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SAKSASSA 1945

teaa vanha ensimmäi-

Kansa istuu Stuttgartissa pommisuojassa väsyneenä ja tympääntyneenC. Pommit putoavat.
Viimein aloittavat omat

sen maailmansodan veTuhat vuotteraani.
yhdessä
vilaukta meni

ilmatorjuntapatterit
raivokkaan an munnan.

DIKTAATTOREITA

JA

VALTIOMIEHIÄ

STALIN TAIVAAN
PORTILLA
Stalin yritti kuoltuaan

pitkään turhaan päästä
taivaaseen. Lopulta
temppu onnistui MooPERUS.
seksen avulla, joka vei
VAATIMUKSIA
generalissimuksen Karl
,Saksassa
sodan Marxin luo ja esitteli
aikana piispa, joka hänet seuraavasti:
ymmärsi varsin pitNo niin, Karl, tässä
on
nyt vähän korkokiille natsien vaatija
pääomallesi.
sinun
muksia
ideolo-

.POLIITIKON

oli

ja

giaa.

{<

Miten se oikein Toisen version mukaan
kun kaikki Stalin oli omin tempuin
selviää,
päässyt sisään taivaasitä haukkuvat?
SilM on niin seen, jossa joku ihmet-

paksu nahka ettei se teli, kuinka hän voi olla
kaikkien konnantarvitse lainkaan siellä
tekojensa jälkeen. Sta-

selkärankaa...

o

lin antoi

luonnollisen

selityksen:

Tulin hankkijoiden ovesta...

Paikalla oleva natsipomo yrittää tdllöin kohottaa mielialaa:
Missä olisimmekaan, ellei meillä olisi
Johtajaa!
Nukkumassa,
kuuluu ääni pimeän

PYHÄ
KOLMINAISUUS

Kun parooni
Neurath

tuli

von

Hitlerin ulkoministeriksi
nimitti hän heti vä-

vypoikansa

SALAMA.

nisteriössä, vilkaisi

SUORITUS

tä

Hitler julisti

valtaan
tullessaan, että kansalIissosialistinen SuurSaksa on tuhatvuotinen
valtakunta.

poistuessaan seinäl-

olevaa Hitlerin
kuvaa.ja lausahti:

Asken tapasin
pojan.
Tuo on kai sitten
Toukokuussa 1945 Pyhä Henki?
asukkaat nousevat kellarista kuultuaan aselevosta. Paikalla on liittoutuneiden sotilaita.

jo- isän ia

o

IHANIA UNIA

Kuinka nopeasti Brezhnev kertoo Cartese aika kuluukaan, to-

Pentti Kelavirran runoia Suomen
kohtalon vuosilta nvkvpäivään.
Taustalla sota-aia n 3uöii l«t«isäveliä
I

o

von
Mackensenin valtiopommisuojan peränur- sihteeriksi.
kasta.
Ranskan lähettiläs Francois-Poncet
asioi kerran ulkomi-

Mikä on ISANMAA?
a

sessa!

ku perä isesityksi nä.

Ostamalla tämän kasetin tuet
Suomen sotaveteraa n iiä ri estöä
kahdella markalla
Tukkumyynti:
JP.MUSIIKKI OY
Palovartiiantie 13

00750 Hrilsinki 75 Puh. 9G365 791

rille:

Näin viime yönä
mukavan
unen: Valkoisen Talon yllä liehui

suuri punainen lippu,

jossa näkyi

teksti
"Kaikkien maiden proletaarit, tiittykää yhteen!t'
Minäkin näin untä,- vastaa Carter.
Kremlin yllä oli punainen lippu ia siinäkin oli

iotakin kirjoitusta.
Mitä siinä luki?

innostuu
Brezhnev.
Bn saanut selvää.
- kun en osaa kiiMinä
naa...
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Kesän

N:O 12

TÄS,Ä NUMEROSSA

syksyksi
tilanne

4OO PELKOSENNIEMEN

muuttunut siitä, mitä

TAISTELU 1939
404 MANNERHEIM.
LINJALTA
VIIPURINLAHDEI.LE
408 HYöKKÄSIMME

JYLMÄKÄN.
LAHDELLA
412 PROPAGANDA
ISKEE HARHAAN
418 JOULUNA
UOMAALLE
420 MUONITUSLOTAT
MOTISSA

424 ASEVELJIÄ
426
429
398
432

VASTASSA
JÄÄMERENTIELLÄ
PEHMEÄ PAKETTI
TIIKSJÄRVELTÄ
EVAKKOREKI
DIKTAATTOREITA...
KROKOTilL!

vaihtuessa

oli sotilaallinen

oli ollut

olennaisesti
se

sydänkesällä.

Rintamat oli työnnetty
merkittävästi itäänpäin.
Moskovan
rauhassa
puoltatoista vuotta aikaisemmin menettiimämme

alueet olivat miltei viineliökilometriä

meistä

myöten jälleen hallussarnme, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin
kaistoilla oltiin vartiossa
jo pitkällä vanhankin rajan tuolla puolen: Rukajåirvellä, Uhtuan porteilla
ja Kiestingissä. Noilla
erillisillä suunnilla oli

käyty

heinä---elokuussa

vaihtelevia, tuimia taisteluita, joissä suomalaisten
metsätaistelutaito oli korjannut kauniita voittoja.
Mutta sodanjohdon
asettamat tavoitteet olivat Karjalan Armeijan
kaistalla vielä etäällä
edessäpäin. Niiden saavuttaminen edellytti
edelleen raskaita ponnisteluita, vaativia suorituksia. Näiden sarja alkoi
syyskuun alussa läpimurtona Tuulosjoella ja sitä
seuraavana takaa-ajona
Syvärille, jatkui Aunuksen kannaksen valtauksena ja keskitettynä hyökkäyksenä Petroskoihin,
joka vallattiin juuri kuukauden vaihduttua loka-

kuuksi. Syvärille luotiin
yhtenäinen rintama.
Edessä oli vielä kotiseutua turvaavan suojaalueen ulottaminen Maaselän kannakselle. Sitkeä
vastustaja, erittäin vaikea
maasto 1a vuodenajan
vaihteen kelirikko yhä
pitenevillä yhteysteillä
olivat tekijöitä, jotka siirsivät Karhumäen valtauksen aina joulukuun
alkuun asti.

Kar.A oli tuolloin

saa-

vuttanut

tavoitteensa.
Tehtävä oli suoritettu taitavasti suunniteltuna ja
johdettuna operaatiosarjana, johon oli osallistunut 9 divisioonaa ja 3 priKÄÄNNÄ
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Pelkoser

histelu 16.-

Lapin laajoilla alueilla oli voimakasta
vihollista vastassa aluksi vain pieniä
varmistusosastoja ja hyökkääjä voi
kaatia ylijohdon vahvennuksineen. Näiltä joukoilta oli vaadittu paljon.
Mutta ne olivat osoittautuneet odotusten mittaisiksi, kestäneet pitkien
taipaleiden rasitukset,
taistelleet urhoollisesti ja
hellittiimättömästi.
Suomen puolustus oli
nyt etäällä idässä edullisessa maastossa. Ylipäällikkö oli antanut jo marraskuun 6. päivänä ennakoivat käskyt sotatoimien uude§ta vaiheesta,
hyökkäysten pysäyttiimisestä ja vastaavista toimenpiteistä. Itsenäisyyspäivästiimme alkaen neljä vuosikymmentä sitten
oli kaikilla rintamillamme puolustustehtävä.
Samana päivänä julisti
Englanti meille sodan.
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edetä lähes vapaasti.
Sitä vastaan heitetyt täydennysiou-

kot olivat huonosti koulutettuia ja
kehnosti varustettuja, mutta sitäkin
sisukkaampia. Ne Iöivät suurvallan

joukot hajalle ja hillittömään

pa-

koon.

Huonosti aseistetut ia kehnosti
koulutetut suomalaiset pataljoonat
saivat kuitenkin maksaa kaatuneina
ia invalideina raskaan hinnan rauhan
aian laiminlyönneistä.
VIHOLLISEN vallattua Sallan kirkonkylän aamuyöllä

le. Tähän suuntaan vihollinen
1ähetti aluksi tiedustelupatal-

1O.12.39 se jatkoi päävoimillaan maantien suunnassa kohti
Kemijdrveä. Jotta nopea ratkaisu tässä suunnassa onnis-

joonan vahvuisen osaston ensi
tavotteena Savukosken kylä.

tuisi, se edellytti viholliselta

suuntaan saapuen sen itäpuoli-

vahvempien voimien suuntaamista myös puolustajan sivustaan ja selustaan.
Tilaisuus tähän avautuikin,

seen maastoon 16.12. myöhään illalla. Samaan aikaan

sillä Sallasta johti maantie Savukoskelle ja edelleen Pelkosenniemen kautta Kemijdrvel-

kiraskailla ja keveillä panssareilla.

Vallattuaan kylän se jatkoi
Pelkosenniemen kirkonkylän

sinne marssi myös jalkaväkirykmentti vahvennettuna kes-

Vihollista vastassa oli vain

Pelkosenniemen lossin maasto
lännestä itään kuvattuna vuonna
1

976

taan etenevä vihollinen. Sen

joukot olivat huonosti koulutettuja, vanhimpia ikäluokkia,
ja kaiken lisäksi erittäin puutteellisesti varustettuja.
Vihollinen oli 17.12. kuluessa ryhtynyt panssarien tukemana hyökkäiimään Kitisen
lossin maastossa ja pakottanut

tu.

sitä puolustavan pataljoonan

vetäytymään kirkonkylän
pohjoislaitaan. Vielä saman
päivän iltana II/JR 4O vaihtoi
väsyneen pataljoonan taisteluasemista, jolloin se siirrettiin lepoon ja reserviksi kir-

I

nlemen

konkylän etelälaidan

maas-

toon.

Kun loputkin rykmenttiin
kuuluvat joukot oli saatu kul-

lg. 12.1939

ietettua perille ja purettua au-

heikko varmistusosasto, jonka
vihollinen työnsi helposti Kitisen yli.
Samaan aikaan käytiin Sal-

toista, rykmentin komentaja
aloitti hyökkäysvalmistelut.
Hän päätti suorittaa 18.12.
kuluessa iskun vihollisen oi-

keaan sivustaan sekä selustaan. Sen mukaisesti hän ryhmitti joukot ja antoi seuraavan
käskyn:

I

ja

III

Pataljoona etene-

vät- kirkonkylän länsilaitaa vihollisen selustaan, josta jatka-

vat Kitisen lossille.

Seuraava

tavoite on Savukoskelle johta-

van tien suunnassa noin kolmen kilometrin päässä.

II Pataljoona jatkaa puo-

lustustaistelua
nykyisissä asemissaan.
Kenttätäydennyspatal-

joona jää edelleen reserviksi.
Edetessään III Pataljoona
törmäsi vihollisen oikeaan sivustaan kirkonkylän pohjois-

puolella

ja joutui

taisteluun

sen kanssa. I Pataljoona siirtyi
lännemmäksi ja jatkoi etenemistään vihollisen selustaan.

lan-Kemijärven suunnalla
kiivaita viivytystaisteluita
Kursun kylän maastcissu.

Aamun 19.12.

valjetessa

vihollisen painostus rintaman
suunnassa kasvoi. Tästä välit-

Tännekin olisi nyt ollut pikai-

III

Pataljoona vaihtoi
Pataljoonan rintamavastuusta. Tämän jälkeen

nen apu tarpeen. Pelkosenniemen suuntaan etenevää vihollista vastaan joukkoja oli saatava muualta.

tämättä

VASTATOIMEN.
PITEET ALKAVAT

puolustusasemat hallussaan.

väsyneen

pataljoona siirrettiin lepoon
kirkonkylään. III Pataljoona
pystyi toistaiseksi pitämään

SUOMALAISET
TEMPAAVAT
ALOITTEEN

Tässä vakavassa tilanteessa
Lapin Ryhmän komentaja teki
päätöksensä

ja lähetti Pelko-

senniemen suunnalle aluksi
kenttätäydennyspatal joonan

numeroltaan VIII/KT-Pr.

Se

O : Tilanne 18.12. aåmult.
--+ : lFlll/JR 10,n hyökkäys

)l

= II

ryhmittyi 16.12. puolustuk-

,\

:

seen kirkonkylän pohjoispuolella olevan Krtisen lossin
maastoon.
Vihollinen aloitti heti vah-

.-'

:
:

voin voimin tunnusteluhyök-

=:--l

p=

/iRron nytirkåp

t6.t2.a.

u.rz. ilaltLa

lll/JR(0:n viivytys.'
lrteutuminen
Pakokauhua

Neuvostojoukol

käykset pataljoonaa vastaart.
Puolustus alkoi rakoilla ja tilanne käydä kestämättömäksi.
Suunnilleen samaan aikaan
eli 16.-17.12. saapui Kemi-

jdrvelle

täydennysrykmentti

JR 40, jota heti alettiin auto-

II

Iltapäiviillä vihollinen aloitti

kiivaan hyökkäyksen pataljoonan asemia vastaan. Var-

sinkin maantien

kylän. Puolustusasemat olivat
usearrunan kerran murtumaisillaan, mutta peräänantamattoman sisunsa ansiosta miehet
Pelkosenniemen taistelun kulku 18.12.1939

pitivät asemansa. vaikka

se ai-

heutti tuntuvia tappioita. Mie-

kuljetuksin siirtää Pelkosen-

het joutuivat

niemelle. Rykmentin tehtävä-

taistelussaan

nä oli lytidä Kemijärven suun-

suunnassa,

jossa panssarit tukivat hyökkäystä. käytiin ankaraa taistelua. Ilmeisesti vihollinen pyrki kaikin voimin vielä valoisana aikana valtaamaan kirkon-

ensimmäisessä

liian kovalle
koetukselle varsinkin kun vas401
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tassa oli hyvin varustettu ja
koulutettu vihollinen.
Rykmentin komentaja oli
laskenut, että hyökkäys vihollisen selustaan alkaisi vaikuttaa kello l8:n tienoissa. Se

l/JR 40:n tuhoamaa autokolonnaa
Pelkosenniemen-Savukosken
tiellä

T

olisi keventänyt vihollisen

painostusta.

Tilanne

..

oli kuitenkin niin

4

#-

Päivällä lepoon irroitettu II
keaan sivustaan.

ym. varusteita, kahdet elokuvakoneet, rykmentin soittokunnan torvet, "Punanurkan"
kirjasto sekä kaikenlaista tar-

l+

rl

lJ,ii{,;

vekalua. Kaatuneita hevosia

:..-.9

oli noin

vaikka pataljoona olikin väsykärsimänsä

kosken kylän länsipuolella.

mieshukan vuoksi menettänyt
arveluttavasti taistelukelpoisuuttaan, isku onnistui. Vihollisen ryntäilyt saatiin pysähty-

Täältä vihollinen perääntyi lähes 4O kilometriä Sallan kirkonkylän suuntaan. Jo t:imä
antaa käsityksen siitä sekasorrosta, johon vihollisen joukot

mään.

Nyt saivat pataljoonat hetkisen levähdysaikaa
ei kui- vihollitenkaan pitkää, sillä

olivat joutuneet.
Pelkosenniemen voiton an-

&
+=

nen valmistautui

jatkamaan
hyökkäystään. johon se yritti
keskittää viin.reiset voimansa.

siosta vihollinen työnnettiin

Ei.

3=
'.+

\1+

RATKAISU
Noin kello 20:n aikaan alkoi

18/tz

kuulua kiivasta taistelun melskettä Kitisen lossin itäpuolelta

sofro^Lglä
t,'

ko vihollisen

autokolonna
kuormattuna matkalla taistelu-

rrsavukoski

PelkosLnniemi

I

takaisin Sallan kirkonkylän läheisyyteen Saijalle Joutsij:irvellä taistelevien joukkojemme selustasta. Samoin oli uh-

ka Petsamon suunnalla taistelevien joukkojemme yhteyk-

Savukoskelle johtavan tien
suunnalta. Myöhemmin kävi
selville, että siellä oli suurehkentälle.
Tiimän autokolonnan kimppuun iski I Pataljoona tuhoten
sen osaksi ja lyöden loput hajalle.
Vihollisen joukot kirkonkylän pohjoispuolella joutuivat
pakokauhun valtaan. Ne jättivät osan kalustostaan taistelukentälle ja lähtivät pakoon hajanaisina osastoina kohti Savukoskea. Vielä useita päiviä
taistelujen jälkeenkin rykmen-

6OO.

Taistelun jiilkeen tavattiin
ensimmäiset vastarintaa yrittäneet viholliset vasta Savu-

Hyökkäys alkoi kello l6 ja

myksen sekä

150 ratsuhevosta satuloineen,

runsas määrä aseita, suksia

vakava, että tätä ajankohtaa ei
enää voitu jäädä odottamaan.

Pataljoona sai nyt tehtäväkseen hyökätä vihollisen oi-

panssaria, 40 kuorma-autoa,

ESalla

sien katkaisemisesta poistettu.
Nyt pystyttiin ilse Saijalta käsin uhkaamaan vihollisen selustaa.
Käydyissä taisteluissa kaatui vihollisia 125. Omat tappiomme olivat nekin raskaat:

l3l kaatununa ja noin
haavoittunufta.

20O

D

ilanne

tin takaa-ajopartiot tuhosivat
metsissä harhailevia vihollisen osastoja.

Taistelussa saatu sotasaalis

oli runsas.
402

Sen joukossa

oli l0

Pelkosenniemen taistelun vaikutus

ylei§ilantees€€n Lapissa oli
erittäin merkittävä

JORMA NAPOLA

Sota-ajan koulutuskeskuksissa ei ollut paraatikomeutta

Mannerheirll.

linlalta

Viipurinlahdelle

1

Panssarintorj untayksiköt olivat talvi-

Koulutuskeskusten maioitusolosuhteet olival

varsin kiriavat

VARHAIN AAMULLA3I. I.
40 lähetti kutsui minut Hämeenlinnan Panssarikoulutuskeskuksen esikuntaan. Adjutantti, vänrikki Liedenpohja
sanoi:

Ryssä vihaa teitä erikoisesti.

Yritä piirjätä poikiesi

kanssa!

,,PUNAINEN ON
KAAKON KULMA..."
Olemme

Kovapanosammunta.
Kalusto ja varusteet kuntoon.

-

Jäähyväiskirjeet. Kuormaus
junaan kello 14. Liihdet tä-

vaunut.

Johanneksessa,
junailija sanoi.
Juna ei pää-

- Tyhjentäkää
se pitemmiille.
l4l.

näiin rintamalle.
Selvä. Ja suunta?
- Sama kuin veturin.
- vain näin meidän kesken:
No,
Kannakselle. Viipurin asemakomendantti passittaa teidät
eteen päin. Toivon että vielä

kijoukkue purkautui asemalle.
Kolonnamme odotteli
marssivalmiina opasta, joka
ohjasi meidät miiiiränpäiihiin.
Oli keskiyö ja aseman tienoo
pimennetty. Olimme väsynei-

näemme. Onnea matkaan!

tä, niilkäisiä ja hytisimme vi-

404

Panssarintorjuntatyk-

sodan ratkaisuvaiheessa kultaakin
kalliimpia. Taistelun ratkaisu iäi
usein riippumaan niiden tehokkuudesta.

Kirjailija, reservin kapteeni Jorma
Napola kertoo nyt alkavassa artikkeIisarjassa erään tykkijoukkueen tais-

telujen tien mainehikkaasta Marjapellonmäen tukikohdasta aina Viipurinlahdelle ja murheelliseen rauhaan
saakka.

lusta; pakkanen kiristyi.
Etelässä ja kaakossa taivaanranta hehkui punaisena ja
sen yllä punertava usva peitti
tähdet näkyvistä. Siellä täällä
tuossa hehkussa tuikki ja värähteli kirkkaita salamoita.
Tuli mieleen vanha marssilau-

lu: "Punainen on kaakon kulma, verta, fulta ennustaa..."
Mutta tuo ei ollut tulip:rlojen,
vaan lukemattomien tykkien
suuliekkien ja kranaattien yhtenäinen hehku. Sillä etäinen
taukoamaton jyrinä säesti tuo-

ta näkymää.

fusnngkss... Tuohon
pätsiinkö
sitä ollaan menossa...? joku kysäisi.

mat yli neljänkymmenen. Kir-

javaa mutta palvelualtista ja
velvollisuudentuntoista väkeä.

jaissaattue.

Marssitaukojen mädrääminen oli tarpeetonta. Ne syntyivät itsestään kun hevoset uu-

tyi. Taivaan tähdet ja linjoilta

vahtivat. Hevosten esimerkin
mukaan me miehetkin hamui-

heijastuva punerrus valaisivat

limme lunta .ianoomme.

Marssi eteni, rintama lähes-

tietämme.

Pakkashuurteiset
hevoset, joita ei pian erottanut

niiden vierellä marssivista lumipukuisista miehistä, kiskoivat sisukkaasti raskaita tykkejä
ne painoivat 370 kiloa
-ja ammusrekiä. Lumi nars-kui, reen jalakset kitisivät,
muuten kolonna eteni ääneti

Linnuntietä mitaten noin

puolentoista

peninkulman

marssin j:ilkeen saavuimme

Kuolemajdrven pohjoiskärkeen ja jatkoimme sen länsi-

lometri kilometriltä ja lopulta
niitä räjähteli niin lähellä tietä, että oli pakko antaa hevosten kerätä voimia ja ajaa sen
jälkeen vauhdilla lävitse reki
kerrallaan.

Tultiin Kuolemajärven

ete-

läpäähän.
Tässä on hankala paikka,- opas s3n6i.
Niillä on
tähystys. Pulinat -pois ja tupa-

ensimmäiset kranaatit suhisi-

kat sammuksiin!
Etäinen yhtåimittainen jyrinä oli muuttunut. Erotti yksityiset laukaukset toisistaan.

yössä. Kukaan ei jaksanut tai

vat ilmassa.
Ne räjähtivät räsähtäen lä-

päitten yläpuolella. Osuessaan

halunnut puhua mitään. Kolonna oli hiljainen kuin hauta-

pirstoessaan.

puihin ne sinkosivat mehiläi-

Niiden lukumädrä lisääntyi ki-

rantaa noudattelevaa tietä.
Vielä muutama kilometri ja

histöllä puita

Tällainen oli 37PstK/36 (Bofors), talvisodan valtti. Näitä aseita oli käytössä vaiaat sata eli vähemmän kuin yksi

patalioonaa kohden. Aseen kaliiperi oli 37 millimetriä, paino 365 kiloa, ammuksen paino 0,74 kiloa ia
lähtönopeus 795 metriä sekunnissa. Panssaria tykillä läpäistiin 35 millimetriä, mikä riitti kaikkiin talvisodassa
olleisiin vaunuihin.
tappiot olivat raskaat: vaikka Valtion §kkitehdas onnistui
- Panssarintorjunta§kkiyksiköiden
110 tykkiä ei kalusion määrä lisääntynyt, koska rintamalla menetettiin keskimäärin
sodan aikana valmistamaan
tykki päivässä.

Kranaatit ujelsivat matalalla
sen tavoin surisevia sirpaleita,

jotka

napsahtaen lopettivat

lentonsa johonkin esteeseen.

Aamun jo valjetessa saavuimme Inkilään. Opas ilmoitti, että löytäisimme tyhjän korsun Kipinolanjdrven
eteläpäästä, Muurilan-Kyrönniemen tien risteyksestä.
Hän jäi matkastamme. Me jat-

koimme omin neuvoin.

Viime kilometrit marssimme leveätä, vastasataneen lumen peittämää tietä. Maisema
lumisine metsineen ja koske-

mattomine hankineen näytti
pilvettömältä taivaalta paistavassa auringossa jouluposti-

kortilta. Ellei olisi kuulunur
lentokoneitten surinaa ja harvahkoa tykkitulta. ei olisi voi-

nut uskoa todeksi sitä minkä

( --of

or

Johanneksesta katsoen olimme nähneet. Olimme vain parin kilometrin päässä Suomen:)

lahden rannasta

ja

samalla

Missäs meitä kipeiimmin
- tarvittaisiin, vastasin.
sitten

Mannerheim-linjan ädrimmäisestä länsipäästä, Kannaksen
rintaman päätepisteessä.

Opas tuli. Lähdettiin liikkeelle. Suuntana aluksi Kuolemajiirvi. Ja sen ohi Inkilään

RAUTAA UJELTAA

ja Muurilaan.

Haravoimme

HILJAINEN
KOLONNA

Yksinäinen ryhmän korsu,
kuin lumettunut karhunpesä,
löytyi kivenheiton päästä tieltä. Majoituimme metsään,
korsuun ja telttoihin.
Vihollisen tiedustelukonei-

l4l.

Panssarintorjuntatykki-

joukkue
jåirjestysnumero
korkea vihollisen
hiimäåimiseksi
oli mäiirävahvuinen:

- 12 hevosta ja 2 Bo32 miestä,

f ors-panssarintorjuntatykkiä,

kaliiperi 37 mm. Enin osa
miehistä oli Pohjanmaan poikia. loput sieltä tädltä länsi- tai

eteliirannikolta. Nuorimmat
olivat l7-vuotiaita, vanhim-

lähitienoota.

ta pörisi hitaasti taivaalla. Lähetin pari ajoneuvoa tekemään
harhauttavia jiilkiä etäiimmäk-

si Muurilaan päin houkuttelemaan vihollisen tulen tyhjään
Outoon aseeseen on
h arjoitteluvaiheessa tutustuttava
kunnolla

SA-t!ro
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menlahden rannassa. Vihollisen linja kulki sadan metrin
päässä Ahvenjoen rantametsikössä. Siellä lojui iso rumilus,
30 tonnin painoinen T 28. Sen
jälkeen kun tuo jättiläispanssari oli tuhottu, siitä oli käyty
purkamassa aseistus.

Sivummalla

ollut

panssa-

rintorjuntatykkiasema oli tuhoutunut suorasuuntauksesta.
Se oli saanut piiskatykin am-

"Suunta sama kuin veturin"

milloin oli kysymyksessä kolmi- tai kuusituumainen
kranaatti, milloin jiireän tykissesta,

tön ammus.
Jdreät ammukset kulkivat

hitaasti humisten korkealla.
Kun ne jossakin kaukana tavoittivat maalinsa, kuulosti
siltä kuin lankkukuorma olisi
kaatunut.

.

Kuusituumaisten

suhinan ehti hyvin kuulla, jos

muksen suoraan ampuma-aukostaan sisään.

se meni yli tai osui sivummalle. Opimme pian, että parinkolmenkymmenen metrin

Lähellä räjähti piiskatykin
ammus. Sitten toinen ja kol-

päähän putoava kranaatti ei
aina tiennyt loppua; ei ihan

,i§Sr.'r

aina kannattanut heittäytyä
hankeen. Jos lähemmäksi tuli,

vaisto toimi nopeammin kuin
ajatus.

DESANTTEJA
YUSSÄ

ft*ftti}t**i."*,*

Myöhään illalla 3.2. oli kirskuva pakkanen ja kirkas kuutamo. Lähdin JR l2:n viestikeskukseen jiirjeståimään pu-

,1.*
'1 §l

helinyhteyttä taakse. Löysin

korsun Kipinolanjdrven jyrkän länsirannan rinteestä.
Kun ilmestyin metsän var-

Johannes palaa

joista vartiomies oli ylen säikmas. Täysi tulitus ajoi meidät

ky. Ja kun

mäeltä. Yhdyshauta ulottui

oven. sisällä olijat hamuilivat
aseitaan. Olin outo öinen tulija.
Syy kaikkien pelokkuuteen
selvisi. Iltapäiviillä oli viholli-

vain puolireiteen.
Kävimme pataljoonan komentajan majuri Visapiiön komentokorsussa. Rauhallinen
mies. Kannusti miehiään ampumaan kuvilta. Sikari var-

kohteeseen. Uupuneille hevo-

sille ei ollut mitään suojaa.

Inkilästä

tuli

muonakuski.
Lämmin keitto oli tervetullut.

Iltapäivällä luutnantti Koivisro JR l2:sta toi käskyn sijoittaa toinen tykki Ahvenjoelle ja lähettää toinen Kuolemajärvelle.
Minulla ei ollut kuin yksi

aliupseeri. Päätin

lähettää

kakkostykin alikersantti KujaIan johdolla Kuolemajärvelle.

Lähtö heti.
Puolitoista vuorokautta ilman unta, takana heikko ruokailu, pitkä junamatka ja neljän peninkulman öinen marssi
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pakkasessa ja pimeässä tuntui
jäsenissä. Ja taas matkaan,
Kuolemajärvelle !

Joku manaili:
Voi veljet! Edestakaisin!
Vastahan
me tultiin sieltä!

Lähdin

asematiedusteluun

Ahvenjoelle, kolmen kilomet-

le joukon laskuvarjomiehiä.

Palasin korsullemme.
Lähetin skkimme tiedustelemiini asemiin. Sää oli kirkas
ja pommi- ja hävittäjäkoneita
liikkeellä. Tykistöt ampuivat.

Ei tiedetty mihin desantit oli-

Seuraavana päivänä aloimme kaivaa hevoskorsuja. Juuri
kun maatalli ja katos ankaran

punnerruksen jälkeen olivat

valmiit, tykkimies Peuralanmöen tall\ sortui kranaatin
osumasta. Mies julmistui,
sieppasi hirveästi kiroillen kivädrinsä, latasi ja laukaisi

rin päähän. Vänrikki, pastori

puunlatvoihin

Torniainen,

päin.

torjuntamiehiä

hänkin, opasti.
Hänellä oli VR 4:n nauha
napinlävessä. Kertoi noutaneensa oman haavoittuneen
partiomiehen jäältä vihollisen
kk-tulesta huolimatta.

Nousimme ädrimmäiselle
puuttomalle kukkulalle Suo-

sen kone pyyhkäissyt matalalla jåirven yli ja pudottanut jäåil-

masta osumasta viholliseen.

Yöksi hellitti.

Kuolemajärven kirkko tuhoutui talvisodassa

avasin korsun

viholliseen

Menin miehen luo.
Omin luvin ja umpimäh- ei sitten enää paukutella!
kään
Jokaisen luodin on
sanoin.
osuttava- maaliinsa.

Ilmassa ujelsi harvakseen
rautaa. Korva tottui pian erottamaan suhinasta tai ujelluk-

vat kadonneet. Milloin tahansa saattoi kasapanos singota
ovesta sisään. Viestikorsu oli
yhtä erillinen ja yhtä yksinäiToiminen kuin omarnme.
tin asiani ja lähdin palaamaan
pimeätä metsäpolkua omieni
luo.

Ä*ia

talatrti kaksi kivää-

rinlaukausta korsultamme
päin. Kiiruhdin askeleitani.
Tulin paikalle. Kaikki miehet
olivat tulleet ulos korsusta.
Miksi oli ammuttu? Mitä

oli tapahtunut?
Yritti tulla vieraita,

- vartiomies.
losti

se-

Ensin

kuulin tieltä suksien suihketta.
Ja kohta äkkäsin tuossa korsun ovella kaksi lumipukuista
miestä. Niillä oli konepistoolit
ja yhtä ja toista paukkua vyötiiröllä. Kun tunnussanaan ei
tullut vastausta, ammuin va-

roituslaukauksen. Silloin niitä
vietiin. Ammuin perään kohti,

No, ehkä joskus kuitenkin

mutta pääsivät tuon näreen
suojassa ja pimennossa tielle.

kaan!

Tässä niitten tekemät suksen-

simme lyhimmän tien Närjän-

ladut näkyvät.

järvelle. Aluksi hyvältä näyt-

Jdljet tosiaan johtivat tielle.
Ja Muurilan suuntaan.
P2inut6snko perään? jo-

ku-innostui.
Mieli reki. Mutta jiirjen täy-

tyi voittaa.
Jos tavoitetaan ne, suo- tulijat tienpenkan varlaavat
josta, sanoin.
Muurilassa

noteltava ajoneuvo kerrallaan.
Marssimme koko valoisan
päivän ja puoliyön maissa saa-

vuimme Kolmikesälään. Alyötä,

hulan peltoaukeat ja tunnistimme Marjapellonmäen pitkulaisen korkeahkon harjun

sen kranaattien

repimästä

puustosta.

Olimme marssineet

lähes

aseistettuja kasapanoksin ja

pysähdyksittä, syömättä ja

käsikranaatein.

juomatta melkein

l8

tuntia,

vieläpä osaksi umpihankea.
Olimme jättäneet taaksemme

Kuudentena helmikuuta luutnantti Koivisto, sileäihoinen,
pakkasen purema iunmattiso-

noin 4O kilometriä.
Enää noin parisataa metriä
harjun rinteeseen, mutta välillä oli vaikeus: tien vaiheille

käskyn:

putoili harvakseen, mutta ikä-

" l4 I .Panssarintorjuntatykki

joukkue irtautuu asemistaan
Ahvenjoella ja Kuolemajdrvellä ja siirtyy Marjapellonmäkeen, Työppölän lohkolre-

Ja tuosta minä en aja lä-

hän tapettaisiin! huusi ykkös-

tykin ajomies.
Kolonna pysähtyi. Toinen-

kään sen enempää Kuolemajiirvellä kuin Ahvenjoellakaan

vänsä. miesten hermot olivat
ja
pinnalla. Ensimmäisen
tämän ainoan
kerran- joku
joukkueessani -purnasi.
Tähän ei tapeta ketään!
huusin.
Jiirki käteen, pojat!
Ratsuväessä
koulutukseni
saaneena päätin saada hevoset
liikkeelle. Otin kärkihevosta
suitsista ja juoksutin sitä edellä:
Nyt mentiin!

tekemisiin

on paikallaan saada jälleen
kokoon joukkue, joka oli hajotettu kolmeen osaan, vieläpä

niin pahoin, että tykit olivat
noin peninkulman päässä toisistaan. Ja kolmanneksi sen
vuoksi, että korsumme oli ai-

van tienristeyksessä, jota vihollisen tykistö tulitti päivä
Päivdltä yhä kiihkeiimmin.
Taivas oli kevyesti pilvessä, kun kahdentoista hevosen
vetämä kolonnamme

7

.2. låh-

ti marssille. Tunnin taivalluksen jdlkeen tuli vastaan toinen
saman aselajin joukkue, jota
johti tuttu vänrikki koulutus-

samaa mieltä.
Raskas marssi oli tehnyt tehtä-

".',r.wffi"
:'ii

r':i§i...1:i'"

Olimme saapuneet maineikkaaseen Marjapellonmäkeen, toiseen vihollisen suurhyökkäyksen

pääkohteista.

Toinen oli Summa, viiden ki-

keen? hän huudahti päätään

JATKUU
SEUR. NO:SSA

Marjapellonmä-

Rintamalle

muakaan.

ravistaen.
Voi hyvä veli!
- minä olin siellä.
Minä tiedän,

Vai

:l?":-

-Kolonna seurasi hevonen
kerrallaan. Näytti pahalta,
mutta kukaan ei saanut naar-

lometrin päässä vasemmalla.
Summa murtui. Marjapellonmäki kesti.

keskuksestamme.

'Ll
**

- en perkele! Vaikka tävitse,

kin ajomies oli

panssareitten kanssa. Toiseksi

#{

vän tarkasti kranaatteja.

Lfitökäsky oli tervetullut
useastakin syystä. Ensinnä-

ei ollut päästy

Y.

jen peltoaukeitten yli oli kei-

kun jätimme taaksemme Kar-

turi JR l2:sta toi

r,,,

vas kirkastui. Saimme vihollisen hävittäjät niskaamme. Iso-

potki.

TYOPPULÄNJOELLE

.i

tänyt aurattu tie muuttui umpihangeksi. Samaan aikaan tai-

koi olla jo aamupuoli

Aamulla sitten kuultiinkin,

(t

*.

Humaljoen jälkeen valit-

- he pitkälle
on väkeä. Eivät
että takaa-ajava oma partio oli
surmannut desantit Suomenlahden jäiille. Toinen oli ollut
luutnantti, toinen kersantti.
Molemmat hampaisiin asti

r:

vielä nähdään... Onnea mat-

Talvisodan panssarivaunu, 30 tonnin T-28 eli "Poslijuna" suomalaisten
käytössä
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Jääkärikapeeni Vihtori Arvi
Heinonen, 1891-1940
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kkäsimme
UöK
Jvl mäkällla hdella
"Hyökkäyshetki kello 07.30."

-

Komentopaikalla on kiirettä

Joulukuussa 1939 tempasivat suomaIaiset joukot Tolvajärven suunnalla
aloitteen maahan tunkeutuneelta viholliselta ja aloittivat vastahyökkäysten sarjan, joka vähitellen johti hyökkääj än,työntämiseen Aittojoelle.
Operaatiot voitiin toteuttaa vain
därimmäisin ponnistuksin ja raskain
tappioin Niin johtajien kuin joukkojenkin voimavarat oli käytettävä viimeiseen pisaraan.

r*

"Nopeasti hyökkäysvalmiusasemiin! "

AAMU ei ollut vielä valjennut
harmaaksi joulukuun päiväk-

si. kun

seisoimme tiheässä

kuusikossa jääkärikapteeni
Arvi Heinosen ympärillä saamassa hyökkäyskäskyä.

Olin 7./JR l6:n III

Jouk-

kueen johtaja.

Komppanianpäällikkö jää-

kärikapteeni
408

Arvi

Heinonen

selosti rauhallisella äänellä
hyökkäyskäskyyn sisältyviä
asioita. En tahtonut millään
pystyä keskittymään käskyn
sisältöön.

III

kaarsi tuon lahden. Näin kertoi kartta vilauttaessani tasku-

ti

lampun valokiilan hetkeksi

vain puolta minuuttia vaille!
Painoin kellon taskuuni ja
annoin nopeasti liikkeelleläh-

sen pinnalle.

Joukkue hyök-

käisi ensimmäisen joukkueen
takana tien vasemmalla puolella. Siinä olisi järven lahdeke, joka meidän olisi ylitettä-

vä. Ägläjiirvelle vievä

tie

hyökkäysvalmiusasemiin.

Tuijotin kelloani: se oli

PUOLI MINUUTTIA
VAILLE

tökäskyni. Olimme noin 50 m

H-hetki syöpyi taas tajuntaani: kello 07.30. Joukkueet he-

aikaa jäädä tarkistamaan sen
kulkusuuntaa, vaan oli tör-

päässä lahdekkeesta

missä

mutta

oli I Joukkue?- Ei ollut

mättävä jåirven jäiille.
Edessä oleva niemi ulottui

pitkiille jiirveen. Sieltä sylkivät vihollisen konekiväåirit
tulta lahden pohjukkaan. Ilma
soi ja helisi. Suihkut kyntivät

väliin jäänpintaa, vdliin tunsi
niiden aiheuttaman ilmanpaineen vasten kasvoja.

Päässäni takoi

vain

yksi

ajatus: eteenpäin vastaiselle
rannalle! Kertaakaan en katso-

nut taakseni.

Heittimien ammuksien aiheuttamia reikiä ilmestyi jäähän. Mutta tykistön kranaatit
ylittivät jiirven räjähdellen

limme sen miesten

mukana

Siihen tulittivat vihollisen
useat konekiväiirit. Ryömimme matalina lumessa ja lähes-

Lähettini ryömi luokseni. Ky-

syin joukkuetta. Sain

täin märkä. Vaatteet kastuivat
siellä maatessamme.
olevan

kumpareen taakse. Tähystin
varovasti etumaastoa. Noin

kolmenkymmenen metrin

mutta suunassa hän lyyhistyi.
Luoti oli tunkeutunut suusta
sisään ja poskesta ulos. Toinenkin miehistä yritti kurkis-

taa, mutta luoti piirsi

hänen

poskensa halki.

päässä asteli mies meitä kohti

Mikä nöyryyttävä hetki!

kiväåiri kainalossa. Lumipu-

Yksi vihollinen piti meitä kuin

vun hupun alta loisti kenttäla-

pilkkanaan.

suon pintaa kaikkialla. Luoti
mat reidet ja kulkenut virtsa-

si kerran vilkaisin taakseni.

Toinen miehistäni kohotti
päätään kumpareen takaa,

Ylittämämme suo oli erit-

Edessäni läjähti. Luoti oli
sattunut edellä ryömijääni.
Parkaisten hän kohottautui
ylös. Painoin hänet alas väkipakoin.
Suihkut repivät ja raastoivat

sisässä.

saavutin ensimmäiset

taani.

den.

tyimme vastaista mäkeä.

oli lävistänyt miehen molem-

Nyt

massa vihollisen tuleen näh-

Ryömin edessä

pienelle suolle.

vastaisella rannalla, metsän
rantakivet! Vielä lyhyt syöksy
ja olin rantakallion alla.
Muutaman kymmenen metrin päässä yläpuolellani veti
konekivädri pitkää sarjaa. En-

I

jatkoimme etenemistä.
Lumijäljistä päätellen edelliimme oli jo joku joukkue.
Heti saavutimmekin sen ja tu-

putken läpi. Hänellä oli ankarat kivut ja hän huusi mielettömästi. Joku lähti häntä avustamaan taaksepäin.

Ryömin

suojeluskuntapukuisen kaatuneen ohi. Lentokoneiden surina täytti ilman ja

sarnassa

putoili

pommeja.

kin punainen tähti.

Minulla oli henkilökohtai-

sena aseenani pystykorva. Jy-

vä löysi vyön korkeuden. Punasoturi huomasi viime tingassa aseeni liikkeen. Hän
koetti heittäytyä syrjään,mutta sormi painoi jo liipasinta.

Olin aivan varma osumasta.
Mutta ei
valslss "klik"

kertoi lukon -jäätyneen. Suolla
ryömiessä aseeni oli kastunut
ja sitten jäätynyt.

Vetäydyin alas kumpareen
taakse ja sanoin parille lähellä
olevalle joukkueeni miehelle,
että aivan edessä oli yksinäinen ruski. Purin kivääini lukon ja kuivasin sen villapai-

OLI OTETTAVA
JOHTO
Olin puhdistanut jäät kivädrini

lukosta. En

yrittänytkään

nousta samasta paikasta mistä

edeltäjäni. Vetäydyin taaksepäin ja koetin sieltä saada kovan vihollisen jyvälle. Kohottaessani päätäni näin omituisen näyn: ilmassa ikään kuin

riippui jokin esine.
Ei
se lähestyi minua!
Silloin- vdlähti: se on käsikra-

lähtevän etenemään tien oikeata puolta. Minulle valkeni,

naatti ja se putoaisi pädlleni!
Nykäisin kypärän silmilleni
ja painoin kädet sivuilleni. Samassa sain ankaran iskun kypiirääni. Tuntui kuin se painuisi pääni sisään.
Olin huumautunut. Maka-

että olimme lähettini kanssa
kahden hyökänneet lahdek-

sin liikkumattomana kunnes
tajusin, että kasvoni jäätyisi-

vain

mutta onneksi meidän taak-

pään puistatuksen vastaukseksi.
Näin lahdekkeen takana
miehiä loikkivan yli tien ja

semne.
Makasimme jo aivan mäen
alla. Olimme kuolleessa kul-

yli! Nyt vihollisen konetuliaseet vetivät sarjojaan
muutaman metrin yläpuolel-

vät lumeen kiinni. Hitaasti
ryömin kumpareen taakse.

keen

Olin jokseenkin kypsä henki-

lamme.
Hiimåirä kattoi vielä maise-

sesti.

mat. Ryömimme rantakivien
suojassa kohti maantietä.

kapteeni Heinoselle tämän
päivän toilaukseni? En ollut

Miten pystyisin selittämään

\

Olimme jo maantien ojassa.

hyökännyt joukkueeni kanssa
sieltä mistä käsky edellytti.
Olin hukannut kaksi ryhmää
joukkueestani. Nyt makasin
toimettomana täällä tien oi-

Molemmin puolin tietä am-

puivat konetuliaseet, mutta
kaikkien tuli oli suunnattu
ylitsemme.
Suhahdin lähetille:
Hyppäiimme tästä yhtä
- tien yli. Syöksyn on jataikaa
kuttava tien toisella puolella
olevien puiden suojaan saakka.

Onnistuimme. Vihollisen
ampujat häkeltyivät hetkeksi,
koska maalit ilmestyivät liian
lähelle. Tulen siirto epäonnistui.

ETENEMINEN ON
VAIKEAA
Palasimme tien oikeata puolta
takaisinpäin. Jopa löytyi kaksi

omaa ryhmää. Näiden kanssa

kealla puolella.

Konekiväiirien tuli piiskasi

"Eteenpäin!"

S^-kuea

fi

"Makasimme matalana aivan
mäen alla."

maastoa jatkuvasti. Vähääkään ei voinut kohottaa itseään. Heti lakaisi suihku sin-

ne missä vähänkään liikettä
näkyi.

Sain selville, että joukkueessa, joka oli tullut edellämme kumpareen alle, ei ollut johtajaa. Joukkueenjohtaja
oli joko kaatunut tai haavoittunut heti hyökkäyksen alettua.

Ilmoitin joukkueen kuuluvan johtooni.
Nyt alkoi tapahtua! Omien
kranaatinheittimien tuli hara409
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korkeammalta mäeltä tulitettiin meitä kiivaasti.
Patruunat alkoivat olla lopussa. Tielle ilmestyi kapteeni
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Heinonen

Kapteeni Heinonen kulki

tietä pitkin

.l^§ca-,*
j

komentoryhmän

seuraarnana. Jo oli vihollinen
saanut muutamia heittimiä tuliasemaan ja varsin epätarkka
heitinisku rysähti taaksemme.

kyyristelemättä.

Juoksin hänen luokseen ja tein
ilmoituksen kuin konsanaan
sotaharjoituksissa.

Heinonen murahti:

Hyvä, vänrikki! Tavoite
on-saavutettu!
Hänellä ei ollut muuta hen-

"Vänrikki! Vallatkaa tuo vaunu!"

oleville puolustaiille kova pala

-

Talvisodan T 26 Vickers 45 millin tykkeineen oli panssarintoriunta-aseitavailla

voi mäkeä ja osa

moiden kohdalta.

vihollisen
konekivädreistä vaikeni. Kun
heittimien tuli-isku päättyi
ryntäsimme yhtä soittoa mäen
päälle ja läpi vihollisen kaivamien pesäkkeiden. Käsikranaattien puuttuessa lähitaisteluaseina toimivat kiväärien
perät ja pistimet.

Heti tajusin, että luoti oli
tullut oikealta sivulta. Kiepahdin kaatuneen ioverini taakse

neinä seurasimme vaunua. Se
tuli mäen alle. mutta jostakin

kesi välittömästi minua kohti.
Laukauksemme lähtivät yh-

takaisin.
Pyörähdys vei sen liiaksi lähelle tien reunaa. Takaosa oli

täaikaisesti. Kumpikaan ei
saanut osumaa. Alikersantti
Tainan kanssa yhteistoiminnassa vaiensimme sitten vi-

Hetkeksi hyökkäys pysäh-

sia panssarintorjunta-aseita, ei
edes käsikranaatteja. Jännitty-

valmiina. Ehkä viidentoista metrin päästä kohosi venäläinen kenttälakki ja ase lauase

tyi taas tähän. Mutta olimme
jo Ägläjåirvelle menevän tien
varressa. Ja minulla nakutti
päässäni: hyökkäyskaistani

kilökohtaista asetta kuin kävelykeppi.
Melskeen läpi alkoi kuulua
hyökkäysvaunun jynkytys. Ja
sieltä korkealta mäeltä vyöryikin tankki meitä kohti.
Meillä ei ollut minkäänlai-

hollisen.

syystä se rupesi kääntymään

raviojassa ja etupuoli törrötti
pystyssä. Telat repivät ojan
penEtertä. mutta vaunu ei
päässyt liikkeelle.

piti olla tien vasemmalla puolella!
Tien kahtapuolin oli kaivet-

Jääkärimajuri Smerts Valdemar
Johannes (Jussi) Leimu, 1899194O, kaatui Aittojoen
Viitavaarassa 23.1 .1 940

Ir
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Taistelun jälkiä Tolvajärven

suunnalla

sA-kuvo

\

Silloin kapteeni Heinonen

,,TAVOITE ON

noi:

SAAVUTEIU"

nu!-

Naapurien sotakoira ilmestyi
etumaastoon ja etsi isäntäänsä. Mutta senkin sotatie päättyi tuolle aukiolle.
Äkkiä muistin, että en ole
yksityinen taistelija. vaan jon-

I

kunlainen

sotatyönjohtaja.

Hyökkäys lähti taas liikkeelle.

Osa vihollisista jäi pesäkkeihinsä. Me jatkoimme etenemistä kohti Ägläjiirveä ja kapteeni Heinosen antamaa hyökkäystavoitetta.
Maantie noudatteli jdrven

§

tu

taisteluhaudan pätkiä ja
erillisiä pesäkkeitä. Osa vihollisesta lähti irtautumaan. Mutta tien molemmille puolin oli
joskus tehty hakkuuaukko ja
asemansa jättäneiden vihollisten kohtalo sinetöityi.
410

VASTUU
KASVAA

Makasin erään joukkueeni

rantaa ja nämä kumpareet oli

soturin kanssa saman mättään
takana ja tulitimme irtautuvia

Olimme murtaneet vihollisen

vihollisia. Syrjäsilmällä näin

puolustuksen tien suunnassa.

äkkiä taistelutoverini pään oudosti heilahtavan. Luoti oli lävistänyt taistelijan pään ohi-

Sivustojen oli pakko vetäytyä.
Harjanne tien varressa miehitettiin nopeasti. Vastaiselta

asetettu

tavoitteeksemme.

sa-

Vänrikki! Vallatkaa vau-

Otin kaksi ryhmää mukaani

ja varovasti lähestyimme voimakkaasti kaasuttavaa panssa-

ria. Olimme jo hyvin lähellä
vaunua, kun mäeltä äkkiä ilmestyi kaksi uutta tankkia,
jotka viilittömästi avasivat tulen meitä kohti.
Lyhyeltä matkalta vaunun
45 mm tykinammus oli heti
perillä.

Vetäännyimme
kauemmas metsän suojaan.
Apuun tulleet panssarit

ajoivat kahta puolin ojassa
olevaan nähden. Varovasti
siellä yritettiin tornin luukkua-

kin raottaa. Meidän

pikakivääiemme luodit pitivät kuitenkin luukut suljettuina.
Vaunut kohdistivat tykkien-

sä ja konekiväåiriensä tulen

meihin. Tuli jo tappioita. Vedin toisen ryhmistäni kauemmas tiestä. Toinen jäi vaunuja
varmistamaan.

Oikealta

tuli 8./JR l6:n

ryhmä vänrikki Ryrkösen johdolla.
Edessiimme oli korkeahko

mäkikumpare. Ehdotin vän-

rikki Rytköselle, että miehittäisimme tuon kumpareen.
Niin tehtiinkin. Lähetin heti
tiedon kapteeni Heinoselle
toimenpiteistä ja pyysin patruunoita ja konekivädrin meitä
tukemaan.

Joulukuun puolen välin lyhyt päivä alkoi hiimiirtyä.
Kastuneet vaatteet jäätyivät
ihoa hankaaviksi levyiksi. Mi-

tään tietoa

ei tullut

mistään

päin.

Tasasimme

patruunat.

Meillä oli kaksi pikakiväiiriä
ja pari konepistoolia, mutta
vain kourallinen patruunoita
miestä ja asetta kohti.
Liihetin uuden ilmoituksen
taaksepäin. Hiimåirän kynnyk-

sellä näimme konekiväiir§h-

män kiskovan ahkiota jiilkiåimme pitkin. Oletimme sen

tulevan meitä tukemaan, mutta viime tingassa se luiskahti
erään kumpareen suojaan eikä
enää näyttäytynyt. Se oli vi-

hollisen kk-ryhmä, joka vetäytyi omiensa puolelle!
Oli jo tullut aivan pimeä.
Äkkia kuulin nimeäni huudettavan. Eteeni ilmestyi komp-

mi tuli toisen joukkueen johta-

mys:
Missä on T.Komppanian

päiillikkö?

Säpsähdän

taa nyt minua!-

Kysyjä on jääkiirimajuri
Jussi Leimu, III/JR l6:n ko-

mentaja. Teen hänelle ilmoituksen selostaen samalla patruunatilanteen ja joukkomme
vahvuuden.

Leimun eväät ovat selvät:

Hyökkäätte

- ja sen yli.
tielle

nyt

tästä

Puhdistatte

jiirven niemen vihollisista. Tie
on katkaistu edestäpäin. Liikkeelle heti!
Hyökkäyskäsky oli lyhyt ja
selvä. Rytkönen ryhmineen

joutui mukaan. Ryntäsimme
tietä kohti ja rynnäkköhuutomme ei varmaan ollut erittäin voimakas, sillä olimme

väsyneitä ja nälkäisiä. Jotakin
se kuitenkin sai aikaan.
Omat konekiväiirit tien
suunnasta avasivat tulen luullen vihollisen tekevän vastaiskua. Aivan seinä muodostui
tien kohdalle konekiväiirien
tulesta. Emme päässeet tiestä
yli, niin tehokas oli sulku.
Ilmoitus taakse: lopettakaa
tulitus, omat miehet tulen alla.

Kesti kotvan, ennen kuin

hollinen sieltä löytyi. Meiltä
haavoittui yksi mies kk-tules-

T.Komppania saa marssia
taaksepäin. Siellä on teltat
valmiiksi pystytetty. Niin läksimme paluumarsille ja parin
kilometrin päässä meidät pysäytettiin. Komppanian teltat

Sai tankin

oli pystytetty vääpeli Tuomas
Vinhan jotrdolla, ne oli myös
låimmitetty ja pohjahavutus oli

- kaulaansa...
kuulan
Missäs

kookoosta

komppanian

muut joukkue€t ovat? Minun
mukanani täiillä on vain yksi
ainoa ryhmä.
Jossain takana kai...

-Tilanne oli varsin epiimää-

paikoillaan.

Sain joltakin kuivat sukat
jalkaani ja rokkapakillisen käteeni. Sijoituin kapteeni Hei-

upseerit.

,'TIESIN KYLLÄ
VAIKEUTENNE"
Saimme joten kuten kompPanian uudelleenjärjestelyt kuntoon, ryhmät tasattua ja lippaat täytettyä. sitten alkoi väsymys saada yliotetta. Olin jo
puolittain unten mailla, kun

käsky oli käsky.

neet.

Muutaman

kilometrin

marssittuamme kuului metsästä huuto:
Mikä porukka?
-Saman tien tuli käsky panna

teltat jälleen pystyyn ja leiriytyä. Minut käskettiin komentajan puheille.
Teltassa myrskylyhdyn valossa majuri Leimu antoi uuden käskyn ja liitti siihen inhi-

millisen perustelun:

Tiesin varsin hyvin,

komentoteltan ovivaate heilahti ja kysyttiin päällikköä.

kuinka vaikeata teillä oli väsy-

Tahmeasti kysymys tun-

meässä liimpimistii teltoista.

keutui tajuntaani.

Minulle
ojennettiin paperilappu.
Tavasin tekstin puolinukuk-

sissa ja särkevin silmin:
"T.Komppania lähtee heti
liikkeelle marssisuuntana Ägläjiirvi. Tarkempi käskY mYöLeimu"
hemmin.

-

neine miehinenne lähteä pi-

Alkavassa

hyökkäyksessä

olette reservinä, mutta edellinen paikkanne oli liian kaukana.

Aamukin alkoi jo valjeta
uusien tehtävien parissa työskennellessämme. Uusi päivä
toi uudet murheensa. tr

§* tl
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Mutta mikä oli komppanian
tilanne?
Tappiot olivat olleet suuret.

,,HETI LIIKKEELLE!''

nian jåiljellä olevaa vahvuutta.

Vinhan ja Virtasen kanssa
koetimme selvinää komppaJaoimme komppanian kahteen
joukkueeseen . Kersantti Lam -

#

Hhä

nosen telttaan.

räinen. Polviani heikotti väsymys ja vastuu. Miten ihmeessä selviäisin...?

Pimeästä kuuluu terävä kysy-

komppanian pidetyn, ja taitavan johtajan, kapteeni Heinosen sekä allekirjoittanutta lukuunottamatta kaikki muut

Mutta

jälkeen kannetTeltta toisensa
tiin kuormastoon ja komppania aloitti synkin ilmein marssin samaa tietä jota jokunen
tunti sitten olimme taivalta-

Kun palasimme maantielle,

Miten kapteeni Heino-

- on käynyt?
sen

jo ennestään vajaavahvuisesta
komppaniasta noin 50 miestä
rivistä pois ja mikä pahinta,

erä-

maassa.

Haravoimme niemen pi-

ilmoitti joku pimeässä, että

- päiillikkö. Kaikki muut
panian
upseerit ovat joko kaatuneet
tai haavoittuneet.

toimeksi. Hyöktäys oli vienyt

koilivat säkkipimeässä

meässä. Yksi haavoittunut vi-

hyen asiallisesti hän selosti ti-

Vänrikki on nyt komp-

Komppanian
pantava heti

sana ehti perille.

sa.

lanteen:

puhutteluun.
uusi jaoitus oli

Se teksti takasi äkkiherätyksen! Synkeät kiroukset sin-

Kutsuin joukkueenjohtajat

sehän tarkoit-

panian komentoryhmän johta-

ja alikersantti Virtanen. Ly-

jaksi ja larkko toisen.
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LAUTTAMUKSEiI VÄKEVÄT
SOTAROMAAT{ IT TAAS SAATAVAI{A

a[ä
sotilaat
Sotapoliisit
Korpipartio

Vieraan §pärän
Hiljaiset

Saappaat edellä
Haavoittuneet leijonat

MikinkidMsioona
Rautasaappaat

CUTVT\4Eru5

ERIK EKHOLM
Tässä ratkesi
Suomenkin kohtalo.
Stalin ja Hitlerin
ulkoministeri von
Ribbentrop
vahvistavat
vel,ellisellä
kädenpuristuks€lla
Euroopan iaon

$l
:

I

\l

\,

Neuvostoliiton
talvisotaan

Iiittyvänä
Suomeen

suuntaama
propaganda on
esimerkki
jokseenkin
täydellisestä
epäonnistumisesta. Sen kömpelöt

tekstit kävivät

usein vitseistä ja
uhkailut vain

Iujittivat
mielialaa.
Mistä tämä

johtui?

Miksi eivät
poliittisen
valistustyön
ammattilaiset
kyenneet
parempaan?
412

kopaqanda

rskeb kfuhaan

VUONNA 1928 päätti III Internationaali muun muassa
näin: "Muodollisen aseistariisunnan ja tosiasiallisen varus-

tautumisen vastakohtaa ei
Neuvostoliitossa ole, koska se
valmistautuu vallankumouk-

selliseen sotaan." Kääntäen
tåimä merkitsee tietenkin sitä,

että kaikki muut hyökkäyssodat ovat tuomittavia imperialismin ilmentymiä.

SEKAVAT
PERUSTEET

ei uskottu

Kun Neuvostoliitto ennen talvisotaa ryhtyi esittämään vaa-

muuta myöntyvän vaatimus-

timuksiaan Suomelle, ilmoi-

tarvittavankaan,
koska katsottiin Suomen Baltian maiden tapaan ilman
ten edessä.

Kun Stalin sitten suuntasi

tettiin kysymyksessä

Puna-armeijansa selvään ja

Sen kummempaa motivointia

avoimeen hyökkäyssotaan, ei
sitä enää voitukaan perustella
pelkästään vähäisillä aluekysymyksillä ja "suomalaisten
provokaatioilla"
virallisen

olevan
vain Leningradin suurkaupungin turvallisuuden. Asiaan ei
sisältynyt ideologisia eikä vallankumouksellisia aineksia.

-

doktriinin mukaan nämä eivät
voineet olla casus belli, sodan
syy. Mukaan oli tässä vaiheessa otettavår Kuusinen ja
vallankumoussota "Tanneria.
Mannerheimiä ja Suomen kartanonherroja vastaan". Tämä
sopi muutoinkin hyvin piirustuksiin, koska vallankumousteeman katsottiin samalla tehokkaasti nakertavan Suomen
puolustusta sisältäpäin

Tiedämme. cttä Kuusisen

oli
propagandavaltti ja
Neuvosto-S.romi

huono

vain

omiaan lisäiimään suomalais-

ten päättäväisyyttä

näiden
puolustaessa vapauttaan ja it-

senäisyyttään. Kaksijakoiset
sodan syyt
Leningradin

- vallankumous
turvallisuus ja
olivat myös omiaan sekoit-tamaan Neuvostoliiton propagandatekstejä erityisesti sodan
alkuvaiheessa.

HORJUVA
ASIASISÄLTO
Propagandassa käytettävät
asiatiedot perustuivat tieten-

Neuvotteliiat ovat palanneet
Moskovasta 15. I1. 1939. Rouva
Linda Tanner on tullut miestään ja
valtioneuvos Paasikiveä vastaan

Ns. Mainilan laukausten johdosta
suorittivat suomalaiset erittäin
tarkkoia tutkimuksia, joissa
todettiin laukausten täysin
kiistattomasti tulleen
Neuvostoliiton puolelta. Tässä
kuulustelupöytäkirlan liitekartta,
jossa näkyvät kolmen tähystäjän
havainnot tapahtumasta. Luvut
ovat kompassisuuntia, ympyröissä
laukausmääriä, oikealla alhaalla
kranaatinheittimen tuliasema

kin pääosin Suomen Kommunistisen Puolueen raportteihin. Koska mainitun tässä vaiheessa maanalaisena toimivan
puolueen tehtävä oli vallankumouksen valmistelu Suomessa. antoi se saavutuksistaan ja

mahdollisuuksistaan

tässä

suhteessa työnantajalleen ilmeisesti liian ruusuisen kuvan
kukapa nyt omaa työtään
-moittisi. Lisäksi oli l93O-luvun pulavuosina noin 12.000

Suomen kansalaista pääosin
salateitse siirtynyt Neuvostoliittoon. Heidänkin kertomuksensa olivat ilmeisesti omiaan
vahvistamaan käsitystä maan
vallankumousalttiudesta.
Neuvostoliiton radiopropagandan tavattoman heikko
asiantuntemus perustui edellä
esitetyn lisäksi ilmeisesti
myös siihen, että käytettiin
vanhoja, vuosia sitten vallankumousta varten varattuja kli§eitä
muuten on vaikea selittää- esimerkiksi lupauksia
kahdeksan tunnin työpäivästä
ia kuvauksia kartanonherrojen

nälkää näkeviin työläisiin
kohdistuvasta "sorrosta".

Tekstien valitsijat eivät ehkä
täysin tajunneet sitä, että suomalainen kohderyhmä, joka
sai vapaasti tietoa kaikkialta.
heti tiedosti kömmähdykset ja

propaganda oli

enintään

ilpeyttä.
Erehdykseen vaikutti var-

omiaan herättiimään

h

maankin myös se, että ulkomaitakin käsittelevää tiedotusta oli opittu rutiininomaisesti
suuntaamaan oman maan kansalaisiin, joilla ei yleensä ollut

tilaisuutta kontrolloida tietojen todenperäisyyttä. Luiskahtaessaan ulkomaille suunnattuun lähetykseen olivat alun
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perin oman maan kansalaisille

SUO,IUIEN KANSANHALLITUKSEN

J
-

Tannerln kurJao hallltuksen rlkolllsen poll-

ri

;

ltä-Suomessa

muodostettu maamme uusl hallltus, vällalkalnen l(anranhallltur, loka tåten kutsuu koko
Suomen kansaa ralkalsevaan talsteluun pyövellen Ja sotaprovokaattor,en hlrmuvallan
kuklstamlseksl.

Se taantumukselllnen, ahnas- rahavalta,
toka vuonna l9l8 ulkomalsten lmperlallstlen
Gotaväen avulla hukutil verlvlrtolhln Suomen
lyötåtekevän kansan kansanvaltaisen vapauden, muuttl meldän synnylnmaamme

lahtarlhelvetlksl työtätekevllle. Myytyåån
maamme ltsenålsyyden edut, Suomen rahavaltlaat yhdesså kalkenlalstenSuomen Ja Neuvos-

tolllton kansoJen Imperlalistlsten vlholllsten
kanssa lakkaamatta punolvat neuvostovastalsla provokatoorlsla sotajuonla Ja lopuksl

syökslvät maamme sodan påtslln Soslallstlsta
Neuvostolllttoa, Suomen kansan suurta yståvåä vastaan.

Tåssä krllttlltsessll tllanteessa

Suomen

vostomaan kansoJen kanssa,

katsovat

työtä ekevän kansan syvät rlvlt, Jotka ovat
alna tahtoneet la tahtovat eläå sovussa Nehloonnolllseksl olkeudekseen ja pyhåksl velvolllsuudekseen ottaa synnylhmäan kohtalon
omlln varmolhln l äsllnså. Eri puoltlla rftata
on kansa lo noussut Ja Julislanut volmaan

f,ansanraltaison fasorallan. Osa Suomen
armeuan sotllalta on Jo sllrtynyt kansan
kannattaman uuden hallltuksen puelelle.

Neuvostollltolle, loka el mlllolnkaan ole
uhannut elkä hälrlnnytSuomea, loka on alna

pitänyt arvossa sen rllppumattomuuttl

Ja

kahden vuoslkymmenen aJan sietänyt katalaa
sotaprovokatlota valko-Suomen selkkailevaln
vallanpltä,lien taholta, sllle on nyt käynyt välttämättömåksl tehdå Punalsen Armeljan volmln

loppu tåstä sen turvallisuutla

uhkaavasta

vaarasta, Tåmä tarkoltus vastaa tåydelllsestl
meldånkln kansamme elinetuJa. Senvuokst
Suomen kansanloukot otlavat valtavalla ln.
nostuksella vastaan ullaan, voitlamattoman
Punalsen Armellan la tervehflvät sltä, tletäen,
että Punalnen ArmeiJa saapuu Suomeen el
vallolttajana, vaan kansamme ystävånå la
vapauttaJana,

Suomen Kansanhallltus, ollen varmastl
vakuutettu siltä. ettel Neuvostollitolla ole
mlnkåänlalsla maamme rllppumattomuutta
vastaan tåhdåttylå tarkoltuksta, hyvåksyy
tåydcllisestl Punalsen Armellän tolmlnnan
Suomen Blueella

ketään käännytetty.

ULI S TUS

kansan, Jonka on valKansan tahdosta
lannut vlha Ja suuttumus Calanderln-Erkon-

tltkan lohdosta,-oo tänåån

tarkoitetut tekstit hämmästyttäviä kummajaisia, joilla ei

la kannattoa sltä,

Suotnen

Kansanhallltus pltll cttå arvaf,mattoman !uu.
rena apuna Suomen kansalle Neuvostollltoo
taholta sltå varten, ettå yhtelstn po.nntstukslo
sastatslin mahdolllslmman plan hävltetyk§l
se varsln vaaralllnen sodan pesäke, Jonka

sotaprovokaatlorlen rlkolltnen hallltus oo
Suomeen luonut.

Tåmän tehtävån suorlttamlseksl mahdol.

llslmman nopeastl Suomen Kansanhallltuc
kutsuu Neuvostolllton hallltusta antamaan

Suomen Kansanvaltalselle Tasavallalle kalk-

kea !ålttämåtönta apua Pux3l§en Armellao
volmin.

Osaaottamaan yhtelseen talsteluun kärl

kädessä sankarillisen Punalsen Armetrao
kanssa on Suomen Kansanhallltus Jo perus.
tanut enrlmmäioon !uomalals!n srmoilslunn!o,

Aloittaessaan oman sotapropagandansa Neuvostoliitto

Jota edessäolevlerr taisteluJen kuluessa tullaan täydentåmään silhen vapaaehtolslna

lllttyvlllä vallankumoukselllsllla työlälslllå lr
tabnpoltlla ta losta on måärå tulla tulevan
Suomon l(snsanarmofl!n lula ydlnjoukko.
Enslmmålnen suomalalnen armeuakunta srl
kunnlan tuoda pääkaupunklln Suomen Kansanvaltalsen Tasavallan llpun !a pystyttåå
sen Ifesldentln llnnan harjalle, työtätekevleo

rlemuksl la kansan vtholllsten kauhuksl.

Metdää valtlomme tulee olla lanunraltolnen tasavalta, Joka palvetee kansari etu-

samalla suojautui entistäkin
tehokkaammin ulkopuolelta
tulevaa tietovirtaa vastaan:
yksityisradioita takavarikoitiin, radion kuuntelua tarkkailtiin. Tavanomainen viestiväline oli lankaradio, jonka
keskusradiota hoiteli poliitti-

nen virkailija. Rintamajoukoille jaetuista radioista oli

eroltukseksl CaJanderlefl Ja Erkkolen

eräissä tapauksissa kokonaan

kapltalistlen Ja kartanonherraln etula. Mutta
meldän valtlomme el kultenkaan ole luonteeltaao neuvostovaltlo, slllä neuvostolå4eitelmää el volda saattaa volmaan pelkäståän

poistettu jaksoluvun valitsin,
joten niillä voi kuunnella vain

tasavallasta, joka palvelee
rahavallahoda

Ja,

hallttuksen volmln, llman koko kansan

lt

eritoten talonpoikatston suostumusta.
Tämän mukalsestl on meldän hallltuksemnre Suomen kansanvaltalsen Tasavallan
Kansanhallltus. Se tulee noJautumaan laaJaan tyOtätekevlen lanaanrlntamaan. Nykylsessä kokoonpanossaan pitåå Suomen Kansanhallttus ltseåän vällatkalsena hallltuksena. Sen kokoonpano tulee hetl maan pååkaupunklln Helstnklln saavuttua Jårleslettlvåksl uudelleen Ja täydennettävåksl työtåtekevlen kansanrlntamaan osalllstuvlen crl
puoluelden ,a ryhmten edustallsta. Kansanhallltuksen lbpulllnen kokoonpano, sen val.
tuudet Ja tolmenplteet tulevat ylelsen, yh.
tälälsen, vållttömin ra salalsen äånlolkeudel
poh,alla valltun Eduslunian vahvlstettavlksl.
Suomqn Kansanhallltus katsoo enslsUal.
seksl tehtåväkseen Suornen lahtarlen hallltuksen kuklstamlsen, sen aseelllsten volnrlen
murskaamlscn, rauhan solmlamlsen ta Suomen rllppunrattonruuden l8 turvalllsuuden
takaa mlsen rakentamalla lu,lat yståvyyssuh.
leet Neuvostolllton kanssa.
Suomen Kansarrhallitus kåäntyy Neuvostolllton hallltuksen puoleen ehdottaen sol.

mlttavaksl keslintlsarun toplmur §uomen
ta Neuvostolllton vällllå la tåytettävåksl

Suomen kansan vuoslsatalnen tolve: l(arlrlan lansan l!llsn ,hdiståmlnen §iomen
haran lanera, liltlton ttn thtonli!0on lt
iligpumattomaan Suomon yaltldon. Suomen
Ka'nsar,hallltuksella

on tåysl syy tolvoa,

eltä 3en noudattama vrtms suunla ystå'
välllsten suhtelden volmaan saattamlsek.
tl N€uvostolilton kanssa suo Neuvostolllton hallitukselle mahdolllsuuden suostua
tållalseen esllykseen.
Kansanhallltus haluaa ylläpitäå ystivältlslå suhteitr kaikklen muldenkln valtlolden
kanssa. Se tunnustaa Suomen talcudelliset
la linansslslloumukset muihrnvaltlolhrn nähäen, mtkåll nämä sltoumukset elvät ole rls-

kiinteästi asennettua paikallis-

ta asemaa.

NEUVOTTELUJA
TUETAAN
PROPAGANDALLA
Hyvä kansainvdlinen

tapa

vaatii, että valtioiden välisistä
neuvotteluista ei anneta tietoja

julkisuuteen ennen lopullisia

tuloksia. Näin menetellen ei
eri yksityiskohdista synny arvovaltakiistoja ja myönnytysten teko on mahdollista.

Neuvostoliitto rikkoi karkeasti tätä periaatetta vastaan
radioimalla 3 l. 10.39 Moloto-

vin puheen, jossa tämä antoi
varsin tarkkoja tietoja Neuvostoliiton Suomelle esittämistä vaatimuksista, jotka
näin
suurvallan arvovallan
huomioonottaen
saivat lähes uhkavaatimuksen
luonteen.

Heti tiimän jälkeen

myös

varsinainen propagandamylly
alkoi pyöriä. Lähetyksissä vii-

tattiin usein Baltian maiden
"jdrkevään" taipumiseen ja

trlldassa Suomen suverenlteetln kanssa Ja
mlkäll loku nälstä yalt:oislr el ryhdy viha-

esitettiin suoranaisia uhkailujakin. Tulevaa sotaa alettiin
hyvissä ajoin vierittää suoma-

Slsåpolltilkassaan Kansanhallltus asetlas

laisten syyksi. koska niimä
näyttivät siihen valmistautu-

nlellsiin tEkolhh Suomen Kansanvaltalsta
Tasavaltaa Ja sen Kansanhallltusta vsstaan.
Itt€lleen seuraavat tehtävåt:

l)

Suomen Kansanarmeljan luomlnen;

2) suurten yksitylspankkien

la

suurten

leolllsuuslllkkeiden saattamlnen valtlon valvonnan slalslksl rs lvustusioimenplteltä kesklsuurulslen Ja plenten lllkkelden tyväksl;

3) erlkolsten tolmenplielden toteuttaml-

Kuusisen quisling-hallituksen julistus lentolehtisenä, iatko seuraavalla sivulla

van rrun. liikekannallepanolla
ja Kannaksen linnoittamisella.
Väite on tietenkin samaa luokkaa kuin ne nykyiset kannanotot, joiden mukaan pommi-

suojien rakentaminen johtaa
sotaan.

Suomalaisten päättäväisyys
neuvotteluissa näyttää herättä-
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^-rl

Propaganda,.,
oco tyÖttomyydcn lopellamlseksl kokonaan;

t)

työpålvän Iyhrnlämlnen S.tunttseksl,
2-vllkkolsen kesäloman turvasmtnen tvölätstlle J8 työvåen sckå mutden pattanriarittt.
l!ln. rsuntovuokfaln alenlamlnen;
5) suurtllola omtslavten kaflanonherraln
mald€n pakkoluovutus, kaloamatta talonDol-

hln

lllukslln ,a omstsuuteen sekä p-ikkoiuo-

vutettulen malden luovuttamtnen tllattomilte

Ja- rnaanpuutteessa

oleville talonpotkatsvll-

lelllöllle;
6) talonpolkaln y.psutlamlnen veroråsllen
ESkSUsle;

7) v.ltlon kalklnpuollncn avustustolmlnta
vehåväklsten vtueluäln talouden kohottamtseksl, cnst lUassa rntamalta hetlle llsäå
m.ala, laldunts la mahdolllsuuden mukaao
myös korltarvemetsåä suurllta kartanonher.
rollta pakkoluovutetullta tiluksllta;
8) Suomen valtlomuodon sekå halllnto.
,a.olkeuslaltokseo perlnpohlalnen ksnsan.
Yaltalstutta mlnen ;

.9) valtton

stvtstysmäärärahoJen korotta.
uudlsiamlnen lurla mulden våhåvaratslen las.

,s koululaltoksen
vrten työväen
mlnen

ten.koulunkåyntimahdotllsuudet sekå pttien
kalkln. puoltn huolta kansanslvlstykseä, ile.
teen, klrJalllsuuden Ia tatteen kehittåmriestå
edlstykselltsesså herigesså.

. Kansan vlhaama Calanderln ta Erkon
rahavaltalnen halttrus, 1ok-a on teh'nyt kaikkl mitå on mahdolltstä saattaahsee"n syn-

nylnmaamme lurmloon, menetettyäån kaiken kannatuksen kansån keskuuäessa, on
nyt, kuten on saaiu Uetåå, eronnut virasta.

Tåmän

vthatun hallttuksen sllaan on

ase-

tettu Tannerln hallltus. Mutta- Tanner on
samallalnen kansan vlholltnen kuln Calan.
derkln. Tannerln hcllltus et ole htventäk'ään
parempl, ellel vleliktn huonompl, kutn SaJanderln hallttus. Se on kansallemme \.htå
vihattu kuln CaJanderinktn hallitus.
Alettalooo nuo gylrcllt §uomcsh tcltottct

Lylttt![n rnlahln lolo rsrarlllolncn

liturtoglll

[a!.

Nouse, Suomen kärslnyt työt5tekevä kansal Kåy uliarstl talsteluun sortalalst la pyö.

vellesl hlrmuvaltaa vastaanl

Nouskaa kalkkl kansalalset, lollle svnnvtnmaan tulevalsuus on kalllsl
Karkoittakaamme kansan harttollta synkän
taantumuksen Joukklol
Ralvalkaamme tle kansan hyvlnvolnnln Ja
kulttuurln nousulle, kansamme-vuoslsatalstdn
kansallisten lolvelden toteuttamlsltlel

y0llrA[00[

§uof, Elt

Ty0tIBTEf,, Tttoil.

P(II!(IEII JA TTOTtrIEIEUII §IYTSTYIIEI§T.'i
ETIMÄH JA SYOtrTEil ASIAI

VAPAAX

RIIPPUTAITOiIAII 8UOilEX

ItrsAiyttTtlsEil
'A rtSAvArLA[ UpUr lr[A_
ETEEilPItt, V0|TTOOil
Tcrljoella, I pnl ,ouluLuut. v. l§I9

SUOMEN KANSANHÅLLITUS:

Suomen

rajaa."

TILANNE
KÄHJISTYY
Tuli sitten

marraskuun 26.,
Mainilan laukausten päivä.
Jo ennen mainitun tapauk-

sen julkistamista Moskovan
radio aloitti kello 17.10 rajun
hyökkäyksen Suomen hallitusta ja erityisesti päåiministeri
Cajanderia vastaan tiihän tapaan:

miö tuo Cajander, temppuileva narri, mutta tosiasiat seisovat vankasti paikoillaan.
Koko tiimii siiiilittiivii peli iatkuu vain siksi, ettii piiiistöisiin

vastoomasta

kysymykseen,

jonka Suomen kansa on asettanut juoniinsa sotkeutuneelle
hallitukselle:'Miksi Latvia,

Viro ja Liettua ovat tehneet

Kansanhallltuksen puheenJohtaJa
la Suomen ulkoastatn mtntstert Otto luuglnon.

Neuvostovenöjiin kanssa sopimuksen, joka takaa niille riippumattomuuden, rauhan ja

Kansanhalhtuksen varapuheenJohtala

n

lustusta, sillii ylviis Leningrad
on aivan liihellii vihamielisen

la valtlovaratn mtnistert Maurl Rosentorg
Puolirstusmlntstert Alset Anttlla
Slsäastatn mtntstert Tuule Lohsn.
MaanvtlJelysmtntstert Amas Älhlä.
Vallstusmlnlstert lntsrl Lohtlnon.
Karfalan aslatn mlntsterl Ps0yo Prcttonon

rauhallisen työn mahdollisuu-

det, mutta Suomen hallitus
katkaisi neuvottelut pitiiiikseen kansaa jönnityksessö?"
Cajander pyöriihtelee viikäiriinö, viiöristelee ja
kiekuu kukkona ja ratkeaa sitten iikkiö itkuun. Cajander
surkuttelee Viron, Latvian ja
Liettuan poliitikkoja. He
osoittivat näet olevansa lyhyt-

niiköisiö. Mutta hiin ofi kaukoniiköinen, hiin, narri pööministerin paikalla!"

Kysymys Baltian maiden
riippumattomuudesta

ja

rau-

hasta toisen maailmansodan
vuosina kuten myös Suomen

hallituksen

kaukonäköisyy-

destä syksyllä 1939 on tosiaan

mielenkiintoinen

ja

pohtimi-

sen arvoinen.
Otto Wille Kuusinen allekirjoiftaa liittosopimuksen Stalinin kanssa "Suomen kansan nimissä"

MAINILAN
LAUKAUKSET

neen hiimmästystä. Sitä ei

kello l0.OO julkaistaan siffen

Seuraavana aarnuna 27.11.39

kahakoista suojeluskuntalaisten ja reserviläisten välillä,

mäntä kertoi itsekseen tutki-

Suomella oli länsivaltojen salainen tuki, joka vähää aikaisemmin "oli onnistunut hävittämään Puolan".
Eräissä lähetyksissä puutut-

kulkutaudeista, taloudellisista
vaikeuksista jne.
Useissa radioliihetyksissä

sä niihdessään, kuinka uhkaavan lähellä Leningradia suo-

Suomen sisäisiin
asioihin mm. antamalla tietoja

l9.l1.39 kerrottiin

voitu selittää muuten kuin että

tiin myös

korostettiin

neuvostokansan

yksimielisyyttä.

Niinpä
kokouk-

sesta, jossa muuan perheene-

neensa karttaa ja pelästyneen-

huolellisesti valmisteltu uutis-

pommi: suomalaiset ovat

"Eiköhön meidiin todella

Mainilassa ampuneet tykistöllään rajan yli ja tappaneet joukon Puna-armeijan sotilaita.
Uutiset kertovat kansalaisko'
kouksista, joissa lrningradin

pitiiisi pohtia rajojemme puo-

työläiset ovat "sielunsa sy-

malaiset ovat. Loppupontenaan hän toi ajatuksensa julki
näin:
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vyyksiin saakka jåirkyttynei-

tä".

Sitten puhuu "työtäteke-

vä" vihasta vapisevalla äänellä:

"Puolan sotilasviranomaiset viiittiviit aikoinaan, ettii
Neuvosto-Venäjiin tankit ovat
teMyt vanerista, mutta vaikeaksipa kiivi heidiin olonsa,
kun tankkimme vyöryiviit rajan yli ja Puola vajosi kasaan
kuin korttitalo. Kauhunomaisen pelon vallassa pakenivat
puolalai s e t nähde s siiiin S ovj e -

f,turinlatstn

tin valtavat s61sl<snss1.
-Me lupaamme heti ensimmiiisen
köskyn kuultuamme
puolustaa isönmaatamme ja
antaa hyökkiiiijiille kuoletta-

Poliisin vanha tuttu eIä-

TUTTU ASIA

oli taas
maanantaiaamuna päässyt putkxta.
Vanha ja vakava kons-

mäntaiteilija

kerran

van iskun."
Esimerkki on hyvä

syyssotaretki
Hitlerin jo lyömän Puolan sel-

kuussa toteutettu

taapeli päätti yrittää

puhua miekkoselle hiu-

kään on kieltiimättä hyvä lähtökohta myös Suomen talviso.
dalle. Pientä eroakin tietenkin

kan "moraalia" ja virkahti:

on: suomalaiset eivät esimerkiksi "paenneet pelon vallassa

Oletkos koskaan
kuullut
sellaista sanaa
kuin työ?

nåihdessään Sovjetin valtavat

sotakoneet".
Seuraavana päiviinä kertoo
Leningradin radio jälleen "lukemattomista rajaloukkauk-

sista". 'Työläiset ja intelligentsija" vaativat kiihkeästi
"jyrkkiä toimenpiteitä Suo-

Ensimmäiset neuvostojoukot ylittämässä Raiaiokea

mea vastaan".

Leningradin radio jatkaa

mien kautta. Samana päivänä

Annetaanpa suo-

seurasi vielä lähetys, jossa
kerrottiin presidentti Kyösti

18O

miljoonaa kyllii lakaisee
maan pinnalta sellaiset hou-

moituksesta sotatilasta Punaarmeijan aloitettua sotatoimet.

kat, jotka eivöt ymmörrii mei-

Näin se kuului:
"Suomen presidentin rois-

28.11.39:

malaisten- narrien nöMö, ettii Kallion radiopuheesta ja

diin antaa olla rauhassa."
Moskovan radio kertoo samana päivänä yhä uusista rajaloukkauksista:
uomalainen joukko-o sasteki tiinöiin hyökkäyksen,

"S

to
jolloin me ensin periiydyim-

me, mutta saatuamme apua
heitimme vihollisen rajan

vli."

Seuraavana päivänä kerrottiin vielä suurista neuvosto-

vastaisista mielenosoituksista
Helsingissä.

Hyökkäyksen kulissit alkoi-

vat olla valmiit.

il-

tomainen ilmoitus: Suomen
presidentti julistaa maan sota-

tilaan!"
Kommentti on sikiili merkittävä, että näihin päiviin asti
on eräissä Neuvostoliiton tietolähteissä kerrottu Suomen
julistaneen sodan Neuvostoliitolle 30.11., minkä jiilkeen vihollisuudet vasta alkoivat.
Näppåirä tulkinta.

Tiimän kirjoinaja muistaa
sarnana tai seuraavana päivänä kuulleensa ensi kerran Suomen asemien käyttiimillä taa-

ASEET PUHUVAT

juuksilla "sotauutisen", joka
kertoi, kuinka muuan Lenin-

30.11.39

komppania kokoontui

Hyökkäyksen alkaminen ilmoitettiin kaikkien radioase416

gradin lähelle

majoitettu
sota-

miesneuvoston kehotuksesta
neuvotteluun kuultuaan suo.

malaisten hyökänneen rajan
yli. Poliittinen ohjaaja selvitteli tilannetta, minkä jdlkeen
muuan sotamies ehdotti, että
Suomeen tehtäisiin ehkäisyhyökkäys.

" Hyökkiiömmekö? tiedusteli poliittinen ohjaaja.
Hyökkiiiimme! toistivat
yhteen iiiineen. "
sotamiehet
Seuraava merkittävä tieto
oli Kuusisen hallituksen kanssa tehty "sopimus". jossa
muun muassa kerrottiin näin:
teuttaa Suomen kansan vuosisataiset toiveet Karjalan kansan jiilleen yhdistiimisestii sille sukua olevan Suomen kansan kanssa liittiien se yhtenöiseen Suomen lasnssgn

- -

Siinäpä on asiaa kuin suoraan Akateemisen Karjalaseuran juhlapuheesta! Eivät tainneetkaan ylioppilaspojat olla

tyhiiä haaveilijoita...

JATKUU
SEUR. NO:SSA

Ka oonhan mie!
Kerinnostui
ukkeli.
- nuor
ra Viipuris yksi
konstaapel otti minnuu
T or kkeli n pu istossa n iskasta kii ja sano: "Työ
taijatte oIIa taas juovuksissa?"

KEVYT LÄHtö
Karjalaisisäntä
pysähtyy evakkoon
Iähtiessään talonsa
edustalle, vilkaisee
taakseen ja painaa
sitten päättäväisesti

portin kiinni

samalla lausahtaen:
Siin se
- velkane iääp
niin
talo
jotta siin ei oo
uuvenkaa omistaja
helppo assuu,

VILJO SIPILÄINEN

Uomaan

Jouluna
Uomaal le

pohjoispuolisiin erämaihin
mahtui talvisodan
päivinä porukkaa.
Ei ollut harvinaista,
ettå joukot marssivat ristiin kohtaa- mahdollista. Kotiseudun eli
matta toisiaan. Sortavalan maalaiskunnan väTaistelu saattoi syn- ki - omaiset, tutut ja tunteolivat suurentyä tilanteissa, jois- mattomat
poikiaan
moisesti muistaneet
ta ohjesäännöt eivät Uomaan rintamalla.
Tarpeenhan ne kaikki lahjat
puhu mitään.
olivatkin: moni poika ei
Suoraan joulun- YH:hon liihdettäessä ollut
vietosta hyökkäyk- saanut juuri kokardia enempää
sotilaallista varustusta, aseissen kärkiioukkuee- tusta
lukuunottamatta.

seen lähtenyt ryhmänjohtaja kertoo.

VIETIMME joulua 1939 Saarijiirvellä tukkikämpässä.
Kuuluimme JR 34:n I Pataljoonaan, jonka komentaja-

Oli siinä sitten vastailemista pakettien mukana tulleisiin
kirjeisiin. Se tehtävä olikin jätettävä joulupäiväksi, joka oli
tarkoitettu lepopäiväksi.
Huolto oli toiminut hyvin.
Mutta ei niin hyvää. ettei jotain negatiivistakin: pikakivädriampujani Simo Kokko,
Helylän poikia, sai suurehkon

na oli aluksi majuri Walkama
ja sittemmin kapteeni Vahla.

paketin, jonka heti havaitsi
jossain portaassa avatuksi.

Komppanian päällikkönämme
oli luutnantti Erkki Sirola.Tä-

Kääreeseen oli kirjoitettu: Ollut mukana ilmapommitukses-

män l.Komppanian IV Joukkueessa olin pikakiväåiriryhmän johtajana.
Olimme partioretkiltiimme
päässeet lepäiimään ja suurta
juhlaa viettiimään. Ennen aattoiltaa tervasimme suksiamme

ja

korjailimme varusteitamme, sillä pitkiä taukoja ei
suinkaan ollut odotettavissa.
Olipa epiimäiiräisiä huhuja jo
liikkunut siitä, että pikapuolin

olisi odoteftavissa
käiimään

låihtö hyök-

ja kaiketi Uomaan

sa! Ja niin oli käynyt "ilmapommituksessa", että kotoa
Iähetetyt tupakat olivat siinä
hävinneet.

Vakavampaakin ohjelmaa
oli illan mittaan ja pastori
Rantamaakin kävi puhumassa
meille.
Jouluaamuna alkoi kahvinkeitto. Sitä herkkua oli vielä

tuolloin runsaasti. Sotaa

ei

tuntunut olevankaan. Olo tuntui leppoisalta ja vatsa täydeltä.

koko

oli niin iso,

että

joukkueemme mahtui

siihen. Illalla saapui reellinen
paketteja ja muonaa kåimpille.
Paitsi henkilökohtaisia paket-

teja tuli tuntemattoman sotilaan paketteja niin runsaasti,
että jokainen joukkueesta sai
låihemmiis kymmenen pakettia
mieheen.

Niihin sisiiltyi kaikkea
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oli kuin

olikin

harjoituksissa kohti padon
vierellä olevaa majoituspaik-

kaamme.

Minkäänlaista ilmatorjuntaa ei näillä halmeilla ollut,
joten olisi luullut tuosta korkeudesta pommitettaessa tulevan selvää jälkeä. Näin ei onneksemme kuitenkaan käynyt,
sillä pommit menivät parisensataa metriä pitkiksi ja putosi-

vat Saarijdrveen tehden lukuisia avantoja ja levittäen pohjamutaa pitkin valkeaa jäätä.
Seuraavana aamuna kello 9

oli lähtö. Joukkue hiihtäisi

kolmen päivän muona muka-

naan Uomaalle vievän tien
varteen. Se käynäisi oikotietä
korven halki ja odottaisi siellä
määrätyssä maastonkohdassa
pataljoonaa, joka liihes samoihin aikoihin lähtisi marssille

Uomaalle johtavan maantien
suunnassa. Perillä ehkä joutuisimme odottamaan pataljoonaamme parikin päivää.
Sää oli aamulla lämmennyt
eikä pakkanen ollut paljoa-

kaan nollan alapuolella. Hyvin tervatut suksemme luistivat mainiosti, jos kohta kulla-

kin oli kannettavana

selässään

melkoiset taakat.

ollut

Ei

mahdollista ottaa kaikkea jou-

suuntaan.

Kiimppä

Kohteena

tukkikiimppämme ! Viisi jykevän näköistä pommaria lensi
verraten alhaalla, ehkä noin
600 metrissä, ja tyhjensi pommikuormansa kuin ainakin

JOULUPAKETTEJA
IDÄSTÄ
Hiljaisuus sai äkkilopun: idästä alkoi kuulua tuttua surinaa,
vartiomies juoksi kiiruusti tupaan ja ilmoitti pommikonelaivueen lähestyvän.
Ei muuta kuin kiireen vilkkaa ulos aikanaan kaivettuun
taisteluhautaan.

lupaketeissa saapunutta hyvää

mukaan, kun jo muutenkin oli
muonaa ja ampumatarvikkeita
kylliksi. Surku oli jättää vehnäset ja muut herkut kiimpälle
tietäen, että takaisin tulosta ei
varmaan enää tulisi mitään.

UOMAAN
SUUNTAAN
Joukkue hiihti parijonossa pit-

kin korkeitten ja ikivanhojen

havupuitten reunustamaa metsälinjaa. Se johti viivasuorana
eteenpäin seuraillen onnistuneesti joukkueenjohtajan antamaa kompassisuuntaa.
Edessä olin tunnustelijapartiona yhdessä konepistoolimiehen kanssa. Vihollista ei
ollut odotettavissa vielä tässä

maastossa,

joten

etenimme

ehkä liiankin huolettomina.
Välillä pidettiin tupakkataukoja, kiirettä ei ollut.

Maasto oli todella mahtavaa. Saatoimme ihailla luonnon jylhyyttä.
Joukkue läheni jo Uomaan

maantietä. Edessä vasemmalla näin pienoisen lammen.
Kävimme valppaammiksi.
Samassa ratsasti rinnettä

alas noin 300 metrin päässä
meistä ja lammen vastakkaiselta puolen jäiille veniiläinen
upseeri! Pyysin merkein vänrikin eteen ja kysyin, pitikö
ampua. Hän kielsi, koska emme olleet vielä tavoitteessamme ja kun ei ollut tietoa, minkdlainen plutoona saattoi olla

kankaalla lammen toisella
puolella.

Ratsastaja karautti pian takaisin ja me aloimme varoen
edetä kohti maantietä, joka oli
lammesta vain noin kolmensadan metrin päässä. Kapusim-

me ylös rinnettä viiltellen liikoja kolinoita. Tie näkyi edessiimme harvahkon havumetsän läpi.

Mitään liikettä ei näkynyt.
Vasempaan Uomaalle päin tie
kulki tasaista kangasta pitkin,
oikealla se laskeutui puronot-

täni kuuluvaan kavioiden kapseeseen
tulossa tuntui ole- ratsastajia.
van useita
Kuulin pikakiväåiriampuja

Simo Kokon karjaisevan:
Seis! Tunnussana!

-Se oli kyllä turhaa kohteliaisuutta, sillä rulijoista ei ol-

lut epäilystä.

Samassa

pikaki

vii.iirit räviihtivätkin

emme

laulamaan. Edestä kuului osumien
aiheuttamia mätkiihdyksiä.
Vilkaisin asemastani tielle
ja näin valkoisen ratsun laukkaavan ohitse ilman ratsastajaa. Sitten saapui paikalle
joukkueemme johtaja låihtien
parin miehen kanssa ottamaan
selvää, mistä oikein oli kyse.
Hetken kuluttua leimahti

olleet yllätettävissä tulipa ve-

edessä vänrikin suunnalla. Sa-

nåiläinen kummasta suunnasta

massa sukelsi metsän pimen-

tahansa.

nosta eteeni mies. Ohiampumisen mahdollisuutta ei ollut
ja mies kaatui eteeni niin että
päiimme olivat metrin päässä
toisistaan. Samalla tein merkillisen havainnon: miehellä
ei ollut jalkineita eikä lakkia-

kelmaan, jossa oli pieni silta
puronuoman yli.

jo hä-

Tapaninpäivä alkoi

miirtyä. Kello

oli

kolmen

maissa iltapäivällä.

Vänrikki Hakanen ratkaisi
asian näppiirästi: kaksi ryhmää kumpaankin suuntaan ja
Jouluna riitti purtavaa

Havahduin äkkiä kello yhdeksän paikkeilla illalla edes-

eri puolille tietä. Nyt

Minä jouduin

ryhmineni

kohti pataljoonan tulosuuntaa
vasemmalle puolelle tietä. Pi-

kakiväiiri sijoitettiin tien var-

teen niin että sillä oli hyvä
ampuma-ala sillalle, jonne
matkaa oli vajaat sata metriä.
Veimme suksemme sivummalle suojaiseen paikkaan,

keittelimme pienillä rulilla
saikat

ja

söimme kuivamuo-

niamme.

Laittelimme

asemiamme

kuntoon. Itse olin tiestä noin
parinkymmenen metrin päässä, kuusikon reuna edessäni,
muut ryhmän miehet pikaki-

väåirimiehiä lukuunottamatta
olivat verraten tiheässä vitjassa kummallakin puolella.

Alkoi odotus.

JOULURAUHA
LOPPUI
Taisin torkahtaa
havujen päåillä.

kuopassani

kaan!

ÄH<ia vilroltismies ryntiisi
pystyyn ja syöksyi metsän pimentoon.

Mitä oikein oli tapahtunut?
Se selvisi hetken kuluttua

vänrikin otettua joukkueen
kokoon.

Kun Simo Kokon komento
oli jäänyt vaikutusta vaille ratsastajien kannustaessa hevosiaan vain kovempaan menoon avasivat molemmat pikakiviiiirit tulen. Tiillöin kaik-

ki viisi ratsastajaa putosivat

maahan ja neljä hevosta jäi
tielle vain yhden päåistessä pa-

koon. Vänrikin mennessä tarkastamaan kaatuneita yksi
näistä oli elossa, mutta tekeytyi valekuolleeksi. Kaatuneil-

ta, jotka olivat kaikki upseereja, otettiin aseet, karttalaukut,

turkit ja huopasaappaat.
Jossakin vaiheessa valekuollut päiisi hivuttautumaan
ojaan
Lähtö
on edessä

ja heittiimään kåisikra-

naatin. Juuri tiimän leimahduksen olin niihnyt. Pojat eh419

Näkymä Kiantajärven Akonlahden yli, takana Juntusranta

Uomaan tietä

tivät kuitenkin suojautua eikä

tappioita tullut. "Kuollut"

syöksyi saman tien metsään ja

ilmestyi eteeni.
Olipa tosi sisukas mies! Il-

meisesti kahdesti haavoittuneena, paljain jaloin ja ilman

lakkia yritti vain karkuun.

Lähdettyään Saarijärveltä

pataljoona oli välillä jäänyt
telttoihin marssilevolle. Suunnilleen samoihin aikoihin oli

vendläinen patal joona lähtenyt
sitä vastaan. Se oli jossakin
sivuuttanut meidät ilman että

Vasta seuraavana aamuna tä-

men jäiillä nähty

kuusen oksien alle.

saattoi kuulua siihen.
Koska vendläisten joukossa
oli paljon suomea puhuvia,
saivat he meikääisten huutelusta selville tunnussanamme.

PATALJOONAA EI
VAIN KUULU

helposti varmistuksen läpi ja
yllätrUimään lähimmän teltta-

ratsumies

Sen avulla vihollinen

pääsi

Alkoi olla jo puoliyö ja mieli

kunnan, mikä koitui monen

teki våihän nukkua. Löysimme
viihän matkan päästä aukion
reunasta saunan tapaisen, jonka seinustalle panimme suksemme ja kiireen vilkkaa sullouduimme saunaan. Vartiomies vain jäi ulos turvaksem-

pojan hengen menoksi. Tais-

me.

kranaatinheittimet pääsivät
murjomaan sulloutunutta ja
kaivautumatonta vihollista

Aamulla menimme takaisin
kahakkapaikalle. Kaikki oli
ennallaan. Pataljoonaa ei vain
kuulunut.
Sää oli låimmennyt, joten
oli raskasta hiihtää. Meidän
oli kuitenkin lähdettävä etsimään pataljoonaamme.

Pitkän hiihtomarssin jiitkeen saavuimme johonkin esikuntaan, jossa saimme syödäksemme ja levätä yhden
yön. Nyt meillä oli tiedossa
myös pataljoonan sijainti. Aamulla varhain läksimme tarpomaan kohti emoyksikköiim-

me. Täiillä sitten kuulimme
mitä pataljoonalle oli sillä välin tapahtunut.
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motissa
MARTTA RISSANEN

olisimme nähneet sitä. Lam-

mä kapteenin arvoinen soturi

löydeniin tuupertuneena ison

Muonitrrclotat

telun melun herättämänä lähin
komppania ehti kuitenkin nopeasti asemiin ja pysäytti vi-

hollisen etenemisen

siihen

paikkaan. Kangas, jolla taistelu käytiin, oli varsin kapea ja

tehden pahaa jiilkeä. Kun vie-

lä jalkaväkiaseet yhtyivät kiivaaseen leikkin sai vihollinen
tarpeekseen ja ryntäsi pakoon.
Taistelutanner jäi runsaan sotasaaliin peittämänä meikiiläi-

sille. Meillä oli ollut sikiili hyvää tuuria, että emme jääneet
pakenevan pataljoonan jalkoi-

hin. Ehkäpä ne viisi ratsastavaa upseeria kuuluivat juuri
tåihän joukkoon.

Pataljoona jatkoi pian tä-

män jälkeen

hyökkäystään

Uomaalle. Vuoden loppupäivinä saavutimme Uomaan kyläaukeaman

reunan.

Talvisota yllätti Suomussalmen Juntusrannassa niin raian puolustajat
kuin rauhalliset siviiliasukkaatkin.
Tarmokkaat lotatkin jäivät melkein
etulinjaan.
Tytöt eivät kuitenkaan menettäneet
sisuaan, vaan hoitelivat hommansa
siinä kuin miehetkin.

f]

TAMAN LEHDEN

viime

Oliko sota todella syttynyt?

vuoden ioulukuun numeros-

Kukaan ei tiennyt varmasti.

Juntusrannan ensimmäisis-

.\jatus tuntui mahdottomalta.
Olimme eläneet iännittäviä
kuukausia rajan läheisyydes-

sa kertoi Aarne Lauronen

tä päivistä

talvisodassa.

Eräässä vaiheessa olivat
muonituslotatkin vähällä
iäädä mottiin vihollisen 1-l-

lättäessä vääpeli Heikkisen

joukkueen Keträssä.
Tiissä artikkelissa kertoo
mukana ollut lotta.

sä. Tieto Mainilan laukauksisra oli kuitenkin yllättänyt mei-

kuinka sellaista saattoi
Sotaa ei meistä kutapahtua?
kaan kuitenkaan osannut dot-

dät

taa.

Juntusrannan suuntaa Puo-

lusti vain yksi ainoa joukkue.

KEITIMME
KAHVIA KOKO
YON
Marraskuun 30:n päivän aamu
vuonna 1939 valkeni Juntusrannan kansakoululla hitaasti.
Satoi märkää lunta.

Siihen kuului pääasiallisesti

nuoria

suojeluskuntapoikia,

joukossa muutamia reserviläi-

siä ja

rajavartiolaitoksen
aliupseereita. Joukkueen johtajana toimi reservivänrikki
Elo.

Meitä muonituslottia oli
paikalla kuusi: Leena Tolo-

pitkin kohti Juntusrannan ky-

jäänyt Juntusrannan kylään,

lää.

vaan jokainen hankkiutui turvaan
kuka milläkin kyydil- osa pakeni kävellen
lä. Suurin
syyssohjoista korpitietä Salovaaraan Kiannanniemelle.
Täältä evakot siirrettiin autokuljetuksin Muhokselle.

Jäällä oli muutakin liikennettä: ihmeeksemme näimme

suuren joukon

etenenevän

muutarnan sadan metrin päässä Peltolasta päin pitkin Kylmäjdrveä.

Ketä ne voivat olla?

Vihollisia

venäläisiä!

huoliRajan läheisyydestä
matta ei Suomussalmen itäisiä
kyliä ollut evakuoitu. Ainoas-

Juntusen talo Junlusrannassa

SÄ-txrrr

SAIRAAT SODAN
JALOISSA
oli

taan rajavartioston perheet olivat siirtyneet pois. Vielä sota-

Sairasmajan hoitaja

toimien alettuakin

koon uhoten rohkeutta:

oli

kysy-

vetä-

nyt Punaisen Ristin lipun sal-

mys evakuoinnista epäselvä
eikä paikallinen komentaja

nioittaa
eikä tee sairaalalleni

everstiluutnantti Leo Kyander

mitään!

Sitä vihollinenkin kun-

Rajalla palaa

nen, Tyyne Kemppainen. Anni Tolonen, Hilkka Vuorial-

matkan tänne

keskuspaik-

kaan, Juntusrannan koululle.

ho, Lyyli Karvonen ja tiimän
kirjoittaja.
Koko marraskuun viimeisen päivän vastaisen yön pojat

olivat partio. ja vartiotehtävissä rajalla. Me lotat keitimme
kahvia ja laitoimme voileipiä

pitkin yötä.
Aamulla ryhdyimme tavan-

omaisiin ruoanvalmistuspuuhiin. Olin parhaillaan alustamassa pullataikinaa, kun Lehtovaarassa aswa Lempi Sep-

pänen syöksyi hikisenä keittiöön ja ilmoitti:
Nyt ne on jo naapurissa!
-Lempi Seppänen oli aamulla käåirinyt kaksi lastaan huo-

KAIKKIEN ON
LÄHDETTÄVÄ
Sermassa

tuli

sisään alikersant-

ti Antti Sarkkamo ja käski:
nyt aiLähdette täältä
- hetil
van
Olimme aivan ällistyneitä

-voi

eihän hyvää pullataikinaa

jättää paistamatta!
Paistamatta se sillä kertaa
kuitenkin jäi
samana päivä- palaessa sekä
nä meni koulun

pullat että paljon muuta arvokkaampaakin.

Nopeasti pakkasimme siis

piin ja vetänyt heidät vesikel-

reppumme, jätimme kaikki ja

kalla

läksimme marssimaan jäätä

kahdeksan kilometrin

Kahvia väsyneille vartiomiehille

antanut siihen lupaa. Vänrikki
Elo mäiiräsi Juntusrannan si-

Sairasmaja säilyikin ehyenä. Terveyssisaren poistuttua

viiliväen lähtemään omalla
vastuullaan. Tästä olemme

jäivät potilaat kuitenkin oman

hänelle ikuisesti kiitollisia.
Omin jaloin liikkuvat naiset

ja lapset saivat lähteä vapaasti
marssimaan kohti länttä. Vanhuudenheikot ja sairaat ohiat-

onnensa nojaan vihollisen valtaamalle alueelle.
Juntusrannan muut asukkaat pääsivät onnellisesti pois

vihollisen

hyökkäyskiilan

tiin Punaisen Ristin sairasma-

edestä. Kaikki muut Ruhtinaankylän ihmiset jäivät so-

jalle.

dan jalkoihin päästen omien

Ketään

ei

vapaaehtoisesti

puolelle vasta suomalaisten
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vallattua alueen takaisin vuo-

rajassa. Vihollinen

den vaihteen tienoilla. Osa
joutui vankileiriin Aunuk-

ta lähti.

ampui
mäeltä niin paljon kuin torvisHätä pani pukeutumaan no-

seen.

peasti. Läksin

Koskaan en unohda, kuinka
Juntusrannassa pantiin rekeen
kaksi hiljaa valittavaa synny-

viimeisenä

huoneesta ja totesin, että sulkiessani ovea tuli konekiväiirisuihku seinän läpi hirvittäväl-

tystuskissa olevaa äitiä, joita
kätilö lida Heinonen hoivasi.
Retkue lähti sitten koleikkoa

lä rätinällä paikkaan. jossa
juuri olimme nukkuneet.

korpitietä pitkin kohti tuntematonta tulevaisuutta. Toinen
äideistä synnytti matkalla Ensilän tienhaarassa, toinen ehti
Muhokselle saakka.
Me lotat kokoonnuimme
Kokkojiirven länsipuolelle rajamies Viljami Pihlajamaan
taloon, jossa oli puhelinkeskus. Siellä oli myös paikallisen sotilasjoukon komentopaikka.

PAKO OLI HURJA
Pihalla Leena Tolonen makasi
hevosen reessä ja ilmoitti:
Minä en kyllä lähde

Pullakin olisi paistettava

juoksemaan!
.
Me toiset juoksimme peräkkäin kohti

luodit vinkuivat korvissa ja Iumi pöllysi.
Reppu alkoi tuntua liian
painavalta
sen vuoksi ei

,,ETTEKO PYSTY
PYSÄYTTÄMÄÄN
PIENTÄ
PARTIOTA?"

kannattaisi- menettää henkeään!

Vauhdissa riisuin repun selästäni ja viskasin sen tiepuo-

leen huolimatta siitä, että se
sisälsi kaiken mitä sillä hetkellä omistin. Repussa oli
myös lottakorttini, jota vihollinen myöhemmin käytti hyväksi propagandassaan ilmoit-

Satuin kuulemaan, kun vän-

rikki Elo soitti

everstiluut-

nantti Kyanderille ilmoittaen
ylivoimaisen vihollisen hyök-

yli rajan. Samalla
hän pyysi apuvoimia tiimän
käyksestä

taen minun joutuneen vangik-

si. Tämä tieto levisi kotiini

suunnan puolustukseen.

Kyander

ei tuntunut usko-

van ilmoitusta, vaan
niin että kuului

huusi

saakka.

Lähellä Linnansalmea lauk-

Pantiin puuro kiehumaan

kasi ohitsemme
everstiluutnantti Kyanderille
Er.P l5:n esikuntaan. Heikki-

hevonen.
Reen pohjalla makasi matalana Leena Tolonen terveenä ja
v ahingoittumattomana.

sen joukkue oli nyt yöpynyt
Keträn taloihin.

Kiannanniemellä jännitys
laukesi: sain hirvittävän pa-

kauas:

Se on aivan mitätön

joukkue!
En ymmärrä, kuinka

Salovaarassa yövyimme.

ette pysty pysäyttiimään ja tuhoamaan yhtä pientä vihollisen partiotal Enempää siellä ei
voi olla.
Vihollisia oli kuitenkin paljon. Juntusrannassa hyökkäsi

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa Keträän, jossa talon väki tarjosi meille hyvän

vihollisen

l63.Divisioonan
kiirkirykmentti kolmella pataljoonalla
tuhansia miehiä
yhtä joukkuetta
vastassa.

Jatkoimme evakkotaivalta
Salovaaraan.

Heti

alkumat-

kasta näimme Juntusrannan
koulun olevan tulessa.

yösijan

ja pyysi käyttiimään

hyväkseen kaikkea mitä talos-

ta löytyi. Annoimme tarjoukselle arvoa, sillä emme olleet
juuri nukkuneet kahden ensimmäisen sotapäivän aikana.

kaan tuli tieto, että opettaja
Tammenmaa oli kaatunut.

mintaan ja lähtenyt ottamaan

selvisi aikanaan

omiensa luo.
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elävänä

käyneet

ympiiriltä kuului laukauksia
niitä tuntui kuuluvan joka
puolelta.
Samalla miehet
Joulukuun 2. päivän aamul-

emme tienneet mitä

Nukkumaan

Me lotat olimme

saunassa ja petanneet itsellemme oikein kunnon vuoteet.
Yöllä heräsimme siihen, että

juoksivat ulos taisteluun.

JÄIMME
KESKELLE
SOTAA

Näky oli kaamea. Viel'li
surkeammaksi sen teki tieto
siitä, että lottatoverimme
Hilkka Vuorialhon koti paloi
koulun mukana. Samaan aiMyöhemmin selvisi, että hän
oli vain joutunut vangiksi ja

Linnansalmea.

Mäeltä ampuvan vihollisen

oli

edes-

sä. Juntusrannan suuntaa puo-

lustava joukkue oli sisuuntuneena siirtynyt aktiiviseen toi-

LINNAN.
SALMELLA
TAISTELLAAN
Päivän valjettua

Leena Tolosen kanssa Junnulan talon muuripadan ja kei-

johtava tie on
Linnansalmeen
vapaa.

Samalla selvisi, että olimme olleet jokseenkin täydessä
motissa.

Heikkisen johdolla. Vänrikki
Elo oli lähtenyt selvittelemään
Suomussalmelle

vinkuivat enimmälti laipion

tilannetta

vain oli.

nen hihkaisi ovelta:

Oli pukeuduttava kiireesti
ja kyyryasennossa, sillä luoteja tuli tiheään ja sälöt sinkoilivat seinistä. Onneksi kuulat

kosketusta viholliseen vääpeli

noin ylen kaiken mitä vatsassa

la kello 3.00 vääpeli HeikkiNyt lotat kiireesti tielle!

käydessiimme

hoinvointikohtauksen. An-

pesimme

timme padallisen kaurapuuroa. Taisi käydä niin, että kukaan ei joutanut syömään.
Linnansalmella oli käynnissä ankara torjuntataistelu.
Tässä vaiheessa alkoi paikalle

tulla jo apuvoimiakin. Raja-

alikersantti Tarkkonen kaatui

ja Lehtovaaran Gunnari haavoitrui. Keträssä oli Vihtori

Manninen jäänyt vangiksi ja
Toravaaran Jooseppi kadonnut. Hänestä ei tietämäni mukaan koskaan ole kuulunut
mirään.

Kiannanniemellä

oli

tään erikoista.

Erityisesti miehet ihmetteli-

häli-

nää ja touhua. Siviiliväkeä oh-

jattiin lähtemään kohti Muhosta. Tyynenä ja rauhallisena

rajan korpikansa näytti låihtevän evakkotaipaleelle.
Me lotat saimme mädräyksen siirtyä Suomussalmen kir-

kolle. Sotilaat ottaisivat

tioon. Me itse pidimme sitä
täysin asiaan kuuluvana emmekä huomanneet siinä mi-

itse

vät

sotasaaliskiväiirejiimme.

Saimme heiltä niihin pienen
mäiirän patruunoita ja kokeilimme heti,. toimivatko aseet.

Hyvin paukahteli, kun ammuin muutaman kerran kohti
taivasta.
Sitä ei kuitenkaan olisi pitä-

nyt tehdä, sillä

kasarmilta

hoitaakseen joukkojen muonituksen. Läksimme matkaan

juoksi heti paikalle sotilaita,

hevoskyydillä.

miamme varsin suorasukai-

Vähän ennen Suomussalmen lossia oli tiellä verta.
Kuulimme, että siinä oli päät-

tynyt pidetyn

johtajamme
vänrikki Elon eliimäntaival.
Vastuu oli ollut liian suuri ja
olosuhteet ylivoimaiset.

Itkimme kaikki menetettyä
johtajaamme. Häneen olimme
luottaneet, hänestä olimme pitäneet.

jotka arvostelivat

sesti ja veivät mennessään
suurella vaivalla hankitun

aseistuksemme.

ILMARI KIANTO

JA AINO
Seuraavana päivänä

leen vartiossa

Suomussalmen kirkolla meidät otti komentoonsa lottapomo Anni Reinikainen. Meidät
mä?irättiin ompelemaan lumipukuja Ämmänsaareen entiselle uittoyhtiön majalle.
Tässä vaiheessa meitä oli
paikalla jo ainakin kahdeksan.
Kaksi lottaa joutui vuorollaan

olemaan ulkona vartiossa.
Tehtävänä oli heti ilmoittaa
Ruukin kasarmille. mikåili
Kiantajiirven itäpuolella nä-

kyisi jotakin

epäilyträvää.
Ruukin kasarmi oli muutaman
sadan metrin päässä.
Sotilaat kävivät tarkastamassa vartiomme. Kerran he

kertoivat, että viholliselta oli
saatu sotasaaliiksi kiväiirejä.
Koska meillä ei ollut minkäänlaisia aseita, pyysin poikia tuomaan meille pari kivääriä. Saimmekin aseet, mutta ei
ainuttakaan patruunaa. Olim-

mepahan kuitenkin sotaisen
näköisiä.

Eäänä päivänä ambulanssi

ohitti vartiopaikkamme. Sen
miehet ihmettelivät, kuinka
nuoret tytöt oli pantu var-

olin

jåilaseettomana.

lehtesi
uu0sikerrat
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.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.

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

Aamuhämdrissä huomasin
jäiillä liikenä

LOTAT
VARTIOSSA
KIANTA.
JÄRVELLÄ

sotatoi-

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-

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

kaksi epäilyt-

tävän näköistä- kulkijaa. Hiilytin heti kasarmille, josta juok-

si paikalle sotilaita
tulijoilta

(f)

o

tiukaten

P

tunnussanaa.

Olen korpikirjailija II-

e,8

- Kianto ja tiimä nainen on
mari

o-i

=tftl r

taloudenhoitajani Vuonanie-

E§
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men Aino, selvitteli Turjanlin-

nan isäntä tilannetta.

Myöhemmin selvisi, että
hän oli sarnana aamuna kir-

joittanut

o
o
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-tE
v

=f
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E8

H
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E'ås e

§fiE

surullisenkuuluisan

viestinsä sikarilaatikon kanyigsteen kotinsa kuistille
tin, josta hän oli saava- roppakaupalla ikävyyksiä.
,/immänsaaresta meidät vietiin Laajan koululle ja komen-

Tilauskortti

nettiin 7.12.39 illalla kävelemään länttä kohti. Minun kannettavakseni annettiin reppu,
jossa piti olla hopea-aarteita
minulla kun ei ollut muuta

Uuosikertakansiot

Raahasin reppua kovassa
pakkasessa kymmenkunta kilometriä. Se oli kovin painava
ja hankala kannettava.
Aloin epäillä sen sisåiltöä ja

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 1B mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut
6,00/1
kpl,7,5O/2 kpl, 12,00/3 kpl).
-! Haluan
mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-kuljetettavaa.

avasin sen. Siellä oli matonkudekeriä ja suolasilakoita.
Reppu lensi pitkälle.

Takana paloi Suomussal-

men kirkonkylä komeasti roihuten. Liekit näkyivät pakkasyössä kauas punertaen koko
talvisen maiseman.
D

[;l
: 'l
.-'

7il

Sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh.

Postinumero

Postitoimipaikka

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

iL 3'l .12. 81 saakka.
---
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etenimrrle pitkänä

jonona
tuossa helvetin sotkussa odottaen jokaisena hetkenä miino.
jen laukeamisia jossakin. Kiirkijoukkueen etumaisesta miehestä alkaen jälkipään viimeiseen mieheen jokainen seurasi
parhaansa mukaan senttimetrilleen edellä kulkeneen jälkiä
välttyäkseen Iaukaisemasta
ryteikön sekaan asetettua salakavalaa asetta. Se oli hidasta,
raskasta ja vaarallista raatamista marraskuun pimeässä ja
nuhruisessa yössä.

LOPPUSUORA

ALKAA
IVALON maantiesiltaa ja asutusta olivat saksalaiset kohdelleet yhtä kaltoin kuin muuallakin. Rukoushuone joen länsi-

rannalla sekä joitakin pieniä
rakennuksia asutusalueen laitamilla oli sentään jäljellä.
Saksalaiset vetäytyivät Inasuuntaan ja kosketus heihin katkesi.
Ruokailtuamme rukoushuoneen luona jatkui eteneminen
kohti Inaria. Sodan loppusuora Jääkäripataljoona 3:n osalta
oli alkamassa. Tuohon loppusuoraan mahtui kuitenkin vie-

rin

Viimein murrokset loppui-

vat ja

saavutimme matkan

puolivälin. Matkaa Inariin oli
vielä noin kaksikymmentä kilometriä.

lä monta

paljon
mutkaa
- verran
vaikeuksia, joukkueen

Silloin toinen kåirkiryhmän
mukana olleista pioneereista

Kolmannen Jääkririkomppanian vuoro oli viimeisen
kerran taivaltaa pataljoonan

astui miinaan haavoittuen vaikeasti. Komentaja käski keskeyttää etenemisen ja odottaa
päivän valkenemista. Miinoituksen alkamispaikka merkittiin ja varmistettiin vartiomie-

kaatuneita ja vielä enemmän
haavoittuneita.

kärkikomppaniana. Kilometrien taittuessa muuttui Lapin
lyhyt päivä pitkäksi pimeäksi.
Jonossa hiljalleen ajaen oli
meno aluksi sodan olosuhteisiin nähden melko mukavaa,
vaikka pyörävaloja ei tilanteen johdosta voitukaan käyttää. Tiellä oli syyssateiden aiheuttamaa saksalaisten moottoroitujen joukkojen vatkaamaa liejua, joka ei tietenkään

pyörämiehiä miellyttänyt.

MURROSTEN
HELVETTI

EINARI JANTTI

Aseveliiä
YCI§rcls§cr
oo oo

JAAilIER.EN.

tiellä

JATKOA ED. NO:STA

hellä.

Maantien oikealla puolella

oli kuivaperäinen kangaslaistale ja Ukonjärven ranta.

Komppania sittyi pois tieltä
kankaalle. jossa jääkdrit sam-

malikolle kellistyen yrittivät
saada unen päästä otteen.

MIINOITE ON
TEHOKAS
Päivän valjettua pioneerit tutkivat miinoitusta. He totesivat
sen noin puolentoista kilomet-

rin pituiseksi. Samalla

he

Noin kymmenen kilometrin

merkitsivät kiertoreitin vaara-

ajon jälkeen alkoivat kuitenkin tosihankaluudet. Tie oli

alueen ohittamiseksi.

tukittu murroksilla:

Uudeksi kiirkikomppaniak-

si lähti

suuria

mäntyjä oli kaadettu tien mo-

lemmilta sivuilta ristiin tien
päälle melkein läpipääsemättömäksi ryteiköksi. Ryteikön
seassa

oli

kuinkas muuten!

erilaisia- miinoja ja pirulli-sia ansoja. Pahimmat murroskohdat kiersimme louhikkoi-

sen metsän kautta,

mutta
enimmäkseen tunkeuduimme
pyörinemme niiden läpi. Tuo-

ta

murrosten viheliäistä viidakkoa jatkui lähes kymmenen kilometriä katketen vain
välillä eripituisiksi aukkopaikoiksi.
Pyöriä työntäen ja kantaen
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Lapin pohjoisimmilla alueilla oli saksalaisilla ollut runsaasti aikaa rakennella murroksia ia salakavalia miinoitteita. Suomalaisten eteneminen

Iouhikkoisessa maastossa lvalon ja
Inarin väIiilä muodostui todelliseksi
tuskien taipaleeksi.
Inarissa koukattiin viimeisen kerran. Tuttuun tapaansa saksalaiset Iivahtivat ttilläkin kertaa motista.

2.Jääkåirikomppania.

Pojat läksivät rämpimään pitkin merkittyä kiertojotosta pahan maaston läpi. Konekivää-

rikomppania, jolla pyöriin
kiinnitettyinä oli raskas kalustonsa raahattavana. kyllästyi

lopulta Iouhikkoiseen kiertoreittiin, poikkesi tielle ja menetti heti miehiä miinoituksessa. Sen jälkeen maistui kiertäminen konekiväiirimiehille-

kin.

Kun

pioneeriosasto aika-

naan purki tuota miinakenttää,
menetti se kuulemani mukaan

puoliväliin
miestä.

toistakymmentä

Sillä tieosuudella, jota yön
kuluessa olimme kiirkikomppaniana taivaltaneet, meni

valtauksen jälkeen kääntyi JP
2 maantien suunnassa Ivaloa
kohti hyökätäkseen tien suun-

myöhemmin monia ajoneu-

nassa olleiden saksalaisten

voja ja joukko miehiä miinoihin jopa valoisan aikanakin.
Mikähän ihmeen varjelus mahtoi komppaniallamme olla

tuolla öisellä taipaleella, kun
ainoa miinaan mennyt mies oli
pioneeri ison miinakentän alkamiskohdassa, johon komentaja keskeytti etenemisemme!

selkään. Samanaikaisesti JP 3

miehitti Inarinjrirveen laskevan joen itdrannan. Länsiran-

nalla olivat vielä saksalaiset
asemissa.

Jäiikiiripataljoona 2 sai tien
suunnassa yhteyden Jääkiiripataljoona 4:n miehiin, mutta
saksalaisia siellä ei enää ollut.

Ne olivat tykistötulen ja pi-

Noin seitsemän kilometriä
ennen Inaria pysähtyi eteneminen vielä kerran saksalais-

meän suojaamina irtautuneet
JP 4:n huomaamatta ja vetäy-

ten puolustukseen.
Olin kolmen taistelulähetti-

tyneet poltetun kirkonkylän
läpi joen länsipuolelle.

tarkastamassa

Jokilinjalla jatkui tulitaistelu JP 3:n ja saksalaisten välillä

ni

kanssa

komppaniamme asemia. Pala-

tessarune takaisin komentoteltalle seurasivat Iähetit jonossa takanani pyrkien tietenkin miinavaaran vuoksi astumaan tarkoin edellä kulkevan

jalanjälkiin. Mutta

miten

- kulkelieneekään viimeisenä
jalka
neen lähetin
mennyt hiukan sivuun ja polkumiina laukesi. Lähetiltä katkesi miinaan osunut jalka säären kohdalta.
Jäljellä olevista kahdesta lä-

hetistä lähti toinen hälynämään komentoteltan puhelimella sairasautoa. Toinen tarttui haavoittuneen pääpuoleen

ja minä jalkapuoleen.

Niin
kannoimme häntä toista kilometriä, kunnes sairasajoneuvo
tuli vastaan ja saimme potilaan auton paareille.
Ollessaan myöhemmin potilaana sotasairaalassa lähetti
hän meille kirjeen, jossa kiitteli toverillisesta avusta.

läpi aamuyön, mutta

ennen

päivän valkenemista saksalai-

set vetäytyivät

Kaamasen

suuntaan.

Inarin kirkonkylän jokilin-

jalla

Jääk:iripataljoona 3:n

käymä tulitaistelu

oli

samalla

pataljoonan viimeinen niistä

lukemattomista taisteluista,
joita pataljoona kolmessa sodassa oli joutunut käymään.
Jääkdripataljoona

4

lähti

seurauunaan saksalaisia Kaamaseen jatkaen sieltä osillaan

kai Norjan rajalle saakka.
Muut jääkiiripataljoonat va-

pautuivat sotatoimista.
Paluumatka etelään oli pitkä ja vaivalloinen. Lunta ehti

tulla maahan ja pakkanen

mukana.

sen

Sotasaalisautot,

"Molotohvit", piiputtivat ja
jäivät pitkin Ivalosta etelään
johtavaa maantietä. Kolmannen komppanian huoltoautoista pärjäsi perille asti vain yksi.

Polkupyöristä halkeilivat
mustat korvikekumit. Pyörä-

VIIMEINEN
KOUKKAUS

miehet muuttuivat jalkamie-

Inarin valtaus

oli työnnettävä lähes 250 kilo-

suoritettiin

myös koukkaamalla. Reitti oli
maantien eteläpuolitse Juutuanjoelle. Etelästä hyökäten
otti koukkaava Taisteluosasto
Hynninen kirkonkylän ympä-

ristöineen jokea myöten haltuunsa. Samalla oli tarkoitus

.
"*\

Aseveljien murheellista vaellusta

.:x
^*l

metriä lumisella maantiellä.

Itsenäisyyspäivän aattona

saavuimme

Rovaniemelle.

Tuntui, että sota Jääkäripataljoona 3:n osalta oli nyt päätty-

nyt.

tr

katkaista maantien suunnassa
Jääkäripataljoona 4:n edessä
taistelevien saksalaisten joukkojen vetäytymistie.

31;lP';'

:'

hiksi kuitenkin sillä erolla, että patikoimisen lisäksi pyörää

i

Koukkaavaan taisteluosas-

toon kuuluivat

Jääkdripatal-

joonat

Kirkonkylän

2 ja 3.
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Herrojakin naurattaa, oikealta kenraali Hägglund (koppalakki päässä),
eversti Simelius ja eversti Sarparanta

Helsingin Työväenyhdistyksen tytöt esiintyvät Laatokan
rannikkolinnakkeella

Peluneänalrctti

ajatella koko asiaa, vaikka tapaus olikin houkutteleva pilantekoon. Vahinko oli suurempi siinä, että nimettömistäkin meni tärkeitä vaatepisteitä, kun piti jostakin hankkia
toiset tilalle.
Mutta Tiiksjärven pojat eivät jääneet toimettomiksi. Jo-

jossa myös yövyimme. Neuvokkaat valistusmiehet pohtivat, mitä paketille tehtäisiin.

ku pojista oli huomannut pöksyt heti seuraavana aamuna
saunaa lämmittäessään. Hän
oli naureskellut toiselle pojal-

Siinäkin yksikössä mietittiin yksi päivä. Tuloksena oli
såuna toimenpide: menköön
eteenpäin, kai se jostakin ta-

le:

voittaa kiertueen.
Ja niin paketti lähti muona-

Tiiksiärieltä
TAUNO PELTOMÄKI

Kirjoittaja toimi jat- r,,inrnÄ
kosodan aikana Puo-

lustusvoimain Viih-

ASrA

UI\OHTTII
Kun aamulla olimme jo kaukana Tiiksjärveltä, Hellin Kahila lehahti yht'äkkiä punaiseksi ja huudahti:

dytystoimiston ohjelmaväöpelinii ja retVoi kauheata! Minulta
kien jörjestelijänä.
sinne saunan vaateunohtui
pädlle sellaiset vaanaulakon
Viihdytyskiertueen
leanpunaiset nimettömät, kun
eli korsukielellö vaihdoin ne toisiin kylvyn jiil"kiihdytysviertueen" keen...
Me toiset nauroimme rehaliepeillö vallitsi la- kasti
tapahtuneelle, mutta
-tautunut tunnelma.
Hellin tukki surilnme ja sanoi:
Olkaa siinä höröttämätSattui yhtö ja toista.
tä!-Kyllä siellä poikien kesken

Tekeydyimme

makoisat löylyt näytännön jåil-

ven harjujen lähestyessä em-
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me enää muistelleet "vaalean-

punaisia" lainkaan.

Sota-ajan vallitessa olisi
tuntunut jotenkin koomiselta

kuorman mukana oletettuun
majapaikkaamme.

Ernme kuitenkaan enää ol-

tänne jätetty, päätteli pöksyjen löytäjä.

tämme toisen yksikön suurernpåran parakkiin. Vaalean-

linjoilta

seura:unaan esitys-

Ennen pitkää asian tiesi ko-

punaiset nimettömät olivat

ko yksikkö lähetistä päällikköön. Kaikki puhuivat vaa-

edelleen harhateillä.
Kun sitten myöhemmin

leanpunaisista nimettömistä.

meänä pakettina sotilaskolon-

matkasimme senkin 1'ksikön
kautta, jossa paketti viimeksi
oli meitä odottanut. se oli jo
ennätetty toimittaa toisaalle.
Aina sillä oli huono onni: paketti joko juLrttui päiväksi pariksi paikalleen, sille ei osattu
tehdä mitään tai sitten se kulki

nassa Rukajärveä kohti.

perässä liian myöhään!

Ne ruokkivat

vitsinikkarien

mielikuvitusta.

tueen perään. Niin ne sitten
jonakin päivänä lähtivät peh-

mennessä Tiiksjärven lentolaivueen pojille, jotka ihastuivat esityksiimme ja jonkinlaisena kiitoksena låimmittivät
meille saunan. Saimmekin

Iähteneet eteenpäin.

Ieet sielläkään. Pojat tuotiin

sitlen

osaaottavan näköisiksi, vaikka varmaan moni piti tilannetta enemmän huvittavana kuin
harmittavana. Mutta vähitellen yhden ja toisen suu vaikeni koko asiasta, joten Rukajär-

keen. Olimme sinä iltana viimeiset saunojat, joten puhdistimme paikat kuntoon seuraavaa päivää varten.

Mitähän se tietää?

köön, johon olimme menneet.
Mutta paketti tuli sinne päivää Iiian myöhään. OIimme jo

- Se on varmaan jokin
- mitäs niitä muuten olis
vihje,

Lopulta joku pojista keksi,
että nehän pitää lähettää kier-

harmitteli.

ven matkalla esiinnyimme

- Ja ihan marjapuuron pu- kihersi toinen.
naiset!

hän

syntyy naurua tarpeeksi,
ENSIMMfuSELLÄ Rukajiir-

Kylläpäs unohtivat!

Lopulta he päättivät lähettää
sen peräämme siihen yksik-

AINA PIiTVÄN

uvösÄssÄ

Kun paketti saapui Rukajärven suunnan valistustoitnistoon olimme jo matkalla jonnekin etäiimmälle yksikköön,

Sillä oli sama kohtalo koko
Rukajärven matkan ajan. Itse
olimme jo autuaasti sanoneet
hyvästit koko nimettömille.
Tosin silloin tällöin jossakin
yksikössä puhuttiin kiertueelle
tulleesta paketista, mutta se
lähetetty peräämme

oli aina

KASKU KIERTÄÄ

LIHAPATOJEN
ÄÄnBr,r,Ä
Onpas tässä sopassa
lihaa!
Varmaan on taas
hevonen
kuollut...

-tänään rutkasti

Väinö Ahonen, Helsinki

orKEA r,ÄÄrÄnr
Tulipa diktatuurimaas-

sa mies lääkärin

vas-

taanotolle.
Te olette nyt ereh-

- sanoi tämä.
tynyt,

Minä olen eläinlääkäri.
KyIlä minä olen
tullut tänne aivan tar-

4m

koituksella, vakuutti
mies.

Minä teen työ-

- hevonen,
tä kuin

syön

kuin kanarialintu

ja

saan koiran kohtelun.

w,,i.:, -å;

Viihdyttäiä vauhdissa

-

" yj

kukahan lienee?

yksiköihin, joissa ajateltiin
meidän vielä olevan. Kukaan
meistä ei enää osannut yhdis-

paperisodan jrilkeen komen-

tää sitä Tiiksjiirvellä saunaan
unohtuneisiin Hellin Kahilan

dantli ojensi minulle pienen
paketin ja sanoi:

nimettömiin.
Mutta paketti oli seurannut
uskollisesti kannoillamme.

Pehmeä paketti Tiiksjär-

Lopulta se oli saanut etumatkaakin: kun palattuamme sel-

vittelimme Lieksassa rajanylitysmuodollisuuksia, virallisen

veltä!

Silloin meillä kaikilla välähti! Vilkaisimme merkitsevästi toisiimme ja Hellin Ka-

hila tuli entistä nätimmäksi
vähän lisää punastuessaan.

Il-

man saatesanoja ojensin

hä-

nelle jo kadonneeksi luullut
nimettömät.
Vanhurskaan tavara ei
- sanoi kokenut ja viisas
huku,
Voldemar Raunio.
Ja siihen meidän oli uskot-

BIOLOGIAA
Eräässä rohkeiden
kokeiden maassa oli
risteytetty karhu ia
Iehmä. Näin oli saavutettu huomattava
edistysaskel maata-

Iouden rationali'

soinnissa; uusi eläin
antoi kesällä maitoa
ja eli talven YIi ime'
mällä tassuaan.
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yhteensä
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betonilaitetta,

joista 2O oli rakennettu 1920luvulla
siinä koko Manner-

- Toinen mielenheim-linja!
kiintoinen yksityiskohta on
Kivijiirven
Suur-Urpalanjdrven suurisuuntainen
tulvitussuunnitelma Luumäellä
laajan Kivijiirven pintahan -on
peräti 15 metriä korkeammal-

Kiriallisuutta

la kuin Urpalanjairven!
Kirjasta käy selvästi ilmi

Hå',:lffi::: TJåij:ff-',Iil:

nen ajattelu. Se murskaa myös

lopullisesti myytin Manner-

Evakkoreki

heim-linjasta.

Se oli nyt edessii,
evakkoon liihtö!

Aamuhämiirissii huusi
naapurin isiintii tuvan ovelta:
Nyr porukka rekeen,
-mukaan se, minkii kantaa jaksaa!

KOMENTAJAN
-

Eilen illalla

oli lehmiit ajettu maantielle
karjalaumaan, joka hitaasti vaelsi
kotimme ohi.

Vanhin lapsista,
kuusitoistavuotias, karjan ajajaksi.
Kaunikki, vanha kellokas.
-ei olisi liihtenyt.

Äiti puki pienimpiii

ja itki hiljaa.

Naapurin vanha isöntii
kantoi nyyttejä rekeen
vaiteliaana, painunein pöin.
Ty hj ii ii n j auho s iikk i i n

pujotettiin vanerivakka,
jossa oli kuivattua
lampaan lihaa eviiiiksi.
Piiii ll im m ii i s e ks i muutamia

eilen leivottuja leipiii.

rÄsvrÄlLrsrÄ

TYöKIRJA

TUTKIMUS.
TYÖTÄ

Hannu Särkiö: Jänkien jääkäreitä ja poromiehiä, Pataljoonan komentajana Lapissa,

Reino Arimo: Suomen linnoittamisen historia 19fL

208 sivua, piirroksia.

1944, Suomen Sotatieteellisen
Seuran julkaisuja 12, Otava,

mäläinen yleisesikuntaupsee-

Keuruu 1981, 494 suurikokoista sivua, 60 karttaa, 1.32

ri, palveli normaalit

neljä
vuottaan Lapin Jääkiirien ko-

kuvaa.
Kenraaliluutnantti Reino Arimo, joka sotavuosina toimi
vaativissa tehtävissä linnoittamistöiden piirissä, on eläkepäivinään paneutunut vaativaan tutkimustyöhön pannen
kirjoihin ja kansiin kaiken mitä linnoittamisen alalla on it-

mentajana

senäisessä Suomessa tapahtu-

lutuksen johtamista ja valvon-

nut. Sopivampaa miestä ei tähän työhön olisi voitu löytää.

taa, ampumakilpailuja, marsseja, leirejä, sotaharjoituksia,

Perustavaa laatua oleva tut-

kimustyö sisältää paljon mieKoululaise t pakkasivat jokainen
oman koulureppunsa.

lenkiintoista. Linnoittamisen

ja rakentamisen anunattimiehiä kiinnostavat varmaankin

Pohjalle flanellimekko, kerrasto.
toiset sukat ja lapaset.

erityisesti rakenteet ja niiden

Viimeksi koulussa
käsitöinö tehty kaasunaamari...

kehitys. tavallisia historian
harrastajia linnoittamisen liit-

Iso tupa

jiii

ihmeen hiljaiseksi.

Ulko-ovi painui narahtaen kiinni.
Hyviisti koti!

-

Hitaasti valkeni talvinen pöivii.
Kaikki olivat reessii.
Lumi pöliihti pihamaan laidassa,
kulkuset helöhtiviit.

Heinöt reen pohjalla
tuoksuivat kesiiltii ja piiiviinpaisteelta

Aini

Tahvanainen

Kirjayhtymä, Vaasa

1981,

Kirjoittaja, 1937 syntynyt hä-

Sodankylässä.

Mieluisana yllätyksenä ilmestyneessä kirjassaan hän kertoo
työstään ja toimistaan joukkoosaston komentajana, yksinkertaisesti ja konstailematta,
hiukan romantisoiden.

Komentajan

työkenttään

kuuluu tiedusteluretkiä, kou-

ja muitakin
Kantahenkilökunta
tuntuu viihtyvän napapiirin takana hyvin. Pätevien pohjoisen midsten kanssa työskenvalatilaisuuksia

juhlia.

nellään innostuneen asiallisesti. Komentaja tutustuu tieten-

teluun sekä laitteiden operatii-

kin myös Lapin ihmisiin
kiireettömiin, luonnonläheisiin el:imäntaitajiin, joskus

vinen sijoitus. Mielenkiintoi-

varsin omaperäisiinkin eläjiin.

tyminen strategiseen suunnit-

Evakkoreki liihti matkaan...

E.

sia yksityiskohtia on runsaasti, esimerkiksi yhä historiallisesti ajankohtainen Karjalan
kannaksen linnoittaminen.

Venäläiset kertoivat, että
"murtokohdassa Summan
lohkolla oli 8 km syvyisessä
asemassa 200 betoni- ja l00O
muuta korsua". Todellisuudessa koko 75 kilometrin levyisellä Suomenlahden ja

Vuoksen välisellä alueella oli

Paavo Susitaival kirjoitti
välirauhan aikana Korpivaruskunta-kirjan, jossa hän kertoo
rauhan ajan komentajan työstään. Muita vastaavia kuvauksia en muista. Niin Susitaival
kuin Siirkiökin antavat todellista tietoa sotilaskoulutukses-

ta ja varuskuntaelämästä vas-

tapainoksi

kaikennäköisille

kirjallisille retosteli joille, joista ei totisesti ole puutetta, ei
429

edes tiimän Pataljoonankaan

latu, Otava, Keuruu

osalta.

352 sivua.
Kurvisen kolmas sotaromaani

Lukekaapas tiimä kirja, äidit ja morsiamet, niin tiedätte,
mitä intissä tehdään ja mitä ei
E.

tehdä!

huissa

pauksilla herkuttelemista. Josturhan harvoin
on
kus
tiedustelu-. pommikirjoitettu
tus- tai kaukopartioiden kuljevaikka hekin
tuslentäjistä
ovat käyneet -oman ja ehkä hyvinkin ankaran sotansa.
Tuuri Heporaudan kirja tekee myönteisellä tavalla kunniaa ansiokkaalle lentäjävete-

raanille. fse5
koottu
muisteloiden pohjalta
päähenkilön

kertoo mielenkiintoisesti
-maineikkaan sotilaslentäjän
vaiheista, joihin on sisiillytet-

ty

pommituslaivueittemme
katkeria tappioira ja onnekkaita iskuja, lentotiedustelutoiminnan ja -tulosten arviointeja
ennen kesän 1944 suurhyökkäysvaihetta ja kosolti muuta.
Kyllä lukija olisi mieluusti
kuullut myös maailmanmestariampujan tarinoita paukkuisilta kilparadoilta!
Kerronnassa on kauttaal-

taan lentomestari Rantalan
henkilöön liittyvää hillittyä
sävyä
mitä ei kovin usein
päähenkitapaa lentokirjojen

löiden kuvauksissa.
Mehukasta lukemista mukanaolleelle

niin lentäjälle

taistelleelle

merivoimissa
ja sopiva lahjaS.

ja muissakin tousyvennytään jopa

asiallisten
kurikysymyksiin,

Sodanajan lentotoiminnasta
kirjoitetuista muistelmista on
pääosa hävittäjälentäjien taistelukuvauksilla ja muilla tem-

nuorisolle.

edustaa samaa korkeaa tasoa
kuin aikaisemmat 'Emme
tienneet kun läksimme silloin'

taisteluissa

Tuuri Heporauta: Tulimyrskyn tuttavana, Lentomestari
Otso Rantalan muisteluja, Arvi A. Karisto, Häneenlinna
1981, 2/A sivua, valokuvia.

kirja

A.

ja epäasiallisten esimiesten
tempauksiin, kotiasioihin,
punttauksiin ja ryyppyjuttuihin. Pääpaino on kuitenkin
ankarien taisteluvaiheiden kuvauksissa. Miehet ovat taval-

lisia Pohjois-Pohjanmaan elä-

jiä,

joissa

ei ole

tippaakaan

sankarimieltä eikä muuta sotaista korskaa. Taistelutehtävät hoidetaan kuitenkin sellaisella päättäväisyydellä ja am-

mattitaidolla, että niiden onnistuminen tuntuu luonnolliselta
ei näin kovia miehiä

- nujerra.
mikään

Kurvinen ei onnekseen ole
sotaa nähnyt, mutta on siihen
pätevästi perehtynyt. Muutamat viihäiset sotilaalliset virheet korvautuvat moneen ker-

taan mainiolla ihmiskuvauksella, pätevillä repliikeillä ja
jäntevällä juonen kehittelyllä.
Jopa romantiikkaakin on saatu
mahtumaan mukaan sopivana
annoksena. Pätevä

juttu!

E.

VERISTÄ

VIIHDETTÄ
Onni Palaste: Irina ia Mannerheim, Karisto, Hämeen-

linna 1981, 253 sivua.
Palasteen aikaisemmat reportaasiluonteiset sotakirjat,

esimerkiksi

Suomussalmen

sankarit ja Talvisodan ääniä,
ovat menestyneet kirjamarkkinoilla hyvin. Tuntuu siltä, että

kirjailija onkin

omimmalla
alallaan kuvatessaan niin sotilaiden kuin siviilienkin todellisia kokemuksia sodan kurimuksessa. Nyt hän on kokeillut romaanimuotoa eikä ole

VANKKA.
TEKOINEN
SOTAROMAANI
Jorma Kurvinen: Katkera
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Posion veteraaneja, vas.
kersantti Eino Ruokamo,
vänrikki Vilho Haataja,
kersantti Heikki Timisjärvi
ja Otto Talman

ja 'Se verellä maksetaan'. Tdlläkin kertaa kerrotaan Oulun
puolen miehistä jatkosodan

KUNNIAA
LENTÄJÄVETERAANILLE

kuin maa- tai

1981,

D.v.\nf.,

haastattelu, jossa Neuvosto-

pujahtaa virheitä.
Ei muuten Laineen kannattaisi kovin paljon uhota tästä
sotahistorian totuudellisuusielläpäinhän väitedesta
- muassa, ettei koko
tään muun
Hitlerin ja Stalinin etupiiriso-

Karjalan kirjailijaliiton puheenjohtaja Nikolai Laine

pimusta elokuulta 1939 enempää kuin Suomen talvisotaa-

eteläsuomalainen lukijamme.
kirjoittaa: "Hufvudstadsbladet-lehden syyskuun 21. päiviin numerossa oli koko sivun

lausuu muun muassa nöin:

mitä nyt suomalaiset rauhan
vallitessa ammuskelivat tykillä rajan yli siellä Mainilassa...

dessa käsiteltövö. On esimerkiksi käsittiimötöntii. että sel-

O

on

jia, jotka eivät ole oppineet,
kuinka sotaa on kiriallisuu-

lainenkin lehti kuin Kansa
miehet kertovat iattaisteli
kuvasti -painetaan ja ettö ioku
viitsii sitä lukea.'
Tulkitsen asian

niin". iat-

kaikki sivut alkunumerosta saakka ja tallettanut jokaisen numeron kansiin. Olen ollut siinii us/<ossa,
ettii kertomukset ovat totuudenmukaisia. Ymmörriin kyllö, ettii aseveljien muisti sil-

loin tiillöin pettiiö mifi tulee
piiiviin- ja kellonmööriin sekö

ehkii paikan- ja henkilöni-

miin. m utt a tode nP e riiisyYte en
on aina pyritty. Uskon töhän
edelleenkin. Vai olenko vöiiriissii?

"

Näin

siis

lukijamme

D.v.W.

vuosina.

J.

paan:

-

ta-ajan olosuhteissa haavoittunut, sairastunut tai loukkaantunut henkilö on lääkärin
vastaanotolla- katsotaan. saako hön sotavammakorrausta.

onko korvauspiiötös vanhentunut sekä opastetaan tarvittaviin erikoistutkimuksiin tai sotainvalidiosastoon tai -piiriin.
Toimenpiteistä on aina syytö
laatia vöhintään ilmoituksen-

luonteinen todistus TTV:lle.
Lausunnossa kuntoutusta var-

Toimitus voi vain yhtyä hä-

ten sotavammaiselle, jolla on

nen näkemykseensä todeten,

TTV:n päötöksen mukainen
lO-25 ''1 invaliditeetti. on
painotettava kuntoutustarve

että pyrkimys totuuteen on tie-

tenkin koko toimitustyön perusta. Jokaisen artikkelin osal-

teet

karjalaiskylässä jatkosodan

Lindholm, apu-

"Neuvot ovat varsin yksinkertaiset. mutta silti tuiki tarpeelliset. Kun sodassa tai so'

ki numerot ja

nerheimilla ei ole mitään tekejoka liikkuu rintaman selustan

v.

via sanoja suhtautumisesta sotähän tataveteraaneihin

onnistunut yhtä hyvin. Mankanssa,

R*

laisprofessori, lausuu kaikille
maamme lääkäreille kehotta-

kaa D.v.W. "ettö Laine ei usko juttuj e n t ode np e riii syyte en.
Olen itse lukenut lehden kaik-

ta tarkistetaan aina sen puit-

mistä agenttitarinan

kaan ollut olemassakaan

valitettavasti
vielö kirjailijoita ja toimitta-

'Suomessa

joukko-osastojen ni-

met, -taistelun kokonaiskulku,
tappiot jne. Yksityiskohtia ei
tietenkään voida tarkistaa ja
niiden osalta tekstiin saattaa

sotavamman johdosta. Sotilasvammalain mukaan on neljiin viikon kuntoutus mahdolli-

nen kerran vuodessa. Mikäli
taas haitta-aste on vöhintiiin

%. kuntoutustarvetta ei
tarvitse erikseen motivoida,

30

Posiolaisia Kevyt Osasto
/r 3:n
riveissä. edessä
kersantti Edvin lmmonen
muut vas. Kalle Mursu,
Eino Määttä, Einari
Särkisaari ja Eelis Rinne

oslon sotaveteraanlt salvat hiljattain huomattavan lahjoituksen: lääninneuvos Vilho
Haatajan perilliset ja liikemies

Edvin Immonen luovuttivat
yhdistykselle yli 200 jatkosodan aikana 6.Divisioonan Kevyt Osasl() -i :n taipaleelta otettua valokuvaa. Mainittuun
joukkoon kuuluivat likimain

kaikki Posion reserviläiset.

vaan on on kiinnitettiivä huo-

Kuvista kootaan albumit koti-

miota sotavammaisen yleisiin
de lly t y ks iin o sall i st ua j ohdet tuun kuntoutukseen. Laitoskuntoutuksen lisöksi fysikaali-

seutumuseoon ja kunnan pää-

e

kirjastoon.

(

ja läiikintiivoimistelu on mahdollinen jopa
useampia kertoja vuodessa

nen hoito

samoin

sa kuvaa Kämärän asemalla

lausuntoperustein.

Liiiike- ja hoitomiiiiröyksiin

1941 olleesta venäläisten hau-

tamuistomerkistä. Aatami
Kuisma, osoite Koulukatu
6--8 B 22. ll l3O Riihimäki

sekö vastaaviin asiakirjoihin

on pyydetty aina

4".""

*unt".uu tiedusteli
lehtemme syyskuun numeros-

merkitse-

möiin. ettii ne johtuvat korva-

13, on lähettänyt oheisen kuvan käytettäväksemme. Kuisman mukaan muistomerkin
materiaali on ilmeisesti saatu

tusta sotavammasta. jolloin
TTV."

kustannukset maksaa

(

S"o*

ajan Ratsuväkipri-

kaati juhli Lappeenrannassa
rakuunoiden vuosipäivänä.
Juhlapuheen

piti

jalkaväen-

kenraali Adolf Ehrnrooth selvään tyyliinsä
muun ohessa
näin: "Meistä -jokaisesta riippuu. säilyykö maamme itsenäisyys vai jääkö se vain
osaksi Suomen kansan vaiheissa.

"

Kuvassa vasemmalta KaakSotilasläänin

komentaja kenraaliluutnantti
Aapo Savolainen, Ehrnrooth

ja

Uudenmaan Rakuunoiden
komentaja everstiluutnantti
Matti Kopra.

'

llomantsin Hattuvaaran Palovaaraan on veteraanijärjestöjen toimenpitein pystytetty
muistomerkki, johon kuuluu
muun muassa kaksi 122 millin
vanhaa Putilov-haupitsia. Put-

ket osoittavat Vellivaaran
mottimaastoon muistuttaen
kesän 1944 ratkaisutaisteluista.

eräässä paadessa näkyy

selvästi nimi Akkanen. Monumentin alle on talvisodassa
haudattu "l30 luoteisrajan

puolustajaa". Alkuperäinen
kuva on Kuisman hallussa.

A,,,

*ouluon"n.

o

osoire

9,

45140 Kouvola
14, puhelin 951-16942, haluaisi kokoelmiinsa lehtemme
vuosikerrat 1957-1970. KeSaarestie

kois-Suomen

(l

Kuolemajärven hautausmaal-

ta,

neltä liikenee?

Ku,"r,

19

G.

H.in, roi,itto,l"

40250 Jyväskylä 25,

puhelin 2'71742, kertoo sidot-

taneensa

kaikki

lehtemme

vuosikerrat yhtä lukuunottamatta kultakirjaimin koristettuihin nahkaselkäisiin kansiin.
Puuttuva vuosikerta on hänelläkin 1957.
Mainittuna ensimmäisenä- ilmestymisvuonna tehtiin vain neljä numeroa,
jotka nyt alkavat olla harvinai-

suuksia. Voiko joku
aseveli

Heliniä?

auttaa

tr
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Valtion vesijohtofirmassa.
Montakos hanaa asensit tänään? Pitää saada tieto

-tilastoon.
Odotahan kun lasken...
-(Kustakin
hanasta on saatu palkkiona

vodkapullo.)

Se tiesi ihan liikaa...
on ollut tarkastus Salkussa on teksti'Tarkastuspöytäkirja"

-Elintarvikeliikkeessä

meidän kadonnut

on!

Vot siinähän se
lunamme
-Rautateillä
on tainnut olla sekaannusta, koska iuna löytyy löytötavaratoimistosta
Lyöpä nyt äkkiä s€ |
-tarkastusleimat
r

Jokohan olisi aika ryhtyä korjaamaan kanalaa..
-(Seinällä
olevassa taulussa on teksti "Kerhon
työsuunnitelma", ovesta näkyy kanala)

{! -nyt.Älkääpäs
me tu-

a,(
){

limme tänne
ensin pitä-

mään tarkasiusta!

'J', -ai
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