Seuraavana esiintyy
venäläinen nuorisoliittolainen:

- Minä toivon, että
kaikki natsit tuhottaisiin maailmasta!

Thkapenkissä istuu
vanha juutalainen.

- Mitäs sinä toivot,
poikani? kysyy Pyhä
DIKTAATTOREITA Pietari.
- Onko varmaa, että
JA
edellä
esitetyt toivoVALTIOM!EHIÄ
mukset toteutuvat? tiedustelee varovainen
juutalainen.
Totta kai! Thivaan

-

SE OLI
SIIHEN AIKAAN
Brezhnq Wysi sihtee-

riiiän kirjoittamaan pulue4 matta vain tunnin
mittaisery leoslu hiin ei
eniiö jalwoisi pitiiii tavanomaisia lolmen tunnin paluitu

Sihteeri toi puheen ja
Brezhno luki sen pnluelakoulcessa Astuttuaan alas loroldeelta

hiin kiiiintlty viisyneenä
ja homistmeeru sihteerinsö pwleen:

Miniihiin kiiskin
kirjoittaa
vain tunnin
pia.
puluen ja ryrt se laitenJuutalainen miettii kin toas lesti lolnu
OMASTA TAKAA
ja
miettii. Lopuksi hän tanlia! Mil$i et tottele?
Miehityksen aikana erät
lausahtaa
kohteliaasti:
hollantilalset piruillesaan
- Pulre oli lcyllii kirVoisinko
siinä ta- joiteau
tervehtivät toisiaan huutavain tunnin mit-

o

vallat ovat kaikkivoi-

malla'Heil

Rembrandf,
-mikä tietenkin
risoi

pauksessa saada kupin
kahvia. . .

o

saksalaisia.

-

Mifii pelleilyä

tåimä

on? tiukkasi SS-upseeri
erdiiltä huutelijalta.
Totta kai te tiedätte:

-

meillä on omakin maalari,
vastasi hollantilainen viattomin ilmein.
Ilpo lrhtinen, Kulsankoski

o

Berliinissö tapahtui
1930-lwun
lopalla
..t ...
valurnen maanJlins-

tys Kun sen Wii
ryhdyttiin selvittö-

valtakuntwnmah
Nykyaikainen suihku- solklu Göringin asekone kuljettaa kan- takki oli pudonnut
sainvälistä matkustaj a- pöydiiltö laxialle
KAilSÄNVÄUSil

nen matkustaja

saa

esittää yhden toivomuksen, joka toteutuu.
Ensimmäisenä saa

suunvuoron saksalainen uusnatsi:
- Toivon, että

kaikki

Minä vain
toin sen lolmeru lrnpW-

-

leetw...

o
PUOLALAISTA
- Milloin kenraali laruzelski ottoo silmiltöön mustat silmälo-

Juri

en ren Reaganin
rur luyri ty st ä N eutv sto -

liitto oli siirtynyt tuntia
aileaivmpaan lesiiailuarl TNö jolttwn soapui Brezhnoin

siihle

ittelururlwyritylcen
vwl

joMosta prille jo nntia
ennen taphtumaa.

o
HELPPO LASKU
Tiedötkö, kuinka korkytyy
pikku juutalaispoika toi-

-kea on sosialismi?
selta.

Ei kaveri tiedä.
155 cm.

sit?

- Heti hm hön saa

Puolan

hitsatuksi

kommunistit häviäisi-

kiinni

vät maan päältä!

seen emömoohon.

komrunisti-

- Mistös sen tiedöt?
kun isä on 175
ja -]Vo
se sanoi olevansa
kurkkua myöten täynnö
sosialismia.

sikirja 'Russia

dies

laughing" kertoo muun
ohessa seuraavan Leninin tunnettuun puhujapatsaaseen liittyvän jutun.

Lenin pitää puhetta

*

MELKONEN RYMÄYS

miiiin, todettiin, ettö

ioukkoaan korkealla.
Akkiä astuu itse Pyhä
Pietari matkustamoon
ja ilmoittaa, että jokai-

taiselcsi, pwlwturtua

sihteql

RAJAKAUPPAA
Lontoossa painettu vit-

panssariauton katolla.
Hänen lopetettuaan
pienikokoinen juutalainen puhuttelee vallankumouksen johtajaa:
Anteeksi, toveri

Lenin, mutta

saanko

tehdä kysymyksen?
- Tietenkin, toveri totta kai!
- Voisitteko kertoa,
mistä olette saanut
noin hienon päällysta-

kin?

-

Tämänkö? kysyy

Lenin pistäen vasemman kätensä tunnettuun asentoon kainaloon.
- Juuri sen.
Lenin nostaa oikean
kätensä yläviistoon
tunnettuun retoriseen
asentoon ja vastaa:
- Tuolta Suomesta!
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Sota, uhrivalmius ja uhraukset

sekä kaatuminen ja sankarikuolema liittyvät kiintetisti toisiinsa. Jotta noita asioita voitaisiin edes jotenkin ymmärtä, on

ajatuksissa palattava sota!,LlG-

N:o 5
TÄSSÄ NUMEROSSA

siin.

.I47

UHRIVALMIUS

-

SANKARIKUOLEMA
152 KOUIIE KUVAA
KAATUNEESTA

SOTILMSTA
154 SUOMALAINEN
UPSEERI SODASSA

1s8 MArE-wsKrn

dÄrÄnn

JELJARVELLA
162 KUUSIVUOROKAUTTA
PARNSAANIEI{ VANKINA

SANKARHAUDALLE

173 SOTATALVENA

KAr{uur{

xYutroulussl

rze xmxuuÄessÄ
VffiDYTNil

henä. Meitä tavallisia jiäkäreitä

talvisotaan jouduttiin ja jatkosotaan mentiin. Molemmissa
tapauksissa oli tilanne kehitty-

ei tuo suurvaltapoliittinen tapahtuma juuri lainkaan huoles-

tuttanut. Oli paljon tärkeäm-

ajoista omat värittyneet tai haa-

listuneet muistikuvamme

sen kansalaisen ja jopa kansa-

tautua vaikkapa talven hiihto-

laisryhmittymänkin mahdollisuudet vaikuttaa koko kansa-

kilpailuihin. Kun Saksa sitten
slyskuun ensimmmäisenä päi-

olivat

vänä hyökkäsi Puolaan ei tuokaan kovin kaukaiselta tuntuva
tapahtuma paljoakaan mieltä

joko henkilökohtaisesti koettuna tai toisten kertomana.
Tiedämme, ettei koskaan ole ollut eikä tule olemaan kahta samanlaista sotaa tai taistelua
taikka tilannetta. Tuskin löytyy
myöskään kahta täysin saman-

musta taikka muisti- tai mielikuvaa. Saman sukupolven ihmisiä yhdistävät kuitenkin yhteiset koettelemukset ja saman-

KONSET'TU

Palvelin tuolloin varusmie-

Voidaan ehkä sanoa, että

pä

SALAII{EN ASE

170 OLII{ LMKII{TALOTTA
172 VIMEISET KUKAT

märläneet.

jää uhrautuminen.

sellaiseksi, että muut ratkaisumallit olivat vähissä. Tavalli-

laista henkilökohtaista koke-

surrclA

vaikka emme sitä silloin ym-

suuruuden, yksilön tehtäväksi

ny

Meillä jokaisella on noista

164 LENIOi'EKMilIKOT,

roe

rää toimintalinjan ja uhrauksen

kaltaiset elämänvaiheet.
Sotaan joudutaan tai mennään. Tapahtuma koettelee sekä kansakuntaa ettit yksilöä.
Kummallakin on sodassa oma
tehtävänsä. Kansakunta märi-

kunnan pätökseen

olemattomat. Poikkiteloin asettumisella ei olisi saavutettu mitään
- kansakunta oli valinnut
linjansa.
Seuraavassa palaan eräisiin
muistikuviin siita, millaisia
saattoivat olla talvisotaan joutumisen tunnelmat tavallisen
rivimiehen kohdalla.
Saksa ja Neuvostoliitto oli-

vat

tehneet hyökkiämättö
myyssopimuksen kolmisen
kuukautta ennen talvisodan
syttymistä. Tällöin oli ratkennut myös Suomen kohtalo,

menestyä kesän urheilu- ja
muissa yrityksissä sekä valmis-

järkyttänyt. Oli täysihuoli saada päivittäinen varusmiespalve-

lus sujumaan siten, että iltalo-

mat säilyivät ja vapaa-aika jäi

omaan kä)'ttöön. Kun sitten
Englanti ja Ranska pari päivää

myöhemmin julistivat sodan

ja ovet toiseen maailmansotaan avautuivat, tuntui
sekin olevan vain luonnollinen
Saksalle

jatko kaikelle

tapahtuneelle.
Varusmiehen kannalta oli pal-

147

jon suurempija läheisempi huoli siitä, miten saada siviilipaketti
säilymään koko viikon
- että
syömistä olisi riittäny jokaiselle
päivälle.
Nykyisen mittapuun mukaan silloiset varusmiesikäluokat saattoivat olla heikosti valveutuneita. Kaikkien ajatukset
kulkivat samoja latuja: ymmärsimme hyvin toisiamme ja ajattelimme asioista samoin. Huo-

letkin olivat

samantyrylisiä.

toliitto oli antanut selvästi ymmärtää, että jos Leningradia

Suomen suunnalta uhataan,
Puna-armeija lähtee uudelleen

liikkeelle. Rajoilla palvelevat
varusmiehet tiesivät

nlt

enem-

tuntu oli ajoit- sodankäsin
kosketeltatain melkein
män

vissa. Vain tulikomennot puut-

tuivat.

Ja tilanne kiristyi jatkuvasti.

Lopulta päädytiin jälleen lii-

ja

paik-

että oikea
-kanituliontunne,
juun tässä, joukossa

kyky, aiheuttivat sen, että

.iokainen tuli yhä nopeammin

jaan vierellä olleet hyvät ystävät
haavoittuivat ja kaatuivat tilanteissa,jotka eivät lainkaan vas-

sa. teltta oli kaivattu lepopaikka ja korsu suojattu kodin kor-

ianneet kirjoja enempää kuin

elokuviakaan. Sankaruus ei
esiintynykään sellaisena kuin
rauhan aikana oli kerrottu ja
ennakkoon kuviteltu.

kekannallepanoon

Nämäkin toimenpiteet tuntuivat etulinjan joukkojen mie-

ko. Kaikkia muita tunteita
voimakkaampana se pyrki

dettavanaan.

histä luonnollisilta
- ne vastasivat a.jankohdan kuvaa.
Odo-

sammuttamaan järjellisen ajat-

tettiin, että Neuvostoliitto jäl-

luottamuksen

leen hyökkäisi ensin.
Neuvostoliiton hyökkäystä

non.

"tiedostaneet" sisä- ja ulkopo-

ei kuulunut. Vähitellen alkoi

liittiset virtaukset.

tuntua siltä, että olemme vas-

Emmekä me pojat olleet yk-

sin optimistisia.

Kerrotaan, että kesäkuun
lopulla 1939 silloinen Suomen
pankin pääjohtaja Risto Ryi

totesi hiukan

närkästyneenä
Mannerheimille, ettei tämän pitäisi olla jatkuvasti niin huolestunut maamme turvallisuudes-

ta, koska sivistyneessä Euroopassa ei voi syttyä sotaa. Sellainenhan olisi mahdotonta

valtioden välillä, joiden kult-

tuuri on maailman korkein.
Eikä Rytikään ollut yksin.
Vielä viikkoa ennen sodan
syttymistä hallituksemme oli sitä mieltä, että Neuvostoliitto ei
turvaudu voimatoimiin. Useimmat muutkin suomalaiset syyllistyivät toiveajatteluun.
Emme nähneet mitään syltä

sotaan. Suomihan

piti kiinni

vain siitä. mikä sille kansallisen
kansainvälisen oikeuskäsityksen mukaan kuului. Emme
myöskään uhanneet ketään ulkopuolista.
Kun sota sitten alkoi, tuntui
päivänselvältä, että me olimme
oikeassa ja hyökkääjä väärässä.
Meillä oli oikeus puolustaa

ja

tustajan kanssa ainakin paikallisesti tasavoimaisia, ehkäpä
hiukan niskan päälläkin.
Omasta mielestämme olimme joutuneet talvisotaan täysin
slyttömästi ja kärsineet rauhanteossa veristä vääryyttä.
Meillä oli nyt oikeus korvauksen saamiseen. Ajatus vallata
takaisin menetetyt omat alueet

tuntui järkevältä.
Selvimmin näin varmaankin
ajattelivat ne, joiden juuret olivat luovutetulla alueella.
Sotaan meneminen ei kuitenkaan enempää kansakunnan kuin yksilffrkään kannalta
ollut iloinen asia. Talvisodan
kokemukset olivat avoimina
haavoina kaikkien tiedossa ja
nähtävissä. Kansakunta ei kaivannut uusia sotakokemuksia.
Miten sitten yksittäinen sotilas poterossaan ajatteli ryhtyes-

omaamme. Muuta mahdollisuutta emme nähneet eikä liik-

tettiin tappioiden suuruutta ja

kumatilaa ollut. Olimme selkä
seinää vasten. Kaikki oli yksin-

sankaruutta tuhonkin keskellä.

ja

Tuolta

selvää.

henkilökohtaiselta

ajatuspohjalta läksimme sotimaan.

Välirauhan aikana olivat

**s

Vähitellen mielen valtasi pel-

telun sekä tukahduttamaan

ja

vastuuntun-

tutuksi taistelukuoppansa kans-

vike.
Helppoa ei ollut vastassa ol-

leen neuvostosoturinkaan elämä. Näin kertoo muuan kaatuneen taskusta löyynyt lähettämiittli ilirinr.t kirie:
"R.t'hd.vimme taisteluun 30.

pciivrinri varhain aamulla ja
olemme koko priivrin olleet luotien ia rciicihtcivien kranaattien
satccss0. Palion tovcrcitani on
kaatunul aivon silmieni edessei.

Eniten kai pelättiin haavoittuniin että joutuisi lopun
ikänsä- elämään raajattomana,

Emme ole koko aikana pese.yt),nect emmekci nukkuneet tai riisuneet peicil l.l.svaat tei I amme. Paljon kauhua ja kvlmriri, ciitikulra,
olcn tcicillci kokc'rtut. En toivo

kasvottomana tai sokeana. Ehkä vieläkin enemmän pelättiin

encici rikkauksia, .vhtci vain toivon, ett(i.i(iisin eloon.ja sota lop-

vangiksi ioutumista kaikkine

puisi."

Pelon sliyt olivat moninaiset.
mista

kuviteltuine

kauheuksineen.

Taustalla välähti ajoittairr tie-

tenkin myös normaali kuoleja
man pelko
- epämääräisenä
kiisittämättömänä.
Kuopassa. jossa oli käsketty
taistella, torjua hyökkääjä, olo
tuntui pelottavan yksinäiseltä.
Voimakkaana nousi mieleen

Vastassa olevien suomalaisten ajatukset olivat paljolti samansuuntaisia. Ystäviä tai vihollisia

-

ny vuosikymmenien

etäisyydeltä tarkasteltuina kaikki kuitenkin ihmisiä, ilmeisesti
tunnepohjaltaan varsin saman-

kaltaisia.

Etulinjan mieher molemmin
varmaankin

ajatus haavoittumisesta ja jää-

puolin olisivat

misestä awttomana yksin, il-

voineet ymmärtää toisiaan keskustellessaan ilman aseita
-jo.
pa ilman tulkkiakin. Sodan syyt

man auttajaa. Näin oli siitäkin
huolimatta. että samalla mäellä
saattoi olla kymmeniä tuttuja
jokainen ilmeisesti
aseveljiä

-

samanlaisissa tunnelmissa.

Väsymys ja turtumus peittivät aikanaan jollakin tavoin pe-

lon. Mukautuminen pakkotilanteen edessä sekä

siihen liitty-

olivat kuitenkin kaukana rintamamiesten ulottumattomis-

sa. Keskustelua oli kä)tävä
asein
armoa antamatta .ia

-

py1,tämättä.

Jatkosodan tunnelmat ja
mielialat ennättivät vaihtua

sän

taisteluun?
Talvisodan alkaessa saattoi
monella olla käsitys, että etulinjan miesten osana on sankarikuolema isänmaan vapauden
puolesta. Tuo ajatus perustui
paljolti ensimmäistä maailmansotaa käsittelevään kirjallisuuteen ja elokuviin, joissa koros-

kertaista

linen ominaisuus. sopeutumis-

Sankarikuolemaa ei kuitenkaan kaikille kuulunut. Sen si-

Elimme nuoruusvuosien par-

sotaan.

vä ihmissuvulle kuuluva onnel-

johon kuulun.

hainta aikaa .la jokaisella oli
henkilökohtaiset asiansa hoiUskoimme viimeiseen saakka, että sotaa ei tule. En tiedä.
olisimmeko olleet onnellisempia. jos olisimme paremmin

'

tunnelmat toisenlaiset. Neuvos-

Oma osuutensa

oli

tietenkin

myös koulu- ja kotikasvatuksel-

la sekä ympäristötekijöillä.
Alistuminen kohtalonomaiseen
sankarikuolemaan rauhoitti
kuitenkin ihmeellisesti mieltä

lriflåi

löytyivilt perusteet silloisesta

man ra.jan ylikulun hetkellä,

lisesti sirpaleet. On

asenn«>itumisesta uskontoon.
kouluopetukseen .ja kotikasva-

ratkaisevan krrmppailun.io tauottua:

molemmissa viime soclissamme
sirpaleet aiheuttivat 60 ja luodit
35 prosenttia tappioista. Loput
5 proscttttiit oli Iniincr.ien ju
muiden aseiden osuus.

tukseen.

Rintamilla .iorrkkoien toi-

mintarajat oli tarkoin karttaan

piirretty ja maastt-lon nimetty.
Elämän .ja kuoleman raja oli

sensi jaan

heikoimmin merkitty-

jä rajalinjoja. Tuon

näkymät-

tömän rajirn ylitvs slrattoi joskun tapahtua liihes huomaa-

matta. mutta toisinaan

I

edelsivät sanoin kuvaamattomat kärsimykset. Joka tapauksessa kuoleman rajalinjaa vlittävän aseveljen osalta pidettiin

kaikkia

moneen kertaan. Hyökkäys-.
asemasota- sekä viilr tvs- ja

torjuntavaihe olivat kukin

omalla tavallaan yhtä raskaita

ia kuluttavia. Kansakunnan
kannalta ne sisälsivät kaikki
tunnelmavivahteet rajattomasta ilosta suurimpaan surtrun ja
äärimmäisestä toivosta katkerimpaan pettymykseen.
Tavallisen soturin ajatus askarteli loman odotuksessa. y'ksitvis- ja perhe-elämään liittl.
vissä huolissa. kuoleman pelossa ja henkiin.iäämisen toiveissa.
Kansakunta haki suuna linjoja

kuten talouselämän käynnissä
pitämistä, puutteen oikeudenmukaista jakamista, poliittista
vhtenäisvvttä. sodan päämää-

rien kirkastamista. strategisia
rajojaja tavoitteita sekä sodasta
irrottautumisen mahdollisuuksia. Etulinjan soturin kohclalla
asiat olivat huomattavasti yksinkertaisempia ja ihmisläheisempiä: mieliala oli hyvä silloin
kun vihollinen oli kaukana. aurinko paistoi ja oli lämmintä,
sai syödä ja nukkua tarpeekseen. Jumala oli silloin kaukana. Kun sitten vihollinen oli lähellä ja kuolema liikkui ky1.
närpäätuntumassa hakien sattumanvaraisesti uhriaan. tuntui
taivas olevan lähellä ja Jumalakin huutoetäisyydellä. Kun
kaikki tiet elämän jatkamiseen
tuntuivat päätty/än jäi ainoaksi
luvun toivoksi rukous
- voimat
lausueivät aina riittäneet sen
miseen. mutta ajatus eli. Avun
pyytämiselle rukouksen kautta

sitä

käyttävtvmismalleja

hvvliksvttävinä. Ne oli vmmärrettävä ilman arvostelua.
Näin kuvaa Erkki Holkeri
tässä lehdessä erään aseveljen
viimcisä hetkiä.

"Kurtnointme tukikohdasta
haavoittuneen. iolta sirpale oli

"Hän ,silniit utrtnrcssa .t'.ski
nriin huulian ntskin liikuhtuvutl.

H.vvin kaukarut t.t'kit j.t,ski,

jo viestinri vieroan naailman.
.la siuen hiin hiliuo liihti
nr.jun .r'lit.t:t' ttr.r'kkiut urtnciiacur.

Trintin itilkcot

clcinrcili.si
ntitci kutsutt osaon .ju kutsua
suu11..."

On arvioitu. että haavoittuneista kuoli vammoihinsa noin
l0 prosenttia. Jos tarkastelem-

arvioitu, että

Kaatuneiden lukumäärät
kertovat omalta osaltaan kansakunnan antaman uhrin suunrudesta. Talvisota verotti kovimmin vuosina 19l4-1917
syntyneitä. Jatkosodassa kaa-

tui taas eniten wosina 19l81922 svntvneitä eli noin 10-12
prosenttia näiden ikäluokkien

koko määrästä.
Talvisodan tappiot olivat

kaatuneina sotilaita

me kaatuneiden määriä aselajeittain voimme todeta. että kokonaismäärästä lankesi jalkaväen osalle 80 ja kenttätykistön
osalle 5 prosenttia. Loput 15
prosenttia jakautui kaikkien
muiden puolustushaarolen ja

ja noin 1.fiX) siviilihenkilöä.
Jatkosodan hvökkäysvai-

aselajien osalle.

heen kxatuneiden Iukumäärä

noin

24.000 eli 7 prosenttia puolus-

tusvoimiemme silloisesta vahvuudestl. Lisäksi knrtui sotatoimien seurauksena 70 lottaa

leikunnut molemmqt iolot polven

.t'lciptolelto kokonaan poikki.
Tynkicn vmprirille oli kietlottu
vtltut'ttt trtcicircil titfuhur.tojo .iu

t
i

''l
I

rcittejci. nrutta nii.std huolimattct

veri tihkui paareille. - Matkall0
potilos oli hiljainen .ja rouhallineil, mutta patol.loonun komottopaikallu hcjn sai wltuvan kiroumi.ven puuskan. Monet, .jotka
olivut .t'rittcineet pturien vierellci
seisten puhua mic.tp«rolle jota-

^J

kin lohdiltowo. kaikko.siwt nrt
kouemmuksi.
Silloin tulee paikalle tuttuva,
raja.icici k ciri Oiva Sei k k o la Lti t ila.stu. Hcin puhuttclee haavoi t tu-

nutta nimeltri ia futkoa rauhallisel la cirinell ei:' Ymmcirrrit kai, ettti elcimcisi 't'iimeiset hetket ovot
nt'r ktisillci. Eikö oli.ti purcmpi.
ettd lopettaisit kiroamisen i«
kci.t'tttiisit irilielki olevun aikasi

lcihtövalni.steluihitl" -Mies vaikcnce cikisti eikei sono cnrici sanoakaan. Paarien kihellci seisovat ntikev{it h(inen nostovan k(itensri taivasto kofulen ja loskcvqn nc sitten ristittyinci rinnalleen. Sitten kaikki hcinen kohdallaan hilienee."
Mainittu rajajääkäri Oiva
Seikkola seurasi aseveljeään rajan yli pari päivää myöhemmin.
Unto Kupiainen kuvaa
wonna 1941 kir.yoitetussa runossaan tunnelmaa kenttäsairaalassa ystävänsä kuolinr,uoteen äärellä elämän ja kuole-

wt, *' .Ap'-,

o;

,§,.

Kaatuneiden jakautumrnen

oli noin

17.500. Vetäytymis-.1a

eri sotilasarvoihin vastasi pää-

toriuntavaihe kesällä 1944 oli

piirtein voimassa olleita vah-

rajuudesteran huolimatta arme-

vuuksia: upseerien. ali upseericn

ja

miehistön suhde

oli

noin

1:3:13. Etulinjan upseereiden
kaatumisprosentti oli esitettyä

suhdelukua suurempi. Tämä
aiheutui tietenkin johtamistoimenpiteistä: iskuportaan joukkojen upseereiden esimerkki oli
usein ratkaiseva koko johdetta-

van joukon suoritukselle.

Se

edellytti henkilökohtaista rohkeutta ja itsensä asettumisl.rt
vaaralle alttiiksi.

Taistelutilanteissa. joissa ei
käytetty tykistöä. olivat tietenkin luodit kuoleman aiheuttajia. Kun tykistö ja heittimistö
osallistuivat taisteluun olivat
tappioiden tuottajina pääasial-

liaampi

kaatuneita oli

12.000. Kaiken kaikkiaan jatkosodassa kaatui tai katosi yh-

teensä 58.200 sotilasta. mikä
teki noin l3 prosenttia puolustusvoimain vahwudesta.

l-askemalla yhteen kaikki
talvi- ja jatkosotien kaatuneet
saamn)c kokonaisluvuksi noin
84.000 sotilasta. Sotatapahtumien seurauksena kuoli lisäksi
16.000 siviilihenkilöä. Kansakunnan uhrin kokonaismäärä
oli siis lfi).000 suomalaista eli

2.7 prosenttia silloisen

väes-

tömme kokonaismäärästä.

Toiseen

maailmansotaan

osallistui 30 kansakuntaa. Tarkasteltaessa kaatuneiden mää-
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rää suhteessa r'äestiiön voidaan
sijoittur an

Sankarihautojen merkitvs
täman päir än ihmiselle riippuu

kahdenneksitoista sotineiden

paljolti siitä. liittl,ykö oma elämä jollakin tavalla sotiin ja nii-

todeta Suonrcn

kansakuntien joukossa.

Katsotaanpa asioita mistä
näkökulmasta tahansa

-

den seurauksiin. Veteraaneihin
kuuluva sukupolvi sekii ne..joiden omainen tai läheinen ystävä lepää sankarihaudassa, tun-

valit-

semallaan toimintalinlalla Suo-

rni on tehnyt kaikkensa vapautensa ja itsenäisvvtensii säilvt-

tevat voimakkaimmin näiden

tiimiseksi. Mitään ei ole saatu

kalmisto.jen merkityksen sekä
niiden kuuttu vapaudcn ja itsc-

ilmaiseksi eikä lah.jaksi. Kaikestzr on maksettu korkea hinta.
l ästä stlstli kturslrkunttr ci
myöskään olc kiitollisuuden velassa kenellekriän ulkopLroliselle. Se on velkaa vain niille. jotka

näisrytlcn aruon. Sen sijaan
nuorcmmat, joille kasvatLrksen

oval j()utuncel trhfturnrfllrrr itsensä tai osan itscään kansakunnan valitsemalla uhrien tiellä. tuistcltaessa vtrpltrtlerr .ja itscnäisvvclen ptrolcstlr.

Kaatuneiden nruistarrinen ei

olc meille suomlrlirisille uusi
asia..lo J. W. Snellmanin tiecletään lausrrneen'. "Kutrsu. joltu

uttitlttu k0ulufi«'1 .\()lurin.\u,
uttolttou it.san.sii jtt oikruli.yi.sto
ett.sirrttrtiiisen
I

Iistoria

-

vtpuu tcnsu."

osol[1i111

viililtilirruit-

den huolkrsta vielä erittärn suuri jit ltenkiscsti rlrskas tvörnlili-

kansakr-rnta..joka huolehti kaatuneiclen saamisesta kotiseudul-

rii. Sotilaspapistomme merki-

leen. Mencttelvllä oli huomattuvrrrr suuri rrrerkitvs kotiseuclun väestön mielialalle. Kaatu-

tvstä rnonitahoisen .ja vaikcan
tviisarkansa hoitajina ei osattane koskaan kvllin an«rstaa.
Pappc.jlr palvcli rinturnu.joukoisslr 4(X). Hc suorittirat tv(insä tav'alla. .jolle ei lövdv vertaa

muiclen kansakuntien .joukosErkki Holkeri on tässii lch-

sa.

tömästi. että kansakunnat ()vat
oma-aloitteisesti tai pakon
edessä valmiita suuriinkin uhrauksiin silloin kun on kysymys
vapaudesta ja itsenäisvvdestä.
Näin tapahtui rnytrs meidän
kohdallamme.

dessli muistcllut kenttii.junta-

Sotien vaatiman uhrin suuruus on kuitenkin niir.r raskas.
ettei sitä voitu rauhan aikana
krrvitella. Sotien jälkeen nousivat puolestaan esille kvsvn.rvkset siitä. olivatkcl uhraukset
olleet todella välttärnättömiä ja
oliko ollut pakko luoptra niin
paljosta. Uhrivalmiushan lo-

nru n tou li.st,

lanpal'u'elusta Rättijärvellii elo-

kuun l. piiiviinä kesällä 1944.
Talin-lhantalan raskaan mutta
voittoisan torjuntataistelun .jälkeen:
" l)ort inhoi liutt tnuu.sto.rlu rintu6

:

II c

Hcrrurr I'yhii Ehtoollint'tt.

Pu-

hcistu t'i olc paljoukoon jiiiiut't
nticlccrri. Scn si/uon tnui.ttutt h.tyitr vtlÄtitttr Äoiyuttnttt.!oitttt
rtrct.stiiitt rutliomctun alttoritt.
,lunwlurrpulvclu.s hcrki,sti hoviu
k

t

*

otcit

lu

ri n I utrttt tn it'.rl

tcltuvtu .ju ttourctlawru."

salaisten kannettavaksi. Jokai-

tn

ttr

it'-

Talvisodan pLrolivälissä Pää-

se

mu.ilr rlli untanut käskyn nryös

kaatuncicien .la kuolleiden vihollisten hautaamisesta. Sotilaspastorin oli piclettiivii hau-

.lo talvisodan alkuvaiheessa
oli tehtv päätös, jonka mukaan
kokonaisvastuu

kaatuneiclen

lruollosta uskottiin sotiluspapistolle. Samalla päritettiin kuljettaa kaatuneet kotiseuclun multiin. Rintamasotilaan kannalta
suuriarv'oisen henkiscn .ja hcngellisen työn lisäksi sotilaspapiston vastuulle tuli kaatunei-
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sotilas teki kaikkensa

mikäli he saisivat luvan ylim-

pelas-

tlrakseen kaatuneen toverinsa
joskus jopa oman
ruumiin

-

henkensä vaarantaen.

sirnman nopeasti. Sen jälkeen
toimitettiin kotiin erityisadressi.
jossa oli marsalkka Mannerheimin allekir.joitus. Sen yhteyclessä äiti tai puoliso sai vapaudenristin rnustassa nauhassa.
niinsanotun sunrristin.

neiden srxilaiden muistolle. On

krritenkin merkkejä siitä. ettii

mviis neuvost()liittolaisct

s()ti-

lashenkilöt voisivat hyvinkin

kunnioittaa

kaatuneitamme.

mältä johtoportaaltaan.
Esteen syvt lienevät poliittiset. On mvös mahdollista, että

kieltämisen

iäljet

johtavat

()maan poliittiseen kenttäämme

ja sen vaatimuksiin. Tämä on
sitäkin valitettavampaa. kun
tietlllnrnre. että sankari\ aina.lienjoukko koostui kaikkia pc>
liittisia katsantokantoja edustaneista miehistä

äärioikeis-

tosta äärivasemmistoon.
Kaik-

niin poljon uju-

merkitsi tävdellisen antantiscn
Ornaisten kohdalla «rli kvse kt>
ko elämän.ja olemisen tarkoituksenmukaisuudesta.

kukkalaitteita sankarihaucloil-

lenrnre eivätkä muutenkaar.r
osoita kunnit'litustaan kaatu-

Omaisille pvrittiin ilmoitta-

.l R

Puna-armei jan sankarihaucloilSuomessa vieraillessaan
neuvostoliittolaiset eivät laske

le.

rua. svvensi vhteishcnkcä ja lulitti ilnreisesti ()saltllr) kotirintarnan kestokykyli.
Menettelvllä oli urvös rintarnalla nriclilrlojlr nrrrhoittava
tekilä. Lukuisat olivat ne tapaukset, jolloin suomalainen

maan kaatumisesta mahclolli-

t y I le

kt. ()li ktrtt'nt't

luopumisen tapahturnaa.

lier ensi

ol i

.si i t'ra

vassa määrässä vksityisten kan-

ia

hrroltrrrnincrr

vostoliitossa suornalaiset st.ltilashenkilöt laskevat seppeleen

hiukan omaisten raskasta su-

jcit'jc.stt'tt.v .iunwlanpulvclus ju

pultakin jakaantui huomarta-

sen kaatuneen kohclalla

ncen

eri vaiheissa ei ole kvettv sclvittämään tärnän perinteen alvoa
ja merkitvstä, suhtautuvat koko kysymykseen välinpitämättömästi. jopa kielteisestikin.
Virallisilla vierailuilla Neu-

*+

d:rllu rrrk,rtrs. Vangiksi .jorrtrrneille. jotka ennen kuolemaantoivoivat kristillistä hautausta. oli t«limitettava nrumiinsiunaus. Tilante'issa. joissa sotilaspastoria ei ollut paikalla.
sa

anncttiin mtrillc'

sotavangeille

mahclollisuus haudata kaattr-

neet nlurnlniehensä

onriclr
kunniakäsitteidensä mukaan.

Strorrlrlaiscl olivirt

toiscrr

maailmansodan aikana ainoa

t

;l:;ir!i{
I

Säiilytä Sinäkin
Kansa taisteli.

lehtesi
vuosikerrat
vahvassa

kansiossa
T ämän Lehde-n lze-tttomult-t e-t ctv at tct t L v anhho.a
Luettavaa, ja niiden pa.ttiln ctn lzlinnc.ttavaa
palata aina uudelLezn. Ka.nta ta,i,steI-LLzlnden veLta,anta va,Ll-I-a" oleva dohumznttLainei,sto lza.nna.tta"a .täiLqttää mqö t aen
h.i : ti I iat ( i-\cn «tur'rr uuoh.5.r.

afuz.r2*z;.-*

Pe
V

i.r-.t

r\cl

r {c'rtt'rl

!-iI-uutnant t i.

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden

ki he yhtäläisesti

puolustivat

omaa isänmaatalrrr
Napoleor.rin sodissa lti()0-lu-

wrn alussa kaatui kaksi miljoo.

naa sotilasta.

ensimmäisessä

maailmansr>dassa yhdeksän

jo«>naa

ja

mil-

toisessa kaksikymmentäkaksi miljoonaa. Sotilaiden keski-ikä oli26-29 vuotta.
Torserr rrtaarlmansodan 1älkeen on jo käyty noin 170 eril-

ja n pun t aro in t i i n jonk i nla isen uh k qvaq t i mu k sen pohja I t a
e i m.t,ös k ririn o I lu t ma hdo I li suuk -

Iistä sotaa. Parhaillaankin sadattuhannet sotilaat ja monet
kansakunnat käwät armotonta taistelua keskenään. Useat
miljoonat ovat taisteluvalmiina
vain tulikomento puuttuu.
-Tiedotusviilineet
tuovat päivittäin kotiimme kuvan eri puolil-

Koko itsenäisyytemme ajan

ta

maapalloamme käynnissä

olevista taisteluista. joissa tap
piot saattavat päivittäin olla yhteensä satoja.jopa tuhansia sotilaita ja siviilejä.
Olemme jotenkin tottuneet
ja turtuneet vallitsevaan tilanteeseen päästämättä enää tajuntaamme sitä inhimillisten kärsinrysten määrää. mikä kuhunkin sotatapahtumaan sisältyy.
Todellista tuntumaa eri puolilla

maapalloa käynnissä oleviin
jiirkvttäviin taisteluihin eivät
tiedotusvälineet klkene välittämään.

ja

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 20 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 8,00 mk/1 kpl, 9,50 mk/2 kpl,
16,50 mk/3-5 kpl).

lueet<ln historiantutkimus vastau tlilrän kvsvmykseen hieman
vaikeaselkoisesti näin:
" Kun.wkwutallu ci ollut mohdollisuutta y0lita tuipumauomuuden ja sodun vcilillti. M.v,önn.vt.vst en .y I cira

sia."
Siksi ne sodat syttlvät.

olemme tienneet keitä me
olemme ja missä ovat juuremme. Jos olisimme vuosina
1939-1941 menetelleet toisin.
olisimme ny kokonaan toinen
kansakunta. Millainen
- sitä
emme saa koskaan tietää.
Tapahtuneiden tosiasioiden

tunnustaminen

ja

LEIKKAA TÄSTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

I

jillemrne.

Me kaikki toivornrne

hartaasti. ettei kansakunnan eikä
sen kansalaisten tarvitsisi enää

koskaan osoittaa uhrivalmiuttaan asiassa. jtlnka eteen on jo

niin paljon uhrattu. Me toi-

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

me, että saisimme yhtenäisenä
kansana ja omalla tavallamme
elää rauhassa tässä kauniissa

I
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TI1AUSKORIITI

WOSIIGRTAI$NSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikeftakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.
sul(unrmr

Etunimi

Osoite

TUII

I

I

I

I

I

Postitoimipaikka
I
I
I

h,,'t

o

I

vomme kaikesta sydämestäm-

Suomenmaassa. !

o
o

-9

I

itsenäisessä

olisiko kansakuntamme vurlsina l939ja l94l voinut menetellä toisin. Tämän hetken puo-

EE
>I

I

maassa meillä on oikeus kysyä.

Vapaassa

*q
fl(E(o

I

I

sen osoittaminen sankarivaina-

6j

I

I

tulevaisuuttaan rakentaa.
Tuohon rakentamiseen kuuluu
kiinteästi pysyvän kunnioituk-

e,8

I

aikanaan

voi

tr)
(o
(r)

I

suoritettujen tekojen oikea arvostaminen ovat niitä perustei-

ta, joiden varaan kansakunta

--o
t,
s

,,'i.l
;'5 I

jo:'gt"t" _

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat

voi.".."
_ _r

I
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Llgneekö korpisoturin hauta tämän
karun ristin alla. . . ?

V. ARRELA

l(olme

kuruo
kootuneesilo

sotilooslo
Rintamamiehet eivät
ole koskaan nåihneet

asetettiin arkussaan saattoväen

sotaa romanffisena san-

vanmukaiset kuuset jonkinlaiseksi

paljon näkemlän.

karitaruna.

suojaksi.

Känsin saappaani kärjellä kaatuneen jäisen ruumiin selälleen ja
q,hdyin tarkastelemaan. Kasvot
olivat kuoleman ja pakkasen kel-

Tutustuminen kaatuneisiin palautti kyllä
pahimmankin intoilijan
maan pinnalle.
Kanslianeuvos Veli Arrela Torniosta muiste.
lee.
Siinä hän makasi vatsallaan talvi-

I
fr

.1
rJ

ten enää kuolleita katsele. Pidinkin

,i
i'!

t:

ia

fi

tyci-

i

tämän lupaukseni aina Pelkosenniemen talvipäivään saakka. En

Pelkosenniemen verisen taistelun

käynyt katsomassa edes isääni, en
ätiäni enkä muitakaan lähiomaisia-

jiiämistöä

ni, sillä halusin säilytää

-

niin kaatuneita sotilai-

Minä en koskaan ollut pitänyt
kuolleiden katsomisesta. Kerran
poikasena kuoli naapurissamme
olevan kansakoulun opettaja, joka
silloin vallitsevan tavan mukaan

j'

massa minua.

tamalla.

saalista varastoitavaksi.

r1

katsomaan. Koulua ympäröi korkea lankkuaita, jonka päälle oli
vaikea kiivetä. Löytyi onneksi oksanreikä minunkin silmilleni. Silmäsin siitä koulun pihalle, missä
arkku sattui olemaan juuri sopivasti silmieni edessä. Siinä sitten kelme'ä kuollut ikään kuin tuijottaPudottauduin aidalta alas ja pa-

ta haudattavaksi kuin myös sota-

E

-

lähdetän sitä

kenin kotiin tuntien tunnistamatonta pelkoa. Kuollut kummitteli
monina öinä unissani ja päätin et-

komppanian kanssa keräämään
suomalaisten eduksi pättyneen

t:

sessa arkussaan

keskellä maantie-

Minut oli komennettu
'i

Isommat pojat kertoivat, että
koulun pihalla on ruumis avonai-

tä Pelkosenniemen kirkon kohdalla. Oli pisimmälle länteen ehtinyt
Venäjän armeijan sotilas [^apin rin-

sessa pakkasessa

!;

Arkku oli asetettu
pukkien varaan ja ympärille tanähtäväksi.
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heistä

muistissani elävän ihmisen kuvan.

KALLISTA LUOKOA...
Tuli sitten tuo talvisodan päivä.
Astelin tuon Venäjänmaan kaukaisilta aroilta tulleen sotilaan
ruumiin ääreen. Päätin. että n\.t

katson tarkasti millainen kaatunut
vihollinen on. Arvasin, että joutui-

sin heitä

låhitulevaisuudessakin

Saapui kuorma-auto, jonka tieltä kaatunut siirrettiin syrjään. Autoon oli tarkoitus lastata omat kaatuneet, jotka oli kerätty Pelkosenniemen lossin lähimaastosta.
Näitäkin oli paljon. Jos ihmisen

hinnalla mitattaisiin näiden heinämaiden arvo, olisi se hehtaarille

lastamat, mistä johtui joukois-

laskettuna korkea. Tällä kenalla

samme niin yleinen luulo, että vastassamme on mongoleja. Osuma

kentät oli arenteerannut käyttöönsä kuolema ja sen viikate niitti kal-

oli tullut pallean seudulle.

mikä
onkin paras tappamisen kohde. Se
on levein maalija sillä seuduilla on
ihmisen ne elimet, jotka tuhoutuessaan nopeimmin aiheuttavat kue

lista luokoa.

leman.

jatkosodan alkuvaiheissa saksalaisten hallinnassa olevain Kantalah-

Hlytynlttä verta

lumensekaise-

na oli toppatakissa. Jalassaan kaa-

tuneella oli toppahousut ja jalkoja
suojasivat toppatossut. Ne oli hiihtämistä varten varustettu kärkikapuloilla
niin että tossu pysyisi

NUOREN VÄNRIKIN
SALAMASOTA
Olimme ryhtyneet hyökkäämiiän
teen johtavien maantien ja sen
poikki mutkailevan rautatien siwstasta. Saksalainen tunsi olonsa

tien suunnissa turvalliseksi. Mei-

mäystimessä.

dän turvamme oli metsä.
Oli saatu täydennystäkin suu-

Tämän miehen elämän latu oli
hiihdetty loppuun. Seisoin aikani
siinä vieressä tietäen tosiaankin
näkeväni tällaisia niin omia kuin

reen upseerikatoomme. Pataljoonan esikunnassa ilmoittautui rintamapalvelukseen nuori reipas helsinkiläinen vänrikki, juuri sotakou-

vihollisiakin tulevien taistelujen
jälkeen. Vakuutin itselleni, että katson. mutten näe heitii. Suljin aivojeni rekisterikoneiston näiden osalta, sillä muuten paine voisi kasvaa
kestämättömäksi.

lusta valmistunut. Adjutantti

-

ilmoitti mihin komppaniaan hänet
sijoitetaan. Antoi oppaan mukaan.
Jouduin myöhemmin samana

päivänä lähettiupseerin ominaisuudessa juoksuttamaan käskyä

kuluessa tuhosimme patteriston
miehistön kokonaisuudessaan.
Siinä aamuyön valjetessa kuljin

b:
-4*

pitkin taistelutannerta

katsellen
maastoa löytääkseni mahdollisesti
haavoittuneita, joita voisimme vielä auttaa. Omat olijo korjattu puri-

laille kuljetettavaksi kohti kenttäsairaalaa.

Vihollisen haavoittuneita ei nä-

kynyt. Vangit oli koottu omaksi
osastokseen, missä heitä juuri ruokiuiin.

Kävelin yli vihollisen kiireesti
kaivamien taistelupoteroiden. Vihollisemme oli nopea kaivautumaan
Stalinin kenttäoh-toteutti
.jesäännössä antamaa määräystä:

"Käytä lapiota yhtä tehokkaasti
kuin lusikkaasil"
Silmiini sattui sirummalta erään
poteron reunalta venäläinen venelakki ja hyvin elävän näköiset kasvot. Luulin, että siinä nyt on joku
niitä kuuluisia pensasryssiä, jotka
tekeytyvät kuolleeksi ja sitten elävöittävät itsensä meikäläisten tuhoksi.
Poistin varmistimen kivääristäni
esikunnan upseereille ei siihen

-aikaan riittänyt sen paremmin koAseveljet saattavat Lapin soturin
sankarihautaan Rovaniemellä 1 9.t0

nepistoolia kuin tavallistakaan ja
paremminhan minä osasin hantteeratakin kivääriä.

Hiivin varoen
Omien kaatuneiden kohtaaminen
.v"

,.{'

veti pojat

e "e#'* :

hiljaisiksi

SA-kuva

tr

Tulin

suonreunassa makaavan

komppanian luo. Etsiydyin komp
panianpäällikön viereen. Hakeuduin turvaan suuren muurahaispesän taakse, sillä näkösuojakin antaa jonkinlaista turvaa.
Ptiällikkö makasi tukevan petäjän juurella. Katsahti minua.
pois siitä kusiaispe- Tulehan
sän takaa! hän lausahti.
- Siinä
kaatui juuri se teidän äsken täydennykseksi lähettämänne vänrikki.

Sotilaan kohtalo lienee
tähän samaan komppaniaan. Höllqrttelin lähettieni kanssa polunta-

tunsin äsken saapuneen nuoren

paista, joka helposti muodostuu
viestimiesten vetämän puhelinjoh-

kasvot.

don vierelle.
Juostessani huomasin polun
varrelle nostetun kaatuneen, jonka

hiljaisen rukouksen. Laskin havut
takaisin. Jatkoin juoksuani miettien tämänkin pojan kotiin kohta
saapuvan suruviestin aiheuttamaa
murhetta. Hän oli kantakortin
mukaan perheensä ainoa lapsi. Sitäkin kalliimpi uhri isänmaan alttarille.

kasvoille oli asetettu tavanmukaiset havut. Puseron poikki huomasin kulkevan upseerivyön hihnan.

Ssähdyin katsomaan kenen

vuoro oli nyt tullut. Nostin havut ja

viinrikin jo kuoleman värin saaneet
fosähdyin mielessäni lukemaan

elä

usein

harhakuvitelmien vallassa.

EI HEIKKO.
HERMOISILLE
Irtaannuimme siitä suon reunasta

ja jatkoimme hyökkäystämme
kohti Nurmitunturin asemaa yli
riiiiseikköisen tunturimaaston. Tör-

mäsimme aamutuimaan leiriytymispaikalta lähdettyämme ase-

miinsa ajavaan haupitsipatteristoon. Alkoi ankara taistelu, jonka

lähemmäksi.

Huutelin meille opetettuja venäjän
kielen sanoja. Venelakki ei hievahtanut, joten astuin vierelle.
Se minkä siinä näin
- se leikkautui poistumattomasti muistilo-

keroihini. Vaikka olinkin påiättänyt olla muistamatta näkemääni.
Vihollistaistelija oli seissy tai
ehkä ollut polvillaan hiekkaiseen
maahan kaivamassaan yhden miehen poterossa, kun hänen selkänsä
taakse oli tullut heittimen kranaat-

ti.
Miehellä oli päällänsä normaali
kenttäpusero. Pää oli etupuolelta
ehyt. Alaruumis vaikutti myös suhteellisen hyvin säilyneeltä, mutta

yläruumis oli kammottava näky:
Räjähdyksen paineesta olivat rintakehän kaikki kylkiluut katkenneet ja työntyneet kesäpuserosta
läpi. Pusero muistutti lähinnä rakuunoiden käyttämää luurankotakkia. Tiissä todellisessa mielessä.
Jätin kierrokseni kesken. Palaitin jätleen hiljaisena miehenä komentopaikallemme miettien sodan
kurjuutta, tuntien hajunystyröissäni kaatuneiden ruumiiden imelän
hajun syksyisessä aamuyössä. Se
tr
on sodan todellinen hajul
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Upseerikunnankin joukkoon mahtui
monenlaista miestä Linnan mukaan Koskelasta Karjulaan ja Lammiosta Kariluotoon.
Aktiivipäällystön pienen lukumäärän vuoksi oli reserYm upseerren
osuus sodissamme ratkaiseva.
Reservin everstiluutnantti Aimo
Raassina, JR 7n ptttlioonankomentaja Siiranmäessä ja Vuosalmella,
on paneutunut selvittelemään upseeristomme olemusta ja osuutta yhteisissä sotaponnistuksissa.

AIMO RAASSINA
eI-uerÄR;psrööN

ten toimeenpanoa. Ensimmäiset
upseereita, aliupseereita ja mie-

saapuivat 5 worokautta ennen
aliupseereita ja saivat tiinä aikana valmennuksen tulevia tehtäviään varten sekä aliupseerit samoin 5 vuorokautta ennen miehistöä, jona aikana upseerit suo

histtjä koskevat kertausharjoi-

rittivat taktillisia

perus-

tuvaan liikekannallepanojärjes-

telmiän siirtyminen

edellytti

säännöllisten kertausharjoitus-

tukset päiistiin aloittamaan
vuonna 1935. Ne suoritettiin
maavoimissa sekii rannikko ja

ilmatorjuntaykiköissä perustettaviksi suunniteltujen sodanajan

v
§

ti

;l

i:

:

:

Kertausharjoituksiin ennätti
ennen talvisotaa osallistua reserviupseereita seuraavasti:

aliupseerien 25 worokautta ja
miehistön 20 worokautta.
Kertausharjoitukset johti so

ykiköiden puitteissa. T?imä
merkitsi reservissä olleelle up

tilasläänin tai joukkocaston
komentaja. Koulutusohjaajiksi

seeristolle erinomaisen tehokas

ta tilaisuutta kiiytiinnön johta-

komennettiin sotilasläänin omia
upseereita sekä upseereita eri

v.

1935 1936 1937 1938 1939
688 861 847 895 920

eli yhteensä 421 l.

TALVISOTA
Talvisodan piiättyessä

yli 13 500. Näin olreserviupseeriston lisäys

yhteismäärä

oli

run-

saat 16 000 miestä saanut reserviupseerikoulutuksen. Heistä oli
n 14 500 RUK:n kouluttamia,
Merisotakoulun oli suorittanut
n 700 ja Ilmasotakoulun n 300
tulevaa upseeria. Lisäki oli

misharjoitteluun aikaisempaan

joukkoosastoista, sotakouluista

ja

Harjoituksiin osallistuivat mych

ne

vakinaisessa palveluksessa
olevat upseerit, jotka liikekan-

Suojeluskuntajärjestön piirissä
koulutettu n 600 reserviupseeria. Varsinaisten sotakoulujen

tusten kokemusten perusteella
siirryttiin Yuonna 193611937
järjestelmään, jossa upseerit

nallepanoissa tulisivat toimi-

kouluttamista reserviupseereis-

maan ko joukoissa komentajana

ta oli 2 280

tai päällikkönä.

leen aktiiviupseereiksi.
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Huo

limatta suurista tappioista - lähes 1000 kaatunutta ja kadonnutta - jotka olivat yli 7 Vo uy
seerien kokonaismiiäriistii, oli
talvisodan påiättyessä palveluksessa olevien reserviupseerien

verrattuna. Laivastossa ja lentc
joukoissa harjoitukset tapahtui.
vat vuosiluokittain.
Ensimmäisten kertausharjoi-

suojeluskuntajärjestöst?i.

9 850 reserviupseeria vakinaisen väen upseerien lisälcsi.

maastoharjoi-

tuksia. Kokonaisajat olivat up
seerien osalta 30 vuorokautta,

Sylsyllä 1939 kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin

valmistunut edel-

len

ylennysten, kutsuntojen ja koulutuksen kautta oli sodan aikana
noin 6 000 miestä.
Tälvisodan aikana oli reserviupseeriston osuus koko upseerikunnasta yliS0Vo ja tehtiiväjako sijoituksen mukaan seuraava:

-

esikunnat

- rintamajoukot

-

ll,2Vo
69,2Vo
15,6 Vo

kotijoukot
ei selviä Y,antakorteista 4,1

Vo

<

Turunmaan Sotllaslåånin

kertausharioltus'l$l7
pyörl täyslflå sotavah-

wuksilla. Edesså oikoalta vånrikki Ellas Backlund, Joka kaatui Summassa, luutnanttl Eero
Lampo ia vånrikki Aimo
Baassina
Patalloonan komentopaikka toimil liikuntasodan valheisga maastosaa
Suoi€luskuntarårl€slön

pulltoissa saivat monet
r€seruln up3€erit t€hokasta koulutusta. Tii§så
r€§ervin lååklntäups€€reiksi koulutettavia lååkåreltä kurcslllaan Tuusulan Påälystökoululla

Y

r9g4

nianpäällikön johtamisty&ken-

tely oli merkitykseltiiiin hyvin
tärkeä. Heistii riippui ylcsikön
lujuus

ja toiminta§§. Hei&in

oli §etuiva pitiimiiiin joukko
kiisissiiän vaikeissakin taistelutilanteissa, ja hei&in oli kyetUiva
luomaan joukkoon periiänanta-

mattomuuden henki. Sen he
usein saivat aikaan pelottomalla

henkilökohtais€lla esiintymisella.

VÄLRAUHAN AIKA
Talvisodan jälkeen arvioitiin
;3.

rauhanajan upseerikoulutusta

..tä

sekii aktiivi- että reserviupsee

rien osalta sotakokemusten valossa. Yleistoteamus
Kokonaistappiot talvisodassa
olivat
kaatuneet
t9 576

-

kadonneet

3 273

43 557
haavoittuneet
Upseeritappioiden osalta
lukemat olivat seuraavat:

ettii

maansa jatkokoulutusta. PEiäasiallisesti näistä miehistii tulikin sittemmin perusyksiköiden

päälinja oli oikea sekii aktiiviup

sotaa huolissaan aktiiviupsee-

päälliköitii

komppanian pälli- taistelujoukkojen t?irkeitten vakanssien haltioita. Useimmat heistii olivat
olleet tyiielämässä mukana, mo

Karosen tutkimuksen mukaan

rien pienestä lukumääriist?i, sillä
hän ei entisenä tsaarinajan up

seerina uskonut reserviupsee-

Kaatuneet Kadonneet
Aktiiviupaeerit 122
13

910
-luutnantit 178
- vämikit 723
9
-muut
Kaikki
yhteensä 1032

62
14
46
2
75

Reserviupneerit

Haavoittuneet
135

972
192

769

ll

ll07

-

köiEija vastaavia

jo

erilaisissa alemmissa johtajatehtiivissä, itsenäisinä yrittänet

jinä, maanviljelijöinä jne. Voidaan arvioida, ettii minkii nämä
miehet aktiiviupseereihin verrattuna hävisivät sotilaallisissa
tiedoissa ja taidoissa, sen he tasoittivat ty(blämän mukanaan

kuten odottaa saattoikin. Reserviupseerien suoritus oli monelle
myönteinen yllätys itse Ylipäällikköä myöten, mikii kiiy selviis-

kenttäarmeijassa.
Suuri osa reserviupseeristoa

ohjaavaan

ja

to

dettiin selviä puutteita, jotka
johtuivat liian vähäisesEi taktisen yksikön puitteissa tapahtuneesta johtajakoulutuksesta.
Johtajatoiminnassa oli todettu
ajoittain suunnittelemattomuutta ja johdonmukaisuuden puutetta. Uusissa koulutus+uunnitelmissa kiinnitettiin huomiota
seuraaviin keskeisiin seikkoihin

-

perustunut militaristiseen kiis-

suojeluskuntajärjestön
sai siellä kipeiisti tarvitse-

reserviupseerikoulutuksessa

ten ihmisten kiisittelyssä, joka ei

rien §kenevän joukkueenjohtajaa vaativimpiin suorituksiin

kuului

että reserviupseerien
osalta. Yleisesikuntamajuri O//r
seerien

reserviupeeerien koulutuksessa:
yhteistoiminta eri aselajien
kesken

tuomalla kokemuksella aikuis-

Aktiiviupseeristomme selviytalvisodasta kunniakkaasti,

tyi

oli,

hänen kuuluisassa talvisodan päättymisen päiväkiis§s
sään. Sotamarsalkka oli ennen

ti ilmi

kyvaltaan, vaan enemmänkin

-

ja kannustavaan toi

-

mintaan.
Täistelujen aikana sekii jouk-

-

kueenjohtajan

ettii

komppa-

tehtävän suorittaminen lop
puun saakka
eteenpäin pyrkimisen viiltt?imättömyys hyökkiiyksar*i
viestiyhteyksien järjas&iminen
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Pataljoonan komentaja Olli Kämäri
antaa käskyn komppanianpäällikölleen Taipaleella

1

94

SA-kuva

§uomeilcrinen
o
Up§eeHooo

-

kiis§jen valvonta
ilmoitusten teko

Aktiiviupseerien koulutusta

välirauhan aikana häiritsivät
kiireelliset uudelleenjärjestelytehtävät. Täydennyskoulutusta
varten antoi pääesikunta suun-

taviivat, mutta yksityiskohtainen suunnittelu ja johto jäi ar-

esiupseereille ja kapteeneille
koulutustilaisuuksia vähintään

i.

kerran kuussa ja pataljoonanko
mentajien alaisilleen upseereille

koulutustilaisuuksia

l,

-§

li
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kalsi

ker-

100

000 miestä, mutta

että vähän ennenjatkosodan alkua eli 13.6. 1941 annettiin

l94l ja

asetus, jonka

kaatinkomentajien tuli järjestää

n

nousi jälleen 1944 venäläisten
suurhyökkäyksen torjumiseksi,
jolloin vahvuus suurimmillaan

oli noin 531000 miestä. Vah-

merkiksi

miota käs§nantotaitoon. Pri-

na

Erittäin merkittävä tapahtuma upseeriston kannalta oli se,

meijakuntien tehtäväksi. Esi-

lutuksen järjestelystä päämääränä kehittää upseerien "toimeenpano§§istä johtamistai
toa" ja kiinnitt?iä erityistä huo

fl,

harjoitukset.

asetus, jolla yhtenäistettiin up
seeriarvot ja arvomerkit. Tämä

II Armeijakunnan esikunta antoi lokakuussa 1940 yksityiskohtaiset ohjeet jatkokou-

&

taa viikossa. Koulutusmuotoina
olivat luennot ja keskustelutilaisuudet sekä kartta- ja maastG

olivat allekirjoitta-

neet Risto Ryti ja Rudolf Wal-

den, oli erittäin tärkeä yleisen

vuuksien yhteenveto vuosilta
1944 oli seuraava

28.6. t94t 15. 8. 1944
23 955 27 737

Aliupseerit

8l

Miehistö

317

210 87 308
ll3 415694

Ye-eversti K. J. Mikolan ntlkimuksen mukaan vakinaisessa

seereille oli suuri.

palveluksessa

l94l
seeria

oli

kesäkuussa

yhteensä noin 4 000 up
ja reserviupseerien määrä

oli vähän yli 83 prosenttia

sen-

Jatkosodan alkaessa wonna

hetkisesträ kenttäarmeijan

l94l oli puolustusvoimain

up

veluksessa suunnilleen 476 000

seerikunnasta. Yli 8 000 miestä
suoritti reserviupseerikurssin so

miestä. Kotiuttamisten ansiosta
vahvuus aleni seuraavina vuosi-

dan aikana kesäkuun l94l ja
syyskuun 1944 välillä. Heistä

pal-

matorjuntakoulun

kurssin.

Maavoimien reserviupseerien
jakautuminen eri tehtäviin jatkosodan aikana oli pääpiirtein
seuraava:

Upseerit

mielipiteen kannalta ja sen merkitys nimenomaan reservin up

JATKOSOTA

suunnilleen 7 300 kiivi Upseerikoulun, 270 Merisotakoulun,
150 Ilmasotakoulun ja 400 Il-

t94t
Täistelutehtävissä

Huolto
tehtävissä

Esikuntatehtävissä

1944

72Vo 7l

Vo

15,5

15

12,5

t4

Reserviupseerien sijoittumi-

nen

viimeisenä

sotavuotena

enemmän esikuntiin selitetään
sillä, että haavoittuneet upseerit
sijoitettiin toivuttuaan usein esikuntiin. Lisäksi sodan jatkuessa
esikuntaportaiden vahvuudet

olivat kasvaneet.

Otto Schulman
Suomalaisia sotureita
historian hämärästä

Reservin upseeri toimii iohdettavan ioukon keskellä

'-*

-r/

Jiirgen Wrangel
Kiitos Sakari Topeliuksen tunsivat suomalaiset aikoinaan varsin hyvin Lech-virran taistelun kolmi§mmenvuotisessa sodassa. Tiedet-

tiin, että
Sota on pååttynyt. Kapt€€ni
Aimo Raassina on lllJR 7:n
komentaja. Juuri nyt pitåisi

mentistä, ensimmäisinä

ylittivät tuon Tonavan
sivuhaaran 4.4. 1632.
Tuskin kukaan oli

ampumison loppua

Reserviupseereitten

ja

aktii-

viupseereitten jakautuminen
kenttäarmeijassa jatkosodan aikana oli seuraava:

nutta, kadonnutta ja haavoittunutta. Kaatuneitten reserviup
seerien määrä oli 3 363 eli noin
87 prosenttia kaikista kaatuneis-

Liihdeluettelo:

-

Suomalainen upserikoulutus
200 wotta, julkaisijat Jääkiiriliitto, Kadettikunta ja Sua

*

Suomen Reserviupeeriliiton
historia, Antti Numminen

-

Suojeluskunnat

ta upseereista. Suurimmat tap
Res-upsAkt-ups

Täistelu-

tehtävissä
Esikunta-

16

RITARIT

97

Jatkosodan korkein kunniamerkki oli Mannerheimristin ri-

Kompp.

päällikköinä 71
Joukkueen-

johtajina

96

29
4

Sodan jatkuessa reserviupsee-

rien

piot olivat nuorten reservin vänrikkien ja luutnanttien kohdalla.

85,5Vo l4,5%o

tehtävissä 84
Komentajina 3

ja aktiiviupseerien taidolli-

nen ero luonnollisesti pieneni.
Monet komentajat asettivat ko
keneen reserviupseerin nuoren
aktiiviupseerin edelle.
Jatkosodan upseeritappiot
olivat yhteensä l0 361 kaatu-

suomalaiset

hakkapeliitat, kärjessä
pataljoona Savon ryk-

tarimerkki.

Se

myönnettiin
kaikkiaan l9l sotilaalle. Reserviupseerit saivat niistä joka neljännen, sillä 49 reservin upseeria palkittiin tällä arvostetulla
kunniamerkillä. Tosin heistä osa
sai merkin ennen upseeriksi tuloaan aliupseerina suoritetuilla
ansioilla, joten vain 42 sai ntarinmerkin upseerina tehdyillä
ansioilla. Aktiiviupseereista tuli
Mannerheimristin ritareiksi 62.

men Reserviupseeriliitto
Sotakorkeakoulun oppilasesitelmiä, kapt P Ripatti ja kapt
J Hautamäki

ja

[otta-

Svärd, Pentti Pirhonen

Mannerheimristin ritarit,
A, F. Airo

Tämä artikkeli on julkaistu
Hakku-lehden numerossa 3l
l

983.

selvillä siitä, että kärkijoukon johtaja, majuri
Jilrgen Wrangel uhrasi
henkensä tässä rohkeas-

sa yrityksessä.

Sillanpään valtaus pääarmeijaa v arten kuitenkin onnistui.
Kustaa II Adolf lahjoitti Wrangelin leskelle
Annn von Neukirchille
Palmelan säteritilan
Hollolan pitäjästä. Sinne hän muutti asumaan
lapsineen. Näin kotiutui
Suomeen baltilainen
Wrangel-suvun haara
Wrangel af Fall.
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Jatkoa edellisestä numerosta

Väsyneiden miesten taivallus käv
yhä vaikeammaksi.
Vihollinen saa puolestaan koko ajan
uusia voimia ja välineitä.
Sen rivejä on harvennettava.

Vielä Ontajärven jäällä uhkaa tuho,
mutta omat hävittäjät ovat kerrankin oikeassa paikassa oikeaan aikaan!

Erkki Ruokolainen Juukasta lähetti toimituksel16 nipun hyviä valokuvia
Jeljärven retkestå. Tässå JR 10:n 1. Komppanian ioukkue€niohtaiat matkaan
låhdösså

ollut kovin
kolme tai neljä. Ly-

kaa yksi kaatunut sissi. Ruumis

suuntaan sekä jonkin verran

haudataan lumeen ja tilalle nos-

molemmille sivustoille.

hyen taistelun aikana on selkäreppuja sekä muita venttereitä

tetaan silvottu mies. Vaivalloinen junnaaminen jatkuu.
Muutamien kilometrien jäl-

Erinomainen paikka puolustajille!
Alikasvillisuutta ei liioin ole,

keen komentajan on pakko kat-

vain isoja pet?ijiä kasvaa harvas-

sella levähdyspaikkaa. Miehet
eivät yksinkertaisesti jaksa

sa.

KIRKAS, lämmittävä aurinko

pätellen

paistaa suoraan edestä. Se on
huonontanut hiihtokelin ja peh-

monta

mittänyt lopullisesti

uupuneet

jåiänyt jåiälle.

miehet.

Pääjoukon hiihto on muuttunut entistä enemmän laahustamiseki. Nokisiin, repaleisiin lumipukuihin kätkeytyneet mie-

het tuijottelevat tylsästi edellä
hiihtavän suksenkantoja. Keulan pysähtyessä tulee ruuhkaantumista. Joku suistuu suksiltaan
jää siihen odottalumeen
maan. Voimia on säästettävä.
Toiset torkkuvat sauvakkoihinsa nojaten, pää riipuksissa odottaen, kunnes edessä olevan sukset taas liikahtavat.

ja

Penttilän sissien ja jääkiirien
kunto kestää paremmin. He
huolehtivat vuoron perään jälki-

varmistukesta ja hiihtelevät sivustoilla.

KOSTO ON
HtRV|TTÄVÄ
Kuutsjärven eteläpäässä jääkärijoukkueemme oikaisee jään
vli.
Vastarannalla odottaa meitä
murheellinen nä§: Siinä on
eräs harhaileva ryhmä hiihtanyt
vihollisen väijytykseen. Jäljistii
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heit?i ei ole

"Montakohon on kaatunut?

Montako jiiänyt vangiki?" arvailemme jälkiä tutkiessa.

Lumessa makaava mies hätkiihdyttiä. Kääntäessämme lu-

enää. Sopiva kangas löytyy suu-

mipukuisen miehen selälleen

täydytiiän. Järsitiiän

kauhistumme nä§ä: suomalai-

loppuja. Kaivetaan tupakat kuten myiis tupakan tumpit esille

sen otsanahka on

nyljetty silmil-

le, kasvot on vedelty puukolla
ristiin rastiin, samoin miehen

rinta. Jälki muistuttaa veristii li
hapullataikinaa. Monenlaisia
hirmutekoja olemme kahden se
dan aikana nähneet, muttå ykikään meistä ennen ei tuollaista
raakuutta.

"Kec-tä te oot-te?

Vie-kää

mi-nut Su+meen!"

Näin

sopertelee verisestä,

muodottomasta suustaan mies,
jonka luuulimme kuolleeksi.

Järkytyksemme

pahenee.

Ti.rota na§ä ei voi koskaan
unohtaa. Folttokirjaimin se on
aina luettavissa minun aivokasetistani. Miksi ei kuolema ole

häntäarmahtanut...?
Tyhjää ahkiota ei löydy mistään. Mutta kiväärikomppanian
miehilt?i löytyy ahkio, jossa ma-

ren suon jälkeen. Siihen leviteväiden

ja

vetäistään henkisauhut. Keneltä on loppunut, vipataan kaverilta. Yhteishengessä ei ole
valittamista.

JÄLKIvARMISTUS
TOrMlt
Jääkiirijoukkue ja vänrikki I4r,aren joukkue Tauno Karjalal
sen komppaniasta määrälään
jälkivarmistukseen. Luutnantti
Anttonen viihtyy hyvin komentajan seurassa ja minulle anne-

taan kunnia toimia

edelleen

joukkueen johtajana.
Otamme asemapaikat suuren
suon laidasta, joka on kilometrin verran påiäjoukon takana.
Matala kangasniemi pislää suuren suon sisään niin ettå aava
suo aukeaa pitkiilti vihollisen

Minä otan paikkani pääladun
varrelta. Viitanen menee joukkueensa kanssa latujen vasemmalle puolen asettuen itse miestensä puoliväliin. Minä järjestiin
joukkueeni oikealle noin viiden-

§mmenen metrin

levyiseen

ketjuun. Siihen kaivaa jokainen
mies itselleen poteron ja jää makaillen odottelemaan.
Iltapäivän aurinko paahtaa
kuumasti selkään. fosy siinä sitten hereillä! Jonkin ajan kuluttua pari jääkiiriä on jo kääntynyt selälleen. Siinä he maata
rellottavat kuin turistit aurinkoa
ottamassa. Vetelevät unia, juuttaat!

Minä tunnen johtajan vastuun sisälläni. Koetan iskeä jatkuvasti tarinaa, etteivät kaikki
nukkuisi.

Yksi tunti tai pari minuuttia
ovat loppuun rääkätyille, urvahtaneille miehille täysin tuntemattomia ajanjakoja. Tärkoitan tällä pääjoukkoa. Täivaalla
olematon tuulenhenki kuljettaa

Jcllffiru@!!ffi

l/JR 10 siirtyi autoilla Ontajärvelle, missä jatkoi hiihtäen Jeljärvelle
Kuva: Ruokolainen

"Ke!ä rie ovat?" kähisee oi
kealta

Tbs s qv ai ne n

minulle.
"Eihän noista vielä saa sel-

vää", valehtelen hänelle.
"Ovatko ne Penttilän

Onkohan toisilla riittiivästi panoksia?

mista.

Moilasen Veikko pyytää minulta kiikaria lainaksi. Minä en
anna, vaan kåisken hänen varo

vasti herätellä nukkuvia kavereita.

Jonon lähestyessä miestemme liikehtely lisääntyy. Awaan,
selässä juoksee jo
hiiriä ja etusornrea syyhyttää.

että monen
huntuina. Jälkivarmistajien tienoolla on hiljaista. Tuntuu kuin
ympärillä olevat pet?ijätkin pidättelisivät hengitystiiän.
Odotetaan.

Ennen jälkivarmistukseen
lähtöä komentaja antoi minulle
radiolla saadun tiedon: Penttilän sisseillä on lumipuvun hiha
käärittynä vasemmasta kiidestä.
Tämä siltii varalta, ettei tule sekaannusta vihollisten

kanssa,

jotka hiihtävät sivuilla tai perästä.

"Heih, hiihtajiä tulee. ..

Jos

kauemmin, kun minun valppauteni palkitaan: Suuren suon takaisesta metsiköstä alkaa lap
pautua lumipukuisia sotilaita
aavalle suolle. Niitä tulee aivan
suoltamalla pääjoukon jättämää
vankkaa latua pitkin.
Vilkaisen heitä kiikarin läpi.
Jokaisella on lumipuvun vasen
hiha kiiärittynä.

ne ovatkin tovereita. . . ?"
"Pysykiiä hiljaa ja painakaa
päät matalaksi!" komennan
miehiä ankaralla äänellä.
"Huuvetaanko tunnussanaa?" §syy minulta eräs Viitasen joukkueen mies.
"Jos meette aukoon päätänne, niin piru teidät perii!" uhkailen heille.
Iltapäivän aurinko paistaa
suoraan tulijoiden silmiin.

Mutta hiihtotyyli on vierasta!

Tulittehan kerrankin liipasi-

Aikaa on kulunut tuskin tuntia

katkea-

mattomana jonona. Ja minulla
kun on viimeinen lipas aseessa.

Martti Piiraircn
valehtelen hänellekin - ettei
vain joku kaheli aloittaisi ampu-

,'KETÄ STELTÄ
TULEE?"

kukaan ei hermoilisi.

puolelta kuhmolainen kersantti

"Saattavat hyvinkin olla",

hajanaisia pilviä aavemaisina

konepelilleni.

lasketaan lähelle! Kunpa

Aron poikia riittää
sisse-

jä?" §syy Viitasen joukkueen

Jeliärvellä palaa

melle! juttelen

Nyt

Jännitys kohoaa huippuunsa.
Onhan saalistaessa niin, että mitä vaarallisempi riista, sitä suurempi seikkailun viehätys.
Kaikesta näkee, etteivät tuli-

jat ole mit?iän

töpinäporukkaa
kuten näytti olleen Kuutsjärven
jäällä. Kaikilla on tuliteräkamp
peet ja useimman kaulasta roik-

kuu konepistooli.

''VOI ETELÄN PO!KIA!"
"Ne ovat ryssiä!"

kähisee Moilasen Veikko hätääntyneesti.
"Niin ovat, §llä minä sen tiijän", ärähdän hänelle.
Samassa kuulen kun Veikko

vetää

jo

löysiä pois kiväärinsä

Iiipasimesta.

"Saatana jos ammut ennen
minua, niin minä ammun kalloosi! Lähetä sanaa, ettei kukaan aloita ennen minua!"
Saman viestin panen menemään myös vasemmalle. Sana
menee vänrikki Viitaselle. +
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Ensimmäisten vihollisten saa-

minua kohti. Mutta minä olen

puessa kankaan reunaan kaksi
talitinttiä tirskahtelee lentoon

vetänyt omastani löysät pois hy-

heidän edellään. Vain lyhyen
matkan kerrallaan.
Mutta punasotilaat eivät ha-

vissä ajoin. Herkän etusormeni
tarvitsee koukistua vain aavistuksen verran ja punaluutnantin
aikeet jäävät kesken ainiaaksi.

vaitse merkkiä milsikiiän. He
tulevat väellä ja voimalla.

Minä mötkötiin aivan pääla-

dun vieressä. Painan kasvoni
kiinni konepistooliin ja seuraan
vihollisen tuloa konepistoolin
tähtiiimien yli. Lumipuvun hup
pu peittää karvalaktini. Jokai-

Thrauttelen lyhyitä sarjoja vihollisiin, kutakin rinnan kohdalle. Parin sekunnin aikana on en-

sen meikäläisen selkäreppu on

nätettävä mahdollisimman mG

verhottu valkoisella vaatteella.
Niiden on mahdoton huomata
meitä vasten aurinkoa, vakuu-

neen mieheen.

tan itselleni.

nukkujat ovat heränneet. Koko
jälkivarmistusjoukko on yhtynyt
murhaavaan tulitul$een.
Vihollisten mahdollisuudet
näyttävät vähäisiltii. Jossain ali-

Eniiä viisi§mmentä

metriä. . . Neljä§mmenlä. .. Kolme§mmenlä. .. Kalsilcymmentä . . .
Samassa keulamiehet pysäht1vät. He tähyilevät ympärilIeen kuin aavistaisivat vaaran.
Ahaa, ne tähyilevät meidän jättämiämme latuja. Järjestäytymisen aikana tuli hiihdeltyä
alueella ristiin rastiin.

Täkaa tulevat hiihtäjät ryntäävät uteliaina samaan joukkoon. Kahden sotilaan kaula-aukosta näen punaiset neliöt: luutnantteja. Heidän silmänsä tähyilevät nopeasti. Päät kiiäntyilevät kuin jahtikoiralla, joka etsii vainuamaansa riistaa. Nyt he
puristavat sauvakkonsa toiseen
kainaloon ja tarttuvat konepis-

I

,'TAPPAKAA SE
MIESI"

tooleihinsa molemmin

Keulamiehet keikahtavat pää

edellä lumeen. Sikeimmätkin

tajuntani sopukassa

käväisee

säälintunne komean, urheilijatyyppisen nuoren miehen tappamisesta. Muistan elävästi hänen
viimeisen kauhunkatseensa.
Mutta sota on sotaa! Täpa tai
tule tapetuksi.
Muutamien sekuntien aikana

vihollisporukka on hävinnyt lumen sisään. Siellä he nyt ryömivät. Kuka etsii suojaa, kuka

koettaa hakeutua taisteluase-

miin. Karjutan

komentoja.

Huudetaan ohjeita.
Täistelu jatkuu. Jokainen etsii uusia uhreja.
Myös vihollinen. Sen pikaki-

käsin.

vääri räkyuää ilkeästi viitasen

Molemmat upseerit ovat kook-

koripalloilijatyyppiä,
tummaverisiä ja iältään selvästi
alle kolmenkymmenen.
Voi etelän poikia!
Mitä nä§y? Mitä? ruuhkau-

lohkoon. Vihollisen toinen pikakivääri räpättää oikealta.
Peijakas, se on ottanut minut
tähtäimeensä! Kun vähänkin
kohotan päätäni, sen suihku pöllyttää lunta silmiini.

tuessaan punasotilaat tekevät
anteekiantamattoman virheen.
Moinen möhläys ei voi jäädä

emman mies. . . Erkki! Olli!
Ketä siellä on?" karjahtelen vi-

rankaisematta.

haisesti.

kaita,

Lähimmän punaupseerin kat-

seesta kuvastuu pelonsekaista

rohkeutta,

kun hän

tähyilee

kasvonsa

vääntyvät pahaan irvistykseen.
Hän havaitsee minut, vihollisen,
aivan edessään! Hän näkee minut ja hän näkee suomalaisen
konepistoolin ikävämmältä puo
lelta.
Luutnantti on jo heilauttamassa konepistoolinsa piippua
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se

Mutta apua ei tule, sillä "emman mies" on suojautunut valtavan petäjän tyven taa. Olen

kuitenkin saanut tarkan suun-

kauas taakseni.

Samassa hänen

"Täppakaa helekutissa

nan. Täputtelen lumeen h1vän
ja asetan konepistoolini
uraan. Samaan aikaan kun pai-

vaon

nan liipasinta kohottaudun äkja suuntaan suihkun mie-

kiä

heen.

Se sattuu. Vihollinen keikahtaa §ljelleen ja pikakivääri irtoaa hänen käsistään.

ja

lumipukuni sotkeutuvat vi-

hollisen vereen.

on

rangaistus rohkeille punasotilaille. Mutta nokittelun jatkues.

pahtuman tulee sillekin kiire.
Punasotilaita ilmestyy jälle yl-

sa ei ole mitiiiin mahdollisuutta
ottaa vankeja.
Vastaiskumme onnistuu. Jääkärit saavat kaipaamaansa tiiy-

lättiivän liiheltii. Fenttilän sis
sien ja jiiiikiireiden tehtiivåiksi

ja

patruunoi-

ta.

Meidiin kannaltamme ajatellen vihollinen saa toivotun hitaasti joukkonsa jädestykseen.
Viimein se ryhtyy saartamaan
molemmilta sivustoilta. Yksi
miehemme haavoittuu. Minä

A
johtoporrasta partiosta palaltua
Kuva: Ruokolainen

V
"Selvitåänkö aavan låån

yli...

?"

SA-kuva

TOISEN KUOLO
ON TOISEN LEIPÄ

Omalla rannallat Löytyi avanto ia

janottaa

SA-kuva

annan luvan irrottautumiseen ja
se tapahtuu onnekkaasti.

Y

tulee vielii kenan pidätellä piiäl-

le ryntiiiiviä hudistuneita vihollisia.

Kiväiärimiehet nousevat usko
mattomaan arvoonsa. Ytiiiihiin
sillä ampua kalsi kertaa
kauemmaksi kuin konepistoolilla.

Raivostunut vihollinen yrit-

tiiii kaikkensa. Se aloittaa

ampumisen mytis kahdella raskaal-

la korohorolla. Jumps, jumps,

jumps.. . Jåiälle ilmestyy reikiä
ja vesi kastelee monet miehet.

Kilometrit ovat pitkiZi kuin näl-

hakemaan

kiivuosi. Mutta koittaa lopulta
sekin hetki, jolloin keulilta kan-

Lukemattomat uhkarohkeat
viholliset kaatuvat Fenttilän sissien tarkkaan tuleen.

apua piiäjoukosta. Pari muuta
miestä on luistelemassa hänen

tautuu kauan odotettu tieto:
ONTAJI{RVI NIiKWISSÄ!

vai ei?

kaisin, takaisin paikallenne. Ei
tästä luvatta lähdetä!" kovenen

OO{TÄ'ÄRVEN J/IÄLLÄ

Silloin ilmestyvät yläpuolelle
vihollisen hävituijät! Tä, ta, ta,
ta, ta, ta. . . Ne piiiistelevät lo

heille.

sa sana ONITAJARVI kuulos.

peräänsä.

"Mihinkiis te meinaatte? Tälltahåmärissä on pååsty Ontaiårven
länsirannalle. Åärimmåisenå
vasemmalla TK-mies Sven GrÖnvall,
toin€n oikealta maluri Jukka
Puustinen la oikealla pasiori Rurik
Tammekas

Kun vihollinen havaitsee ta-

Påiiijoukon raahautuminen
kohti Ontajärveä jatkuu taas.

Viitasen joukkueen mies, Kauka Pulkkircn Hyrynsalmelta,
saa riijähävän luodin mahaansa. Voihkien ja suoliaan kanna-

tellen hän lähtee
<

jo heittiinyt hviiiirin*ikin.

Valekuolleet viholliset napsitaan hengiltii. Säåilittiivän kova

dennystä, ruokaa

Retki on tehtyl 1./JR 10:n

ja muuta
kamaa jätetiiiin rannalle. Joku
kaa jalkaisin. Reppuja

Miehet tottelevat. Käsitän et-

Repsahtaneiden miesten korvis

"Mutta minulla ei ole kuin
yksi panos", Moilasen Veikko

taa tarunhohtoiselta. Järven toisella rannalla ovat omat asemat!
Tiro nimi luo uutta voimaa jiiseniin. Se antaa uutta uskoa pelastumiseen vihollisen maalta.
Alkuperiiisen suunnitelman
mukaan yli kymmenen kilometrin levyinen aava jäwi piti ylittärä vasta pimeän aikana.
Entiis nyt?
Vihollinen on jo ilmastynyt
pohjoisesta jåälle.
Majuri Puustiselle tulee uutta piiänsärkyä. Hän sähkötfiiii
tilanteesta kenraali Raappanal-

mutisee vastaan.

le.

tä

vdsyneempien komppanian
miesten kannalta vihollisia olisi
pidäteltiivä mahdollisimman
pitkään.
Lähelle kaatuneiden vihollis-

ten leipälaukut pullottavat

hi

mottavan tiiyteläisinä. Päst?ik-

semme niihin kiisiksi on kankaan reunaan jääneet viholliset
ensin tapettava tai ajettava suol-

le. Jaan miehilleni tietoa, että
lähdemme vastaiskuun.

"Tirolta niitä saamme."
Vihollisen tulituksen laimentuessa minä komennan:

Vastausta odotellessa vihollinen miehittiiä jo lähimpiä saaria. Se tyontiiii jiiälle kelkkaan

"Keskusta eteen! Komppania
lähtee hyökkiiykseen! "

asennettuja konehviiärejä ja
Kalliolahden rannasta kahta

Jätän sulsipelini siihen ja

lähden syöksymään enimmäisenä. Piiäsen punaupseerin vierelle ja alan kiskoa täysinäistii leipälaukkua hänen hartioiltaan.
Luoti vinkaisee pääni vierestä. Se lähti kuolleeksi oletetun

vihollisen aseesta. Joudun suo

jautumaan lämpimän vihollis"
ruumiin §lkeen. Veren haju
pistää äiteläänä nenäni. Käteni

pst-tykkiä, kertovat kiikarimiehet.

Raappanalta tulee radicähke, jossa hän antaa luvan lähteä

järven yli. Tieto leviää kulovalkean tavoin eikii miehiä tarvitse
käskeä liikkeelle. Silmittömä[ä

innolla ryntiiii sa§a miehiä
jäälle. Hajaannutaan väljiiän
parveen. Keneltii töksåihtiiii sukset, hän jättiiii ne siihen ja jat-

Selvitiiiinkö aavan jiiän yli

puttoman pitkiä sarjoja suojattomaan joukkoomme. Haavoittuneita tule€.

"Täppo ne saatanat tähän
jåiälle", kiroaa surkealla iiänellä

eräs vanhemman

näköinen

mies.

Yhtiiiin suomalaista ei kui.
tenkaan ole jiiälle vielä kaatunut.

Samassa ilmastyy näkyviin
omia hävittäjiä. Kuusi tertissiipistä lintua, jotka kilmaltelevat
uljaasti auringossa. Jåiällä röhveltävien miesten hikisissä ja vo
restävissä silmissä ne näyttiivät
taivaalliselta sotajoukolta - kuin
itsensä Jumalan lähettiimiltii.
Helpotuksen huokaus leviää
jäälle. Pilottien kesken alkaaar-

moton ilmataistelu ja hiihtiijien
ilmavaara poistuu.
Kuolemanväsyneinä, jopa
houricsa hiiht?ien, piiiistään
omien puolelle.
Ylimiiäräisissä uutisissa lueteltiin radiossa vihollisen huolto

keskuksqrsa aiheutettujen aineellisten tuhojen määrät. Ne
olivat valtavat. Vihollisten tap

pioksi arvioitiin runsaat

300

kaatunutta. Omat tappiot kaatuneina ja kadonneina olivat netr
kin 35 miestii.

r;,ill,i,il

Jatkosodan viimeisinä
kesinä oli rajan kansan
elettävä ainaisessa partisaanien pelossa. Syrjäisissä kylissåi tapahtui
hirmutöitii.
Suomalainen siviilikin
saattoi kuite
kuitenkin näp

tffi
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påiryydelläiin
selvitä
vainolaisesta eikä korven eläjä pakomatkallaan tarvinnut karttoja
eikä kompasseja.
ELETTIIN kesä

1943.

Yeljekset Aale ja Anui Mtitit-

,a, Kuusamon

Teerirannalta,

läksivät soutaen seitsemän kilometrin piiiissä olevalle Luo.
man suoniitylle heinäntekoon.

oli haravamiehenä vuonna 1922 rajan yli
Mukanaan heillä

Itä-IGrjalasta paennut Vetossa
Kerassinov.

Niitty oli aivan rajan pinnassa. Asuntona siellä oli metsän
reunassa oleva sauna.

Työpäivä oli kerran jälleen
pättymiissä. Saunan luona
nuotiolla §psyi lihakeitto.
Kello kahdeksan maissa
Antti piiätti kävästä läheisellä
lammella yrittiimiissä saada ka-

laa vaihteluksi ruokavalioon.
Mukaansa hän otti ongen ja ki-

väärin, joita

oli rajan pinnan

miehille jaettu partisaanien varalta. Muita aseita ei heinämieI

hillä ollut.
Kello yhdeksiin maissa lo
pettivat Aale ja Vetassakin työt
liihtien kämpälle valmistamaan
illallista ja savustamaan sdiiskiä
majapaikasta.

saania heinämiesten ympärille.
Mikäpä fäss'å muukaan

KARMEA YL1åWS

- kuin antautuminen, toauttaa
tesi Aale Mättii hiljaa.

Saapuessaan nuotiolle viisyneiden työmiesten silmät levisivät
hiimmåistyksesä.
Pata oli tyhjä!

rempiin suihin. Selvisi, etä yksi
partisaaneista oli radistina toimiva nainen, kotoisin Viipuris-

Hämmiistys muuttui kuitenkin kauhuksi, kun saunan nurkan takaa hyppåisi esiin koneoistoolimies ja karjaisi suomeksl:

Antaudutteko vai ammu-

taanko?!

tien. keriiäntyi kuusi
.Sama1
saksalaisKsa ja suomalaisissa

sotilaspuvuissa olevaa parti-
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Lihakeitto

oli

mennyt pa-

ta. Muutkin osasivat suomea ja
monet olivat syntyisin suomalaisia tai itä-karjalaisia.
Heinämiesten varusteita tutkittaessa löyryi kivä:irin patruunoita.
Mitiis nämä ovat? tiukat-

tiin.

Missä on kiviäri?

minne päin Antti oli onkimatkalleen lähtenyt.
- Enpähän tullut panneeksi
merkille, sanoi Aale.
Voi olla

millä suunnalla tahansa,
kun
tässä on kalaisia lampia joka
puolella.

MATKALLA
VANKEUTEEN
Silloin tuli Venäjän miehille kiire! Kaikki tavaratja heinämies-

ten evät otettiin mukaan ja

Kuusamossa riittåä korpea, tåssä
Julman Ölkyn mais€maa

partisaanit nukkuivat

pä

eikä

jalat nuotioon päin.

Aamulla partio jakaantui.
Kaksi miestä ja naisradisti ottivat itselleen heinämiesten eväsvoin ja liihtivät liikennelasken-

tåan

Kuusamon-Suomus-

salmen tielle. Tämä tuntui olevan partion varsinainen tehä-

suunta otettiin itiän. Vankien

vä. Kolmen muun

oli pakko marssia mukana.

jäi vankien kuljettaminen linjojen yli.

Noin viiden

kilometrin

teht'äväksi

- selvitti asian, minkäjiilAale

marssin jälkeen yövyttiin tulille.

V?ilttii^åikseen suomalaisia

keen partisaanit tiukkasivat,

Suomalaisia hämmiistytti, kun

partio kulki pitkiä kiertoteitii

tiollakin!
kertoo Vetassa Ke-

tasi tämä.
- Tuonne korpeen
varrnaan kuolisin...

huomattua vangin karanneen

-

Vartiointi hiukan helpottui.
Huomenna ollaan omalla

puolella!
uhosivat partisaanit

kuudennen marssipäivän iltana
nukkumaan käyäessä.
Aale. joka oli piiättänyt yritäd karata, totesi olevansa viimeisen mahdollisuuden edessä.
Hän pysytteli valveilla ja tarkkaili tilannetta.
Aamupuoleen yötä Aale
huomasi, että vartiomiestä nukutti. Tämä istui petäjä vasten

- meikäläisten vanhaan helmasyntiin.
Kävi nimittäin niin, että kun
räisyyteen

liihestyttiin Pistojokea, palasi
vankeja kuljettavan partion
tunnustelija salamavauhtia takaisin

ja ilmoitti:

Koko kosken kohta,josta
piti- mennä yli, on täynnä suomalaisia! Onkivat siellä kaikessa rauhassa paistinkalaa.

Todennäköisesti

oli

käynyt

niin, että suomalainen partio oli

liihetetty katkaisemaan partisaanien tie. Meikäläiset eivät

Sotakesinå håtyyttellvåt partisaanit
us€in heinåntekl|Öitå sy4ålsillå
niltyillå. Tässå Juntusrannan lyttölå,
ioita vihollis€n partio såikytteli

korpien läpi. Kovin pitkiä päivämatkoja ei tehty ja taivaltait-

tui hitaasti.

Sillä välin oli AnttiMiättä ongelta palattuaan heti todennut,
mistä oli kysymys. Hän palasi

kiireesti kylän hälyttäm,iän
takaa-ajopartiota. Vainolaisten
tavoittaminen jäi kuitenkin
turhaksi toiveeksi, koska suo-

pastunut
vartiomies.
Tuonne kuusen juurelle,
- tuo vatsa on vähän heikolkun
la, selittiä Aale.
- .z[apa mene kauas! ko.
mentaa vartija.
Aale aukoo malliksi vaatteitaan kuusen takanaja odottaa.
Sitten hön huomaa vartiomiehen pän taas nyökkäävän rinnalle.

Nyt tai ei koskaan!
Aale säntää näreikköön ja
aloittaa kilpajuoksun elämän ja
kuoleman kanssa. Hänestä it-

sestän riippuu nyt pakoon
menvuotiaan vauhti ei enää ole
sama kuin nuorukaisen. Joka

kyä

tapauksessa Aale uskoo nyt
tehneensä elämänsä ennätyk-

Partion evät eivät olleet val-

aineiksi. Kalaa ongittiin aina
kun tilaisuus tarjoutui.
meidiit vanhat
ihmiset jo pois! yritti Aale puhua moneen kertaan.
Mitä
iloa teille meistä on... Ei auttanut. Synkeä taivallus
Päaistäkåiä

SUOMALAISTEN
MUNAUS

hiljaa ylös.
Minne sinä? tiukkaa val-

pysyä piilossa, vaan rikkoivat
tåpansa mukaan annettua käs-

lan rapiat: mahorkkaa, suolaa,
leipää ja maissijauhoja puuro-

jatkui yhä kauemmas itäiin.

PAKOON!
vielä pois? kyseli
-vät Osaisitkos
partisaanit monena päivänä
Aalelta.

Nämä kuitenkin palasivat jonkin ajan kuluttua ja kertoivat
ampuneensa Aalen. Kyllä minulle silloin itku maistui ja koko tilanne tuntui aivan toivottomalta...

Yli

kuusi§mmenvuotias

Vetassa palasi aikoinaän vankien vaihdossa. Kun häneltä
tiedusteltiin retken vaiheita, oli
vanha Vienan nainen varovai-

- kielsivät mitään puhumutta

kuitenkaan olleet malttaneet

ja koko takaa-ajotouhu

pantiin kaksi miestä heti takaa-

ajoon täyttä vauhtia juosten.

nen:

pääsy! Varaslähtö auttaa tietenkin paljon, mutta viisikym-

meni hukkaan.
Partisaanit toimivat näppäriisti: partio siirtyi sivusuunnassa toiselle koskelle ja livahti nopeasti joen yli.

Vartiomiehen

nalle.

see

malaiset syyllistyivät törkeän
huolimattomuuteen ja leväpe-

rassinov.

ja piiä nuokahti aika-ajoin rinAale pit?iä nyt miestä tarkoin
silmällä peittonaan käyttämänsä puseron alta. Sitten hän nou-

Suomalain€n partlo painuu
€råmaahan sission poråån SA-kuva

Kyllä syntyi liikettä nuo'

Mitenkäpäs minä, kun ei
ole karttaa eikä kompassia, vas-

sen. Matala näreikkö vain lakoili miehen ottaessa viivasuo
ran suunnan kohti länttä. Karttaa ja kompassia ei ikänsä rajan
pinnan metsiä samonnut mies
tarvinnut
- vuorokaudessa
jota toiseen
hän kulki matkan,
suuntaan oli taivallettu kuusi

vuorokautta.

Paljon olisi kertomista,

masta. Minun pitää nyt siis olla

vaiti...

Kuitenkin hän kertoi joutuneensa käymään aina Siperiassa saakka. Aalen paetessa var-

tiossa ollut partisaani

oli hän-

kin joutunut vangin asemaan:
toiset ottivat häneltä aseen ja
marssittivat sen jälkeen kuin
vankia konsanaan. Kova oli

kuri suurvallan armeijassa! tr

Melbrosia
Executiven
paremmtn

Melbrosia-tuotteet sisätävät
kasviqn siitepiilyä ja mehiläisernotoukan ruokarehra
(GeLåe Royale).

"JALKA OLI KEVYT''
Jalka ei ollut raskas, kun tein
-matkaa
kotia kohti, vaimon ja

kahdeksan lapsen luo, kertoo
Aale Mättä.
olivatjo
- Nämä
menettäneet kaiken
toivonsa ja
pitivät perheen elättäjä menneenä miehenä. Partisaanien

julmat tavathan näissä kairoissa hyvin tunnettiin...

Saatavanamin

hrcntaistuotekapoista
163

Ktm lcenotout lmlfr- tulla "leka-meisseli-menetelmällä'. Sodan mvllvn alkaesiistö, tuIee ylcensö m- sa pyonaJaunor seJoKa parva
sirrtfr mielem uias uusia harmin jWiä mekaapurtavaksi, kun uuhitviUiii iio@ aoi a" ihttu nikkojen
sien koneiden korjaus olisi

Mekaanikot

låmmittåvät

Weslland-

:

Lysanclerin

mootloria

im

systeemillä

kotl@,

jokn teki

smlrritelaiamylhiiisessö yksiniiisyydcs-

vaatinut huomattavasti hienompia systeemejä.

Onnellisia olivat ne me-

siiiin taivout sirussö"

kaanikkoveljet, jotka onnistuivat piiiisemiiän uudella ka-

ammottimies
rutistaq ettö taistelu-

lustolla varustettuihin laivueisiin. Ilmavoimien korkein johtokin tuki tietenkin parhaansa

Vain

lentiijiin lunki riippui
paljolti tekniilustu
vetikii mmttori tiul<assa pil<nssa nulcimi-

telollaary lcestiviitlö

juuri näitii iskuky§isiä yksiköit2i, mikii helpotti
mukaan

myös mekaanikkojen työtii.

Suuri osa kalustosta oli
kuitenkin vanhentunutta, jo.
pa yli-ikiiistii tav ar aa. Sen lentokuntoisena pifiimisessä sai-

mekaanikot harmaita
sen loitteet mltsut vat
hiuksia. He joutuivat teke-

lonrmiful«sen, toimi- mlän tavattomasti ylimiiiivdl@ lantekiviiiiril ja äi§tii työtii yrittiiessiiån pitlä
ajetut koneet ilmassa
tykit rallcnisev alla het- loppuun
ilman erikoistyökaluja ja
l@llfr.

Näistö

seilcoista

kunnon huoltomahdollisuuksia. Heillii ei ollut tukenaan

hrulclrtivd nukomti-

edes Ilmavoimien teknillisen
johdon sympatioita. Esikun-

kat.

nilla oli äysi työ organisoidessaan

isku§§isempien laivu-

eiden huoltoa.

-

ONNI KUULUVAINEN

Kohtahan ne kuitenkin

loppuvat...
Se ajatus
nlalisa.

tuntui olevan il-

Ilmovoimien
soloinen ose oli

Ja olisivat varmaan loppuneetkin, ellei vanhoja koneita
olisi pidetty ilmassa mekaanikkojen yöunen ja vapaa-ai-

LEl«CMEK

ASEVELI

KYLLÄ se jo sodan aikana
hyvin tiedettiin, ettei minkänlainen ilmojen iissäpulja
olisi pärjännyt ilman päteviä

han aikana. Maahan saatiin
uutta konekalustoa, ohjaaiien
ja teknisen henkilöstön koulu-

tusta tehostettiin. knto-

mekaanikkoja.
Jo taMsodassa se nähtiin:
vähiilukuisten hiivittiijien loistavat saawtukset perustuivat
suurelta osin piskuisen mekaanikkojoukon uurastukseen
miesten, jotka paljaan

aseen huima kehitys tuotti
kuitenkin koulutuksessa vai-

päiviä kamppailla koneiden
kimpussa ilman kunnollisia

MtKÄ MIES?
Muissa puolustushaaroissa

- alla tuiskussa ja tulitaivaan
palopakkasessa jaksoivat yötii
työvälineiä

ja liimmitettiiviä

huoltotiloja.

Talvisodan kokemuksista
yritettiin ottaa oppia välirau164

keuhsia: mäiirän, reservien,
kasvattaminen oli hidasta,

koska vanhat ja kokeneetkin
mekaanikot oli pantava takaisin koulun penkille oppimaan
uusien koneiden knoppeja.

palvelevilla ei juuri ollut k?isitysä niilden hopeanvärisin
aromerkein varustettujen sotilasalivirkamiesten horirmista

kojen kustannuksella. Nyt
nuo romut kestivät sodan
loppuun saakka.

IHMINEN JA
Mekaanikko
useasti hiljainen jurrikka,- nähjäisen näköinen vähiipuheinen hys-

heitii pidettiin pelk- useasti
kinä
rasvareina. Sotilaina hei-

tii piti tuskin kukaan.

Jatkosodan alkaessa mekaanikkoparvi oli kirjavaa: oli

talvisodan kovia kokeneita
mekaanikkoveteraaneja ja
heidän rinnallaan kokemattomia nuorukaisia, vielåipä

kesken kurssin rintamalle
tempaistuja oppilaita. Myös
apuvälineet ja työkalut olivat
edelleen puutteellisia: työkentillii ei ollut enempåä huoltohalleja kuin erikoistyökalujakaan
vain uudel- olipahan työkaluarkleen mitoitettuja

kuja. Monasti jouduttiin

korjaushommiin vanhalla tu-

sykkå, oli Ihminen isolla kirjaimella ja ennen kaikkea
nuoren lenäjän paras ysävä.
knnolle lähtiessä håin huolella laitteli vöiä kiinni ja antoi
viimeisä ohjeita moottorin

kiirittelystii.

kntij

än sydäntii

llimmitti kummasti noen ja
moottoriölivn tahriman kämmenen isku hartioihin ja sy-

dämestä lähtevä toivotus,
iloinen huikkaus moottorin

pauhun läpi:
Koctahan poika paqätä!

-Kenälle palatessa oli..Fm*

rasvanaalna en§lmmarsena
vastassa. Iloisesti irvistellen
håin hyppäsi siivelle kyselemäiin:

t

Jokainen tiesi, ettii kunkin
koneen tankissa oli viitisensa-

taa htraa herkiisti
lentobensiiniä

syttyvåä

ja alla neljän-

sadan kilon pommilasti. Lisäksi oli koneiden ympärillä
autokuormittain juuri paikalle kiinättyjä bens-iinityinyrei-

ä eikä pommivarastokaan ollut kaukana.
Hetken
sen kauhusekunnin

kaikki
miehet tui-

jottivat-mykkinä

kohoavia
liekkejä. Sitten mekaanikot ja
asemiehet sylkäisivät Iikaisiin
kouriinsa ja alkoivat repiä
pommeja
ripustimista.
Toiset alkoivat tempoa muita
koneita kauemmas. Ja hom-

irti

Fokk€r CX oli käytössä vielå sodan
iälkeenkin
PaikkaustÖitå riittåå onttolassa!
Blenheim on saanul siip€€nså
ilmator,untatulessa .S,4-k!va

ten alulla
rajusti. etä

joskus

niinkin
-asia meni putkaan

ja päiväkäskyyn

asti.

En kuitenkaan muista, että

tikkuviina olisi

häirinnyt
työskentelyä kentillii
- laivukuin
eet lensivät niin hwillä
huonoillakin keleiilii, vaikka
joskus. kun oli oikein tymäilma, todettiin, etfä'mekaanikoilla oli ilman hemrus'.
Mitenkäs se masiina pelasi? Toimikos kookoot nyt
kunnolla?
Paitsi jälleennäkemisen iloa

-

saattoi mekaanikon

åiänessä

fässä vaiheessa havaita huolestuneen värähdyksen
häntii tuntui painavan vastuu
paitsi koneesta myös ohjaajas-

ta, olipa tämä sitten vaikka
itse laivueen komentaja, nuori

vänrikki tai vaatimaton kersantti. Mekaanikon suosiossa

SATTUI JA
TAPAHTUI
Tosipaikan tullen oltiin val-

miita uskomattomiin temp
ouihin.

^

Heti Äanislinnan valtauksen jälkeen oli kaupungin laidalla oleva Solomannin kent-

tä otettu

töön.

meikäliiisten käyt-

Yhteistoimintalaivue
l6:n syöksypommituslentue
suoritti sielä kiisin pommitusja hiiirintiilentojaan Aänisen

ma kiivi

viiden§mmenen
enempää-kuin sadankaan ki-

Keveitii olivat! huohotti

- mekaanikko vaaratilanjoku
teen mentyä ohi.
- Eikä niitii
kii-ninyt ka"an näpe.isslän
pi.
delläkiän, kun olivat niin
helkkarin kuumiakin...
FK 88:n polttoainetankki
räjähti ja kone tuhoutui.

itsensä väkijuomilla
mä^iirin etä-."
FILOSOFIAA

Tällaisia tapauksia sattui silmekaanikkojen
loin uillöin
- toiminta
pelasti
påätäväinen
korvaamattomia arvoja. Niis-

ä tapauksista

ei yleensä pal-

jon puhuttu, koska tutkimuksissa helposti löytyi syyllisiä ja

liimmittivät koneiden moot-

koi- koneen, pantiin mekaa-

-huolimatta siiä, etä kaikki
vallan hyvin tiesivät. mis&i

kaasuttimen
uimurikammioon jåiänyt benjoka tasiini vuotanut yli

alkoi kummasti tiiristää
t?irinöiden syitii etsiskeltiin

vapinat johtuivat.

Mekaanikot olivat hekin
vain tavallisia ihmisiä. Yksitoikkoisen

ja

raskaan työnsä
katkaisemiseksi hekin mielellään rentoutuivat puukorkkis-

Olisikohan

- toinen
pauksessa leimahti

kestää viik-

vaihtaa.

Apteekeista, kentksoltkaupoista

ja

tavarata loisto.

§r.[uc
OY TAMRO AB

AIruPUNKTIO
ilman neuloia
ja

väsymystiloien koti-

O yksinkertainen ja helppo käyttää
a aiheuttaa miellyttävän tunt@n
vaikutusalueellaan

a

ei mitään kipuja

-

ei mahdolli-

suutta sähköiskuihin

O taloudellinen ja
käytännöllinen

O toimii 9 voltin
paristolla

Kun ohjaajaoppilas rik-

nikko tyrmiän, tiesi joku kertoa.

No sehän oli ihan oi- irvaili
pidetty lentueenkein!
pliällikkö.
Mutta jos me-

- teki virheen.
kaanikko todella
panna3n ohjaaja turpeeseen!

keskimmäisistii koneista tuleen roihuten kohta kokkona
toisten keskellii.

A1ä nyt turhaan pelottele! ojensi vanha mekaanikko
Tiedäthän siesimiestiiän.
nä varsin hyvin. ettei masinis-

kalliita!

räyksiin...

NW olivat hwät neuvot

Snu

sitii ei tarvi,se päivittäin

Joskus senään filosofoitiin.
Vaikkapa näin.

heissa

-

se

hoitoon

min valmistautumassa pommituslennolle. Mekaanikot

asemiehet

koja

O sairaus-

portaista...

kiinnittelivät pommeja ripustrmln.

proteesille. Ja

siinä

Aamuvarhaisella 28.10.41
oltiin taas neljän koneen voi-

toripeitteillii

helppo asettaa paikoilleen.

Kolme muuta konetta piiäsi
liihtemåän lennolle vain hiukan myöhiissä ja tehtiivä suoritettiin. Mekaanikkojen nimiä ei mainittu sotapäiväkirjoissa eikä päiväkäs§issä
niinkuin joskus silloin kun joku oli lomillaan "päihdyttiinyt

s»ttiiiin ammuttivat viholli-

ja

kitålaen

kiinnittyy tukevasti ja puhdistetaan yhdessä proteesin kanssa.
Snug sopii sekä ylä- euä ala-

useimmiten sielä alemmista

puhalluslamppujen
avulla kuumennettavilla moot-

ja

kourissa.

osastojen hiiiritsemiseki.

toreita

Snug pitää varmasti ja lievir-

tää samalla ikenien

ärsytystii. Ei huolta jauheista ja
voiteista. Hygieeninen Snug on

taakse veäytyvien vihollis-

Numeroa ei siitii kurtenkaan kärsinyt tehdä
sen
kun paikkailtiin kone -ilta- ja
yötöinä parhaan taidon mukaan. Ei purnattu siiäkään,
kun jonkun naapurin koneen
moottori tietyissä sodan vai-

syödä.

lon pommit eivät näyttiineet
painavan mitiiiin miesten

eivät ollleet nuoret seikkailiiat.
jotka joskus pelkkåiä yltiöpäisella hyvän koneen seulaksi...

Snug on joustava pehmustelevy, joka muotoutuu hammasproteesin ja suuontelon mukaan
kiinnittäen proteesin paikoilleen.
Voit huoletta puhua, nauraa ja

-

-

tin palkka riitii

seppeleke-

tr

rÄrÄ suosrrruA FÄ.
MATSEN

truiXenereEr

KEHITÄMAÄ LA|TETTAI
Käyttöohie, jossa 61 hoitopistet-

tä kuuluu toimitukseen. Laitteen
käytön oppii jokainen helposti

mukana seuraavan

opasle€n
mukaan. 1 vuoden takuu. l0 päivän palautusoikeus.

Hinta 179,- tai 2x100,- + postimaksu.

MAILMASTERS OY
Pitkämäentie 13 KT, 20310 Itrlku
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Äiti, Anni ja
Mikko Pöllä
1917. lsä on
rintamalla

.

s,sarine€n
^r,kko
ta,vo,,a

,933

MIKKO pöLUi

o

§inneiä I
NÄIN päivänvalon

-

savusaunan

hämärän
- Valkeasaaren kirkonkyliissä Inkerinmaalla. Isäni palveli
muiden kylän miesten tapaan tsaari Nikolai II:n armeijassa ja oli pitämåissä vihaa saksalaisia vastaan
jossakin Riianlahden rintamalla.
Mikko.setäni kaatui samalla suunnalla.

Kaikki asekuntoiset miehet oli
kutsuttu armeijaan. Naiset, vanhat
ukot ja lapset saivat yrittää pitZiä
huolta kotiaskareista. Miehet kävivät vain joskus lomilla. Maanviljelystilat alkoivat tietenkin hiljalleen
rappeutua. Kaikkensa yrittäen sitkeät ihmiset saivat kuitenkin turvatuksi niukan toimeentulonsa.
Syntymäpäiväni

oli

16.9. 1916.

KRONSTADTISSA
TAISTELLAAN
Ensimmäiset muistikuvani ovat
wodelta 1921. Silloin Puna-armeija "likvidoi" juuri ennen jäiden läh-

166

Inkerinmaalla alkoivat 1930-luvulla vaikeat ajat.
"Kulakit" hävisivät Stalinin vankileireihin,
omaisuus takavarikoitiin, asukkaat ajettiin
kodeistaan, ruoka loppui.
Aloitekykyisimmät pakenivat rajan yli
Suomeen.

Kronstadtin pakolaisista. Kun
"bandiitit" läksivät pakomatkalleen Suomeen jättivät he aseensa
hyviissä järjestyksessä jäälle parin
kilometrin päähän rannasta.
Suomesta suurin osa pakolaisista joutui palaamaan Neuvostoliittoon. Missä ja miten miespoloisten
matka päättyi, se jänee ikuiseksi
arvoitukseksi.

Kapinan kukistamisen jälkeen

Mannerheim-ristin ritari numero 120, tunnettu kaukopartiomies, kertoo lapsuudestaan.
töä

Kronstadtin linnoitussaaria
hallussaan pitåineet kapinalliset.

Kansalle julistettiin, että vastavallankumouksellisten puolustLs oli

Muistan, kuinka tykkituli jatkui
montå worokautta. Linnoitus oli
vahvasti aseistettu. Öisin näytti siltii kuin koko etelän ja lounaan puolen taivaanranta olisi ollut tulessa.
Sitten tykkien jytinä loppui.

murskattu. Väestön riemu oli
ylimmiltåiän

-

kaivatun rauhan

ajan arveltiin vihdoinkin koittaneen-

Muutaman päivän kuluttua kylämme kuhisi kuin muurahaispesä

alkoivat kylässä heikoin voimin
toukotyöt. Ja sitten tapahtui ihme:
kesäkuussa

l92l

isäni piiäsi kotiin

palveltuaan sotahommissa seitsemän vuotta.
Kotiin päiistyän hän otti pestin
paikalliseen miliisilaitokseen. Miliisinä
suomalaisittain poliisina
hän joutui paljon matkustelemaan.
Riemukseni pii?isin joskus mukaan

-

-

noille hevosajeluille.
Koko kylän elämä alkoi vilkastua ja elpyä. Sotakommunismi le
petettiin ja voimaan astui Uusi Ta-

loudellinen Järjestelmä, NEP, joka

salli maanviljelijöiden vapaasti viljellä maitaan ja muidenkin pienyritysten toimia yksityisomistuksessa.
Parin r,uoden kuluttua isä jätti
kokonaan miliisipuuhat ja ryhtyi

tosimielessä viljelemiiän kotitilaamme. Syyksi eroonsa hän selitti
miliisihommien politisoitumisen.

hinnan Pietarissa ja Systerbeckissä
meikäläisittäin Pekissä.
- Perheemme
elämä kulki tasaista
latuaan. Viikot hyörimme talon
jokapäiväisissä askareissa, mutta
lauantain tullen naisväen helmat
heilahtelivat tavallista vinhemmin:

kuurattiin. leivottiin

ja

paisteniin

pyhän varalle.
Sunnuntaisin piti kaikkien läh-

seen lepoon. Myös monenlaista

so

siaalista ryötä tehtiin kirkon piirissä

ja johdolla.
Vähitellen alkoivat ky[äneuvos-

ton toimenpiteet vaikeuttaa kirkon

työtä. Seurakuntaa rasitettiin jos

jonkinlaisilla korjausmääräyksillä
kirkko kun oli valtion omai-

-suutta ja vain luokrattu

seurakun-

nalle. Märäykset tuntuivat usein
vain kiusanteolta. Erät Suomesta
tulleet punapakolaiset olivat innol-

PERHE.ELÄMÄÄ

teä kirkkoon, siitä piti Mummo

Perheeseemme kuului isoäidin,
isän ja äidin lisäksi neljä lasta. Anni
oli syntynyt 1914, minä siis 1916.
Helena l9l8 ja Toivo 1921. Lisäksi

huolen. Talvella, kovalla pakkaselpari
la, saimme joskus vapaata

lämmittää Valkeasaaren suurta

puoliaan suunnilleen vuoteen 1933

oli talossamme palvelustyttö, joka

kirkkoa, jossa oli 850 istumapaik-

saakka.

oli kuin perheen jäsen
- sai meiltä
myötäjäisetkin naimisiin mennes-

kaa.

oli koko kylän ja pitäjän henkisen

Punapakolaisista useimmat sopeutuivat hwin kylän elämään
eräät menivät naimisiinkin inkeri-

elämän keskus.

läistyttöjen kanssa.

sän.
Isri-Jussi piti "Prikaati Pöllän"
ahkerassa työssä. Jo parin luoden
ahemrksen jälkeen alkoivat tulokset näkyä: yhä enemmän nurrnettuneita peltoja otettiin viljelykseen,
karjaa lisättiin. Maidosta sai hyvän
Mikko Pöllän kodissa Helsingin
Munkkivuoressa on
Valkeasaaren kirkkoa esittävä
maalaus, syntymäpäivälahia

kamiinaa

ei

nimittäin jaksanut

Kuitenkin kaikitenkin

Kirkkoon liittyi

kirkko

la mukana uskonvainoissa. Muiste-

len. että seurakunta jaksoi pitää

rakcnsivat

monenlaista

mökkinsä, viljelivät maata ja hoite-

toimintaa: pidettiin jokavuotinen
rippikoulu erikseen pojille ja tytöille, vihittiin avioliittoon. kastettiin

livat pientä karjaansa. Suomalaisilla oli ahkeran aikaansaavan
työmiehen maine. Eräät pakolaiset

ja saatettiin vainajat viimei-

vrittivät kuitenkin "oikotietä on-

lapset

ja

neen" ylistelemällä puoluepomoja
ja julistamalla kaikkialla kommunismin kaikkivoipaisuutta.

NUORISO HARRASTAA
Nuorisolla oli tietenkin omat rientonsa. Vanhaan kaksikerroksiseen
virastotaloon aivan naapurissa jär-

jestettiin iltamatatalo: alakertaan
tuli näy.ttämö ja sali, yläkertaan
lukutupa ja "punanurkka".
Talossa alkoi kova vilske: harjoi-

teltiin näyelmiä, soiteltiin ja tie-

tenkin pidettiin

tulipalopuheita

"luokattoman yhteiskunnan puolesta". Eriis paljon käyeny iskulause

USA"

oli

-

ja sivuuttaa
jo silloin. Tiedot kom-

"saavuttaa

munismista jäivät useimmille kuitenkin vain joidenkin ulkoa opittu-

jen iskulauseiden varazln.
Me nuoret olimme innolla mukana iltamatalon touhuissa. Oli ohjelmallisia iltamia ja påälle karkeloa, oli elokuvia ja taas pälle tans-

sahdeltiin. Myöhemmin alkoi
Suomalainen Valistustalo [,eningradista tehdä vierailuja oikein
ammattilaisvoimin.
R.rnapakolaiset alkoivat puhua
urheilun puolesta. Kylän nuoriso
oli heti innolla mukana. Kirkonkylän keskustasta saatiin maapala
urheilukenläksi ja sen alueelle

kunnostettiin suurella työllä ja vaivalla ensin jalkapallokenttä, sitten
heittojen ia hyppyjen suorituspaikat ja lopuksi suuritöisin "projekti", juoksurata. Keihänheitosta piti luopua, koska keihäitä ei ollut
saatavissa
- se korvattiin varsikäsikranaatin heitolla. Niitä oli riittiivästi.

Rajamiehet olivat innolla mu-

kana urheilupuuhissa. Suurin urheilutapahtuma oli Rajaseudun
Spartakiaadit. Siihen osallistuivat
kaikki Pohjois-Inkerin pitiijät.
Vapaamuotoisena toimintana
rakennettiin kolme suurta keinua,

joissa keinuttiin

ja

lauleskeltiin.

Paikalla pyörähdeltiin myös suo.
malaisilta opittujen piirileikkilaulu-

jen tahdissa.

KOULU OL! HELPPOA
Olin aloittanut koulunkäynnin
vuonna 1924. Jo muutaman viikon
kuluttua jouduin onnettomuuden

vuoksi keskeyttämän opiskelun,

jota jatkoin vasta
\

seuraavana

ronna.

Ensimmäinen kouluwosi oli
suomenkielinen. Toisella luokalla

+

rc

-#\-^J

Raialokea Ollilassa, takana
nåkyy Valk€asaaren
kylåmals€maa

tuli

venäjänkieli mukaan oppiai-

ne€na, mutta opetus tapahtui edel-

leen suomeksi.

Neliwotinen koulu ei tuottanut
minulle vaikeuksia. Sitten tuli eteen
kysymys jatkosta. Asia selvisi, kun
syksyllä 1930 kyläneuvostolta tuli
mäiiräys ilmoittautua Haapakankaan kirkonkylåissä kolmivuotiseen Nuorison Kolhoosikouluun.
Koulu oli vieraspaikkakuntalaisille
sisäoppilaitos ja kotona pliiisin
käymZiiin vain sunnuntaisin.

Idaatalouden piti olla tärkein
oppiaine, mutta kommunistinen
yhteiskuntaoppi oli §llä yläpuolella kaiken muun. Meistii piti tulla
tulipalonkiivaita valistajia kolhoositoimintaa varten.

Koulussa toimi teatterikin ja
minut valittiin sen puheenjohtajaksi. Oppilasvoimin pidettiin iltamia
Haapakankaalla ja liihi§lissä. Koti§liissäkin esiinn,'ttiin monra kertåa. Opettajat pitivät tarkoin huolta siiä, ettii jokainen sana ohjelmissa oli oikeaoppinen.
Kevåiällä oli koulussa neljä sotilasviikkoa, jolloin noin puolet ajasta oli varattu sotilaskoulutukseen.
Toinen kouluttajista, nimeltåän
Kantonen, puhui hyvin usein Tam-

pereen Messukylän taistelusta.
Marssiminen ja mansilaulu olivat

ärkeiä oppiaineita. Mieleeni on
jänyt muuan usein todisteltu sotalaulu:

"lahtari-Suomen sotilaspolku
kulkeepi NeuvostoKarjalaan.
Sianpä, Kosola ja Mannerheimi
ne lahtarikaarteja valmentaa.
Mutt' Låhtari-Suomi jos sotaan
meidät haastaa,

niin råistelusta ennen ei lakata,
ennen kuin Helsingissii
punalippu liehuu
jossa on sirppi ja vasara."
Runomitta vnttaa Armas Äiki-

Helena-sisko pääsi vuonna 1969
kåymåån Suomessa, oikealla Mikko

lnkerilåispoiat Mlkko Pöllå (vas.)
Oskari Hiiri Helsingissä 1970

koko kommuuni kuivui kokoon.

tajia.

Osa sen jiisenistä muutti Itä-Karja-

maasta taivaaseen.

laan, jossa Gylling siihen aikaan

Talonpojat eivät kuitenkaan olleet halukkaita liittymään kollektiiveihin
eivät ainakaan ne,jotka

suosi suomalaisia.
Sitten loppui sovinnollinen NEp

ja ensimmänen viisiwotissuunnitelma alkoi. Se merkitsi ennen

Yhteistaloudet kehuttiin

-

olivat kovalla työllä saaneet itsel-

jäkeen olikin päiisty siihen, että
elintarvikkeista ja kaikista hyri

leen ja perheelleen kunnollisen
toimeentulon. Oli otettava awksi
pelottelu ja pakkotoimet.
Muuan tuttavani kertoo eräästä
kolhoosikokouksesta näin.

Suomalaiset punapakolaiset perus-

dykkeistä alkoi olla puutetta ja siir-

tivat Konnunkylän kommuunin.

ryttiin korttisysteemiin. Alkoi jo,

Kaljalankylän väki oli komen-

ödn.

KULAKIT
KOLHOOSEIHIN!
Eripuraisuuksien woksi yhteistalous ei kuitenkaan onnistunut ja

muuta pakkokollektivisointia. Pa-

rin kolmen woden

rynnistyksen

notusten aika.
Kylillä kierteli monenlaisia valis-

nettu valistustilaisuuteen, jossa puhui suomalainen kommunisti toistellen yleisesti tunnettuja iskulau-

Ja

seita. Isännät eivät vaikuttaneet in-

nostuneilta. Silloin "rakutaanori"
suuttui ja julisti oikein jyrisevällä
äänellä, euä kaikki ne, jotka eivät
liity kollektiiveihin. julistetaan virallisesti kulakeiksi. Ja kulakeilta
otetaan pois äänioikeus, mikä taas
tarkoittaa sitä, enä heidät katso-

taan

vastavallankumouksellisiksi.

Neuvostoliiton lakien mukaan vas-

tavallankumoukselliset "likvidoidaan luokkana".

Teksti

oli niin

kamalaa, että

isännät alkoivar vähitellen taipua
kolhooseihin.

Vuosi l93l toi meillekin murheita: meidänkin perheemme ylennet-

tiin

kulakkikastiin! Se merkitsi

aikeistani edes äidilleni. Sanoin läh-

teväni Jukkiin Neuvostonuoriso
kouluun kitkemistöihin. Älti ta4oruokava-

muun muassa rajuja veroja. joita

si mukaani eviistä vähislä

määrättäessä ei tuloja juuri otertu
huomioon. Seurauksena oli tietenkin ulosmittauksia.
Syksyllä 1932 odotti minua koulusta palatessani kotona järkyttävä
uutinen: isä oli pidätetty ja viety

roistamme.

jonnekin tietymättömiin.
Tässä vaiheessa olin

jo katsonut

valmiiksi pakoreitin

Suomeen.

Muuta mahdollisuutta ei näyttänyt
enää olevan.

meisillä kopeekoilla ostimme rosolIhmene-

lia aseman "buffetista".

limme, kun ysävämme
Ukkonen

Jussi

ja Aarne Htimtikiinen ei-

oli sovittu.

Jatkoin kuitenkin toistaiseksi koulunkäyntiä entiseen tapaan. Opetus
oli tehokasta ja kuri ehdoton: pienestäkin rikkomuksesta sai pilkkoa kuutiometreitäin puita klapeiksi
- tietenkin iltatöinä.
Suurin vaiva oli ruoan vähyys ja
huonous. Kotona oli sentään vielä
pari lehmä ja hevonen. trhmistä
saadun maidon avulla tulimme jo'
ten kuten toimeen. Sunnuntaisin
ajelin polttopuita Siestarioen asukkaille. Taas oli muutama kopeekka
taskun pohjalla.
Sitten tuli keväb 1933. Se merkitsi jo loppua.
Taloon saapuivat ulosmittaajat,

jotka veivät mukanaan lehmät, he-

ja osan huonekaluista.
Vapun maissa tuli kyläneuvostolta lopullinen kuolinisku: talo oli
luovutettava 48 tunnin sisällä.
Kiitos naapurin Simo Ahtiaisen
päiistiin sentän hänen kotiinsa katon alle. Jo tässä vaiheessa oli selvää, että lähtisin Suomeen, mutta
sitten tuli äidilleni måiäräys tehdii
suuri määrä metsätöiä. Koska hänestä ei tietenkiiän ollut niiden tekijäksi, jäin hoitamaan asiaa hänen
puolestaan. Kun sain "normin"
vosen

jo

1933.

Aamuhämärissä kuljin tuttuja
polkuja Oskun mökille. Sielt?i patikoimme kuuden kilometrin matkan Valkeasaaren asemalle. Vii-

vät olleetkaan paikalla, vaikka niin

LOPULLINEN ISKU

läyteen, oltiinkin

Tuli sitten heinäkuun 20. päivä

wonna

heinäkuussa.

HWÄST|,
INKERINMAA!

SttTÄ YLt!
Viipurin-Leningradin radasta noin
250 metriä pohjoiseen aivan Raja-

joen rannassa oli vanha

lastaus-

paikka,jossa kasvoi mehevää ruohoa. Tätä paikkaa Neuvostoliiton
rajavartijat pitivät hevosten laidunmaana. Hevoset oli pantu
"kummitsaan", toisin sanoen niiden etujalat oli sidottu niin että ne
piiiisivät liikkumaan vain vaivoin
ja hitaasti. Noin 300 metrin päässä
rannasta oli mahtava piikkilankaeste, johon oli tehty aukko hevosten päästämiseksi sen taakse laitumelle.
Siinä oli meidän tilaisuutemme!
Kello kymmenen tuli tavarajuna
Suomesta Neuvostoliittoon. Juuri
kun se oli sillalla syöksyimme aukosta läpi kohti Rajajokea, heittäydyimme veteen ja uimme yli.
Joen leveys oli vähän toistakymmentä metriä.

Olimme Suomessa!
Rannalla Suomen puolella oli
suuria propsipinoja. Niiden kupeel-

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

Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viakon kuluttua ilmoituksen
saapumasesta.

SOITTAMALLA

TII,AUSHINNAT

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Ti laajapalvelustamme.
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tilaukseni.
Peruutan
Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
-alkaneen
kk:ksi, alkaen
Tilaan Kansa taisteli -lehden
Olen jatkotilaaja.
Oten uusi tilaaja.

Jakeluosoite

-

Postinumero

!

-

Ettepä olleet hätäisiä poikia,

joka oli miltei kasvanut

ne. kehaisivat vartijat meilä.

meillå.

Kerroin, että olin saanut tarpeek-

Terijoella suoritettiin rutiiniin

ja että n).t Uitä poikaa vietiin

empimättä tulla mukaani rajan yli.

kuuluvä kuulustelu. Ihmeeksemme
tapasimme täällä myös neljä päivää myöhemmin saman aukon
kautta valtakuntaa vaihtaneet Jussin ja Aamen.
Meidän elämdssämme alkoi nyt
uusija kovin monivaiheinen luku.

En uskaltanut kertoa todellisista

tr

Suomeen.

Oskia ei uhannut mikään vaara
neuvostoyhteiskunnan taholta, sillä hän oli köyhän naisen yksinäi-

nen lapsi. Kuitenkin hän pätti

/-
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Elunimi

-

Puh.
Postitoimipaikka

Allekirjoitus

kuivat vaatteemme.

-

J

Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihln.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:

Sukunimi

kun maltoitte kuivattaa vaatteen-

'6

PAI,VETTIKORTTI

fl

vaatteemme. Sitten läksimme etsimän suomalaisia rajavartijoita.

vinkumppaniini Oskari Hiireen,

@

:(!
(!
(!
I

käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

la kuivattelimme kaikessa rauhassa

Heidän hämmiistyksensä oli
melkoinen, kun kerroimme tari-

G

;;;;1"ä;ä;;;:=€

namme. Eniten heitä ihmetyttivät

Tässä vaiheessa otin yhteyden kas-

seni

PAI,VETTIKORflI

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa yläreunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi iakeluosoite
Postinumero

-/Poslitoimipaikka
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alkaen:
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Puh

-

Kaikki eivät

EILA CARPELAN

selviä.

HEINAKULTN neljiistoista vuonna l94l on väreilevän kuuma ke-

Päivät ja yöt juoksemme
"Vettä! Siteiä! Liiäkettä! Alusasti
oita!" Valvomme kuolevien luona.
Lääkärit leikkaavat yötä päivä.

säpäivä. Sotilasjuna. täynnä nuoria

Haavoittuneita tulee ja tulee.

miehiä, joukossa muutama lotta,

kolkuttaa raskaasti kohti itiiii.
On syttynyt jatkosota. Taakse
jää nuoruus
monelta koko elämä.

-

Olen yhdeksäntoista

ruoden

ikäinen ja ensi kertaa matkalla lottakomennukselle.

Me läkinälotat jämme Joensuuhun, juna katoaa yöhön.
Meidiin sotamme on alkamassa

ja

Kaisun, Ritan
-nun.Lrenan.
Osaltani se on kestävä

mi-

On

hyökkäysvaihe. HenkilG

kuntaa on liian vähän, tilaa on liian
vähän. Käyt'ävät ja kylpyhuoneetkin täyttyvät.
Erään yön istuin kädet syvällä

nuoren soturin

ammottavassa
selkävaltimoita luotamasta kuiviin. Kun käteni puutuvatja yritän niitä hetken
ojennella suihkuaa veri kattoon ashaavassa yritt?ien

estä

ti. Aamulla poika pääsee leikkaukseen.

puoliksi poltettuun rakennukseen.

kein tärkeimmät varusteet.

Saamme yösijaksi palaneelta puolelta nokisen huoneen.
Aamulla alkaa sairaalan perus-

sairaalaa jää vielä jatkamaan enti-

taminen. Täytämme sadoittain ol-

joukkomme on yhä koossa, Leena,
Kaisa ja minä. Rita on viety hoitoon Ruotsiin ja katoaa jonnekin.

kipatjoja. Iltaisin raahaudumme
läpiviisyneinä majapaikkaamme
riihenpölyä tukassa, suussa ja sieraimissa.
Sitten alkaa tapahtua. Haavoittuneita tulee jälleen yötä päivää.
Voitot vaativat kalliit lunnaat.
Osa potilaista lähetetään eteen-

päin, osa

jiiä

luoksemme liian
heikkoina, kuolevina. Tanskalainen ambulanssi tulee apuun. Pojat
kutsuvat tanskalaisia "hevosläkä-

reiksi", pelkäävät.
Nuoret kirurgit oppivat paljon.

Osa

seen paikkaan.

Ahtaudumme junaan. Pieni

VALLATTUUN
KAUPUNKIIN
Juna jättä meidät Jessoilaan. Rata on poikki.
Siirrymme autoihin. Alkaa ajo
kuoppaisella, mutkaisella tiellä. So
tilas istuu linja-auton oviaukossa
kiväri ampumavalmiina. Mesåissä liikkuu vihollispartioita. Välillä

käydän tutkimassa

mahdollisia

viisi vuotta.

maan lennätlämän sotilaan vierel-

Sota opettaa.

miinan jälkiä tiellä. Kuuluu tykkien vaimeaa jyminä.

ANKARA TYö ON
ODOTTAMASSA

lä. Hän on yhtä ainoata

Syksy tulee aikaisin, pimeänä ja
synkkänä. Kuu luo öisin aavemais-

Tulemme iltamyöhällä kaksi
päiviä sitten valloitettuun Äänis-

ta

sormeni vääntyä sijoiltaan.

valoaan suomaiseman ylle.
Olemme täällä eristäytynyt kourallinen joukko ihmisiä taistelemassa

linnaan. Meille osoitetaan yöpy-

Vaellamme reppuinemme Joensuun lyseolle. jonne ollaan juuri perustamassa sotasairaalaa. Yöpy-

lan-voide on ainoa apu haavoihin,

kuolemaa vastaan.
Tiukka työtahti jatkuu. Työtunteja ei laske kukaan.
Rita ei kestä enä. Hänen mielensä sairastuu ankeudesta, toivottomuudesta. Kauhukuvat vainoavat häntä. Tlttö liihetetän kotiin.
Pienesvå joukossamme tunteet

Suomalais€i lååkårit yrittivät
parhaansa mukaan auttaa ltå-

lähes

pitä

mustel-

kiinnija
kun kuolinkouristus tulee ovat
maa. Hän

mispaikaksi osoitetaan juhlasalin
lattia, joka on jo ennestään äynnä
olkipadoilla makaavia haavoittuneita. Hiivimme yön pimeydessä
sisään ja löydämme sieltä tiältä itsellemme tyhjän patjan. Pojilla on
aamulla hauskaa, kun löy.t?ivät ty-

töt keskeltän.
Hauskuus ja ilonpito loppuvat
siihen hetkeen.
Saan ensimmäisen potilaani, pa-

laneen lentäjän. Minun on raahat-

tava hänet kylpyyn ja irrotettava

kiinni liimautuneet siteet.

Toisen yön valvon miinan il-

Poika

huutaa suoraa huutoa, isot nah-

kankappaleet lähtevät siteiden
mukana.

Kärsin hänen kanssaan. Tehdiiän mitä niissä olosuhteissa voidaan. Hän selviiiä.

kädestäni

Poimimme pinseteillä matoja
haavoista
kesä on kuuma. Vito'

penisilliiniä ei vielä ole. Amputati-

oita on paljon.
Hoitohenkilökunnan yöllä ja
päivällä ei ole eroa. Olemme isekin
enemmän kuolleita kuin eläviä.
Eräänä päivänä tulee lähtökiis-

ky. Pakataan kiireisesti.

IÄXEMNAÄS RINTAMAA
Leena, Kaisu, Rita ja minäolemme
yhä edelleen yhdessä, matkalla lä-

hemmiis rintamaa. Juna jyskyttelee
hitaasti eteenpäin.
Värtsilässä joutuu junamme il-

mahyökkäyksen kohteeksi. Juoksemme metsään. Pari vaunua sytt1ry tuleen. Elokuun iltahämärissä
saawmme Pälksaareen. Sijoitumme entisen piirimielisairaalan

mispaikaksi entinen hullujenhuone

Karialan lapsia

käyvät kuumina. Romanssejakin
syttyy ja sammuu.
Puoliksi palanut soiden ja metsien keskellä oleva entinen piirimielisairaala on koko maailmamme.
Talo alkaa muistuttaa yhä enemmän entisiä aikoja ja entistä tehläväänsä. Helpotukselta tuntuu lähtökiisky jälleen lähemmäs rintamaa.

On lähdettävä perustamaan sai-

faalaa Ita-Rarjalaan.

Pakataan

lääkkeet, leikkausvälineet, kaik-

OlinlääHnlälffi

"Sodan kuvaaminen mahdollisimman ttr
tuudenmukaisesti on vaikuttavinta puhetta
rauhan puolesta sotaa vastaan."
Näin toteaa Yrjö Keinonen eräässä kirjassaan.

Nuori lotta joutui niikemäiin hyökkäysvaiheen voiffojen hinnan.
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Kirioittala toipilaiden parissa sotasairaalassa

Äänisen rannalla. Siirrymme mielisairaalasta toiseen!
Oikaisemme itsemme kiviselle

lattialle reppu piän alla, mantteli
peittona. Aamun valjetessa huomaan liihellåini viereisen huoneen
oviaukosta esiin pisävät mustuneet jalat. Huoneessa on ruumiita,
vihollisen jälkeensä jätt?imiä. Näky
jiiä ikuisiksi ajoiksi nuoreen mieleen.

lokakuun aamu valkenee aurinkoisena. Menen urhoollisesti
uimaan kylmiän Ääniseen karistaakseni pois matkan polyt ja yön
muistot. Törmiiiin vedessä kelluvaan furvonneeseen ruumiiseen.
Seuraavina päivinä makaan ma-

joituspaikkamme kivilattialla korkeassa kuumeessa vapisten kuin
horkassa. Tajuan kuumehoureissani vain tyttöjen menevän aamulla
töihin ja palaavan illalla.
Sairaalaa ei vielä ole, sitä vasta
kunnostetaan. Liiiikkeitii ei ole, ei
hoitoa minulle eikä kenellekän.
Elämä kuitenkin voittaa. Alan
muiden mukana tehdä työä sairaalan kunnostamiseksi. Siivoamme, luuttuamme, raahaamme ja
raivaamme.

Kiertelemme Kaisun kanssa siviiliasumuksissa keriämiissä pyykkikoriin haarukoita ja veitsiä. Kaikesta on pulaa. Koemme monta

makaa lavitsalla ja katsoo meitä
suurin pelokkain silmin. Hänen
toinen jalkansa on amputoitu polvesta. Vettä ja leivänkannikoita on
asetettu hänen viereensä. Hiinen
huoltajansa ovat ilmeisesti paenneet ympäröiviin metsiin eivätkä

ole voineet kantaa häntä mukanaan. Yön pimeydessä he ehkä

meille esittelee.

jonka

Hän puhuu kaunista

saksaa,

luulee olevansa ja elävänsä entistä

elämänsä Puolassa. Armelias
unohdus, mielen sairaus on helpottanut hänen oloaan kurjuudessa.
Hänetkin saatamme siviilisairaalan
huomaan.

SAIRAALA TOIMII
Sotasairaala 66 alkaa ottaa vastaan
potilaita. Heitä tuodaan verisinä,
likaisina, täisinä JSp:n lappu kau-

.surullisena seinältä. joskus voiton
hurmassa puukon iskulla lävistettynä.

hoivataan, kirjoitetaan poikien

lettyä. Meillä on kuitenkin lupaKaisu ja Rauno, toinen sotapoliiseista. jiiävät tuijottåmaan toisiaan. Tämä on heidän tarinansa alku. Joskus kauan sen hetken jälkeen, sodan lopulta pätyttyä, saan
kutsun heidän häihinsä.

Eråiiistä mökistä löydän minä-

kin ystävän itselleni. Pieni poika

kään.

naisen. Hän on räiisyistä kietonut
pälleen vaateparren, jota ylpeänä

täviä, koulutovereita. Autetaan,

lappumme.

kaiseloa. Ystäryyssiteitä syntlry. si-

viilien kanssa ja omien. Sairaalan
väki on suosittua.
Meilläkin on jo määrätyt työ

Joudumme vuorollamme yö
valvontaan. Se kestää kerrallaan
kuukauden. Yövalvoiien nukkumispaikaksi on osoitettu parakki,

pieneslä mökkirähjiistä nuoren

katselee

Sodan julmuus ja mielettömyys
koskettavat yhä uudelleen.
Kun Kaisun kanssa teemme työ
tämme kaksi sotapoliisia ilmestyy
oviaukkoon. Ryöstäminen on kiel-

neen väelle tapaus. Räiskälekestei-

hin kutsutaan tutut ja tuntemattomat. Tavallisesti elämme kaurapuurollaja paleltuneilla perunoilla.
Rintamilla pojilla ei ole usein sitä-

evakuointireissullamme tapaamme

känsä. fohä madonna

on valunut hukkaan.

teemillä siviileille mitä pystyy.
Vietämme rauhallista rinnak-

Alkaa tulla talvi ja kovat pakkaset. Huoneestamme hajoaa uuni,
ainoa lämmön lähde. Uunien
lämmitykseen avuksi saamamme
vankilvan on kietonut köyden peltisen pöntön ympärille pitääkseen
siä koossa. Sawa tupruaa raoista.
Nukumme tumput kåisissä ja
manttelit piiällä.

lassa.

geli on pirstaleina. Eriis elämäntyö

tä metsistä. Vako m1y korttisys-

käyvät katsomassa häntii.
Sen päivän jälkeen käyn minäkin joka päivä ja vien vähiä eväitäni. Kun pojan inkeriläinen isoäiti
lopulta palaa vien pojan hänen luvallaan vasta perustettuun siviilisairaalaan kantamalla häntä worotellen Kaisun kanssa.
Eräänä päivänä kiertäessämme

vaikeaa hetkeä kulkiessamme pienissä kurjissa asumukissa. Hätäi
sen lähdön jäljet näkyvät. Joskus
on soppakattila vielä liedellä. Yksi
nåiinen kissa pankolla itkee näl-

fosähdymme hetkeksi Säveltäjän kotiin. Seiniä kiertää k2isinkirjoitettujen nuottiki{ojen rivi. Flyy-

Otamme pienet ilonaiheemme
mistä suinkin irti saamme. Jokainen kotoa saatu paketti on huo

Joudun "kalloosastolle".
Sama tiukka tahti jatkuu koko
syksyn, rintamilla on toimintaa.
Haavoittuneita tulee

-

tuttuja. ys-

puolesta kirjeilä kotiin.

Yömyöhällä työpäivän pättyessä vaeltelen majapaikkaamme
Kirovin kadulle kilometrien pähän. Joskus autioilta kaduilta kuuluu laukauksia. Harhailevia vihollisia löytyy yhä. Olemme liian vä-

toisessa päässä hakataan
ruumisarkkuja. Valvotun kuukauden viimeisinä aikoina meitä ei tavoita enää mikään vasaranpauke,
ei kolina, ei edes pommitus.

ELÄMÄ HERfuI

tuntimme ja vapaamme. Teemme
työtä kahdeksasta kahdeksaan. välillä kaksi tuntia vapaata. Juhlimiseen ei jiiä kovin paljon aikaa eikä
voimia.
Teen pari matkaa hoitajana

"hullujunassa"

Koti-Suomeen.

Hermonsa rintamalla menettäneet
viedään pois. Pojat kutsuvat heitä

tiirähtäneiksi.

Olen

sijaisena

KEK:ssä. kaatuneiden evakuoimiskeskuksessa, punatautiin kuol-

leen lotta-ystäväni jälkeen. Työskentelen vankisairaalassa.

Meiltä on kaikesta pulaa. enin
ruoasta. Sairaalan vangit käyvät
tyhjentämiissä likaämpärimme pe-

runankuorista. Keripukki

iskee

meihinkin. Kaikki hampaani alka-

vat heilua.
Kevät tulee kohisten. Lumi suja vesi valuu pitkin kaupungin
puisia katuja. Viihdytyskiertueetkin kulkevat. Aunuksen radiossa
laulaa Lulu Paasipuro ja Pekka Tiilikainen juttelee mukavia.
Juhannuksena 1942 on Äänislinnan teatterilla juhlat. Olemme
pukeneet päällemme pukuvaraston harsoja ja esitämme ulkosalla
"Kesäyön unelmaa".
Tulee ilmahyökkäys! Pommeja
sataa päällemme. Lakoamme harlaa

Tuleejoulu

1941. Me lotat istumme
sairaalan vankien kanssa jouluaterialla. Saamme jouluruokaa, kin-

kun palasen ja riisipuuroa. Vangit
ahmivat sormin ruokansa. Joulun
sanomaa on vaikea tavoittaa.
Palaamme osastolle työmme papitetemällä

riin. Vietän jouluyön

kaarimaljaa, johon luotavat saksalaisen nuoren sotilaan aivonesteet.
Hän huutaa äitiään.
Miksi hän on täällä
tekemässå kuolemaa Karjalan synkkien
korpien keskellä? Miksi, miksi tä-

-

mä kaikki...?
Elämä vakiintuu vähitellen Äänislinnassa. Kaq'alaiset, inkeriläiset
ja vepsäläiset palaavat ympäröivis-

soinemme

pitkin maata.

lrena saa

sirpaleen käteensä.

Hänen sotansa on sodittu. Kaisulla
ja minulla se jatkuu yhä...

Tä)tän sinä !,uonna kaksikymmentä

!,uotta.

tr

ja turtuneita osataksemme
eniiä pelätä mitään.
syneitä

Huonettamme asustaa seitsemän lottaa, lisäksi lukuisa märä
hiiriä, rottia, luteita, torakoita ja
kirppuja. Eränä yönä heriän hiiren vilistäessä kasvojeni yli. Jokainen yö ne mekastavat sänkyjemme
alla juhlien kotoa saatujen paket-

tiemme kimpussa. Joskus joku
vaivautuu unenhorteissaan heit-

tämän tuholaisia

kengälläZin.

Petroskoi-Äånislinna oli moniilmeln€n kaupunki

't71

TELLERVO SAARINEN

Wimme viimeiset kuknt
sanlrnrihaudalle
Liihtö Kadalasta

rätunnein annetut pistokset lievittivät kipuja, muuta ei juuri voitu

oli
kesällä 194/- yhtä vaikea kuin neljä vuotta

tehdä.

Oli lämmin ja valoisa yö. Seisoin
korsun ovella ja niiin, kuinka låiheiselle mäenkumpareelle tuotiin kaatuneita etulinjasta. Miehet nostivat
heidät kuorma-auton lavalta rivi.in

aikaiseminkin.

Kotiseudun jättiimiseen ei totu.

maahan ja jättivät siihen. Auto

Yksi sai jäädä kotipitäjään

viimeinen
sankarivainaja.

ELETTIIN kesää l9zl4. Kenttäsairaalamme toimi itäisellä Kannaksella Raudun pitäjiissä. Kuuluimmme I 5.Divisioonaan.
Alkoi olla kesän valoisin aika.
Rintamalta kuuluva tykistötulen
jylinä läheni. Vihollisen lentokoneiden parvet tihenivät

Kirvun kirkko valmistui vuonna 1916

myös

meidän parakkiemme yllä. Pommeja putosi lähimaastoihin eikä pihalle tehty suuri punaisen ristin
merkki näyttänyt tekevän mitään
vaikutusta.

Vihollirn

suurhyökkäys oli at-

kanut.

LOPUN TUNNELI*TSSA
Haavoittuneiden

märä

liih-

ti heti jatkamaan matkaansa.
Menin katsomaan.
Näkymä oli järkyuävä. Vaikka
olin nähnyt sodan tuhoja, pusertui
huuliltani peliistynyt nyyhkyrys ja
kädet menivät itsestään ristiin.
Monen soturin jännökset olivat
'uain kevyen näköisessä paperisäkissä,jonka suu oli sidottu kiinni
verisellä tuntolevyn nauhalla. Ei
olisi paljon arkkuun pantavaa.
Oli pakko ajatella lottia, jotka
työskentelivät Kekissä. Kaatuneiden Evakuoimiskeskuksessa. Heidiin työnsä oli varmasti vielä vaikeampaa kuin meidän. Sairaalassa
oli sentiiän aina toivoa niin kauan
kuin oli elämäkin
- siellä ei ollut
toivoa eikä elärnä.

EVAKKOO}I

kasvoi

Seuraavaksi pystyimmme sairaa-

räjähdysmäisesti. Taistelujen änet
lähenivät. Tuli kiisky sairaalan siirtymisestä taaksepäin.
Pieni joukko henkilökuntaa jäi
toisten lähdenyä huolehtimaan

lamme Kirvun Luonnonpa.rante
laan. Juhannuksen aikoihin oli
kesä kauneimmillaan tlissä veh-

sairaalan lopullisesta tyhjentämisestä ja siivoamisesta. Ylempä oli
tullut käsky jänää rakennuket ja

palalta.

alue mahdollisimman siistiin kunpiti näyttä viholliselle,
toon
että olemme sivistyskansa.
Paikalle jäi myös kymmenkunta

linen oli

vaikeimmin haavoittunutta poti-

hirvittäviissä kunnossa uituaan
Vuoksen yli haavoinuneina ja

maassa piäjiissä.

Karlalaa

Haavoittuneiden tulva kasvoi
yhä. Heinäkuun alussa, kun viholpiiiissyt Vuoksen yli

ei haavoittuneille
enä löytynyt muuta paikkaa
kuin pihanurmikko. Monet olivat

lasta, joita ei ollut hyvä siirtä.
Heidät sijoitettiin pariin konuun,

sairaina.

jotka olivat olleet läkintämies-

Voimme antaa heille vain notoimi-

pean ensiavun. Sitten heidzit

ten kä)tössä.

tettiin Sairalan

työskentelin

yöhoitajana korsuissa. Eivät nuo
heikot potilaat juuri mitän pptäjo
neet
- useimmat olivat tuonpuoleisen elämän rajalla. Maä-
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Vuosalmella,

-

Liiäkint?ilottana

oli luovutettava pala

Låhtiesså hyvåsteliiin luovutettavdle ahr€dlo jåävåt sankarivainaiat

asemalle, josta

sairasjunat heidät märäajoin noutivat kotiseudun sotasairaaloihin.
Eräänä pävåinä meillä kolmella
lotalla oli parin tunnin vapaa-

vuoro. Läksimme kävelemään ja
katsomaan Kinrln kirkonkylä.

Pohjoisen korpikylåin
olosuhteet ovat etelän
tytölle outoja.
Erityisesti niiin oli
jatkosodan
lopulla
jolloin kaikesta oli puute.

LAILA TORVINEN

Useimmissa taloissa oli vielä asuk-

ja
kaat
- oli kauppa kahvilakin.
Me vieraat voimme vain aavistaa
asukkaiden ahdistuksen ja tuskan
heidän valmistautuessaan viimei-

1949,

sen kerran sulkemaan kotinsa oven

katsomaan viimeisen kerran ra-kasta
kotipihaansa.

SIREENIEN

Viihitellen etelåistä
tullut tyttö alkoi ym-

KUKKIESSA

märtää kylåin elåimää

Kirkon luona meitä vastaan tuli

ja hyviiksl

kuusi vanhemman ikäluokan so-

kaine lapsineen, ystä-

tamiestä.

-

vällisine

ihmisineen,
desantteineen ja russilkoineen.

Lähtekiäpä meidän kans-

samme suorittamaan sankarihautaus! miehet esittivät meille.
- Te
olette varmaan parempia veisaamaan... Pitäisi haudata sankarivai-

naja eikä paikalla ole muita kuin
pappija me. Omaiset ovat jo lähteneet...

Läksimme.

Miehiltä saimme

virsikirjan.
Läheisessä talossa aivan hautausmaan aidan takana kukkivat valkoiset sireenit
ehkä kauniimmin

-

kuin milloinkaan. Taitoimme käteemme kukkakimput ja astuimme

avoimen haudan ärelle.

Miehet laskivat hiljaa hautaan
alastoman lauta-arkun, tuntemattoman sankarivainajan. Nuori so-

tilaspastori toimitti siunauksen.
Kolkosti kumahti hiekka arkun
kannelle
mannen.

-

toisen kerran

-ja

kol-

Loppurukous, raamatunlauseet,
Isä meidän ja Herran siunaus. Mie-

het lapioivat haudan umpeen ja

muotoilevat maan kummuksi.
Hartaana veisataan virsi.

"Sun haltuus, rakas Isäni..."
Ei ollut omaisia tällä haudalla
jättämzissä jäh1väisiä rakkaalle
vainajalle. He olivat jo joutuneet
lähtemään pois kotiseudulta, vieraisiin oloihin, toisten jalkoihin.
Vain hän, tuntematon vainaja, oli
jäänyt kotipitäjään. Ei ollut ulkonaista komeutta. ei kunnianlaukauksia ja kunniamerkkejä, ei aseve[jien seppeleitä, ei edes hawnoksia.
Hiekkakumpua koristamaan jäivät ainoastaan meidän valkoiset si-

reeninoksamme. kolme kauneimman kesän kukkasta.
Kaikkien silmissä kimmelsivät

kyvneleet. Äänettöminä

pois-

OLIN sitten matkalla opettajaki
epäpäteväksi

-kylän.

kainuulaiseen

Ja siinähän seisakkeeni

jo
olikin. Muita junasta poisjäneitii
ei ollut. Vastassani oli kylän vakinainen miesopettaja. jonka sijaiseksi

olin pestautunut.

Kutvonen ei oikein opettajalta
vaikuttanut karvareuhka toisella
korvallisella ja ränsistynyt paltto ylliän. Hän vei minut läheiseen taloon, jonne yövyimme. Emäntä

kiehautti korvikkeen ja Kutvonen
kaivoi repusta esiin ison kainuulaisen porkkanapiirakan, pyyhkäisi

puukkoaan housun

lahkeeseen,

leikkasi ison palan ja ojensi minulle. Vierastalon isäntä nojaili kyynärpäiä polviin ja "huasteli" öljy-

tuijin vierellä.
Mitenkähän se opettajaneiti
uskaltaa siellä koululla yksinniiä olla. Se kun on niin yksinäisellä paikallakkii mehän keskellä ja kun ne

-

kuuloo sinne niitä tesanttiloitai laskennee...

Hiukan hiljaiseksi veti mielen.

Tuon pojan kanssa sinä et
pärjeä. Se kusi koulun kaivoon
toissa vuonna ja ol viime vuuen
poessa koulusta. Mutta noille sinun pittää antoa yheksikköjä tai
kymppejä. Sieltä näet tuuaan opettajalle låiskiä ja voeta.
Luokkaan en sitten tule.

-

Vaan minä ästä lähennii kottiin
päen.

ja
- Vai läskillä voilla niitä numeroita saa! mietin.
Sitten silmäni nauliutuivat pieneen t).ttöön, joka hievahtamatta
tuijotti minua pihalta. Huivi oli sitaistuna leuan alle kuin vanhoilla

EI AUTA PELÄTÄ
PIMEÄÄ
Syyskuu oli pitkåilIä menossa, mutta valoja ei ollut minkåänlaisia.

jyn ja karbidin ostolupia

ÖL

saivat

vain karjanomistajat ja vasta lokakuun alusta oli luvassa ostolupia
muille talouksille. Oli siis istuttava
pimeiin tullen pimeåissä.
Maija, asuntolan hoitaja, liihti
naapuritaloon, josta håin oli vuokrannut itselleen kamarin. Ei olisi

mistään hinnasta koululla yötii,
koska "niitii desant§akin kuuluu
olleen koulun läheisessä metsiissä

lukko

mummoilla. Hameen helma vink-

ja kun koulun ovissa ei ollut

sotti vähän sinne ja tänne. Jalassa
oli tuohivirsut ja selässä tuohikontti. Helena Scherfbeckin lapsimaa-

laitteita".
Luokan ulko-ovi suljettiin säpillä, jonka millä tahansa tikulla voi
rakosesta nostaa ylös. Keittiön ulko-oven puolikkaita taas tuuli riepotti mielensä mukaan.

laukset tulivat mieleeni. Hänen
suurissa silmissän asui niin suunnaton odotus, että koin sen haasteeksi. johon minun on vastattava.
Vaikka hetken jo olin ollut pakokauhun vallassa kaiken ankeuden
nähtyäni.

Minun opettajana oli jitätAvä
koululle lasten turvaksi. Asuntc
laan jäi parikymmenä lasta. Toisessa kamarissa nukkuivat tytöt,

Mutta ani varhain seuraavana aamuna suunnattiin kohti kylää, jonne kertf matkaa vielä 12 kilometriä.
Kapealla kärrytiellä upposivat
pyörät paikoin s1välle syksyiseen

kuraan. Harmaa mökki siellä äiillä ei jaksanut innostustani nostaa.
Vanhasta maalaistalosta rakennettu koulu oli sentään sivelty punamullalla. Iloinen lapsijoukko
temmelsi pihalla. Katselimme heiä
ikkunasta ja sain Kutvoselta ohjeita'.

tuimme hautausmaalta.

Tuo tilaisuus ei
unohdu.

sen lahjak-

koskaan

D

Korpikylån maisemat olivat
outoia etelän tyttärelle
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toisessa pojat. Pitkä koulumatka ei

monellakaan ollut syynä asuntolassa olemiseen. mutta kun ei ollut
kenkiä, millä kulkea
- tuohivirsut
vain. Lumisena aikana toinen kantoi kaveria seliissään puuseehen
menäessä!

Olin lopen uupunut. Kömmin
vuoteeseen ensimmäsenä iltana
pimeiissä.

Mutta nukkumisesta ei tullut
mitriiin. Minulle ennesui.'än täysin
tuntemattomat kotieliiimet aloittivat yöllisen hyökkäyksensä. Raapaisin tulitikkua ja totesin lutikoiden vilistävän vuoteessani ja pitkin
seiniiä.

Syrjåisen kylån lapsia koulutiellå

Olin kauhun lamauttama.
Mokomatkin pikku desantit!

polkupyörällä kirkolle

Kun en muutakaan keinoa kek-

kansanhuoltoon. Tiedustelin öljyn

ja

siellä

sinyt, poluelin niitä tulitikulla.

tai karbidin ostolupaa.

Kuolleiden lutikoiden iillötävä haju täytti kohta kamarini. Ulkoovi
narisi tuulessa ja palautti mieleeni
oikeat desantit.
Totesin liiteristä lö1tiimäni kirveen olevan tukevasti tlynyni alla.
Se antoi jonkinlaista turvallisuuden
tunnetta. Joskus aamuyön tunteina vaivuin horroksecn ja heriisin
vasta kun Maija kusui korvikkeel-

näköinen, ilkeäksi haukuttu kansanhuollon johtaja. joka hyvin tie-

si, kuka olin, kysyi:
Montakos lehmää teillä on?

- Kolmekymmenäkolme! vzrstasin totisena.
Hän nosti hämmästyneenä
kulmiaan ja tokaisi:

- Ei tipu
kuun alussa
mille".

le.

Kun kerroin yöllisestii

alas.

-

ÄE sina sitten uo mill,isikkä,

jos voissa niät russakanjalkoja. sen
kun sipasot poikkee taijos maiossa
ui iso sellanen! Van myöhän on

näihin kotielläimiin totunu. Kun
on ollunna pakko. Eihän sitä sota-

aikana mittään myrk§löitii soa.
Ja totuttavahan niihin oli.

YHTEISET YÖPAIDAT
Desanttien varalta sain isältäni
kuudesti laukeavan tyynyni alle
tarkkoine käyttdohjeineen. Kantoluvan puuttuminen ei huolettanut,
haltuuni uskottujen lasten turvalli
suus kylläkin.
Ja moni muu heiä koskeva asia.

Niin kuin seuraavakin.
Menin iltana muutamana katsomaan lasten nukkumaanmenoa.

Ihmettelin eråiså §ttöä, joka oli
mennyt vuoteeseen musta mekko

174

Karbidilamppu oli tårk6å valonlåhde niin rintamalla kuin kotis€udun
syriäkulmillakin

yllän.

-

Miksi et riisuudu ja pue yöp

aitaa yllesi?

-

Yöpaitaa?n Eihän mulla

semmosta oo.
Kävi selville, että tällä I

taa. Muistan, kuinka kauhuissaan
tätini oli, kun keviälä palasin tyhjine matkalaukkuineni, ylläni ai-

noa loppuunkulunut vaatekerta.
En malta olla kertomatta, kuin-

l-vuoti

ka ihmeellisellä tavalla sain poisan-

aalla tytöllä ei ollut koskaan ollut
paitaa, yöpaidasta puhumattakaan. Ainoat vaatekappaleet. mitkä hän omisti, olivat musta mekko
ja flanelliset alushousut. Tilanne ei
ollut paljon kehuttavampi muidenkaan lasten kohdalla.
Itsellänikin oli vaaneita vähän ja
nekin olivat kuluneita. Mutta niistä
ja lakanoistani teimme kuitenkin

tamani moninkertaisesti takaisin.

lapsille kaikkein

Myöhäissyksyn kaamos himmensi
vähätkin värit. Ilman valoa on vaikea mitään tehdä ja toimettomuus

tarpeellisimpia

vaatteita. Tammikuussa omistin
eniä kaksi mekkoa. Eriiänä pakkaspäivänä tuli eriis mökin vaimo

Jouduin seuraavana syksynä
Ruotsiin ja sain aivan ilmaiseksi
vaatteita itselleni yllin kyllin ja
monta laatikollista kyseiseen

län

§-

läheteniiviksi.

KARBIDI ON
KULLAN ARVOISTA

mu§entaa.

hiihtäen tiettömän taipaleen takaa
koululle ja kysyi, voisinko lainata

Piiivällisen jälkeen asuntolan
lapset istuivat keittiön ison leivin-

hiinetle jotain vaatetta. Kun pitäisi
mennä kirkolle korttiannoksia hakemaan eikä oikein kehtaisi siinä
hamppusäkkihameessa, mikä hä-

uunin ääresyå ja yrittivät tuohenkäppyröitä polttaen nähd'ä lukea
läksyjän. Savu kirveli silmissä ja
lieskat leijuivat kirl'an lehdillä.
Sitä katsellessani voin pahoin.
Jotain oli tehävä.

nellä oli ylliiiin.
Riisuin viimeisen villaisen yltiini
ja sanoin, ettei sitä tarvitse palaut-

-

ennen kuin loka"semmoisille leh-

Sappeni kuohahti. 24 kilometrin turha pyöräily! Loppumatkasta
vielä puhkesi pyöråin kumi ja sain
kävellä säkkipimeiissä kotiin. Ajattelin kaupungeissa asuvia ihmisiä,

hyök-

käyksesä, Maija puuskahti makeaan nauruun:
- Van ootahan sinä, kun sinä
tappoat meijän toiset kotielliiimet
russakat. Niitä ku vilisöö noissa
-taloloissa.
Ihmiset pannoo karvatuppoja ja öljyastioita ja jos jottain
poyiin jalkojen alle, jotta saisivat ies
syömärauhan, mutta ne kelmit kiipejä kattoon ja puottautuu sieltii

I arkear.r

Matkasin seuraavana piiiviinä

jotka nappulaa väntiimällä sytyttävät kirkkaat sähkövalot. Ja näitä
lapsia, heidiin ankeaa elämänsä.

Mitä

teen?

Ensin suunnittelin kirjoittavani
virallisen anomuksen Kansanhuol-

toministeriöön. Mutta sellaiseen
olisin ilmeisesti saanut yhlä virallisen kielteisen vastauksen.

Kunnes aivoissani välähti: Kirmielestiini lennokkaan kuvauksen tilanteesta kouluhallituksen Helsingin herroille. Kerroin

joitin

heille Saarasta tuohikontteineen ja
virsuineen, kerroin mustista pirteistä, nrssakoista ja lutikoista, paidattomista ll-vuotiaista, savuavista

tuohenkäppyröistä. $ysin niin
kauniisti kuin osasin valoa niiille
lapsille synkkiiäkin synkempän
pimeyeen.
Se tepsi yli odotusten!
Karbidia annettiin tavallisesti kilo kuukaudeksi per talous. Me
saimme paluupostissa 50 ki.ton
karbidinostoluvan!!
Koululla oli seuraavana iltana
riemulliset VALON juhlat
- kahden karbidilampun kiirytessä!

jotta

SATUPIIRI
OL! MENESWS

sellanen tilanne,

Sinä iltana keräsin asuntolan lapset

ja viime talvena

teeskenteli,

-

dun?

kyllä! tuli kaikista suista

yhtä aikaa.

Sotilasossto on tauolla
kylässä ja pikkupojat tie.

lähettivät sen tesanttina tänne kotiseuwlleen tuho.

jaan tekömään. Sanovathan

ne,

jotta vaimo ol ollunna soaha halvauksen, kun mies tultoo äkkiä
tuppaan toisen sotilaan kanssa.

Ja kun satu oli päättyny. innostuivat [apset kertomaan kylän asioista.

En enä

lainkaan

kärsinyt

alemmuuskompleksia siitä, että
olin epäpätevä. Enkä ole elämässäni nähnyt niin monta kirkasta
silmäparia kuin silloin, kun luin tai
kerroin satuja. Tuntui, että jokainen sana ahmittiin suustani jo ennen kuin ehdin sen ulos päästiiä.

Mitä löytöretkeilijän iloa koinkaan. kun huomasin, kuinka monenlaisia lahjakkuuksia näiden lasten joukosta löysin! Yhdestä oppilaasta on sittemmin tullut kuuluisa
taiteilija. paidattomasta t\.töstä ja
suurisilmäisestä Saarasta opettaja.
erästä pikku veijarista menestyvä
vain muutamia maikelloseppä

-

Se

ol Eerneli sitte muka kusel-

KIERO KONSTI

jotta vielä siellä Korpivoarassa
kä)ryryään ja Eemelille kostetaan.

Alokas Tarkkanen yrittiiii parhaansa saadakseen tuloksen

- Onhan ne niitä tesanttiloita
lähettännä. Kuuluu ne kehottan-

ensimmäis€ssd ampumaharjoi-

nee sitä lähtemmään

perheensä

kanssa poikkee. Van ei se Eemeli
halunna. Eikäpähän ne uo vielä sitä löytännä.
Emäntä sipaisi maitoon pudonnecn russakan kannurr reunaa pitkin lattialle ja kaatoi maidon astiaani. Ja hwält,iihän se maito mais-

tuil

KYLÄN IKIOMA
DESANTTI

Varhaisnuorille perustettiin opintokerho. Tutkittiin Suomen surun
historiaa, näytettiin ja harjoiteltiin
tanhuja, joita tosin kylän vanhempi väki piti synnillisinä. Kun joku
sotilas tuli lomalle, järjestettiin oh-

oli

matkaa
muutama sata metriä. Sinne poikkesin päivittäin maitoa ostamaan.
Suuren kainuulaisen pirtin hirsi-

seinät olivat ajan tummentamat.
Ikkunat törröttivät yöhön verhot-

tomina. Olisin mielinyt ripustaa

niihin sen aikaiset

paperiverhot,

mutta seutukunnalla vahvan jalansijan saanut herätysliike piti sellaista synnillisenä. Niin kuin riepumattojakin, jotka kotiseudullani koris-

tivat tuvan lattiaa.

Tukeva. seinän kiinnitetty
puupenkki kiersi tupaa. Pitkä pxiytä ja rahi olivat ainoat huonekalut.
Ei maalia missään. Sawttuneen
uunin reunalla kärysi karbiidilamppu.

Istahdin penkille odottelemaan
maitoani. Russakat vilistelivät vikkelään uunin pankolla .fa seinillä.
Isännän jutustellessa yksi niislä alkoi tähestyä minua penkkiä pitkin.

Siirtelin itseäni

siä

väistäessäni.

jelmallinen ilta.

[rikittiin

tyy tutkimaan miten naapurit
saavat aikaan hienot tuloksen-

ja puuhattiin sekä

yksityisesti että
yhteisvoimin rintamalle lähetettäviksi. Ja kenttäpostia tuli ahkeraan. Miltei päivittäin sai istua kirjeitä kyhäämässä, siltä oli selviö.
että kaikkiin kirjeisiin oli vastattava. Mutta vapaa-ajan ongelmia ei

sitten ollutkaan.
Syksyllä olin ajatellut, että tästä
wodesta tulisi elämäni pisin ja että
keväällä ikionnellisena pudistelisin
kylän pölyt jaloistani. Toisin kävi.

Kaikesta ankeudesta huolimatta
lähtöpäivänä.
näitä

Olin oppinut rakastamaan

hiljaisia, lahjakkaita lapsia. Olin

oppinut ymmärtämään

ja

pitä-

Isänlåä tilanne nä1tti lähinnä hu-

kiireenömistä ihnrisistä.
Mutta uudet tehtävät odottivat.
Sota-aika ei tuntenut käsitettä loma.

Aiti, äiti! Nyt minä
- sen
näin
HURMEHEL
LAN!

Minkä ihmeen hellan? hämmästelee äiti.

No sen sotilaiden
hellan, hurmehellan! Kun
laulussakin sanotaan, että
"voi vainolaisen hurmehella peittää maan".

Ja valkeneehan se asia:

TUKIVYO
käkiv sta
e
se

ui

I

.ja

tr

kärs i v i I I

lGrsitkö noidannuolesta,
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LMKÄRIT SUOSITTELEVAT
"Vaikka ensin epäilin ja kieltäydyin uskomasta
Prosana-vyön tehoon, olen päätynyt suositte-

tuki-tyynyt $

I

lemaan sitä mitä lämpimämmin. Sillä olen
tarkkaan tutkinut potilaskunnasta yli 40 tapausta ja yli 100 lausuntoa käsittävän kansion enkä
epäile vyön tehokkuutta." Tri Ludwig Hecht.

"Sii

O Prosana

"Prosana-vyö ei ole yksinkertaisuudessaan ja
tehokkuudessaan korvattavissa millään muulla

Prosana-vyön teho pe-

tällä hetkellä käytettävissä olevalla vyöllä.

rustuu kahteen peh-

Se

on merkittävä kustannuksia ja aikaa säästävän
lehonsa vuoksi ja siksi se pitäisi tehdä tunnetuksi laajalle yleisölle." Tri H. Baumgartner.

mustettuun tyynyyn, jot-

ka

alempaen

lannenikamien ia yälilevyjen kulumisesta, uanhenemisen tai unettomuuden aiheuttamasta selkärangan
jäykistymisestä, raskausaian selänrasituksesta tai uirheellisen työasennon aakaan§aamasta kiyusta?

Kylä eli hiljaiseloa naisten, lasten

ja ukkojen kanssa. Kukaan "siellä
jossakin" olevista ei sinä talvena
kaatunut tai haavoittunut. Pakette-

tunsin haikeutta

eteisestä:

sa.

seura-

vittavan.
Soapipa nähä,jotta koska ne
sen Korpivoaran Eemelin soavat.

kunjoutu sotavangiksija ol sillä

tuksessa. Huonolta kuitenkin
näyttåä
- vain poikkeustapauksessa osuu jokunen luoti
taulun reunaan.
Tarkkanen huoletuu ja ryh-

leikkejä ja hauskaa oli.

mään kylän vieraanvaraisista

-

jo

Ilpo Lehtinen, Kuusankoski

KORVEN VÄKI
ON LAHJAKASTA

L'ähimpiän taloon

tenkin uteliaina ympärillä.
Eritlsen kiinnostava on
kenttäkeitin, josta jaetaan
sopPaa sotureille.
Akkiä muun pojista
pinkaisee juoksuun. Kc
tiin tultuaan hän huutaa

- Voi jumaliste! Nehiin pitää toisen silmiinsä auki!

Kaikkeen tottuu.

-

nitakseni. Oppikoulukurssi kirje-

KASKU KIERTÄÄ

leen lähtennä ja käskennä poijan
mennä ilimottammaa esikuntaan.
jotta tulloot piättämmään. Ja siitähän ne Venäjän noapurit suuttuja
on se Tiltu montai kertaa uhanna.

opistossa aloitettiin monen kanssa
sinä talvena.

Se

IHMEPELI

ne

kouluutti sen siellä punasotilaaksi

ympärilleni ja kysyin:
Tahtoisitteko nyt kuulla sa-

-Van

se

että hän onnii loikkari. Niin

asettuvat lanneni-

kamien molemmin puolin selän tärkeimpien lihasten alkukohtaan neljännen ja viidennen lannenikaman korkeudelle.

IilIIKETIETEEILISET TUTIOMUTSET SUOBITETTU:
l0inik Wilhelm Schulthess, Ziirich Or.med. H. Baumgartner

-

Univercität Heidelbery ll Physiologisches lnstitut
Prof. Dr. G. Rompe
Hinta 197,

-

+

postimaksu tai 105,

MAITMASIERS 0Y,

-/kk

Pitkämäentie 13 KT, 20310Turku
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Kffirhrrmilöeseö
Elämä

autioituneella
Maaselän kannaksella
oli asemasodan vuosina
ankeaa.
Rintamasoturien mie.
len virkistämiseksi ke.
Karhumäkeen
vähitellen oikein huvittelukeskus.

hittf

"raRuuuÄEN

Karhumäen Tivoli oli tosiaankin
suosittu käyntikohde kenttäharmaalle yleisölle. Sieltä löytyi lähes
kaikkea tivolien ohjelmistoon kuu-

luvaa taikureista, notkeista naisvoimistelijoista, voimamiehisä ja
pelleistä alkaen tavanomaisiin karuselliin, voimavasaroihin ja rahapeleihin saakka.
Biintyjät olivat yleensä korkeinta luokkaa. Erilaisia tansseja esittivät tanssipari Intoja Jenny tai Jen-

ny.ja Olavi. "siviilissä" kaikki tunTivolista

paljon oisi kertomista,
sitä huvilaitosta paljon

kä)tetän.
Olkoon talvi uikka suvi,
esitykset onnistuvi,

pakkasella kaminat usein

tä]'tetän."
Nämäkin säeparit kuuluivat Er-

no Keuusen sepittämän monisäkeistöiseen Karhumäen lauluun,

jota tämä jo ikääntynyt tukevare-

koinen, asepukuun pukeutunut
kuplettilaulaja esitti lähes joka ilta.
Niiden välillä kauppasi hän pikku
hinnalla painattamiaan lauluvihkosia. joissa oli hänen omia sepittämiän varsin tunnettujakin lauluja. muun muassa nykyisinkin suo.
siossa oleva laulu "Sellanen ol Vii-

puri".
"Ohjelmaa on jokaiselle:
voimistelut, sirkuspelle,
teatterit, cabareet ja
vapaanä1tökset.
On myös tanssitaitureita,

laulajia, taikureita,
railakkaasti soitto raikuu,
katsomoissa laulu kaikuu."

't76

TASO OLI KORKEA

nettuja Suomalaisen Oopperan ba-

lettitanssijoita: Into Uitti, Eugenia
Rönnqvist ja Olavi Kuorikoski.
Heidän. samoin kuin tanssiparin

Ortokki Siponen

-

Klaus Salin,

esitykset olivatkin taatusti valio
luokkaa.
Tivolin vapaanäytiimöltä lauloi
joskus Äänislinnan Teattein hlu
Puu:;ipuro silloin niin kovin suositun laulelman "ltke en lemmen
tähden". Se laulu tuli syksyllä 1942
Lulun esittämänä Aunuksen ra-

dion kautta niin tunnetuksi kautta
Maaselän kannaksen, että kuulemma tuon Tiilikais-Pekan johtaman rintamaradion toiminta pyrki
häiriintymän sille suuntautuvien
Lulua koskevien laulu- ja valokuratoivomusten ruuhkan takia.

TAPSAN IKIOMA RADIO
Taisi olla kesätlä 1943, kun Karhumäessä aloitti toimintansa Maaselän radio. jonka kuuluttajana
toimi Tapio Rautavaara. Sen levyvalikoimaan kuului aluksi vajaat
kymmenen änilevyä, jotka Tapsa
soitti muutamaan kertaan päivässä. Ettei ohjelma olisi menny val-

Karuselli pyörii Karhumäen tivolissa

lan monotooniseksi kuului välillä
kuulutus:
- Seuraavaksi esittää alikersantti Tapio Rautavaara kitaralla
säestäen laulun Tiritomba.
Suosittu soolonumero oli mvös
Jimmy banjollaan kun soittaa.
Näin tantui Tapsa kitaraansa ja
ilahdutti aseveljiään tunnetulla taidollaan. Saman tien hän täydensi
radionsa äänilelryvalikoimaa vetoamalla kansan karttuisaan käteen.
Loykeräys oli tuottoisa ja Karhumäen suunnan musiikkikulttuuri koki kukoistuskauden. Valssi
Kukkiva ulpukka. joka aikaisemmin oli joka kerta soinut Kirjavan
puolituntisen ohjelmassa. kuultiin

yhä harvemmin. samoin

myös
Tapsan omia soolonumeroita. jot-

ka kuitenkin pysyivät jatkuvasti
kansan toiveohjelmina.
ylenKun Tapsa
- kersantiksi
nettynä
myöhemmin juhannuksen v. -44 tienoilla. vetäytymisvai-

heen aikana. puikahti vustuani

eräässä polunmutkassa Suojärvellä. pysähdyimme hetkeksi juttelemaan keskenämme. Tällöin oli vhteinen toteamuksemme Karhumäen a.jasta. että olihan sekin omalaatuinen ajanjakso soclan aikana ja
että nyt se on taakseiäänrttä elämää sekin eikä vastaavaa enää liene tulossa kohdallemme.

TEATTERIT TOIMIVAT
Korkealla mäellä kaupungin reu-

namalla. Äänislinnan maantien
varressa sijaitsi elokul'ateatteri Otso, joka jatkuvasti vaihtelevine ohjelmineen keräsi monena iltana viikossa täpötäydet katsomot. Sotaakäyvänä maana Suorri oli sikäli
erikoisasemassa. että mei[[ä esitet-

tiin myös runsaasti ulkomaisia ele
kuvia

-

Amerikasta. Englannista.

Sariolan rintamativoli
Karhumåessä oli tiettävästi
ainoa laatuaan maallmassa

oo

ffiil

PÄIvIö LEMPINEN

Ranskasta, Ruotsista ja tietenkin
Saksasta. Monet filmit olivat vähän vanhahtavia. mutta ne antoivat kuitenkin viihteelle mannermaista taustaa.
Asemiesiltoja .järjestettiin kotirintaman lisäksi usein myös sota-

toimialueella, niin Karhumäessäkin. Eräskin sellainen. joka oli järjestetty Otsoon, oli tavan mukaan
koonnut salin räydelrä yleisöä. joka

URHEILTIIN
Karhumäessä saivat sijansa myös
monet erinimiset mestaruuskilpailut
hiihtoa, nyrkkeilyä, yleisurheilua. Erityisesti ovat mieleeni
jääneet kesällä 1942 järjestetyt suuret yleisurheilukisat. joissa eri rin-

-

tamien parhaat kohtasivat. Mukana olivat muun muassa Aki Tantmisto, Matti .ltit"tinen,

lolnnri

Iso-

herpaantumattomalla mielenkiinnolla seurasi ohjelmaa. Oli siinä
esiintyjien joukossa tietenkin korp

Hollo

ja Hugo

ään

osallistumaan keihäänheit-

raali Möttöstti,

toon. Mieleen j äi Kal ervo af Ursinin
omalaatuinen korkeushyppytyyli,
jota komppaniassamme kovasti
yritettiin matkia
- tosin muutamia kymmeniä senttejä alemmissa

oopperalaulaja

Meeri Hannikalsra ja niin edelleen.
Suurimman suosion sai kuitenkin
osakseen luutnantti Simo Puupponen, Savon Sanomain Aapeli. Hänen pakinansa olivat niin herslviä,
että kenttäharmaa kuulijakunta oli
tukehtua nauruunsa ja sai pitkään
py-vhkiellä vettä silmistään.
Myöskin kerryet konsenit. esimerkiksi Vallilan Pataljoonan yhtyeen asemieskonsenti
- eräänä
solistinaan Auvo Nuotio
- olivat
hyvin suosittuja. Myös teatteriesitykset, joita nähriin sekä Äänislinnan Teatterin vierailunäytäntöinä

Vainio
- ehtipä
Tapsa Rautavaarakin radiokiireil-

korkeuksissa.

Ei se Karhumäki siis mikän
monenmoista
ruppukylä ollut

kulttuuria sieltä viljeltiin

sodan

loppumista odotellessa. Mitenkiis
siitä totesikaan alussa mainittu vii-

purilainen kuplettilaulaja Eino
Kettunen:

"Vaikk' on vastiketta

tää

Karhumäen elämä
sittenkin se viehättä..."

tr

että myös Karhumäen Teatterin
esityksinä. olivat aina taattuja menestystilaisuuksia. Näytelmät, joita
esitettiin. olivat useinkin korkeatasoisia, esimerkiksi iänislinnalaisten
esittämä Croninin Jumalat hymyilevät, ohjaajana Aku Ktiyhkö,sekä

Karhumäen Teatterin Nummisuu-

tarit ja Pohjalaisia. Näyttetijäkun-

taan

Karhumäessä kuuluivat

muun muassa sellaiset tunnetut
nä).ttelijät kuin Henake Schubak.
Uljas Kandolin ja Rauli Tuomi. monista vähemmän tunnetuista puhumattakaan.

Tolosen halpa (49 mk) ,a
tosihauska kirja

RUTUS.HERRAIl{
postitse osoitteesta: Postilähetys Pl. 14.00271 Hel
sinki27. Lähetyskulut 14 mk.
Koko porukka 63 mk. "Hyö
ovat huumorj miehiä ja aika

veitikoita".
Tilaa

nyt- saat huomenna!
177

Ekman kuvaa yks§iskohtai-

neuvostoliittolaiset kuitenkaan
luopuneet. Tappiot olivat katkerat, kuusi sukellusvenetä jäi

ARVOKAS
HISTORIANTEOS

sesti, miten suurvalta pienen

palaamatta.

Tapani Mattila: Meri mesmme
turvana - Suomen meripuolus
tuksen vaiheita Ruotsin vallan
aikana. Suomi Merellä -säätiö,
painotyöt K. J. Gummerus Oy

Selostettuaan eri osapuolten
voimasuhteet ja organisaation

myötiisotijansa avustamana

Suomalaisten moottoritor-

suorittaa salamasodan avauksen merellä. Kuvaus on kuin
oppitunti. Muutamassa tun-

pedoveneiden toiminnasta Ekman kertoo kiintoisalla tavalla
luvussa l-aivat puuta
- miehet
rautaa. Kuvaus huipentuu kolmen veneen hyökkäykseen

nissa keskiyöllä

oli

Suomen-

lahti eristetty Iämereslä.

Kerrottuaan kiintoisalla tavalla Hangon tukikohdasta ja

marraskuussa 1942 [-av ansaa-

Bengtskärin kahakasta Ekman
siirtyy Suomenlahden eteläran-

Krasnoje Znamjan upotukseen.

nalle Tallinnan evakuointiin.
Hän kuvaa tarkoin, miä Tal-

mikuussa

linnassa ja sinne kootun laivaston piirissä tapahtuija kuinka

SOTA MERELUI
Per-Olof Ekman: Meririntama
merisotatoimet pohjoisen

järkyttävän katastrolur

WSOY, Juva 1983, 313 sirua,
valokuvia, karttapiirroksia ja
taulukoita. Suomentanut Jor-

nakentissä.

Itiimeren alueella 19414.

eva-

kuointilaivasto koki 28--29elokuuta l94l Jumindan mii-

Operaatio Pohjantuuli ja

ren

ja

satamaan

tykkivene

Venäläisten murrettua tam-

lg$

lrningradin

saartorenkaan meririntama
siirtyi Narvanlahdelle. Kesäkuussa taisteltiin KoivistonViipurinlahden
-IGtkeria kamppailujaalueella.
käytiin
etenkin Suomenlahden eteläosissa. Nyt oli saksalaisten pin-

panssarilaiva Ilmarisen tuhoutuminen on selostettu omassa

ta-alusten woro kiiniä jiirlq/ttäviä tappioita itsepäisissä ja

Toisen maailmansodan ta-

luwssaan. Ensimmäinen

pahtumista rannikkomerilläm-

takesä piiättyi Suomenlahdella
Hangon evakuointiin. Katåstroh on jälleen oikea sana kuvaamaan Hangosta liihtenei-

niiin jälkikäteen arvioiden turhilta tuntuneissa kahakoissa.
Ekmanin kuvaukset saksalais-

ma Haapkylä.

me on kirjoitettu suomenkie-

lellä perin vähän. Julkaistut
teokset sisältävät kuvauksia tai
muistelmia vain oman laivastomme toiminnasta. Kokonaisesitys Irämeren ja Suomenlahden merisotatoimista, joita käytiin neljä vuotta Punalippuisen

Itämeren laivaston ja Saksan
laivastovoimien kesken ja joihin myös me panimme melkoisen panoksen, on toistaiseksi
puuttunut.
Merisotahistorian tutkija,
diplomiekonomi P-O Ekman
on nyt korjannut tilanteen. Jo

so-

den kuljetusten kohtaloa. Vaikeuksista

ja

vastoinkäymisistii
huolimatta varuskunta lastat-

tiin laivaston aluksiin ja kuljetuslaivoihin. 27 809 henkilöä

mm. uusimmat kuljetusalukset

Andrei ZÅanov ja Josif Stalin
menetettiin.

saaren alueelle oli sen sukellus-

rannikkomeriemme

sotatapahtumia laajasti käsittelevä tutkimus on nyt ilmestynyt suomeksi nimeltä
Meririntama
merisotatoi-

met pohjoisen

alueella

lfämeren

l94l--4.

Ekmanin teos ei ole tavan-

omainen historiankirja.
sisältä

Se

kaikki merisotahistoriaan kuuluvat ainekset,

§llä

mutta kiisittely poikkeaa tavanomaisesta. Toiminta merellä

liittyy kiinteiisti rintamien liikkeisiin maissa. Tää taustaa
vasten Ekman selostaa merio.
peraatiot omina vaiheinaan
episodeina, jotka hän niveltäii
taitavasti kokonaisuuteen.

178

meren alueen komentajan esikunnassa Suomen merivoi-

likkönä.
Kirjan viimeinen luku Finaali Suomenlahdella on kuvaus
aselevon 4.9. jälkeisistä tapahtumista. Se sisåiltiiii mm.

kiintoista teoksensa Sjöfront.

Tämä

näköalapaikalla- Tallinnassa
Saksan laivaston iäisen Itii-

mien

pääsi perille.
- 22822
Alustappiot
olivat raskaat

ilmestyi hänen

l98l

sotatoimista perustuvat

lähti

Vaikka Neuvostoliiton laioli vuoden l94l pitÄttyesvä tungettu ahtaalle trningradin-Kronstadtin-låvan-

syksyllä

ten

päiiosin hänen omiin päiväkirjamerkintöihinsä
olihan hiin

vasto

veneprikaatin hyökkäyshenki
yhä tallella. Liikekannalle saa-

tiin

1942

vaiheittain yhteensä 28

venettä. Kuolemaa halveksien
ne tunkeutuivat miinakenttiin
ja jatkoivat pinta-alustenja lentokoneiden ahdisteluista huolimatta Itämerelle. Osalle se onnistuikin
18 upo'
- tuloksena Tappiot
tettua kauppalaivaa.

olivat kuitenkin hirvittävät

12 sukellusvenetä

jä

palaa-

matta.

Kevällä 1943

saksalaiset

sulkivat Suomenlahden kapeikon valtavalla pinnasta pohjaan ulottuvalla teråisvaijeriverkolla. Itämerelle piiiisy oli nyt
mahdotonta. Yrittämiisui eivät

radioaseman piäl-

Suursaaren valtausyritykseen

liittyvät meritapahtumat, saksalaisten viimeiset miinoitusoperaatiot raskaine menetyksineen ja lopuksi yhteistoiminnan ensi askeleet NL:n sukellusveneiden matkatessa jälleen
Iämerelle, nyt suomalaisten
avustamina.

Ekman on kirjoittanut todella kiintoisan merisotaa ja

sen taustaa

monipuolisesti

kiisittelevän teoksen. Hiinen

Jyviiskylä 1983, 318

sivua,

runsaasti autenttista kuvamateriaalia ja piirroksia.
Sotahistoriallinen kirjallisuutemme on saanut merkittävän
lisän. Komentaja, valtiotieteen
maisteri Täpani Mattila on kir-

joittanut yhtenäisen ja seikkape
räisen esityksen meripuolustukseen kehityksestii ja taisteluista
rannikkomerillämme l7OGlu-

vun

alkupuoliskolta woteen

1809. Teos pohjautuu perusteel-

liseen arkistotutkimukseen ja

laajaan kirjallisuuden tuntemukseen. Nimensä mukaisesti
se keskittyy merellisiin tapahtumiin, mutta koko ajan ovat
taustalla myiis Ruotsi-Suomen

valtakunnan ulkopolitiikka ja
yleissotilaalliset puitteet. Niiin

kirjalla on merkittävä

arvo
myiis yleisen historian kannalta.
Tbos on tieteellisestii patevyydesään huolimatta eloisasti kirjoitettu. Erikseen kannattaa
mainita sen runv§, historiallisia
dokumentteja sisältiivä kuvitus,

jonka tekijä on koonnut mitii
moninaisimmista lähteistä, tärkeimpänä Ruotsin Nl<sarkivet.
E. P.

SANAN
VOIMALLA
Margit Hirvelä-Unto Kunnas:
Uhrien anet RV-kirjat, Hiimeenlinna 1984, 195 sivua, valokuvia.

Margit Hirvelä toimi jatkmo
dan aikana harvinaisessa tehtiiviissä: sotilaskotisisarena hän

keskusteli

haavoittuneiden

kanssa tarjoten heille uskonnon
suomaa hengellist?i terapiaa.

käyttämänsä laaja neuvostoliittolainen, saksalainen ja suomalainen liihdeaineisto takaa tie-

Potilaina olivat usein vaikeimmat tapaukset: kuolevat, amputoidut, sotasokeat, psykoottiset.
Hänellä itsellän on ollut luja

tojen luotettavuuden. Kirjaa

usko asiaansa tapauksissa, joista

voi perustellusti suositella laa-

hän kirjassaan kertoo. Monet
sotilaat ovatkn ilmeisesti saa-

jalle

lukijakunnalle mutta

erityisen tarpeellinen se on tie-

toliihteenä sotiemme historiasta kiinnostuneille henkilöille.

E.P.

neet häneltä arvokasta apua ja
tukea elämänsä vaikeimpina

hetkinä, jolloin henkinen hätii
on

huutavin.

S.

telveis et

,Suorn"n

Sotaveteraaniliiton

. XI liittokokous juhlineen järjes.
tetiiän Espoossa ja Helsingissä

16.-17.6. 1984. Juhla pidetiiiin

Olympia+tadionilla.

-

Pide-

tåiänpiis miele.ssä!

o
-1
\.

l)otainvalidien veljesliitto
luaa

vin

haSuomen kansaa hyonnistuneesta keräyksestii,

kiitäii

joka tuotti lähes l0 miljoonaa
markkaa, ja samalla yli 40 vue

T.7

Ä.uka

osaa kertoa, missä tarkalleen sijaitsi Sormenpään tu-

den uskollisesta tuesta.

kikohta Rajajoen suussa? Mo
net turistit ovat sitä kyselleet.
Piirros selventiiisi asiaa. Tukikohdan pitiiisi nä§ä ny§iselle

haa liikenee näin tiirkeiiän tehtäviiän. Uskomme Suomen kan-

Vnrro

san tuen jatkuvan niin kauan
kuin tuen tarpe€ssa olevia inva-

Taavetissa ensimmäisen Suo

Terijoen-Leningradin maantiel-

lidi-aseveljiä on.

messa kaatuneen

le.

"Kaveria ei jätetä."

dalla. Arvokas muistomerkki!

On mukava kuulla, että

Kuka räjäytti Muolaassa tien
varressa olevat "Mannerheimlinjan" bunkkerit - suomalaiset
lähtiessään vaiko veniiläiset?

ra-

o

At*

vieressä turistiniihtii-

vyytenä.

Kertokaapa toimitulselle!

o

R.ino

Mur*out
Pl l,

tieyhdistys ry,

31601 Jokioinen,
muistuttaa, että kesäsunnuntaisin ajetaan tiiniikin wonna juhosoite

lallisesti vanhalla kapearaiteisella höyryveturin vetiimällä junal-

la. Matkaa on 6 kilometriä ja
hinta pari §mppiä.
Mainittu yhdistys myy myös
EeroEetu Saarisen kirjaa YläSyvärin rautatie. Sen hinta on
postikuluineen 49 marl*aa ja
tilauksen voi tehdii suoraan pu-

helimella
Roivainen.

9o247

S3ll{ntti

Anderson, suomalais.

syntyinen amerikkalainen sotaveteraani, haluaisi tietoja talvisodasta englanninkielellä - suo
mi on pahasti unbhtunut. Toimitus on osoittanut hänelle pari
kirjaa, lukijat voivat ehkä tietää
asiasta enemmänkin.

Reino, joka palveli sodassa
USA:n 9.Armeijan 692.Kenttiitykisttlpatteristcsa kersanttina,
haluaisi muutoinkin vaihtaa ajatuksia suomalaisten sotaveta
raanien kanssa. Reino kirjoittaa
englannilsi, mutta ymmärtiiä ilmeisesti suomeakin, kska lu-

kee lehteämme. Hänen

osoitte€nsa on 545 Vermilion Trail,

Gilbert, Minn. 55741, USA.

jiiäkiirin

hau-

a

Räjäytetyt bunkkerithan ovat

nyt tien

Ahonen, vanha helsinkilåiinen ystävämme, on kiiynyt

-

Kuva on otettu Saksassa 1944.

salminen, osoite 07680

lillä ajoi yhteen elintarvikkeita
kuljettaneen tavarajunan kanssa. - Kuka tietiiä asiasta?

rao

-N.aukainen ystävämme vieraalta maalta etsii lehtemme

ltiti oti
Elina Montonen, syntynyt luultavasti 29. l.
l90l tai 1902. Voisiko esimerkauttå äitinsä sukulaisia.

Juornaan§lä, tiedustelee, voisi-

terijokelainen

ko hän saada yhteyttii aseveljeen, joka lokakuussa 1942 otti
valokuvan lomajunasta, kun se
Karhumäen ja Aiinislinnan vä-

kiksi Terijoki*eura auttaa? Toimitus välituiii tiedot.

