olisikohan
punatähtisillä sittenkin metku

mikoneiden rummutuksella

mielessä...

kuin edellisetkin päivät.

Uskottava

se Iopulta oli.

alueelle.
Jos omaiset olisivat nähneet

ollut sulkea Karjalan kannas
ja puolustaa Viipuria. jota ei

nämä miehet silloin kun he
nousivat esille kätköistänsä,

kohta enää ole.

tuskinpa he vielä toisellakaan

ULOS RAUNIO.
KAUPUNGISTA

silmäyksellä olisivat omiansa
tunnistaneet! Olivat kuin ennen riihimiehet, mutta paljon
partaisempia ja väsyneempiä
risaisissa lumipuvuissaan. Oli
tosiaankin aihetta antaa kehotus hiukan siistiytyä.
Kello I5.00 seisoi aseistettu kunniakomppania Viipurin
linnan pihalla nelirivissä, rivit
suorina kuin ennen paraatissa.
Komppanian ottivat vastaan II

Armeijakunnan

komentaja

kenraaliluutn antti Harald öhquist 1a 3.Divisioonan komen-

taja eversti Auno Antero Kaila.

Kunniakomppania oli koottu Kev.Os.3:n eri yksiköistä,
päällikkönä oli osastomme
komentaja kapteeni W. Viisterä.

Lipun laskijat kipusivat linnan torniin. Suomen Iippu. joka koko itsenäisyytemme ajan
oli liehunut Viipurin linnantornin huipulla, laskettiin alas

Sitten tuli ratkaiseva viesti.
Kello 10.30 pärisi komentopaikkamme puhelin ja meil-

Miehemme alkoivat liikkua

ja luovutettiin kenraali Öh-

vapaammin, mutta kaiken varalta asemat pidettiin vielä

quistille.

le saneltiin puhelinsanoma:
"Välirauha on solmittu Moskovassa. Kaikki taistelutoiminta on
lopetettava
kello

osittaisessa valmiudessa.

II.00."

Oli vaikea uskoa

Vihdoin saapui käsky irtautu-

sen vaikuttava, jopa järkyttävä. Vaikein se oli kai lipun
vastaanottajalle, sillä olihan
hänen esikuntansa sijainnut

siirtymisestä Linnansillan läheltä määriretylle

juuri tässä linnassa talvisotaan
saakka. Hänen tehtävänsä oli

SURUJUHLA
misesta

tuota to-

Tilaisuus oli äärimmäisen
karu, mutta myös äärimmäi-

ja

Maaliskuun 14. päivää vasten

yöllä klo 02.00 järjestyi
Kev.Os.3 kuormastoineen
Linnansillan luokse ja aloitti
marssin ulos Viipurista. Katselimme marssitauon aikana
pahoin raunioitunutta kaupunkia, jossa yön pimeyttä valaisivat vain valtoimenaan roihuavat tulipalot heijastaen talviyön taivaalle verenpunaisen
kajastuksen
kuin kuolinlii- kärsineen kaunaksi paljon
pungin ylle. Näky ja siihen
liittyvät tapahtumat masensi-

vat meitäkin.
Välirauha oli alkanut.
Me jatkoimme marssiamme
Tienhaaran, Vainikkalan, Si-

molan. Pulsan ja Ylämaan
kautta Miehikkälän alueelle.

Siellä 3.Divisioona lakkautettiin. reserviläiset kotiutettiin

ja vielä palvelukseen

tä

jäänees-

henkilöstöstä sekä palve-

lukseen kutsutuista varusmiehistä muodostettiin 3.Prikaati.
Jatkosodassa se pian tunnettiin myös nimellä Sininen Prikaati.

Myös Kev.Os.3 lakkautettiin ja tilalle muodostettiin prikaatin jääkärikomppania. jon-

ka sijoituspaikaksi tuli Ylämaan kunnan Ylijärven kylä.tr
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Kirjoittaja sotapolulla

Talvisodan
tyessä

lä

päät-

jäi sieltä tääl-

suomalaisia partioita vielä rauhan-

teon jälkeen venäläisten vangeiksi.
Vuorokauden
kestänyt "pikavan-

keus" sisäIsi jo
kaikki tavanomaiset

ilmiöt

kuulusteluineen, uhkauksineen
ja propagandateks-
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Kuhmon Kuusjokilinjan asemia valirauhan aikana

SA-kuw

teineen.

osuudclle, jotfa miltei koko
sodan ajan Saunajärven maastossa motissa ollut venäläinen
divisioona pääsisi omiensa
luo. Saavuttuamme Löytövaaraan antoi pataljoonan adjufantti vänrikki Klttösalmi tämän kirjoittajalle käskyn lähteä purkamaan panssarimiina-

VOITTO LEVÄ

kenttää demarkaatiolinjan vi-

hollisen puolclta

TALVISODAN palvelin Pioneeripataljoona 22:n I .Komppaniassa. Komentajamme oli
luutnantti Sorasalmi ja komp-

panian päällikkö vänrikki
Korteperö.
Raatteen taistelujen jälkeen

Venäläisten talvimaioja Kuhmon suunnalla

piti olla poistettu
kello 17.00 mennessä.
Käytimme taistelujen aikana
tutuksi tullutta metsäreittiä,
joka oli lyhempi kuin tie.
murrokset
I-1.-1.

EPAOIKEUDEN.
MUKAINEN RAUHA
Rauhan tullessa olirrrni"

.l;.

yksikkömme heitettiin tulipalopakkasessa autoilla Raatteesta Kajaanin kautta Kuhmon Polvelan maastoon. Toimintasuunnaksemme tulivat

mäksen kasarmien tLlntLlllll\

Löytövaaran ia Kuusjoen tuis-

mavammoja.
Rauhan otimme vilslai-rn sc-

telualueet.

SA -lrrrtr

Kuusjoen

nlaastosta. Sinne oli matkaa
linjasta kolmisen kilometriä.
Läksin matkaan neljän pioneerin kera. Miinoitteet ja

sa. jossa saimme hiukan lcvähtää ja rentoutr.lu. Sc olikin
tarpeen. sillri porrrkk;r ol,
poikki ja jokrrirc'il.r',lt ['.,tii',.

kavin ajatuksin: nriclestämme
olinrme saiureet hyökkääjästä
t()rjrrntav()il()n. ntutlil n\t jourlrrirnrrrc kr,ritcnkin lu()vLlttalnrriln kymntcnesosan isänmaasfamnle.

Mieli oli

maas-

sal.

[)ttolcrt piiir'än

tienoilla

kiiskln lähteä purkarrr;urn rrriirroilreita Löytövrlr:rn ia Kuusjocn välisellc tiesuirrrnre

Vahingossa pääsimme de-

markaatiolinjan

yli

venäläis-

lcn hu<-rmaamatta. v:rikka se ei
tietenkään ollut tarkoitus. Kytösalmi olikin lähettänyt latujamme pitkin lähetin meitä tavoittamaan, kun huomusi meidän lähteneen matkaan aseis-

Sitten asia alkoi

jo

tettuina, mutta poika ei voinut

tuntia ristissä eikä meillä ollut

ylittää linjaa, kun venäläinen
partio sattui kohdalle. Vasta

muuta tehtävää kuin palata

jälkeenpäin saimme tietää, että meillä olisi pitänyt olla valkoinen lippukin mukana.

Läksimme paluumatkalle
tietä pitkin, koska se näytti

man näköistä soturia läksi ta-

helpommalta. Jonkin matkaa
h i ihdeltyämme tulimme venäläisten omilleen rakentamalle
tarkastuspuomille, jossa ei ol-

kuusikkoon.

lut ketään. Jatkettuamme vielä
muutaman kilometrin tulimme
samanlaiselle. mutta miehitetylle puomille, jossa matkan
teko pysähtyi. Hetkessä oli

tenkin vietiin

SEKAVAKSI MENI
Saavuttuamme

Kuusjoen
maastoon tapasimme siellä
pahvitelttoja, jotka olivat jää-

neet meikäläisiltä viimeisen

vetäytymisen yhteydessä.
oli asemissa putket

Tykkejä

Iänttä kohden.

Menin sisälle

lähimpään

tuntua

Kaksi suurikokoista ja tui-

omalle puolelle.

ympärillämme
piippalakkeja ja

satamäärin
totesimme
olevamme vanjojen vankeina.

yritetään saada epäedulliseen
valoon.

vakavalta.

luttamaan meitä synkkään

Nyt tuli vakoojan pika-

RAJATONTA
TIEDONHALUA
Ilmeisesti vangeista

oli

ollut

välähti päässäni.
tuomio!
Ihmeeksemme meidät kui-

sodan aikana puutetta, koska
nyt vietettiin oikein kuuluste-

havumajaan.

muun muassa, miten ilmenee
Suomessa oleva leipäviljapula. Vastasin, että viljaa viedään meiltä uloskin eikä puutetta ole. Politrukin ilmeet olivat synkät.
Eräs tärkeä tutkimuskohde

jossa meitä vartioimaan asettui kaksi neuvostosoturia konepistoolit toimintavalmiina.

Lähimaastoissa

oli

neita keräilemässä

kaatutuhansia

piippalakkeja, joten pako tuntui toivottomalta yritykseltä.

Ruumiita meni havumajammekin ohi monia hevoskuormia.

luorgioita. Minulta kysyttiin

olivat suomalaiset

taktiset

merkit. En ollut montakaan
niistä tietävinäni.
Ihmeen typerä aliupseekuulustelija.
Sitten seurasi valistusvaihe:
Puna-armeija todettiin mahta-

ri!-totesi

TEHOKASTA
KUULUSTELUA
Havumajassa alkoivat sitten
oikeat kuulustelukilpailut:
mies vaihtui vähän väliä ja

uusi jo odottamassa
vuoroaan. Tärkein asia tuntui
olevan saada selville. olimmeko toimineet etulinjassa. Josaina

oli

sakin välissä sain poikien korvaan suihkaistua, että selittäi-

simme olleemme vain selustan tehtävissä.
telttaan. Se oli täynnä piippaIakkista porukkaa enkä saanut

asiaani toimitetuksi suomenkielellä. Jatkoimme siis vain

Venäläinen upseeri ja suomalainen
motinvartiia oval tavanneet
Kuhmossa 14.3. 1940

matkaa toiminta-alueelle.
inne tultuamme totesimme
kuitenkin olevamme myöhäsS

sä: vetäytyvän

SOTAVANKINA JA
VAKOOJANA

kaisin kelloa: se oli vasta va-

Melko pian saapui meitä kuulustelemaan luutnantti, joka
puhui puhdasta suomen kirja-

jaa 16.00. Jonon hännillä rat-

kieltä.

divisioonan
tähteiden jälkipää oli jo ohittamassa Kuusjoen alueen. Vil-

sasteli piippalakkinen soturi.

Kuulustelu oli lyhyt ja yti-

joka huusi meille selvällä suomenkielellä:
Jslys vaan, pojat!
- Milloin purkautuminen

mekäs. Minulla ei tietenkään

oikein alkoi. kun jo
motista
nyt olette tässä? tiedustelin
saatuani viimeinkin puhekaverin.

Kello I 1.00. Silloin
poistuivat täältä suomalaiset
upseerit, vastasi punasoturi.
Tien ilmoitettiin sen jäl-

-keen olevan vapaa

liikenteel-

le.

Hommat olivat siis kuusi

ollut vaikeuksia

selvittää

asioitamme. Luutnantti tiukkasi kuitenkin samoja asioita
erikohtalotovereiltanikin
- latyisesti häntä kiinnostivat

Tulkkina oli tässä vaiheessa
vanha itä-karjalainen ukko,
joka puhui huonoa suomea.
Asioita oli vaikea selvittää.
Jokainen politrukki selitti,
että valehtelemisesta seuraisi
pikainen rangaistus.

Heti alussa huomautti pioneeri Kiiyhkö salavihkaa:
Vilkaisepas rintakoris.
tuksiasi...
Tein sen. mutta muistin
kyllä asian muutenkin: rintataskun päällä oli ylpeyteni
aihe, suojeluskunnan ensimmäisen luokan harrastusmerkki!
Äkkiä sain sen irti takista ja

poljin arvokkaan merkin lu-

Asian näin selvittyä poistui
Iuutnantti lopullisesti kuvioista. Meitä alettiin riisua aseista. Se oli perusteellinen toimitus, sillä puukotkin otettiin
pois.

kaupunkia. Ei paljon parannut
vastaankaan väittää...
Seuraava aamu valkeni
kirkkaana ja keväisenä. Elämä
tuntui tosi kurjalta: että mei-

dän pitikin joutua tällaiseen
surkeuteen selvittyämme ehji-

nä kovasta sodasta!
Teimme epätoivoisen päätöksen: Jos meitä ei sitä ennen
kuljeteta kauemmas selustaan,
yritämme seuraavana yönä pakoa
kävipä sitten kuinka
kävi!- Sovimme, että hyök-

käämme sopivana hetkenä
kaksittain vartijoiden kimppuun, anastamme aseet ja yritämme omien luo.

YLLÄTTÄVÄ
VAPAUS
Sitten tapahtui kuitenkin jota-

kin ihmeellistä: puolen päivän
jälkeen 15.3. meille luovutettiin takaisin sukset ja aseet
puukkoja myöten! Vain Topi
Käyhkö menetti isänsä aikoi-

Kuulustelun ensi vaiheista

naan Amerikasta tuoman pistoolin.

alkaen oli tarjolla vodkaa, jota
olisi pitänyt juoda määrättömästi.

maan venäläinen majuri avustajanaan tulkki.

Nyt pitäkää pää kylmäOlnä!- suhahdin pojille.

Lietsokaa vallankumousta! oli tulkin lopputoivo.

meen.

datut kiväärimme.

Tehän olette vakoojia!
tuli- lopulta johtopäätökseksi.

vaksi ja voitokkaaksi, koska
se oli onnistunut valloittamaan paljon maata ja kolme

Iaan ryyppäävinämme -vaikka
ryypätäkään. Se on vain

ei

kuulustelukeino, jolla meidät

Meitä lähti rajalle

saatta-

tus.

Eipähän ole tainnut
lietsotuksi...

tulla

tr
85

TEUVO BLINNIKKA

pakkas-aamuina. Kylien hautausmaatkin näyttävät tummissa surupuvuissaan kaipaavan kylän asukkaita.
Joku ohittaa jo kotitalonsa.
Kyyneltyvät katseet karttavat toisten katseita.
Rintaani puristaa tukahduttava
paino. Lähestymme kotikylääni

Itäisten rajapitäjien
miehet olivat talvisodan
päivinä IujiIIa.
Sankarihaudat
kertoivat raskaista
menetyksistd.
Eloon jääneillä oli
rauhan tullessa edessd
vielä vaikein hetki: oli
Iuovuttava
kotiseudusta, jonka
puolesta oli käyty
näännyttävä sota ja
saavutettu

torjuntavoitto.
TALVISODAN raivo

Uuksujoki, takana maantiesilta

oli

rauen-

nut, sen tulimyrsky tauonnut. Vapautemme lunnaiksi vuotanut veri
oli hyytynyt kranaattien repimälle
likaisella hangelle. Viimeisen kranaatin räjähdysääni tuntui yhä leijuvan ilmassa.
Olemme jo siirtyneet pois Kollaan taistelutantereelta. Ensimmäinen rauhan yö vietettiin Songerse-

län maastossa työkomppanian pystyttämissä pahviteltoissa.
Joukkomme, Erillinen Pataljoona 9, on koottu Soanlahden, Suistamon ja Korpiselän miehistä. Itse
kuulun 2.Komppaniaan, jonka
suistamolaiset ovat nyt kotipitäjän
kamaralla.

KARJALA KUOLEE
Mielosen metsänvartijatorpan
kohdalla kiipeämme kuorma-autojen lavoille. Matka taaksepäin alkaa.

Jokainen tietää jo, että meidän
on jouduttava nopeasti pois alueelta, joka rauhanteossa on määrätty
luovutettavaksi muun Suomen va86

Jalovaaraa.

5A-kura

Se oli
elämäni
vaikein
,,
paMa
a, ,

pauden lunnaiksi. Tänne jäävät
synnyinseudut, lapsuuden leikkipaikat, nuoruuden unelmien maisemat, lemmen lehdot ja miehuuden päivien aherrusten, toiveiden

ja saavutusten näyttämöt.
Sivuutamme hiljaisina Muuannon. Teronvaaran ja Uuksun kylät. Niissä ei näy minkäänlaista lii-

kettä. Ei nouse nyt tupien savupiipuista savupatsaita kohti korkeaa
taivasta kuten tavallisesti tyyninä

Tie on jo tuttu
olen sitä usein
- auton moottokyytipoikana ajellut
rin leppoisasti kehrätessä. Talvisin
olen taittanut matkaa hevosella
kulkusen kauniisti kilistessä ja aisakellon heleästi säestäessä matkan kulkua.
Ohitamme kauempana näkyvän
korven, jossa olen ampunut mesikiimmenen tällä samalla kiväärillä, suojeluskunnan pystykorvalla,
jolla tänä talvena olen katkaissut
monen vapautemme vaanijan tai-

paleen. Muistan tuon korkean
männyn, josta kerran pudotin tavallista suuremman hammasta purevan homenokan metson. Tällä
kankaalla olen Iippusiimalla vahtinut kiiltäväturkkista kettua...

KOTIKYLÄSSÄ
Jo vilahtavat näkyviin ensimmäiset kotikyläni talot.
Täällä asutaan vielä. Joistakin
ikkunoista näen tuttuja kasvoja.
Tuossa talossa kahden lapsen

äiti odottaa turhaan miestään palaavaksi. Tuolla kulkeva leskiäiti
on jäänyt kaipaamaan vapaaehtoisena sotaan lähtenyttä poikaansa.
Turhaan odotetaan niin monessa
tämänkin kylän asumuksessa.
Auto keikahtaa yli Kuikkalan
jokisillan. Oikealle jää kolmen
pienen lammen
Tielanxnen,
Ollinlammen ja Iljanlammen
muodostama vesistöjono, johon
liittyvät poikavuosien onkiretket.
Siellä katselin usein sorsanpoikasten leikkiä rantaruohikossa ilta-au-

Suistamon kirkonkylää kirkon tornista kuvattuna

Suistamon Uuksujärven kylää

ringon kullatessa lampien rantoja...
Vasemmalla tulee näkyviin
omistamani pellon kulma. Siellä
muistan usein tyynin ja tyytyväisin
mielin nojautuneeni auran kurjen
yli ja keväisin sirotelleeni kullan"tuhatkiiltäviä jyviä maahan
muistojen pyhään maahan".
Ä*ia kouraisee mieltä ankara
käytännön kysymys: milläs minä
tästä alkaen elätän perheeni? Ei
ole kattoa pään päällä, mutta ei ole
myöskään ammattia eikä työmaata! Mahtaakohan enää koskaan
korvaan kantautua oman karjan-

kellon kilkatus...?

KOTI JÄÄ
Tuosta lähtee tie kotiini. Siellä on
heinälatojani, tuolla riihi. Muis-

tan, kuinka jo poikasena isävaina-

jani kanssa siellä kolistimme

istuttamani kotipiiriä suojaamaan,
pystyttämäni valkea lipputanko
sinne jäävät kaikki.
Siinä on kaikki, minkä hyväksi
olen työtä tehnyt, elämäni uhrannut! Sen piti taata minulle ja perheelleni turvallinen tulevaisuus.
Eikö olisi ollut paras jatkaa taistelua niin kauan että olisin voinut
kaatua kotini kynnykselle viimeisen laukauksen ammuttuani? Miksi piti jäädä tänne kodittomana
kuljeksimaan
eikö kuolema olisi ollut tällaista elämää parempi?
Käsi nousee lumipuvun päällä
olevan pistoolin kahvaan.
Entäpä jos hyppään pois autosta, menen kotiini, vedän siniristilipun salkoon ja lopetan kaiken
-?
Ei
sitä en voi toki tehdä: perhehän on jiiljellä jossakin, siitä
olen vastuussa. Eikä tämä sittenkään ole ensimmäinen kerta kun
Karjalan mies on saanut jättää kotinsa ja aloittaa tyhjästä...
Osuuskaupan kohdalla on tiellä
tuttuja.
Viekää terveisiä kotiväelleni!- huudan autosta.
Kertokaa
vain, että olen elossa!

en-

simmäisiä uutispuurotarpeita painavista ruislyhteistä.
Karjakujan varrella kohottaa
mahtava kuusi oksansa kohti korkeutta. Siitä oikealle näkyy valkoiseksi maalattu koulu, jossa valkohapsinen opettaja jakeli ensimmäisiä tiedon aarteita ja jonka pihalla me pojanvesselit keksimme
monia jännittäviä välituntirientoja.
Punaiseksi maalatun kotitaloni
pääty tulee näkyviin, samoin harmaat aittarakennukset. Uusi navetjokohan se mahtaa
tarakennus
olla tyhjä? Jokohan eläinparat ovat
vaeltamassa kohti länttä ja vielä
jäljellä olevaa Suomea...?
Sauna, syntymäsijani, leppoisten lauanraiehtoiden rärkeä tekijä.
Kuusiaita, yhdessä veljeni kanssa

KOHTI TUNTEMATONTA
TULEVAISUUTTA
Miksi et mennyt käymään koto-

-nasi? kysyy komppaniamme vää-

peli Mauno Pehkoranra ihmeissään.

En voinut... On parempi, et-

tä -emme nyt tapaa toisiamme. Sit-

ten myöhemmin...
En voi mitään sille, että ääneni
viirähtää.
Sinne jäi kaikki.
S ivuutamme serkkujeni kauppatalon. Pihalla on pois kuljetettavaksi koottua tavaraa. Risteyksestä autot kääntyvät oikealle Soanlahden tielle. Sen varrella on nuonäyrisoseuran punainen talo

telmien, monien muiden- harras-
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lä perhe, on vapaata Suomen maaperää, on sisua ja terveyttä. Ehkäpä piankin pääsen tapaamaan perhettäni, ehkäpä pääsemme yhdessä yrittämään eteenpäin, ehkäpä
vielä kerran nousee savu omasta
savupiipusta jossakin Suomen kamaralla!
Kylä jää taakse. Sen laidassa
olevasta tienhaarasta autot kääntyvät Värtsilän tielle. Siellä tehdasyhdyskunnan Kenraalinkylässä levähdämme pari yönseutua. Sitten
jatkamme matkaa hiihtäen
ole- yli.
tettavasti uudelle rajalle ja sen
Hiihdämme kevätsäässä halki

Hartaushetki kylän tsasounassa

tusten

Pakolaisten rivistö vaeltaa länteen Jalovaaran
kylässä 15.3.194O

ja kilpailujen tapahtuma-

It$ .t"r

paikka.

Sivuutamme hautausmaan jylhän kuusikon. Sinne jäävät isäni.
veljeni ja pikkusiskoni. He pääsivät pois, heidän ei tarvinnut nähdä
tätä päivää.
Suuren kuusen oksat pyyhkäisevät kuin hyvästiksi lumipukuni
huppua.
Herään ajatuksistani.
Ohitamme juuri talon, jonka
isäntä, kuuden lapsen isä on saanut uhrata henkensä vapauden alttarille. Tavarat on kannettu senkin
pihalle.
Tuossa talossa odottaa serkkuni
vasta viime kesänä vihitty nuorikko aviomiestään, joka ei koskaan
saavu.

KAIKKI EI OLE MENNYT
Noissa taloissa ovat asiat paljon
huonommin kuin minulla! Kaikki
ei olekaan vielä menetetty: on vie88
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Tein matkaa ensin häkäpönttökuorma-autolla Joensuuhun ja
sieltä junalla Varkauteen. Siellä
nousi tie pystyyn: määränpäähäni
Heinävedelle ei ollut kyytiä. Lopulta löysimme yhdessä junassa

Suistamolaisia sankarihaudalla ennen evakkoon lähtöä

(

vaeltamassa länteen talvisodan

;å;1"'"'"'"ia

tapaamani kohtalotoverin kanssa
kolmenkymmenen hengen linjurin
ja saimme houkutelluksi liikennöitsijän kyytiin meitä kahta soturia, joita rahan meno ei pahemmin
huolettanut.
Määränpääni oli Keinösen talo.
Sykkivin sydämin astelin pihaan.
Vaimoni oli jo ikkunasta nähnyt
tuloni eikä ensin ollut uskoa silmiään. Tapaaminen oli liikuttava.
Kyynelten keskeltä kuulin vaimoni sydäntäsärkevän kuiskauksen:
Meillä ei ole enää kotia...
Jumalalle kuitenkin kiitos, että sinä säilyit elävänä...
Menimme yhdessä vieraaseen
tupaan. Sydäntä riipaisi. Vanha äitini istua kyykötti nurkassa yrittäen nukuttaa vajaan kahden vuoden ikäistä poikaani. Sisareni laitvislansgsn
toi jotakin syötävää
- tyttäreni
pöytään. Kolmivuotias
juoksi syliini sopertaen iloisena:
Isä tuli, isä tuli!
-Koditon lapsi parka, joka ei onneksi vielä ymmärtänyt kohtaIoaan!

Lopulta päädymme Kiihtelysvaaran Uskalin koululle, jossa
huolto jälleen toimii: on ruokaa,
puhtaita vaatteita, pääsemme saunaan. On viihdykettäkin: joku on
jostakin tavannut gramofoonin, joka soi nurkassa jatkuvasti.
nletsien, yli soiden, poikki peltojen ja tiheikköjen. On jyrkkiä nousuja ja Iaskuja, tietä ja tietöntä
korpitaivalta.
Kodittomuuden ja juurettomuuden tunne ei hellitä. Välillä sen
kestäminen tuntuu ylivoirnaiselta.

VIERAISSA NURKISSA
Vierähti viikkoja. Lopulta sain lomaa perheeni tapaamista varten.
Heidän kerrottiin olevan jossakin
Savossa.

Itkettiin.
Vähitellen kuitenkin nousi esiin
uusi ajatus: vaikka olemme kodittomia, errune ole toivottomia.
Olemme kaikki yhdessä. Turhaan
eivät tykkien putket ole lyöneet
loimuja talviselle Karjalan taivaalIe, turhaan eivät kiväärien piiput
salamoineet, turhaan ei sankarivainajien veri vuotanut hangelle:
olemme vielä vapaan maan kansalaisia, meillä on Jumala taivaassa.
Ehkäpä kaikki vielä jotenkin järjestyy, ehkäpä menetyksemme jotenkin korvataan.
Toivoa ei saa menettää. tr
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Kenelle 1äävät päivärahapennoset...?

IIITE

Kengät kuntoon

EINO MUSTAMO

Pihtiputaan miehet lähtivät

"ylimääräisiin".

Yhteensä

440 miestä oli saanut valkoi-

Suureen savottaan

mahtui monenlaista
§veijkkiä
meillä

Suomessakin.
"EIä sitten ndiden
kanssa

kristillisesti! "
huokaili entinen
komentajakin
selvitellessään perin
persoonallisten
alaistensa asioita.

sen lapun.
Peräti 165 hevosta oli koottu kyyditsemään tätä joukkoa
puolensadan kilometrin pää-

hän Pyhäsalmen asemalle.
Paikallispääll1kkö Tapio Korhosen äÅni sortui hänen tois-

taessaan jatkuvasti aamupimeään:

Seuraava hevonen ja
kolme miestä
ajakaa jonon
- hevonen...
hännille! Seuraava
Pyhäsalmella kiire loppui

tyystin. Majoituttiin Leskelän
tupaan, maattiin ja odotettiin.

Päivät venyivät lopulta viikoksi. Jälkeenpäin on selvinnyt, että odotettiin jostakin
löytyväksi aseita ja varusteita,
joita ei säästäväisyyssyistä ol-

lut tullut aikanaan hankituksi.
Nyt olisi tarvittu...

oli

jostakin

VARHAISENA sunnuntaiaamuna. krkakuun 1,1. vu()nnil

siunaantunut pienen pieni,

I9.39 Pihtiputrrln kirkon tir'-

mutta sitäkin sotaisempi vän-

noilla oli mcteli y'limmillään:

rikki. Hän järjesti paikalle ko-

hevoset hirnuivat.

miehet

huusivat ja koirat haukkuivlt.
Voisi vielä lisätä: akat itkivät.
mutta tämä ci nritenkään li-

Joukkoomme

van vartioinnin: siviilimies
käveli pihalla tunnin kerrallaan olallaan minun suojeluskuntakiväärini
ilman pat-

"Jurnala ompi Iinnammc"
jäi sekin siinä rytäkässä yhdel-

ruunoita! Huolestuneena
aseeni kohtalosta ehdotin vänrikilIe koivuhalkoa, ettei hyvä kivääri kastuisi, mutta mielestä-

le säkcistölle.

ni

sännyt meteliä
päinvastoin.
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melkeinpä

asiallinen ehdotukseni ei

Kiiten listaan merkityn var-

liovuoron alkaessa

menin

ulos. Hämärällä pihalla

vas-

taan vääntyvä mies oli kuitenkin tuttava ja aivan toinen kaveri, Ullgrenin Lasse.

Mitenkäs sinä olet Kii-

ten- tuurilla vartiossa?
Kiite ei nyt kerkiä. Se on
kansakoululla
kortilla ja maksaa mulle kolmekymppiä tunnilta vartiosta
kun ei peliä
- keskeyttää...
kannata tunniksi

Paljonkos sait metsäpäivältä siellä
hommissa
Suomalaisten maiapaikkoja Kuhmon Löytövaarassa

S.-l -/itr t

o

,l Etulinian

\

nygieåiaa

-

kotitekoinen

täin-

Muurasjärvellä?
Siinä kaksikymmentä
viisi markkaa päivältä omassa
ruuassa
mutta nää sotapal- vähän eri asia...
kat on kyllä

savustamo
toimii
Kuhmon
Löytövaaran
sotureita
lepovuorossa
korsualueellaan
sA-(r'rr

v

heti alkuun omalla patentillaan. Ensimmäisenä iltana ni-

mittäin komppanian

vääpeli
selosti huonoa varustilannetta:
kenkiä muun muassa ei voida

jakaa. Jokainen käyttäköön
omiaan. Jos ne ovat korjauk-

sen tarpeessa, ne

lähetetään

suutarille.
Kiite alk<li heti vuoleskella

puusta nimilappua. kiinnitti
sen "kumureihin" ja vei saappaat toimiston eteiseen, josta

kirjuri huomenissa kiikutti

ne

suutarille.
Kun suutari sitten sai Kiiten
kengät käsiinsä, hän käänteli
niitä ihmeissään: kengissä ei
ollut mitään korjattavaa. Hän
heittikin kengät korjattujen
kasaan, josta ne tulivat takaisin toimiston eteiseen. Kun

Kiitelle ilmoitettiin jalkinei-

OULUSSA

HARJOITEI,TIIN

den saapumisesta, hän meni

Viikon kuluttua meidät siirret-

sasta omansa ja selkäänsä suo-

tiin Ouluun,

ristamatta heitti ne jälleen kor-

Tyttölyseolle.

§
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toimiston eteiseen, valitsi ka-
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saavuttanut

vähäisintäkään

yrnmärtämystä.

Aikani kuluksi

tarkastelin

seinällä olevaa vartiolistaa
tuttuja kavereita kaikki. Yksi
oli tuntematon: GIDEON.
Kotipitäjässämme oli aikoinaan ollut Gideon-niminen ni-

mismies, jonka kaimoja ilmestyi pitäjään runsaasti. Kun
saloseudun asukkaan kieli ei

kuitenkaan taivu lausumaan
kahta niin kamalaa konsonanttia kuin g ja d
ei ainakaan

samassa sanassa!
mestä nopeasti vain

tuli ni"Kiite".
Penkillä makaili paikka-

T;.:

kunnan hyvä tuntija Eljas Argillander Muurasjärveltä, "u1-

Jaettiin ryhmiin, joukkueisiin,
jopa pataljooniin ja rykment-

jaukseen menevien kasaan.
Näin jatkui kenkien ihmeelli-

koministeriksi" karahteerattu.

teihin
syntyi JR 25.
Kiiten kanssa
Jouduimme

nen kiertokulku.

samaan ryhmään.

Pakottavan syyn, jalkineiden puutteen vuoksi Kiite ei

Pyysin häneltä audienssia:
Sanopas, ulkoministeri,
- mies se on oikein tämä
mikä
Gideon?

Se on Korpelan Kiite

- meidän kylältä, Karhunsieltä
piilon sydänmaalta. Siellä sillä on mökki. Se Kiite on sellainen pieni ja musta miehenjässikkä.
Selvähän tämä. Päätin men-

nä seuraavalla vartiovuorolla
jututtamaan Kiiteä häneenkin
tutustuakseni.

Tosin Kiite kuului

vain
muona- ja päivärahavahvuuk-

siin. Varus- ja

taisteluvahvuuksiin hän ei kuulunut. Varusvahvuuteen hän ei kuulu-

nut siksi, ettei hänelle

enempää kuin toisillekaan ollut annettu mitään varusteita
minkä nyt kokardi, vyö ja

Miksi näin?
osallistunut ulkoharjoituksiin

!

Yhden ainoan kerran tämä
systeemi petti ja Kiite joutui
kävelemään märässä metsässä

"järettömästi", kuten hän

ta-

pauksen ilmaisi.

-vanha kivääri.

Taisteluvahvuuteen kuulumattomuuden Kiite ratkaisi

KÄÄNNÄ
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RINTAMALLE
KUHMOON

täytyy tulla ylitse ja silloin rä-

Sotahan siitä lopulta tuli ja sii-

si yli ja lähestyi. Vaikka olin

hen leikkiin mekin jouduim-

saanut Tammivuorelta ehdot-

tisee.
Jo tuli mies aidalle, harppa-

me-

Oli tapeltu 8.12. Klemetissä, kierretty sieltä metsien
kautta Jyrkänkoskelle ja sieltä
edelleen Hotakan tienhaaraan.
Venäläisten tiedettiin lähteneen etenemään Rastista Ho-

takkaan, mutta yhteys oli katkennut eikä heidän kärkijoukoistaan ollut tarkkaa tietoa.

toman ampumisluvan, jokin
sittenkin pidätti etusormeani.
Jos niitä on vain yksi, otan sen

hiljaisesti vangiksi. . .
Mies lähestyy rantaa seuraten ja minä odotan kuusen takana sormi liipasimella.
Varmasti jäät toiseksi!

ajattelin.
Kun kaveri tuli kuusen ohi,

Joulukuun 13. päivän ilta
oli jo varsin pimeä, kun joukkueemme ll9.lJR25 sai tehtä-

olimme hänen

väkseen asettua asemiin Nurmeksen maantieltä Hotakanvaaralle johtavan tien varteen.

keen ja hiljaisella äänellä sähisin:
Tunnussana!

Odotettiin ja odotettiin.

hollisen taholta

ei

Vi

kuulunut

mitään. Kylmäkin siinä tuli.
Joukkueen johtaja vänrikki
Eero Tammivuori tuli luokse-

ni ja näytti kartastaan

edessä

noin 200 metrin päässä olevaa
kapeaa lampea sekä kehotti
minua menemään kuulovartioon lammen rantaan. Pojat

pääsisivät takana olevaan
hiekkakuoppaan kahvin keittoon. Minut haettaisiin sitten
aikanaan kahville. Edelleen
Tammivuori selitti, ettei tämän Hotakkaan menevän tien
takana ole ainuttakaan suomalaista.
Saat ampua kyselemättä

jokaisen
siellä liikkuvan.
Läksin ja pelkäsin. Siellä
pimeässä kuusikossa voi huomaamattaan kävellä rotanhän-

täpistimeen. Kukaties sotamies Venäläinen on jo hyvin-

kin tullut kuusikkoon odottelemaan...
Pääsin lopulta lammen rantaan. Se oli poikittain edessäni, noin 50 metriä leveä ja 300

metriä pitkä. Mitään jälkiä ei
jäällä näkynyt.
Asetuin aivan lammen rannassa olevien pienten kuusien

taakse katselemaan.

Oikealta Nurmeksen tien
suunnalta alkoi äkkiä kuulua
rahinaa.

Kuuntelin ja ihmettelin.

Siellä varmasti

kävelee
mies ja rahina lähenee! Sieltä

siis tullaan.

Vedin liikkuvat taakse ja
seurasin lähelläni ollutta luhistunutta aitaa
92

-

siitä niiden

tietämättään

vieretysten. Tyrkkäsin konepistoolin piipun kaverin kyl-

-

Elähän hättäile! sanoi
Kiite!
minä! Kiite
Hölmistyinhän

mies

kertoi, että kohta minun lähte-

olivat kaksi tuntia

asemlssa
kakkosten maatessa teltassa ja

kahden tunnin kuluttua vaihdettiin vuoroa.

Vuoroteltiin Kiiten
szunassa kuopassa,

kanssa

joka oli lu-

meen kaivettu ja vallitettu
puolentoista metrin syvyinen

potero.
Eräänä iltana Kiite tuli asemaan kello 22. Kun kello 24

kasella?

leesta rotkosta. Lähdin

-

Odotin Kiiten tuloa kello 2.

Hän kertoi, että täit nousivat
"sellaiseen vieteriin",

yöllä

että hän suuttui ja päätti kos-

taa niille, riisui ruoja itsensä
alastomaksi tällaisella pakkasella. sukat ja kengätkin pois

ja puki sitten vähät
päällysvaatteet päällensä.
kemistä!

lä lammen keskivaiheilla. Kiite tuli nyt kysymään, mitä minä ajattelin tehdä venäläisten
hyökätessä lammen 13[66
jäänkö tänne lammelle tappelemaan vai vetäydynkö toisten

Minulle tuli entistä kylmempi jo tuota ajatellessani!
Herätin teltassa komppanian-

luo? Hän tietäisi sitten tehdä
samalla tavalla. Kun tiedos-

le
tämän sodan suurin sanoli suoritettu! Mitalitkariteko
tahan se Kiite jäi...
Päästiin jo maaliskuun alkupäiviin. Komppaniamme

kahden miehen tappelun ole-

van toivotonta ja ehdotin ve-

täytymistä heti hälyytyslau-

ta!

Venäläinen tykistö ampui

Mahtoi siinä täilläkin olla re-

venäläisiä olevan

Kuljin koko ryhn.rän kaistan
läpi tapaamatta ketään asemisRiihivaaran suunnalta harvah-

tioon lammen oikeaan päähän
ja kertonut minun olevan tääl-

oli

miön syystä.

havaitsin kuopan reunalla jotain tummaa
synkeän Iikaiset alushousut- ja paita! Mistä
kummasta ne siihen olivat iltällaisella pakmestyneet

jalasta

safiune

la yrittäen pitää silmällä
oikeaa avointa sivustaa.
Yöllä tuon ryhmän kaistalla
tuntui olevan kovin hiljaista.
Lähdin ottamaan selvää il-

aikaan vaihdoin hänet pois,

miseni jälkeen Tammivuori
oli lähettänyt Kiiten kuulovar-

divisioonan verran, katsoin

jonka oikea sivusta oli avoin.
Asustin äärimmäisenä oikeal-

päällikön luulnantti Tammivuoren ja kehotin kirjoittamaan mitalianomuksen Kiitel-

joutui suorittamaan vastaiskun
Kuusijoen alajuoksulla Kyl-

koa tulta

harjanteellemme.
Erään männyn latvaan räjähtäneen kranaatin jälkeen kuulin
puhetta asemarrune takana ol-

te istui muina miehinä puun
juurella poltellen "työkkösrä".
Päästin ilmoille hirmu rähinän, kun sopimuksesta poiketen jätetään asemat tyhjilleen!

Ja missä muut ukot
- Neljähän teitä piti olla.
ovat?!
kuin itse rauKiite istui
- kättään rothallisuus. Ojensi
kon suuntaan ja selitti:
Siellä Pasanen ja Tenhu- oi viemässä Vintsta, ktn
nen
se hoavottu.
Suutuin vielä enemmän tästä asemien ulkopuolella tapahtuneesta tunaroinnista ja kar-

jaisin Kiitelle:
Painu sinäkin kuoppaasi

- vetelehtintästä
siitä

!

Oesinkohan minnäe hoa-

vottunna...
kuului Kiite muti-

kausten ampumisen jälkeen.
Sitä mieltä minäkin
olen! vakuutti Kiite innokTulin vain varmiskaasti.
tumaan -mielipiteestäsi.

mäjärven tuntumassa.

viholliseen ja jäimme saavuttamiimme asemiin, jotka oli-

kin-

Venäläiset tulivat aamun
sarastaessa. Me Kiiten kanssa
oltiin jo silloin toisissa hom-

vat korkealla harjanteella. Venäläiset perääntyivät noin 50
metrin päässä olevalle toiselle

Ala laputtaa monttuusi!

missa.

harjanteelle.

Vastaiskumme onnistui
vain osittain. Takerruimme

Tappiomme olivat melkoi-

set. Ryhmässämme oli

ANKARAT
PAIKAT
Helmikuun

puolivälissä
komppaniamme siirtyi Petäjä-

lammelle suojaamaan sinne
sijoitettua patteria ja samalla
varmistamaan Rastin-Mämmelän mottia. Pakkanen laski
44 pakkasasteen vaiheille.
Kun oli pelättävissä paleltumisia, komppaniassa pantiin
toimeen jako kahteen: ykköset

vas-

taiskun alkaessa ollut kahdeksan miestä, nyt päivän tapeltuarrune ja illan joutuessa meitä oli vain viisi. Kun venäläi-

set liikehtivät läheisellä harjanteellaan, päätimme, että jo-

kainen pysyy tiiviisti asemas-

las-

keutumaan puhetta kohti.
Kun eräiden inaahanmenojen jälkeen pääsin perille, Kii-

sevan.

Kyllä kai nyt mies ainahaavoittumisensa tietää!

innostuin vielä enenrn'rän.

-

Kiite sammutteli tupakkansa ja yritti nousta. mutta Putojalka
si takaisin istualleen
ei ottanut päälleen. Vedin saappaan hänen jalastaan. Kantapää oli verinen
ja suuri sirpale näytti olevan
sisällä jossakin nilkan ja kantapään tienoilla. Ei sillä jalalla
kävelty.
Kun Virosen saattajat palasivat, saivat he uuden kyydin

saan.

Kiitestä. jonka vamma osottautui pahaksi. Vasta seuraa-

määrätty tämän ryhmän johtajaksi, joten olin vähän huolissani komppaniamme oikealla

van elokuun alussa näin hänen

Minut oli jo aikaisemmin

siivellä olleesta

ryhmästä,

kompuroivan kainalosauvoilla
toipumislomal laan solasairaalasta.

tr

Uiimeisst?4
tuntia
\r

\.

I

Tällä kohdalla on puolustus vielä järjestyksessä

Talvisodan
viimeiset tunnit

olivat monilla
rintamilla koko
sodan kovimmat.
Loppuun väsyneet,
mutta sodan

karaisemat ja
kouluttamat miehet
panivat sekavissa
tilanteissa vielä
kerran kovan kovaa
vastaan.
Tykistötuli on muuttanut metsän murrokseksi

VITJA ON HARVA JA
MIEHET LOPUSSA
Vaikka asemarrune ei ollut
pitkä, niin ei ollut pitkä se

EERO VUOHIO

komppanian jonokaan, joka

NOSKUANJÄRVI

Kalto-

vesi, Kannaksella HeinjokiAntrea -tien lähistöllä. Oikealla puolen tietä

oli l.lBr

P

2 jalleen uusissa asemissa monien marssien jälkeen.
Elettiin maaliskuun 12. päivää 1940. Komppania oli asemissa metsään kaivetun hv-esleen päällä. Metsää oli myöskin etumaastossa. Majoituksena käytettävissämme oli kaminaton, tasakattoinen pahviteltta välittömästi esteen takana.

Mukavuudet olivat mitä
parhaimmat: asunto aivan työ-

paikan vieressä. Muutamia

pieniä

epämukavuuksiakin
kyllä löytyi: olimme nälkäisiä
laihtuneita
väsyneitä...
-hyvin lähellä kaiken
vastuuntunnon loppumisen rajaa.
Mutta sittenkään se ei loppunut...

sen miehitti. Vain parikymmentä miestä oli jäljellä taiste-

luvahvuudesta... Noin kuusikymmentä ei tuntenut enää
meidän eikä muitakaan vaivoja.

Meitä oli muutamia koossa
esteen takana, kun äkkiä Kuparisen Topi sieppaa kiväärin
käteensä, ojentaa sen pitkin

juoksuhautaa ja Iaukaisee
kohti kävelevää omaa miestä
huutaen samalla:

Vihollinen!

-Ase ei onneksi

lauennut...
Ja kävelijä oli Valkosen Olli,
oman pienen porukkamme pikakiväärimies.
Tämä kuvannee sitä väsy-

myksen astetta, missä olim-

me. Oli kummallista, kun
eteen ei saatu ruokaa ennen
kuin taistelul dhetti Vajavaara
Iähti sitä vaatimaan, vaikka

töpinä

oli melkein täysilukui-

nen.

Monien siviilipakettien an-

LAPIMURTO
NAAPURISSA

siosta olin ehkä vähän paremmassa kunnossa kuin toiset ja
kun lisäksi tällaisissa tilanteissa jonkinlainen toiminta pitää

Vasemmalla puolellamme on
tänään aamusta alkaen ollut
tavallista vilkkaampaa. Me-

virkeänä. otin jo aikaisemmin
tuvaksi kulkcu pitkin linjaa ta-

riin

rinoimassa poikien kanssa.
Näin tuntui turvallisemmalta-

kin. varsinkin pimeällä,

kun

välit miehestä mieheen olivat
pitkiit.
Edellisenä yönäkin käydes-

säni tarinoimassa kaistamme
vasemmalla puolen olevan Er
P 4:n (Pöyr1,n pataljoona) iäkkäidcn nricstcn kunssa totesin
asemamme olevan kovin harvaan miehitetyn. Tapasin koko kaistalla vain Kupurisen
Ollitt j.t Aut'isen Eljaksen pi-

kakiväärin vierestä kauheasti
kiroilernassa

lämpimikseen

- ei tule vaihtaja "kun kukaan
maan asemista pois".

nen katsomaan, kuinka naapu-

täydennysmiehinä tulleet
pohjalaiset ikämiehet voivat.
Jo lähempänä pataljoonien
rajaa arvelen jotain olevan vinossa, kun tykkituli on katkonut paljon oksia ja puita hvesteen takaiselle polulle. Samalla tuntui kuin oli:i tuvoitettu piiskatykillä anrpua ai-

van henkilökohtaisesti siinä
mäen töyssyllä. joka on ennen
pataljoonien rajaa.
Menen kuitenkin samaan
hv-esteen kulnruan. jossa
edellisenäkin päir änä kävin.

Siinä ovat vanhat miehet
hengenöminäl

Estesuoran päässä

sekä

kauempana vasemmalla vaelsi
miehiä niin paljon hv-esteen

sisäpuolella, että missään tapauksessa ne eivät voi olla
omia.

Nyt minulle tuli kiire takaisin pitkin esteen sivustaa ilmoittamaan kaikessa rauhassa
esteen yli tähystäville pojille,
että vasen puoli on murtunut.
Saman ilmoituksen vein telttaammekin.

Vänrikki, joka toimi komppanian päällikkönä. ei kuitenkaan sitä uskonut. OIin niin
yllättynyt moisesta asenteesta,
etten ensin osannut sanoa mi-

tään. Sitten oli jonkin aikaa
väittelyä ennen kuin joku sanoi:
Mennään katsomaan!
-Tiesin jo menomatkalla va-

VASTA.
rTYöXXÄYKSEEN?
Lyhyeksi jäi meidän ilomme
siitä, että nyt päästään lepoon

ja syömään kunnolla. Saatiin
vain pala sitä ihmeellistä leipää, jolle hyvätkään hampaat
eivät mahtaneet mitään ja jota
ei edes kuuma vesi jaksanut
liottaa.
Täällä tuli joukkoomme
myös muutamia vanhoja täydennysmiehiä.

OIimme pataljoonan komentopaikan lähellä, kun
komppanianpäällikkö sai oh-

roittaa siitä suorasuuntaustykin tulilinjasta. murta eipä uskonut alikersantti Jukonen er-

jeita, joista ei

nen kuin kömpi havun oksien
alta pois. Onneksi ei pahem-

sitä äskeistä vihollisen tykkitulisulkua kohti.

jatkamaan matkaa.
Selvä mikä selvä!

pilvisellä ilmalla on vaikea
tietää. mihin suuntaan on viimeksi kuljettu. Vielä vai-

min käynyt. vaan pääsimme

Er P 4 oli irtaantunut vasemmalta sivultamme. Vihol-

lisen joukkoja valui kaikessa
rauhassa edelleen asemiin,

mutta e[une

yrittäneetkään

niitä ampua. vaan palasimme
taas takaisin teltalle.

Jo uskoi päällikkökin tilan-

Sinne vain sekaan sotkemaan!

kuitenkaan

meille puhunur mirään. Niinpä meille annettiin vain suunta

Tuntemattomassa metsässä

keampaa on tietää, mihin läpimurtautunut vihollinen menee. Niinpä meillä ei ollut mitään tietoa siitä. mitä mahdol-

lisesti voi olla edessämme.
Suksilla liikkuminen tykkitulessa on aika ikävää. varsin-

Taistelu on tauonnut

Komppanianpäällikkö ei
sano mitään. Tietääkö hän jo-

lainen olla omienkin hallussa,

takin, mitä meidänkin olisi

punatähtistä mieslä kiven takaa tavoittamaan sitä huutaen

hyvä tietää?
Olen latua aukaisemassa.
Pysykää taempana. eltä

jos huudetaan edestä
kuulen,

tunnussanaa! kehotan jäljessä

tulijoita.

Mutta

ei

auta

_ jono

on

Iiivis. Laskeudumme loivusti

pitkin syvenevää kanjonia.
jonka reunat muuttuvat yhä
jyrkemmiksi. Olen ottanut tavallisen etenemistyylini: konepistooli selässä, piippu alaspäin. Iiikkuvat osat takana ja

varmistin päällä. Siitä

asen-

nosta se lentää nopeasti kohti
rnaalia.
Suksilla liikkuminen on tykistölulessa vaikeaa

NOPEUS ON

VALTTIA
teen ja heti lähetettiin sana pa-

taljoonaan. En tiedä. oliko
siellä tilanne selvillä. mutta
joka tapauksessa saimme asemiin toiset miehet ja Iuulimme
pääsevämme lepoon. Jätimme
ne asemat ja lähdimme taakse

harvaa tykistön häirintätulta

kin metsässä, missä risut haittaavat. Kun täydennysmiehet

Koluan juuri syvän kranaatti-

kuopan

ohi. kun huomioni

kun samassa pyörähtää kolme
samalla:

Stoil

-Konepistoolini

räsähtää samalla hetkellä. Luodit roiskuttavat kiven kylkeä niin paljon,
että aseen ottajat pyörähtävät
kiven taakse sellaisella nopeudella, jota vain säikähtänyt ih-

minen pääsee. Konepistoolin
uusi suunta ei heitä enää tavoita.
Hihkaisen pojille:

Menkää ylös mäkeen,

varmistan
kanjonin suuntaan!
Vilkaisen välillä. onko
monta miestä jo ylhäällä. Kun
kaksi on juuri päässyt ylös ja
luotan heidän pystyvän nyt
vuorostaan varmistamaan, jätän sukset risukkoon ja aloitan
kiipeämisen.
En pääse montakaan askel-

eivät oikein muutenkaan malt-

kiintyy takaviistoon vasem-

taneet pysyä pystyssä, matkan

malle ylös johtavaan tossupol-

teko oli kovin hidasta. Eteenpäin kuitenkin päästiin. Ladun
aukaisijaa vaihdettiin.
Tykkiruli alkaa jäädä taak-

tuvat tulilaisteluun. Ennätän

kuun.
Se on paha merkki.

O. Valkonen seisaaltaan

varoen. Se olikin pahimmillaan enemmän oikealla kulku-

serune. Olemme jo ohi sen
alueen. Vaisto tai kokemus

suunnastamme.

sanoo: ollaanpa varovaisia!

Katson hiemern

råluhatto-

ja
masti eteeni kanjoniin
huomaan suurta kiveä vasten

vihollisen pikakiväärin ! Ennätän ajatella, että voisihan tuol-

ta. kun ylhäällä olevat jo joumukaan. kun pikakiväärimies
ampuu lyhyitä sarjoja, samoin kiväärimiehet.

Olemme tulleet hyökkäävän vihollisosaston selustaan.

Yllätys on molemminpuoli95

I

Uiimeiset 24 tuntia...
I

nen. Se on täydellinen meille,

sikranaattien

mutta myös viholliselle, joka
suureen mieslukuunsa luottaen ei ole ollut varuillaan.
Ensimmäisten miestemme
päästessä ylös ja alkaessa tulittaa takaapäin oli kuin nrännikön juurimetsä olisi kääntynyt kannollaan samaan aikaan

ulottuvilla, kun aloitamme perääntymisen. Mutta niin pa-

kaatuen sen jälkeen pehmeään

Iumihankeen ja painuen samalla lumen sisään näkymättömiin. Meillä oli edessämme
moninkertainen ylivoima. josta kuitenkaan ei enää näkynyt

lentomatkan

hasti säikähti vihollinen

äs-

keistä tuli-iskuamme, että mitään ei tapahtunut takanamnle.
Tässä tohinassa jäi meistä
kolmelta sukset jälkeen ja jouduimme syvässä lumessa

vaeltamaan toisten perässä.
Siinä tarpoessa tuntui alikuntoisuutemme suorastaan tappavalta. vaikka pitkälti ei takaisin mentykään.

komppanianpäällikön
huuto ja palasin takaisin.

tynyt puukkokaan.

Kun nuotiolta Iähdin asemiin, olin paljon pirteämmässä mielentilassa. Kello näytti
noin 10.50 ryömiessäni lumi-

vallin taakse

VIIMEINEN PÄIVÄ

konepistoolin

kanssa.

Tykkituli oli edelleen raivoisaa eikä yksittäistä lau-

Seuraavana päivänä tykkituli
taaksemme oli raivoisaa, mutta meillä ei ollut mitään hätää,

erityisen Iähelle.

koska olimme niin lähellä vihollista, metsän suojassa kuten vihollinenkin.
Aamulla suoritti vieras yk-

,,SOTA ON LOPPU''
Olin muutaman hetken ase-

kautta

missa, kun tulitus Iakkasi ai-

hyökkäyksen vihollisen

UUSI YRITYS

KAKSIN.
TAISTELU

ase-

kausta erottanut, ellei se tullut

van äkkiä

-

Iieneekö kulunut

Pienen palaverin jälkeen tuli

Kun pääsen ylös mäelle. työntyy aivan lähellä olevan suuren kiven oikealta puolen hiljaa pistin esiin. . .
Odotan hetken. Kun piippu
jo hieman näkyi, heilahti samassa silmänräpäyksessä vihollisen pikakivääri saman kiven vaserrunalla puolen ase-

miin. En odota enää. vaan
suuntaan lyhyen sarjan lumen
Iäpi kiväärin työntäjää kohti ja

heti toisen vihollisen pikakivääriä kohti. joka myös ennätti ampua lyhyen sarjan aivan

ssmalla hetkellä kuin minäkin. Voiton ratkaisi rähtäyk-

oli lähin-

nä kahden pikakiväärimiehen
kaksintaistelu vajaan l0 metrin matkalta, sillä hetkellä.

jolloin itse amnruin. ampui
myös pikakivaärimies Olli
Valkonen.

Olemme edelleen

määräys: Ensimmäinen ryhmä
lähettää neljän miehen partion
kiertämään kauempaa vasemmalta ja pyrkii saamaan kos-

ketuksen viholliseen.
Kun kivääriryhmä muodostaa partion, niin silloin konepistoolimies on kuin Uurian
asemassa: aina mukana. Tällä

kertaa puuttuivat konepistooIimieheltä sukset. Ahkersantti

Roininen, jonka tehtävänä oli
partioon lähtö, vaati kuitenkin
ottamaan sukset joltain toisel-

ta ja tulemaan ehdottomasti

mukaan. vaikka komppanianpäällikkö määräsikin
jostain syystä
t6lssn -miehen

tilalleni.

Teimme U:n

muotoisen

miin ja aiheutti siellä melkois-

lenkin ja tulimme vasemmalle
jäävän järvenrannan tuntumassa kohti vihollisen oletet-

ta tuhoa. Siitä oli seurauksena

tuja asemia. Samanaikaisesti
oli komppanian muu osa lähtenyt etenemään suoraan pi-

laan, kaikki viisi miestä, ja

täen tuntuman oikealla puolellaan olevaan viholliseen. Täs-

paukuttelemme kaikkea mikä
liikahtaa. Paksu lumikerros on

tarjonnut hyvän näkösuojan
äsken niin selvästi näkyneelle
miespaljoudelle.
Katson taakseni kanjoniin.

Siellä on komppania yhtenä

kuulua kovaa huutoa
samanlaista kuin hyökätessä.

nuotioon.

Vähitellen erottui sanoja:

loppu...

vuoden 1918 kävijät,

len olevan Pöyryn pataljoo-

tua, jonka vieressä oli puhe-

metsä kiehui ympärillämme.

Olimme kuitenkin niin loppuun väsyneitä. että aina ei
jaksanut suojautua suihkujen

päällä.

Kaikki on tapahtunut

nopeas-

vaan omaan tukikohtaan, Iisä-

ilman mitään komentoja.
Kehotan kääntymään takaisin. Siihen yhtyy myös komppanianpäällikkö ja vaatii tulemaan alas, vaikka porukka on
edelleen suksia kääntämässä,
mikä homma ei risukkoisessa

sin hieman vauhtia. Tällöin

Ättaa te pojar tapaftako

kun

tullessa lähellekin.

Ei

saa arxpua

-

Sota on

Oletin järven toisella puonan, joten huusin miehiä nimeltä. Vastauksena saimme
tiedon rauhasta.
Etuvasemmalla olevan lah-

den rantaan alkoi varovasti

syntyi tavallista enemmän ra-

Näin menivät aamutunnit.

tulla entisen vihollisen miehiä

koa minun ja vielä pehmeässä
lumessa hiihtävän muun partiomme välillä. Tähän rako-

Keitimme kahvia lumesta sulatettuun veteen, kun oli näin

viittoillen meille. Epäilimme
mennä jäälle. mutta sotamies
Paakkanen sanoi:
Menkää vain, varmistan
konepistoolilla.
Kun sitten menimme sotamiesten Pekin ja Kuparisen
kanssa, jouduimme kulkemaan läheltä rantakuusen juu-

paikkaan orui komppanian

paikassa suinkaan käy nopeas-

pääosan edessä latua aukaiseva mies, joten partion tehtävä

ti.

oli siten suoritettu loppuun.

mahdollisesti heitettävien kä-

pitkän aikaa hyökkäyksen jälkeen, joten metsä ympärillä
ritisi kuin olisi katajia heitetty

itseänne
aivan tahallaan, sanoivat täydennyksenä tulleet

ruuhkana suksien

Olemme täysin ylhäältä

meidänkin rauhamme rikkoontuminen, sillä saimme
kiivaita konekiväärin sarjoja

kahta tai kolmea minuuttia
täyden hiljaisuuden tuloon.
Otin varmistimen pois päältä ja olin varma heti alkavasta
kovasta hyökkäyksestä. Etuvasemmalta järven takaa alkoi

tä partio ei ollut tietoinen.
Tavan mukaan olin jälleen
edessä tunnustelijana. Seurasin parhaillaan löytämääni la-

linjohdot. Koska oletin niiden
johtavan johonkin edessä ole-

ti.

Vai tuon näköisiä ne olivat siellä vastapuolella...

-

seisaal-
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kaani

sikkö asemiemme

ketään.

sen parernrnuus. Se

päästä löytyi vielä omia, hiihdin edelleen. Pienen matkan
jälkeen kuului kuitenkin ta-

Kun maastoa tuntematta
oletin, että puhelinjohtojen

harvinainen tilaisuus, että lunta oli vielä saatavissa. Kahvissa koetettiin liottaa sitä eilen
saatua leipää, mutta se oli niin
kovaa ja sitkeää. että vain pinta tuli liukkaaksi, vaikka keitti

kuinka kovasti. Ei siihen pys-

ERIK EKHOLM

rella olevan neljän hyljätyn
selkärepun ohi. Kun sen reppujen hylkäämisen oli aiheuttanut kaverin kivääri edellisenä iltana, jännitti hieman se-

kin

asia.

MOLOTOU

Emme oikein olleet vierailupuvuissa ja niinpä joku naapureista otti kiinni piikkopai-

limmäisenä tarkoituksenaan

uastaan

olla lumipuku. Samalla tutkija
huomasi, että olin ilman päällystakkia, jolloin pyöritti pää-

HITLER

dan helmasta, joka oli pääl-

tään ja totesi:
Holodna!

Molotov keskustelussa Hitlerin kanssa Berliinissä marraskuussa
194O, jolloin hän vaati mm. "Suomen kysymyksen lopullista rat-

-Vastasin

kaisua"

Niet holodna. jolloin mi- pidettiin kielitaitoisena ja
nua

kysymyksiä alkoi tulla solkenaan. Nyt oli kuitenkin sanavarastoni lopussa ja keskustelu loppui. Kun oli vielä käsiä
puristeltu. lähdimme pois.
Näin voimmekin jäljellä
olevien ryhmän miesten kesken todeta talvisodan viimeisen vuorokauden olleen huomattavasti monipuolisemman
kuin

ensimmäisen.

n

SAKSALAINEN Atte
Kameraden -lehti, joka
usein julkaisee vanhemman polven tutkijoiden
teräviä poliittista ja sotahistoriaa valottavia

artikkeleita, kirjoittaa

numerossaan f l/80
Neuvostoliiton ulkoministerin vierailusta Berliinissä
t2.13.11.1940.
Ensinnä lehti selvitte-

ti 33.Pion.K:n reserviluutnantti Puranen rakensi
2.2.0 Laatokan-Karjalan

lee niin Hitlerin kuin
Stalininkin ulkopolitiikan päämääriä ja keinoja todeten mainittuien diktaattorien elo-

Nietjärvellä suksien päälle
katapultin (miinanheitti-

tekemästä Euroopan

Saamansa käskyn mukaises-

men), jolla

pystyttäisiin

heittämään kymmenkiloisia
panoksia vihollisen motteihin. Laite valmistui ja siltä
kyettiin heittämään jopa 45
kilon panoksia. Seuraavina
päivinä heitintä käytettiin
erästä kivinavettaa vastaan,
johon vihollinen oli pesiytynyt. Navetän katolle lennä-

kuun 23. päivänä

1939

jakosopimuksesta mm.
seuraavaa:

"--Sopimukseen liittyviissä salaise.ssa asiakirjassa jakoivut
sopimuspuolet "intressi-

piirinsii" siten, ettii nr-

käyttöön ja nyt pioneerien
oli lisäksi konstruoitava itse

jaksi tuli linja Narew
Veiksel (Wisla)
§411.
Nöin Saksa luovutti Neuvostoliitolle Itci-Puohn.
Viron, Latvian, Liettuan, Suomen ja Bessarabian. Baltian muat
liitettiinkin Ne uvostolii ttoon syyskuutt lopulla .ju
lokakuun alussa. Vain
suomalaiset ryhtyiviit

sellaisia.)

puolustautumnun

tettiin yksitoista termittirasiaa, jotka kyllä syttyivät,
mutta eivät pystyneet sytyttämään vahvan lumikerroksen peittämää kattoa. (Tässä
tapauksessa historia toisti

jälleen itseään. Jo ensim-

mäisessä maailmansodassa
miinanheittimet uusina asei-

na annettiin

pioneerien

"Löhtien toteamuksesVaikka Hitler Suomen
talvisodan aikana olikin ta, että mikäiin maallisinänsö kehnossa pe lissö nen mahti ei voi muuttaa
niiyte I lyt puo lue e tt o muu- sitä tosiasiaa. että Brittiden pokerinaamaa, ei liiinen Imperiumi on nyt
hän suinkaan ollut halu- tullut loppunsa alkuun,
kas vaieten luopumaan suksalaiset toteavat, ettö
kunnianhimoisista suun- olisi edullista, jos Venönitelmistaan.
jö, Italia, Saksa ja Japa- tapahtu- ni voisivat aivan suurissa
Erinäisten
mien jälkeen Saksan ul- puitteissa lyödö kiinni
koministeri von Ribben- intressipiiriensii rajat.
trop kutsui sitten Stalinil- Tämti merkitsisi sitö. ettii
le osoittamallaan kirjeel- Saksa Euroopan uudellö Molotovin Berliiniin leenjörjestelyn jälkeen
s e lvitte le möön Euro o pan
suuntaisi ekspansionsa
jakoon liittyviä epösel- entisten siirtomaidensa
vyyksiä. Ribbentropin suuntaan Keski-Afrikneuvottelujen pohjaksi kaan; Italian toimintalaatima Hit leri n ulko po I i- suunta olisi Pohjois- ja
tiikkaa selvittelevä asia- Itö-Afrikka; Venöjä voisi
kirja. jota Stalin piti löytäii luonnollisen pää"opettavaisena analyysi- sytien avomerelle etelösnä", on mahtava paperi: tii suunteutumalla Per-

ja stii-

lyttivöt vuivoin itsenöisyytensä.

Venäläiset ia saksalaiset upseerit sopivat paikan päällä Puolan,aon yksi-

tyiskohdista syyskuussa 1939
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siaan (nykyiseen lraniin)

ja Arabiaan. Hitler ja

muksen hengessö.

dostamaa kolmiliittoa;
Amerikan Yhdysvaltain
taholta uhkaa kansojen

Molotov veti esiin kysymyksen Neuvostoliiton
takuista Bulgarialle perustellen
esitystöän
maansa turvallisuusnäkökohdilla, joiden yhteydessä oli otettava huomioon Bosporin ja Dar-

vapautta suuri vaara, joka on torjuttava eriiänlaise lla Euroopan mante-

danellien merkitys. Lopuksi hiin ilmoitti Neuvostoliiton pitiiviin tär-

reen kösittiivöllii Mon-

keänä Ruotsin puolueettomuutta ja vapaata
ulospöäsyä Itämereltti.

Ribbentrop

ehdottavat
edelleen, ettii Neuvostohrtto kihestyisi Saksan,
Italian ja Japanin muo-

roe-opilla. Balkanilla ei
Saksalla olisi mitään poliittisia intressejä, kyse

Liittyminen kolmiliittoon
voisi olla mahdollisuuk-

§r §j§

§

f-. r.

p§s w§s
\' I
i

$\,

/,

{

)l'l

'{

t
I

O Yhdeksäntoistakesäisen

täyden-

nysmiehen ensimmäinen tulikaste oli
rankka: neljän vuorokauden sissiretki Rukajärven erämaissa.

O Majuri ja Mannerheim-ristin rita-

ri Jukka Puustisen pataljoonan retki
sien rajoissa, mutta suuntautui Ontajärven yli Jetjärvelle,
Moskova haluaisi tiillöin
Poikkeamiset alkuperöi- vaikuttaa tasavertaisena jossa tuhottiin vihollisen yhtymän
sistä sopimuksista joilla- osapuolena eikä olla toi- huoltokeskus.
siellä olisi

pelkästiiän

eröiden raaka-aineiden
saannin turvaamisesta.

kin alueilla (Romaniassa

minnan kohteena.

kääntäjii) ovat vain sotatilaan
völttämättti liittyviö poikkeusilmiöitä, jotka eivöt
saa aiheuttaa jiinnitystiloja.
Poiketen nö.istii sang e n
yleisluonteisistti esitylisistä Molotov konkretisoi
omat ehdotuksensa korostaen samalla, ettö

Keskustelut Molotovin
kanssa ratkaisivat Hitlerin kannan sotilaallise sta
iskusta Neuvostoliittoon.
Viimeisimmötkin ehkä
vielci esiintyneet epäilyt
hövisivät ilmeisesti. kun
Moskova marraskuun
25. pöivtinä ilmoitti nootissaan olevansa valmis

ja Suomes

Stalin yhtyy niihin joka
suhteessa. Hiin vaati
saksalaisten joukkojen
v

etömi stö t akai s in R oma-

niasta

ja

arvosteli Sak-

san lupausta vain suojata

tuon valtion aluetta; tiillainen menettely on vastoin Neuvostoliiton int-

Edelleen
hän esitti vastalauseensa satsalaisten joukkojen Suomessa hankkimasta löpikulkuoikeuresseJa.

liittymöön kolmiliittoon
tietyillä ehdoilla, joiia
olivat: saksalaisten
joukkojen vetämi-

taiseksi taisteluksi vihollisen yrittäessä kaikin voimin katkaista sissien pa-

Iuutien. Vain taitavan johdon ja
miesten sitkeyden ansiosta selvittiin
vaikka tipalla oli!

-

OLI HELMIKUU

vuonna

Meitä oli parikymmentä
"23 syntynyttä" poikaa. kun

nen pois Suomesta, Dardanellien läpikulun varmentaminen

Bulgarialle annettavien

l:sti

takuiden avulla, Persianlahdelle suuntautuvien
pyrkimysten tunnustaminen ja luopuminen Japa-

'lee- ja nuoret tulevat tilalle,
jahkaili toinen.

nin öljy-

ja

hiilitoimilu-

vista Pohjois-Sahalinil-

tänne johtavun huoltotien var-

rclla.

1943.

astelimme oppaan perässä tulevaan yksikköömme. Vanhat
jermut katselivat tuloamme ja
tervehtivät vanhojen tapaan.
Tämä on pojat sellainen
jossa jo harjoituslenporukka,
kit ovat sellaisia, että aikuisetkin miehet sylkevät verta. va-

la. Nöiden vaatimusten
desta ja korosti, hyviiksyminen olisi voiettii Neuvostoliitto makkaasti lisiinnyt Sakpitöö velvollisuu- san riippuvuutta Ne uvostenaan Suomen ky- toliitosta. Vastauksensa
symyksen lopullis- noottiin Hitler cntoikin
t0 ratkaisemista kesiikuun 22. päivänö
tr
aikaisemman sopi- t94 r ."
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O Paluumatka muodostui yhtämit-

eräs.

Näin se käy, vanhat kuo-

Vaiteliaina. hieman kadeh-

tien katselimme näitä kokencita kavcreitumme ja aprikoimme minkälainen tulisi
olemaan varsinainen tulikasteemme.

"Tämä porukka" oli I/JR
10. Majoituspaikaltaan Vans-

järven kupcclta se teki noita

alussa muinittu ja hlrioitr.rs-

Ienkkejä loimicsslan tlir isioonan reservinä. Ne antoirat aavistaa. että jotakin ohjelmaa

oli meillekin suunnitteilla.

Eivät

vastaanottajatkaan
kovin vanhoja olleet. Allakoi-

den mukaan oli suurimmalla
osalla heistä ikäeroa meihin
nähden vain 2-3 vuotta.
muttår koetut kokemukset teki-

väl erosta paljon pitemmän.
He olivat tulleet Rukajärvelle
hyökäten ja koukaten läpi paIavien metsien. Me ajoimme

autoilla viinreksi

"Jukolan

motista" ja tähänastinen sot:rkokemuksemme rajoittui varmistus- ja partiontitehtäviin

SISSIRETKELLE
Eräänä maaliskuun

ilamunzl

salaisuus sel'u'isi : konekiväärikompp:rniaa lukuunottamatta
koko pataljoona lähti reissulle. joka eviiistä päättäcn tulisi

olemaan pitkä.
Koin jo lähdön hieman orpona. En ollut kunnolla ehti-

nyt tutustua kavercihin näin
lyhyenä aikana. Joukkueemme johtirjir Ville Kttrfutnen ja

{§{
kössä kaukana järvcn takana.
Täällä meille v:rsta lopullisesti selvisi matkan kohde:

rl,hrrriini j«rhtaja Aimo Korho-

n(n

nriehct. jotka jouk-

- purhaiten lunqin
kuecssit

olivat lomalla. Joukkuettam-

Olimme

Mcnt'»rnatkr sujui suunnitel-

men()ssrr Jeljärvelle.
tuhoamaln siellä olevaa venäläisten huoltotukikohtaa.
Illan hän.rärtycssä jatkui

ltticn nrukuun. Ensin hieman

matka. Väsyrlys ci viclä hai-

salavihkaa Rukajärven eteläpäähän. siitä autoilla Korpi-

l:rnnut kulkua .la ke li oli hyvä.
Sinä yönä tt:imrnc taivalta pitkälti.
Aamulla lähcstyimrne kohdetta. Perustimnrc tukikohdan. johon JSp. vurmistaji-

veti Onni Puoskari, Juuaslu kotoisin olcva kcrstrntli.

rrre

lrrhtcen jrr ensimmäisenä yönä
hiihtäen yli l2 krn leveän On-

Rukalarven suunnan etulrnjan mie-

hiä helmikuussa 1943

tajärven. Priivän vietimme
pienilli tulilla s:rkeassa mctsi-

Iuli-

neen

jiii.

muut l ksikiit hajaan-

tuivat suorillurnurrn

YRJO TURPEINEN

srrantiaan

tehtäviä. Ensimnräinen komp-

paniamme

ylitti

pistoradan,
panosti siinä lähellä olevan
sillan ja pujotteli metsän suojassa kylän laitaan.

koste
OO

Siinä

ci

sitten enää kauan

viivytelty. Heti kun joukkueet
olivat ryhmittyneet jonoihin
vierekkäin. heilahti luutnantti
Ahvenuisen käsi merkiksi, etlä nyt mennään!

ENSIMMÄTNBN

TAISTELU
Oli maaliskuun 15. päivä, kello hiem:rn yli kymmenen.

"Tämä on sitten se hyökkäys". ehdin ajatella, kun
vimmatusti hiihtäen syöksyimme kyläaukiolle.
On päästävä yllätykseen!
takoi varmaan jokaisen aivois-

sa. Ja päästiin: vain yksi lähimmän talon rappusille il-

§t§§lr

retke llä
Siitä vain matkaan!
10:n .Komppania nousemassa
I\ JR
autoihin matkatakseen Jeljärven
1

l*

|§:'f i*i §. '";r$' "*

Its.
*-i*
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sissiretken lähtöpisteeseen

mestynyt vihollismies ehti ta-

t

iuta tulomme, tuijotti sekunnin varmaan uskomatonta näkyä ja pyörähti äkisti taloon
takaisin.
Samassa olimme mekin jo
trrlojen luona ja nyt sai ensireissun poika nähdä miten

homma käy!

Joka puolelta

.L

ympäriltä

kuuluu yksittäisiä laukauksia

lSr

:

ja konepistoolin surahduksia,
joihin hetken kuluttua sekottuu palavan ammusvaraston
Iiekkien rätinä. Sieltä täältä
kuuluu huutoja:
Hei

la -menee! -

v216! ja

-

Tuol-

Ensilnmäiset talot sorluivat

jo kasapanosten jysähtelyyn.
Hukkasetr Eero ja Samppa
joukkueen keulalla tekevät
työtä. Syöksymme yli pää99

tien. Scn aurausvallilll sohaisen kiireessä sauvani poikki
harmin paikka!
- Komppanial huurleliran jo
kokoon. Vedämme henkeä.
Luutnantti osoittaa joukkueil-

oikealla ja vasemmalta. Välissä on aukko. josta meidän on
mentävä läpi.
Jostlkin pirneydestä toiste-

Ic uusia kohtcita.
P;rrisen luntia kylässä tou-

päiillikkrinrme nimeä. Sanat
"iihv,endinett. iihyettiiinen".

huttuamme saamme käskyn
irrottautua ja palata tukikohtaan. Olemme selvinneet tähiin su:rkkir vähäisin lappioin.
vain k<rrpraali Rusancn <tn

kertovat kuitenkin. ettei huutaja kuulu komppaniaamme.
Mäellä syntyy hämminkiii.

haavoittunut vatsaan.
Edessä on paluumatka. Jokainen lajuaa. että se ei enää
voi tapahtua salaa.

Taistclun iiäniä kuuluu nyt

lee pehmeästi murtava

ääni

Ennen kuin sirilmme hinattua
ahkiomme ylös on aikaa kulunut jo niin paljon. että osasto
ehtii jatkaa matkaa.
Emmc san pimeässä selvää.
mistä eclellä nrenijäin latu crkrrncc vcniiliiisten huoltotics-

låi. Kun cdcstli kuuluu

TAPELLEN
TAKAISIN

jellä on

Olimme olleet suksilla jo kaksi vuorok:rutta. väsymys alkoi

johtuu siitä.
Puolisen tuntia siinä ehtii

tuntuår. Yhdessä pinreyden

kuluer. kun paikalle hiihtää

kanss:r sc s()lki yhteyksiämnrc

luutnatti Anttonen. jääkärijoukkueen johtaja ja alkaa ih-

ja rrihculti meille

am-

muntail. Iuulernme. että kär-

tappioitrr

seuraavana yönä.

vi.rstusta

ja pysähdys

metellä:

IIta pimeni. Rivistöt etcni-

Vieläkii te pojat

olcttL'

vät r:ruhallisesti. Joskus tuli

- Pat:rlj(x)na on mennyt
täällii'?

pysähdys. nojattiin sauvoihin

aikoja sitten. Alkakaa

ja joku saattoi vetää jo

siinä

seisaallaan torkkuja.

I(uulinrnre. että

oli

Puolen yön maissa lähestyimmc hariannetta, j()ka lumkohr

xra

edessärnnrc.

Joukkucenrnc on jälkivarmistuksessa ja olemme vielä kaukana suolla. kun edestä alkaa

kuultru konc'pistoolin

äänrti.
Jääkririjoukkuc on saanut kosketukscn I

Myös oikealla olcvu viholliscn varlirxnics valpastutr. ll-

lnaan koho:ta vulorakctti ja
sen sammuttua avaa pikakivääri tulcn. Onneksi ampu jrr
pitiiä asecnsa perää muutaman

millin Iiian alhaalla ja

run-

saasti valojuovaluoteja sisältä-

vät suihkut vihcltävät hieman
joukkuccn pään yli.

Muutamia sarjoja ammuttuaan :rmpu.ia kats()o viisaammaksi vaictu. E,i meilläkään
ole haluju lähteii pimeydcstä

tavoittelenraun tätä "Emnran
micslii". r,ir:rn kvvryssii hiihtlien tulcnlnc suorr llritlr:rn irr
alamrne kivuta ylös jyrkkää
rinncttä.
100

nyt

rnennä tu()ta Iirtull. nte irtoarnme kohta pcrään.

saatu

uusia tehtäviä: kolmas komppania vie JSp:n turvallisinta
tietä ohi pahimpien paikkojcn.
pääjoukko hajottaa edessä olcvan kenttävartion.

mlnir

Majuri ia Mannerheim-ristin ritari Jukka Puustinen vetää porukkaansa

sissiretkellä

vÄsyrrÄÄ:
Nyt synty'y porukkaan vetoal
Keli on hyvä ja kun muutaman tunnin hiihtämisen j:ilkecn trrlenrmc jiirven rantaan
olernnre io tirvoittaneet edelLi
menijät.
Pirnc'iissii suurelta näyttävä

järvi hcriittriii lurhia toivcitl.
Reissu alkaa olla ohi.
- san()ttavåln.
kuulen
Tämän
järve-n yli rncnec vaikka
kiiverllen

!

En oikein usko noita puhcita. Mielestäni nratkaa oli tehty
vielä niin vähän. että emme
millärin voincet olla kaverien
tarkoittarnassa paikassa. Epäilykseni vahvistuvatkin kohta,
kun pimcyclestä kuuluu huuto:
Pojat! Tämä ei ole Onta-

- älkää lähtckö yksin järjärvi.
velle

Partiomies, Mannerheim-ristin ritari Eino Penttilä eräällä kuulursista retkistään

!

Oikaisemme lahden yli vasernnrall:r näkyvään niemeen.

.rsecnsär

johon asetumnre tauolle.

kudottitneena.

Ensimrniiiset

täydelliset

liirin Iurnessa täydessä unessa,

ja reppunsa jonnekin

Mtrtta loisilla riittää tarmoa

väsyneen kaverin voimia.

Tuntuu helpottavalta, kun
vaikea harjanne on ylitetty ja
viimeinen tehtävä suoritettu.

katkeamiset alkavat näkyä.

ja tuitolr. Kclot

ia

Lähetti-Kalle kumoaa kui-

Hutttujtttt Jttlikirt. jonka kyliissä näin innokkirana toimittrr-

nu()li()t sylt] viil nopcusti niinktrin eränrichille kuuluukin.
Pakir rulclle! Saikka ja her-

tcnkin nämä haaveet nopeasti:

van

ttyjä erään varaston
murkan llle, makaa nyt selälsli

kairtuvat

nckeitto prrlrrrrttlrvat omia ja

harjanne ei ollutkaan vielä se

viimeinen tavoite! Tuhottava
kenttävartio on vielä edessä

ja hajonnut.

monta konepistoolia yhtäaikaa

puissa napsaa.

- Kun lopullisesti

herään.

olen jo hiihtämässä kokoontumispaikkaa kohden. Ihmeekseni ovat kaikki varusteet lähteneet mukaan. Parikymmenmiehinen vihollispartio siellä
vain yritti röyhkeästi tulillemme ja tuhoutui kokonaan.

olivat jääneet vihollisen

myttyjä lojuu hangella. Verisin, viilletyin kasvoin istuu lu-

siin.

mcssi.r rcppuunsa nojaten

Haavoittuneet
kä-

mies. Äännellen ja yläruunristaan huojutcllen hän yrittää

VIHOLLINEN
YRITTÄÄ
KAIKKENSA

tiedottaa nrcille. että elossir

vielä ollaan.

Aurinko nousi ja pehmitti ke-

Iiä. Hiki valui ja kirveli sil-

Joukkueet ryhmittyvät hä-

täilemättä. Komentajamme,

tahansa meistä...

Pataljoona pysähtyy tauol-

miä.

majuri Jukka Puustinen. hiihtää ohi. Kun aseet taas rätisevät uudelleen, sanoo hän jä-

Kuljemme Kuusjärven itärantaa. Kun eräässä paikassa
vilkaisen oikealle, näkyy järvellä tumma miesjono. Tah-

merästi:

Ie. Istummc suoraan suksilta
ladun sivuun ja alamme kaivella repuista jotain suuhun
pantavaa.

dikkain. Iyhyin potkuin

§u6 olivat vain niitä en-

ja
sauvoja suoraan ylös nostellen

- tähteitä. Nyt me lähdetisten
tään pois!
Maaliskuun päivä oli valkenemassa. kun työnnyimme
taipaleelle ja hiihdimme iltaan

Kolmannen

kompprnian poikia.
Yritämme olla ajattelematta, että noin voi sattua kenelle

se tekee taivalta. "Hiihtävät
kuin akat", tuli mieleen pik-

kupoikana tuosta tyylistä
käyttämämme määritclmä.

Takana rävähtävät taas ko-

nepist<xrlit ääneen. Jääkäri-

joukkueen pojat päästelevät

siellä kokonaisia Iippaallisia
yhteen mcnoon. Liian innokas
tlrkuu-rrirrjien ()suslo törmää

''l

,l
I

jrs
fJeljärven partion miehet ovat päässeet yli Ontajärven omalle puolelle

paln.

asti. Siitä päivästä tuli raskas.

Aamulla siis hyökätään
jälleen

!

-

Jännitys alkaa taas pistellä
selkäpiissä.

takana.

Istun kelolla

kuivatellen
kamppeitani ja nukahdan nojaten takana olevaan oksaan.

Ätria

Joukkueestamme oli yksi
ryhmä kateissa, olivat eksyneet jonnekin yöllä harjanteen

lähellä

rävährää

Kuulimme, ettei kolmannen komppanian tie ole ollutkaan turvallisin. Se oli joutunut JSp:n kanssa väijytykseen

Eipähän ne mitään akkoja
olleet. vaan yksi monista vihollispartioista. Sieltä se yritti

jälkivai'mistukseemme ja tuhoutuu suurimmalta osaltaan.
Taas h iihtärnistä. hiihtämis-

ehättää edellemme. Partioita
tuntuikin vilisevhän kaikkialla
niinkuin muurahuisia. joi-den pesää on kepillä sohaistu.
Tulemme paikalle. jossa oli
aamulla taisteltu. Valkoisia

rä.

Jääkärijoukkueelle patruunoita.
tulee viesti takaa.
Ilmoittakaa komentajalle, että

jääkärijcui.xue tarvitsee patrutrnoita!
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Hetken mietittyään komen-

taja käskee kahden muun

vehkeillä. Äkäisimmät ryntä-

Joukkuettamme huudetaan

sivät jopa peräämme, yrittäen
juosten Iyhentää välimatkaa.
Pitkän matkan ja harvaksi venähtäneen muodostelmamme
ansiosta ammunnan tulokset

eteen. Saamme lähteä tiedus-

jäävät vähäisiksi. Kiireisim-

joukkueen luovuttaa osan jäl-

jellä olevista

patruunoistaan

jääkäreille.

telemaan, näkyykö vasem-

malla

mät pistelivät jo kaukana

se-

ja taivaalla
kaarteli uskollisesti neljän
kaukana takana

järven kirkkomaassa on hä-

oman hävittäjän parvi.

nenkin muistolaattansa.
Väsymys vaivutti molem-

Rantatörmällä käveli viereeni tuntematon tykistön kapteeni ja tarjoutui kantamaan
reppuani lopun matkaa. Kiitin
ja sanoin jaksavani kyllä omin

mat jäljelle jääneet uneen.
Kun Ahti heräsi, oli hän yksin. Nukkumisen aikana oli
M art ikaine n, Kiuruveden poi-

ka, häipynyt jonnekin.

voimin Ioppuun saakka.
Edessä oli teltta. "On niin
hyvä kotiin tulla taas..."

Vähäiset olivat ne tiedot,
jotka pystyimme hänen tykis-

Käydään tähän asemiin.

hiihdettyämme tapaammekin

- siinä lähellä Iuutnantti
sanoi

En tiedä, miten

tuoreen ladun, josta osasto ahkioita vetäen on mennyt Ontajärvelle päin. Palaamme teke-

E i no Pe nt t i lii kaukopartiomiehilleen.
Jos nuo kaverit
tuolta pyrkivät
liian lähelle,

täydellisimrnin

niiden merkityksen koin minä

veljelleen kertomaan, kun hän
kadonneen kamppeita eräänä
iltana kämpästämme nouti.
Mutta Ahti oli palannut ja

silloin.

toipui pian vaivoistaan.

mään ilmoitusta.
Nyt sain itse kokea, miten

avaamme tulen.

Vaivuimme heti uneen ja
nukuimme niin kauan kunnes

Kävi sitten poika lomalla
kotonaan Lapinlahdella, laati

unitokkura panee

näkemään

ikätoverini Hassisen Ilmari.

alikersantti Sallila huolto-

käydessään

nal(yJa keskella palvaa: naen
edessä kumpareella liikettä ja
sävähdän: siinä on vihollinen!
Vasta hetken kuluttua tajuan.
että omat miehethän siinä
meitä odottavat.

Kun muusta porukasta jälkeen

joukkueesta seuraavana päivänä tuli ja herätteli syömään.
Konttasimme tonkalle. Seisomaan ei heti kärsinyt nousta, sen estivät yön aikana jal-

palattuaan katseli meitä merkitsevästi ja lauleli:
Aatelkaapas asioita jär-

sivustavarmistuksessa

lällä. mutta jäljessä tuli mies-

hiihtävistä kaukopartiomiehistä mitään merkkejä.
Pari kilometriä etelään päin

ryhmiä, jotka eivät turhia hä-

I

....

Monet ylläköt ovat

täilleet.

Vastuuntuntoinen on rnyös

jääneenä lumella asettelin ratkennutta nenääni, tuli hän ahkion kanssa luokseni ja veristä
lunta nähtyään kysyi:

syvällisesti
laulaja kokee sanojen sisällön,

elämässäni

tössä palvelevalle kersantti-

jo varmaan pitkälIe meneviä suunnitelmia jonkun tytön kanssa, koska sieltä

-

tehneet

myös komentajan epäuskoiseksi. Runsaan sadan metrin
päässä saamme käskyn pysäh-

tyä ja meiltä aletaan tiukata,

keitä olemme.

Lopullisesti

epäilys haihtuu vasta sitten.
kun joukkueemme johtaja Iiittää kolmannen huutonsa loppuun varsin suomalaisen tunnuksen:

Täällä on PUOSKARI.

perkele

!

LIVAHDETTIIN
TURVAAN
Ilmoituksemme

perusteella

pataljoona muuttaa jyrkästi

suuntaa. Hiihdämme ensin
tiedustelemaamme latua vasemmalle ja sieltä kaukopartion jälkiä Ontajärven niemeen, jossa pojat meitä jo
odottivat.

Lahden takana, aikaisemmassa tulosuunnassamme, nä-

kyi liikettä. Paljaalla silmälläkin näkyi miesryhmiä, jotka
vilkkaasti hiihtäen siirtyivät
niemestä toiseen. Vihollinen

siellä järjesteli meille

jonka äskeisellä

ansaa,

kiertoliik-

keellä väistimme.

Ruokailtuamme lähdimme

Betkeltä on palattu. l/JR

1

0:n 2.Komppanian poikia Korpilahden rannassa

Sattuiko sinun?
-Sama Ilmari, jonka vuoro
oli kävellä väijytykseen elo-
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vahvuiset rakot.

Vähitellen palasivat myös

kuussa. Toinen jalka jäi
Nuokkijärvelle. mutta ei po-

eksyneet. Tuli Korhosen
Aate, Rusasen veljekset ja

jan iloinen mieli. Sen huomasin, kun hänet myöhemmin
lomalla Pieksämäellä tapasin.

Heikkis-Veikko.

Tytöt olivat edelleen suurim-

Kaksi ei palannut.
Ahti tuli vielä kaksi vuorokautta myöhemmin ja kertoi

man mielenkiinnon kohteena,
vasta sitten jalka.
Jännityksen jäällä lauettua

palaamatta jääneiden tarinan.

tuntuu väsymys entistä raskaampana. Revenneiden jalki-

pojat pyrkivät laukaustenvaihdon jälkeen siitä kovasti hiihtäen eroon. Kun voimat lop-

neiden varsista sisään mennyt
lumi turskui vetenä jalan alla.
Katkenneessa suksessani. jonka varakärjen avulla olin taivaltanut yli puolen matkaa, ei
ole kunnon luistoa.

ylittämään järveä.

Moinen röyhkeys keskellä
päivää oli viholliselle liikaa:
jäälle työnnettiin rautaa kaikilla käytettävissä olevilla

kapohjiin nousseet sormen-

KOTONA TAAS
Mufta ei ollut kiirettäkään.
Vihollisen ranta häämötti jo

He olivat hiihtäneet kolmi-

sin. Törmättyään viholliseen

kimiehen aivoilla, moni on jo
naimisissa vähemmillä vai-

voilla.
Suunnitelmat eivät toteutuneet. Keväällä 1944 hän siirtyi joukostamme perustettavan Er.P 24:n riveihin ja jou-

tui sen mukana Ilomantsin

mottitaisteluihin, joista tulleet
viestit kertoivat hänen kaatuneen.

Moni muukin jäi retkeltämme palaamatta. Kun muutamaa päivää myöhemmin kä-

puivat ja oli pakko pysähtyä,

vin kolmannessa komppaniassa erästä tuttua tapaarnassa,

ei viimeisenä hiihtänyttä

enää

näin poikien kämpässä monta

ollut.
Sinne jäi Vaakanainen
hiljainen perheen ainoa poika

tyhjää nukkumapaikkaa.
Kun siinä hiljaa puhelimme, tuntui että välimatka edeltäjiimme oli lyhentynyt.
Tulikaste oli saatu. Noiden

Kolilta. Kun lähdön edellisenä iltana juttelin hänen kanssaan sanoi hän pääsevänsä lo-

malle heti reissun jälkeen.
Sitä lomaa ei tullut. Pielis-

kolmen vuorokauden aikana
me olimme paljon vanhentu-

neet.

tl
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JATKOA ED. NO:STA
29.9.41

Klo I l.0O tuli muutto. Siirryimme l1 km eteenpäin.
Maasto täysin puhdistamaton.
Kaatuneita ja kamaa tien vieret täynnä. Paikan nimeä emme vielä tiedä. Yöllä kranaatteja. Kk:t lauloivat koko yön.
30.9.41

rander paukautti kastikejauhomme rippeet pussin mukana

taivaan tuuliin. Siis vihdoinkin tuo kauhun kaupunki on
vallattu!
Saimme juuri pyykit pestyä
kun tultiin hakemaan. Määt

pyykit kasaan vain ja

mat-

kaan!

Heräsimme klo 6. Pojat liihti-

KIo 4

saavuimme perille.

vät taas.

Puhdistamaton maasto. Tykis-

Meillä on taas uusi komentaja, majuri Korre. Saimme

tö tehnyt hirveätä jälkeä. Sil-

uuden teltan. Avasimme kanttiinin. Myimme kuudesta al-

Puiden oksillakin roikkui ihmisruumiin osia. Ylenannoin

kaen lähteville pojille.

hirveästi. Oma tykistö

vottuja ruumiita joka puolella.

()n

Kanttiini valmiina varjossa honkien", mutta miehet taitavat olla hyökkäämässä

haavoittuneet. Iltapäivällä lisää huonoja uutisia: 8 kaatunutta ja 24 haavoittunutta.
Yöllä tykistötulta ja ryssän

Eteneminen iatkuu läpi Viipurin
Kannaksenkalua pitkin
S.-l-(rr

rr

partio yritti tästä kohdasta läpi

linjoille. Koko yön

rätinää.

Eipä nukuttu.
7 _10_41

Muutto. Lähdimme jotain si-

{
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vutietä vasemmalle, ei siis
Petroskoihin päin. Menimme
erään lentokentän ohi ja erään

joen yli

kuulemma Suoju-

joki. Pysäköimme
Suojun pysäkin liihelle huoltotelttojen
luo. JSp on tien toisella puo-

å
p.

lella.
Heti kova pommitus. Ei vahinkoja. Yöllä kova pommitus. Luutnantti Völimaa ja
R

iutta la haavoittuneet. Pojista

emme vielä tiedä.
I . 10.;l

I

Pojat ovat taas

etenemässä.

Me kävimme pyykille. Vääpeli Muikku tuli ja ilmoitti
suuren uutisen: Petroskoi vallattu! Hurrasimme oikein sydämemme pohjasta ja rva Be-

tuossa 50 rn päässä ja soittelee
ertä maa jytisee.
5.10.41

Lähdimme klo 9 Rantaperiin
ja Laurennon kanssa Petros-

koita katsomaan. Ajol111111s
hallitustalon eteen ja lähdim-

me jalkaisin kaupungille.
Kurjan tuntuinen kaupunki
ja aivan alkeellinen.

6.10.4r

9.to.4l
Yöllä satoi ensilumen. Meidän piti lähteä maastoon, mut-

ta pojat liihtivät

höökimään

jonkin surullisen suon yli.

Ikäviä uutisia aamusta alkaen.

Luutnantti Puosi kaatui. Pal-

Kajanto kk:sta
kaatuneet, Niskanen ja Toura

jon haavoittuneita.

Loponen

ja

Kävimme katsomassa Puo-

sin ruumista. Hän oli

saanut

suorasuuntaustykin ammuksen täysosuman. Kasvotkin
olivat vihreät palaneesta ruudista. Ylenannoin hirveästi.
10.10.41

saanut apuvoimia, koska on
höökinyt koko päivän. Kaatuneita. Emme vielä tiedä ketä.
Meille on siirretty kolmannen pataljoonan nuoremmat
upseerit ja miehet, siis isku-

Lunta. Myimme koko päivän.
Vääpeli Muikulla oli ollut kovat paikat aamupesulla tuolla
lammen rannalla. Joutui vastakkain ryssän upseerin kans-

joukko. Pesimme pyykkiä.

sa. Siinä oltiin mies

oli ollut paljon haavoittuneita.

miestä

vastaan. Aseistuksesta emme
vielä tiedä, mutta vangiksi
vanja joutui. Komea mies,
mutta varjele kuinka silmät
leiskuivat vihaa, kun kävimme häntä katsomassa. Yöllä
tykistö- ja ilmatoimintaa.

t2.10.4t

Korte siirtyy pois. Kapteeni
Rösiisestii kai tulee komentaja. IIta rauhallinen.
26.10.41

Heräsimme puoli kahdeksan.
Ryssä on kai saanut lisää tykistöä, koska paasaa jatkuvasti. Kk:sta oli kaatunut alikersantit Pauma ja Riisiinen ja

uutisia:
JSp:lle tullut täysosuma. Toh-

tori Fieandt ja sotamies O//i
kainen haavoittuneet. Siellä
Ryssä hyökkäilee jatkuvasti
kranuja tulee yhtenään.
8$.
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Heräsimme aikaisin. Muutto.

Klo 10 tuli viisi hevosta hakemaan. Lähdimme jalkaisin
marssimaan eteenpäin.
Suunujoella tuli pysähdys.

rauhaton.

.r...

§*

i.';
-\

rauhallisempaa.
1.11.41

muutamia haavoittunut. Yö

ja

$

Maunu

Illalla majuri Korte ja luutnantti Kekäläinen kahvilla.

Illalla huonoja

=-'

oli kaatunut. Klo l0
tuli Lapinleinr,r ja kertoi ikävia: Viiiiniinen oli kaatunut ja
korohorosta olivat menneet
putkiräjiihdyksessä Raikassaari, Laine ja Sonninen ja
useita oli haavoittunut. Illalla

tautumaan pois.

L'
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Yö rauhaton. Kovaa tykistö-

i

toimintaa ja aamuyöstä koneet
päällä.

Klo 9 tuli Kalle hakemaan.
Muutimme 7 km eteenpäin.
Ruumiita pitkin matkaa. Kau-

heata jälkeä.

Alikersantti

Kiiiiviin ruumis on

tuossa telt-

tamme takana.

Myimme koko

päivän.

Viihdytyskiertue kävi soittele-

i.

massa. Kranaatteja tullut jat-

kuvasti ja jollain piiskatykillä
räiskii eteemme ja sivuille.
Oli sellainen vonkuna, että

&B'
Kanttiinissa on jono

SA-ku ra

hiukset olivat pystyssä. Emme
nukkuneet ollenkaan.

Silta räjäytetty. Kovan virran

13.10.41

takia ei ponttoonisiltaa voitu
rakentaa, vaan jäjestettiin
lauttakuljetus. Vangit vetivät

Kylmä. Pojat lähtivät linjaan.
Puoli yhdeksän alkoi tykistö

pauhata ja klo 9 oli pojilla
hyökkäys. Kova keskitys molemmin puolin.

lauttaa,

Saavuimme Suunun kylään. Tykistö oli tehnyt selvää
jälkeä. Rauniot sauhusivat ja
ruumiita lojui joka puolella.
Majoituimme huoltoteltan
viereen. 50 m takanamme on
tykistö, joka paukuttelee että
maa tdrisee.

enemmän. Klo on nyt 10 illalla. Täällä on rauhallisempaa,
mutta linjasta kuuluu ammunta ja kk:t laulavat lakkaamatSuunuloella palaa

olevan motissa.

2.tt.4t

15.10.41

Yö kohtalainsn
rnuuf2rnig
keskityksiä lukuunottamatta.
Alikersantit Liimatta, Kormu
ja Kauppi haavoittuneet, Kormu vaikeasti. Motin pitäisi
laueta näillä tunneilla. Vanke-

ja tullut aika runsaasti. Koko
yön tykistötoimintaa ja kk:t
laulavat kuin paremmatkin orkesterit.
16.10.41
Rauhaton aamu, kranuja tullut

tuhkatiheään. Ryssä
104

mieleen Volgan

Odottaessa melkein jäätyi.

Kanttiini auki. Ryssä on
ampunut tänään tavallista

ta. Tankin jyrinä kuuluu selvästi. Kertovat vendläisten

tuli

lautturit. Ruuhka oli tavaton.

on

kai

Oma tykistö on ollut

ihmeen

hiljaa.

Ryssät yllättivät

viime

yönä. Saivat kuulemma yhden

teltan haltuunsa. Pojat ovat
vaarassa joutua mottiin. Yöllä

kranaatteja.
17.1o.41

Yö rauhaton. Kranuja.

Ker-

santti Niskanen on kaatunut.
Pojat ovat kuulemma olleet

28.10.41

Kylmää. Lunta on satanut oikein kovasti. Toisen komppanian pojat tulivat pois Iinjasta.
Jotain sekavaa. Muut pojat
ovat yhä tällä puolen Suunujokea, osa yli jo. Suunun kylä
palaa kovasti. Yö rauhallinen.
31.10.41

Yö

Yö kohtalainen. Aamulla
maastoon. Saimme komenta-

jan ratsun rekemme eteen.
Tottumattomana moiseen
kyytiin se pyörifteli meitä
kuin karusellissa. Ihme että
elävänä selvittiin. Vieläpä
korviketonkan kansikin pysyi
kiinni.

Kontupohjaa

ei

olekaan

vielä vallattu. Siellä ovat meikäläiset ja vihulaiset sekaisin.

motissa moneen kertaan, mut-

rauhaton. Odottelemme
vain hakijoita. Poikia kävi linjoilta ja kertoivat että Kontu-

ta aina ovat onnistuneet mur-

pohja

san. Saimme kovan keskityk-

oli vallattu. Vänrikki

Palasimme

puoli

kahdek-

sen ja Kontupohja paloi komeasti. Liihdin Bepen kanssa

vielä katsomaan kun tykistö
ampui. Korvat vain menivät
lukkoon.

man joukosta pari kivääiä ja
panoksia. Ampua paukuttelin
että korpit taisivat häkeltyä,
koska niiden konsertti lopahti
tyystin. Ei olisi pitänyt.

Lähettimme nosti kovan

3.11.41

Kovaa rätinää koko yön. Kon-

tupohja on kuulemma yöllä
kokonaan vallattu. Töpinät
muuttavat. Yö rauhallinen.

4.tt.4t

Muutto. Ajoimme

palaneen

Kontupohjan läpi. Se oli aivan
raunioina. Matkaa on noin 20
km. Auto lakkoili jatkuvasti.

mekastuksen, kun maasto on
puhdistamaton ja puskissa voi
vielä harhailla vihulaisia.
Olemme tädllä aivan yksin,
kolme mimmiä ynnä lähetti,
ja apua ei llihimaillakaan. Nä-

hallinen.

län lisäksi olemme vielä piIllansuussa kiertelin maasjossa

Lähdimme klo 8.30 matkaan.
Saippualaatikko putosi. Surul-

kymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.

pussa.

tossa

.tt.4t

jännitävistii
ja salaperäisislä
näytelmisä vuosi-

meässäkin, sillä öljykin on lo-

Palelsi tuhottomasti. Yö rau7

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

ja löysin öljytynnyrin,
oli ainettakin vielä. On-

Teos on sidottu, kova-

kantinen,304 suurikokoista sivua.

pahan valoakin taas.
12.11 .41

linen juttu. Matka vaivalloinen ja palelsi.

Aamu tavallinen. Nyt kuuluu
kaukainen tykin jylinä Karhu-

Ohitimme kaksi kylää. Toinen oli kuulemma Lisma. Toisessa oli tuhottcma,sti vankeja. Paikan nimeä emme tiedä,
mutta se on noin 4-5 km Lis-

mäen suunnalta. Pojista ei ole
kuulunut mitään.

(Vapaussarja n:o 7)

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

JATKUU SEUR. NO:SSA

masta Käppäselkään päin.

Hurjan huonc telttapaikka
mäen nyppylällä sellaisen ri-

sukon takana, etten luullut

Kustannuspiste Oy O Pohj. Rautatienkatu 15 A,

millään tavaroita sinne saatavan. Avasimme heti kanttiinin. Korpit raakkuvat kuin

I

tuomionpäir,än pasuunat.

l0. t I .41

,
,

Aamu kirkas. Kova pakkanen.

Päivä pitkä ja ikävä, ei ole
ollut muonaa eilisestä lähtien.

Keitimme vehnäjauhovelliä,
sillä meillä on vähän jauhoja.
Pojat ovat jossain Käppäselän

tuolla puolen.

Hakijoita ei ole kuulunut.
Illalla tuli pastori Koskenkylii

ja toi meille kahden päivän
sissimuonan, jonka söimme

melkein kerralla. Hän käski
meidän yrittää takaisin Kontupohjaan, koska joukot ovat

siirtymävaiheessa eivätkä
näinollen voi huoltaa meitä.
Joukot ovat kuulemma matkalla jonnekin pohjoiseen.
koska Karht mäki ei laukea

Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei hätää! Särky häipyy aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-

pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Thcranyl vilkastuttaa verenkicrtoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranomista.

Theranyl sisältää myös
kipua licvittävää ainetta
(t

rom et amo lsa li cylaattia ).

Rcscptittä apteekeista.

Käppäselän suunnalta. Tilanne on täysin sekava. Ei ole
varmaa pääsemmekö seuraamaan joukkoja Iainkaan.
I

l.l l.4l

Aamu kirkas. Kova pakkanen. Ei vain ole tullut hakijoita.

Olin

kävelemässä tuolla

metsässä ja löysin kaiken ka-

Hki 10. O P. 90-407 465
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Kiriallisuutta
TIIVISTA TIETOA
SUOMEN

TURVALLISUU.

sen ja puolueettomuuden tarjoamista mahdollisuuksista.

Kirjoittaja näet toteaa, että
liittokumppanuus vetää vihollisen hyökkäyksen puoleensa,

mutta liittoutumattomuus

sen

lisessä politiikassa

ll:.

1944,

WSOY, Juva 1980, 234 sivua, karttapiirros.
Professori Polvinen julkaisi

vuonna 1964

tutkimuksen

"Suomi suurvaltojen politiil94l-1944". Nyt il-

kassa

estää.

Eräissä kirjoituksissa pe-

mestyneen kolmiosaisen tutkimustyön II osan pohjana on

DESTA

räänkuulutetaan nykyistä monipuolisempaa kotimaista kes-

Juhani Suomi (toim.): Näkö-

kustelua turvallisuuspolitii-

via kohtia. Teoksen I

kastamme. Tällainen toivo-

"Barbarossasta Teheraniin"

mushan

ilmestyi vuonna 1979,

kulmia Suomen turvalli-

suuspolitiikkaan 1980Juvulla, Otava, Keuruu 1980,268
sivua.

on esitetty usein.
Keskustelua ei vain tahdo syntyä. Tähänkin on olemassa

Valtiot.tri. Juhani Suomen
toimittamassa kirjassa l8

politiikkamme kulkee YYA-

asiantuntijaa on käsitellyt tiivistetyissä katsauksissa Suo-

Paasikiven-Kekkosen ulkopo-

men turvallisuuden kannalta
keskeisiä kysymyksiä.
Kirjoitukset ovat painottuneet pääasiassa ulkopolitiikan

ja puolustuspolitiikan aloille.
Näiden ulkopuolelta on vain
yksi kirjoitus. Se käsittelee
Suomen energ iahuoltoa.
Kirja antaa varsin seikkaperäisen kuvan Suomen turvalli-

suudesta u.lkopolitiikan ja
puolustuspolitiikan kannalta
tarkasteltuna

ja

heijastettuna
1980-luvulle. "Kadun miehen" näkökulmasla suurin osa
katsauksista on varsin vaikea-

selkoisia. Kirja on kirjoitettu

syynsä. Meidän turvallisuussopimuksen, ETYKIN sekä

litiikan viitoittamissa puoIueettomuuden raiteissa. Näiltä raiteilta poikkeava ohjataan
asiantuntijain toimenpitein
nopeasti takaisin raiteille.
Näin toivottu keskustelu tyrehtyy usein alkuunsa.
Kirjan voimallisimpiin kuuluvan ravistelun antaa energiahuollostamme kirjoittava

tarttuen

juuri niihin kysymyksiin. jot-

osa

ka todella ratkaisevat miesten
paremmuuden ja henkiin jää-

III

osa

"Jaltasta Pariisin rauhaan" ilmestyy vuonna 198 I .

Polvisella on taito luoda
selkeä ja tarkka kuva ulkopo-

Iitiikan moninaisista koukeroista. Tutkimustyön tässä
osassa kiintyy sotilaan huomio erityisesti kahteen pääasiaan: Ribbentrop-sopimukseen 26.6.44 ja Lapin sodan
alkuun.

Vuoden 1944 juhannuksen
seudun dramatiikka järkyttää

lukijaa yhä: Viipuri oli juuri
menetetty uskomattoman hel-

misen taistelukentällä.

Esi-

merkkinä mainittakoon vain

yksi

asiakokonaisuus: aseen
kohdistaminen on esitetty selvin säännöin siten että jokainen pystyy sen varmasti suorittamaan oikein ja tehokkaasti eikä normaalitilanteissa am-

mu ohi. Taistelutähtäimen
käyttö on havainnollistettu

selvällä piirroksella.
Tämä kirja pitäisi voida ja-

kaa jokaiselle varusmiehelle
vielä kotiin vietäväksikin. Tähän luulisi varoja liikenevän
jaetaanhan peruskoulussa-

kirjaa jokaiselle oppivelvolli-

toistoistaan huolimatta. Kirjoittaja näet vaatii pikaisesti

vaati ehdotonta antautumista,
Saksa kielsi kaiken apunsa ilman liittosopimusta, Ruotsikin ymmärsi tilanteen vakavuuden eikä ollut tavalliseen

ryhtymään sanoista tekoihin
kotimaisen polttoaineen käy-

Asiantuntijain koonnosta-

suurtaistelu
alkamassa, rintamakenraa-

lit eivät

uskoneet puolustuk-

sen kestävän, Neuvostoliitto

tapaan auliisti tarjoamassa
neuvojaan. Ratkaisu löytyi ja
palkittiin aikanaan kymmenen

missa kirjoissa on usein jotakin liikaa ja jotain merkittävää
taas saattaa puuttua. Tämän
kirjan kaksi viimeistä lukua
soveltuvat melko huonosti siihen palapeliin, jota kirjan ni-

vuoden kuritushuonetuomiol-

mi heijastelee. Sensijaan luki-

näennäissodalla,

la.

Lapin sodan osalta on il-

tä asiasta

mutta Mannerheim tajusi tilanteen koko vakavuuden ja
otti Siilasvuon armeijakunnan

varsin
hyvät edellytykset puolueettomuutensa säilyttämiseen olipa
sitten kyse ulkopolitiikan tai
puolustuspolitiikan keinoista.
Maallikon mielestä on varsin
rauhoittavaa lukea sotilaan

litiikassamme.

antaen sille selvät hyökkäyskäskyt ohi tavanomaisten esi-

henkilökohtaiseen johtoonsa
kuntateiden.

se

Arvokas teos niille, jotka
haluavat tietää eikä vain luul-

myös palkitsee keskittymisen

E.

la.

SELKEÄSTI
Tuomo Polvinen: Teheranista Jaltaan, Suomi kansainvä-

!

E.

SOTAHISTORIAN
TUTKIMUKSEN

RINTAMALTA
Sotahistoriallinen aikakaus1980, Sotahistorialli-

toksen julkaisuja, Helsinki
1980, 238 sivua, valokuvia,
piirroksia.
Tieteellisen seuran ja virallisen Sotatieteen Laitoksen yh-

teinen julkaisu aloittaa uuden
kiinnostavan julkaisusarjan.
Ensimmäiseen niteeseen sisältyy muun ohessa professori
Mauno Jokipiin artikkeli Suomen ja Saksan laivastojen yhteistyöstä ennen jatkosodan

syttymistä, maisteri

N.

ULKOPOLITIIKKAA

tuneita reserviläisiä varten.
Onninelut kirjan tekijöille

sen Seuran ja Sotatieteen Lai-

selvitystä

valvat-

myös kirjakaupoissa kiinnos-

kirja l,

jokaista kansalaista koskettavan väestönsuojelun osuudesta l98o-luvun turvallisuuspo-

tymistä. Mutta toisaalta

suuslain piiriin kuuluvalle.
Kirjaa pitäisi olla saatavilla

esitetty selvä kuva sodan alkuvaiheista: Päämaja yritti selvi-

ja jää kaipaamaan

Kirja kokonaisuutena ottaen on lukemisen arvoinen.
Se vaatii lukijalta lujaa keskit-

kaikennäköistä piirustus-

meisesti ensimmäisen kerran

arvioitava turvallisuuspolitiikkamme "yliarkkitehdiksi".
Kiristyneestä maailmantilanteesta huolimatta kirjoitta-

06

ja havainnollisesti

käytetty tämän kirjan vastaa-

oli

neista.

'r

on

syytä: uusi taistelijan käsikirja
on käsittääkseni paras ohjesääntö mitä meillä on koskaan
tehty. Se esittää asiat selvästi

asiantuntija. Hänen sanomansa on eräänlainen herätyshuuto, selväpiirteinen ja tarttuva

tähän on painokkaasti vaikuttanut sekin. että kirja on omistettu "Tasavallan Presidentti
Urho Kekkoselle. Suomen

kertomana, että turvallisuusympäristö, jossa Suomen on
I 980-luvulla pystyttävä hoitamaan asiansa. on rauhantila
tai ainakin sodaton tila. Toinen yhtä luottavainen päätelmä on ulkopolitiikan asiantuntijan johtopäätös liittoutumi-

töjä. Tällä kertaa siihen

-kin

tössä, jotta vähennettäisiin
riippuvuutta tuontipolttoai-

jat antavat Suomelle

arvioidaan virallisia ohjesään-

posti, Ihantalan

enemmän ammatti-ihmisille
kuin rivikansalaisille. Ehkä

turvallisuuspolitiikan arkkitehdille" hänen täyttäessään
80 vuotta. Pakostakin tulee
mieleen ajatus, että J. K. Paasikivi lienee tämän perusteella

Taitaapa olla ensimmäinen
kerta kun kirjallisuuspalstalla

MAINIO TÄSTKIRJA
Puolustusvoimat: Taistelijan opas 1980, käsikirjoitus
Kalevi Vuorikari, 271 sivua,
runsas nelivärikuvitus.

Paavo

Talvion tutkimus Viaporin tykistöstä ja majuri R. W. Palmrothin eli Pallen kiintoisa juttu
jatkosodan sotamuisto- eli sotasaalisnäyttelyistä. Vuosikirja on saatavissa ainakin Akateemisesta kirjakaupasta ja sotamuseosta.

E.

etroskoissa
Punalippu-lehti on

)
ilmestyvä
julkaissut

jatkoromaanin "Poika Mark-

kovan kylästä". Se kertoo
nuoresta inkeriläispojasta Pie-

tari Tiikkiläisestä, josta tuli
T.Armeijan ensimmäinen
Neuvostoliiton sankari.

Tiikkiläinen oli parhaillaan
suorittamassa varusmiespalvelustaan Petroskoissa, kun

hän kesäkuussa l94l joutui
rintamalle Korpiselkään JR
I26:n kapteeni Katajan pataljoonan riveissä. Viimeisen

uomen

Televisiossa

esiintyi äskettäin miekkonen.

joka kertoi istuneensa

sota-

vuodet "iloisin mielin" vankilassa aseistakieltä)'rl jänä. Lähetystä juontaneet paikalliset
tiltut yhtyivät virreen tippa silmässä.

Kerrankin televisio puhuu
totuuden sanaa: ei epäilystäkään, etteikö r'eikolla ollut

iloinen mieli Iämpimässä ja
turvallisessa kopissa. jossa
sentään ruokaakin sai kolme
kertaa päivässä toisten

taistelunsa hän taisteli Tolvajärven Ristisalmen sillan pielessä, jossa Pietari ryhmineen

torjui Iähitaistelussa salmen
yli syöksyveneillä tulleiden
saksalaisten rynnäkön. Koko
28.7.41 käyty taistelu päättyi
venäläisten torjuntavoittoon,
mutta Tiikkiläisen kaatumiseen.
Tällä urhoollisella
soturilla- on nyt oma katu Suo-

järvellä, nimikkolaiva Jäämerellä ja monia muita muisto-

Pietari Tiikkiläisen, T.Armeilan ensimmäisen Neuvostoliiton Sankarin muistopatsas Suojärven Koivupuistossa

merkkejä.

Sankarin äiti Anna Tiikkiläinen,
omaa sukua Kivikko, talonsa edustalla. Marmorilaatta on omistettu
hänen poikansa muistolle

-r

I I oluo Nikolai Honkanie'mi. nykyisin Lahdessa asuva
Mannerheim-ristin ritari ja

maalessa hangella tai rämpiessä henkensä kaupalla korpia ja
erämaita vanikanpala taskus-

kapteeni evp. on saanut muis-

tolaatan

syntymämökkinsä

sa. Onneksi tällaisia ilottelijoita ja heidän ihailijoitaan ei

seinään Alahärmän Pesolan-

menneinä vainovuosina ollut
kovin paljon
muuten ei
heistä kyllä paikallisissa
tiedotusvälineissä n) r tehtäisi
sankareita. Nvkvisen suvaitsevan ja humaanin järjestelmän olemassaolon turvasivat

olleet paikalliset veteraanijär-

kylässä. Puuhamiehinä ovat

jestöt. Härmät-lehti kertoo,
että 72 vuoden ikäinen Topi
Honkaniemi, jonka perheestä

oli juttu lehtemme viime vuoden kesäkuun numerossa, sei-

soi kiitospuhetta pitäessään
ja ryhdikkäänä kuin tammi".
Oheisessa kuvassa saa kunnia-

ne miehet. jotka vaaran tullen
uskalsivat tarttua aseeseenkin -

pakkasessa "suorana

a
!5
å.t
\/ alamon luostarin johtaja yt

vieras Alahärmän kunnan vii-

rin kunnallisneuvos Olli Yliviitalan kädestä.

igumeni Panteleimon on kir-

joittanut toimitukselle kertoen, että teollisuusneuvos
Jussi Nemes kävi Uudessa

Valamossa Heinävedellä ja
luovutti sinne vanhasta Valamosta jatkosodan aikana talteen ottamansa pienen kirkonkellon. Edelleen igumeni mainitsee paljon luostarille arvokasta tavaraa hävinneen sotien
aikana. Hän toivoo, että esi-

neiden kohtaloa tuntevat voisivat ottaa yhteyttä luostariin,

osoite Uusi Valamo, 79700
Heinävesi.
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iikka Pihlaja, peruskou-

Iun 9. luokan oppilas Kuopiosta, osoite Pajulahdentie
19,70260 Kuopio 26, toivoisi
lehteemme juttuja hevosten

niiden mykkien aseveljien osuudesta sodankäyntiin. Kuka haluaa muistella uskol-

lista

sotatoveriaan? Riikka

olisi myös kiinnostunut
r',

l{'

I

i", l i.
1,{

saa-

maan kotiosoitteellaan tietoa
suomalaisista hevosista ja ratsuväestä. Voiko joku ottaa yhteyttä?

