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"Efevö upseeri jo
jolo ihminen"

Viime heinäkuun 31. piii-
viinä paljastettiin Kärko-
liissä reserviupseerien ja
sotaveteraanien yhteis-
hankkeena eversti Valo
Konstantin Nihtilän
muistokivi hänen syn-
nyinkotinsa puistossa Kär-
kölän kirkon§låissä.

Muistokiven symbo-
liikka kertoo eversti Nihti-
län panoksesta puolustus-
taistelussamme keskittyen
håinen sotilasuransa kah-
teen piävaiheeseen.

Toimiessaan sotia edel-
täneenä aikana Sotakor-
keakoulussa taktiikan opet-
tajana voidaan hänen kat-
soa kasvattaneen talvi- ja
jatkosodan nuoremmat
rintamakomentajat. Tätii
tehtävåiä kuvaamaan on
muistokiveen kiinnitetty

Sotakorkeakoulun merk-
ki. Hänen toimintaansa
Piiämajassa Operatiivisen
osaston pällikkönä, ken-
raali Airon låihimpänä
apulaisena, operaatioiden
suunnittelijana ja toteutta-
jana kuvaa kiveen kiinni-
tetty Påämajan risti. Ki-
vessä on lisäksi teksti:
"Suuren sotilaan muisto.
kiven pystyttivät v. 1983
synnyinpi*ijän reserviup
seerit ja sotaveteraanit."

Kiven taiteellinen suun-
nittelu on lahtelaisen ark-
kitehdin Unto Ojosen kä-
sialaa.

Muistokiven paljastus-
puheen piti kenraalimaju-
i luhoni Ruutu. Hän toi
keskitetysti esiin eversti
Nihtiliin sotilasuran eri
vaiheet ja kuvasi h,intii

henkilönä muun muassa
näin: "Hän oli loppuun
asti esikuvana nuoremmil-
leen vastuuauliudessa ja
vastuun rohkeudessa."

Omaisten tervehdyksen
esitti eversti Nihtilåin poi-
ka diplomi-insinööri ^Rar:
ner Nihtilö kiittäen muis-
tokiven pystyttiijiä isänsä
elämiintyölle osoitetusta
arvokkaasta huomionosoi-
tuksesta.

Jalkaväenkenraali Sa-
kai Sime lias oli låihettiinyt
tilaisuuteen tervehdyksen:
"Kiiuin markovillalaisten
puolesta Valo Nihtiliin
muiston kunnioittamises-
ta. Hän oli etevä upseeri ja
jalo ihminen."

Jaakko Ahola,
Jåirvelåi



Oso ll EINO POHJAMO
Kovasta yrityksestä huolimatta ei

vii m ei nen l*ffidähffi#iillil*'
! r Suomalais-saksalainen hyökkäyskiila

Yllfy§ iln1åätrHi;:gä*go,is'la
kaamoksessa taisteltiin hengestä ja

touHEEN e'Iämäs'fä

REVOHKA 
sena mestari. Joka tapauksessa kylmästä kärsineillä miehillä. Sii- nee saattanut liikkeelle kranaatti-

Mutta samoi,,a hetki,rä ,evisi ,äh- ffi1ä,,fl#ffi.,äl'fiJii:il ffJå',*lllliJTll?;,liå1ll ii; jl-Xliå11ååilT::j;1ffi1il,,*
töasemissa olevien keskuuteen hu- puristama ihminen oli altis usko- on jälleen katkaistava heti aamulla l-eiri siirrettiin kilometrin verran
hu, että vihollisvoima on panemas- maan kuulemaansa - minkään ja nyt myös pidenävä katkaistuna. si'"uun. Siellä odoteltiin muonaa
sa hyökkääjiä rinkiinsä. voiman tai kontrollin pystymättä Vaikka harvoihin telttoihin sul- kymmeneksi, murra vasra liki ilta-

Joudutaan mottiinl torjumaan äly'ttömän vääristele- loutui ylimitoin nukkuvia jäi iso viittä se saapui.
Äkisti kuin pyörremyrskyssä väkän mielikuvaa. joukko miehiä armotta paljian tai- Se merkitiijalleen myös sitä, että

Breitholtzin voima lakosi järkyty- Tilanteen pakottamana komen- vaan alle avotulien ääreen. Pahin silrä päivälrä hyökkäysliikkeet jäi-
neidenmiestenselittäessätoisilleen: tajallejäi ainoaksikeinoksi vetään- pakkanen alkoi onneksi ilta1,östii vär. Yön yli oltiin sillään.

- Ryssä saartaa, ryssä saartaa! tymiskiiskyn antaminen riittävän hellittää ja taivas vetäytyi pilveen.
Tilanne oti niitä rannattomissa kauas turvatuksi oletettuun paik- Seuraava päivä kohosi kaamok- UUSI KOVA YRITYS

erämaissa syntyviä kummallisuuk- kaan, joka tässä tapauksessa oli sen niukkaan valoon leutona - Aamuyhdeltätoista Breitholtz piti
sia, joitten alkuperä tuskin kos- edellisyön leiripaikka. vain kaksi miinusasterra. Oli hel- alipäälliköilleen puhuttelun: Tie
kaan jäljitetiiän. Syynä saattaa olla Yksiköitten kokoamiseen kului pompaa hengittää. Lakivaaraan katkaistaan kylän
vähäinen väärin ymmärretty lau- peräti kolme tuntia. Breitholtzin Sitten vain pahimman väsymyk- itäpuolelta vahvistetun komppani-
suma tai jopa näkymättömissä ilmoitettua armeijakuntaan, ettei sen levänneiden aamutokkuraisten an taisteluosastolla. Pääjoukko
esiintyvän vihollisen kuiskaus. Sii- voi enä sen päivän lopulla täyttää miesten leiriin iskeytyivät vihollis- ryhmittyy hämärissä Pieni-l-aki-
henkin se oli suomenkielen taitoi- annettua tehtäviiä viisyneillä ja kranaatit! Öisten roihujen kajo lie- järvi 

- Lohilahti-kannakselle ja yl-
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Siilasvuo ei ole t)/ytyväinen. Majuri BreitholE selostaa tilannetta armeiiakunnan komentajalle, takana (vas.) everstit Palojärvi ja Hannelius
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Lohilahden erämaakylää ennen tuhoa

Suuntana Louhi. Suomalaiset etenevät
Kiestingin suunnalla
SA-kuro

Lakivaarassa Breitholtzin yksi-
köt pysyivät paikoillaan. Komen-
tajaa huolestutti eteläinen selusta,
jossa kaakon suuntaan ei ollut riit-
tänyt varmistusta. Lohilahdessakin
koetti vain ohut vajaan Komppa-
nia Säärelän ketju varjella viholli-
sen liikettä lännestä. Komppanian
pohjoispuoleisella kannaksella pi-
tivät vähälukuisat saksalaiset
"suomiehet" jonkinlaista vartiola.

Breitholtz pyysi etelään lisävoi-
maa. mutta Siilasruo ei suostunut
antamaan. Piti tulla omillaan toi-
meen.

Breitholtz määriisi n).t Os.Lep
päkoskesta kaksi jv-joukkuetta ja
pioneereja Lohilahdenkylän itä-
puolelle. Näin muodostettu vän-
rikki O. Mahlamäen johtama osas-

to vapautti Säärelän miehet varsi-
naisen hyökkäyskiilan voimaksi.

Seuraavana päivänä aamuvar-
haisella valmistauduttiin hyök-
käämän Lohilahdenkylän. Sa-

mana aamuna käskettiin kppä-
kosken jälleen toteuttaa aikaisem-
min mainitun saaren valtaus sekä

kevennysiskut Linnoituspaäljoo-
na l5:n molemmilla siivillä.

Päivän kuluessa todettiin iläpuo.
len vihollisen kaivautuvan linjal-
laan.

LINNOlTUS.
PATALJOONA TOIMII
Marraskuun 8. päivän aamupime-
ässä oltiin liikkeellä. Puoli kuudelta
alkaneen tykistöiskun suojassa ja
tuella ryntiisi vänrikki Peltosen
johdossa 1./JR 53:n hyökkäys-
joukko saareen.

Kärkimiesten ihmeeksi vastaan

ei tullut ainuttakaan laukausta.

Paikan päällä havaittiinkin saari

tyhjäksi vihollisista. Sen puolustus

saatettiin kahden konekivärin tuel-
la kuntoon ja niin oli Siilasluon
tahto siltä osin tä)tetty.

Mistä lie johtunut, että oma ty-
kistö intoutui antamaan iskunsa

saareen. Sielläjo pari tuntia olleet

räjähdysten yllättämät omat selvi-

lä§shyökkäyksellä rynää taki-
vaaran§liiän Pieni-takijärven län-
sipuolitse.

Tämän suunnitelman tultua ar-
meijakunnan tietoon saatiin sieltä
ehdoton kiisky: On edettävä koko
voimalla ja viivytyksittä pohjoiseen
tielle, suljettava se molempiin suun-
tiin ja yritettävä tuhota alueella
oleva vihollispatteri. Vain komp
panian voima sallitaan käyttää
Pikku-I-akijärvi - Lohilahti-kan-
naksen varmistukseen. Kiiskyyn
liittyi hoputus: heti liikkeelle!

Tehtiin käskyn mukaan.
Os.Malmin pliävoima oli näin

piiiväkahdelta etenemiissä tietä
kohti. Matkalla törmättiin miinoi-
tettuun murrokseen. Sen viilsämi-
nen kulutti aikaa ja vasta yöllä
kolmatta käydessä tavoitettiin tie,
jonka eteläpuolelle ryhmityttiin kii-
laan rintama itiiiin ja llinteen.

Parin tunnin kuluttua ilmaantui
vihollisia tulikosketukseen lännes-
tä. Saapui tankkikin ajaen ja tu-
houtuen melko pian tielle asennet-

tuun panssarimiinaan.
Tåissä torjunnassa ja vihanpi-

dossa kului neljiis marraskuuta il-
taan ja yöhön, jolloin kahden ai-
koihin saatiin pst-kivärillä tuho-
tuki jälleen yksi tankki ja toinen
vaurioitetuksi liikkumattomaksi.

Pävåin kuluessa ryhtyi viholli-
nen moukaroimaan kranaatti-is-
kuin kiilan suomalaisia. Kaksi-
kymmentä yli iltakuuden teki vi-
hollisväki rajun hyökkäyksen tien
pohjoispuolitse. Arvioitiin ainakin
parinsadan miehen pyrkivåin läpi-
murtoon.

Samaan aikaan iski vihollinen
ainakin sadan miehen voimalla se-

kä idiistä että lännestä alkaen pai-
naa kiilaa kasaan. Suomalaiset yri-
tettiin pitä matalina jatkuvalla
kiivaalla tulella.

Huolto toimii vaikeuksista huolimatta

Meikäläiset vastasivat samalla
tavalla. Hetkittäin tuntui, että
omat patruunat loppuvat, sillä lä-
hes kolmentoista tunnin yhtämit-
tainen ammuskelu kasvatti hylsy-

kasoja, joista oli vihollista kohti
lentänyt arviolta 400(X) kiväärin ja
45 000 konepistoolin luotia. Niistä
saivat vihollismiehet lopulta tar-
peekseen ja uuden päivännäön tul-
lessa irtaantuivat hyökkäysosastot
ratkaisemattomasta tilanteesta jät-
täen kentälle satakunta kaatunut-
ta. Omia taistelu vei 6 kaatuneena
ja 30 haavoittuneena.

OSASTO LEPPÄKOSKI
YRITTiiÄ
Osasto l-eppäkoski eli Vahvistettu
Linnoituspataljoona I 5 oli asemis-

sa Tuoppajärven Lohilahden ja
Iso.[akijärven välisellä kannaksel-
la rintama itään. Operaation alusta
alkaen sen oli käskyn mukaan si-
dottava vihollinen toimimalla ak-
tiivisesti.

Aktiivisuus oli rajoittunut lä-
hinnä vastapuolen tulittamiseen.

SÅ+uvt

Kerran yritetty väkivaltainen tie-

dustelukaan ei edennyt monta as-

kelta vihollisen puolelle.

Breitholtzin kiilan katkaistua
lopullisesti l-akivaaran huoltoyh-
teydet itään oli mottia alettu huol-
taa pohjoisesta jäätyneen Iso-taki-
järven yli. Tämä vihollisen henki-
reikä oli nyt aiheellista saada val-
vontaan ia tulen alle.

Armeijakunta oli jo edellisenä il-
tana käskenyt miehittämään Iso-
lakijärvessä olevan saaren. Kap
teeni Leppäkoski ilmoitti aluksi, et-
tä saareen ei voi mennä, koska se

on miinoitettu. Armeijakunnan
toistettua kiiskynsä tiukassa sävys-

sä sai tehtävän Osasto Peltosen ko-
nekivärijoukkue.

Aamuyhdeltätoista kersanni

Haapa-ohon johtamana joukkue

oli konekiviiäreineen matkalla saa-

reen. Kärkimiesten saaluttua saa-

ren rannasta puolentoistasadan

metrin päähän alkoi heitä vastaan
pyyhkiä konekivääri- ja kiväärituli.
Haapa-aho peråiännytti joukkonsa

takaisin mantereelle, sillä jälakeu-
delta ei tulisuojaa löytyny.
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sivät vahingosta vain kahdella Huottotie on iätleen auki

haavoittumisella.
Tuntia myöhemmin kuin Pelto-

nen aloittivat Linnoituspataljoo-
nan iskuosastot etenemisensä. Iso-
takijärven etelän rantamaalla saa-

tiinkin vihollinen irti asemastaan ja
se vetäytyi puolisen kilometriä ky-
lää kohti. Lohilahden rannan ku-
vetta lännestä yrittanyt joukkue
juuttui jo ensiaskeleillaan vihollis-
varmistusten päättävään tuleen.
Sen sijaan idän puolelta Os.Mah-
lamäki pääsi vastuksetta Lohilah-
denkyliän, missä ei ollut miehitys-
tä, mutta sitä enemmän miinoittei-
ta. Kylän äärellä lännessä, purolin-
jalla, tapasivat Mahlamäen miehet
vihollisvarmistukset kaivetuissa
asemissaan ja eteneminen pättyi
siihen. Pohjoissiiven osastokin tyy-
tyi vain miinoittamaan saavutta-
mansa pullistuman ja veläytyi läh-
töasemiinsa.

Monitoimisen päivän viimeisenä
toimena Breitholtz määriisi vie-
mään trppäkoskelle alistetun
l5l.It.KKK:n it+ykin Bredan val-
lattuun saareen, josta sen tulella
kyettiin hallitsemaan laajaa sekto-
ria koko Iso-lakijärven pituudelta.

Ensi yrityksellä tykin siirto ei

onnistunut, sillä saaren rannat
osoittautuivat liian jyrkkiiseinäi-

siksi. Armeijakunnasta tuli kuiten-
kin jälleen tiukka käsky: Tykki
saareen ja heti! Riittäviisti mies-

voimaa sen raahaamiseen!
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Vanki kertoo

Seuraava aamu toi luorostaan
vihollisvastaiskun Lohilahdenky-
lään. Arviolta sadan miehen jouk-
ko työnsi Os.Mahlamäen kylän
itäreunaan, johon linja vedettiin.
Kahakassa kaatui vänrikki Mah-
lamäki ja muitakin tappioita aiheu-
tui. Mahlamäen tilalle määrättiin
johtajaksi piopeereista vänrikki P.

Koli.
Armeijakunnasta Pesonius an-

toi käskyn kiilan työntämiseksi
Ison-takijärven rantaan saakka,
jotta vihollisen kulku-ura jäällä
joutuisi kahtaalta suomalaistulen
alle.

Uuteen päivään tullessa armei-
jakuntaan kiirikin ilmoitus: Etelåis-

ä ampuu jäälle oma konekivärija
kaksi pikakivääriä. Saaressa on
Breda sekä aikaisemmat kaksi ko-
nekivääriä.

Iso-Lakijärven jääpeite todettiin
yli parikymmensenttiseksi.

KIILA ON KOVILLA
Marraskuun I l. päivänä vihollinen
aloitti jälleen aktiiviset toimensa.

Alkajaisiksi sen neljä hävittäjåiä
tulitti pommein ja konekivärein
suomalaisten linjaa. Puoten päivän

tienoolla ilmoittivat Linnoituspa-
taljoonan tähystäjät Lakivaaran-
kylästä lähteneen arviolta komp-
panian verran väkeä idän suun-
taan. Pantiin merkille näitten kan-
tavan raskaitakin aseita.

Samoihin aikoihin vihollistykis-
tön kranaatit moukaroivat kiilan
aluetta. Kolmen tienoilla hyök-
käävät vihollisketjut ilmaantuivat
varmistusmiesten näkösille kaikki-
alta muualta paitsi lounaasta.
Voimakkain uraa kuului lännestä,
kylän suunnasta. Sieltä tuntui
moottorit ärjyen lähestyvän aina-
kin kaksi hyökkäysvaunua.

Tilanne näytti muodostuvan
niin uhkaavaksi, että Lohilahden
varmistuksesta oli pakko kutsua
kiilan miehityksen vahvistukseksi
Os.Kolin päävoima.

Taistelun kestettyä tunnin Breit-
holtz ilmoitti armeijakunnalle, että
melkein motissa ollaan - ettäs tie-
dätte! Yli kolmen tunnin yhtämit-

'vt,

taisen kiivaan ammuskelun ja totis-
ten vihollisyritysten jälkeen hyök-
kääjien voima kuitenkin suli kaa-
moksen mustuvaan iltaan. Ken-
raali Pakkanen muistutti jälleen it-
sestään pudottaen elohopean yli 20

miinusasteeseen.

Seuraavan aamun hämärissä
kuului sieltä ja täältä vartiomiesten
huutoa:

- Hyökkäysvaunut ilmassa!

Taistelumaaston yli jyrisi viisi
pommikonetta. Helpotuksesta huo
kaisten nähtiin niistä inaantuvien
pommien putoavan vihollisen

omalle alueelle. Vahingonilo soi

kiilan miehille henkistä helpotusta.
Pommitusta lukuunottamatta

päivä kului molemmin puolin haa-
vojen nuolemiseen. Sitä jatkui ko-
ko seuraavan kolmannentoistakin
päivän.

Saatiin pari vankia. Nämä tiesi-
vät kertoa. ettei elämä ole herkkua
heikäläisiltäkään. lakivaaran 300:

tla miehellä on pitkät työvuorot,
vain pari tuntia urorokaudessa riit-
tää lepoon. Viisitoista umpiviisy-
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nyttä heikäläisä on teloitettu, kun
oli tavattu vartiossa nukkuneina.
Heittimen ammuksista on puutet-
ta.

Neljännentoista päivän illalla
yritti jälleen idän suunnasta sata-
kunta vihollista avata rynnäköl-
låän lakivaaran tietä ja seuraava-
na aamuna vähäisempi voima liin-
nestä. Nämä yritykset kuiwivat
alkuunsa. Saatu aliupseerivanki se-

litti, että heikäläisiltä lakivaarassa
on muona kerta kaikkiaan loppu-
nut. Pureskelevat nälkäänsä rem-
min palasia ja mikä mitiikin.

TAITOA JA
TAKTIIKKAA
Suomalaiset saivat puolestaan iloi-
ta huollon toimimisesta vihdoinkin
moitteettomasti. Lohilahden jäätä
pitkin johdattavan vaninaisen
huoltouran itäpuolelle oli näet
avattu ja vahvaksi ajettu valehuol-
totie. Sen sivuja noudattivat niin-
ikään mihinkään johtamattomat
puhelintapsit.

Näin harhautettiin vastapuolen
miehiä. Ja näyttivät harhautuvan-
kin: katkoivat usein linjaaja kyttä-
sivät odottamassa huoltoliikennet-
ä. Omat viestimiehet korjasivat
yhtä uskollisesti tätä puhumatonta
linjaa kuten varsinaisia yhteyksiä-
kin, jotka näin saivat olla pitkät
tovit hiiiriöttöminä.

Mikon ajaksi salpautuivat vihol-
listen hyökkäyshalut ja kiilassa voi-
tiin toimitella sodan arkiaskareita
kaivaen asemia ja korsujakin.
Miesten mielialakin alkoi korjau-
tua alkuajan hankaluuksien ja het-
kittäisten veitsen terällä olleiden ti-
lanteiden jälkeen.

Vähän naureskellen muisteltiin,
kuinka joku lähetystö jo oli ehdot-
tanut Breitholtzille, että lähdenäi-
siin "motista" pois.

- Sen kun lähdette! oli komen-
taja vastannut. - Kertokaa sitten
siellä, että minä jäin tänne!

Siihen oli lähtijöiden innosrus
rauennut.

Kaikesta huolimatta tilanne oli
yhä ratkaisematon molemmille osa-

puolille. Vihollisten aktiivisuutta
rajoitti kai pahoin sekin, että kaikki
sen voimat olivat raskaasti kiinni
läpimurtautuneitten suomalaisten
painopistesuunnan päävoiman lyci.
misessä sekä verisissä yrityksissä
pyrkiä apuun motteihin sullotuille
yksiköille, joita suomalais-saksa-
laisvoimat puristivat päivä päivältä
yhä tiukemmalle. Näin voidaan ti-

lanne ymmärtää marraskuun puo-
lessa välissä siepatun viholliskes-
kustelun perusteella: "Haloo Alek-
sandrovska! Eteläisellä lohkolla
pidettävä asemat millä hinnalla
hyvänsä. Täydennys ei ote tällä
hetkellä mahdollista. Lähemmät
ohjeet myöhemmin!"

Melkoisella todennäköislydellä
pääteltiin, että "eteläinen lohko"
tarkoitti Lakivaaraa. Sen puolusta-
jat tottelivat ja pysyivät paikoillaan
viisymyksestään ja nälästiiän huo-
limatta. Apu tulisi aikanaan.

VIHOLLISEN
HURJA YRITYS
Vihollinen totteli kiiskyjä.
suinkaan ollut nujerrettu.

Marraskuun 21. päivänä koh-
distui Breitholtzin heiveröiseen kii-
laan ankara kranaattituli. Sen vai-
kutus oli jälleen paha, koska kiilan
leveys oli pienimmillän vain va-
jaat sata metriä.

Länsipuolen asemien eteen

syöksyi sitten kuusi hyökkäysvau-
nua putket ja konekiväärit kuumi-
na puhaltaen. Idiist?i ryntäsi sa-

maan aikaan hyökkäysjoukko, jo-
ka heitti yllättyneet varmistajat ra-
julla iskulla siruun ja syöksyi
saman tien kiilan sydämeen, heitin-
asemiin.

Kiilan miehet havaitsivat joutu-
neensa jälleen rauhallisen vaiheen
jälkeen tosipaikan eteen.

Alkuhämmingin jälkeen saatiin
meikäläisten vastaisku käyntiin. Se

raastoi vuorostaan vihollisen hajal-
le. Vahvasti votkantuokuisten
Venäjän miesten rento tulo muut-
tui vetäytymiseksi.

Tossu-urat eivät kuitenkaan joh-
taneet kauaksi: viholliset jäivät k1.t-

täilemään lähietäisyydelle sulkien
kiilan huoltotienkin. Kolmisensa-
taa miestä piti kiilaa jälleen tiukilla.

Oli tipalla, ettei saapumassa ol-
lut kymmenen hevosen huoltoko-
lonna ajanut suoraan vihollisen sy-

liin. Viime tingassa kokeneet ko.
lonnan miehet käänsivät pollensa
ympäri.

Vastaiskua oli jatkettava. Se

edistyikin hyvin ja vainolainen
karkoitettiin kauemmaksi itään.
Huoltotiekin avautui jälleen.

Omien asemien sisältä tavattiin
puolensataa kaatunutta vihollista,
joukossa viisi upseeria, laatoista
päätellen rajamiehiä. Aseitaan oli-
vat myös jätäneet. mm. pienois-

heittimen.
Taistelun hintana omia lepiisi

Seei#
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Saksalaiset Stukat Kiestingin yllå

kaatuneina l5 ja 30 poistui paikalta
haavoittuneina.

Oli selviö, että Os.Malmin tueksi
piti saada jotakin kättä pitempiiä

- varsinkin kun havaittiin merk-
kejä uusien vihollisrynnäköiden
valmistelusta sekä idåistä että län-
nen puolelta.

Välittömäksi tueksi saapuivat

tutut oman puolen sodan linnut,
Stukat. Kolme pommitusaaltoa jy-
lisi l^akivaaraan ja sen itäpuolisiin
vihollisasemiin.

PUROMA
SELVlTTÄMÄÄN
TILANNETTA
Siilasruo alisti tiissä vaiheessa Os.-

Malmin Div.J:n komentajalle. I-a-
kivaaran suunnan selvittäminen tu-
li siten eversti V. H. Palojtirventeh-
täväksi. Samalla armeijakunnan
komentaja kehotti lähettämiiän he-

ti Os.Malmin tueksi lisävoimaa, jo-
ra nyr päähyökkäystoiminnan pä-
tyttyä oli käytettävissä. Kenraali
suositteli JR l2:n I Pataljoonaa.
majui A n t t i S uu r k a r i n jänkäjääkä-

reitä.
Pari tuntia myöhemmin Siilas-

vuo ilmaisi kantanaan, ettii taki-
vaaran tilanteen selvittelyyn olisi
määrättävä johtajaksi JR l2:n ko.
mentaja, eversti ./. A. furoma.

Niin tapahtui.
Tuskin Suurkarin jänkäjääkä-

rien etujoukko, l\utnantti Urho
Poaviloisen Kolmas komppania oli
liikkeellä kohti Lohilahtea, kun tuli
tieto majuri Breitholtzin kaatumi-
sesta. Korsun katolla liki sisän-

}b !ts
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käyntiaukkoa räähtänyt kranaatti
oli aiheuftanut stuka-pommitusta
tähyilleen komentajan kuoleman.
Hänen mukanaan §lmenivät
åiiirellä olleet reima tykistön tulen-
johtaja, luutnantti A. Anttonen §.kä
komentajan lähetti, sotamies E
Seppci.

Kiilan komentaja oli poissa. Ri-
vistä oli poistunut rohkea, monessa

vaivan paikassa koeteltu ja sodan
alusta lähtien kunnostautunut ko'
mentaja.

Vainaja oli aikoinaan kirjoitta-
nut pataljoonansa sotapäiväkirjan
motoksi mm. seuraavat sanat: "Tie
suorin kulkee onnehen liihellä kuo-
lon rantaa."

Os.Malmin komentajan tehlä-
vä ryhtyr hoitamaan paikalla ole-
va kapteeni T. Terho, I.KKK/JR
53:n piiällikkö.

Aamupäivällä hyökänneesä
todutusta vihollisosastosta saatu
vanki kertoi, ett?i hyökkäysosasto
oli liihtenyt Pinkosalmelta - kaik-
haan kuusi komppaniaa. Sittem-

min selvisi, että vanki tarkoitti
72. Rajavartioosastoa, jonka kun-
kin kuuden komppanian miesvah-
luus oli 120. Puolet osaston voi-
masta tuli käyttää Pinkosalmen

tien aukaisemiseen l,akivaaraan ja
toisen puoliskon piti iskeä suoma-
laisten sivustaan.

- Pian ampuvat teitä suomalai-
sia haupitseilla, oli vanki niin ikän
naureskellen selittänyt.

- S€ tietiä viisituumaisia, huo'
kaisivat viisyneet kiilan miehet.

Jatkuu seur. numeKrssa
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Ifulwmiien vsltoils-
operaatio vrnden
1941 sltystalvella oli
väsyruille javajenta-
neille joulaillemnu
raslcns ja vail<ea

Rykmentin pöö-
osat saattoivat joutua
moaiinkin Swma-
laisa eiviit lcuiten-
l<nan sinne jiiifurcet.

futaljoorun pas-
tori kertoo.

ELETIIIN marraskuun lop
pua vuonna 1941.

I/JR 45 - tiillä kertaa yhdes-

sä III/JR 45:n kanssa - painui
taas tiettömiiän korpeen.

Meillä ei ollut lumipukuja ei.
kii talvilakkeja. Joukko oli väsy-
nyt ja resuinen. Monen upee-
rinkin housuista olivat taka-
mukset hajalla.

Lokakuun alusta lähtien oli
ollut viitisenkymenEi taistelu- ja
marssipäivää. Pataljoonat olivat
huvenne€t pieniksi - niiden yh-
teinen taisteluvahyuus oli enää
noin 400 miestä. Meidän kol-
mannessa komppaniassamme
oli ainoastaan 17 miestä, komp
panian piiZillikkö mukaanluettu-
na.

Retkemme alkoi l9.ll. Tel-
tat oli jätettiivä lukuunottamat-
ta JSp:n ja komentotelttaa.

Olimme likellä Karhumäkeä
ja reittimme varrella olisi muun
muassa Vaaksijärvi.

Puolen päivän aikaan kuljim-
me järven yli kapeahkosta sal-
mesta. Silloin tuli yllättiien vi-
hollisen puolelta yliloikkari. Tä-
mä mies varoitti meitä matkan
jatkamisesta. Hän kertoi heikii-
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läisten laskeneen lukumiiäräm-
me ylittäessämme vesistöjä ja
tehneen suunnitelman, joka ai-
heuttaisi meille &iydellisen tu-
hon.

VALEHTELIKO
YLIIOIKKARI?
Meille tuli tietenkin mieleen
ajatus, ettii yliloiklari oli lähe
tetty vartavasten meitä pelotte-
lemaan. Mutta mies vaikutti
§lläkin hyvin vilpittömältii. Pa-
taljmnien komentajat ottivat
yhteyden rykmentin esikuntaan
ehdottaen, että eteneminen tois-
taiseksi keskeytettiiisiin. Ylem-
män johdon kanta esitykseen oli
kuitenkin kielteinen.

Illan suussa oli pauketta ja
rähinää. Vihollisen partio tulitti
meilä. Joukon johtaja karjui
kiis§jään särähtelevällä kurk-
kuäänellä. Tappioita ei tullut.

Yöllä heriisin komentoteltas-
sa siihen, ett2i saappaitten poh-
jat olivat alkaneet kärventyä ka-
miinan kupeessa. Ihmettelirl
mistii syystii olin putoamassa
kamiinan päälle. Sitten huoma-
sin, että allani oli ainakin kolme

LAURI HAKAMIES

kerrcta miehiä. Ne olivat yön

kulue.ssa soluttautuneet liimpi-
mään.

Aamun sarastaessa lähdim-
me liikkeelle. Komentoporras
kulki tapansa mukaan heti etu-
varmistuksen periis*i. Sivusta-
varmistusta ei ollut. Sen järjes-
täminen siinä maastossa olisi
vienyt aikaa ja talvinen päivä oli
muutenkin lyhyt ja hämärä.
Pehmeä paklaslumi ulottui
puolisääreen. Suksia ei ollut.
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lll/JR 45:n komentaja selvittelee miehil-

C leen tulevia tehtäviä Karhumäen etelä-
puolella
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Hyökkäys elenee kohti Karhumäkeä

Pataljoonat tarpoivat eteenpäin
rinnakkain kumpikin jonossa.

Melko pian aloimme aavistel-
la pahaa. Kuljimme pientii koi-
vua kasvavaa puron uomaa pit-
kin. Hiukan kauempana mo
lemmin puolin reunustivat laak-
soamme korkeat kukkulat.
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Karhumäen suunnan karuja maisemia

ritt<ia naitta kukkuloilla, joil-
ta voi hallita maastoa, nä§i lii-
kettii. fosähdyimme katso
maan. Ja sitten se alkoi: koneki-
väärit lauloivat kummaltakin si-
vulta kuktuloilta.

Jos komentoporras olisi ollut
taempana, olisi eteneminen il-
meisesti lopetettu. Nyt sensi-
jaan kaikki juoksivat eteenpäin.
Toisinaan tulitus pakotti painu-
maan maahan, mutta sitten taas
jatkettiin eteenpäin - juosten ja
syöksyen.

Tulimme lammen jäälle.
Lääkinäluutnantti Suhorun
juolsi edelläni.

H?in heittiiytyi maahan tar-
peeksi nopeasti. Lumi ryöppysi
hänen ympärillään kahta puo
len ja piiällysvaatteisiin tuli rei-
kiä. Låiäkäri kiemurteli siinä
kahden konekiväärin tulessa.

- Se on sitten miehen meno,
tuumin.

Mutta sitten liiiikiiri ponkaisi
pystyyn ja alkoi juosta. Enkii
minäkiiiin yhtiiän aikaillut! Liiii-
kiiri oli aikoinaan saanut sotilas
koulutuksensa konekiviiäri-
komppaniassa ja tajusi, että mo
lemmat konekiväärit vaihtoivat
vyötä samanaikaisesti.

Jonkun ajan kuluttua alkoi
maasto jyrkiisti nousta. Siinä
edessämme oli pieni propsipino.
Päivä oli suunnilleen puolessa,
mutta oli niin hiimärä, että
näin, miten konekivåärin valo
juovaluodit välähtelivät suihkun
napsutellessa propsipinoa.

OLI MELI(ONEN
KUJANJUOKSU
Jäin istumaan ja huohottamaan.
Kiväärikomppaniat juoksivat
ohitseni.

Eräs mies sai luodin jalkaan-
sa. Toiset huusivat hänelle:

- Koeta päästii eteenpäin, ku-
kaan ei voi nyt auttaa sinua!

Mies ryömi sisukkaasti tois-
ten periissä ja pelastui. Ensim-
mäisen komppanian p?iällikAö

kapteeni Kesti-Helia oli samoin
saanut luodin jalkaansa ja hyp
peli yhdellä jalalla eteenpäin lä-
hettinsä tukemana.

Sitten tuli ndä kolmannen
pataljoonan miestii. He kertoi-
vat, ettei muita sitten enää tule
ja ettii vanjat ovat aivan periis.
sä.

Kolme meikiiläistii juoksi
taas hyviillä onnella sen propsi

pinon ohi. Vauhti oli niin kuin
hirvillä! Neljåis jäi luokseni.

Ehdotin hänelle, ettii kiertiii-
simme hiukan vasemmalta.
Niin teimmekin.

Mutta vihollinenkin oli jo kin-
tereillämme. Kivåiärit paukkui-
vat ja takaamme kuului terävä
uraa-huuto.

Uiiihätimme jyrkiissii ylä-
mäessä. Mantteli tuntui olevan
siinä vauhdissa liikaa. Kaverini
valitti sydiinvikaansa. Melko
pian niiimme kuitenkin omat
miehemme. Aika erikoinen nä-
kv!

Eteemme avautui nimittiiin
noin puoli kilometriä pitkii ja
300 metriä leveä laakso, jota
korkeat kuktulat ympäröivät.
Se oli aivan kuin luonnon luoma
motti! Ja siellä ne omat mie-
hemme nyt liikuskelivat - kuin
jossain poroerotuksessa!

Eriis kolmannen pataljoonan
luutnantti huusi kaverilleni ja
minulle sieltii alhaalta tiukasti:

Menkiiii vain takaisin
kauemmaksi, eihän siitii ole am-
puma-alaa!

Menimme, mutta tulimme
kohta takaisin.

- Milsi ette tottele?
Vastasin, ettei sieltiikiiiin näe

eteenpäin, mutta meidiit kyllä
nähdään. Vielä luutnantti yritti
patistella meitä kauemmaksi,
mutta nähtävåisti sitten joku so
litti hänelle, ettii hän oli tekemi-
sissä ensimmäisen pataljmnan
pastorin kanssa. Arvomerkkejä-
ni ei nä§nyt, koska olin löytii-
nyt Muurmannin radan varrelta
lakanan kappaleen yliiruumiini
suojaksi.

Kokeilin hvåiäriåini ja totesin,
ettei se lauennut. Lukko oli
jäiissä. Kiviiärithän vaihtuivat
joka aamu kopatessamme ne
mukaamme teltan ulkopuolelta.
Irrotin rengastiihtiiinvintofkas.
tani lukon ja koputtelin sillä
männyn runkoa. Se auttoi.

räpÄnÄ
TILANTEITA
Näin alapuolellani viinrikki Nis-
se Hohenthalinja huusin hänel-
le:

- Tuo Jåiäkiirijoukkueesi ase-

miin!
Hiukan sen jälkeen kun jiiä-

kiirijoukkue oli tullut, vihollisen
kranaatinheittimet ampuivat
keskitylsen aivan ketjuumme.

:l
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JR 45:n miehet ponnistelevat eteenpäin
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Puolisen tusinaa jiiiikiireist?i
haavoittui.

Sitten vihollinen alkoi am-
muskella pikakivåiiirillä. Eriis
§miläinen alikersantti, joka oli
saanut naarmun silmiikulmaan-
sa, oli mahallaan vierelliini. Hiin
kohottautui hiukan ampuak-
seen ja sai luodin maksansa lä-
pi. Ryömin hänen luolseen.
Hän pyysi minua viemiiän ter-
veiset vanhemmilleen. Minä lu-
pasin, vaikka tehtiivän suoritta-
minen tuntui sillä hetkellä
enemmän kuin epävarmalta.
Sitten sulloin manttelini tas-
kuun hänen patruunansa ja hä-
net kannettiin lääkärin luo. Hiin
kuoli yöllä.

Me ryhdyimme ammuskele-
maan sitä pikakiväiiriampujaa,
joka ilmeisasti oli pienen kum-
pareen takana. Nousin kaverini
kanssa pystyyn ja ammuimme
heittolaukauksen. Sitten taas
nopeasti maahan!

Vihollinen vastasi pikakivä-
risuihkulla. Sitten oli taas mei-
dän vuoromme - ja kohta jäl-
leen vanjan. Niin me jatkoimme
jonkin aikaa, mutta sitten pika-
kivärimies sekmi rytmistii ja
lasketteli aseellaan sarjan juuri
silloin, kun oli meidän vuorom-
me ampua.

Tämän touhun jouduin kes-
keyttämiiän, kun lähettialiker-
santti etsiskeli pastoria. Piti läh-
teä komentajan luo. Majuri
Ruokonen oli muistanut minut
ja kiiskenyt ottaa selville, olinko
hengissä.

Hän §seli, mitii olin puuhail-
lut. Kerroin, ettii olin ollut anta-
massa viholliselle moraaliope-
tusta, kun ne tuppasivat aivan
silmille.

Siellä oli liiäkärikin, hiukan
repaleisena. Hän oli tyytyväi-
nen, kun alusvaatteet ja nahka
olivat jäneet ehjiksi ja uskoi
Jumalalla olevan vielä paljon
tehtiiviä häntii varten, koska hä-
net oli pelastettu siitii tiipärtisä
tilantee,sta.

Oli erinomainen asia, ettii
låiäkiiri oli kulkenut komente
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Vihollinen on valinnul asemansa hallit-
sevilta kukkuloilta sA-ku|o

portaan mukana ja oli nyt jou-
kossamme. JSp., kolmas komp
pania ja konekiväärikomppaniat
olivat jääneet motin ulkopuolel-
le. Sensijaan tulenjohtue oli mo
tissa.

Haavoittuneita varten pysty-
tettiin hawmaja, jonka keskellä
oli nuotio. Oli surullinen nä§,
kun haavoittuneet ryömivät
nuotion ympärillä tuhkassa ja
räpyttelivät silmiän, kun nuo
tiosta räiskiihteli kipinöitii. Illan
pimetessä havumaja tarjosi niin
hyviin maalin, että nuotio oli
sammutettava. Vihollinen rupe-
si ammuskelemaan sitä pienois-
heittimellä.

Keli oli kurja. Nuoskalumes
sa saappaat likmivat pahasti.
Yritin kuivatella sukkia nuotiol-
la. Muutama askel lumessa ja
vanhat saappaat olivat taas liko
märät. Reumatismi kolotti lapo
ja.

Olin havumajassa yötä, mut-
ta §lrnyydersä en onnistunut
nukkumaan. Aamulla otin lää-
käriltä pervitiinitabletteja ja
kiertelin asemissa jakamassa

niitä miehille. Kaiken muonam-
me olimme syöneet jo aikoja sit-
ten.

Vakuutin, ettii pervitiinitab
letti vastaisi kyllä aamiaista.
Miehet hymyilivät epäuskoises.
ti, mutta totesivat sitten, että se

lämmitti melkein niin kuin keit-
toruoka. Lupasin, että ennem-
min tai myöhemmin heitettiii-
siin sitten lentokoneesta meille
ruokaa.

Toisen komppanian kohdalla
oli miehitys harvanpuoleinen.
Kysyin, tarvitsivatko he yhden
miehen lis?iä. He sanoivat §llä
siinä tilanteessa pfiåiilevänsä
vielä ilman minuakin.

ANKEITA
TUNNELMIA
Eråis kotkalainen jäkiirijouk-
kueen mies pani kiitensä ristiin
§yniirpåiitten kohdalta ja sanoi:

- Pastori! Tätii myöten minä
panen käteni ristiin, jos joskus

täältii påiiisäiin pois!

Vihollinen yritti nyt oikein to
sissaan tehdä meist?i selvää.

Mutta tulenjohtueen radio
toimi. Kukkulat mei&in ympä-

rillämme ptillähtelivät ja jymisi
niin mukavasti, kun oma tykis
tömme pehmitti maastoa ympä-
rillämme. Siihen ne vihollisen
hyökkiiysryhmitykset hajosivat
heti alkuunsa.

Ehdotin majuri Ruokmelle,
ettii tilattaisiin lentokone tuo
maan ruokaa. Hän sanoi, ettei
siitii tulisi mitiiän - jc me ha-

luaisimme syiidä, olisi lähdettii-
vä ruoan luo. Kmka pilvet mel-
kein lakaisivat kukkuloita ja
laalsomme oli pieni, eivät lento
koneet pystyrsi meitä löyfii-
mään.

Kun meillä oli tulenjohtueen
radio, olimme yhteydessä ryk-
mentin esikuntaan. Saimme
kuulla, ettii kalsi pataljoonaa
yritUiisi murtaa saartorenkaa-
seen aukon ettii påiiisisimme
pois motistamme.

Odotimme aamulla hiukan
kiirsimättömiisti lännestiipäin
merkkejä lähestyviistii avusta.
Ei minkiiiinlaista taistelun me-
lua kuulunut siltä ilmansuun-
nalta ja päivä alkoi kohta olla
puolessa.

Vasta vähän ennen puolta
päiv?iä kuulimme taistelun
melskettä lännestä, mutta se

sammui pian. Sitten päivän hä-
märtyessä kuulimme, että aut-
tajiemme hyöktiiys oli tyrehty-
nyt. Sen kuultuaan mei&in poi-
kamme sanoivat, etti koko ti-
lanne oli piiin miintyä: "sotapa-
taljoonien", ykkösen ja kolrno
sen olisi pitiinyt olla ulkopuolel-
la ja niiden toisten motissa. Sil-
loin se saartorenkaan murtumi-
nen olisi onnistunut.

Nyt ei sitten ollut muuta
mahdollisuutta kuin mei&in oli
ise pyrittiivä pois motista. Lä-
hetettiin partio yrittiimään löy-
tiiä reikiiä omien joukkojen luo.



Loppu on hyvä, suomalaiset korpisoturit
ovat päässeet Karhumäkeen SA*wa

Majuri Ruokonen määräsi, että
alikersantti lzhtikangas olisi
partion johtajana siksi kunnes
omat joukot tavoitettaisiin.

Muutaman tunnin kuluttua
tulenjohtaja puhui ruotsia ra-
dimn. Sitii tuskin ymmärrettiin
vihollisen puolella. Saimme
kur lla, ettii partio oli ptiissyt lä-
pi. Vållillii oli kuitenkin paljon
vihollisen majoitusalueita. Siksi
I-ehtikangas arveli, etteivät pa-
taljoonat piiiisisi omien luo tais.
telematta.

HARHANÄYT
VAIVASIVAT
Ryhdyimme suunnittelemaan
kotimatkaa. Onnelsi viholliselta
oli jåiiinyt satoja metrejä tapseja
mottiimme. Pätkimme sitii ja
vesaik*oja ja saimme laitetuksi
paareja. Haavoittuneita oli
muistaakseni 16.

Liihdimme liikkeelle kes.
kiyön seutuvilla. Tungimme la-
pasta suuhumme aina kun rupe
si ryvittiimiiiin.

Heti liihdettyiimme liikkeelle
nousi vihollisen valoammus kor-
kealle valaisten maastoa. Pai-
nuimme matalaksi. Ajattelim-

me, että tiihåin se paluumatka
sitten tysåisi.

Olimme yhdes*i joncsa.
Mutta ihmeeksemme ei kuulu-
nut laukaustakaan. Olivatko ne
ytisokeita? Vai olivatlo ne saa-
neet meistä tarpeel«seen?

Tunnin kuluttua kuului mo
tistamme aika melske. Olimme
jättineet sinne yhden jouk-
kueen ja se ammuskeli siellä us.
kotellalaeen viholliselle, että pa-
taljmnat olivat yhä motissa.

Kohta sitten tiimiikin jouk-
kue tavoitti mei&it. Se olikin
helppoa. Våisyneiden miesten
voimat menivät paarien kanta-
mis€ssa.

Silloin tiillöin jonkun kanta-
jan kiidet irtcivat paareista.
Täytyt katsoa silmii kovana et-
tei yhtiiiin haavoittunutta jätet-
Uiisi.

Meille kertyi kuusi kilomet-
riä matkaa ja siihen kului kuusi
tuntia. Menohalut hyvät, mutta
voimat lopussa.

Muutaman tunnin kuluttua
kuulimme takaamme kanaa-
tinheitinten 2iiintii. Ilmeisesti ne
nyt §psyttivät mottiamme.
Meitii hiukan hymyilytti ajatel-
lessamme mitii ne aamulla tuu-
misivat hyökiitessiiiin tyhjiiiin
mottiin.

Kuljin järven jiiätii komenta-
jan rinnalla. Våisymys pyrki tur-
ruttamaan.

Alkoi sadella lunta. Siksi kai

viholliset, jotka köhivät asemis.
saan rantatörmiillä, eivät huo
mann@t ohimarssiamme järvel-
la.

Silloin tiillöin havahduin puo
lihorroksestani siihen, että kuor-
ma-auto porhalsi ohi. Kohta tie
tenkin tajusin, ettei siellä voinut
olla autoja. Viisymys ja pervitin
aiheuttivat harhani§jä.

Komentaja §säisi minulta:

- Jaksat $e juosta?

- Jalaaha mie . . .

Sain sitten miiiiräyksen ottaa
mukaani låihettialiupsee i Rusin
ja mennä kiirkeen katsomaan,
minne kolmas pataljoona oikein
suunnisti. Se meni liialsi ete-
liiän.

Saavutettuani kiirjen vilkai-
sin aamuhämärässä etumaas.
toa.

En ole kmkaan eläessiini näh-
nyt maisemaa sellaisena! Se oli
vincsa - aivan kuin filmi jckus
lapsuuteni elokuvateatterissa!
Ja vihollisia oli runsaasti erilai-
sissa muodctelmissa!

Menimme kailki maahan no
peasti. Hetken kuluttua silmiii-
lin uudelleen.

Sama nä§.
Sanoin kuitenkin toisille, että

jatketaan matkaa - eihiin niitii
vanjojakaan voi olla noin tiheiis.
sä, silmäni valehtelevat taas.

Kohta alettiinkin olla omalla
majoitusalueellamme. Melkein
perillä tuli vastaamme viholli-

sen partio, joka tuhottiin. Lnp
pumatkalla ertis sotamies tuli
mielenhiiiriön ja uhkasi ampua
pataljmnan adjutantin luut-
rriantlt Sawlan Savolan onnis
tui voittaa kuitenkin mies syli-
painissa.

LOPPU ON HYVÄ
Tappiomme kaatuneina olivat
pienet, koko joukolla ainoastaan
kolme miestii. Lisätsi ylsi sota-
mies oli sekaantunut viisyneenä
suunnasta ja kiivellyt vihollisen
puolelle.

Tiimä kerta oli ainoa patal-
joonan kymmenkuukautisen
olemassaolon aikana, jolloin sc
joutui vetiiytymiiän. Mottireissu
kannattaa kirjata aikakirjoihin
siksi, että epätoivoisesta tilan-
teesta huolimatta pataljoonat
pelastuivat våihin tappioin. Pe
lastul«seen vaikutti tykistiin tu-
lenjohtueen mukanaolo ja suurr
nistusvirhe, joka ilmeisesti ai-
heutti reitin suuntautumisen
sellaiseen kohtaan, jossa ei ollut
vahvoja vihollisvoimia.

Majuri Ruokonen totesi seu-
raavarra påiiviinii asioita pohties.
samme:

- Ei se olisi niiin hyvin mer
nyt ellei Jumalan sormi olisi ol-
lut mukana. . .

Pataljmnan ollessa motissa
oli joitakin Töpinän urhoja
påiiissyt lomalle. Niimä olivat
kotiseudulla kertoneet patalje
nrn tristelucien tuhoutuneen
j otakuinkin tiiydelliscsti.

- Ilmankc naapurit katseli-
vat minua ja lapsia niin manot-
tavan niiköisesti, sanoi vaimoni
myöhemmin asiasta puhuttaes.
sa.

Vajaat kolmekymmentä
vuotta myöhemmin vihittiin
tiiiillä Juvalla yksityinen van-
hainkoti. Minulla oli ilo kiittiiii
arkkitehti Soijomoata sen hy-
västä suunnittehsta viettiies.
sämme tupaantuliaisjuhlaa uu-
dessa talmsa. Samalla lausuin
hänelle myöhiistyneet kiitokseni
hyviisEi tyktitulesta motissa
syksyllä 1941. Hän oli nimitUiin
se tykistön tulenjohtaja, jota
saimme paljolti kiituiii pelastuk-
sestamme. Ilman håintii olisi tus
kin kumpikaan nyt ollut raken-
telemassa tai vihkimiissii mfur
kiiiinlaistapompeliii... tr
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ILMO VUOLLU

Vihollinen yllätti
ensimmäisen
sotapäivän aamuna
Kurtin kylän väen.
Jussi Hautala ei
kuitenkaan antanut
periksi, vaan haki
pororaidolla
perheensä turvaan
Puna-armeijan
valtaamasta
kylästä.
Koko perhekunta
oli sisukasta
joukkoa:
hevonenkin tiesi,
missä suunnassa on
isänmaa, ja karkasi
vihollisen
kuormastosta
omalle puolelle.

gYÖrrÄYs Puolaan oli al-
kanut. Salamasota soi. Ilmoi-
tettiin, että Neuvostoliitossa
on yleinen liikekannerllepano.
Kohta sekin hyökkäsi Puo-
laan.

Suomessa oli YH alkanut
lokakuussa. Jännitys oli hui-
pussaan. Neuvotteluista tihkui
niukasti tietoja. muttu toivot-
tiin, että kun asia pitkistyy se

myös mutkistuisi.
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Pororaito vaeltaa

Optimistisin kansanosa ehti
jo rauhoittua 

- 
"ei siitä sotaa

tule. . . "
Tulipahan kuitenkin.

KURTIN KYLÄ OLI
RAJAN PINNASSA
Taloista oli rajalle matkaa va-
juat kahdeksan kilometriä.
eräs talo oli vain kolmen kilo-
metrin päässä rajalinjasta. Vä-

ki touhuili rauhallisesti askt-
reissuun marrltskuun viimei-
sen päivän ailmunlt. KYIässä
ei ollut ainuttakaan sotilast:r.

Jussi Hautala heräsi v:rrl'rain

aamulla 
- 

oli heinään lähtö
mielessä. Aamu oli rauhalli-
nen. luntakin io kcliksi rtsti.
Aamukahvin yhteydessä Jussi
pureskeli muutamåtn voilcivän

- 
kun olituota lj()millk:.Ilt pit-

känpuoleisesti.

r# r;fu'

Aivan talon ympärillä oli
hyviä porolaitumia. Siinä oli-
vai ajokit kiekerijssä.

Jussi ei ollut ensimmäistä
kertaa valjastamassa syysPo-
roja raitoon. Hän tiesi, että
r'liiirnet ovat syyspuoleen ris-
kimpiä kuin kevriällä. joten
raitoon riittäisi kuusi poroa 

-cnempiä olisi vaikea hallita-
k in.

Ju niin sitä mentiin 
- 

sopi-
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Poro on taitavan miehen ajokkina
pätevä vetoeläin, joka ei teitä kaipaa

vasta paikasta pitkin aapoja ja
jänkiä, Lipoaavalta tai Suuroi-
vansuolta 

- 
mistä ikinä par-

haaksi näki.
Syystalven päivä on lyhyt.

Ilta oli jo ehtinyt pimentyä,
kun Jussi palaili pororaitoi-
neen häkit heiniä täynnä. Hä-
nellä ei ollut mitään käsitystä
päivän tapahtumista kylässä.

VANJAT
SUUTTUIVAT
SUOJELUSKUNTA.
HOUSUILLE
Ja kylässä oli tosiaan tapahtu-
nut!

Näin muisteli asioita Jussin
veljen vaimo Tilma vuosi-
kymmeniä myöhemmin.

Venäläiset tunkeutuivat
päivällä taloon pistimet kivää-
reissä. Kun miehet huomasi-
vat tuvan seinällä suojelus-
kuntapuvun housut, he kiu-
kustuivat ja puistauttivat hou-
suja vihaisesti. Sen jälkeen he
menivät kamarin ovelle.

Kamari oli pimeä, koska ik-
kunoissa oli pimennysverhot.
Vendläiset eivät uskaltaneet
mennä sisään. Emäntä meni
neuvostosoturin ohi kamariin
ja nykäisi pimennysverhot
alas. Nyt vieraat näkivät, että
talossa oli vain avuttomia nai-
sia ja lapsia ja lähtivät pois
majoittuen naapuritaloon.

Koko tarkastuksen ajan oli-
vat emäntä ja lapset kauhun
vallassa: jos isäntä Jussi sat-
tuisi tulemaan juuri silloin kun
punasoturit tutkivat taloa. mi-
tä silloin tapahtuisi? Onneksi
ei näin käynyt.

JUSSIPA EI JÄÄ
NEUVOTTOMAKSI
Retkensä tehtyään Jussi Hau-
tala siis astui iltapimeiillä koti-
pirttiinsä. Emäntä, veljen vai-
mo, juoksi ovelle vastaan,
kietoi kädet miehen kaulaan ja
kertoi vendläisten miehittä-
neen kylän.

Jussi, lyhyt miehen jassik-
ka, rauhallinen korven eläjäei
pahemmin jiirkyttynyt. Hän
päättää heti. että jotakin on
yritettävä 

- 
ja nopeasti! Ehti-

mättä ryhtyä muuten aterioi-
maan Jussi ottaa täyden mai-
toiimpärin ja juo suoraan sen
reunasta minkä ehtii ja jaksaa.

Sitten vain toimeksil
Aikaa ei ole hukattavissa!
Pororaito on pihalla val-

miiksi valjastettuna. Viholli-
set ovat naapuritalossa. Ilta on
pimeä.

Mitäpä muuta kuin sen ver-
ran heiniä pois häkeistä että
perhe mahtuu rekiin! Mukaan
sen verran vaatetta ja ruokaa
kuin ehtii muutarnassa minuu-
tissa tempaista 

- 
ja sitten

matkaan!
Suunta on länteen. Korjan-

kylän kautta Sallan kirkolle.
Pimeässä on päästävä mahdol-
lisimman pitkälle, jotta ei jou-
duttaisi alueella liikkuvien vi-
hollispartioiden käsiin.

Matka taittui hyvin. Koirat
oli jo alkumatkalla vaiennetta-
va, jotta eivät haukunnallaan
paljastaisi retkuetta.

KORPIKYLÄ
KULKEE
Joukkoon kuului neljän eri
perheen jäseniä, yhteensä yli
kaksikymmentä henkilöä.
Vanhin oli Hautalan Arvidin
äiti, jolla oli ikää jo yli 9ti
vuotta. Hän kertoi myöhem-
min, että jalka oli tdllä mat-
kalla niin keveä ettei ikä hai-
tannut matkantekoa. Hän tait-
toi taivalta jalan huolimatta
siitä, että toiset kehottelivat
häntä asettumaan johonkin re-
keen.
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Tooohtui
SALLAN...

Suomalainen hevonen on
sotahommissa yhtä pahansisuinen

kuin isäntänsäkin

Pororekiin oli lastattu lapsia
ja hiukan kiireessä mukaan
temmattua tavaraa. Lisäksi
seurueeseen kuului Iivarin
perhe ja Hautaniemen yksinäi-
nen leski. Hautalan Arvidin
emäntä odotti lasta, joka kui-
tenkin menehtyi matkan rasi-
tuksiin. Tästä Arvid myöhem-
min kertoi aina kantavansa
kaunaa miehittäjille.

Korjalle kertyi matkaa 40
kilometriä. Siitä päästiin Sal-
lan kirkolle autolla.

Jussin ansiosta pako oli on-
nistunut. Mitään kiitosta hän
ei kuitenkaan menettelystään
saanut 

- 
ei mitalia eikä muu-

takaan. Olisi kyllä tarvinnut
jotakin tunnustusta tästä kan-
salaisansiosta vaikkapa
hengenpelastusmitalin.

Viilirauhan aikana sattui
kuitenkin merkillinen tapaus.

Kengittelin Jussin liinakkoa
nelivuotiasta tammaa, kun
Jussi kertoi minulle vallan
kumman tarinan.

ISÄNMAALLINEN
TAMMA
Jussi käveli asioillaan Kemi-
jdrven kirkolla. Häntä vastaan
tuli sallalainen mies, joka py-
säytti Jussin ja kertoi:

- 
Tiedätkös, että sinulla
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on tuolla Karppisen tallissa
liinakkotamma?

- 
Eihän se miten täällä....

ihmetteli Jussi. 
- 

Sehän jäi
silloin sotasyksynä sinne Kur-
tille. . .

- 
Tulepas katsomaan!

Mentiin 
- 

ja ihme ja kum-
ma: siinä se seisoo Jussin lii-
nakko!

Vakavaa Jussiakin moinen
asia naurattaa. Hän korjaa
omansa ja saa samalla kuulla
ihmeellisen tarinan.

Talvisodan päivinä oli
käynnissä Kelsinkäisen taiste-
lu, jossa Sallan Pataljoona
majuri V.Roinisen el\ Pimeön
Villen iohdolla pidätteli vihol-
lista kaksi vuorokautta.

Ättia laukkoo hevonen
hurjaa vauhtia läpi linjojen
Suomen puolelle. Kuulaa len-
tää, mutta ihmeeksi eläin pää-
see läpi. Rekeä tarkasteltaessa
asia muuttuu vielä kummalli-
semmaksi: siinä on ompelu-
konetta, separaattoria ja vaik-
ka minkälaista koti-irtaimis-
toa.

Ratkaisu jäi arvailujen va-
raan. Ilmeisesti joku yritteliäs
puna-armeijalainen oli aiko-
nut parantaa talouttaan Kurtin
kylän aarteilla, pannut hevo-
sen puikkoihin ja tehnyt ko-
van kuorman. Pitkään seiso-

Hautalan Jussi vuonna 1977

nut nuori hevonen, melkein
varsa vielä, oli kuitenkin
suunnasta toista mieltä: se

päätti lähteä kotiin, tuttujen
ihmisten luo, joille tavaratkin
kuuluivat.

Oli tosi isänmaallinen tam-
ma! n

1. Mitö tapahtui jatkoso-
dnssa 29.8.1941 kello
17.30?

2. Entiipö 7.9.1941 kello
5.30?

3. Mitii tarkoitti jatkoso-
dan aikainen lyhenne
VAKO?

4. Suomen i*eniiisyysptii-
vö 6.12.1941 oli monesso
suht e e s s a me rkittiiv ö. Mitii
kaikkea silloin tapahtui?

5. Toisen moailmansodon
kiiiinnekohdan ratkoiseva
pöivömiiörö oli 31. 1. 1943.
Mitö silloin upohtui?

6. Paljonko henkisen työn
tekijö sai pöivössö leipöö
lokakaussa 1941?

7. Mikii oli kevyen työn te-
kijön keskimöäräinen piii-
vittäinen kaloviannos vuo-
sino 194L1943?

8. Kuka oli "Narvikin san-
kari'?

9. Mitö topahtui Suomessa
6., 16. ja 26. helmiluatto
194?

10. Mikii mies oli Puno-
armeijon kersantti Burlov?
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lasten
Vaaran hetkillä piti lapset, kansokunnon trirkein omaisuus
soada turvaan pommien alta.
Työ ei ollut helppoa ja lastenkin piti venyä aikuisten mittoihin.
Onneksi koikki tunsivot vastuuta yhteisestri asiasta
eikri avuliai s t a kihimmcii sist ri o llut puut e t t a.

sofrttdanarffil!,o
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PAKKANEN nipisteli poskipäiä
auringon heloittaessa kirkkaalta
taivaalta. Tampereen kaduilla kii-
rehti paksuihin vaatteisiin topattu-
ja ihmisiä. Tunnelma oli "kaikki
päällä ja loput kainalossa", sillä
juuri tämmöisinä päivinä oli pelät-

fävissä tuntien värjöttely asema-

tunnelissa tai jossain muussa
pommisuojassa. Itse olin ylpeä

piissinpökkimistä pitkistä sukista-
ni, jotka äiti olijuuri muutama päi-
vä aikaisemmin lähenänyt. Kuin
myös tukevista monoistani - niis-
sä eivät varpaat palelleet.

Mvös jännitys piti yllä lämpöä.
Seisoin näet aseman täpötäydessä
odotushallissa dottamassa neljää-

toista vierasta lasta. joita minun piti
lähteä saattamaan jonkun van-
hemman lotan kanssa Vaasaan,

mistä lapset sitten vietäisiin edel-

leen Ruotsiin turvaan.
Ennen kuin sain odottamastani

ryhmästä vilausukaan alkoivat si-
reenit vonkua tuttua varoitustaan.
Totta kai koko ihmislauma ryntiisi
asematunnelin hämäriän. missä is-

tui seinustoille asetetuilla lavereilla
äitejä pienokaisensa sylissän,
vanhuksia sekä myös nuorta vä-

keä, joille ei liikoja istumapaikkoja
riittanyt.

Sillä kertaa viholliskoneet lensi-
vät jostain kaupungin laitamien yli

- kohde olijoku muu kuin Tam.
pere.

YKSIN VASTUUSEEN
Varsin nopeasti piiiistiinkin jälleen

odotusasemiin ja sain "lapseni" ys-

tävällisen vanhemman lotta-tädin
saattamina ympärilleni.

Kuuluin Padasjoen pikkulottiin
ja silloinen Padasjoen "isojen lot-
tien" puheenjohtaja rouva Sarasto
oli suositellut minua lasten saatta-
jaksi. Mutta luulin - ja niin luuli

\
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Lasten evakuoinnista ei puuttunut tragiikkaa. Tässä äidit ovat saattamassa Ruotsiin
lähteviä lapsiaan Helsingin asemalla

Lotat hoitelivat
monien muiden
kiireittensä
lisäksi myös
pääosan lasten
evakuointi-
kuljetuksista

täti-Sarastokin - että mukanani
lähtisijoku vanhempi lotta ja minä
olisin vain apulaisena mukana.
Mutta jossain oli tapahtunut jotain

- sittemmin opin ymmänämään.
että se ei ollut mitenkään harvinais-
Ia.

Lotta, joka toi lapset luokseni,
ilmoitti nimittäin. euä ny on niin
hullusti, ettei ketään vanhempaa

olekaan lähtemässä.

- Kai sinä reippaana tyttönä
Haapamäelle asti selviät, sieltä saat

sitten apua, hän kertoi.
Lupasin selvitä enkä tyhmyryk-

sissäni edes ymmärtänlt pelätä mi
tään.

Joukon vanhin oli l2-"uotias
tyttö, muistaakseni hänen nimensä

oli Mirkku. Hänellä oli mukanaan

8-ruotias veljensä ja 8 kuukauden
ikäinen pikkusiskonsa. Loput lap
sista olivat eri perheistä, 2-lG
vuotiaita.

No matkaanhan silä lopulta
päästiin. Mirkku raahasi omaa
pikkusiskoaan sekä kassia. jossa

olivat lasten välttämättömät vaat-

teet. Jokaisella pienokaisella oli
kaulassaan lappu, josta voi lukea
heidän nimensä ja osoitteensa.

Vaunu. johon laumoineni työn-
nyin, näyti jo olevan valmiiksi
täynnä. Sotilaita oli joka paikassa,
jopa matkatavarahyllyillä, mutta
kun lapset huostaani saattanut lot-
ta selitti mitä laumaa me olimme,
tuli kummasti tilaa.

Kun sitten juna vihelsi ja heilu-
timme hyrrästejä saattajille. tajusin
yhtäkkiä tilanteeni. Yksi pienim-
mistä huusi kuin hinaaja tahtovan-
sa kotiin, toisella oli heti nälkä ja
Mirkku ilmoitti tyynesti pikkuisen
olevan märkä.

En ollut ikinä edes nähny niin
pientä vauvaa ihan läheltä - saa-

tikka vaihtanut kuivia! Mutta
Mirkkupa oli. Tyttö kääri pieno.
kaisen tottuneesti paljaaksi ja kai-
veli kassista esille siististi päärmät-

tyjä räsyjä. Vanhat pehmeät laka-
nan kappaleet suorittivat vaippojen

virkaa. Tietenkään ei mitään muo-
vihousuja tunnettu, joten kun lapsi
kasteli. kastui koko paketti.

Valmiina matkaan

ITKETTIIN KILPAA
Jonotin vessan oven takana saa-

dakseni kastuneet vaatteet huuh-
dotuiksi, sillä toki ymmärsin, ettei
mitään plykkäriä niille tulisi. Kun
lopulta pääsin perille. sain vain to-
deta, ettei vettä tullutkaan ja niin
pyykki jäi pesemättä. Jostain sain

paperia, johon kärin märät vaat-

teet. Tuumin, etä kyllä kai ne sit-

ten Haapamäen jälkeen saisi pes-

tyä. Haapamäki oli jonkinlainen
pelastuksen keidas, jota kaikki
odotimme.

Lapset ilmeisesti vaistosivat hil-
jalleen kasvavan pelkoni ja itkivät
kilpaa. Lopulta keksin ryhtyä lau-
lamaan ja leikkimään. Sain mu-
kaan muutaman sotilaankin ja niin
matka joutui kiskojen laulaessa ju-
nanpyörien alla aivan toiseen tah-
tiin kuin lapsilaumani. Joku pie-

nokaisista ehti nukahtaakin ja he-

rää taas - tietysti pyytääkseen

voileipåä, jota minulla ei ollut.
Sain kuitenkin leipää laumalleni

ystävällisiltä ihmisiltä, jotka siälit-
telivät minua hyväätekevän helly-
tävästi. Oi kuinka hyvältä tuntui-
kaan kuulla olevansa reipasja roh-
kea "yksinhuoltaja". Se antoi us-

koa selviämiseen Haapamäelle
saakka.

Vauvalle oli sen äiti pakannut
lämmitettyä maitoa pariinkin ter-

mospulloon - Luojan kiitos! ajat-
telin. Mirkku puolestaan osasi

näppärästi hoitaa pikkusisartaan,
oli tehnyt sitä jo kotonaan. Olin
onnellinen ainakin siitä, sillä toisis-

sa pienissä oli kyllä aivan riittäviisti
tekemisfä. Pyykkipussi täyttyi, sillä
pienimmät eivät olleet vielä oppi-
neet olemaan kuivina.

Vilppulassa juna seisoi pitem-
män aikaa. Silloin sisuni oli jo kas-

vanut niin, et!å uskalsin mennä

asemaravintolasta p»'tämään jo-
tain syötävää. Kaksi pienimmistä

SA-kwo

seurasi mukanani ja roikotin heitä
kiisistä pelätessäni kadottavani
heidät. Onneksi asemalta löytyi jäl-
leen avuliaita ihmisiä ja selitenyäni
asiani sain kokonaisen kassillisen
eväsä.

HAAPAMÄKI -
HAAVEITTEN KOHDE
Lopulta sitten junailija sanoi Haa-
pamäen olevan seuraava asema.

Hän oli ottanut minut sekä lauma-
ni erityiseen suojelukseensa, selitti
aina ohi kulkiessaan missä ny
olimme ja kuinka kauan vielä kes-

täisi ennen seuraavaa etappia. Se

lohdutti sekä minua että isompia
lapsia. Pienimmät olivat jo miljoo.
nia kertoia kysyneet, koska tulee
Vaasa tai Ruotsi.

Matka Haapamäelle oli mieles-

tiini kestänyt valoruosia, mutta tu-
lihan se asema lopulta. Toiveik-
kaasti keriisin pienokaiseni ja tava-
rat sekä auttelin heidät asemalle.

Tiesin, että meillä oli junanvaihto
ja odotin tietenkin sitä luvattua ai-
kaihmistä loppumatkalle, jota kyl-
lä tiesin piisaavan.

Komensin lapset asemaraken-

nukseen sisälle ja määräsin pysy-

mään paikoillaan. Parivuotias
Matti-poika ei kuitenkaan hellittä-
ny kädestäni hetkeksikäänja niin
vaelsimme kyselemiissä saatta-
jaamme. Lopulta - muutamien
puhelinsoittojen jälkeen 

- asemal-

le tuli vihainen täti-ihminen, joka
tuohtuneena päivitteli, miten on
mahdollista lähettää lapsi yksin las-

ten saattajaksi. En todella ollut pal-
joakaan Mirkkua vanhempi.

Toiveeni romahtivat lähän
saamaan. Tiesin, ettei mitään ai-

kuista tulisija saisin selvitä parhaa-
ni mukaan edelleenkin.

Pillahdin itkuun väsymyksestä
ja epätoivosta. Pieni Matti, joka

uskollisesti roikkui kädessäni yhtyi
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itkuuni uskomattoman kovalla
iiiinellä. Emme kuitenkaan herät-
tiineet kenenkiiän huomiota, sillä
iäntä piisasi risteysasemalla muu-
tenkin aivan riittämiin.

Iltakin oli vaihtunut yöksi. Jou-
tuisimme odottamaan junaamme
ainakin kaksi tuntia.

HERMOT PINNALLA
Täti katsasti laumani, pyörähti
ympäri ja jätti meidiit sanaakaan
sanomatta.

Luulin jo, että joutuisin yksin et-
simään toisen junan, millä sitten
matka jatkuisi. Mutta ei aikaa-
kaan. kun sama täti tuli takaisin
seuranaan toinen. He järjestivät
johonkin asemapällikön kodin
huoneeseen meille paikan, missä

voisimme hieman nukkua.
tklitin pyykkihuoleni ja päiisin

niistä heti. Rouvat ottivat märät
vaatteet ja lupasivat toimittaa tilal-
le puhtaita ja kuivia, niinkuin sitten
toimittivatkin.

Ensimmäinen täti kyseli minulta
koko ajan, miten on mahdollista,
etä olin yksin tämän lauman kans-
sat.

Mist?is minä sen tiesin!
Sisunikin kuohahti. Mielesäni

olin tehnyt kaiken minkä olin voi-
nut. Minulla ei ollut muuta tietoa
kuin tulla lasten kanssa tähän asti.
Sitten saisin aikuisen mukaani.

- Voi Herra Jumala! huusi täti

- Ovatko ne ihan seonneet? Eihän
meille ole miäiin ilmoitettu, ei tZiäl-

tii ketään voi lähteä!
Sitten hän näytti ymmärtiivän,

ettei syy suinkaan ollut minun ja sai

iiäneensä uuden sävyn.

Tulihan se meidän junamme lo-
pulta ja uniset tenavat raahattiin
molempien auttajien kanssa jälleen
junaan. Sekin oli täynnä kuin Tu-
rusen pyssy, mutta jälleen meille
tehtiin tilaa.

Kummallista, kuinka ystävälli-

siä ihmiset silloin olivatkaan!
Miltei ennen kuin juna oli pääs-

syt lähtemään nukkui koko kaarti-
ni, Mirkkua myöten. Omatkin sil-
mäni olivat raskaat kuin hiekka-
pussit, mutta en uskaltanut edes

ajatella nukkumista.
Eikä siitä mitän olisi tullut-

kaan, sillä jouduin heti kovaan
kuulusteluun. Mistä olimme tulos-
sa ja mihin menossa? Mitä varten ei

ketään aikuista ole mukana?
Vaunussa oli muitakin lapsia ja

äntä riitti. Joku sotilas soitti haita-
ria ja toiset lauloivat haikeita sota-
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llmahälytys! Suojaan!

l"

lauluja ja reippaita kansansäveleitä

sekä iskelmiä.

POMMEJA PAKOON
Kun junailija sitten tuli ja annoin
hänelle matkalippumme. totesi luo
kultainen virkailija. ettei tämä vau-
nu ole minun ryhmaäni varlen .ja

käski tulla mukaansa. Osittain
päällekkäin nukkuvat lapset herä-
tettiin ja kömmimmc.lunailijan pe-

r:issä toisen luokan vaunuun. missä

lapsilla oli enemmän tilaa nukkua
ja huomattavasti rauhallisempaa,
sillä vaunussa oli vain joitakin up
seereita.

Lapset nukkuivat heti pehmeille

penkeille. Nyt uskalsin itsekin pai-

naa silmäni kiinni.
Kuinka kauan lienen nukkunut.

kun heräsin siihen. ettäjoku upsee-

reista hoputti heräämään. Kirk-
kaassa kuutamossa olivat pommi-
koneet keksineet junan.

Oli mentävä ulos hankeen. Pari
ystävällistä upseeria ryhtyi autta-
maan ja sain kuin sainkin laumani
jollain tavoin vaatteisiin - en tiedä
miten fäin mikäkin takki lie ollut
enkä sitäkään oliko kaikilla oman-
sa, mutta lopulta lövsin kuin löy-
sinkin kaikki suojattini paksussa

hangessa piilossa kuin jänikset.

Pommi koneet j_"-rräsivät ylitsem-

me.ja joku niistä pudotti kuin mal-
liksi pari ujeltavaa pommia. Ne
menivät kuitenkin jonnekin kauem-
mas pellolle ja saimme komennuk-
sen palata junaan. Sama homma
huutavien tenavien kanssa alkoi
taas. Laskin laumani ja totesin
kaikkien olevan ehjiä. joskin pale-

levia.

Nyt oli tietysti taas pöksyjen

vaihtoa ja joissakin oli muutakin
kuin pienet pissat. En ikinä ollut
siivonnut haisevaa lasta ja vakuu-
tan. ettei ensimmäinen kerta ollut

I"-t-
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Onnellisesti perillä. Ruotsalaiset lotat ottavat pienokaiset hoiviinsa
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Kylpy on poikaa rankan matkan päälle!

suinkaan niitä miellyttävimpiä
toimituksiu. Samallr kun siivosin
kakkaisia peppuja - tässii vaunus-
sa tuli sentään vessilan vctlä -
huusivat krrikki toisct nälkriänsä.

Juna pvsähtvi miclcstiini tuon
tuostakin.fa seisoi ilrnan lrsirrrr p:ri-

koissa. .ioissa en niihnvt ecles pr-
siikkiri. Uskoin. ettai kvllä se taas

lähtee ia niin lähtikin - puksutteli
eteenpliin milloin lcrkkaiscrnmin.
milloin suorastaan kiitäcn.

VIHDOINKIN
VAASASSA
En vielä tänä päivänäkään tiedä,
kuinka kauun matkamme kesti -
vuorokauden vai viikon. Joka ta-
pauksessa junailija lopulta kertoi,
että aivan pian olisimme perillä.

Olin jo matkan aikana oppinut
ruokkimaan pienimpiä, vaihta-
maan heille kuivia. tekemään lu-
kemattoman määrän voileipiä niis-

tä eväistä. joita Vilppulassa ja
Haapamäellä mukaani sain. Olin
oppinut pissattamaan ia kakatta-
maan isompia. jotka aluksi pelkä-

sivät junan vessaa mielettömästi,

mutta kun huomasivat. ettei se niin
paha paikka ollutkaan. tahtoivat
sinne yhtenään. Olipahan jotain

ohjelmaa!
Olimme leikkineet kaikki osaa-

mani lasten leikit jo lukemattomia
kertoja, piirtäneet ja tavanneet.
Olin kertonut satuja jotka muistin
ja myös keksiny ihan uusia. Lapset
o\är kyltymärtömiä.

Sitten se tuli - Vaasa! Täällä
minun piti luor,uttaa laumani
eteenpäin vietäväksi.

.luna pysähtyi. Olimme jo hy uis-

sii aioin pukeneet lapset sekä ke-
ränneet tavaramme, joten olimmc
heti valmiina poistumaan.

Vaasan asemalla meitä toki odo-
tcttiin. Plhin pelkoni oli voitettu.
kun totesin. etlei minun tarvinntrl
cniiä \'astata laumastani, johon
olin chtinl,t sekä kiintyä että kylläs-

ryä.

Mutta - 
jos olin odottanut ys-

tävällistä huolenpitoa ja kenties

pientä silitystäkin urakastani. sain

kyllä pett),ä pahan kerran.
Heitä oli kolme komeaa lotta-

rouvaa meitä vastassa. Ensimmäi-
nen kysymys oli: - Missäs teidän
vrattajanne on'll

Kun ilmoitin seisovani siinä. tuli
hiljaisuus. Sitten seurasi.jälleen hur-
ja päivitteleminen ja sain totisesti

kuulla, miten huonosti Tampereel-

la asiat hoidetaan.
Niinkuin se olisi ollut minun

syyni!

"MAAILMAN
PARAS SAATTAJA"
Mirkkukin - rcssukka - yritti
parhaansa mukaan todistaa, kuin-
ka olin ollut "maailman paras saat-

taja". Se ei tippaakaan auttanut.
Kaipa rouvilla oli ollut omat

vrrikeutensa lapsilaunroien toisens:t
jälkecn tullessa heidin hoiriinsa.
Suurin osa saattajista hoiteli hom-
mlnsa loppuun asti eli saattoi pie-

nokaiset Ruotsiin.
Kuinka ollakaan - juuri minun

kohdallani oli kaikki pielessäl En-
sinnäkin vastaanottaiamme pitivät
selviinä ruotsinkielen taitoanikin.

jota ei ollut, mutta suostuivat sitten
osaamaan suomeakin.

Lopulta hc komensivat lapscni
vhteen ja selittivrit. että nyt kaikki
saisivat ruokaa sekii vösijan. Aa-
mulla sitten lähdcttäisiin Rturtsiirr.

Minusta ei tunnuttu viilittri\,än
tuon taivaallista. Mirkku se lopultir
sanoi. että minullakin on nlilkii.
Sain sitten mennä lastcn mukana
johonkin seurataloon. missä sittcn

saimme liimmintä hyväli hcrne-
soppaa.

Siellä slin vrnorr jäähr-t:ii:ct pic-

nokaisilleni. .jotku itkiviit ikriiiuirr-
sä. Olihan meistä tullut ystriviii

monien vaiheitten matkalla. Hc ci-

viit olisi tahtoneet millään luopua
seurastani. mutta pakko rnikai

pakko.
Kotimatkasta en muista yhtliiirl

mitään. Ilrreiscsti olin nr.rkuksissa

kaiken matkaa. rryös lunia vlihta-
essani.

Vasta Tampereella sain kutsun
lottien toinristtxrn. missä nritrtur

piclcttiin toclella hyvänii. Kyvnclcet

silmissä krrLrnneltiin kert()mustrilri
ja luvattiin. ettei toista samanlaistu

crehdl,stli koskaan tulisi.
En koskaan ole kuullut rnitiirin

"lasteni" kohtalosta. Mahtaisiko
joku suuremrnista matkaluisista
tunnistaa itscnsii tästä jutusta'l

l'uo r.'aikca matka oli kohdallani
eritvisen opcttavainen. Miclce ni

painui. ettli tiukassa paikassa nuo-
rikin ihmincn kasvaa n.tclkoisccn

rnittuln. Opirr vrnmlinlimlilin. clll
vustuuta ei siur peliitii se-k:i cttli krr-

klarr ci loi tchdli cnemntin krrirt

parhaansl.

I
t
t
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Piena matkalainen sota-asussa

Oprn nrviis. cttri vrurnrn hetkillli
srxlan r jun ihmisct osusivlrt auttit-
nriscn.ju nrr,ijtlir'llinriscn tuidon. jt>

klr rrrcrltli lrrrirrr,,irrrrirr \u()\inl
tuscirt kutrxra. Haluuisin vic[i vu<>

sikvnrr.r.rcnicr.r tukalkin [ihcttii:i
kaikillc rroillc VstriVrillisillc ihnrisille
svtliinrclliset kiitrikscni! tr

.4.

iloidannuolilo?
Silloin ei paljon lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä. lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sckii lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua licvittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Medisan AB, Uppsala

-udle lllnsä*yyn
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"Perkeleen roistot
ja murhamiehet, tä-
män työ saatte viel
kalliist maksaa!" -
kiljui keski-ikäinen
mies seisoessaan
polviaan myöten ki-
vitalon pihalla ole-
vassa lumikasassa.
Samalla hän heris-
teli nyrkkiin puser-
tuneella kädellään
kohti yli lentävää
pommikonetta.

"Vai tuollasii ne
on ne teijän rauhan-
kyyhkysenne
tuollastak se onkii
se Stalini leipä Suo-
me nälkää näkeväl-
le köyhälistölle!"
melusi mies edelleen
koettaen saada ää-
nensä kuulumaan
läpi alas putoavien
pommien ryskeen.

TUO oli Tuomisen ensimmäi-
nen havainto rottien ja hiirien
penpekfiivistii katsottuna, sillä
hän makasi edelleen mahallaan
kivitalon porttiholvin pihanpuo
leisella suuaukolla, johon taka-
na riijähäneen miinapommin il-
manpaine oli hänet heittänyt
nostettuaan miehen ensin. höy-
henenkevyesti avonaisen pa-
loauton etuistuimelta yli tuulila-
sin ja konepellin sekä samaa

§ytiä pitkin porttiholvin jäistä
pintaa pihalle saakka.

Kun ilma alkoi samassa selvi
tä, kömpi Tuominenkin tolpil-
leen ja alkoi kerrata ajatulsis-
saan, mitä oli tapahtunut.

AIKA LOPPU!
Puolen kilometrin päässä oleval-
le vartioasemalle oli tullut avun-
pyyntöhälytys ja koska sen var-
tioaseman suojelualue ei ollut
vielä siinä vaiheessa tulen alla,
tuli Tuominen miehineen ja au-
toineen apuun naapurialueelle.
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Olivat juuri ehtineet parahik-
si pysähtyä vielä vapaana ole-
valle palopostille, suorittaneet
auton ja palopostin välisen let-
kuyhteyden ja toiset miehet sel-
vittivät parhaillaan sammutuk-
seen tarvittavia työjohtoja auton
ja palopaikan välille, kun Tuo
minen totesi lounaasta kiisin
kaartavan kuuden pommiko
neen laivueen yläpuolellaan.

Tietäessään, että niiden pom-
minpidikkeet olivat löyhässä
laukaisuvireessä koetti hän vii-
me tingassa pelastaa mitä pelas-
tettavissa oli ja päiisti niin no
peasti kuin suinkin letkujen liit-
timet jälleen auki ja koettaen
ajaa autonsa - juuri edellisenä
päivänä neitsytmatkansa alka-
neen uuden uutukaisen ja hie-
non paloauton - edellä olevan
kivitalon porttiholvin suojaan.

Mutta ison auton kääntiisäde
oli suurempi kuin tila ja aika
sallivat, joten Tuominen joutui
ottamaan pari metriä pakkia
porttiholvin suulla ennenkuin
olisi saanut autonsa sopimaan
sisälle.

Mutta - aika loppui kesken.
Ilmassa kohdalle ehtinyt rau-

han§yh§nen muni kadun toi-
sella puolella olevalle tontille ta-
vallista muhkeamman munan-
sa, jonka aiheuttama ilmanpai
ne teki Tuomiselle tarpeettG
maksi kaikki enemmät toimen-
piteet autonsa ja itsensä suojele-
miseki.

Mutta kauan ei Tuominen
tohtinut aprikoida, vaan kiiruhti
kadulle katsomaan miten auton
oli käynyt.

Tuulilasi oli "topulina" ja ta-
kana muutama nyrkin menlävä
reikä! Tuominen totesi, ettei tai-
vaalla nä§nyt turman tuojia
enempää, hyppäsi rattiin ja
starttasi.

"Luojan kiitos, kone on kun-
nossa!" pääsi Tuomiselta. Pakki
päälle ja pieni pyräys, niin taas
oli auto lähtöpaikassaan palo
postilla. Sen kun liittimet kiinni
ja pumppu pyörimään, painetta

§mmenkunta ilmakehää ja
sammutus saattoi alkaa.

"No sitä työtä tuntuu riittä-
vän", totesi Tuominen, katsoes-
saan kuinka koko korttelin k?i-
sittävä kivitalo roihusi monesta
kohdasta kuin mahtava juhan-
nuskokko.

"Jaa-a, tämä on nyt sitte sitä
TOTAALISTA SOTAA", tuu-

ffiuhos
GM

Ja

Talvisodan tuhontoriujan rintamerkkl
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mi Tuominen. Sana "totaali-
nen" sai hänen aivoissaan vasta
nyt oikean käsitteen.

Tuossa tarpoo vanha vaari ja
vaivalloinen muori kohti rauta-
tieasemaa taluttaen kädestä
kahta pientä parkuvaa lasten-
lastaan Mummon kurttuisia
kasvo- §ntävät kyynelkarpa-
lot ja rrinkin muuten niin jy-
kevät, rinen leuka vapisee.
Yhä uusia ja uusia hätäänty-
neen näköisiä naisia. Iapsia ja
vanhukia lahnustaa kantamuk-
sineen kohti rautatieasemaa.

Pois, pois sodan jaloista! Ko
dit kylmilleen, kaikki paikoil-
leen, sen verran mukaan mitä
kädessä voi kantaa! Jos jollakin
on lapsi kannettavanaan, niin si-
täkin vähemmän muuta mvs-
kvä.

PERHE ON TURVASSA
"Olipa onni, että perheeni pääsi

illalla lähtemään", huokasi Tuo
minen kuin helpottuneena muis-
taen vaimonsa edellisiltaisen pu-
helinsoiton: "Poliisi kävi juuri il-
moittamassa, että aikaa on

§mmenen minuuttia. Pukekaa
päällenne lämpimästi ja olkaa
lähtövalmiit, auto pysähtyy ta-
lonne k,rhdalla §mmenen mi-
nuutin päästä ja vie teidät
kauemmaki maaseudulle. Vain
matkalla välttämätöntä. .yoia
mahtuu pieneen matkalauk-
kuun tai selkäreppuun, saatte
ottaa mukaan!" Se oli kuulerr-
ma poliisin ilmoitus. Ja niin he
olivat sonnustautuneet hätäises-
ti matkaan yön selkään. Vaimo
nelivuotiaan tyttären ja kuusi-

§mmentäkaksi täyttäneen
Tuomisen äidin kanssa.

Mihin?
Siitä ei Tuomisella ollut aa-

vistustakaan, koska ei lähtijät-
kään tienneet, mihin heitä vie-
dään. Mutta vieköötpä mihin
vieköt, ovatpahan joka tapauk-
sessa paremmassa turvassa kuin
täällä. Ja onpa hiukan helpom-
paa itselleenkin, kun ei tarvitse
olla huolissaan jokaisen pommi-
tuken tullessa, osuuko omai-
siin."

Näin mietiskelee Tuominen
moottorin tasaisesti huristessa
ja pumpun hammaspyörien
vonkuessa. Vilkaisee välillä mit-
tareita, koettelee käsin jäähdy-
tysveden lämpdtilaa, vilkaisee
palopaikkaa, jossa alkavat jo lie-Mustainveliestenkadulla taistellaan tulta vastaan
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Kello lähenteli jo viittii aa-
muycistä, kun viimeinen letku-
täydennys haettiin ja osoite oli
vihdoinkin oma vartioasema ja
lepovaihe. Mutta olipa homma
kestänytkin kahdeksantoista
tuntia yhteen menoon!

Kun kalusto oli jälleen lähtii
kunnossa, tuuskahtelivat miehet
jo mikii mihinkin, ja jokaisen

turkinkauluksen alta alkoi kuu-
lua tuttua tuhinaa. Tuomisen
täytyi vielä kertaalleen kiiydä
läpi päivän ohjelma. Raportit
oli raapustettava kuntoon Vs-
keskukseen lähetettäväksi, sillä
aamulla voi olla jo uusi urakka
edessä. .. tr

Tämä artikkeli on julkaistu "Helsin-
gin palolaitoksen veteraanit" -leh-
dessä vuonna 1980.

Kaikkialla palaa

fuhGr iei
fuhoo'
velsftrein
kit hieman madaltua, mutta tG
dettuaan ett?i §llä kestää vielä
tunnin jos toisenkin, palaa jäl-
leen ajatuksiinsa.

'I ucminen on jäähdytysvettä
käsin koetellessaan vetänyt käsi-
neen kiidestään ja siinä sattuu
silniään kovettumat ja känsät
kiimmenpohjissa ja sormien si-
säsivuilla.

Tuominen hymähtää kåinsäi-
sille lcämmenilleen. Ei ne olleet
Tuomisenpojan tassutkaan tuon
näköisessä kunnossa ennen,
mutta silloin kun neuvottelijat
hikoilivat neuvottelupiiydän ää-
ressä rauhan sailyttamiseksi, hi
koiltiin paloaseman pajassa ala-
simen ja ahjon ääressä. "Jos tu-
lee sota", sanottiin, "kalusto ei
riitä lisätylle sammutusmiehis-
tölle ja §mmenille samanaikai
sille sammutuskohteille. "

Lisää oli leivottava palopostin
pystyputkia, -avaimia ja monta
muuta välttämätöntii kaluston
osaa. Pari viikkoa oli painettu
kuusitoista-, jopa kahdeksan-
toistatuntisiakin työpäiviä. Sep
pä veti käsivarren vahvuisen
hehkuvan rautamurikan ahjos-
ta, piteli pihdeillään alasimella
ja antoi klisivasaralla tahtia sa-
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malla kun kaksi miestä - Tuo
minen toisena - takoi §mmen-
kiloisilla moukareilla vuorotah-
tia että kipinät sinkoilivat. Se oli
kovaa aikaa, muistelee Tuomi-
nen, mutta ennen sitäkin olisi
tehnyt kun näilä totaalisia tuli-
paloja sammutellut.

18 TUNNIN URAKKA
Tuomiselle tuli kuitenkin heti
uutta ajattelemisen aihetta. Lä-
hetti pinkaisi tulipalopaikalta ja
ilmoitti tuoneensa määräyksen
Tuomisen sammutusyksikön ir-
rottautumisesta ja lähtemisestä
uuteen osoitteeseen.

"Jaa-at - enkös minä sitä ar-
vannut, ei tämä ole ainoa tulipa-
lo tänään, eikii vielä sekåän, mi-
hin ny menemme", tuumi Tuo
minen.

Niin kuin ei ollutkaan. Kun
Tuominen katseli iltamyöhällä
pimennetyn kaupungin yli nä-
kyvåiä loimotusta voi hän todeta

§mmeniä tulipaloja vieläkin
loimottavan samanaikaisesti.
Seuraavana päivänä selvisi, että
niitä oli ollut yhteensä kuusi-

§mmentäyhdeksän.
Osoitteesta toiseen tyyrättiin

Tuomisen yksikköä. Aina kun
pahin oli voitettu jätettiin jälki-
sammutus täydennysmiesten
huoleksi ja taas mentiin uuteen
paikkaan.

Letkutäydennystä oli sentään
välillä haettava keskusasemalta
ja jälleen jatkamaan samaa

sammutusshowta.

Vastaukset
l. Viipurin linnan torniin
nousi valkoinen paita tila-
päisenä lippuna kaupun-
gin vapautuksen merkiksi.
2. Talvelan VI Armeija-
kunnan Osasto t agus
saavutti Syvärin l,otinan-
pellon alueella.
3. Vienan ja Aunuksen
kauppaosakeyhtiö.
4. Karhumäki vallattiin,
Englanti ja Kanada julis-
tivat Suomelle sodan, Val-
tioneuvosto julisti takaisin
vallatut alueet jälleen val-
takuntaan kuuluviksi, sak-
salaisten eteneminen Mos-
kovan edustalla piättyr

Puna-armeijan aloittaessa
suurisuuntaisen vasta-
hyökkäyksen.
5. Saksan 6.Armeijan
komentaja sotamarsalkka
Paulus allekirjoitti antau-
tumisasiakirjan Stalingra-
dissa. Sotavankeuteen
marssi 91 000 saksalaista.
6. 200 grammaa.
7. 1200-1400 kaloria
päiviissä.
8. Eduard Dietl, jonka
maine perustui sitkeään
taisteluun Narvikin omis-
tamisesta kevåiällä 1940.
Myöhemmin hän toimi
Suomessa olevien saksa-
laisten joukkojen komen-
tajana.
9. Neuvostoliiton ilma-
voimat pommittivat Hel-
sinkiä yhteensä 2120
pommituslennolla. Onnis-
tuneen ilmatorjunnan an-
siosta vain 5-6 %o pom-
meista putosi kaupunkiin.
10. Burlov jäi JR 57:n
miesten vangiksi lähellä
l-appalaisenmäkeä Kan-
naksella 28.5. 1944. Kuu-
lustelussa hän kertoi venä-
läisten valmistelevan suur-
hyökkäystä Karjalan kan-
naksella.



AIMO HUHTALA

OLI TODELLA

Lehtemme tämän vuo-
den elokuun numerossa
kertoi rehtori Onni
RautavaBlenheim 140:n
kohtalokkaasta lennos-
ta 31.8.1941.
Yleisesikuntaeversti Ai-
mo Huhtala, silloinen
Iuutnantti, joka aluksi
toimi koneen tiihystä-
jänä ja toisessa vai-
heessa ohjaajana, ker-
too asiasta omalta
kannaltaan.

YSfÄvÄNl Onni Rautava mai-
nitsee olevansa epätietoinen siitä,
miksi hii:äsän kylän yläpuolelle

mentiin toisen kerran.
Asia on niin, että pommitus ta-

pahtui juuri Prääsiissä ja nimen-
omaan tällä toisella ylilennolla. En-
simmäisellä kerralla olimme lentä-

neet sen verran silusta, enä havait-
tuamme kylän raitilla olleen
"lihavan" maalin, emme enä eh-

tineet saada sitä tähtäimeen - oli
matala pilvikorkeus ja heikohko
näkyv)rys. Näin jouduimme uusi-

maan ylilennon.
Rautava kertoo. etä pommit

pudotettiin ennen Pråiäsä jonkin
kolonnan sekaan. Näin kyllä ai-

oimmekin tehdä, mutta viime het-
kellä mieliimme iski epäilys, etä
havaitsemamme joukot saattavat-
kin olla omia eteneviä osastoja, ja
näin jätimme pommit pudottamat-
ta. Joukot kylläkin olivat 10-15
km meille ennen lähtöämme ilmoi-
tetun rintamalinjan iäpuolella,
mutta tiesimme myös, ettii linjat
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olivat tuolloin nopeassa liikkeessä.
Präiisiissä omien joukkojen pom-
mittamisen vaaraa ei enä ollut.

Pasurin haavoittuminen tapah-
tui, kuten Rautava kertookin. juuri
lällä toisella ylilennolla, muutamia
sekunteja pommien pudotuksen
jälkeen.

Rautava antaa ymmärtiä, että
hän ei heikohkojen sisäisten yh-
teyksien takia voinut aina piiiistä
selville siiä, mitä edessä ohjaamos-
sa puhuttiin ja puuhattiin. Kerrot-
takoon llissä tiiydennykseksi, ett?i

kun koneessa räsähti, Pasuri ei heti

Takana toimiva konekivääriampuia on yksin

huomannut. että häneen oli osu-
nut. Hänen ensimmäinen kysy-
myksenså oli:

- Sattuiko sinuun?
Samalla hetkellä huomasin. että

Pasurin oikeasta hihasta suihkusi
verivirta. Vuodon runsauden pe-

rusteella ymmärsin, että valtimo oli
katkennut ja totesin saman tien:

- Sinuunhan se on osunut! Nyt
on aika kiireesti vaihtaa paikkaa.

- Niinpä taitaa olla, myöntyi
Pasuri.

Paikan vaihto toteutettiinkin sit-
ten heti. Emme kuitenkaan kiireis-

sämme huomanneet irrottaa kuu-
lokejohtojamme koskettimistaan
ja niinpä Pasurin istuessa tähystä-
jän paikalle oma kuulokejohtoni
jäi hänen alleen. Pääni tempautui
oikealle alas enkä nähnlt maastoa
ollenkaan ennen kuin sain päähi-

neeni leukahihnan avatuksija pää-

hineen pois päästäni. Tämän jäl-
keen saatoimme vaihtaa päähineitä
ja sain tilaisuuden kutsua Rauta-

van eteen. Ei siis ollut mikään ih-
me, ettei Rautava voinut joka hetki
pysyä muuttuvien tilanteiden tasal-
la.
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Ohjaaja ja tähystäjä ovat kiinteässä yhteistyössä

Mainittakoon sivumennen, etlä
koneemme oli märä lennon jäl-
keen laskeutua Värtsilän kenälle,
jonne koko laivue oli seuraavana
päivänä siirtymässä. Koska kui-
tenkin oli arvioitavissa, että liiäkin-
tähuolto olisi Värtsilåissä vaikeasti
tavoitettavissa, pätimme palata
takaisin Onttolan kentiille.

Rautava kertoo, ettii vielä seu-

raavana päivänä haavoittumisen
jälkeen läkärit eivät voineet sanoa

tulisiko Pasuri selviämiän. Kui-
tenkin haavoittumispäivän iltana
kävin silloisen majuri Eskolan ja
silloisen luutnantti Riidyn kanssa

sairaalassa tervehtimiissä Pasuria,
joka juuri oli toipunut leikkauksen
jälkeisestii narkoosista ja ehtinyt jo
saada VR 4:n piiällyslakanansa
reunukseen. Sairaalassa meille ker-
rottiin, etä heidiin nähdäkseen
enin vaara on jo ohi.

Alleki{oittanutta hiukan huvit-
taa, ettii Rautava samoin kuin
everstiluutnantti Eskolakin kirjas-
saan "lrnäminen oli vältämätön-
tä" kuvaavat laskumme tapahtu-
neen "korkean pompan" kera. Es-

SA-kurtt

kola ei laskua nähnyt, koska hän
oli silloin esikunnassaan Onttolan
kasarmialueella ja kuuli tapahtu-
mista vasta mentyäni esikuntaan
ilmoittautumaan ja suoritusilmoi-
tusta tekemän.

Tietysti hyvälle tarinalle antaa
väriä ja lennokkuutta kuvaus
pompasta, joka helposti onkin ku-
viteltavissa tähystäjän tekemiissä
laskussa. Omasta mielestäni lasku
oli normaali ja jopa erityisen siisti.
koska varmasti tein sen poikkeuk-
sellisella huolella. Olinhan senään
lentän)'t myös ohjaajana kaiken
aikaa, vaikka Bl-kurssi oli kadet-
tikouluun lähtiessäni keväällä 1940

keskeytynyt. Tullessani kesäkuussa

l94l takaisin laivueeseen ei kurssia
ehditty jatkaa eikä siihen katsottu
olevan aihettakaan, koska laiw-
eessa oli puutetta tähystäjisä mut-
ta ei erityisesti ohjaajista. .

lrnnon jälkeen Eskola ilmoitti
BL-kurssini tulleen loppuun suori-
tetuksi, ja ettii jäljellä on eniiä tar-
kastuslento, mikä suoritettaisiin
lähimmiissä tulevaisuudessa, kuten
sitten tapahtuikin. tr

PAI.VETTIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantaitai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Ti laukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNäT
Kotimaahan 12 kk 1 25 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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PAI,VETIIKORTH
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMA-
_ kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
LJ Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

- 
/- 198 

- 
alkaneen tilaukseni.

fl Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
E Tilaan Kansa taisteli -lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
E Olen iatkotilaaia. n Olen uusi tilaaja.

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoilus

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 
'198 

- 
alkaen:

Uusi iakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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YL loulol
sotovuosinokin
Ylioppilaskunnan Lau-
lajien henki on kautta
vuosikymmenien ollut
suomalaiskansallinen
isänmaallinen henki.
Laulajapolvi toisensa
jälkeen on tehnyt työtä
Suomen tulevaisuuden
hyväksi.
Vuonna 1943 tämä
Suomen tunnetuin kuo-
ro vietti 60-vuotisjuh-
laansa sodan olosuh-
teissa.

YL laulaa Äänislinnan teatterissa 19{}

VEIKKO KATAJAINEN

YLIOPPILASKUNNAN LAU-
LAJAT - YL - syntyi aikanaan
siksi. että ainoassakaan siihenasti-

sessa akateemisessa kuorossa ei sal-

littu laulettavan suomeksi. Kuoron
perustaminen oli protesti suomen-
kielen puolesta.

Neljäkymmentä ruotta takape-
rin, YL:n valmistautuessa viettä-
mään 6G.ruotisjuhlaansa, olivat
YL:n jäsenet asepulussa ympärieri
rintamia puolustamassa maatam-
me. Sodasta huolimatta haluttiin
näyttää, ettei kulttuuri kuole vai-
keissakaan olosuhteissa. Niinpä
YL vaikeuksista huolimatta päätti
viettää syntymäpäiviään, vieläpä
kahdessa paikassa. Itä-Karjalassa
ja Syvärillä päin sotivat sopivat

konserttipaikakseen Äänislinnan

.ja Karjalan kannaksen soturit Hel-
singin. Radio yhdisti nämä konser-
tit, joten väliin kuultiin laulua rin-
taman läheislydestä ja välillä taas

Helsingistä orkesterisäestyksellisiä
esitvksiä YL:n ja radio-orkesterin
yhteisesityksinä.

Kun noista ajoista on kulunut
melkoinen rupeama on parasta

turvautua YL:n kansioimaan his-

toriikkiin, vaikkakin Rajajoen ke-

vätliejuisista taisteluhaudoista Hel-
sinkiin tulleena omaan henkilö-
kohtaisiakin muistikuvia Helsingin
60-r,uotisjuhlilta. Tuo historiikki
on esitetty YL:n seuraavan wosi-
kymmenen eli TGvuotisjuhlien yh-
teydessä julkaistussa teoksessa. jos-

sa Itä-Karjalaa koskevan osan on
kirjoittanut Kluu;; Vartiovaora ja

Helsinkiä koskevan osan Kalervo
Viinikaihen.

Todettakoon kuitenkin aluksi,

että YL menetti sodissa kaikkiaan
57 jäsentään, joista 29 talvisodassa.
Se oli melkoinen harvennus laulu-
kunnan riveissä, joissa yleensä noin
100 jäsentä osallistui ja osallistuu
aktiivikuoron harjoituksiin. olleti-
kin kun kaatuneista suurin osa

luonnollisesti oli juuri ätä aktiivi-
kuoroon osallistuvaa joukkoa.

Hieman lyhennellen siis YL:n
TGruotishistoriikin kertomaa:

Itä-Karjalan konsertti
Äänistinnassa
Kuoron vahvuus oli 80 laulajaaja
se sai johtajikseen Olavi "Julle"
Kortteen Aunuksen suunnalta ia
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Han i Ruudun Syvärin alajuoksulta.
Konserttimatka oli kolmipäiväi-
nen, 5-7.4. 1943. ja konserlti-
paikkana Äänislinnan teatteritalo.

"Ja niin marssivat ryhdikkäät
asepukuiset rivit konsertti-iltana
(6.4.) Teaneritalon lavalle ja salin-
tiiyteinen yleisö vastaanotti heidät

- niinkuin aina YL:n - raikuvin
suosionosoituksin. Mutta tähän
konserttilavalle nousuun liittyi sel-

lainen ilmapiiri, sellainen yltäväkc-
vä tunnelma, jota ei varmasti ole
missään aikaisemmassa eikä jäl-
keentulevassa YL:n konsertissa
eletty. Se välittyi ensi lauluista al-
kaen yleisöön, joka virittyi oitis
samalle aaltopituudelle kuoron
kanssa. ja konsertin viimeinen
osasto muodosti huipentuman sii-
nä isänmaallisen juhlan aidossa

tunnelmassa. valtasi kaikki muka-
na olleet. olivatpa he sitten kuoron
riveissä laulamassa tai kuulijoina
salissa."

Ansioitunut laulajaveteraani
Erkki "Ericus" Saarinen esitteli
Äänislinnan YL:n terveiset radion
välityksellä kotirintamalle ja Hel-
sinkiin kokoontuneelle YL:lle lau-
suen muun mui§sa:

"Emme vietä tätii juhlapäivää

tavanomaisen laulajain ilon mer-
keissä. Omistamme juhlan YL:n
hengelle, YL:n suomalaiskansalli-
selle, isänmaalliselle hengelle. Se on
nostanut YL:n laulun siivet korke-
alle halki kuuden luosikymmenen.
Sävelin ja runokuvin sillä on herä-
tetty ja ylläpidetty uskoa kansas-

samme vaikeimpinakin aikoina.
lauluin laulajapolvi toisensa jäl-
keen on siinä vannoutunut työhön
Suomen onnellisen, suuren tulevai-
suuden hyväksi - silloinkin kun ei

saanut eikä voinut puhua - -"

Konserttia seuranneena pärvänä

Äänislinnan YL kierteli laajan so-

tasairaalan eri osastoilla laulamas-
sa ja ilahduttamassa haavoittuneita
aseveljiään. Kuusisen palatsin kel-
larissa vietti joukko vielä lopetta-
jaiskaronkkaa palaillen sitten ku-
hn omaan rksikköönsä. Konsen-
titoiminta jatkui vielä 6Gruotisjuh-
lien jälkeenkin niin Äänislinnassa

kuin Karhumäen suunnallakin.

Radiokonsertti
Helsingissä
Helsinkiin oli kokoontunut noin 50

aktiiviiäsentä.la suuri joukko van-

hoja partoja, muiden muassa
YL:ää perustamassa olleet lznr-
pön, Sicgherg ja Varm«vuori. Paivit
aloitettiin kunniakäynnillä laulu-
kunnan kunniajohtajan Heikki
Klemetin kotona Kulosaaressa.

Sieltä siirryttiin sankarihaudoille
Hietaniemeen sekä Juhana Wil-
helm Snellmanin haudalle.

Olosuhteista johtuen ei pääkau-
pungissa voitu pitää juhlakonsert-
tia. Päädyttiin radiokonserttiin.

Ennen lauluohjelmaa laulukun-
nan puheenjohtaja Pauvo "P«ut'i"
Pitkäncn esitti Helsingin kuoron
tervehdyksen Äänislinnassa .fa rin-

tamilla olleille laulajaveljille, Bcrrel
S.jöström, jonka prosessin tentisvå

sitten myöhemmin vapistiin, Van-
han YL:n tervehdyksen ja lopuksi
Kuisma puhui sytytäviä sanoja
merkkipäivän johdosta.

' Aktiivi-Yl lauloi Martti "Pys-

s.ti' Tutuscn johdolla omat osas-

tonsa, osan a cappellaa ja osan or-
kesterisäestyksellisiä teoksia, ja
Vanha-YL omansa Heikki Kleme-

tin johdolla. Osastojen välillä ra-
dioitiin Äanislinnan YL:n esitykset
ja tervehdykset. Ohjelman päätti

komeasti Porin marssi. niinkuin
niin monasti YL:n konseneissa.
Välinömästi konsertin jälkeen seu-

rasi radio-ohjelmasssa kuulokuva-
sar.fa YI-:n 60-vuotisen toiminnan
taipaleelta.

.luhlien huipentuma oli radio-
esiintymistcn .jiilkeen Rakennus-

mestarien talossa alkanut veljesilta.
Siinä unohtuivat sota ja ankea ai-
ka. vanhat tutut kvartetit kajahteli-
vat pitkin iltaajajohtajia nousi yksi

roisensa jälkeen johtamaan tätä
suurkuoroa.

Lomien päätyttyä palaili tämä-
kin kuoro takaisin taisteluhautoi-
hin vastaanottamaan tulevia ta-
pahtumia ia kesän 1944 valtavaa
hyökkäysaaltoa, joka vei vielä mu-
kanaan monen laulajaveljen YL:n
riveistä- D

Helsingissä konsertoinut YL laulutervehdyksellä Heikki Klemetin fuona Kulosaaressa. Edessä Heikki Klemetti ia Pyssy Turunen.
Takana toinen oikealta kirioittaja

Kuva kirjoittajan
yksikön lll/JR 47:n
kuoroharrastuksista.
Pataljoonan kvartetti
esiintyy iouluiuhlassa
Raiajoen aseman
raunioissa 400 metrin
päässä etuliniasta
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Reseruiläinen-aikakauslehden numerossa
5/83 on kuva ratsuväenkenraali Torsten
Stålhandsken vaakunakilvestä.

Ikävä kyllä - se ei ole hänen vaakunan-
sa.

Tämä suomalainen ratsuväenkenraali on
monessa muussakin suhteessa kiinnostava
persoonallisuus.

Oikea Torsten Stålhandsken vaakuna on tämän näköinen

palveli Åke Tottin ratstrväessä. Hä-
net ylennettiin everstiluutnantiki
FranKurt an der Oderin valtauk-
sen jälkeen 1631.

Rohkeilla hyökkäyksilliän hän
hakkapeliittoineen usein ratkaisi
taistelun kulun. Breitenfeldin suur-

taistelussa 7.9.1631 hän johti
suomalaisia ratsumiehiän rinta-
man oikealla siivellä ja valloitti rä-
mäkällä hyökkäykselliän koko vi-
hollisen tykistön. Tämän ansiosta
hänet ylennettiin everstiksi. Sekä

Lechvirran ylimenossa että Witt-
stockin tuhoamistaistelussa hänen

mainitaan osoittaneen suurta roh-

keutta ja piiätäväisyyttä.
Hänet tunnettiin myös vastusta-

jan puolella. Tuon ajan saksalaises-

sa kirjallisuudessa mainitaan usein
" Staalhanz".

Liitzenin taistelussa 6.11.1632
kaatui Ruosin kuninkaan ohella
myös saksalaisten keisarillisten
mainehikas sotamarsalkka kreivi
Poppenheim. Kuninkaan jälkeen

nimitettiin evankelisten armeijoi-
den komentajaksi sotamarsalkka
Johan Banör. Stålhandske ylennet-
tiin kenraalimajuriksi ja nimitettiin
komentajan apulaiseksi. Ban6rin
kuoltua 164l tuli ylipälliköksi yh-

SUOMESSA esiintyi ennen Tors-
ten Stålhandskea samanniminen
rälssisuku, joka aateloitiin 1574 ja
rekisteröitiin Ruotsin Ritarihuo-
neella 1625 numerolla 98. Reservi-

läisen kuva esittåä ätä vaakunaa,
jonka kilvessä on kaksi soturin-
hansikasta ja niiden alla tappara.
Kenraali Torsten Torsteninpoika
Stålhandske, joka äitinsä puolelta
polveutuu itii-Uudeltamaalta, käyt-
ti omaa vaakunaansa, jossa hansi-
koitu käsi pitelee lyhytä ylöspäin
suunnattua miekkaa.

Miksi sitten Torsten Stålhands-
ken oikeaa vaakunaa ei rekisteröity
Ruotsin Ritarihuoneella? Siksi, että
Ruotsissa eli Uinsi-Götanmaalla
StåLlhandske-niminen suku, jonka
yksi jåisen 

- kenraali hänkin -vätti vuonna 1643, ettå suomalai-
selle suvulle aikanaan rekisteröity
vaakuna tarkoittikin vain tuota
ruotsalaista sukua. Sodan jatkues-
sa asia jäi ratkaisematta, odotta-
maan Torsten Stålhandsken paluu-
ta kotimaahan.

SUOMALAISTA
JUURTA
Torsten Stålhandske syntyi äitinsä
sukutilalla Hummelsundin karta-
nossa Porvoon pitiijiissä 1594. Isä,

myöskin Torsten Stålhandske, kaa-
tui Stångebron taistelussa 1598. lii-
ti Kain Lydeckintytrir oli Porvoon
lääninvoudin tytär.

Monissa yhteyksissa esiinWä väärä
vaakuna oli Ruotsissa asuvan
Stålhandske-suvun, mutta ei Torsten
Stålhandsken vaakuna

Jo nuorena Torsten antautui so-

tilasuralle seuraten paa§ina skot-
lantilaista eversti Patik Ruthwenia
Skotlantiin. Sielä palattuaan håin

palveli Ruotsissa kohoten ajan ta-
van mukaisesti kaikkien aliupsee-
riarvojen kautta vänrikiksi Henki-
kaartissa 1622.

Kuningas Kustaa II Adolin Lii-
vinmaan sotiin hän osallistui skot-
lantilaisen evercti Cocbumin ryk-
mentissä. Eversti on haudattu Tu-
run tuomiokirkkoon.

Liivinmaalta Torsten Stä-
handske seurasi kuningastaan Sak-
san sotanä)ttämölle, missä hän
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Torsten Stålhandske, suomalainen ratsuväenkenraali, 1594 1644 (Museovirasto)

Hangon edustalla "Hauensuolen" kalliopiirroksissa on vaakuna oikein, mutta nimi
tekstattu kivenhakkaajan taiteilijan vapautta käyttäen
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tä taitava sotaherra, ruotsalainen
kreii kruMrt Torstenson.

PAHAMAINEISET
HAKKAPEL!ITAT
Mutta sota vain jatkui.

Saadakseen sen vihdoinkin lop-
pumaan päätti sodanjohto iskeä

arimpaan paikkaan. keisarin omiin
perintömaihin. Muodostettiin vah-
va ratsur'äkiarmei ja. jonka komen-
tajaksi määräuiin 1639 kenraali-
majuri Stålhandske. Sen tuli edetä
keisarin perintömaihin Schlesiaan
ja Böhmiin sekä tuhota ja hävittää
nämä maat perinpohjin - jorra
keisari tuntisi vahingot omissa na-
hoissaan ja suostuisi vihdoinkin
rauhaan. Stålhandsken armeijaan
määrättiin suhteellisesri enemmän
suomalaisia kuin ruotsalaisia rat-
suväkirykmenttejä.

Totaalista hävitystyötä kesti
kolmisen vuotta. Sen johdosta sekä
ruotsalaisten että varsinkin suoma-
laisten hakkapeliittojen maine on
Keski-Euroopassa huomattavasti

huonompi kuin mitä muistamme
setä Topeliuksen kertomuksista.

Leipzigin toisessa suurtaistelussa
23. 10. lM2 Stålhandske haavoittui
ja sai vlennyksen ratsuväenkenraa-
liksi. Maattuaan jonkin aikaa toi-
pumassa Stettinissä hän ehti vielä
samana !,uonna osallistua ylipääl-
likkö Torstensonin ytlätyshyök-
kävkseen Schteswigiin, missä
Stålhandske löi tanskalaisarmei-
jrm.

Seuraavana wonna, lg4,
Stålhandske kuoli Haldebossa Jyl-
lannissa. Hän oli 9.4. 1&3 mennyt
naimisiin Kankaisten sukua olevan
Kristina Hornin kanssa. Avioliitto
oli lapseton, joten hänen sukuhaa-
ransa sammui tähän.

Mainehikkaan soturin maalliset
jäännökset kätkeniin 3.8.lW
suurin juhlallisuuksin Turun tuo-
miokirkkoon.

Isänmaa palkitsi sankariaan
useilla maakartanoilla Porvoon
ympäristössä. Sitäpaitsi hän osti
useita kartanoita, muun muassa

Tervikin ja Illbyn. Sekä Stål-
handske itse että hänen leskensä

tekivät suuria lahjoituksia Turun
tuomiokirkolle.

Torsten Stålhandske oli maail-
maa nähnyt, sivistynyt ja kielitai-
toinen upseeri - hän puhui kuutta
kieltä. Säilyneet raportit kertovat,
että suomalaiset upseerit käyttivät
keskinäisessä kirjeenvaihdossa sa-

lakielenä suomea, jota ei ainakaan
vihollinen kyenny selvittämään.

Stålhandskea on joskus väitetty
jopa julmaksi ja raa'aksi juopotteli-
jaksi. Kyse saattaa tällöin olla
Schlesian ja Böhmin sotaretkestä,
jossa pitikin tuhota mahdollisim-
man paljon kyliä ja kaupunkeja.
Stålhandsken lanko kenraali vor
Pfue l, joka tuolloin komensi saksa-

laista rykmenttiä, kerskaa hävittä-
neensä maan tasalle 800 kylääl Ei-
pä ihme, että hakkapeliitoilla oli
Saksassa huono maine.

Saksassa kerrotaan, että siellä
jossakin sy{åiseuduilla vieläkin pe-

lotellaan lapsia:

- Ellet nyt ole kiltti, tulevat
hakkapeliitat!

Kerran kuulin jopa väitettävän,
että eräs ruokalaji, " Hackepetter",
olisi hakkapeliittain perua. Miksi-
päs ei - ruoka on eräänlaista li-
hamuhennosta!

HARMILLISIA
EREHDYKSÄ
Vaakunoissa on usein ammatti-
miestä harmittavia erehdyksiä.

Eräs tällainen on lasimaalaus Tu-
run tuomiokirkon Stålhandsken
kuorissa, johon taiteilija on maa-
lannut väärän Stålhandske-suvun
vaakunan, vaikka kenraalin kupa-
riarkun kannessa on nähtävissä oi
keakin vaakuna. Myös kenraalin ja
hänen puolisonsa marmorisessa
hautamuistomerkissä on oikea
vaakuna, joka on virheenömästi
ikuistettu myös Ruotsin Kansal-
lismuseossa olevassa kenraalin
muotokuvassa. Helsingin Kansal-
lismuseossa oleva sinne Paraisten

kirkosta siirretty vaakunakilpi on
sen sijaan värä.

Hangon edustalla olevassa saa-

ressa ovat edelleen nähtävissä kuu-
luisat kalliopiirrokset. Tässä

"Hauen suoli" -nimisessä kahden
saaren välisessä luonnonsatamassa
joutuivat matkalaiset odottele-
maan sopivaa purjehdussäätä.

Sen ajan suurmiehet hakkautti-
vat odotellessaan nimensä kal-
lioon. Muiden suuruuksien joukos-

sa on siellä Stålhandsken oikea
vaakuna ja kivenhakkaajan oi-
keinkirjoitustaitoon perustuva ni-
mikirjoitus "Torr-sten stol-
handske". Vuosiluku 1622 ker-
too, että 2S-vuotias suomalaispoi-
ka oli juuri tällöin saanut
upseerinarvon - lieneekö käyn1t
nä1ttämässä komeuttaan koti-
maassa... tr
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Suomoloisten soturien
"Säälittävää oli nåihdä sotamiehidmme,
kun he Ruotsin puolella sivuuttivat ensim-
mäisen neljännespatsaan. Itsestään h. py-
sähtyivät, koko perääntyvä pataljoona,
kääntyivät ympäri ja katsahtivat vielä ker-
ran Suomeen päin. Monen silmiin nousi
kyyneleitä. Sitten jatkettiin matkaa."

Näin liikuttavasti kertoo perimätieto pe-
rääntyvän armeijan tulosta Ruotsin maape-
rälle 13.12. 1808.

Monen matkan pää oli Ruotsi.

HAAPARANTA oli Suomen so-
dan 1808-{)9 aikana vähäinen ky-
lä, joka oli saanut nimensä Haapa-
niemen majurinpuustellin mukaan.
Kruununprinssi Carl Johanin ni-
melle omistettu kaupunki Haapa-
rannan läheiswdessä ei ollut onnis-
tunut kehittvmään ja oli sammu-
nut, mutta Haaparanta uuden itä-
raian därimmäisenä kauppapaikka-
na alkoi vaurastuil korvaamaan
menetettYä Tomion kaupunkia.

Tästä alkoi perääntwän suoma-
lais-ruotsalaiscn armeijan rippei-
den raskas mansi Ruotsin maape-
rällä. Lähes poikkcuksetta nämii
miehet olivat suomalaisia.

Sodan ankarat rasilukset. ravin-
non ja lääkkeiden puute painoivat
pian leimunvr sodan uuwttamiin
miehiin. Ei ollut ruokaa. ei ollut
vaatteita. ei jalkineita: oli vain haa-
voja, sairauksia ja tuskaa.

Kun Suomcn sodasta lil08-09
oli kulunut 150 vuotta. antoivut
ruotsinpuoleisen Tomionlaakson
kunnat kansakouluntarkastaja tr l/rÄ

liont Sncllin tehtäväksi tutkia ta-
pahtumia. .joita sodan loppuvai-
heessa oli tiiällä sattunut. Snell.jul-
kaisi vuonna 1959 vähäisen vihkon
"Finska krigets slwskede I808-0E'
(Suomen sodan loppuvaihe I 808-
09). Ki4oittaja pahoitteli sirä. errä
läninarkisto oli palanut sodan jäl-
keen, joten vain perimätiedoilla oli

enää merkitvstä. Näitäkin esiintyi
enää hyvin vähän.

HAUTAUSMAITA
ON PALJON
Sodan l808-09 loppuvaiheen so-

tilashautoja löytyy kuitenkin pal-
jon. Niitä on Vo.lakkalan Selkäsaa-

ressa. Revonsaaressa. Vuonossa.
Kukkolan Fräkinsaaressa, Säivin
Tervasaaressa ja muuallakin. Pe-

rimätieto on kuitenkin kulkenut
erittäin huonosti. sillä haudat on
nimetty " r.r'ssgruvcncik si" - venä-
läishaudoiksi. joka on tietenkin ai-
van harhaanjohtava nimitvs Ruot-
sin armeijaan kuuluneille suoma-
laissotilaille.

Ruotsin Länsipohjassa ei käyv
tuon sodan loppuvaiheessa lain-
kaan taisteluja ennen kuin Höme-
forsissa. jossa venäläiset nousivat
maihin vlitettyään suurin vaikeuk-
sin Pohlanlahden Uumajan tasalla.

Hautojen kätköissä on siis lino-
irstaan haavoihinsa ja sotatauteihin
menehtvneitä sotilaita. Tarkastaja
Snellin mukaan kaikki alueet. joi-
hin sotilaita on sodan loppuvai-
heessa haudattu. ovat hautaus-
maiksi vihittyjä.

Selkäsaaren sotilashautausmaa
on joskus vmpiiröity puuaidalla,
mutta se on kaatunut. lahonnut ja
vähitellen hävinnyt. Yksinäisiä ris-
tejä ei alueella ole eikä haudattulen

sotilaiden määrää tiedä kukaan.
Vuonon Punasenkivenmäen hau-
tausmaa on maantien varrella.
mutta paikalla ei näy mitään
merkkejä hautausmaasta. Tdlle

alueelle kuljetettiin perimätiedon
mukaan vainajia heinähäkillä Vii-
nalan talosta, jossa oli kenttäsairaa-
la.

Sekä Selkäsaaresta että Puna-
scnkivenmäen hautapaikoilta on
k;ydettl, ihrnisen luita jopa pääkal-

Iojakin, joita on ollut paikallisten

asukkaiden muistoesineinäkin.

Pääkalloia eivrit vainajat ole kui-
tenkaan "rookannect" pois eikii
auveita ole tälillä kosklurn huvlittu.
Edes hautausmaan paikrrn omi\Ia-
jasta ei ole varmuutta. Siinä oli ol-
lut aikoja sitten här,innrt rnökki.
jossa asui omituinen erakko.

Samanlaisessa hoitamattomassa
kunnossa ovat kaikki Haaparan-
nan vmpäristön suornalaisel soti-

lirshlrudlrt. Seunrkrrnnat ovat .jos-
kus antaneet niiden kunnostukseen
pieniä määrärahoja. muut oval
asian unohtaneet.

Tässä yhteishaudassa Kalixissa on suomalaisia sodan 1808-09 sotilaita. Vaikka hau-
takivi kertoo sen alla lepäävän ystäviä ja vihollisia, ei se voi olla totta, sillå Kalixissa ei

taisteltu 1809. Tämäkin "ryssgraven" muistomerkkeineen on jo vaipumassa
unohduksiin
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hou,Cot Ruotsisso Teksti ja kuvat:
Yn.Iö JUUSTILA

KALIXISSA ON
HOIDETTU
SOT!LASHAUTA
Haaparannalta ctelään lähdcttäes-
sli lövtw ensin-rmäinen hoiclcttu so
tilrrshautlr K:rliristlr. ke:kelta irsu-

tusta. Se tunlrctlan paikkakunnal-
la "rt.r:r,qrzucnzl" nime llli sekin.
Hautakiven mukaan sen alla lepää

sekä r,striviri errä \,ihollisia.
Muttl srromulaincn rr krncntti

rrarssi vhii ctcliiiin, tasaisia ranta-
laakioita yhä kauernpana koti-
maitsta. Matkaa kuljettiin reitti:i
Tijre. Rriniie . Persii. Sunderbl,.
Ersnäs, Porsnäs. Piitinrc. .liitre.
Åby. Fnlstskiise. Innervik, Bure.
Sclct .ja Grimsmark.

Rr rsr liisurmeijan iohto pn'i
varusteita .ja mokaa uuprrneille

.joukoilleen. mutt:l kuninkaalta
silatu vastaus oli lvhvt: Eil Osoit-
taakscen suopeuttaan hän kuiten-
kin antoi luvan poikcta n-riiiir:ivk-
sistli siten. ettei upseercidcn tan in-
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Vuonon Selkäsaaressa lähellä Haaparantaa on sotilashauta-alue, joka on joskus suojattu puuaidalla. Tämäkin on vihitty sotilashau-
tausmaa

Tämänkin auklon painanteet saattavat kätkeä alleen suomalaisia kaatuneita
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Suomoloisten soturien
houdot Ruotsisso

Runebergin laulama ikimuistettava 5.
heinäkuuta 1809 on saanut muistomer-
kin Hörneforsissa Dunckerin kuolinpai-
kalle. Muiden HörneJorsissa kaatunei-
den suomalaisten haudat ovat teillä tie-
tymättömillä

nut marssin aikana käyttää pe-

ruukkia.
Nykyisen Eurooppl 4 -tien vur-

relle sopii vain vähän tuon ajan so-

tilastien näkymiä. Monet paikka-
kunnatkin ovat muuttuncet nime-
ään. Aikoinaan täysin suomenkie-

linen asutus on vaihtanut kielensä

ruotsinkieleksi.
Uumajasta löyty-v kirkkomaalta

Dunckerin ja kasakkaeversti Aero-
ko.//in hautamuistomerkit. Kirkon
lähellä on Döbelnille omistettu

muistokivi sen ikimuistoisen pu-
heen .i,rhtlosta. jonka hän piti suo-
mrliri\lclt joukkojen kotiuttamiscn
yhteydess:i tl. lokakuuta 1809. Näi-
lä kt,rnentiriien sotilasrnuisto-
rnerkkejli nä),tt.ivät nrotsalaiset
vaalineen.

Uunrajasta etelään Hömejoen
rannalla Hömeforsissa 5. heinä-
kuuta 1809 käytl,taistelu on säily-
nvt muistissa Dunckerin kaatu-
mispaikalla olevan muistokiven
ansiostu. Täällä kaatuneiden suo-
malaissotilaiden hautapaikkoja ei

ole enäii lö)idettävissä. Entisen
rurrkin kcntän aukiolla on painan-
teitir. lotkl voisiv:rt olla hautoja.

NORDMALING
VIIMEINEN
SUOMALAISKOHDE
Suomalaisten joukkoien eteläisin
kohde oli Nordmalin-sin kirkonky-
lä. .josta _joukot palasivat melko
pian takaisin ja kävivät vasta sr:n

jälkeen Hirrnelorsin taistelun. Joi-
takin rakcnnuksia kvlässä on so-

dan l80tl-09 ajoilta Olofsforsin
nrukin tienoilla sekä kirkon tapuli.

Koskaan ei ole kukaan tehnyt
selvinksiä siitä, miten paljon suo-
malaisil menehtvi tiillä Ruorsin so-

tamatkalla eikä nimennyt eri hau-
tausmaihin haudattuja. Ei edes

hautarrsrnuiden kokonaismäärä
ole tävsin sclvillä. Sotilashaudat
orat unohtuneet. vlrin muutamien
päälliköiden haudat ovat vaalittuja
Ruotsissa.

Asia ei ole kiinnostanut Suomea-
kaan. Onhan meillli omassa maas-

sammekin ainakin Kuivaniemellä
saman soclan sotilashautoja unoh-
dettuna.

Kahclen viimeksi k:iydyn suur-
sodan sotilashautoja hoidetaan
kaikkialla maailmassa. vaikkapa
entisten vihollistcn alueillakin.
Enelilntillisct hoitavat itänraisen
sodln sotilaittensa huutoja mei-
dänkin muassamme mm. Kokko-
lassa.

Meilla.la Ruotsilla on ollut varair

unohtaa sodan 1808-09 kovia
kokeneetruotsinkävijämme. tr

KEHITYS
KEHITTYY

- Mikä ero on optimistilla
ja pessimistillä sosialisti-
se§sa m:ussa?

,

- Pessimistin mielestii
kaikki on niin kurjaa ettei
kurjemmal«si voi mennä.
Optimisti on sitä mielfä, et-
ä kyllä voi.

VANHAN TE§TAMENNN

VAIKEUKSIA

Englantilainen, rans-
kalainen ja amerikka-
lainen keskustelevat
Evan ja Aatamin kan-
sallisuudesta.

- Aatami oli tieten-
kin englantilainen
gentlemanni, julistaa
engelsmanni. Vain
todellinen herrasmies
jakaa viimeisen ome-
nan vaimonsa kanssa.

- Hän oli ilmiselvä
ranskalainen! Yäittää
Ranskan mies. - Nai-
nen ei olisi niin helposti
voinut vietellä ketään
muuta.

- Totta kai hän oli
venäläinen! toteaa
jenkki. Kuka muu
voisi kuljeskella ympä-
riinsä alastomana, ja-
kaa yhden omenan
kahdelle henkilölle ja
kuitenkin kuvitella ole-
vansa paratiisissa?

KASKU KIERTÄÄ
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NAAPURIN
PUOLELLA
RUOHO
vlHREÄMPÄÄ
Jautalaisperlu hol@e
muuttolupaa I wael iin j a
joutuu virastossa hru-
lusteluun

- Teefie suuren ereh-
dylcsen, sarroo virlcailija
- Vanln veniiläircn sa-
nanlasleu toteoq ettö pa-
remmslta näWiiii aina
se paiklea jossa emme
ole.

- Olette aivan oil<eqs-
sa, toteoa juutalainen -
Juuri sil<sihiin me olem-
mekin menossa sinru
missö te ette ole!

YKSIPUOLUE-
JÄRJESTELMÄSSÄ
TAPAHTUU
- Mitö materiaaliotöl-
lö rakennuksella köyte-
töön seinöelementtei-
hk?

- Mikrobetonia.
- Mitii se on?

Kahdeksonlcym-
mentö prosenttia se-
menttiö ja kaksilcym-
mentö prosenttio mik-
rofonejo.

KATU-
HAASTATTE.
LUSSA

- Miss:i oleffe syntynyt?

- Sankt Petersburgis-
s:I.

- Missä vietiffe lapsuu-
tenne?

- Petrogradissa.

- Missä olette aikuise-
na tyiiskennellyt?

- kningradissa.

- Ja missä haluaisiffe
viettiiii eldkepiiivåinne?

- Sankt Petersburgis"
sil...

,
t

e

Kiriallisuutta

P;IIIASELAJIN
PIIRISTÄ
Jalkaväen Säätiö: Jalkaväen
vuosikirja XV, Joensuu 1983,
298 sivua, valokuvia.
Vuosikirja sisältää tavanomai-
seen tapaan sata sivua kuvia ja
tekstiä jalkaväen joukkoosas-
tojen ja sotakoulujen toimin-
nasta sekä vajaat kaksisataa si-
vua artikkeleita, yhteensä 14.

Erityisen kiintoisa on jalka-
väen kenraali Sokqri Simeliuk-
sen hieno arviointi sodanaikai-
sesta esimiehestään kenraali-
luutnantti Johan W. Htigglun-
disto. Majun Kari Hietanenker-
too maasodankäynnin teknilli-
sestii kehityksestä l98Glurulla
ja everstiluutnantti Touko Ris-
sonen palssarintorjunnan ny-
kynäkymistä.

Useat kirjoittajat - sotilas-
psykologi, yhteiskuntatieteiden
lisensiaatti Juhqni Sinivuo, ken-
raafimajuri Juhqni Ruutu, kent-
tärovasti Kari Vappula, majuri
Olli Nuoramo ja voimistelun-
opettaja Kauko Palvqlin -pohtivat jalkaväen sotilaille ase-
tettavia henkisiä ja fyysisiä vaa-
timuksia. Yksimielisiä ollaan
siitä, että jalkaväkimiehen teh-
tävä nykyaikaisessa sodassa on
ylivoimaisesti vaikein. Sinivuo
esittääkin selvästi asiasta tehtä-
vät johtopäätökset: varusmie-
histä tulisi parhaat valita päältä
jalkaväen taistelijoiksi. I-oppu-
jen joukosta löyyisi varmasti
teknistä näppäryyttä ja muita
tarvittavia taipumuksia muiden
aselajien sinänsä vaativiin teh-
täviin.

Vuosikirjaa, joka varmaan-
kin kiinnostaa esimerkiksi re-
serviläisjärjestöjen kerhoja, saa
jalkaväen joukko-osastoista ja
Piiäesikunnan jalkaväkitoi mis-

KAUPPA.
POLITIIKKAA
JA KORVAUKSIA
Hannu Heikkilä: Liittoutuneet
ja kysymys Suomen sotakor-
vauksista 1943-1947, Suomen
Historiallinen Seura, Helsinki
1983,221 sivua.
Väitöskirja, joka sisältää run-
saasti yksityiskohtaista nume-
rotietoa, käsittelee sotakor-
vauskysymystä päiiasiallisesti
ulkopoliittisena ongelmana.
Todetaan, että Suomen sota-
korvaukset olivat osa Neuvos-
toliiton jälleenrakennusohjel-
maa ja kohdistuivat Suomeen
samanlaisina kuin muihinkin
Saksan rinnalla taistelleisiin val-
tioihin. Suomi ei ollut millään
tavalla erikoisasemassa.

Kaikkensa ponnistaen Suo-
mi selvisi rankasta korvausoh-
jelmasta. Siitä oli hyvä ponnis-
taa eteenpäin taloudellisen ke-
hityksen tiellä. S.

"OLE KIROTTU
KOKO ELÄMÄSI
AJAKSI!"
Anna Eskuri (toimittanut Kaisu
Mikkola): Vastavirtaan,
WSOY, Juva 1982, 294 sivua.
Otsikon toivotuksella hyviisteli
suku nuorta oululaistyttöä, jo-
ka vapaussodan aikoihin avioi-
tui venäläisen insinöörin kans-
sa. Nuorenparin muutettua Sta-
linin Neuvostoliittoon olikin
siellä kirouksen toteutumiselle
mitä edullisin maaperä: avio.
mies vangittiin muutaman
vuoden kuluttua ja kuoli luon-
nollisen kuoleman nälkåiän jol-
lakin vankileirillä. Leski avioi-
tui uudelleen gruusialaisen insi-
nöörin, Berijan tuttavapiiriin
kuuluvan kommunistisen puo.
lueen jäsenen kanssa, joka
myöskin vangittiin ja ammut-
tiin muutaman luoden kulut-
tua. Leskellä ei ollut huolta
toimeentulostaan, sillä hänet-
kin vangittiin. Tuomio oli kah-
deksan vuotta vankeutta "kan-
sanvihollisen perheenjäsenyy-
destä". Jotenkin hänet unoh-
dettiin vapauttaa aikanaan,
mutta kymmenen vuoden is-
tumisen jälkeen Anna pääsi pa-
laamaan Gruusiaan.

Stalinin leirejä on kuvattu
monessa yhteydessä. Eskurin
kuvauksessa kiinnostaa kaik-
kinaisen kurjuuden lisäksi äy-
dellinen tietokatkos: harvoja
leirin ulkopuolelta tulleita uuti-
sia oli, että Suomi oli hyökän-
nyt Neuvostoliiton kimppuun
syksyllä 1939 sekä että Baltian
maat olivat Dq fiittyneet
"neuvostokansojen suureen ys-
tävälliseen perheeseen" - asia,
jonka pian vahvistivat Virosta,
Latviasta ja Liettuasta saapu-
vat vankilaumat.

Ihmeteltävää on ihmisen sit-
keys ja mukautumiskyky: ker-
toja sairasti leirillä lavantaudin
ja punataudin sekä normaalien
puutostautien lisäksi useaan
kertaan keuhkokuumeen, mut-
ta henki vain säilyi 34 kilon
"kansanyihollisessa". Sitkeätii
joukkoa nuo suomalaiset!

Kiintoisa kirja kaikille suo
malaisille - myöskin niille,
jotka Sykiäisen tapaan kaipaa-
vat voimakkaita kansanjohta-
jiu. E.

LAPSET JA SOTA
Rakel Hyviirinen: Kaivo, Tam-
mi, Helsinki 1983, 110 sivua,
piirroksia.
Hyvärinen kertoo novelleissaan
sotawosista Pohjanmaalla
omien nuoren tytön kokemus-
tensa pohjalta. Kida kuuluu
kustantajan "helppolukuiseen
nuortensarjaan".

Kirjailija kuvaa ratavarren
maalaiskylän elämiiä niukoin
tehokeinoin, mutta elävåisti ja
lämpimiisti. Sota antaa sille
oman värityksenvå: rintamalla
olevien isien ja poikien puolesta
pelätän, niukkuudesta yrite-
ään selvirå monin keinoin, odo.
tetaan rauhaa.

Pojilla on omat puuhansa:
rakennellaan tussareita ja tou-
hutaan muutoinkin aseiden
kanssa. Jännitys huipentuu ve-
lipojan rintamalta tuomaan
kranaatinheittimen ammuk-
seen.

Kirjaa elävöittiivät Olavi
Hankimon hauskat piirrokset.

Mukava nuorisokirja välit-
tää nykyiselle sukupolvelle
hauskasti sotavuosien lasten ja
nuorten ajatusmaailmaa. S.tosta.
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E rtp Väätäinen löysitalvella
1942 Aänisen rantakylästä Ti-
pinitsasta merkillisen vehkeen,
jonka käyttötarkoitus ei selvin-

nyt. Pojat epäilivät sitä läkärin
stetoskoopin korvikkeeksi -olihan sora-aika. Mikähän lie-
nee?

o
Ä.Cl rvo Tolonen, reservin kap

teeni ja sotaluosien Viestipatal-
joona 34:n 2.Komppanian
pällikkö, Lohjalta, muistelee
Syvärin aikoja sanoin ja sävelin
näin:

"Manaskuussa
neljcikymment' yksi

peitti lumi ronnat S.vv(irin.
Tririkin tuli muistiin

merkityksi:
siellrihcin me oltiin kumpikin.

-Silloin ken"an satoi lunta,
taakse jridnvt on kuin unta -
Kaukaa vielci 'siellii jossakin'
hiljaa virtaa vesi Syvcirin."
v!

alde Ponkala Torniosta
soitteli ja kertoi lukeneensa ja
tilanneensa lehteä ensimmäises-
tä numerosta saakka. Hän oli
tlytymätön lehtemme elokuun
numeron l0 kiperän kysymyk-
sen vastaukseen n:o 2. jossa vi-
hollisen pysä1'ttäjiksi Ihantalas-
sa mainitaan vain JR l2:n I ja II
Pataljoona, vaikka sekä Kir-
konmäen että Pyöräkankaan
taisteluihin osallistui tehok-
kaasti myös everstiluutnantti
Yrjö Karangon Erillinen Patal-
joona 16.

Ponkala on aivan oikeassa.
Ihantalasta puhuttaessa unoh-
detaan usein 6.Divisioonaan
kuulunut ja Ihantalassa JR
l2:lle alistettu Er.P 16. Paine-
taanpa nyt asia mieleen!

Ponkala on muuten sitä
mieltä, että kesällä 1944 vend-
läisten suurhyökkäyksen kär.1en

pysäyttämiseen osallistuneet
miehet ansaitsisivat oman tun-
nusmerkin. Ihantalan Ristin. -Toimitus on samaa mieltä -vähemmästäkin on mitaleja jael-
tu. Kuka panee toimeksi?

o
f 'änri-Sukrun rauhanliike )
käyttää tunnuksenaan saksaksi '
nasevalta kuulostavaa iskulau-
setta "Lieber rot als tot!" -"Parempi punaisenakin kuin
kuolleena." Sen alulla pyritään
tietenkin nakertamaan maan-
puolustusta.

Maanpuolustusväki on vas-
tannut iskulauseeseen ainakin
yhtä nasevasti: "'Parempi pu-
naisenakin kuin kuolleena'. sa-

noi rapu vähän ennen kuin pu-
tosi kiehuvaan kattilaan." -Niinpä niin...

o
TI apani Sinkkonen. Huvila-
katu 8 A 7, 00150 Helsinki 15,

tiedustelee, mikä yksikkö mah-
toi jatkosodan loppuvaiheessa
majailla hänen kotonaan Kon-
tiolahden kirkonkylän Sinkko'
lassa. Miehet asuivat pellon
reunassa teltoissa ja komento-
paikka taisi olla rakennuksessa.
Kenttäkeittiö höyrysi pihassa.

o
LfI lelppoa ei ole kelliiän!
Neuvosto-Karjala -lehti kirjoit-
teli elokuun viimeisellä viikolla,
että mm Kalevalan piirissä olisi
kä)rävä tositoimiin heinänteon
kanssa - Uhtuan neuvostoti-
lalla oli silloin vielä niittiimättä
satoja hehtaareja heinämaita.
Taitaapa olla neuvostolehmillä
ensi talvena kovat purtavat!

o

-..Lrgber
fOt äIS tot

lil.ilII - io.]i{ 1c/.ii rt.rii'Ii-lilÅ

394

svrir.rua rNr\,'


