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lhkaraa sanaa
Puolustusvoimain komentaja kenraali l,auri
Sutela on viime vuosina
ollut auktoriteetti, joka
useasti on sanan säilällä
raivannut hämärien ajatusrakennelmien viidakkoa.
Esimerkiksi näin:
"Viime aikoina
on alettu luistaa jo va-kiintuneesta
turvallisuuspolitiikan käsitteestä j onka mukaan puolustuspolitiikka
muodostaa
ulkopolitiikan tukena
turvallisuuspolitiikan toisen kulmakiven.
Tälläisella turvallisuuspolitiikan yksipuolistamisella voi kuitenkin olla
kohtalokkaat seuraukset.

Mitä huonommin täytämme velvollisuutemme
huolehtia

alueellisesta
koskemattomuudesta, si-

tä

varhaisemmassa vaiheessa ja sitä varmemmin
olemme mukana kansainvälisessä selkkauksessa.'

"---kuuleepuo-

lustusbudjettimme ilmi-

selvää alimitoittamista

suuden pohjalla pysyen

perusteltavan aseriisuntapolitiikkamme uskottavuudella ikäänkuin sotilaallisen puolustuksemme tärkein velvoite
olisikin pelkästään rajo-

realiteetit tunnustaen,
Paasikiven mainiota sanontaa lainatakseni'ehjänä päästä elämän huh-

rauhanaikainen
valvonta. Mitä tällaiseen
argumentointiin tulee haluan heti todeta, että
Suomi on koko sodan-

luottavat haluumme ja

jemme

jalkeisen ajan ollut esi-

merkkinä

puolustus.me-

noJensa mrrumolnnlssa.
Sopii vain kysyä, kuka on
esimerkkiä seurannut?'

"---haluanko-

rostaa sitä näkökohtaa,
ettei Suomen kaltaisen
pienen maan turvallisuus
ole yksinomaan seurausta ympärillä vallitsevasta
suurpoliittisesta tasapai-

ja

maresta ulos'.

- Säilyminen
sodan ulkopuolella
edellyttää, että ulkopuoliset

kykyymme puolustautua
maahamme mahdollisesti kohdistuvia hyökkäyk-.
siä vastaan. Tämä taas on
mahdollista vain, jos
meillä on puolustusvoimat, joiden suorituskyvylle muutkin antavat arvoa. Harhauttaminen
tässä suhteessa on mahdotonta."
Teksti on selvää ia vakuuttavaa. Mitenkås kä-

vikään Libanöhin, joka

nosta. Paljon riippuu aikanaan päätti tulla

meistä itsestämme
- miten me tähän tilanteeseen
sopeutamme oman tur-

vallisuuspoliittisen toimintamme. Koko sodanhistoriamme
näet osoittaa, miten pienikin valtio voi todelli-

jälkeinen

toimeen ilman puolustuslaitosta? Siellä on tätä
kirjoitettaessa parin naapurimaan sotavoimien lisäksi nelisenkymmentä
yksityisarmeijaa.
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Uutta sotakiturqnaa
Pohioiskalotilla-

*4,

_'fr

-1
Saksalainen kenttäsairaala rintaman
poh.ioissiivellä

/
!

Saksalainen sotakiruroi Walter Pape
apulaisineen lvalossa

Sotakirurgia oli
usein lähes epä-

toivoista taiste-

lua

amputointia
ja kuolemaa Yastaan.
Thitava ja rohkea lääkäri saattoi alkeellisissa-

kin

olosuhteissa
saada ihmeitä aikaan.
Saksalainen
huippukirurgi kehitti uuden menetelmän, joka pelasti niin suomalaisia kuin saksa-

laisiakin normaalielämään.
3&1

SUOMALAISET ehättivät

en-

nen muita oppimaan saksalaisilnerokkaan keinon, jolla vaikeitakin luunmurtumia voitiin
parantaa ennennäkemättömän
tehokkaasti. Länsiliittoutunei-

ta

den lääkäritkin hämmiistelivät
näitä lentäjilleen saksalaisessa
sotavankeudessa tehtyjä leikkauksia. Menetelmän kelsijä,
maineikas kirurgi, tiedemies ja
professori toimi w. 1943-44
saksalaisen sotasairaalan ylilääkärinä Suomessa, kiintyi täkii-

läisiin ihmisiin ja luontoon sekä
vieraili sodan jälkeen useaan ot-

teeseen "toisessa
saan".

kotimaas-

SUOMALAISEN JALKA
PELASTUI
Sotamies Ever, Tausta (33)
loukkaantui vaikeasti auto{nnettomuudessa Petsamossa jatkosodan alkuvaiheessa. Siellä
hänelle tehtiin leikkaus, mutta
katkennut reisiluu ei parantunut ja haava märh. Viruttuaan

jo woden päivät sairasvuoteella

mies joutui lopulsi Ivalon sotasairaalaan.

Kun tilanne vaan huononi ja
potilas oli menehtyä, påiällikdrö

läiikäri, lääkintiikapteeru Guw
nar Wasastjenu (al) sai ajatuk-

SIVIILEJÄ AUTETNN
Tieto avun mahdollisuulsista

jalka poikki tai yrit-

sa-

sä leikkaussalissa ja professoria

komennuksen
saksalaisen sotasairaalan I /521
ylilääkiiriksi Kemiin alkoi ta-

myötiiili auliisti

(42) oli saanut

pahtua: pian Kiintscher tunnet-

nantti Eirc l.Aaltosetöld (46).
Leikkaukset tehtiin yhteises
suomalainen

henkilökunta, erityisesti Aalto
Setälä ja hänen sairaslomalla ollessaan kesällä 1943 liiäkintäkapteeni Lydeik löfgren (33\,

Os

mal a-S andber g

haansa yhteistyön onnistumiseksi.

Sairaalassa

toimittiin muu-

tenkin

hyvåissä sowssa. Muonituksesta huolehtivat saksalaiset
talousupseerit, alussa Oberzahl-

meister Fiedich

min

ja

myöhem-

Oberzahlmeister Theune

na", ja hän suoritti monia onnistuneita leikkauksia suomalaisil-

joka vapunpäiviinä lennätettiin

Ie

Kemiin. Kirurgeja avusti kai-

tunnetulla taidollaan. Tähän
järjestelyyn olivat suomalaiset
huoltopiiälliköt E. Karonen, C.
Ramsay, R. Hellberg, V. Maila
kukin luorollaan varsin tyyty-

ken aikaa lääketieteen kandi-

väisiä.

tiin laajalti "naulaprofessorihaavoittuneille

ja

siviilipoti-

vat huonosti parantuneet luunmurtumat, kieroon kasvaneet
raajat ja vastaavanlaiset luu-

panna

lan 57:n kanssa, joka toimi

professori Gerhard Kilntscher

maan onnetonta miestii.

kuin

(29). Ylihoitajat Kirsti Fabritius (35) ja Kerttu Myllynen
(30) tekivät puolestaan par-

Sotasairaa-

moissa Kemin yleisen sairaalan
rakennuksen suojissa päällikkG
kirurginaan liiäkintäeverstiluut-

laille.

ehtoja

daatti S irkka

minta suomalaisen

levisi myös kotirintamalla, jossa
tilanne oli varsin vaikea, kun lähes kaikki lääkärit olivat sotapalvelulsessa. Kun itse uuden
leikkausmenetelmän kehitUijä,

sen kutsua läheisen saksalaisen
sotasairaalan kirurgin katso

Ei ollut juuri muita

viat. Työn mahdollisti yhteistoi

Ala-Kurtin

kentllisairaalasta

Kiintscherin erikoisalaa oli-

"Naulaprofessori" Gerhard K0ntscher kirurgin työsså

Tuliterä l(emin yleinen sairaala
kåynnistyi vuonna 1941 saksalaissuomalaisena sotasairaalana

tää uutta, vasta keksittyä luuleikkausta. Wasastjerna ja
Tausta påiätyivät yhdersä jäl-

Qr

kimmäiseen vaihtoehtoon.

*taklrur gi lYa I ter Pape suoritti leikkauksen
elokuun 9. päivänä 1942, ja
Saksalainen

kaik*i meni hyvin. Muutaman
päivän peråisä Tausta tuotiin

takaisin suomalaiseen

sotasai-

ai

raalaan, ja pian alkoi elpyminen
edistyä vaikka siihen aikaan ei
ollut antibiootteja. Haava parani, murtuma lujittui ja joidenkin

kuukausien kuluttua luunaula
voitiin poistaa ja mies pystyr kiivelemåiän ilman keppiä. Uusi

keino oli tiissii

\
\*..-

,:\
\".\

-.* - m

tapauksessa

osoittautunut hyvin pätevälsi.
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l(emin kirurgien
kotitekoiset
leikkausvålineet
(Helsingin
yliopiston
Lååketieteen
historian museon
kokoelmat, kuva
Hindrik Strandberg

UUTTA
SOTAKNURGIAA
POHJOISKAlONLLA
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Läåkintåeverstlluutnantti
Eino l. Aalto-Setålå, 57.
Sotasairaalan lohtava kirurgi
lGmisså

i,
a

l
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1980)
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Läåkintäkapte€ni Lyderik
Löfgren toimi lGmissä 57.
Sotasairaalan iohtavan
kirurgin siiaisena 1.5.
15.7.194i!
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NAULAPROFESSORI

Muistolaatta lGmin
keskussairaalassa

Kiintscher toimi Kemissä melkein kaksi vuotta. Hän oli persoonallisuus, kuuluisa mies jo

i
ä

*

Prof€ssori Kllntscher
antamassa opetusta
suomalaisille låäkäreille
Helsingin Kirurgilla. Takana
tarkkaavaisina tri J. E. Railo

tulle.ssaan Suomeen.

Håin toi lisiiii tarvittavia välikehittiimiiiinsä luuydinnaulausta varten. Hänen ulkoi-

neitii

(vas.) ia

nen olemuksensa oli kookkaan-

tri

P. Tala

puoleinen, voimakas, hiukan kumaraharteinen, posket punakat,

tukka hiekanvärinen ja påälael-

ta

harventunut. Luonteeltaan

håin oli vaatimaton, melkein ujo,
jopa niin paljon ettåi h?in saattoi
punastua joskus, kerrottiin. Saksalaisten yleiseen tapaan hän

den turvin Aaltcsetää saattoi
jatkaa oppimestarin työtii omin

jo

ka

päin. Kun Kiintscher sotien jåilkeen vieraili Suomessa, hiin tut'.. ki hyviiksyvåisti våilineitii ja kiit-

työrupeaman edellä kiitteli

muuta henkilökuntaa.
Håin ei tupakoinut eikii liioin

kiiytfiinyt alkoholia. Työtii

hä-

nellä oli paljon, leilkauksia

aa-

)eli

tii.

kiiri ja

suomalaisia siviilipotilaita, eriis
heisä jopa Kuopiosta asti.
Vapaa-aikanaan Kiintscher
enimmiikseen lueskeli tieteellisiä kirjojaan. Sen lisiiksi hän oli
kiinnctunut evakkoon tuoduis.
ta Sortavalan yleisen sairaalan

niistii

Voittajavaltioissa ei tunnettu
Kiintscherin leikkauksia. Saksan suhteet länteen olivat kauan

hänet

jäUis*i. Suomalaiset puolestaan
ensimmiiisinä julkaisivat englannilsi Kiintscherin laatiman
kirjoituksen uudesta menetelmiistii.
Professori Kiintscher kuoli
Flensburgissa joulukuun 17.
päivåinä 1972 ty{iiytiinsii iiä-

haettiin lentokoneella - minne,
ei tiedetii, ehkii Norjaan.

reen laatiessaan uutta oppikirjaa. Suomessa häntä muisteltiin

osan

tökelpoisiksi, kertoivat muistitietoja myöhemmin keråinnept

Kemin keskussairaalan

ylilåiä-

Pentti

ja

Niiniirta
Uutta oppia levitti komennulsensa piiätteeksi Suomessa
låiäkintiikapteeni L. Ilifgren, jo
ka ensimmäisenä esitelmöi tiistii

aiheesta

låiåikiirikokouksessa

Helsingissä syyskuun 23. päiväträ 1943. HelsingisEi matkustikin lääkintämajti Sven Rehr

berg (4O), Suomen

Punaisen
Ristin sotasairaalan påiällikköki-
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kiytti

PERINTE!TÄ
VAALITTIIN

h?in kunnostuttikin kiiyt-

l<äÅt Eero Varorcn

lääkintöneuvos,

oppimaansa menetelmää me
nestyksellä potilaiden hoidossa
Tornion sairaalassa.

si hiinen hoitmnsa saapui myös

vanhoista

Niinikiiiin lääkintiikapteoni

Wasastjerna, sittemmin ylilåiä-

musta iltaan, enimmiikseen saksalaisille sotilaille. Kuitenkin
hänen maineensa "naulaprofes
sorina" oli tunnettuja sen vuok-

viilineistä, ja

suomalaisia yrittelitiisyydes.

rurgi, tapaamaan Kiintscheriä.
Tämä kohtaaminen oli ilmeises
ti onnistunut, koska professori
ja ylilåiäkiiri Rehnbergisti tuli
sittemmin Etelä§uomessa suo

ritettujen

Kiintscher-leiktaus.

syyskuussa 1944. Hän ei lähtenyt maitse saksalaisten kuor-

maston mukana, vaan
Hyvåistellessåiiin

hän jätti

ten uranuurtaja.

AaltoSetäälle joukon omia vä-

.lÄÄxvvÄtSLAHJA

vielä lisäii, niin

Professori Kiintscher oli Kemissä siihen asti, kunnes saksalai.
nen sotasairaala evakuoitiin

lineitiiän. Kun niitii tarvittiin
konemestari

Taurc Paltemaa (37) vaknisti-

kin

Kiintscherin ohjeiden mu-

kaan kotitekoiset välineet, joi-

suurena kirurgina ja ystiivänä.
Sen kunniaksi taiteilijaprofesso

n Ewio Sepptircn

teki hänestii

muistolaatan Kemin keskussairaalaan ja Helsingin yliopisto

järjesti pienen muistoniiyttelyn.

tr

ERKK! SUTELA
LOPEN PUNELIAN JARVEN rannalla seisovassa kelo
honkaisessa Suomen Marsalkan
metsästysmajassa on nähty korkeita vieraita aina tasavallan

presidenteistä lähtien. Erityisen

tervetulleilsi toivotettiin elo
kuun lopulla ne parisen§mmentä jatkosodan Rukajärven
suunnan l4.D:n silloista taita-

vaa korpisoturia, jotka majan
rakensivat tasan 40 luotta sitten ny§isen rajan taakse Lieksajärven rannalle.

"Oma tupa, oma lupa", oli
kovasti tyy{yväinen tasavallan

Ma,a on valmistunut Lieksan,ärven rannalle toukokuussa 1942 ia rakentaiat kokoontuneet yhteiseen kuvaan.
Kuistilla l4.D:n komentaia kenraalimaiuri Erkki Raappana. Maian kattorakennelmaa on Lopella iouduttu
olosuhteiden pakosta muuttamaan, muuten maia on täysin alkuperäisessä kunnossaan
SA-kuva

S rnmen

Marsallun metsiistysmaja

I-opella on eriis valtakuntwn

niihtiwksistiL
I{aikki turistit eiviit tiedii, että sen
ral«nsivat kiisi stiiän taitavat
r i nt amssotur

it

Rul<aj iiwe n

erämauintamollu
Wime lesänii tekijiit Hiviviit
t ar lust amas s a t eokse ns a

presidentti, Suomen Marsalkka

Mannerheim lausunut

ottaes-

saan aikoinaan vastaan mets:istysmajan, jonka kenraalimajuri
Erkki Raappanan joukot olivat

lahjoittaneet hänelle 75-vuotislahjaki ja joka keväällä 1945

oli pystytetty

uudelleen erämaa-

maisemaan Lopelle. Ehkii syynä Marskin erityiseen tyytyväi
slyteen oli myös hänen oma tG
teamukensa, että metsästysma-

Parhaat kunniavieraat:

Marski n metsästysmaian

rakentaiat Lopella

ja oli ensimmäinen

hänen omistuksessaan oleva talo.
Rakentajaveteraanien vierailun eri puolilta Suomea Lopelle
olivat suurta vaivaa nähden järjestäneet 14.D:ssa taistelleet

kenraaliluutn antti E rkki S efi I A
ja maanviljelysneuvos, majuri

Pentti Perttuli.

Erinomaisena

isäntänä toimi majan hallitukheim-ristin ritari, jalkaväenken-

RAKENTAJAT
TYYTYVAISIA

raaliAdolf Ehrwoth.

Nuoria, käsistään erityisen tai-

sen

puheenjohtaja, Manner-

tavia miehiä oli majan

raken-

nustöissä vuonna 1942 kaikkiaan 60. Aika on vaatinut veronsa, mutta vielä l7 aseveljeä,

keski-iältään jo TGruotiaita, oli
kutsua noudattanut. Majan
suunnitellut ja piirtänyt kajaanilainen arkkitehti Eino Pitlcdun
on jo siirtynyt "hiljaiseen divisioonaan", mutta mukana olivat
rakennustyön molemmat johta-

jat,

rakennusmestarit ja silloiset
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luutnantit Olavi Kiruurcn ja

jan kauniin takan tekivät luon-

Ileikki Noporcn

non liuskakivistä taitavat muurarit.
Kätevät korpisoturit tekivät

Kaikki vieraat olivat erit&iin
tyytyväisiä sekä metsiistysmajan ny§iseen ympäristön ett?i

osan majan ja saunan kalusteista. Manalkan makuu-

myö

tapaan, jolla majaa on hoidettu.
- Olette rakentaneet - ei vain
Suomen Marsalkalle, vaan koko
Suomen kansalle muistomerkin, joka kertoo suuresta sotilaasta ja valtiomieheslä sadoille-

huoneen kelohonkaisen tupak-

kapöydän

-

tuhansille ihmisille

ympäri

maailmaa. Kaikki ovat ihailleet
teidän kiittenne töitä, sanoi jalkaväenkenraali Ehrnrooth toivottaessaan rakentajat tervetul-

leiksi Lopelle.

Veteraanit tutustuivat tar-

I
t

L

koin

hin

metsästysmajaan

ja

Rakentajaveteraanit yhteisessä kuvassa metsästysmajan portailla Lopella

siihen kuuluvat

doksella alansa huippumestari,
Farikkalan Mikko Rönklörcn,
joka teki ylipiiällikölleen myös
tuohivirsut.
Maja valmistui hyvissä ajoin
ja kenraali Raappana luowtti
sen omistuskirjan kaikkien Rukajärven taistelijoiden puolesta
4.6.19 42 Marsalkalle Piiämajas-

sa Mikkelissä.

mui-

Marski tuli tutustumaan masyyskuussa. Hän oli siihen
erittiiin ihastunut ja esitti kiitoksensa koko divisioonalle, jonka
etulinjaan hän tuolla matkalla

alueen rakennuksiin, sau-

jaan

naan ja kalamajaan.

-

ja

tuolit piiällysti hienolla tuohiku-

Tuon nurkan minä nostin

alhaalta ylös asti, muisteli yksi.
Toinen tarkasteli tekemiiänsä

korituolia. Juttu luisti, 40 vuo
den takaiset monet muistot palautuivat mieliin.

myös tutustui.

Metstistysmajan kurkihirtenä
on erityisen kierteinen ja tukeva

Kun kävi selväksi, että majan
alue jäisi rauhanteon jälkeen

kelotukki.

Neuvostoliiton puolelle, majan
kaikki rakennukset purettiin ja

MAJA LoPELLE

-

Sen löysi Pieningän salolta
Rönkl<öruminen sotilas Pielave-

deltä, muisti Niilo Patikaircn,
jonka hartiat ovat yhä kuin ladon ovet ja joka ainoana oli jaksanut nostaa tuon kurkihirren

Rakennustyön Lieksaiärven rannalla lohtivat rakennusmestarit, luutnantit
Olavi Kinnunen (oik.) ia Heikki Noponen. Kummallekin Marsalkka lähetti
kauniin kiitoskirleen, joka on kehystettynä miesten välissä. Kuistin
nurkkapilari on harvinaista muhkuraista ia kierteistä kelohonkaa

Marskin metsiistysmajassa
kuului rakentajille tarjottuun

uudelleen keväällä 1945
Heikki Noposen johdolla Marskin itsensä maksaessa kaikki ku-

v

*Z

lut.

Maja on ollut avoinna yleisöl-

roothin sanat:

-

Itsenäistä Suomea ei olisi
olemassa ilman Carl Gustaf
Mannerheimiä!

MAJAN
SUUNNITTELU
I

4.D:n komentaja kenraalima-

juri Erk*i

Raappana oli innokas
erämies. Miettiessiiän divisioe

nansa miesten lahjaa Mankille
tämän 7S-wotispäivänä vuonna

1942 Rao;ppana päätyi metsästysmajan rakentamiseen, koska

hän oli Päämajassa kiiydessään
saanut havaita, ettii ylipåiällikkö

mielellään

ja

asiantuntevasti

keskusteli metsästyksestii ja kalastuksesta.

Metsästysmajan piirustukset
laati l4.D:n luutnantti, arkkitehti Eino Pitkiinen. Metsästys

maja ja sen erillinen sauna ra368

oli ostanut noin 5

hehtaarin

tiin

lounaaseen tietysti piripintainen

saatteenaan Siiranmäen legendaarisen sotilaan Adolf Ehm-

Marsalkka

luonnonkauniin
alueen Punelian järven rannalta. Sinne metsästysmaja, erillinen sauna ja kalamaja pystytet-

maasta pystyyn.

marskin ryyppy. Se kumottiin

ne varastoitiin Lieksaan. Sieltä
ne keväällä 1945 siirrettiin Lo
pelle, josta presidentiksi valittu

le vuodesta

kin yli

1958. Yhä edelleen10.000 matkailijaa Hiy

vuosittain siihen tutustumassa.
Vieraita on ollut ympäri maailmaa.
Saunan kuistilla muistot palautuivat ia korpisoturien iuiut luistivat aivan kuin
silloin ennenkin

kennettiin ny§isen rajan taakse, Repolan eteläpuolelle, Liek-

Kinnunen

ja Heikki

Noponen.

Rakentajiksi he valitsivat eri yksajärven rannalle Keihiisniemen
siköistii taitaviksi tuntemiaan
t)aveen.
ammattimiehiä.
Ympäristö siellä oli kaunista, Sekii maja etträ sauna raken-

Majan hallinnosta vastaa
Suomen Marsalkka Mannerheimin Metsåistysmaja r.y., jonka
muodostavat Jåiäkiiriliitto, Kadettikunta, Suomen Reserviup
seeriliitto ja Upseeriliitto.

å"'åH-ffåiii1.ffl:L"fiå:
ä:i:ffi:lhöffi1f#ffJi
Lielsajärvi yli 5 kilometrin pi- dusta arkkitehti Pitkiinen antoi t'lA
HiIiåtJHå}o
tuisena selkänä. Järvessä oli tarkat

ill'1TJi,l?l'"dffiJåfå:?t
ympärillä olivat rikkaat

maat.

riista-

Rakennustyön johtivat luut-

nantit, rakennusmestarit Olavi

ohjeet. Kelohongat

*#ääffiil?tlh,

hank-

JO KEVAALLA

juurak iÖ+sr

juurakot Majan rakennustöiträ johtanut
räystiiällä taittuivat yltispäin. ny§inen talousneuvos Heikki
Niiden piiällä oli ponttilauta, Noponen on tehnyt tarkan kirkokattotuoleilla, jossa

kattohuopa ja turvekerros.

Ma-

jallisen muistion rakentamiseen

Hän kertoo, ettii kun maja oli
Lopella valmis, hänet kutsuttiin

28.6.1945 presidentin luokse
lounaalle Tamminiemeen, missä vieraana oli myth kenraali
luutmntliAl<sel Airo.
Lounaan aikana presidentti

oli hetken

puhelimessa påiämi-

nisteri PaasiWven

soittaessa.

Presidentti ilmoitti, että Airon

oli

lounaan jälkeen ilmoittau-

duttava påiiiministerille.
I-ounaan jälkeen presidentti
vei Noposen työhuoneeseersa,

kiitti tiitii

StnnasSdiv+'tpr
YLEISTILANNE

hyvin johdetusta työs.

tii ja ojensi omistuskirjoituksin

varustetun teoksensa "Ratsain

halki Aasian."
Tämän jälkeen Marsalkka,

joka Noposen mielestii vaikutti

viisyneeltii ja ehkii hiukan hermostuneeltakin, sanoi aivan yllättäen, ettii hän aikoo nyt luo
pua tasavallan presidentin tehtåivistii.
Noponen kertoi todenneensa
presidentille, että hänen l,opella
rakennusty(xsä tapaamansa vasemmistolaisesti ajattelevat tyG
miehet olivat kailki olleet ylpeitä siitä, että ovat saaneet olla ra-

grsnsnKoivisto

kentamassa Marskille. Muun
muassa tiihän vedoten Nopoten

oli

lausunut toivomuksen, että
Marsalktra edelleen hoitaisi presidentin tehtiiviä. Manki oli
Nopmen mukaan ollut kiinnos.
tunut kuulemastaan ja tehnyt lisä§symylsiiikin, mutta oli kuitenkin toistanut, että hän silloisessa vaikeassa poliittisessa tilanteessa ei katsonut voivansa
jatkaa presidenttinii.
Nyt tiediimme, että kun Airo
ilmoittautui Paasikivelle, tämä

Kevåållå 1944 ollvat Suomen rintamat låån€€t syvälle Puna-arm€ilan selustaan

JATKOA EDETLISESTÄ ilUTEROSTA

PAAVO JUNTTILA

kertoi, että hallituksen ulko
asiainvaliokunta oli tehnyt påiätöksen Airon pidiittiimisesEi
asekiitkentiijuttuun liittyen. Tiedämme my(h, että Airon "pidätys" kesti 2 vuotta 9 kuukautta,
minkii jälkeen oikeus totesi hä-

net Uiysin syyttiimälsi!

Noponen arveleekin, että
huoli Airon ja koko valtakunnan
kohtalcta sai tuolloin jo vanhan, väsyneen ja sairaan Marsalkan lausumaan toivomuksen

priiistii vihdoin yksityiseliimän
lepoon.

Tuo toive toteutui kuitenkin
vasta noin 8 kuukautta myö
hemmin, kun Marsalkka erosi
presidentin virastaan 4.3.1946
omasta

pyynnbtiiiin.

eli ia

IIPURI
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tynytsiihenjohtopiiätökseen,etteivät saksalaiset tule voittamaan sotaa. Suomen irrottautuminen sodasta tulisi olemaan
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KESALLA 1944
vaikeiden ja yllättiivienkin tekijöiden varassa.
Talvella 1944 o\ Pina-armei-

jan

#

hyökkäys Suomenlahden

eteläpuolella edennyt kningradista noin 130 kilometriä länteen olevalle Narvajoelle. Karjalan kannaksen ja Itii-Karjalan

Laatokka

tuli etulinjakaupunki.
Maastoa luovutettiin Viipurin suunnalla noin l0 kilometriä

vuorokaudessa. Painopistesuunnassa luonnehti voimasuhteita venäläisten murskaava ylivoima. Tästä huolimatta saam-

rintamat olivat näin ollen jåiäneet kauas venäläisten selustaan. Ne sitoivat Puna-armeijan
joukkoja ja muodostivat j ohdolle ylimiiäräisen epävarmuustekijän. Suomi oli siis Neuvostoliiton johdon mielestä pakotettava
luopumaan taistelusta ja antau-

tumaan.- mitii pikemmin

tettiin lukuisia paikallisia torjuntavoittojakin.

50

0

#

sen

100

LTNINGRAD

siiän kävivät kaupunginjohtaja
Tuurna, poliisipåiällikk ö Hint sa

.

ja sotilashallinnon edustaja

tymisen saksalaisille epäedulliseksi. Helmikuussa

I

944 siirret-

tiin ainoa panssariyhtymämme

VO

I

MASUHTEET KANNAKSE.N MU RTOALUE ELLA

Itii-Karjalasta Kannakselle Viipurin tuntumaan. Maaliskuussa
jatkettiin joukkojen siirtoja
kaupungin ympäristöön ja ilmatorjuntaa vahvennettiin.
Joukkojen siirrot heijastuivat

myös Viipurin

Tilaisuuteen osallistuneet eivät
voineet pidättliii kyyneleitiiiin.

Neuvostojoukkojen lähestyessä Viipuria

ja dramaattisesti myös
valtioneuvoston 10.2.1944 antama måiäiäys, jolla kaikki koulut ja muut oppilaitokset välittömästi suljettiin, koska pommitukset olivat mahdollisia, jopa
todennäköisiä. Suurempia pommitusoperaatioita ei kuitenkaan
tapahtunut ja elämä kaupungis-

keä osoitti vainajien päivänä
21.5.4 tapahtunut kunnianosoitus ja muistohetki myös pu-

naisten haudalla, johon kaupunginjohtaja Tuurna ja kivi-

työmies Riiisiinen

laskivat

Suomen sotilaan hynnin jäl-

keen kuudenkymmenen kansalaisjärjestön yhteisen seppeleen.

asemilla 18.-19.6. Prikaatin

T
a

(rintamalevegs ?2
.suonalaiset
. n e uvo sto I i i ttol a i

tatoimien piiriin: vihollisen il-

Suomen sodasta voimakkaalla
hyökkäyksellä, joka murskaisi

maantiet. Varsinkin Viipurin,

matoiminta kiihtyi ja joukkojen

jetukset valtasivat- rauta- ja

sen ensimmäisenä tavoitteena

Tammisuon ja Talin asemilla oli
vilkasta.

seuraavana linja
Kotka-Kouvola-Saimaa. Tässä
vaiheessa katsottiin Suomen

tåiydessä käynnissä,

olevan kypsä antautumaan.
Isku mursi Kannaksen päaseman jo kesäkuun 10. päivänä. Viipuri joutui heti kohta so-

370

Kesäkuun puolivälissä, jolloin evakuointikuljetukset olivat
hyökkäsivät

Neuvostoliiton ilmavoimat
kaupunkiin kolmen päivän ai-

kana yhteensä 15fi)

llmavoimat
km)

koneen

voimin. Tavoitetta pehmitettiin.

ettli 20.Prikaatille jäisi pari vuorokautta aikaa vaikean puolustustaistelun valmisteluihin. To.
dellisuudessa aikaa jäi kuitenkin

vain muutama tunti.
Jo 19.6. tuli tieto, ettii viholli-

nen

set

yhteensä neljän divisioonan
- kahden
ja
prikaatin
siirtokul-

oli Viipuri,

IV AK:n johto oli arvioinut,

Tgkistö

rJalkavät<i

tl

huolto saapui Tammisuolle vasta 20.6. aamulla eli samaan aikaan kuin vihollinen jo ilmaantui kaupunkialueelle.

E

"KOTKAN.KOUVOLAN
,SAIMAAN LINJALLE"
Stalin oli påiättiinyt irrottaa
sen puolustuksen. Hyökkäyk-

saapuvista

täydennyksistii perillä noin puolet. Viipurin suunnan puolustuksesta vastasi kenraaliluutnantti l-aatikaisen IV Armeijahun{qr. Itse kaupungista tuli vastaamäag eversti Armas Kempin
20.Prikahti, joka oli kuormattu
juniin Aunuksessa 15.-17.6. ja
purettiin Talin ja Tammisuon

Kaupungin ilmettä vakavoitti

seenkin normaalina.
Vallitsevaa hyvåiä yhteishen-

oli Kannakselle

muilta rintamilta

katukuvassa.

jatkui kevättii kohden jok-

.Ei-

nar Pyykkö laskemassa kukkakimpun sankarihaudoille tuo-

miokirkon raunioiden juurella.

10.6.1944

äkkiä

sa

VIIPURI JÄLLEEN
ETULINJASSA
Viimeiset siviiliasukkaat poistuivat Viipurista 18.6. Liihties-

KM

parempl.

Myös Suomen sotilasjohto
otti huomioon tilanteen kehit-

Tämä ratkaisu merkitsi luopumista Karjalan kannaksesta.
Se merkitsi myös taistelujen siirtymistii Viipuriin, josta jaleen

on 15 kilometrin

påiässä

Vammelsuu-Taipale

kaupungista.
Itse satuin olemaan 19.6. illalla

asema oli ylliit&ien murtunut jo
16.6. antoi ylipäällikkö käskyn,

joukkoosastoni mukana YlåiSommeella, noin l0 kilometrin

Kun

j

olla kenraaliluutnantti lrnnart

påiässä Viipurista. Neuvosto-

kaikkien

joukot yrittivät hyökätii asemi-

Kannaksella olevien joukkojen
komentajaksi. Seuraavana päivänä Oesch ehdotti ylipåiällikölle, että joukot vedettiiisiin taistellen taaimmaiselle eli ViipuriKuparsaari-Taipale -linjalle, jo-

amme vastaan 20.6. aamuYöllä,
mutta tuli niin sakea sumu, ettei

Oesch miiärättiin

ka

suunnittelussa tunnettiin
VKTJinjan nimellä. Ylipiiällik-

kö hyväksyi ehdotuksen samana
päivänä.

nähnyt juuri kätt2iiin pitemmälle, ja hyökkäjän yksiköt menivät sekaisin ylåi-Sommeen pelloilla.
Kello 03.00 saimme käskyn

irtautua

ja

vetiiytyä Viipurin

kautta länteen. Venäläiset Panssarivaunut kolistelivat tiillöin jo

Ui lpun...
aatokka

VIIPURI

.Liimaita

\

Sähiö

YläSomnee

I -YrrJa

Pataljoona rautatien koillispuolelle Karjalan kaupunginosaan.

Kånärä

Pärlampi

Viimeksi saapunut I Pataljoona
oli reservinä Patterinmäen-kau-

lval{ät^vi
Metsäpiriti

49.Pt:

'Summa
+

N

Perkjär,vi

\\\

*tii,

ffi#Y"

\uolemalärvi
+Uusi

ki

TILANNE OLI SEKAVA

6"å--

\

§uktänvi

punginsairaalan maastossa.
Osa Ylä-Sommeella taistelleista

joukoistamme suuntautui 20.6.
aamuyöllä Maaskolan ja Karjalan kaupunginosan suuntaan,

.15.0

missä ne joutuivat sekä omien

ettii vihollisten tuleen

rkko

kärsien

tappioita. Muuan hyvä ystliväni
kertoi tuosta sekavasta vaihees-

0 5 10 15?0
l---li--+-------r
KM

ta näin:
"Päästyämme pellolle meilä

ammuttiin kaikenlaisilla aseilla

ja joka suunnalta. Pyrin ryö-

n?0 km

Suomen\ahti

mien eteenpäin. Osuin ojaan,

Suomalaisten puolustus$€mat Karialan kannaksella kesållå 19l4. W-asema oli pahasti kesken, VKT-linjan työt oli
tuskin aloit€ttu

Tr LANNE

AAMULLA 20.6.1944

4.D

Naalara

1;

tztt<o
I

toisiamme silmiin liikahtamatta, silmän värähtämättii. Ja sityhteisestå soten
- aivan kuin
pimuksesta
kumpikin lähti

11

vimmattua vauhtia konttaamaan omaan suuntaansa."
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Ristseppälä
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MAK

etenemåiän

konttaamalla. Ojan loppuessa
kohotin päätiini ja totesin hätäisesti, etlä suunta oli oikea.
Samalla hetkellä nosti muutaman metrin päässä olevan mättään takaa piiätään neuvostosoturi. Tuijotimme hetken verran

ää-\
s82.D
Y,

jota pitkin pääsin

rr.-.rllor.,i

divisioonaa

\

'fl;"*ffi §'löÅ?\.\-K,AK-ryAK

VIIPURIN VIIMEINEN
PÄtvÄ
Neuvostojoukot jatkoivat
hyökkäysvalmistelujaan koko

aamupäivän. Vihollisen en-

simmäiset hyökkäysyritykset

kello I l-13 meikäläiset torjuivat kaikkien aseiden tulella.
Puolenpäivän aikoihin oli tilanne se, ettåi Karjalan esikaupungissa torjunta oli ollut menestyksellistä, mutta Maaskolan ratapihan raunioihin oli pe-

siytyny.t vihollisosastoja, joita ei

Liimatan pysäkin seutuvilla ja
etenivät Viipurin-Koiviston ratåa pitkin. Ne olivat siis meidän

astuen ondistuneesti miinoitteen

läpi.

Sitten marssimme Patterin-

ja Viipurin

välissä. Vetiiytymisemme sujui kuitenkin hyvin

mäen kautta Linnankadulle.
Taivas oli pilvetön ja aurinko

suojaavan korpialueen liivitse.

paistoi kuumasti.
Matkalla emme tavanneet ainoatakaan eläv!ä olentoa. Val-

Pyrimme komppanioittain
kaupunkiin.

litsi

AAVEKAUPUNKI
Johtamani komppania saapui
tappioitta raviradan maastoon
kello kuuden seuduilla. Kuu-

limme 20.Prikaatin

miesten

huutavan, ettii olimme miinakentiissä. Paluumahdollisuutta
ei ollut ja hiwttauduimme varovasti toistemme jalan jälkiin

aavemainen tunnelma.
Liikkeiden ikkunat oli rikottu ja
tavarat joko evakuoitu tai ryöstetty. Ainoa koskematon myymälä ehyine näyteikkunoineen
oli ruumisarkkuliike.
Veniiläinen tykistö ampui yk-

sittiiisin laukauksin jonnekin
Punaisenlähteentorin

rautatieaseman seutuville,- muuten

vallitsi tiiydellinen hiljaisuus.
Jatkoimme matkaa Tienhaaran kautta Rautakorpeen.
Kempin 2O.Prikaatin miehet
olivat viett?ineet yön asemissa tai
niiden takana. Parin tunnin levon jälkeen heidät hälyettiin ja
kaikki olivat paikoillaan kello
kuuteen mennessä. Eikä hetkeäkåiän liian aikaisin: ensimmäi-

set viholliset olivat
edessä

asemien

jo puoli tuntia myöhem-

mln.

ollut saatu täysin tuhotuksi.
Rintaman keskustassa oli vihollisen panssarivaunuja päässyt asemiin. Etulinja piti tlissä
vaiheessa kuitenkin vielä puolensa.

Sitten tuli romahdus.
II Pataljoonan komentopaikka oli ollut aivan edessä ja

vihollisen tulen kiihtyessä ko-

piätti siirtyä suojaisempaan maastonkohtaan. Samaan aikaan sattui vihollisen
mentaja

Prikaatin IV Pataljoona oli
ryhmitetty Pappilanniemen-Kä-

tykistötuli kiihtymåiän.
Tuosta muutaman miehen

remäen-Kangasrannan alueelle,

II

liikkeestä taaksepäin levisi hu-

Pataljoona Kelkkalan-Talik-

hu, että on annettu vetäytymiskäsky. Vaikeassa tilanteessa hu-

kalan-Ristimäen alueelle

ja III
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hu sai siivet: etulinjan joukot

Ristimäestii ja Kelkkalasta alkoivat vastustamattomasti valua taaksepäin Patterinmäen
ohi.

20. Prikaatin joukkojen suunnitelmallinen j ohtaminen osoit-

Qoo 4oo
ol--t_-----l-l

Iltapäivän kuluessa kehittyi

Ma

monivaiheisia ja sekavia taiste-

tautui tuona ajankohtana vai600

luonteinen käsky kokoontua
Tienhaaran maastoon.

asko\än rai.apiha - a\ue

Ylempien ja muiden johtoportaiden toimenpitein improvisoitiin puolustus Kivisillan ta-

lutilanteita. Osa joukoista pysyi
asemissa, eräin paikoin syntyi
selviä aukkoja. Vihollisen tykis-

salle.

tötuli kiihtyi kaiken aikaa ja
asemia pommitettiin rajusti ilmasta. Panssarivaunuja ty<intyi
esiin yhä runsaammin.
Prikaatin komentaja ei yhteyksien katkettua saanut ajoissa tietoa tilanteen kehityksesä.
Hän yritti suorittaa kaikilla käy-

6.K

Kelkkala

ll

tettåvissiiän olevilla voimilla

I

piiässyt

ll-ll

^

7,K

Pataljoonan kärki oli

Keskus -

jo Ristimäelle saakka,

mutta siitli ei ollut apua, koska
vihollinen tunkeutui jo muualta
ohitse. Vastahyökkäystii johtanut I Pataljoonan komentaja
katosi. Sama kohtalo tuli myöhemmin myös IV Pataljoonan

-

Viipuri oli menetetty.
Neuvostoliiton sotahistoriakin pitiiii ärkeänä päivämäriiä
20.6.19M
"[rningra- silloin
2l.Armeijan sandin rintaman
karilliset joukot vapauttivat ikivanhan venäläisen Viipurin

,\,,J\ §-$#r'Y

vastahyökkäystä, mutta se epäonnistui joukkojen hajaannut-

tua.

keaksi. Niille annettiinkin yleis-

kenitä

(olikkolnmäki

-\r
Kangasranta

t

tr

"J- -r--

rEPOl,tqEcr{}tu

BO}IHAM

2bå epuuu

komentajan osaksi.

AEHl{}rTPåACKOTO

KAUPUNKI ON
MENNYTTÄ

ofbflrA,

ocBoEOAl4 BUt 14 M
20 nrons 1944 roaa

Kello 15.30eversi Kemppi totesi
puolustusaseman palauttamisen

CTAPl,lt{Hhttl

toivottomaksi ja pyysi IV AK:n
komentajalta lupaa vetiiytyä

roPoÅ

Bbt§oPr
"YCCN|,-$

Papulan - Hiekan - Tervaniemen

tasalle. Kenraali laatikainen ei
suostunut esitykseen, vaan kliski
pysyä alkuperäisessä puolustusa§enul§sa.

Kaikki tlimäntapaiset toiveet
olivat jo kuitenkin epärealistisia.

§

Neuvostopanssarit ilmestyivät

kello 16.30 Punaisenlähteento-

rille ja avasivat tulen. Prikaatin

komentopaikka, joka oli ollut
PYP:n konttorin holvissa, oli jätettåivä. Kello 16.45 laskettiin
Suomen lippu linnan tornista ja

muutamaa minuuttia myöhemmin riijäytettiin Linnansilta.

-4.
Viipurin puolustaia, 20. Prikaatin komentaia eversti Armas Kemppi
viimeisessä komentopaikassaan Punaisenlähteentorin kulmassa PYP:n
holvissa

t

tt

,,.".ry. ,
'{ $'r'}iii ' i
t t thut"lfl

Menetetty kaupunki. Kuva on otottu
4.7.44 Viipurin Vesilinnanmåeltå

v

\laFF
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kaupungin". Turistien ihmeteltlivänä on nykyisin tiillä tekstillä
varustettu sankaritaulu linnan
komendantintalon seinässä.

TORJUNTAVOITTO
LOPETTAA SODAN
Suomalaiset olivat nyt tulleet

kadonnutta, kokonaisuudes-

puolustuksen takarajalle. Joukkojen uudelleenryhmitykset olivat osuneet paikalleen. Veläytyminen loppui.

Viipurin taistelussa olivat
20.Prikaatin tappiot 19 kaatunutta, l0l haavoittunuttaja 419
saan siis alle l0 prosenttia taiste-

luvahwudesta.

Sotilaalliseen kokonaistilanViipurin menetyksellä

teeseen ei

ollut

Neuvostoliiton ylijohto vaati
trningradin rintaman

21.6., ettb

ratkaisevaa merkitystä.

Sen sijaan sen tunnepohjainen

vaikutus oli valtava
mieliä masentava.

ja

syvästi

on jatkettava keskeytyksettä
hyökkäystliän ja edettävä nopeasti Kotkan

-

Kouvolan -

lappeenrannan - Imatran linjalle. Näin alkoivat raivoisat torjuntataistelut ensin Talin - Ihan-

Elettya sotatilannetta ei kyetii

- Portinhoikan ja sitten
Vuosalmen ja Viipurinlahden

talan

alueilla.

Kolmen viikon ajan venäläi-

set yrittivät kaikin

voimin.

Moskova ei pyynnöistä huolimatta antanut tälle suunnalle lija kun hyökkäykset
olivat ratkaisevasti kuluttaneet
Puna-armeijan yhtymiä eikä tulosta syntynyt, käski Moskova
vihdoin keskeyttää yritykset ja

sävoimia

'41'."

n?.

piä?i saalutetut asemat.
Neuvostoliiton sotahistorioit-

sijat myöntävät. ettei tavoitetra
saalutettu, ja arvostavat jouk-

PATVETIII(ORTTI

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien
järjestämiin markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen
tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli-lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset

tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA

TILAUSHINNAT

mme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti 1a nopeastr.
Puh. (90) 6164 833

Kotimaahan 12 kk 109 mk
Myös muihin Pohjoismaihin ilman
postituslisää
Muihin maihin 12 kk 129 mk

tilaajapalvelu

u

kojemme suorituksia. Nämä
suurta uhrivalmiutta vaatineet
taistelut takasivat maamme poliittiselle johdolle neuvotteluaseman pyrittäessä rauhaan ja
loivat siten pohjan Suomen itsenäisyydelle. Ei siis ole aiheellista

puhua "hävityistä sodista" tai
siitii, teimmekö jossakin vaiheessa väärin tai oikein. Tosiasia

on, että voitimme toiminta-

Jålkipolvia varten on Viipurin linnan
Komendantintalon sei nässä
muistolaatta "Leningradin rintaman
21. Armeiian sankarilliselle
taistelul16, ioka 20. kesåkuuta
vuonna I944 vapautti ikivanhan
venälåisen Viipurin kaupungin"

mahdollisuuksia, jotka ovat antaneet meille tilaisuuksia kehittää edelleen sitä elämänmuotoa.
jonka me suomalaiset olemme
itsellemme valinneet, kullois-

tenkin ajan vaatimusten
toiveittemme

ja

nen merkitsee aina oikeusmurhaa. Jos kuitenkin halutaan etsiä syyllistii Viipurin katastro-

fiin,

sanoisin,

ettii

kaikki

johtoportaat olivat syyllisiä
Päämajasta

ja IV Armeijakun-

nan esikunnasta lähtien viimeiseen kiviiärimieheen etulinjassa.

Syyllisyyden suuruus märäytyy
sen palstan mukaan,

mikä kullekin oli vastattavaksi annettu.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

PAI,VETIIKORTTI

!

Osallistun Sanomain aikakauslehtien järjestämän Onnenkoppi-kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
n Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tu nnukset

fl

Peruutan

I

198-

alkaneen tilaukseni.

tr Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
- taisteli-lehden
tr Tilaan Kansa
kk:ksi, alkaen
I
tr Olen jatkotilaaja tr Olen uusi tilaaja.

-

Sukuntmr

sekä

Jakeluoso te

kykyjemme

Postinumero

Etuntmt

198-

Puh
Postrtorm rparkka

mukaisesti.

Viipuri oli .iäänyt vihollisen
etulinjaan. Se eli suomalaisten
silmien edessä kuin omassa

maailmassaan ikään

koskaan rekonstruoimaan. Tiistä syyståi tuomion langettami-

Leikk,
tästä.

(hintavarau ksin)

kuin
ihmetellen. mitä oikeastaan oli
ja miksi näin ...?
tapahtunut

-

Allekirjoitus
Terppaa tahan osaan lehtesr
takakannen orkeassa yla
reunassa oleva osortellpuke.
josta kay ilmr asrakasnumerosl

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite
Poslrnumero

198-

/

-

Uusi lakeluosorte

-

alkaen:

Puh

Postrtorm rDalkka
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Miinoja matkalla varikosta laivaan

Sodan ollessa ovella
ryhdyttiin myiis
merellä järjestämän
puolusfusta.
Ensimmäinen
miinanlasku 'kovilla"
oli jännittävä
tapahtuma, joka jäi
merimiehen mieleen.
HETI YH:n alkaessa oli Haminan Miinakomppania siirtyny

a..4*:?!w

Haminasta Kuutsaloon.

Marraskuun

20. päivänä

komppaniasta irrotettiin kolme
miinanlaskijaa. joista muodostettiin Osasto Viinamäki piiällikkönåiän luutnantti Keiio Wiinamiiki. Alukset olivat Miina. Loimu
ja Lieksa. niiden piiälliköt samassa järjestyksessä kersantit P. Nopanen, R. Vesterinen ja J. Aho.
laivoille oli otettu heti YH:n
alussa miinalasti Kirkonmaan
miinavarikolta.
Koivislon Kirkkolaiturilla on vilkasta

VALMIINA TOSITOIM!IN
Ny't otettiin myös muona-ja vesit?iydennys. Samalla valmistauduttiin ottamaan aluksille myös
maissa asusteleva miinanlaskumiehistö. kullekin alukselle viisitoista lisämiesä.
Sitten tuli toimintakäsky.
Vielä samana iltana läksimme

kohti Koivistoa.
Tuntui oudolta ajaa säkkipimeässä ensi kertaa läydessä miinalastissa. Matka sujui kuitenkin

ilman vaikeuksia

ja

aamuyöllä

kiinnityimme Möllikän laituriin.

josta aamun

valjetessa vaih-

doimme Susisaareen.
Suoritettiin alusten naamiointi-
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Koska alusten tilat olivat kt>

vin ra.loitetut. siirtyivät miinanlaskumiehistöt jälleen sisäma.loitukseen saarella olevaan taloon.

Siinä asui myös Iivosen perhe.
jonka kanssa pian ysälystyimmc

allekir.ioittanut vritti jopa
-siianpyyntiäkin
Iivosen mam-

man kanssa, mutta saalis jäi vaa-

timattomaksi.
Kahteen eri kertaan saimme
sitten lähtökäskynkin. Lienee ollut harjoitusta. koska molemmilla kerroilla palattiin takaisin ennen miinanlaskupaikkaa.
Tällaisella matkalla pidätimme eräänä yönä lähellä Verkkomatalaa purjeveneen. .iossa oli

kaksi keskenkasvuista poikaa
ja lehmä! Pojat kertoivat eläimen
iääneen evakuointikiireissä Seis-

MIINAMIESTEN SOTA
ALKAA

kariin, iosta nuoret merimiehet
olivat käyneet sen hakemassa.

suussa tulee lopullinen käsky.

Hinasimme veikot lehmineen

Koivistolle.

Koiviston kauppalassa vallitsi
.jännittl,nyt mieliala. Kaikenlaiset
huhut kiertelivät suusta suuhun.
Pitkin Kannasta lensi silloin tällöin outo lentokone. .iossa ioku

oli

näkevinään

punatähdet.

"Gutzeitin merkit". Kaikkialla oli
sotilaita.

Marraskuun 28. päivän illanPuramme naamioinnin ja laitamme laitteet r"almiiksi paluuta
varten. Niitä emme kuitenkaan
koskaan tarvinneet. sillä Susisaa-

ri jäi nyt lopullisesti.

Ajamme

Koivistonsalmen
Sivuutamme

kautta merelle.
Verkkomatalan.

Tuuli on kiihtynyt ja kiihtyy

edelleen. Musta meri kohisee ja
vesi lentäii kannelle.

Alukseemme on lastattu yh-

teensä I20 kappaletta miinoja

Mi 12. Niitä on kannella ja ruumassa, kussakin 90 kilon räjähdysainelataus. Matkalla ne laitetaan alustavasti laskukuntoon.
Monen harjoituksen jäljiltli jokainen mies tielää tarkoin tehävänsä. Veljeni Heikki, jokaon miinaaliupseeri, tarkastaa huolellisesti

vaikeuksia. Tuuli on yhä kiihtynyt ja pieni alus keinuu rajusti.
Miinat luiskahtelevat pois kiskoilta, paiskautuvat vasten kai-

toimintavalmiuden.

detta. Kaikkensa yrittiien

Llihestymme

vanavesimuodostelmassa laskupaikkaa. Se on
miiäriteny tarkalleen alkupistees-

tii

loppupisteeseen.

Miinat pannaan

lopulliseen
laskukuntoon. Se tarkoittaa, ettii

riijäyttimet nalleineen asennetaan
paikoillern.

Nyt on tosi kyseessä.

Annetullamerkillii siirrymme miinanlaskumuodostelmaan.
Kaikki kolme alusta asettuvat
tarkalleen omille paikoilleen.
Kaikki tapahtuu monien lasku-

harjoitusten antamalla rutiinilla.
Osaston pliällikkö antaa vielä lyhyet ohjeensa.
Johtoaluksena toimii Miina.
jossa on myös osaston johtaja,

luutnantti Wiinamäki. Merellä
on piällikkö aina edessä yhdessä

miestensä kanssa

-

samoissa

vaaroissa ja vaikeuksissa. Siksi
kai yhteistyöja -henki ovat laivalla itsestiiiin selviä asioita.
Johtoalus määrää suunnan ja
nopeuden. Tällä kertaa se on neljä solmua.
Sitten tulee lopullinen käsky:

- Miinanlaskuun!
Jokainen mies siirtyy tarkoin
miiärätylle työpaikalleen. Kaikki
ovat valmiina suorittamaan tehtävänsä pimeiissä yössä tuulisella
merellä.

MIINAT MEREEN!
Seuraava merkki annetaan.
Miina-aliupseeri antaa vastaavan käsky4:
Miina yksi!
Iskurikoneistosta poistetaan
varmistintappi ja pudotusryhmä

-

työntää miinan mereen. Tiedämme, että se painuu ankkureineen pohjaan, jossa sokerisulake

sulaa

5-10 minuutin

kuluttua.
Silloin miina irtoaa ankkuristaan. syväytinkoneisto miinan
alaosassa alkaa toimia ja miina
kohoaa. Sen tultua siiädetylle syvyydelle. koneisto lukkiutuu ja
miina jiiä paikoilleen pinnan alle.
Siellä se salakavalana odottaa

pudotettavaksi tasan I 5 sekunnrn
kuluttua. Näin tulee miinojen välimatkaksi 60 metriä.

Miinojen siirtoryhmällä on

saa

ryhmä kuitenkin kunkin miinan
ajoissa pudotuspaikalle eikä häiriöitii synny.

Miinojen nosto ruumasta on
vaikeaa. Ne lyövät luukun reunaan, metalliosat iskevät vastakkain ja kip.inät sinkoavat pimeäs-

Aäni tuntuu raastavan
sielun sopukoita -- kestiivätkö
varmistimet tällaisen leikin?
Ruumassa olevat miinat vyösä vössä.

ry'vät laidasta laitaan. Miehet
joutuvat hyppimään siruun niiden tieltii ja tarraamaan sitten
niihin kiinni kaikin voimin. Onneksi ei satu vahinkoja.
Mikiiän ei saa keskeyttiiii toimintaa, koko lasti on saatava
mereen äsmälleen oikealla hetkellä. Muuten ei kenäsä tule
kunnollista.
Miesten ilmeet ovat vakavat ja
kireät. Hiki virtaaja hermot ovat
kireällä. Kaikkinainen suunsoitto
on loppunut. Miinojen jysähtely
ruuman lastiluukun reunaan tun-

tuu kuoleman kolkutukselta

milloin koko lasti jysähtiiä? Sitii
ehtisi tuskin havaita...

SIELLÄ OVAT!
Viimeistii edellisen miinan ollessa
worossa annetaan kaikilta aluksilta merkki. Voimme todeta. etä
kaikki ovat kyenneet toimimaan
oikeassa tahdissa. Viimeisen miinan pudotessa annetaan jälleen

merkki.
Saman tien tulee käsky siirtyä

vanavesimuodostelmaan johtoaluksen perään. Liihdemme kohti Koivistoa. siwutamme jälleen
Verkkomatalan. Pyrimme kiinnittämään kaiken irtonaisen tavaran paikoilleen.
Sitten puhkeaa lumipyry.
Matkanteko vaikeutuu, mutta
selviämme sentään hyvin Koivistolle. Miina-aliupseeri luowttaa
piällikölle poistetut varmistintapit. joita pitää olla yhtä monta
kuin pudotettuja miinoja.

Lukumiiärä äsmää.
Ensimmäinen miinasulku itäi-

jolloin sen iskuriko-

selle Suomenlahdelle on laskettu.

neisto

toimii, iskijät lyövät nalleihin ja miina r{äht?iii.

Jälkeenpäin selviiiä, että Miina
ja Loimu ovat selvinneet vaikeas-

Miina-aliupseerilla on kädessliän sekuntikello. Hän panee sen

ta tehtävästä tyydlrtiivästi, mutta

töy,tiiisyä,

käyntiin ensimmäisen miinan
pudotessa

ja

käskee seuraavan

Lieskalla äärimmäisenä oikealla
on ollut erittliin pahoja vaikeuksia. Kaikkensa yrittäen ovat he-

Miinanlasku on tarkkaa työtä

jonkin virhetoiminnan

kin kuitenkin

kyenneet äyttämään käskyn virheettömästi.

vuoksi.
Ne olisi pitäny.t tuhota. .jotta vihollinen ei niiden avulla kykenisi

Päivän sarastaessa käymme

luutnantti Wiinamäen

paikantamaan kenttiiii.
Mitään ei näy. Miinasulku on

kanssa

tarkastamassa lasketun kentän.
Tärkeintä on todeta. onko miinoia mahdollisesti noussut pintaan

valmis

ja taistelukunnossa. tr

.I

SANOMA OSAKEYHTIÖ
Aikakauslehdet

Tällä kortilla voit lehteä tilaamatta osallistua Sanomain Onnen-

koppi-arvontoihin ia lehtien
omiin markkinointlaruontoihin
31.12.1982 saakka.

tr

Osallistun seuraaviin lehtikohtaisiin markkinointi-

arvontoihin/tunnukset
Etunimi

Sukunimi

lakeluosoite
Postinumero

Puh.

Postitoimipaikka

Sanomain Onnenkoppi-arvontojen voittaiien nimet julkaistaan Me naiset -lehdessä n:o 5283, Kodin Kuvalehdessä n:o4/83 ja HelsinginSanomissa 11. 2.83.
Kaikkiin voittaliin otetaan yhteyttå myos henkilökohtaisesti.
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50.

too

HET
AHTI PESONEN
TALVISOTA

oli

syttynyt.

Tallinnasta, Paldinskin lentokentiilä nousseet vihollisen

lentokoneet olivat suofturn

etelästii auringon suunnasta
matalan pilviverhon suojasta
sukeltautuneet Helsingin ylle
surmanenkeleinä ja tulittaneet

ja

pommittaneet Vallilan
kaupunginosan kortteleita
luotien lakaistessa pitkin
katuja.

Olen poliisimiehenä virkamatkalla. Poikkean kotonani
Pietarinkadulla. Jatkan mat-

kaa Albertinkatua pitkin ja
ohittaessani Kalevankatua

Tämän verran låi iälielle 30. 11.1939 Helsinkiin Munkkiniemen kartanon maastoon pudotetusta pommikoneesta.

Kuva kirjoitta.ian.

".w".

vilkaisen sal,ttn sezssa palavaa

::fi4ä\:,

kivitaloa. jonka ympärillä

palomiehet

ovat

ja

sammuttamassa

ja

työssåän
pelasta-

Tukholmankatua

ja

lähestyn

Daikalla noDeasti. Kuvassa

Munkkiniemen kartanon
! \ näkyy
ulkorakennuksia. Kuva kirioittaian.

VSS-miehet

totisessa

Munkkiniemen VPK:n palomiehet

./ olivat

massa mitä voivat. Ajan

VPK:n palomiehet ovat
myös rientäneet nopeasti

vanhaa puista raitiovaunusiltaa Huopalahden kapeikossa.
Samaan suuntaan on kulke-

paikalle palavan koneen luo
palopiiällikkönsä Nils Sontagin johdolla. l-iiheisen suojeluskuntatalon suojista rienäii

massa ihmisvirta
naisia,
- väkeä,
lapsia ja vanhempaa

mikä nptteineen, kapsekkei-

neen

ja

sodan jaloista, maaseudun,

paikalle myös reipas suojeluskuntavanhus maisteri Stenius
äydessä sotisovassaan kiviiärinsä kanssa.
Ruskeasuon

metsän turvaan!

ilmatorjuntapatterin alasam-

lastenvaunuineen
ja askelin.

kiireisin menoin

Yksi ajatus on heillä mielessä:

pois pois, pois kaupungista ja

Pian on

puma turmanlintu, kaksimoottorinen pommikone

Korvieni kantamiin tulee
oikealta Ruskeasuon kevei-

den

ilmatorjuntapattereiden
kiivasta tulituksen pauketta ja

jiiännöksineen, sammutettu ja
uteliaiden tutkinnan kohtee-

samanaikaisesti yhä voimistu-

maasta rojun
keskelt2i tulelta säilyneen
karttalaukun, jota tutkiske-

na. Otan

vaa lähestlvän lentolaivueen

moottoreiden synnyttiimåä

.-- -Suojaan tieltii pois ja
oikealle

tiiii. Autioksi jåäny Tukholmankatu saa jälleen eloa.

maahan!
Osa väestä ryntää yli ojan
ja kohti punaista lauta-aitaa,
ioka heikkorakenteisena het-

'

musta isompi möykky siitii

pituudeltaan maahan.

ka

lrtoaa.

Koneet ovat hetken vilahduksessa jo hiiipyneet matalalla lenfäen Munkkiniemen
kartanon metsikön taakse ia

änä.

Samassa jo vilahtaakin
puiden latvojen takaa näky-

viin kaksimoottoristen lento.
koneiden muodostama lentue. Kuuluu räsähdys ilmasta
kohdallani ja yksi koneista
lienee saanut osuman, koska

Hyppåän nopeasti pyöräni

ja karjaisen nuoren
miehen koko keuhkojen

satulasta

vasemmalle ja

kessä rojahtaa melkein koko

voimalla siltaa kohti eteneväl-

ilmeisesti kohti lähtötukikoh-

le ihmisjoukolle:

taansa Paldinskin lentokent-

376

Kansa nousee jälleen kadulle
iatkaen kulkuaan.

Nouren pyöräni selkiiän ja

aian kohti VPK:n

talossa
sijaitsevaa poliisiasemaa, jon-

lähellä Munkkiniemen

kartanon metsikösä puiden

välistii tulee näkyviin yhä
kohoava

ja sakeneva

musta

savupilvi. Riennän kohti
alasammuttua konetta.

len. Helsinkiläisenä tunnistan
siinä useita karttaan punaren-

kailla merkittyjä sotilaallisia
kohteita.

Luovutan kartan läheisestii
esikunnasta paikalle rienäneelle upseerille.

Katson hetken suullaan
vierekkäin makaavia neuvostolentiijä-vainajia. Nahkapu-

kuinen lentiijä siinä lepiä

vierekkäin naispuolisen valko'

turkkisen ka(anlukija-ampu-

jan

kanssa.

tr

HENRIK J. VUOKKOLA

Rajalla on rajan

kirot. Hyväuskoisuudessaan oli
Suomen hallitus

jättänyt itärajan
korpikylät

evakuoimatta.
Thlvisodan
syttyessä jäivät
asukkaat vihollisen

jalkoihin. Korven
eläjien kärsimystie
alkoi.

^-.

LAAMASENVAARA, kahden
talonerämaakylä, oli ennen talvisotaa Saunajärven ittiisin asutus.
Rajalle oli matkaa kolmisen kilometriä. Kuhmon rajakomppa-

L"*,ll$§go!^t"Xffi 5>R

rffih
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nian kenttiivartio oli Hiilikossa.
neljän kilometrin päässä rajalta.
Sieltä johti pohjoiseen laamasenvaaraan pahainen rekitie.
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Ala-Laamasen talo, jossa kiivas
lähitaistelu käytiin. Tuvan pitkän
seinän ikkunasta hyppäsivåt
rajamieh€t ulos. Talo säilyi eh,änä
sodilta, mutta asukkaat eivåt
palanneel kotiinsa

./ Yleiskuva Kuhmon

! r",rt"trr""stosta

rarvrsodassa

Itäisemmåissä Ala-laamasen
talossa asuivat veljekset Antti 1a
Jussi Molinen perheineen, joihin

kuului miesten lisäksi
yhdeksän henkeä.

yhteensä

Ylä-I ramases-

sa asui Pekka Korhonen vaimonsa

ja

kahdeksan lapsensa

kanssa.

.-

JelrlVksra:
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Suom.toiminTaa

Venäl.saarr.oksissa
eteneminen

=ä -,-

KUIN SALAMA
K!RKKAALTA
TAIVAALTA
Pitiijän väestön evakuointi oli

jliänlt toteuttamatta.

YH:ssa oli Kuhmon suunnalle
muodostettu Erillinen Pataljoona 14, joka miehitti Saunajärven
kannaksen

ja sijoitti

muutamia

pesäkkeiä Kuusijoelle. Hiilikon
vartiota vahvistettiin reserviläisillä. Joukkueen johtajaksi tuli rajakersantti Eino Huttunm.
Taloihin majoitettu joukkue
piti rajalla kolmen miehen partiota. Ainoa puhelinyhteys oli vartiosta rajakomppaniaan, radiois-

ta ei ollut tietoakaan.
Lunta oli vain nilkkaan asti.
Marraskuun viimeisen päivän
aamuna hiukan yli kello kahdeksan juoksi rajalta vartioon hen-

gästynlt mies liiähätäen ilmoituksensa:

- Neljäntoista miehen venäläinen partio tuli rajan yli! Uihti
etenemään
päin...
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Punaarmerlatuli

f-aamasenvaaraan

Kuhmon
Laamasenuaaman
Sota

oli

alkanut Kuhmon

koon ottamaan asioista selviä.
Kersantti Huttunen oli aamulla

Tapahtumat olivat kuitenkin

lopultakin saanut käskyn .ajakylien evakuoimisesta ja lähettiinyt
rajamies Unto Kimpimiien jasotamia Vii i n ö Ta u r i a is e n v iemÅÄn
sanaa L-aamasenvaaraan. Miehet
tulivat polulla toisiaan vastaan ja

erämaassa.
lähteneet qrörymäiin jo ennen virallista ilmoitusta.
Ylä-Laamasen isäntä Pekka
Korhonen oli kuullut ralalta pari
merkkilaukausta la lähti Hiilik-

jatkoivat matkaansa. Hiilikossa
Huttunen kuitenkin käski Pekan
heti palaamaan kotiinsa evakuoimaan perhettä^iin.

RAJALLA
TAISTELLAAN
Jo ennen Pekan tuloa, yhdeksän

neet matcasivat hiljaa uunin kupeessa. Urheasti he kestivät tus-

kat. Varsinkin Annan osa oli kotajuttomuus
armahtanut känivåiä.

vä, ei edes

PAKOON
YUI.LAAMASESTA
Ylä-I

aamasessa

kuultiin alkanut

kahakka. Talojen väli oli noin ki-

lometri. lapsel Viiinö ja Bteri
olivat parhaillaan Ala-l aamasen
suunnalla hakemassa puita hevosella.

-)'iu
{*''i

Heille tuli kiire

tia kotiin!

nenWiäänty eikåi osannut edes
lähteä pakoon. lapset ottivat

johdon kiisiinsä ryhtyen hiitiiises-

ti

Partio valvoo rajaa jossakin erämaassa

jaksi hän mliäriisi rajamies Nrrni miien ja mie}uksi M a t t i pu I k k isen, Toivo Kiihkösen ja erään reserviläisen.

jonka nimi on unoh-

tunut.

Jo alkutaitapeella tuli Niinimäen partiota vastaan toinen rajalla olleista miehist?i ilmoittaen:
Niitii on niin paljon ettii vili-

-

see!

Käskyn mukaan partio.jatkoi
matkaansa
"vilinäsrä" huolimatta.

-

Kohta tuli sitä vastaan viimeinenkin mies rajalta ilmoittaen vi-

hollisen etenevän kohti Hiilikkoa.

Vajaan kilometrin piiässä ra-

jalta Niinimäen parrio

törmäsi

vahvaan venäläiseen osastoon
vähän yli kello kymmenen. partio meni asemaan ja aloitti tulen
kolmella kiväärillä ja konepistoolilla, joka kuitenkin salaamissyistii ampui vain kertatulta.

Tapahtui ihme: vihollinen

ei

vastannut tuleen, vaan suojautui.
Sitten partio ohjeidensa mu-

kaan irtautui ja siirtyi noin kilometrin piiähän uusiin asemiin.
Vihollinen ei seurannut.

ulxretsrelu
LAAMASENVAARALLA
Täillä välin oli Kimpimäen partio
saapunut l-aamasenvaaraan. jon-

ne myös Ala-laamasen miehet
olivat kotiutumassa myllymatkaltaan. Antin So7)+mäntii oli
keiuiinyt kahvit.

Yhdentoista maissa kuului
eteisestä kolinaa. Mentyåän kat-

somaan havaitsi Anna-tytär eteisen olevan täynnä vieraita sotilai-

ta.
Anna syöksyi takaisin tupaan.
Hänen perässiiän yritti ensimmäinen puna-armeijalainen, mut-

ta Kimpimäki huitaisi nopeasri

kiväärillään. jolloin vieraat vetiiytyivät takaisin.
Hetken kuluttua ovi avautuija
sulkeutui nopeasti. Keskelle tupaa lennähti käsikranaatti, joka
samassa r4ähti. Ikkunat lensivät
ulos. Annaan osui kuusitoista
sirpaletta ja viisivuotias Erkki sai
sirpaleen piiähänsä.
Kimpimäki otti johdon käsiinsä mifiräten perheen suojautu-

maan uunin kupeelle. Haavoittuneita vritettiin sitoa.
Kesken näiden touhujen lensi
tupaan kasapanos.

Tauriainen

riiwti vauh-

Kotipihalla surrasivat jo luodit
korvissa. Emänä Aruti Korho-

rilr
maissa, oli Huttunen lähettiinyt
nelimiehisen partion rajalle tehtiiväniiän työnriiii rajan yli tulleet
viholliset takaisin. partion johta-

-

oli

nopea: hän

paiskasi kasapanoksen takaisin
eteiseen, missä se riijähti.
Jussi ja Antin neljätoistawotias poika åho lähestyivät t?illä
välin pahaa aavistamatta taloa
myllykuormineen. He olivat jliäneet toisista jälkeen huonolla tiellä. Aavistamatta vaaraa he ajoi-

vat rauhallisesti kotipihaan.
Juuri aidan kohdalle ehdittyliän he joutuivat tuliylliikköön.
Ensimmäinen ajatus oli kiiänäli
hevoset, mutta samassa Einoon,
joka istui kuorman piiällä ensimmäisessä reessä, sattui kuolet-

tava luoti.

Eino syöksl maahan.
Jussi alkoi kiiännyttää hsyq5taan takaisin. mutta reki törmäsi
kantoon juuttuen paikalleen.

Jussi heit&iytyi läheisen kannon
taakse suojaan. Kun kanto alkoi
osumista hajota, hän lähti kont-

taamalla pakoon. Mutta luotia
tuli matalallakin ja yksi viilsi takin kauluksen halki niskasta.
Venälåiiset huusivat Jussille:
Jos ette juokse, emme am-

-

mu!

Mutta Jussi oli toista mieltii ja

lähti juoksemaan kohti

y-lä-

laamasta.
Sisällä olleet näkivät tapauksen ulkona. Kimpimäki sieppasi
kiviiärinsä ja ryntiisi ikkunaan
ryhtyen tulittamaan näkyviä sotilaita. Tiimän tulitaistelun kuuli
Jussi juostessaan mutkitellen pakoon.

Jussin perhe värjötteli kauhuissaan kamarissaan, mutta
onneksi venäläiset eivät ampu-

valmistelemaan pakoa.
Hevonen saatiin liistereen
eteen, mutta kiire oli niin kova,
ettii laitoja ei ehditty nostaa paikoilleen.

Jo valjastuksen aikana alkoi
pihan yli lent?iii yhii tiheiimmin
luoteja ja yksi sujahti hevosen
kaulan ali. Väelle onneksi reki oli
kuolleessa kulmassa.

Emäntli, joka ei olisi llihtenyt
otti isännän vanhan
pompan, pani huopakengät vääriin jalkoihin ja unohti silmtilasit

matkaan,

huoneeseen.

Ve ik k o

ei

ehtnyt ot-

tamaan mukaansa.iuuri ostettuja

tuliterämonoja. Se oli pienen poJan suun suru.

Kun sitten viimein oltiin valmiina liihtem,iän, emäntii piti ottaa melkeinpä väkisin mukiun.
Hän jäikin sitten reen jalaksien

piiälle kannoille. T?istii hän puto
si pari kertaa ennen kuin påiiistiin

lamaannuttanut

kunnolla vauhtiin.
Matka suunnattiin kohti Riihivaaran §liiä. Siellii ei kuitenkaan eniiä ollut ketiiiin ja taivallusta jatkettiin Liiytövaaraan.
Jussi ehti pakoon juostessaan

Jussin Hanna<männän. Hänellä

paikalle parahiksi nähdiikseen

neet sinne. Myöhemmiissä vaiheessa he kurkistivat ikkunasta
sisälle huoneeseen.

Tilanne

oli

oli äysi työ saada kauhistuneet
lapset pysymiiän hiljaa.
Kohta heittivät hyökkiäjät jälleen käsikranaatin pirttiin. Tauriainen heitti senkin takaisin eteiseen

ja sekin räjähti

siellä.

Tämän jälkeen paukkuivat
enää kiviärit. Venäläiset ampuivat seinien läpi, mutta väelle onneksi vain pihan puolelta. Jos he
olisivat piirittäneet talon ja ampuneet joka puolelta, olisi tuho
ollut äydellinen. Nyt uuni antoi
suoJan.

Kimpimäki

ja

reen vilahtavan alas rinnettä.

Ve

näläiset olivat tiiviisti pertissä.
Näin oli Jussin jatkettava juoksuaan ohi Ylii-I ^qmasen. Mutkitellen ja välillä maastoutuen hän
selvisi hengissä. Lopulta hiin
ylitettyliiin muun muassa kahlaten eteen sattuneenjoen
saa-

-

pui fiiysin uupuneena Källdkseen.

EPÄTOUOINEN
TAISTELU JATKUU
Ala-T aamasessa jatkui epätasai-

Tauriainen

tarkkailivat ikkunoista liikettä
ulkona ja ampuivat vähänkin vilahtavaan kohtaan. Haavoittu-

nen taistelu.
Kellon liihetessä kolmeatoista
neuvottelivat partiomiehet tilanteesta. He arvelivat. että taistelun
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iiänien olisi piänyt kuulua Hiilikkoon ja apuvoimien olisi pitiinyt jo saapua.
Mutta apua ei kuulunut.

Lopulta oli teht:ivä ainoa
mahdollinen johtopiiätös: on

tiukasti sidottuina, hänet pantiin

vartioituna marssimaan kohti
Kolvasjärveä. Matkalla hiinelle
tarjottiin ruokaa, mutta murtunut mies ei voinut syödä.
Muu talon väkisijoitettiin Jus-

Taistelun kesäessä pakenivat
talojen asukkaat parhaansa mukaan. Hiilikossa ollut joukkue
vetiiytyi suunnitelmien mukaan
Kuusijoelle, missä Niinimäen

partio yhtyi siihen

iltapäivällä

haettava apua. Ellei jotakin tehdii, loppuvat patruunat vähitel-

sin ehjäksi jiiäneeseen huonee-

len, jolloin ollaan hyökkiiäjän

seen. Haavoittuneille yritettiin
antaa ensiapua. Neljän päivän

ehditty syty.ttii?i tulecn.

armoilla.
Talonväen kohtalo askamrtti

ajan he saivat olla samassa huonecssa, sitten perhe kuljetettiin

Huttunen suuntasi partioita tie-

mieliåi, mutta lopulta tultiin siihen johtopätölseen, ettii aseistamattomat siviilit voisivat säilyä
parhaiten hengissä erillåiän sotilaista.

Oli tehtiivä raskas p?iätös.
Kimpimäki ampui viimeisen
patruunansa, tähyili hetken ulos,

löi

kyynärpiiällliän

rikki

liinsi-

piiän pienen ikkunaruudun ja
hyppiisi ulos lähtien kaikin voimin syöksymåiän kohti suojaavaa

metsää. Hyvällä onnella hän
påiiisikin suojaan. Monien mutmuun muassa pukienjälkeen
dottuaan jiiäkylmiiån puroon
hän lopulta paiiisi Välijoelle.
Ammuttuaan viimeisen lau-

-

kello kolmen jälkeen.
Hiilikko ja naapurikylät oli
Joukkuecn johtaja kersantti

hevoskyydillii Kolvasjärvelle, misvietettiin nuotiolla, ja sielä
edelleen Repolan ja Rukajärven

dustelemaan sivustoille ja valmistautui taisteluun. Vihollinen saa-

kautta Kontupohjaan.

alkoi kiivas torjuntataistelu, jonka åiänet kuuluivat yössä laajalti.
Aamuyösä saapui komppanian komentopaikalta vänrikki
Karhu otlamaan yhtelttä Huttusen joukkueeseen. Venäläinen
partio oli onnettomuudeksi piäs-

sä yö

Matkalla haavoittuneiden hoito unohtui ja Annan haavat alkoivat märkiä. Sirpaleita ei poistettu ja vielä änliänkin hän kantaa niitii kehossaan.
Jussin lapset kuolivat matkalla, Hilkka Kolvasjärvellä ja ErTa
Rukajärvellä. Siunaamatta lap
set pantiin hautaan. Siellä erämaassa on korven pilttien yksinäinen viimeinen leposija...

pui paikalle keskiyön aikaan ja

syt Huttusen joukkueen taakse ja

sen kärkimies ampui vänrikin.
Huttunen oli myös nopea ja ampui pistoolillaan naapurin partiomiehen.

set olivat kuitenkin jo huomanneet pakosuunnitelman ja matka
katkesi lyhyeen: kuolettava luoti
tavoitti miehen mets'än reunassa.
Nyt venäläiset eivät enåä saa-

eskadroorraq lan lrär,
hnmas| ettö piiiuystövön upseerin nimi oli tavan milkfuan kirjoitettu
rutstalle tululle, matta
il mon tibl@iiä etul iitettA
- pelkkii Haqtman

TAISTELUN JÄLKEEN
Ikkunapenkille oli jåänyt Tauriaisen kivåiäri. Siitä Antti Malinen

joutui lujille

Sitten koko perhe vietiin ulos.
Eteisen seinät olivat mustat ja
sirpaleiden repimät, seinän vierustoilla makasi neljä kaatunutta
puna-armeijalaista.
Antti erotettiin perheesäiin ja
häntii yritettiin kuulustella. Tåissä
yhteydessä hän sai tieEili, että ve-

näläisiä oli kaatunut kahakassa
ja
enemmänkin
- Kimpimäki
pitäneet hyvin
Tauriainen olivat
pintansa! Ilmassa oli koston tunnelmaa

ja Antti luulijo viimeisen

hetkensä tulleen.

Niin ei kuitenkaan

käynyt.

Pikkutakkisillaan, paljaat kädet
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lcornetti

I@nan Houtman
toimi piiiuystöviinii upseeriru ja tulusti erästii

pumista
vuoksi.
- varmuuden
Vasta jonkin
ajan kuluttua he
ryntiisivät pirttiin.

- otettiin pois.
kut ja tupakatkin

1920-luvulla

Cul Axcl tvn HaNtnn4 jola myölummin

luikissa ylteyksissä

neet rakennuksesta vastaansa tulta. He jatkoivat kumminkin am-

mus estettiin. Venäläiset tutkivat
puukko, tulitihänet tarkoin

Uudennuan Ralautwrykmentissö Wlveli

telisttostaan ja vaoti,
ettö sitö oli wettövii

yritti syöksyä metsädn. Venäläi-

tun Eino-poikansa. Tämä aiko-

KUNNIASSA

muassafilmimielunä ja
Francon Espanjan sonrina Hiin oli ylpeö aa-

kauksen hyppäsi myös Tauriainen ulos sarnsta ikkunasta ja

taakseen kuorman piiältii ammu-

ARVOT

tali tunrctulci milun

-

väitti- venäliiiset
vät hiinen ampuneen
heitii.
Antti yritti piiiistii ulos pelas-

Persoonallisuuksia

Hyökkräåiå on tullut yli raian

RAJAMIEHET
TEKEVÄT MlTÄ

Mikfr tolvatu

votvAT

Kuusijokilinjalta irtauduttiin
aamulla. Vielä samana päivänä

Niinimäen partio oli kuullut tais-

lähetettiin alueelta yksiroistamie-

telun iänet [-aamasenvaarasta.
Tulitus oli ajoittain niin voima-

hinen partio rajan taakse ra.jakorpraali Tauno Moilasen 1oh-

kasta, etä miehet luulivat siellä
olevan enemmänkin puolusujia.
He eivät kuitenkaan voineet auttaa.

dolla.

Keviiällä maan paljastuttua
löydettiin l-aamasenvaarasta Eino Malisen ruumis kotipihaltaan
risujen alta ja Tauriainen metsän

Partio odotteli polun varressa
hyökkåiäjän etenemistli tlihän
suuntaan. Kun vihollinen parin
tunnin kuluttua ilmestyi, Pulkkinen ampui tunnustelijan. Lyhyen

tiin Värtsilän kautta. Antti joutui
sotavankina aina Uralin liepeille

taistelun jälkeen partio jälleen ve-

sa-akka

tiiyyi ja viivytti sitten lyhyin tuli-

mtn.

ylläköin Hiilikkoon päin. Eriiässä vaiheessa miehille tuotiin kyllistii evästiikin.

hileentyi

myöhem-

Silloin olijo erämaan kylissäkin kesä jälleen kauneimmillaan.

tr

wn

Haut-

mail.

- Rahtwa, varyalrer-

ra Ramsql, hena kor-

,retti! vastasi piiiuystöjii
asiallisesti.

o

reunasta. Ala-l-aamasen väki palautettiin juhannuksena I 940 ko-

ja palautettiin

te

ole-tta,lan ette osaa kirjoittaa nimeöni oil<ein?

TUHTI SOTURI
Eversti

Ktrt

Brwtoona,

Willulm
Suomen

Marsalkan kaukainen
sukulainen, oli tavatto-

man roteva ja hyvinvoipa herra, jonka saappaatkin olivat kuin äm-

EIPÄ

HYMY
HYYTTNYT

pärit. Liikojen kilojen- Amo Kuiri, huippuluosa vuoksi hänellä oli kan komentaja ja
silloin tällöin vaikeuk- Mannerheim-ristin ritari, liikuskeli patalsia.
Sotaruosina Brun- joonansa etulinjassa
crona palveli Mikkelis- Summassa. Vihollisen
sä Päämajan komen- tykistö jauhoi suodanttina. Eräänä kuu- maastoa inhoffavan temana kesäpäivänä hän hokkaasti. Kuiri eteni
oli esiffelemässä jota- kranaattifulessa syökkin virka-asiaa Man- syen suomättäältä toinerheimille, joka pohti selle.
kysymystä pitkään.
Lähellä olevat kuuliBruncronan oli vaikea vat komentajansa hilseistä paikallaan ja lo- jaa hyräilevän:
pulta hän uskalsi pyyI(ts Mil*i-hiiri
tää:
miittiihiiltö miittiikille
- Herra Marsalkka, kfry - maahan, kranaasaanko ottaa tuolin?
tin räjähdys - ja pildar
Marskia tilanne har- jdlro pillrahtoa - maamitti ja hän tuhahti:
han, räjähdys, räjähOta
kaksi!
dys - hiin lunletoruu
-

o

luleleepi maahan,
- vouaa lun

Såiilytä Sinäkin

Kansa taisteli.

lehtesi

vuosikenat
Yahvassa

kansiossa
Tämän Leltden hetttonuhtzt ova"t to,si vanlzhaa
Lue-ttavaa., ja niiden pa"ziin on hlinnodtavaa.
ytalo.ta a,ina, uudel-Le-zn, Ka.nta ta.i.ttzliLeltden v erlta,a.n^a" va"LLld. oleva dobumenttiainei,sto ha,nnatto"o" däLLqttää mqöd ,sen
hi.t to nia"Lt-i.t en azv o n v uo b,s i.

afuz-2.24.24+-

Pehlza Aaltonen

V.Li.Luutna,ntti evp .
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosike rla, 1 2 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl

(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, 8 mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).
LEIKKAA TÄSTÄ. POSTITA HETI. LEIKKM TÄSTÄ. POSTITA HETI.

räjähdys
ei

w...

Joskus l930Juvulla

(r)

o

P

o

silloinen everstiluutnantti Bruncrona oli

E8
(t)-i

g§

åes

EP
E=
>I

EgEse

!

PESU JA MÄSKI
Ratsumestari Arnold
Majattski haavoittui
talvisodassa kaulan
sivuun. Toipumislotoman laiha.
Nähdessään Brun- mallaan hän tapasi
Ruotsissa tilaisuudessa, jossa myös vanha
kuningas Kustaa V oli
läsnä. Mainittu majesteetti oli pitkä ja tavat-

cronan vanha kuningas
kuiskasi adjutantilleen:
- Han är inte mager,
han! - Hänpä ei olekaan mikään laiha poika!
Bruncrona kuuli
huomautuksen ja kuiskasi puolestaan seurassaan olleelle suomalaiselle everstiluutnantti
Rosenböijerille:

EH
4

upseentoYermsa

kanteeni Veild<o ksoniilcen, joka tiedusteli:
No mitenkäs
nyt käy konjakin
juonti?
Majewski kallisti
päätään ja vastasi:
- Kun pitää päänäin kallellaan,
- Kungliga svenska tä
niin
tuota toista
avundsjukan! - kuninkaallista ruotsalaista puolta pitkin voi
kateutta!
kyllä kulauttaa.

-

-

T!1AUSKORIITI

WOSIlGRTAI$ilSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kp! Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Etunimi

oso[e

Puh.

POSInUmeTO

t qstrtoimrpaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

31.12.1982saakka.
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R'iaseudan''rii
tolvisodan aatt
evaku
luolimatto siitö,
ettö sodon

syttyminm nöytti
ihneiseltö.
Roian asukkaot
jöivöt vihollisen

jalkoihin.
Vain lyysisesti
vahvot kykenivöt
pelostautumaan
hnnisten korpien

wi.

Helugtti pääsi irti
le. Isäntä oli jo navetassa. Hän
oli ehtinyt jo täyttää lehmien

juoma-astiat ja kantaa niille heiniä eteen

-

tavallista enemmän.

näy'tti minusta.
Lypsyn päätyttyä läksin kohti
rakennusta täysinäinen maitosanko toisessa ja myrskylyhty
toisessa kädessä. Heti kohta
syöksyi isäntä luokseni. tempasi
lyhdyn kädestäni ja paiskasi sen
hankeen. jolloin se sammui.
Loistaa kuin majakka...,

- isäntä hiljaisella äänellä.
sanoi

MARTTA KUIKKA
fOlI(YlÄNI oli Suojärven
Riuhtavaara. Nuorena tyttönä
olin tullut palvelukseen Naistenjärven rajakylåän.
Naistenjärvi oli aivan rajalla,
kapean järven rannalla. Rajalinja kulki pitkin järveä. Miehet
olivat kertausharjoituksissa
kauempana rajasta, paikalla oli
vain naisia, lapsia, vanhuksia ja
jokunen rautatien toimihenkilö.
Marraskuun 29. päivän iltana
kuuntelimme radion myöhäisuutisia. Kerrottiin, että Neuvostoliitto on katkaissut diplomaattiset suhteet maittemme välillä.
Kuuntelimme ilmoitusta aivan hiljaisina emmekä sen johdosta edes keskustelleet
- tuskinpa edes oikein ymmärsimme
mistä oli kyse. Kuitenkin jokaisen sisimpään hiipijäätävä pelko
mitä tulisi tapahtumaan?
- sotilaat
Omat
olivat kymmenien

kilometrien päässä, olimme ra-

jalla aivan turvattomina.
Meille ei ollut annettu mitään

ohjeita sodan varalta. Kylässä
oli kuitenkin puhelimia ja luotimme siihen. että saisimme jotakin tietoa niiden alulla. Kun-

han ei vain tulisi liian myö-

håän...

Nukkumaan mennessäni pää-

tin, että en jää rajalle

heti

aamulypsyn jälkeen lähden kotiin!

KAUHEA NÄKYMÄ
Marraskuun viimeisen päivän

aamuna heräsin varhain ja läksin jo ennen aamukahvia lypsyl-
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Kir.ioitta,a talvisodan päivinä

Tästä talosta oli lähdettävä pakoon

luotisateessa juosten

Suvilahtea sodan ialoissa

v

-

Totta kai

se

loistaa, totesin

ihmetellen.

Luulin isännän

menetfäneen
järkensä ja pelästyin.
Nyt on sota! sanoi isäntä.

-Meidän on heti lähdettävä
-pakoon.
Mene nyt nopeasti sija pukeudu lämpimästi!
Purskahdin itkuun.

sälle

Minä lähden heti kotiin

- ja äidin luo..., sopertelin itkun seasta
- lapsi kun vielä
olin.
isän

--

Jos lähdet tietä

pitkin kuo-

let heti. sanoi isäntä.

- Etkös
kuule. kuinka konekiväärit
laulavat tiellä? Sitä myöten ei kukaan selviä elävänä.
Kuulinhan minä ja tajusin
toden olevan kysymvksessä.
Suojoen suunnalta kuului
kovaa taistelun meteliä

am-

muttiin tiellä kulkevia.- Myö-

hemmin sain tietää. että juuri
tuolloin menetti henkensä seitsemän kylän asukasta. joukossa
lapsia.

ja

Kiiruhdin tupaan. Emäntä
pesi kaikessa rauhassa käsiään
alustettuaan leipätaikinan.
Uunissa räiskyi kotoisa tuli.
Satuin vilkaisemaan ikkunas-

sussa lumessa

ta

Vähitellen päiisimme korven

ulos.

metsä

olisi lähtenyt ylittämään järveä.
Seuraavan sekunnin aikana ta-

jusin. että tulijat olivat Puna-

joka oli
aloittanut hyökkäyksen yli ra-

armeijan jalkaväkeä.

TUSKIEN TIELLÄ
kymmentii henkeä. Se vaelsi
isännän perässä kuin jättiläis-

Oma vaiko vihollinen?
Oma oli! Auto pysähtyi kohdallemme ja tuttavat ottivat
meidät kyytiin. He olivat yrittä-

neet Naistenjärvelle pelasta-

pimeässä.

panna jonkinlaisia

asemapäällikkö ja kasööri, jolla

oli

kassalaatikko kädessään.
Aamujuna oli tullut ja lähtenyt

saman tien

nopeasti jäätyivät.

Vanhempien

kädessään

Syöksyimme ulos.
Tiellä oli aikamoinen vilske.
Kylä pakeni. Paikalla olivat

edes aseman hen-

- ehtinyt mukaan.
kilökunta ei
Juna oli sittemmin joutunut

jalat

alkoivat

kangistua. Yksi heistä menettijo

toivonsa ja aikoi väsyneenä jättäytyä salaa metsään. Ketiiän ei
kuitenkaan jätetty, vaan hidastettiin yhä jo alun perinkin hidasta vaellusta.
Teitä pitkin etenevä vihollinen pääsi molemmilla puolilla
eteenpäin nopeasti ja vaivatta.
Ajoittain pelkäsimme, että se

Suojoella tykistökeskitykseen,

pä.Zisemme korvesta ihmisten

ilmoille.

lahteen. Sen mukana pelastau-

Puolen päivän maissa saawimme Heinäselän kylään. Talojen ikkunat oli ammuttu rikki

lapsensa kanssa. Hänen kotinsa

oli

Kaksinaisissa aivan rajalla.

Myöhemmin kuulin kerrot-

tavan, että asemapäällikkö ja
kasööri olivat jääneet vangiksi,
mutta päässeet pakoon - erään
tiedon mukaan pelastaneet kassankin.

Äkkiä taivas leimahti tulipunaiseksi. Eteemme lensi suuri
punainen pallo. joka saman tien
katosi.

Se

oli yleinen hyökkäys-

merkki! huusi isäntä.

Nyt

juoskaa!
jonon
Samalla hän läksi
kärjessä kovaa vauhtia yli peltosarkojen kohti metsänreunaa.
Ehdimme

juuri ja juuri

ensimmäisten pienten kuusten suo-

jaan, kun talon pihalta ammuttiin peräämme. Luodit suhahtelivat ja napsahtelivat puissa.
Emme olleet lähteneet liikkeelle
sekuntiakaan liian aikaisin!

la

takaisin
rajakylät olivatjo vihollisen -hallussa.
Jehkilän kylässä oli lisää kur-

juutta: karja oli ammuttu tien
vilrl('('n ia verisiä ruhoi:r virui
kaikkialla. Muutamat eläinraukat juoksentelivat vielä hangessa

kammottavasti mylvien. Alueelle suuntautui vihollisen tykistG
tulta ja useita rakennuksia paloi.

Autonkuljettajamme kertoi

ty_vstin huvenneet kahdeksan

Niin päästiin

Suvilahden

Kaikki olivat jännityksestä
mykkinä
ei kuu- ääntäkään
lunut. Vasta
kun olimme päässeel hiukan etäämmälle ra.jasta seurasi laukeaminen: koko

junan täysi iärkyttl,n1'ttä ia

pakoretken näänn)'ttämää rajaseudun väkeä puhkesi hillittömään itkuun.

Aamuyöstä

saavuimme

Matkaselkään. Kaikkialla paloi
tuntui että koko Kariala

oli -liekeissä...

tr

AKUPUJ.IKII0 itman neutoia

Meidän joukostamme kolme
vanhusta ilmoitti jäävänsä kylåän
he eivät jaksaisi metriäkiän -pitemmälle. Voimat olivat

. hoitolaite
kotikäyttöä uaften
. helkkovitb
o llman haittoja
. helppo käyttirä

ki-

lometnn taivallukseen umpihangessa ja upottavilla soilla.
Vanhukset jäivät joukosta.
Sanoimme heille viimeiset jiiä-

ja jatkoimme matkaa.
Akkiä huomasimme tumman
hahmon puiden välissä.
hyv.äiset

ELEKTRONISTA AKUPUNKTIOHOITOA VOIDAAN KÄTTTÄÄ
SEURAAVISSA TAPAUKSISSA:

Vihollinenko?
Kauhu valtasi mielet. Tähänkö påiättyi matkamme...?
Sitten joku tunsi miehen: hän
oli Kuhasen vanha isäntii, joka
oli tulossa kotivaaraltaan, mutta
uupunut hänkin kesken mat-

a noidannuoli

kanteon.

Painuimme syvemmälle
metsään ja aloimme suunnistaa
kohti umpihankista korpea.
Vihollinenkaan ei aikonut

- Vainolainen tulee kovaa vauhtia
valtatiellä... Minä en jaksa eniiä
jiiän tänne...

livät kappaleiksi luotien osuessa
niihin, lunta, havuja ja oksankappaleita tippui niskaan. Kauhun vallassa syöksyimme pak-

maan omaisuuttaan, mutta sotilaat olivat käännyttäneet heidät

eikä vihollisia.
- ei omiaolivat
Näkymät
lohduttomat.

Onneksi isäntä tunsi maas-

luopua saaliistaan: puut räsähte-

ääni.

eikä yhtään ihmistä ollut paikal-

Kiirehtikää, hyvät ihmiset!
- huusijo
hän
kaukaa heikollaja

ton.

ralta.

Äkkia kuului takaa auton

ehtii eteemmekin ennen kuin

mutta päässlt kuitenkin Suvitui myös sisareni kahden pienen

paan miinojen ynnä muun va-

yli yritettiin

myöten. Kankaalle päästyä ne

jotakin svötävää.

Sotilaat panivat mukaan op-

asemalle. Siellä oli tavaton
tungos, mutta pääsimme sentään junaan. Rata kulki useita
kymmeniä kilometrejä pitkin
rajaa, joten oli ajettava täysin

Jotenkin sain talvitakin päälleni. Emäntä oli jo valmiina keit-

oli

Lopulta päätettiin. errä pääsemme matkaan. koska naiset
ja lapset on saatava junaan.

lella?

tivat lumen alla, jalkineet ja
vaatteet kastuivat vyötiiröä

matkalaukku, johon oli kerätty

Saapuessamme maantielle ei

ketiiän ollut näkyvissä
- vain
tyhjä ja autio tie.
Oliko vihollinen jo mennyt
ohi? Olimmeko vihollisen puo-

paikalla oleville sotilaille, että
olimme matkalla Suvilahteen.
Emme kuitenkaan saaneet lupaa. koska tiellä oli miino.fa.

mato. Hankeen syntyi syvä polku-ura.
Eteen tuli sulia puroja. Niiden

VIIME HETKELLÄ
PAKOON
tiössä. Hänellä

valta-

maantielle. Viiden kilometrin
taival taittui nopeasti.

pitkospuita ja vahvemmat auttoivat heikompia yli. Suot upot-

Jan.

PELASTUS
johti hevostie

Kylästä

suojaan. Jonossa oli kolmisen-

Jähmetyin kauhusta.

Näytti, kuin tumma

pimeässä

eteenpäin.

sortuneella äänellä.

Sinne

jäi hänkin. Myöhem-

min kuulimme hänen sodan lo-

.
KOKEILKAA TÄTÄ TEHOKASTA
LAITETTA NIIHIN KIPUIHIN
JOISTA KÄRSITTE!
Helppo käyttilä: Hyvin kätevå käyttä mlssä vain ia mllloln yain. Aikaa
ei kulu valmlstelulhln. TURVALLI-

9

.

diänsärky
astma ym. kohtauksiin
rasittuneet hartialihakset
hartlolden puutumBtapauksi§ea
huono verenkierlo
Yäsyneet lihakset ia hermot

voltn patbri voimanlähleenä, joka

kestää yl! 6 kuukautta, vaikka laitetta l«äylettäisiin $10 minuuttia päMt-

läin.

SUOMENKIELINEN KÄYTTöOHJE, loasa 61 hoitopistetlä kuuluu

tcimitukseen!

Perheml ei tule tolmeen ilman tätä laltetta!

Täydellinen lahia ystävälle, sukulaisille ja perheen iäsenille. Ruotsissa
suuren suosion saayuttanut laite.

puttua palanneen vankileiristä
ja kuolleen rajalinjan ylitettyåiän
vastaanottajien syliin.

.
.

o
o
JATALOUDELLINEN: Ehdoh a

NEN
tonrån varma, el sähkölskun vaaraa.

iskias

a migr€eni

Hlnta 179,-

*

pootltuskulut. 1 vuoden takuu. (puh. 921-391 000)

ilÄ[ltASItRS 0Y, nu<amaentie 13 KT, 20310 Turku
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Halstin JR 11:n koukkaus
Rovaniemen ympäri
lokakuussa 1944

Kittilään q

VILJO VIERIMAA

NAPAPIIQI

Venni-

vaara

0unas vaa ra

SAKUT
KARKASII'AT
ROITA.

II

[IIEMELTA
TORNION taistelu.len
suunnattiin kenraali

iälkeen
Pajarin
3.Divisioona Kemijoen vartta
Rovaniemeä kohti. Sen kärkenä

eteni everstiluutnantti Halstin
komennossa

JR ll.

Pääosan vaikeuksista muodosti täydelleen häviretry maantie: sillat. aivan pienet rummut-

kin, oli räiäWetty taivaan tuuliin
.la miinoitteita oli kaikkialla. Autoja ei p1'stvtty kälttämään lainkaan ja hevosetkin.jäivät pahasti
.iälkeen. Näin ollen lamaantui

köko huolto

-

eteen ei saatu

muonaa eikä ampumatarvikkeita kulutettujen tilalle.

Miesten omatoimisuus

sai

korvata huollon puutteet. Peru-

napeltoia tongittiin

miino.ien
uhallakin tarmokkaasti ja evakuoitujen talojen kätkö1ä etsittiin

kuopista

ia

kellareista. Paloa-

kaan syötävää ei tällä tavalla lövtynyl, mutta .iotakin sentään so-

turit saivat

suuhunsa kiljuvan

nälkänvi vaimentamiseksi.
Taisteluun jouduttaessa oltiin
heti alkuun alakynnessä raskaan
tulen puutteen luoksi. Mieleeni
on jänl,t hyökkäys Muurolassa.

Hvökkävskäskvssä ilmoitettiin
uljaasti tykistön ampuvan tuli-

384

peitteen tavoitteeseen. Se aloittikin sekunnilleen määräaikana
.ja ampui viisi kranaattial

Siinä oli koko valmistelu! Jc>
kainen sotatoimissa mukana ollut roi itse kuvitella.ialkaväcn

tunteet-

URAKKATYöTÄ
Eteneminen tapahtui y,ksinkertaisen taktiikan mukaisesti: r'ksi
pataljoona eteni v'uorollaan kiirjessä la kaksi muuta korjasi tictä.

Hiljalleen punnerrettiin

Lapn sota oli niin henkisesti kuin
fyysisestikin raskas yritys.
Sal«salaiset olivat niskan päällä,
suomalaisilta puutfui kaikkea.
Everstiluutnanffi Halstin JR 11 yritti
tosissaan, mutta kynnet eivät pitiineet
Rovaniemen motin takana
lc keskitl's. Ilkclisti ulis*at kra-

nuatit tuli\at peliitrstli l\cesta.

eteen-

surnunhcittinrcksi

päin.

l-okakugn

lcr

13. päivän seuduil-

\i,l,r,/rrer'-

kutsrrtusta nrkctrnheitti-

la iltahämärissä saaluimme .laamaisemille.

nrestli. Taisi olla riinrcincn kokenrus näistii "Hitlc'rin LrrLrista"

Pataljoona 1'öpyi Muurolan pa-

tlissri kapirrassa.

tilan -- Muurolan

rantolan maastossa

ja

(

aloitti

'l

)ltiinpulrlrr

till. it\r'

1.i.1rsit.

aamulla etenemisen kärkenä tehtävänään parhaansa mukaan selr itä sinä päivänä cteen sattu\ ista

ilanncltu sclr itcltuc::l todettiin. cttli jäiikiiriioLrkkur' oli pr ii-

sakuista.

r

Jääkärijoukkue pantiin kärkeen ja muut yksiköt seurasivat

kiirkiri hnlin ja joukkucen johta-

hiljalleen. Heti

rinccn ajanrrt \u()nurrr rlrkujen

t koko

Pataljoona r ritti lr ödä r.'ihotli-

scn nopealla rintaniahr'ökkäy'k-

korkealle harjanteelle pääst1'ä alkoi edest?i kuulua saksalaisten
kiivastahtista tulta -- siellä lauloivat varsinkin tavattoman no-

scllä. mutta sai turpiinsa.la l1'ötiin

Sa-

maan aikaan rämähti harjantcel-

nre ncttr.rnr

lansa.

ensimmäiselle

peatahtiset konekiväärit.

iiijl tl ksucn ja

Jääkärit kärkeen

§

I lrna

takaisin. Sitten siinl.ttiin tavanonraiseen hitaaseen koukkaukrr't'rt. .iottklr ctiirtr ttrli riitttirän
pitkrillc srktrt irillcen irlatttuirat.

Päivä oli kulunut iltaan närssä
ja pataljoona sai käskyn pysähtyä Hirvaan metsäkoulun maastoon odottamaan uutta
tehläviiä. Kärkeen lähtisi seuraavana luorossa ollut pataljoona.
muistaakseni II P.

ErP l3:n komenta.jat. Oma
oli jossakin takanu tietöissri.

askareissa

Koska ErP l-l:n

I

P

komentrr ja

maiuri .llurri liirttlu oli ratanric-

hcnä pllrcllut I rrpissir .ia tunsi
Rovaniemcn. hrin sai tehtiivriksecn hr,ökätä rintamasuunnassa
kauppalaan n kmcntin kiirkenii.

Me toivoimme tietysti majoittumiskäskyä
paikalla
- olihanasuinhuokerrankin kunnolliset
neet. Uni olisi ollut tarpeen. sillä

Minun III Putulio()nilni

scunrisi

toisena.ja kaptceni Ratttu' Pulutsrir II P viimcisenii.
Pataljoona painui hr'ökkä1 kseen suoraan palavaan hclvcttiin. kuten närtti. Pinrevs ci enliii
antilnut suo.jaa. tulipalot \ ulaisi-

oli marssittu ja rämmitty metsiä
pitkiiän. Lisäksi toi pataljoonan

talousupseeri mieltä kutkuttavan
tiedon: kuormasto oli lähestymässä 15 20 kilometrin päässä

vat maiscmat kirkkaaksi kuin

tuoden muun hyvän ohessa
lämmintä ruokaa. jota ei ollut

päir'ällii.

Ylliitr kscen ci priästr. Ririapltalloonan rniehet saivat pian vastaansa kiivaan k«rnckiviiiiri- .ja
tvkistötulcn. Koko Korkaloraara tuntui olc-r'an liivnnä sakuja.ja
ascita. [-:ihtöaikcista ci ollut tie'

saatu moneen päivliän.

ROVANIEMI PALAA
Kaikki toiveet osoittautuivat kuitenkin turhiksi. Hetken päästä tu-

li

rykmentin komentopaikalta
kylmä käsky: Pataljoona marssii
heti rautatietä pitkin lmarin p1.
säkille. jossa rykmentin muut
osat jo ovat valmistautumassa

toakaan.
Ra jarnicsten hr'ökkiiys plsiih-

hyökkäyksen jatkamiseen.

suunnastil .jos toiscstakin.
Eversti Halsti kcskertti vritlksen oli turha iskcri pliiitti sei-

h'i alkuunsa. I)utalioorlr .iorrtrri
haiallc ia scn nrir'hiri llkoi tipprur
takaisin picninri porukoina

Olihan kova käsky väsyneille

ja nälkäisille

miehille!

Moinen suoritus ei kuitenkaan

niiiin.

ollut ässäkliän

sodassa ensimmäinen ja pian patalioona jo
kompuroi syysillan säkkipimeässä pitkin miinoitettua ja revittyä
rataa kohti Imarin pysäkkiä.
jonne taisi olla matkaa kymmen-

Harkittiin uudcllcen.
l'ilanne oli hankala. [{intamasr-rllnnus:\il ci plilisisi ctt'ertpiiin iltMiten tästä eteenpäin? Lapin sota pani miettimään. JR 1 1:n komentaja
everstiluutnantti W. Halsti (vas.) harkitsee

kunta kilometriä.
Marssia valaisi mahtava luon-

nonilmiö, Rovaniemen palo. Se
oli jarkyUvaä katseltavaa. Uusia
roihuja sy'ttyi vähän väliä, kuului

voimakkaita råijähdyksiä ja lopulta pimeä yö muuttui niin valoisaksi. että aavemaisessa punaisessa valaistuksessa näki hyvin
lukea karttaa ilman muita valaisuvälinei*i.

Miinoista ja muista loukuista
selvittiin ilman pahempia vaurioita. Imarin pysäkin luona lavattiin
rykmentin muut osatja komentaJa.

Näkymät sen kuin komistuivat: edessä rovaniemeläisten ennen Santakuopan alueeksi nimittämässä maastonkohdassa paloivat lukemattomat saksalaisparakit äydellä roihulla. Tulipalon

JR 1 1:n kärkipartio saapuu Rovaniemen tuntumaan

seasta kuului yhtä mittaa pienempiä ja suurempia räjähdyksiä. Pitkän sodan moniin kauheuksiin perin tottuneet miehetkin katselivat näy'telmliä hiljaisi-

oli. "Ei kiveä kiven
pliälle!" oli Rendulit luvannut.
Kauppalasta kuului sieltä täältä voimakkaita .jvrähdvksiä. kun

na.

.jalle. Jotta sodan kulissit olisivat
täydelliset ampui saksalainen tykist(i harvakseen häirintää pysä-

nukseen.

kin maastoon.

joonan sekä rykmentille alistetun

Tää

se

on nyt kai siä Aatun

mainostamaa
totaalista sotaa,
kuului joku hiljaa

toteavan.

Niinhän

se

kivirakcnnuksia räjäl.tettiin ha-

TURPIIN TULI
Tuli käsky lähteä neuvotteluun
rykmentin komentopaikalle ehjäksi jääneeseen pysäkin rakenNeuvoteltiin .jatkosta.
Paikalla olivat ll .ia III Patal-

SA-kwa

nakaan ilnran kohtuuttrtrnia tappioita. ErP l3 oli pahasti hajalla.
Rvkmcntin michct olirirt sriincct
cdellisen kcrran kzrksi vrrorokauttit sittcn. Ptrlnrrrnoillr ,rli ririrr :crr
verran kuin oli .jaksctttr kuntaa.
-l-aistcluissa

huomattava

oli niistii jo

osa

kulunLrt

lnuun nr.rals-
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Rovanleml llokolssä

III P oli käyttiinyt kutinsa

murheellinen tosiasia: sakut oli-

melko tarkkaan edellisenä päivänä eikä äydennystii ollut saatu. Kaikki olivat viisy,neitä.

vat häipyneet vieden mennessdän
tuhotusta kolonnastakin kaiken

sa

Rykmentillä

oli

käyttökelpoisen. Motin perä ei
ollut taaskaan pitänyt. Rovaniemen suunta oli tyhjä.
Alkoi kolmas yhtämittainen
valvottu vuorokausi. Rykmentti

kuitenkin

tiukka käsky lyödä Rovaniemen
sakut ja estiili kauppalan äydellinen hävittliminen. Tiedettiin, et-

tii dMsioonan komentaja

Aaro
Paiari ei antaisi anteeksi yrityk-

KOUKKAUKSEEN
Rovaniemen

nivaaraan, katkaisee saksalaisten

vetiiytymistien ja pakottaa näin
heidät liihtemiian kauppalasta.
Siitii vain synkkliän korpeen!
Kiirkeen liihti nyt III P.
Mansi oli vaikeaa. Viisyneiden ja nälkäisten miesten kompurointi §lmässä lokakuun yössä märkänä ja rikkinäisin varustein kalustoa raahaten oli surkeaa katseltavaa.

Halsti marssi våisyneenä kärkipataljoonan mukana. Erti,lillä
tauolla hiin kuuli, kuinka joku
jupisi jotakin huonoista jalkineistaan.
Kaikesta siä pit?i?ikin suu-

- soittaa, murahti ärtynyt
taan
komentaja.

Silloin soturi näytti

hänelle
saappaansa,jossa ei ollut pohjaa

ponkutteli pal-

jain jaloin!
Halsti oli vaiti.

Aikanaan s:Ewttiin Vennivaa-

että siellä ne saakurin suomalaiset taas räpistelevät.
Jonkinlaisen innostuksen vallassa meikäläiset paahtoivat ko-

lonnan ajoneuvoja aivan turhaankin

-

oli

hauska soittaa

aseita, kun oltiin lujasti niskan
piiällä ja maaleja riitti. Tuo tyh-

jänpäiväinen räiskiminen kulutti
kuitenkin pahasti niukkaa patruunakantaa, millä seikalla tuli
myöhemmin olemaan surulliset
seuraukset.

Tie oli nyt joka tapauksessa
vankasti poikki. Pataljoona
ryhmitettiin tielle suunta etelåän
Rovaniemelle siten, ettii vitja
ulottuijoen rannasta yli tien yaaralle saakka. Edessä oli kaksi
komppaniaa. kolmas oli reservinä. Renne Palatsin II Pataljoona
oli sekin tiellä kilometrin veran

ja

rintama

pohjoista kohti.
Rovaniemen suunnasta kohdistui III Pataljoonan rintamaan

ralle, jonka rinne vietti maantielle
ja sen takana olevalle Ounasjoel-

jatkuva paine

le. Oli suunnistettu nappiin.

lauloivat ja ennen pitkiä alkoivat

KOLONNAN KAVI
KALPATEN
Ättiii törmifi paikalle

tunki paikalle jatkuvasti.

Aseet

köt valittaa patruunoiden puutetta
olisi saatava lisä ampuma-

mannien kolonna. Sota syttyi tietenkin siinä silmänräpäyksessä ja

ylliitetyn kolonnan kävi kalpaten. Ajoneuvot jäivät kaikki tiel-

le, mutta muutama mies piiiisi
pakoon ja juoksi tietenkin pika-

pikaa Rovaniemelle kertomaan,
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uutta sakua

meikäläiset komppanianpiiälli-

sake-

TUTKIMUS

JR 11:n soturi kaivautuu isånmaan kamaraan

meisä pohjoiseen

Murheellinen taivallus jatkui.

tr

palaan.

länsipuolitse Kittilän tielle Ven-

mies

kohti. Vas-

marssiessaan hävitettyyn kaup

Niin påiädyttiin jälleen kerran supisuomalaiseen ratkaisuun: ryk-

lainkaan

vaeltamaan

taan valui jo omiajoukkoja. JR
53 ei ollut kohdannut saksal4isia

sen puutetta.

mentti koukkaa

kiiäntyi hiljakseen
etelåiän Rovaniemeä

ja nopeasti.
tarvikkeita
Siinä sitii oltiin!
Llihimmät ampumatarvikkeiden täydennyspaikat olivat jossakin viidentoista kilometrin
piiiissä korpitaipaleen takana
toisin sanoen saawttamattomis§4.

Ilman patruunoita on paha
tapella. Pian oli joen ja tien välissä olevan komppanian jätettlivä
asemansa ja siirryttava yli tien
vaaran puolelle toisten turviin.
Samaan aikaan alkoi tulla pimeys, jota Rovaniemen palo ei
enää paljoakaan valaissut. Eteläisellä taivaalla näkyi vain mahtava kajo.

SAKUT SELVISIVÄT
TAAS
Kiviärituli jatkui pitkin iltaa.
Sakut huomasivat kuitenkin varsin pian, ettii tien ja rannan väli
oli auki. ja suuntasivat siä tietii

porukkaa II Pauljoonan selustaan. Pataljoona joutui sekin
luopumaan tiellä olevista asemistaan ja veäytymlän vaaralle.

Molemmat pataljoonat olivat
nyt tien länsipuolella muutaman
sadan metrin päässä tiesä, jota
ne yrittivät tulellaan pitliä poikki.

Asemat eivät olleet

parhaat
mahdolliset jyrkästi laskeutuvan

vaaran rinteellä.

Saksalaisten

suora-ammuntatuli. jota riitti
niin isoista kuin pienemmistiikin
torvista, vaikeutti liikkumista rinteessä. Pimeyden vuoksi se ei juuri tuottanut tappioita, mutta pakotti olemaan paikoillaan ja matalana.
Se oli ollut sakuien tarkoituskin! Suomalaiset pidettiin matalana, jotta tietä voitiin käytt?iä
kenterseen.

Aamulla nimittiiin

lii-

paljastui

VETER/AANIEN

SODANAIKAISISTA USKONKOKE.
MUKSISTA
Inhimillisen eliimänuskon ja tahdon suo
w. 1939-1945
etsivät vertaistaan historian saat6ta,
Näiä kohtaton wcia voidaan niihdii
ja arvioida kovin monelta eri kannalta.
Näinhiin onkin jo tehty. Nyt alkanut tutkimus ja väitftkirja§ii pyrhi Päiiesikur
nan ja Kirkon tutkimuslaitoksen myötävaikutuksella tuottamaan korlceinta akateemista tasm olevan esitykscn sotiemmc
veteraanien sodanaikaisesta uskonkoke
muksesta. Allekirjoittaneen työUi valvoo
ja ohjaa profesrcri Nils Holrn Abo Akademin teologisesta tiedekunnasta.
Edellii mainitun vätökirjatyön tarkoi
tukena on s€lvitwi Haimeen alueen
tamasotilaiden uskonkokemuksen sisiiltö
ja merkitys, eli se minkii varassa nämä
miehet henkisesti ja ruumiillisesti kestivät sodan paineen. Jumalan läsnäolon
tunto saa erityisen arvonsa ja merkityksensä, kun se valaisee olemassaolon syrr
hmmät ja epiitoivoisimmat hetket.
Saakmn siis muistojen maailma heräUi jo viiistyviin miespolven mielissåi ja samalla oikeutetusti muistuttaå meitii nuo
rempia saamastamme lahjasta.
Toivon lehden hiimiiliiisclti lukijakur
nalta myönteistii suhtautumista mahdollisesti kohdalle cuvaan §selyyn. Muutoinkin aihepiiristii kinnctunect voivat
kjrjoittaa kokemuksistaan coittecseen

ritulsena Suomen sodat

rir

Tampeen Sotaveteraanien huoltc
yMistys ry, Aleksanterink. 20,
33100 Tampere 10. Kuoreen merkintä
Jussi Brummerin \råitöskiiatyö.

Jussi Brummcr

valanteh
nyt kielenkiiiint?ijä

IPE RAUTIO

l(ymm.e.nen

ltDelaa
kysymystii
1. Kulu ja milloin on lut-

sarurt julkisuudesso: "Niiin
töyry Swmen lunsan vw-

sisuaircn toive: Ih$olan
lransan jiilleen yhdistöminen

Suomen lansan lunssa

marttana

liit-

tiien sen yhteniiiseen ja riippumtltomaan Swmen valtioott "
2. Talvisodossa taisteliva
,rutan trutassa Puru-umeij an
44. ja l63.Divisimna. Missö
j a ni I I ii merustylcel I ii?
3. Swmen kannalta erittiiin nte*ittövii Ttiiiviinmiiibö
on elolcaun 23. fiiivö vw)nna
1939. Mitö silloin tapahtui?
4. Armas Aikiö tunnaaan
S uonu ssa pol i it i klana, I eltti mielrcnä ja rwnilijaru Missö tehtbässö hiin toimi talvisodan ailuru?
5. Molemmissa sodissam,me swnulaisa soreuttieot
wittonsa yleensii louklua-

malla vilnllisen sivustanru
Miten meneteltiin Tolvajtuven operaatiossq joululuuusa
1939?

6. Milö mies oli Aortu Edvud luutilainen?
7. Kewaaliluutruntti l{ail
Lennut Oesch pah'eli talvisodan ailuru ktitnujassa
yleisesilonnnt frällikkhrä

Milö oli hihrcn tehtäviinsö

isodan

latirintamalla
MARTTAYHDISTYKSEN
Joutsenon osaston lähettämänä
olin YH:n aikana käynyt lyhyen
Suomen Punaisen ristin järjes-

ämän lliäkintäkurssin Viipurin
keskussairaalassa. Opetus keskit-

tyi ennen muuta kriisiajan katas-

trofitilanteiden lliäkintiihuoltoon.
Kurssin jälkeen olin jonkin aiompelemassa alusvaatteita
rintamamiehille.
Sitten s),ttyi sota.

kaa

EVAKKOJEN APUNA
Sain heti komennuksen evakuoi-

Evakkoja autetaan

Talvisodan kovina påiivinä olivat
kaikki jåirjestöt ja yhdistykset
parhaansa mukaan isåinmaan
asialla.

Myiis Marttayhdistys teki tiirkeåiä
työteiän yhtei,seksi hyviiksi.
Kun läåikärit olivat rintamalla, piti
kotiseudulla selvitä omin neuvoin.

s od an vi i nui s i nö vi i kla i ru?

tujen siviilien

8. Miten rwtsolaisen loeivin Eric wn Rosenin nimi
I iittyy Swnun historiaan?
9. Kuko oli Armi Hillai

miiän. Lotat huolehtivat muonituksesta, me muut muista huoltotehtiivistii. Itse toimin tietenkin

Masapelto?

10. Kulu on kirjoiuanut
seuratwt sälceet:
"Mitö vanruttiin se pideny
on

yli piiiimnu lun löi tulilaine,
ja rimalla tuntomme

vastaanottoryh-

låiäkintiiryhmiissä.

Pitiijässä

ei ollut

oikeastaan

minkiiänlaista muuta liiiikintiipalvelua, kaikki olivat sotatehtävissä. Jouduimme siis aikamoi
seen vastuuseen.

Evakoiden vaellus oli kamalaa
katseltavaa. Teimme työCi pyG
reitä vuorokausia yrituiessämme

twmion
mau lannia nuille on

olla mahdollisimman paljon
avuksi noille järkyttyneille ih-

ftwton
kninladtaa kiitos ja

mispoloisille.
Ruljanssia lienee kestlinyt pa-

-

risen viikkoa. Yöuni jäi yleensä

maine."

Oikeat vqstaul$et

pariin tuntiin. Väki oli ohikulsiv.' 392.

kiessaan saanut yösijan kansa-

Izluemnu lukija wiva lö-

koululta, jonka luokkien lattialla

hettää tähiin osastoon kiperiö
lcysynyksiö ntavnsien his-

Kiersin lläkint?ilaukkuineni luo-

toriasta vastulsirceru
hao, iulkni;

fu-

ihmiset makasivat

§lki §ljesO.

kasta toiseen yrittäen auttåa.
Muutamat matkalaiset olivat ai-

van mykkiä jonkinlaisen henki-
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että ruokaa oli vaikea valmistaa.
Kalustona oli pöyti ja makuulaverit.
Isäni oli pahasti sairasja laiha

kuin luuranko. Ruoka ei en?iä
pysynyt sisällä. Tuskiakin oli.

löyynyt. Oli selvittiivä omin

Mihinkiän sairaalaan ei häntii
huolittu, ne olivat kaikki tiiynnä.
Vain morhinisekoitteisella piikillä saatiin potilas hetkeksi rauhoittumaan. Niitlikin voin antaa
vain harvoin, pari kertaa viikossa, jolloin påiiisin käymiän. Eikä
minulla sen puoleen ollut oikeuttakaan käyt*iii kovin paljon
liiäkkeitii yhdelle potilaalle.
Yleisesti ottaen työni oli nyt
kuitenkin helpompaa. Erityisen
tiirkeåiä oli, että voin neuvotella
apteekkarin kanssa liiäkkeistä ja

volmrn.

niiden käytöstii.

llmahålytys!

hautaus tapahtui 13. päivänä
helmikuuta. Siiäkin iskusta oli
kuitenkin selvitävä. Sota jatkui.

Ymmärsin synnytyksen alkavan
plan.
Kiersin junassa pyytiien avukseni naisia,

Pommil putoaval

ELÄMÄNI
ENSIMMÄtNEN
SYNNYTYS

Herralan aseman seutuvilla

Sain komennuksen matkustajien
saattajaksi ja huoltajaksi evaku-

sen §okin vaikutuksesta, toiset
jaksoivat suhtautua tilanteeseen
järkevästi. Yritin parhaani mukaan lääkitä kipuja ja tohtoroida
paleltuneita jäseniä.

KUOLINSANOMA
Mieheni oli Joutsenon komppanian mukana rintamalla. Yritin
kirjoittaa hänelle joka päivä.
Painetta lisiisi vielä se, ett?i isäni

oli vaikeasti sairaana.

ointijuniin.

Eräänä päivänä junaan tuli

kovin tuskainen odottava äiti.
Junassa oli vain yksi makuuvaunu vuodepotilaita varten ja sain

sijoitettua tulevan äidin sen ainoalle vapaalle paikalle.
Nainen sai jonkinlaisen kohtauksen ja alkoi hirvittiivästi huutaa. Kaipiaisten aseman kohdalla
tuli ilmahälytys ja kaikki liikuntakykyiset ajettiin maastoon suG.

Eräänä päivänä menin pisäySuojeluskuntatalolla

jaan. Jäin tietenkin vaunuun po-

kuullakseni tietoja rintamalta.
Astutttnni huoneeseen kaikki

Synnyttiijä tuli yhä levottomammaksi. Minulla oli hä*ita-

vaikenivat.

pausten varalta mukanani morfriniampulleja ja annoin hänelle
hyvin lievän "piikin". Se auttoija
koko potilasvaunu, joka oli jo ollut paniikin partaalla, alkoi myös

tymliän

Aavistin pahaa.
Joutsenon pojille kuuluu
nyt-huonoja uutisia, sanoi lopulta
aluepäällikkö Torvela
- Viisi
menetti änä aamuna henkensä
sarnssa paikassa...

-

Oliko mieheni mukana...?
Oli kyllä, mutta hän oli

elossa vielä JSp:lle tuotaessa.

tilaiden luo.

rauhoittua.
Junaa pommitettiin. Ilmavirta
paiskeli vaunuja, jotka kuitenkin
pysyivät kiskoilla. Viereiseen
vaunuun osul pommr.

Synnytäjä alkoi

Tunsin kaikkien kaatuneiden

joilla olisi asiasta ko-

kemuksia. Keäiin ei kuitenkaan

uudelleen

saatettiin uusi ihminen elämiän
junailijan avustaessa minua. Äitiraukalla ei ollut edes rielun riepua lapsen suojaksi. Jostakin
makuuvaunun varastosta löydettiin pyyhkeitä, lakanoita ja huo.
pia ja ennen Riihimäkeä näy'tti
kaikki jo asialliselta. Sekä äiti et*i
lapsi olivat rauhoittuneet, samoin

muut makuuvaunun potilaat.
Seuraavalla junalla palasin takaisin hakemaan uutta joukkoa.

Palattuani kotikyliän sain tietää,

etfä vuorokauden kuluessa on
selviydyttiivä evakkotaipaleelle.
Kuolemansairas isäni suostui
hänkin vihdoin lähtemiän, kun
kotimökin pellollekin oli pudon-

Olin saanut käskyn

saattaa

joutsenolaiset evakuointipaikkakunnalle Karvialle ja jåiädä sinne
heidän jonkinlaiseksi huoltajakseen. Minun oli otettava vastuu
yhtiiiin lääkäriä
pitiijän väest?i
ollut.
tai hoitajaa ei Väki ahtautui junaan. Vaikean
matkan jälkeen saavuttiin lopulta

huutaa. Hirvittiivä åiäni villitsi
muutkin potilaat, jotka sain kuitenkin pysymiiän vuoteissaan.

Sisareni oli työssä puhelinkeskuksessa. Hän yritti tiedustella
miestiini kaikista mahdollisista
sairaaloista. mutta ei saanut asiasta selvyyttä.
Seuraavana aamuna hän pala-

Annoin naiselle uuden rauhoit-

kuljetettiin sijoituspaikkoihinsa.

tavan pillerin. Se auttoi taas het-

Itse jäin asumaan kirkonkyliän,
jossa oli terveysasema ja apteek-

si yöluorosta sanomatta sanaakaan. Hänen kasvoistaan näin.
mit2i oli tapahtunut.
En ollut nukkunut koko yönä.

Aamulla hetken torkahtaessani
olin unessa nähnyt mieheni.
Joutsenon vainajien yhteis-
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Hälytyksen mentyä ohi j unailikutsui matkustajat sisiiän ja
matkaa jatkettiin. Osuman saanut vaunu roikkuijollakin tavalla
toisten välissä Uttiin saakka. Siellä se irrotettiin junasta.
I-iihellä Kouvolaa oli taas hälytys. Seisoimme tunnin linjalla.
T?issä vaiheessa alkoi synnyt-

ja

tiijä

saada todellisia polttoja.

siti oli huolta

kerrak-

Tällaiseen operaatioon ei minulla tietenkliän ollut vähäisintäkiiän ammattitaitoa. Sen verran
tiesin, ettii mies kuolisi ellei jota-

kin teht?iisi.

karin kanssa ja soitin Porin sairaalaan saadakseni jonkinlaisia
ohjeita. Sairaala kieltiiytyi ottamasta potilasta vastaan
- ei
mahtunut. Olisi vain jotenkin
selvittiivä paikan påiällii.
Asiasta keskusteltiin uudelleen
puhelimessa, jolloin selvisi, ettii

toistaiseksi vasta isovarvas oli

nut pommi.

nimet. Kukaan ei tiennyt, mihin
kentäsairaalaan mieheni oli evakuoitu.

keksi.

Siinä
seen!

Hädissäni neuvottelin apteek-

JOUTSENO
TYHJENNETÄÄN

Parkanoon,

HURJA OPERAATIO
Eriiält?i syrjäkylältii soitettiin, etä siellä on miehen jalka paleltunut ja nyt siinä on kuolio. Potilas
vaati sen katkaisemista.

josta

matkalaiset

ki.
Vanhempani olivat joutuneet
erääseen kyliiän. jossa he asuivat

yhdessä huoneessa nuorimman
sisareni, veljeni vaimon ja hänen
poikansa kanssa.
Heti saadessani hiukan aikaa
menin heitä katsomaan.
Jiiäkylmä huone oli hyliityssä
talossa. Uuni savutti niin pahasti,

mustana. Se tieto vähän helpotti.
Apteekkari jakoi hyviä neuvo
ja parhaansa mukaan. Hän antoi
minulle voimakkaita huumausaineitaja olisi antanut puudutus-

aineitakin, mutta niiä ei ollut
kaikki oli mennyt sotasairaaloihin. Lisäksi apteekkari löi kiiteeni
kirurgin välineet: leveän ja tukevan taltan.
Vasaran saat varmaan talosta..., neuvoi liiäkemies.
Porin liäkäri oli neuvonut, etä katkaisu on suoritettava kuo-

-

lion rajasta.
Siinähän sitii oli kirurgin taija tarpeita kerrakseen
- sen
kun vain matkaan!

toa

VARVAS LENS!

SEINÄ,IN
Liiksin hiihtiien 15 kilometrin
taipaleelle, mihin aikaa kului

Persoonalllsuuksia

JOKI.PEKKA
puolisentoista tuntia.

Ukolla oli kovat tuskat. Hän
jo pyytänyt vaimoaan lyömiiän varpaan kirveellä poikki,
mutta tämä ei ollut rohjennut

oli

ryhtyä puuhaan.

Annoin potilaalle huumepii-

kin, mikä näytti helpottavan tus-

kia. Ilmoitin, että

toimenpide

koskee kyllä piikin jälkeenkin.
Kestättekö varpaan katkaisun? kyselin varmuuden luoksi.
Kestettävähän se on. mutisi
ukko. ilmeisesti jossakin määrin

-

lääkkeen vaikutuksen alaisena.
Anna tlttö mennä vain!
- Järjestin
leikkausalustan tukevalle jakkaralle. Apteekkarilta
saamillani tarvikkeilla desinfisioin kokojalkaterän sekä apteekkarin taltan. Talosta löltvi
lisäinstrumentiksi valtava räutanuila.
Sitten vain leikkaus käyntiin.
Vaimo piteli paikoillaan jalkaa
ja talttaa. jonka olin asettanut
vaivaisenluun taakse. Sitten kokosin sisuni ja iskin kaikin voimln.
Varvas lensi komeasti uunin
kylkeen ! Jalasta pulpahti veriviru oikein pitkälle.

Minulla oli varalta neula ja
lankaa. Niillä kuroin haavan
umpeen ja luoto lakkasi. Sitten
sidoin jalan parhaani mukaan.

Saatuani "leikkauksen" päätökseen olin märkänä tuskanhiesä ja vapisin. En voinut käsittää, että olin saanut tuon tempun
tehdyksi.

Ukko ei ollut koko

aikana

inahtanutkaan! Muu talon väki
oli seurannut operaatiota kauempaa oven suusta - kuin kandidaatit ikään. En ollut heitä edes
huomannut keskittyessäni hiljaisin rukouksin tehtä\'ääni.
.luotiin kahvit .ja isäntä läksi

viemään minua hevosella kirkonkvlään. Jätin taloon lääkkeitä ja hoito-oh.jeita sekä kehottelin
moneen kertaan ilmoittamaan
heti jos potilas tulisi huonommaksi.

Kirkolla oli jo toisia potilaita
odottamassa. Työ jatkui.
Välillä kävin aina terv'ehtimässä

ja hoitamassa kuolevaa isziiini.

Hän tiesi. ettei eläisi rauhan tu-

loon saakka, mutta pyrysi viemään ruumiin kotipitä.iän kirkkomaahan.

Niinhän siinä sitten kävikin...
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SE

OSASI
Helsingin ilmotorjun-

tun

MSti
Pbldu Jokipltio oli
komentaja

selvöpiirteirren luna
Eriiiinö pimeiinö yönä

hiin

oli

tulustamassa
vartiota Santalwminassa. Vafiiomies oli kierrol<sellaan eiWi lamentaja soanut lrfurtfr käsiinsii
Seurassaant olleen

lupteeni Aal@

fusosen

ihnueksi mersti otti pistmlinsa ja parruutti
lulrurl<sen ilnuan Heti luului läl,eltö kiviiiirin lalaamisesta ailautunut iiäni. Vutiomies
oli löWnyt ja tilanteen

luluisi

lokipaltion

möreö lwuto, jonlrt
luikki tunsivat.
EI OLLUT

MAITOMIEHIÄ

Mannerheim oli 1930I wul I a pwl ustusneuvvs ton puluenjohtajaru tul<astusmatlul I a hhj oi s Srmmessa Mulq.ru rutossa oli milun milassa
silloinen kapteeni Loilri

Htyila

Tasavall an presidentti
Kyösti ltullio oli pltytiinyt henat lowaalle lo-

Eino Penffilä

ASEffiJAT
Odotettu ja iännittiivä romaani historiallisesti
mielenkiintoisesta aiheesta.
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Lapsuusmuisto
Karialasta
TIE eroaa maantiestä, kulkee poikki pel-

lon, yli rautatien ja metsikön Porsaan-

mäen kylän puolelle. Kdrryt ovat jättäneet syvät uurteet tien saviseen pintaan ja
syyssateet liukastaneet sen melkein sietämättömäksi kulkea.
Harmaa tupa seisoo viluisen näköisenä
tien poskessa. Tiilinen navettarakennus
on tupaa vastapäätä, näitten sivulla toisella puolella vanha ränsistynyt saunarakennus ja kaivo, josta vesi nostetaan puukoukun varaan sijoitetulla iimpiirillä ja kannetaan tupaan, navettaan ja saunaan. Tien
laidassa on aittarakennus, toisessa päässä
vilja-, toisessa vaateaitta. Vaateaitassa
nukutaan kesäisin lämpiminä öinä.
Pihassa kasvaa useita kauniita koiwja
ja kehäkukkapenkki reunustaa tuvan rapun puoleista seinustaa. Kolmessa paikassa pihanurmella on kukkapenkki, jossa "joriini" kasvaa miehen korkuisena ja
kukkii suurin, loistavin kukin aina syys-

halloihin asti. Ensimmäisinä hallaöinä
niitä aina peitellään lakanoin ja paperein
että kukinta jatkuisi pitempään. Tuvan

-Iakana

linnoitustyömiehiä tekemässä piikkilanka- ja tankkiesteitä.
Ilmassa on omituista jännityksen runtua.

Sanomalehdet alkavat kertoa Suomen

ja Neuvostoliiton välisistä neuvotteluista
tosin todelliset tiedot niistä ovat hyvin

-viihäisiä.

Miehiä ruvetaan kutsumaan kertausharjoituksiin.

Koulu aloitettiin syksyllä, mutta

se

keskeytetään ja reserviläisiä tulee koululle asumaan, samoin kaikkiin isompiin ta-

loihin.
Annan isäpuolikin saa kutsun liihteä.
Samaan aikaan alkaa pohjoisesta virrata

junalla ja maantietä pitkin hevosilla ja
jalkaisin miehiä rajalle päin.
Viime kesän hrll orava iha kartano-

- ast, puhelee mummo. Se ei tiije
maal
hyvvää ko orava tulloo nii lähel ihmisasumuksii...
Odotetaan.

Mummo kertoo tarinoita nälkävuosista

on pari omenapuuta ja kasvimaa,

televat pelokkaina ja ihmetellen ja aina

rnissä etenkin sipulit ja kurkut kasvavat

kun naapuri tapaa toisen, ihmetellään ja

rehevästi.

kerrotaan kaikenlaisia kummallisia kuulumisia.
Syystyöt on ehditty.tekemään miehen
joutuessa lähtemään. Aiti hoitelee kotia
ja eläimiä, kantaa vedet ja pilkkoo puut

Tämä on l3-vuotiaan Annan koti, jossa asuu Annan lisäksi hänen äitinsä. isäpuolensa, yli 8O-vuotias mummonsa, I lvuotias sisarensa ja 8-vuotias veljensä.

Koko syksyn on paikkakunnalla ollut

Pois sodan ialoista!

ja vuoden 18 "kapinasta". Lapset kuun-

tyttöjen autellessa.

Äiti odottaa lasta. Lapsille hän ei ole
siitä mitään kertonut eivätkä pienemmät
lapset siitä mitään tiedäkään, mutta 13vuotias Anna on asian tajunnut. Hän on
salavihkaan lukenut ainoan kirjan, joka
se on terkodissa on raamatun lisäksi
- on selviveysoppi, jossa kuvin ja sanoin

tetty sukupuoliasioita ja lapsen maailmaan tuloa. Kirja on ollut aina piilotettuna jossain patjan alla tai aitan räystään
alla, mutta hän on sen sattumalta löytänyt
ja salaa lukenut.

Anna koettaa auttaa äitiä voimiensa
mukaan tajuttuaan äidin tilan.
Eräs naapurin isännistä on jåirjestetty
evakuointipäiilliköksi kylään. Hän liihettää sanaa, että voidaan joutua lähtemään
muutamaksi päiväksi pois kotipaikkakunnalta.
Pelästytään.

Mihin? Kuinka kauaksi? Miten käy
kodin? Mihin eläimet?
Ahdistus polttaa mieltä.
Tuleekohan tästä sota?
Sitten... Eräänä yönä se alkaa...
Kuuluu kaukainen jyminä. Taivaanrannalla näkyy silloin tdllöin lentävän valoraketteja. Koko taivas on rajan suunnalla punainen. Kylät palavat. Valonheittäjät peilaavat vdlillä taivasta.
Seuraavan aamun valjetessa on teillä
outoja liikkujia. Rajan ihmiset pakenevat
sotaa, ajavat lehmiä edellään. Hevoskdrryissä perässä tulevat vanhukset ja lapset

ovat väsyneen ja pelästyneen näköisiä.
Hätääntyneisyys kasvaa.
Jytinä kuuluu edelleen

aivan kuin

&urliuluixtu

VANHA
YSTÄVÄ

Karjalasta muuttanut ratavahti piti lehmiiii, vaikka se ei eniiii lypsiinytkiitin. Joka talveksi hiin
hankki sille 'hyvvii heinii'. Eräs paikkakunta-

lainen ihmetteli

miksi
kannatti pitäö mahoa ja

tuottamatonta lehmää.
Ratavahti taputteli lehmtiiinsii ja selitti:
A se ku on nii hyvii

puskemaa.

KAUPPA

KÄY
Heinjoelta

Vifi vei

Loipposen
perunakuor-

man Viipurin torille.
Ensimmäinen peruasukkaat ovat joutuneet suin päin pakene- noita ostava rouva kymaan kodeistaan. He ovat juuri niitä ou- syi Vililtä:
"Halkijaatoja. kulkijoita.
perunat
tiks
keittäis?"
ja
Aiti leipoo hiivaleipää vesirinkilöitä.
Vili
kausaadakseen
On kehotettu varaamaan viiden päivän ia
pan
syntymään vastasi
muona mukaan, jos joudutaan lähtemään.
Lihapotti pistetään uuniin paistumaan ja myönteisesti. Mutta
mummo kiertää voikirnua. Pyykki pes- rouYapa ei perunoita
tään ja viedään latoon kuivumaan. On sen
ostanutkaan, Yaan saverran pakkasta, että vaatteet jäätyvät henoi etsivänsä sellaisia
ti koviksi koppuroiksi.
Jono maantiellä etenee verkkaisesti. perunoita, iotka eivät
Toinen jono miehiä ja aseita kulkee rajal- keitettäessä halkea. SiiIe päin.
tä viisastuneena ViIi
Luntakin on jo vähän satanut.
vastasi seuraavan rouHuhut kulkevat.
Radiossa rauhoitetaan ihmisiä. Illalla van samanlaiseen tiekello kuuden maissa naapurin isäntä hrlee dusteluun kieltävästi,
sanomaan, että kahden tunnin kuluttua mutta tämä rouva sanoi
pitäisi olla asemalla, viiden pdivän muo- etsivänsä perunoita,
na mukana ja vaihtoalusvaatteet. Hän jotka halkeavat keitetesittää asiansa hyvin rauhallisesti, mutta
tuskin hän itsekään uskoo siihen viiteen täessä. Kolmannelle pepäivään. Hän ymmdrtää, eftä näin on ih- runoita ostavalle roumisille helpompaa
ei saa päästää epä- valle Vili vastasi savähän lähempää. Juostaan -naapureissa ja

ihmetellään. Kuullaan, että Metsäpirtin

toivoa valloilleen.

-

Äiti ja

mummo nyökkäävät hiljaa.
Lapset kuuntelevat. Mies jatkaa toiseen
taloon samoin terveisin.
Lehmät ovat lypsämättä, navettaan ei

ehdi kukaan. Täytyy joutua lähtemään,
asemalle on matkaa kaksi kilometriä.

Anna tajuaa, että äiti ja mummo ovat
poissa tolaltaan. Mistään ei tahdo rulla

KAANNA!

maan

kysymykseen:
tekkööt

poliisi Hirvonen ia kielsi Viliä mittaamasta perunoita kruunaamattomalla kapalla ja käski
häntä hankkimaan uuden mitta-astian.
Poliisin pois mentyä
sieppasi ViIi hatun
päästään ja möi peru-

noitaan edelleen sanoen: "Tää mitalline
maksaa nii ja nii paljo", ia kauppa kävi.
Hirvonen kun näki

ihmispaliouden kuorman ympärillä, niin
hän tuli uudelleen Vilin
luokse. Vili näytti hattuaan ja sanoi: "Eiks
tää oo uus mitta? Ethä
sie kapast mittää
puhuntkaa!"

?
Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei hätää! Särky häipyy

aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen lämpövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että

Theranyl vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä alueella.
se lieviträä särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Reseptittä apteekeista.

"Nää potatit

mitä rouva tahtoo", ja
kauppa alkoi käydä.
Vili mittasi perunoita
omatekoisella puukapalla. Siihen ehätti tori-

Medisan AB, Uppsala
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mitän. "Minun on nyt oltava vahva

ja
huolehdittava tästä joukosta", håin ajattelee itsekseen, vailka ei puhu mitään.

Puoli kahdentoista aikaan yöllä juna
vihdoinkin tulee. Se liikkuu kuin aave.
Siinä ei ole minkäiinlaista valoa ja se on

"Kunhan äti ei nyt vain synnyttåiisi kesken aikojaan".
Hiin ei tosin tiedä, milloin äidin synnyttämisen aika on, mutta epäilee sen
olevan aika liihellä, koska äidin vatsa on
niin suuri ja on ollut sitä jo monta kuu-

tavattoman pitkä. Kummassakin päässä
on vefuri.
Ihmiset ryntäävät sisiille. Matkustajavaunuja on vain muutama, niihin pääsevät vain pikkulapset iiiteineen, sairaat ja
vanhukset. Mummo onnistuu pääsemäiin

kautta. Sanaakaan äti ei ole puhunut synnyttiimisestäiin. Ei sellaisista asioista puhuta lapsille.
Selkiireppuihin fyönnetäiin rinkeleitä,
leipää, voita ja lihaa.
Pikkupojan selkiireppu on täynnä rinkeleitä. Sen hiin vetää selkäiinsä.

matkustajavaunuun.
Suurin osa vaunuista on tavaravaunuja.

Vaatteet ovat jäåissä ladossa. Mummolla on piirekori, siihen hiin kokoaa kenkåin-

sä, rikkinäsetkin, ja liihtee kävelemäåin
asemalle p:iin. Äiti vetelee mummon hameita päiillensä, ne mahtuvat ison vatsan
päälle, koska mummo on lihava.
Anna menee salavihkaa kamarin pii-

rongille ja täyttää selkåireppunsa iiitiysavustuspakkauksen paidoilla, nutuilla ja
vaipoilla. Pakkauksen iiiti on saanut edelliselle pojalleen, joka kuoli vuotta aikai-

Niissä on osassa liimmityslaite, toiset
ovat kylmiä. Anna iiitinsä ja sisarustensa
kanssa joutuu §lmäiin vaunuun. Luntakin on nurkissa.
Vaunuihin pääseminen on vaikeaa. Ensimmäiset, jotka on nostettu sisään, auttavat toisia ja miehet §öntävät takapuolesta. Sinne kellahdetaan niin kuin perunasiikit selkiireppuineen päivineen. Vaunuun tulee parikymmentä henkeä, taitaa

olla enemmåinkin.

Muutaman kilometrin päässä on seuraava asema. Sieltä lastataan ihmisiä lisää
junaan. Vasta viiden aikaan aamulla
päästään liihtemään eteenpäin.

Äiti ajattelee miestäiin, kotiaan, eläimiäiin. Uusi eliimä hiinen sisässäiin antaa
elo.nmerkkejä. Mitåihän tåistä tulee?
Aiti ristii kätensä hiljaa: "Jos sinä Jumala olet jossakin olemassa, auta meitä

pääsemäåin tämän kaiken yli!"
Juna kulkee eteenpäin ilman pysiihdyk-

nåikyy

vaunun rakosista påiivåin sarastus.
Yhdellä ja toisella alkaa olla "hätä".
Mikä nyt neuvoksi? Vihdoin eräs mummo, jolla on kattila mukanaan, luovuttaa
pienen painostuksen jåilkeen
sen
- käyttirön. Ja niin aina joku kykyleiseen

kahtaa aina viilillä. Anna koettaa helläva-

kii

raisesti nykiä poikaa hereille. Poika on
uninen ja suuttuu kun ei anneta nukkua.

ovea raolleen, että kattila saadaan tyhjenne§ksi. Hiitolassa juna pysiihtyy sen verran että vaunuissa olijat pääsevät ratapihalle isompia tarpeitaan tekemään.
Vaunujen ovilla.käy naisia kyselemåissä vaatetilannetta. Aiti on siihen asti ollut

Aika matelee. Junaa ei kuulu.
Kukaan ei naura, ei laske leikkiä. Koko karjalainen iloisuus on kuin pois pyyhkiiisty. Evakuointipåiälikkö on jiirjestänyt
naisia, joilla ei ole lapsia, hoitamaan elämet ja tuomaan ne pois.
Kukaan ei tiedä mihin ollaan menossa.
Joku on tietävinäiin, että Pohjanmaalle.

Mummo kertoo eräiin naapurin Ellin
menneen Pohjanmaalle naimisiin, ja että

"siellä on talka joka talossa".
Odotus jatkuu.

Ihmisiä tuodaan låihikylistä lisää. Asemahuoneeseen pääsee v?ilillä liimmittelemiiiin.
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2.

l63.Divisioona hyökkäsi

Juntusrannan kautta Suo.
mussalmen kirkolle. Suomalaisten vastahyöktäys pakotti divisioonan vetäytymään
erittäin suurin tappioin.

44.Divisioona

hyökkäsi

Raatteen tien suunnassa ja

tuhottiin lähes kokonaan.
3. Hitler ja Stalin solmivat
Moskovassa hyökkäämättG

"kansanhallituksen" maan-

siä. Muutaman tunnin kuluttua

Annan pikkuveljeä alkaa nukuttaa.

sessaan 1.12.1939.

siinä tuntuu olevan. Palelee ja uni on katÄiti tuskin nukkuu ollenkaan,
mutta koettaa viilillä olla lattialla pitkåillään kun ei mitäåin istuimiakaan ole.

pä?issyt asemahuoneeseen.

Mukaan otettu tiikki kierretään rullaksi
niin että sen päiillä voi istua. Poika nu-

pääministeri otto wille
Kuusinen ohjelmajulistuk-

myyssopimuken, jonka salaisessa pöytäkirjassa Baltian maat ja Suomi luowtettiin Neuvostoliiton "etupii-

konaista.

Kaikilla on jänni§nyt ilme kasvoillaan. Pelätän pommituksia. Ei saa käyttiiä taskulamppuja tai lyhtyjä.

l. Neuvostoliiton perustaman ns. Terijoen hallituksen

Pikkuveli laitetaan pitkiikseen vaunun
lattialle, rinkelireppu päiin alle. Hän nukahtaa heti. Tytötkin yrittävät sovittautua
mukana olevan tiikin alle, mutta ahdasta

semmin puolivuotiaana.
Jotenkin päästäåin ldhtemän.
Kävelläiin naapuriin päin. Heidän hevosellaan pätistäiin asemalle. Kotiin jäävät eliiimet oman onnensa nojaan.
On pimeä. Joulukuun alku.
Rajalta påiin kuuluu taukoamaton jytinä. Taivas punoittaa. Pakkanen kiristyy.
Asemalle on ihmisiä kokoontunut liihi
§listä. Koko ajan tulee lisää. Koko asemasilta täyttyy odottavista ihmisistä. Junaa vaan ei kuulu.
Asemahuoneen sisåille päiistetäiin vain

ne, joilla on pieniä lapsia. Mummo on

KYMMENEN KIPERIiÄ
KYSYMYSl}i
Vastau kset

oven pielessä. Sen verran

saadaan

paljain käsin eikä kukaan ollut edes huomannut sitä. Nyt hiin saa lapaset.
Jossain asemalla tarjotaan kaurapuuroa, toisella hernekeittoa. Veftä on melkein mahdoton saada.
Vastaan tulee pitkiä junia täynnä miehiä ja aseita.
Matka kohti tuntematonta jatkuu. Karjala on jäiinyt, lapsuus on jäåinyt taakse .
Tiimä viimeinen lapsuuden muisto ei milloinkaan unohdu.
!

riin".
4. Äikiä

oli

Kuusisen

viljelysministeri.

5. Tolvajärven taisteluissa
vihollinen koukkasi, mutta
suomalaiset pääsivät läpimurt@n hyökkäämällä rintamassa päätien suunnassa.

6. Juutilainen, joka oli entalvisotaa palvellut
Ranskan muukalaislegioo'
nassa, taisteli talvisotansa
Kollaalla JR 34:n komppa-

nen

nianpäällikkönä. Hänet tunnettiin Marokon Kauhuna.
7. Mannerheim lähetti lähimmän miehensä kenraali-

luutnantti Oeschin johtamaan Viipurinlahden länsirannan puolustusta. Tilanne
oli erittain vaikea ja ennen
rauhan tuloa vihollinen oli jo
katkaissut Haminan-Viipu-

rin maantien Säkkijärvellä.
8. von Rosen oli talvisodan
ruotsalaisia vapaaehtoisia.
Tullessaan hän toi lahjaksi
kuljetuskoneen, joka sai nimen Hanssin Jukka.

9. Armi Hillevi Metsäpelto oli nuori tyttö, eräs Helsingin pommitusten ensimmäisiä uhreja. Hänen kuvansa levisi laajalti talvisodan aikana.

10.

Yrjö Jylhä runossaan

Hyvästi, Kirvesmäki.

MUKAVAA LEN.
TOJUTUSTELUA

Kirja ei sisällä mitään varsinaisesti uutta, mutta tarjoaa lisävalaistusta talvisodan poliittiseen problematiikkaan. Liitteenä on eräitä talvisotaan liittyviä

Tuuri Heporauta: Syöksypommittaja, Lentomestari "Otso"

ja

Rantalan muisteluja, Arvi A.

asiakirjoja

Hämeenlinna
1982, 218 sivua, valokuvia.
Kirjan voi katsoa olevan Tuuri
Heporaudan "Tulimyrs§n tuttavana" -teolsen aiheen uudelleen lämmittämistä onnistuneella tavalla. Uusi kirja kertoo mielenkiintoisesti lentokipinän pureman päähenkilön - "Otso"
Rantalan - kehityksestä ilmavoimien alokkaasta sotilaslentä-

muassa Kuusisen "Suomen
Kansanhallituksen Julistus"

Karisto Oy,

jäksi. lennonopettajaki ja mo
ninkertaiseki maailmanmesta-

riampujaksi. Vaikka kirjan varsinainen otsikkoaihe "Syöksypommittaja" jääkin hieman vähäiselle käsittelylle, on kirjassa
kosolti sykähdyttävää lukemista. On hyvä, että unohdukeen
jäämässä olevat kokemukset on

tämän esimerkillisen

sotilaan

kohdalla saatu talteen niin ampujana kuin lentäjänäkin.

Vastaavanlaista arvokasta
henkilökohtaista muistitietoa

tulisi saattaa julki lähinnä nuo
ren polven luettavaki - ja luki-

joita uskon

§llä riittävän.

Jos ei

pian saada vanhojen sotalentäjien kokemukia talteen. menevät tarinat maan rakoon.
Pannaanpa. aseveljet. juttua
paperille!
S.A.

t.12.1939.

"SKP on aina kiistänyt toimineensa Neuvostoliiton vakoilujärjestönä (192G ja l93Gluvuil-

la). SKP:sta kirjan kirjoittanut
Anthony Upton toteaa, että siinä puolue ilmeisesti puhuu totta." Varsinaisen konnan roolin

saavat tietenkin Puolustusvoi-

mat ja

nut

tavattuja suomalaisia, joiden
epäiltiin käyneen NeuvostoVenäjällä. teloitettiin tutkimatra
pieninä ryhminä. Rahat ja kellot varastettiin ja ruumiit heitettiin Laatokkaan." - Kirjan pai-

noasu on

heikonpuoleinen. E.

K!INTOISAA
TARKASTELUA
Bror Laurla: Tie talvisodan
rauhaan, Librum, Mikkeli
1982, 314 sivua, kartta.
Kirjoittaja, aktiiviupseeri ja historiantutkija, julkaisi neljä vuotta sitten teoken Tie talvisotaan.
ilmestyneessä kirjassa jat-

ja

sisäpoliittista

Talvisodan rauha

on

eräs

Suomen historian dramaatti-

kuin vakoilua. Kirjoittaja
tehnyt totisen työn

apua

si-

sältö on pääosin vallan muuta
on
kootessaan

valtavan materiaalin, joka liittyry Suomen sisä-

kaan

ja

ja trlkopolitiik-

Pentti Pirhonen: Kapina, Talonpoikaismarssista Mäntsä-

todetaan muun ohessa: "Rajalla

simmista käänteistä. Neuvosto
liitto oli viimeinkin saanut sotatoimensa käyntiin ja eteni Viipurin suunnalla sekä Viipurinlahden länsirannalla, tappioita
kärsinyt ja materiaalipulaa po
teva armeijamme oli romahtamaisillaan. Toisaalta Ranska ja
Englanti lupasivat vaikuttavaa

ty vain myyntivaltiki, sillä

VAHINGOSSA
TEHTY VALLAN.
KAAPPAUS YRITYS
lään, Karisto,

tarkastelua sotakuukausina.

VIERESTÄ

ulkopoliittisia §symyksiä,
vastarintaliikettä, sotavankien
kohtelua ja käännytystyötä, pro
pagandaa ja monia muita asiakokonaisuuksia. Päällimmäisek-

kuinka surkean huonosti kum-

Suojelukuntajärjestö.
Viimemainitun toiminnasta vapaussotaa seuranneilta vuosilta

ketaan ulko

Jukka Rislakki: Erittäin salainen, Vakoilu Suomessa, fove
kirjat, Vaasa 1982, 503 sivua,
kuvia ja piirroksia.
Kirjan nimi on ilmeisesti keksit-

E.

Keskustelut koskettelevat sisä-

ja

si jää lukijalle tuntuma siitä,

Nyt

SEIKKAPERÄ!.
SESTI ASIAN

puheita, muun

jan ja sotaveteraanin, saksalaisen ja Venäjän juutalaisen, pohdiskelua mainitusta teemasta.

- sitten kun ehtisivät.
Mainitut suurvallat lupasivat

myös aloittaa sotatoimet Neuvostoliittoa vastaan Kaukasian

erityisesti valtakunnan
kontakteihin länsimaihin viimeki kuluneen vuosisadan aikana. Kaikkia henkilöitä ja yhteisöjä voidaan ainakin epäillä
vakoilusta - lukuunottamatta
tietenkin kommunisteja, joista

joutuivat kylmästi laskelmoivat
valtiomiehet Tanner, varsinainen rauhan arkkitehti, Ryti ja

todetaan muun muassa näin:

tukea.

öljykentillä. Tässä tilanteessa

Mannerheim tekemään vaikean
ratkaisunsa ilman poliitikkojen

Hämeenlinna
1982, 223 sivua, valokuvia.

Kirjoittaja on jälleen paneutuerääseen lähihistoriamme
tapahtumasarjaan, Lapuanliik-

ja siihen liittyviin ilmiöihin. Tämä on hyvä, koska
eräät "historioitsijat" ovat viikeeseen

me vuosi§mmeninä levittäneet
I 93Gluvusta täysin harhaanjohtavaakin tietoa.
Pirhonen toteaa koko tapahtumasarjan olevan vapaussodan
jälkimaininkeja. Vapaussoturit
eivät voineet sietää punaisia vallankumouspaitoja ja kun valtio
valta ei asiaan puuttunut, otettiin oikeus omiin käsiin - syntyi

"Lapuan laki". Mäntsälän "kapina", jonka merkitystä on paisuteltu, alkoi sitten oikeastaan
vahingossa, kun Mäntsälän suo

jeluskuntamiehet eivät voineet
sietää vasemmistolaista puhujaa. Mäntsälässä oli juuri suoje-

luskuntalaisiin kohdistuva punainen terrori vuonna l9l8 ollut
erityisen kovaotteista.
Pirhonen kertoo asiat asioina,

ihannoimatta enempää kuin
mustamaalaamattakaan. Ajan
ilmiöitä on kuvattu ymmärtämyksellä ja asiantuntemuksella.

Toivoisi kirjan joutuvan myös
nuoremman polven

käsiin.

E.

SODAN

HENK§TÄ
TAUSTAA
Heinrich Biill - kv

mankin puolen ihmiset tunsivat
toisiaan ennen sotaa. Suunnaton
tietämättömyys oli hedelmällinen maaperä niin kommunistien
kuin natsienkin sisäiselle kiiho
tukelle. Kiinnostava on esimerkiksi Puna-armeijan propagan-

daupseerin Kopelevin kiisitys,
että Saka romahtaisi muuta-

massa viikossa

hyök?ittyään

Neuvostoliittoon, koska "työtätekevät" tekisivät kapinan! Samanlaiset ajatuksethan liikkuivat Molotovin ja Kuusisen mielessä Neuvostoliiton hyökitessä
Suomeen 1939.

Kirjan liitteenä on Puna-armeijan propagandamateriaalia
ja eräitä muita asiakirjoja.
Kiintoisan dokumentin on vaja erinomaisella tavalla kääntän1t

rustanut esipuheella
Pekka

Visuri.

E.

TYRANNIN
MUOTOKUVA
Sebastian Haffner: Hitler reunamerkintöjä, Otava, Keuruu 1982, 190 sivua.
Kirjoittaja on saksalainen lehtimies, joka vuonna 1938 muutti
Englantiin, mutta palasi LänsiSakaan 1954. Hänen pohdiskelunsa Hitlerin olemukesta, mo

ja sielunliikkeistä ovat
kiinnostavia ja omiaan selventämään natsi-Saksan kuvaa erityisesti sodan jälkeen syntyneelle
tiiveista

sukupolvelle. Kun Marx piti
historiaa luokkataistelun histo
riana katsoi Hitler sen olevan
vain "rotujen itsesäilytysvaiston

ilmentymää". Pohjimmaltaan
Hitler oli kirjoittajan mukaan
Kopelev:

Miksi ammuimme toisiamme,
Librum, Mikkeli 1982, 256 sivua, runsaasti kuvia ja piirroksia.

Kirja sisältää kahden kirjaili-

joukkomurhaaja, joka nautti tuhotessaan "ali-ihmisiä". Lopul-

ta, tappion jo ollessa näkyvissä,
tuhoamisvietti kohdistui Saksan
armeijaan ja kansaan.
sa kirjanen

-

KiintoiE.

u
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Armas Pitkänen,

sotaveteraani

ja

lehtemme
lukija, on siirtynyt rajan
tuolle puolelle viimeiseen iltahuutoon. Ennen kuolemaansa hän pyysi poikaansa
etsimään henkilön, joka tais-

teli

talvisodassa Laatokan
koillispuolella lrmetissä.

Pitkänen haluaa lahjoittaa
tälle aseveljelleen täydeflisen
kokoelman Kansa taisteli
-lehtea vuodesta 1976 al-

Urno

Tänner, Saarijär-

ventie 12 C 31,70460 Kuo-

pio 46, puhelin 971-122872,
haluaisi tietää, mitkä ovat
oheisessa kuvassa esiintyvien

JR 52:n kranaatinheitin-

miesten nimet. Kuva on
otettu Rukajärven suunnalla
Omelian motin aikoihin kesällä 1941.

vo

kaen.

Ottakoot siis asiasta kiin-

kmetin taistelijat
yhteyden Aulis Pitkäseen,
osoite Riekonkatu 8, 57220
nostuneet

Savonlinna 22, puhelin

957

29 455.

- - ei voida muuttaa ilman
tämän suostumusta. -"
Onhan se h1vä, että asiat

I

o

l-terc

selviävät. Ovatkohan esimerkiksi eestiläiset tienneet koko
asiaa?

Yrjönen pyytää täy-

dentämään kahdessa edelli-

o

sessä numerossamme ilmestyneen artikkelinsa lähde-

N,,nou,ossa toimii ry-

luetteloa. Arvokkaita tietoja
ovat antaneet Pekka Malminen ja Sulo Jokiniemi. Vii-

kistömuseo, jossa on esillä
neljäkymmentä erimallista
tykkiä sadan vuoden ajalta.
Lisäksi on alueella tykistön

memainittu muistaa erään
asiaa

ja

olosuhteita valaise-

van episodin §seiselta miinanpurkamisretkeltä:

"Osastomme,
purkamassa

joka

Irmetin

oli

suun-

nalla, oli illalla palaamassa
teltoille, kun venäläinen auto
tuli sitä vastaan. Autossa oli
viisi tai kuusi venäläistä up
seeria, majureita ja kaptee-

tulenjohtueen taisteluasema
sekä tykin tuliasema ja mie-

m§

histökorsu. Muukin materiaali kertoo tykistön toimin-

il§!**-

nasta. Erityisen

arvokas

nähtävyys on kenraali Nenosen työhuoneen kalusto. -

Käykäähän

vilkaisemassa

vanhoja työkalujanne, vanhat tykkimiehet ja heidän

neja. Suomalaisosasto pysäytettiin.
Jokaisessa suomalaisautossa oli venäläinen vartioso-

tilas

kuljettajan

vieressä.

Kaikki venäläiset määrättiin
siirtymään sivuun kolonnasta. Edessä ja takana olleiden
vartioautojen sotilaat levittäytyivät osastomme molemmin puolin noin 15 metrin
välein konepistoolit kainalossa. Suomalaisia kiellettiin

( ä,a " iär,"i'i -'ioi.irur...rr.
viime lukijamatkallamme
Leningradissa ottamansa va-

lokuvan, joka esittää merkil-

listä laitetta: lakaisukonetta
(?), joka on tehty vanhasta
hävittäjälentokoneesta kat-

poistumasta autoista.

Oltiin totisia poikia ja

odotettiin mitä tuleman piti.
Lieneekö tilanne ollut voittajan hermosotaa tai jotakin

muuta - joka tapauksessa
upseerit hetken neuvotel-

tuaan päästivät meidät jatkamaan matkaa."

o
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N.uuor,o-Karjala

Jehti
julkaisee erityistä informaatiopalstaa, jossa selvitellään

näin: "Neuvostotasavalta on

tärkeitä §symykia. Hiljattain oli kyse neuvostotasavallan ja autonomisen tasavallan erosta. Neuvostotasavallasta annettiin tietoa mm

Jokaisella

---

suvereeninen valtio.
Sillä on oma Perustuslakinsa.

lalla on

neuvostotasavaloikeus vapaaseen

eroamiseen' SNTL:sta. Su-

vereniteetin aineellista perustaa

- tasavallan

aluetta -

kaisemalla siita siivet ja
pyrstö. Ohjaamo mittareineen ja laitteineen on sijoitettu auton perävaunuun.
Mahtaa siinä roska ja lu-

mi lentää, kun pistää päälle
täydet kierrokset! Ja mikäs
siinä, kun on noita lentokoneita ja pensaa . . .

o

