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lGrclUrö mahan liilohappolsuudesta?
Närästys, happamat röyhtäisyt ja polttava tunne sydänalassa
ovat oireita mahan liikahappoisuudesta. Sen aiheuttajana voi

olla stressi, alkoholi, kahvi, särkylääkkeet tai epäsäännölli-
set ruokailutottumukset ja rasvainen, voimakkaasti maustet-

tu ruoka. Pitkään jatkuvan liikahappoisuuden seurauksena
voi olla mahahaava,siksi on syytä ottaa yhteys lääkäriin
mikäli vaivat ovat jatkuneet kauan.

Kuinlra liikahappolsttutta hoidetaan?
Hoidettaessa mahan liikahappoisuutta on ensin selvitettävä
mistä se aiheutuu la sitten pyrittävä välttämään esim. kah-
via, tiettyjä ruokia jne. Oireita helpottaa mahan happoja

neutraloiva lääke PH maxi ja PeeHoo. Nämä lääkkeet vaikut-
tavat mahan sisällön happamuuteen. Siksi niitä otetaan pak-

kauksessa olevan ohleen mukaan aina, kun oireita ilmenee.

PeeHoo tabletit 30, 100
PeeHoo comp. mikst. 500 ml
PH maxi mikst. 500, 1000 ml

Apteekista § *=otoRMA oY

KASKU KIERTÄÄ

UNOHTUU SE
TÄRKEÄKIN ASIA
JR 9:n III Pataljoonan
Ift anaatinheitinjoukkuee.
seen tuli täydennyksenä
ruotsinkielisiä poikia, joille
suomenkieli tuotti alkuun
vaikeuksia.

Petikaveri Matikainen
piruili kaikessa ysävyydes-
sä jotakin aseveli Albin
Liinnille. Tiimä hikeentyi ja
vastasi sukkelasti:

- Sine Matikainen -haista sinä se... mikii se nyt
taas olikaan, kun mine ei
muista...

ULJAASTI
Eriisfii italialaista divi-
sioonankomentajaa s!ry-

teffiin toisen maail-
mansodan aikana ai-
heettomasta peräåin-

tymisestii Saharassa.
Kenraali puolustautui
sotaoikeudessa:

- Syytiis on häpeiil-
linen ja sotilaskunniaa-
ni loukkaava! hän kar-
jui. Esikuntani ei
koko sota-aikana astu-
nut askeltakaan taak-
sepåiin!

- Jamissåis se tässä
vaiheessa oli? kysyt
tuomari.

- Huvilassani Cap
rilla! vastasi kenraali.

SWÄLLISTÄ
VIISAUTTA
Eversti Aame Kiira, tali-
sodan JR 5:n komentaja,
määritteli hyvien rinta-
maupseerien ominaisuuk-
sia:

Komppanianpäälli-
kön on oltava kansanjohta-
ja, pataljoonankomentajan
persoonallisuus ja rykmen-
tinkomentajan herra!

Eversti Alpo Kullervo
Marttinen, legendaarinen
komentaja, oli vaatimat-
tomampi:

Hyvåittii sotilaalta
vaaditaan vain kaksi asiaa:
hyvä pää ja hyvät saap
paat.

SUOMALAISTA
REALISMIA
On syksy 1939 ja YH:n
aika.

Reserviläiset viettä-
vät iltaa teltassa ja
haastelevat maailman
tapahtumista. Keskei-
nen §symys on tieten-
kin tuleeko sota vaiko
ei.

- Jos ryssä hyökkää,
niin §11ä Kansainliitto
ottaa siihen lujasti kan-
taal.

Näin julistaa joku vi-
ralliseen ulkopolitiik-
kaan lujasti luottava
optimisti.

Pimeästä nurkasta
kamiinan takaa kuuluu
kommentti:

- Joo - ottaa se var-
maan. Lähetää kau-
niin postikortin osan-
oton ilmaukseksi. . .

kavo krkiö Kerava

Y.P.. I. Kaila, Espoo
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PATTERI VAIKEI{I
"KATO HRUJAT'
EIJOULUA ILIIAI{
KIiIKKUA
AMPUMruUOKSU
HELSING§SÄ
IATVISODAN SYTTYESSÄ
"iIUTI" OLI MATLISISAR

MATKAILUMA'Ail
,PELASTITE SUOMEilf'

Vuosi on jälleen kulunut
umpeen - kansainvälis-
ten riitojen, uhkausten,
loukkausten ja kärjistetyn
propagandan vuosi. Mie-
letön asevarustelu näyttää
vain kiihtyvän kohti uutta
ja entist?ikin järjettömäm-
pää kurimusta. Viha, ka-
teus ja pelko näyttävät te-
kevän järkevän ajattelun
mahdottomaksi kansain-
välisen politiikan alueella.

Veteraanin mieli on
moisen menon keskellä
huolestunut ja murheelli-
nen. Sodan kauhut näh-
neet ja kokeneet miehet ja
naiset eivät ymmärrä, että
voidaan ajatellakaan tur-
vauduttavan aseellisiin
ratkaisuihin. Jo käynnissä
olevat sodat Väli-Ameri-
kassa, Liihildiissä, Afri-
kassa, Afganistanissa ja
Kauko'Idiissä tuntuvat
tarkoituksettomilta ja jär-
jetömiltä.

Veteraani ei voi olla
vertailematta piiättyviä
vuotta 193&luvun loppu-
puolen hulluihin vuosiin.
Hitlerin ja Stalinin kaltai-
sia hirmuhallitsijoita ei
suurvalloissa tällä vuosi-
kymmenellä ole, mutta
ilmapiiri on usein sama -maailma odottaa henke-
åiiin pidättiien, mifå jom-
man kumman nykyisen
suurvallan seuraava siirto
tuo tullessaan. Milloin jo'
ku tekee väärän laskel-
man ja virheellisen ratkai-
sun, jonka seuraukset
ovat kohtuuttomat?

Radio, televisio ja leh-
distö välitävät piiivittiiin
kummankin osapuolen
mahtimiesten lausuntoja
ja kannanottoja. Vaiku-
tusvaltaiset valtiomiehet
puhuvat toistensa ohi -oman propagandan tois-
telu tekee jo etukäteen
mahdottomaksi harkita
vastustajan ehdotuksia.

Usein tuntuu elettävän
jonkinlaisen sanallisen
huumeen vallassa - kiih-
keät kannanotot johtavat
entistä jyrkempiin lausun-
toihin eikä loogiselle ajat-
telulle tunnu jäävän sijaa.
Yhdistyneet Kansakunnat
on lopullisesti menettiinyt
senkin vähäisen otteen,
joka sillä ehkä joskus on
ollut.

Mauno Koivisto lausui
syksyllä 1983 vierailles-
saan Yhdysvalloissa julki
ajatuksen, että molemmat
ensimmäisen luokan suur-
vallat, Neuvostoliitto ja
Pohjois-Amerikan Yhdys-
vallat, haluavat rauhaa. Se

onkin tällä hetkellä ainoa
pohja, jolta rauhaa ehkä
voitaisiin rakentaa. Pitiiisi
vain keksiä keino, millä
suurvaltojen piätttij ät saa-
taisiin kaikessa rauhassa
perehtyrnään toistensa
ajatusmaailmaan, näke-
mään asiat myös toistensa
silmin, harkitsemaan kai-
kessa rauhassa. Voitai-
siinko heidät ehkä eristiiä
kuten kardinaalit paavin
vaalissa - ulos ei olisi tu-
lemista ennen kuin ratkai-
su on saatu aikaan.

Veteraaneilla on kui-
tenkin myös syylä tyyty-
väisyyteen: oman maam-
me asema on suhteellisen
vakaa, paljolti nelisen-

§mmentä wotta sitten
kältyjen sotien ansiosta.
Asiat voisivat olla paljon
huonommin. D
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Sodan ensimmäinen taistelu panee miesten
hermot kovalle koetukselle.
Varsinkin nuoren reservin upseerin, etulinjan
johtajan, tehtävä on vaikea - koulutus ei riitä,
asiat on harkittava itse.
Selvä käsky auttaa asiaa.
Silloinen jalkaväen reservivänrikki, myöhemmin
ilmatorjuntaupseerina ansioitunut vuorineuvos
Olavi Sipilä muistelee.

%enfiiiii

IOULUKUUN l. päivänä 1939
siirryin konekiväärijoukkueineni
muun pataljoonan mukana Saa-
renpään linnakkeelta proomu-
kuljetuksin mantereelle. Patal-
joona, Polkupyöräpataljoona 5,
oli ollut siellä puolustuksessa.
Itse toimin Konekiväärikomppa-
nian III Joukkueen johtajana.

Linnakkeella olimme saaneet
niskaamme venåiläisten taistelu-
laivojen jåireiden kranaattien tu-
len. Itsekin olimme osallistuneet
taisteluun ampumalla Maxim-
konekivääreillämme matalalla
lentäviä Viipuriin matkalla olevia

pommikoneita. Ialustana käy-
timme pitkään kantoon katkais-
tuja puita.

Tuo kaikki oli kuitenkin vain
jonkinlaista kaukotaistelua -
emme vielä olleet joutuneet otta-
maan vihollisesta mittaa maarin-
tamalla, joukko joukkoa ja mies
miestä vasten.

ADOLF EHRNROOTH
osAsr xÄsreÄ
Tulimme maihin Koivistolla. Aa-
mulla kello kahdeksan pataljoo-
na aloitti marssin kohti vihollis-
ta.

Tiheä lumipyry antoi hyvän il-
masuojan. §örämarssi Uudelle-
kirkolle saatiin suorittaa lentoko-
neiden häiritsemättä.

Joukkueeni alistettiin 3. Komp-
panialle. Sen ilmoitettiin kuulu-
van Osasto Liliukseen.

Käytyiimme Lrmpiåiliissä saak-
ka ryhmi§imme viivy§sasemaan
Kuujärven ja Halilanjärven väi-
selle kannakselle. Varustimme
asemat purolinjalle.

Vihollista ei kuulunut. Joulu-
kuun 3. päiviinä irtauduimme
kiiskystä asemista ilman koske-
tusta viholliseen. Siirryimme
Peippolan ja Taamalan kautta
Kaukjärvelle.

Joulukuun 5. päivänä kello
11.00 saapui paikalle ratsumes-
tan Adolf Ehrnroori U-Ryhmän
esikunnasta ja antoi kiiskyn:

- Noin komppanian vahvui-
nen heikohko vihollisosasto
marssii tietä Suulajiirvi - Perk-
järvi. Se on tälä hetkellä tuossa
paikassa.

Ehrnrooth piirsi merkin kart-
taan ja jatkoi:

- Menkiiä ja tuhotkaa se!
Hetken hiljaisuuden jälkeen

ratsumestari jatkoi vielä:

- Hämäläiset! Tämä on tei-
dän ensimmäinen taistelunne.
Näyttäkriä, mihin pys§rtte! -
Onko kysyttävää?

Ei ollut.

ASEMIIN TULEN ALLA
Läksimme liikkeelle polkupyöril-
lä pikamarssissa. Neljä koneki-
vääriäni ja patruunalaatikot oli-
vat kuorma-auton lavalla,

Lumipyryssä saavuimme Perk-
jiirven kylän itälaitaan.

Siellä oli jo jokin yksikkö tuli-
taistelussa vihollisen kanssa -
eskadroona ratsuväkeä, sanot-
tiin.

Sain kiiskyn ryhmi§ä asemiin
Perkjärven kylän itäpuolella ole-
van aukean reunaan.

Tulimme metsän reunaan. Vi-
hollinen tulitti sitä koko ajan ko-
netuliasein. Ei ollut aikaa eikä
mahdollisuuksia asemien tiedus-
teluun, vielä viihemmän niiden
kaivamiseen. Oli toimittava no-
peasti.

Sijoitin konekiväärit pienin vä-
limatkoin tien molemmille puo-
lille, puolijoukkueen kummalle-
kin. Aseiden oli pys§rttävä am-
pum:ran ristiin edessä olevalle
aukealle.

Eskadroona, joka oli taistellut
edessämme, irtautui pitkin tietä.
Olimme nokittain vihollisen
kanssa. tr

OLAV!StPtLÄ



t,,,
\.i

L$-nS.r{{i {r t

§. -,

:*'*'§r

rl

Kohti rintamaa

Taakse jåävät Kannaksen
palavat kylät

- Tämä on nyt se paljon pu-
huttu tulikaste, ajattelin. - T:is-
tä on selvittävä kunnialla ...

Asemiimme alkoi tulla heitti-
men ammuksia. Vihollinen suo-
ritti hyökkäyksensä tulivalmiste-
lun. Vaikka kranaatteja tuli vain
puolisensataa tai vähän enem-
män, teki räiske vaikutuksen en- _

sikertalaisiin. Kranaatit osuivat §

tarkasti metsän reunaan. §
Sitten kuului edessä olevan au-

kean miien takaa selvdsti venä-
jänkielisiä kiiskyjä ja komentoja.
Sanoja emme ymmärtäneet,
mutta äänenpainot olivat tuttuja:
joukkoa ryhmitetään ja pannaan
liikkeelle.

Ja sieltä ne tulivat!
Kolme peräkkäistä ja hyvin ti-

heää hyökkäysketjua ilmestyi nä-
kyviin.

Kolme komppaniaako peräk-
käin? Siis pataljoona vihollista?

Olin antanut käskyn, että tuli

,l "Näyttåkää, mihin pystyttel"
\ Everstiluutnantti Adoll Ehrnrooth

tarkastaa rykmenttiåån Jatkosodan
aikana SA-kuva

*,

avataan vasta vihollisen päiistyä
noin 200 metrin päähän.

Odotettiin j ännittyneinä.
Mitä tapahtuisi? Toimisivatko

aseet varmasti? Millaista se oi-
kein olisi ...

PÄÄSTETÄÄI,I UE
lÄneue...
Vihollinen lähestyi päättäväises-
ti.

Nyt alkoi ensimmäinen porras
olla katsomani merkin kohdalla.

- TULTA!
Karjaisuni kuulosti käheältä.
Keskitetty tuli rävähti samalla

sekunnilla. Oli mahtava näky,

kun neljän konekiväärin ja ki-
väärikomppanian aseiden tuli is-

ki suojattomaan viholliseen! Ki-
väärimiehet ampuivat tiheään
tahtiin, konekiväärit pyyhkivät
vihollisen rivistöä ristitulella pit-
kin sadoin.

Jälki oli paha.
Ensimmäinen ketju lakosi

maahan melkein kokonaan.
Muut heittäytyivät maahan ja
aloittivat tulen. Ampua räiskytel-
tiin vastakkain.

Sitten vihollinen aloitti uuden
kranaattikeskityksen. Se ei enää

tuntunut yhtä vaaralliselta kuin
edellinen. Tappioita ei nytkään
tullut.

Keski§ksen jälkeen vihollinen
yritti jälleen edetä. Konekivääri-
suihkumme pyyhkäisivät sen toi-
sen kerran maahan suurin tap-
pioin.

Sama toistui vielä kolmannen-
kin kerran: kranaattikeski§s,
jalkaväen hyökkäys, sen torjunta
viholliselle suurin tappioin.

Tällä kertaa sateli joukkoom-
me myös kiväärikranaatteja -
vihollinen yritti kaikin keinoin.
Eriis sellainen tupsahti aivan vie-
reeni, mutta ennätin heittää sen

takaisin ennen räjähdystä.
Kolmannen yrityksen jälkeen

vihollinen ryhtyi saarrostamaan
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ia rahotkaa se!'
Konekiväärit asemaan
aukean reuneen!

tulikuumat aseet selkään ja hur-
jaa vauhtia taaksepäin!

Juoksimme niin kovaa kuin
ikinä päiisimme kolmisensataa
metriä taaksepäin suojaiseen
notkelmaan, jossa auto odotti.
Olin vetänyt sen näin lähelle, jot-
ta voisimme mahdollisimman no-
peasti auttaa haavoittuneita ja
saada konekiväärit viivyttelemät-
tä taakse.

Irtautuminen onnistui hyvin.
Perkjärven kylä paloi. Savun

ja tulen suojassa vetäydyimme
sen läpi Lripiisuon tienhaaraan.
Vihollinen yritti kivääritulella
katkaista vetäytymistiemme,
mutta ampui huonosti: vain yksi
mies, jääkäri Ahola haavoittli
luodista polveen.

Taakse jäivät hylsykasat ja vi-
hollisen kaatuneet, joita laskim-
me jääneen paikalle parisensa-
taa. Melkoinen suonenisku pa-

taljoonalle!

SOTA JATKUU
Joulukuun 5. päivän ajan olimme
viivytysasemassa lähellä tripä-
suon tienhaaraa sijaitsevalla pu-
rolinjalla. Keskiyöllä tuli irtautu-
miskäsky. Yön pimennossa ve-
täydyimme Kämärän - Honka-
niemen tien suunnassa taakse.

Matkalla koettiin ensimmäi-
nen paniikki-ilmiö: osa yetäyty-

vistä joutui pakokauhun valtaan
luullessaan takana marssinutta
omaa panssarivaunua vihollisek-
si. Eräät ratsut laukkasivat hur-
jasti rivistön täpi.

Itsenäisyyspäivän lepäilimme
Honkaniemessä. Sitten pataljoo-
na siirrettiin osaksi autoilla ja
osin pyörillä Viipurin kautta jäl-
leen etelään. Tultiin 4. Divisioo-
nan lohkolle aina Humaljoelle
asti.

Tulikaste oli onnistunut. Vi-
hollinen oli saanut vakavasti ne-
nälleen.

Joukko alkoi suhtautua sotaan
luottavaisesti - eiköhän tiistä

tr
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oikealta. Paikalle saapui koko
ajan lisää porukkaa.

Tulitaistelu jatkui kiivaana pa-
rin tunnin ajan. Saarrostuksen
alkaessa vaikuttaa myös edes-

sämme aukealla olevat viholliset
päiisivät vähitellen eteenpäin.

Tilanne alkoi tuntua uhkaa-
valta.

!RTI!
Samassa kuuluikin 3. Komppa-
nian päällikön vänrikki P. Syvri-
sez selvä ja rauhallinen kiisky:

- Komppania irtautuu!
Vihollinen tajusi tilanteen -

lieneekö ymmärtänyt kiiskynkin ?

- ja aloitti samalla hetkellä hur-
jan rynnäkön. Kuulimme ensi
kertaa tuon karmivan rynnäkkö-
huudon, joka aina pani kylmät
väreet kulkemaan suomalaisen
puolustajan selkää pitkin :

- URRRAAAAA!
Viimeiset sarjat konekiväärillä

päin kohti ryntäävää vihollista,

Jatkosodan aikana löytyi
Perkjärveltä kaatuneiden puna-

armeiialaisten hautamuistomerkki selvitä ...



Tolvajärv€n taistelu
12.12. t939

"Tämä taistelu antoi
luottamusta omaan
taistelukykyyn ja se
vaikutti
merkittävästi koko
talvisodan
historiaan."
Näin totesi silloinen
eversti Paavo
Thlvela Tolvajärven
läpimurtotaistelusta
joulukuussa 1939.

JUHO
RUOTSALAINEN

« JR7{8

Uoltssimme

pataljoonan komentopaikalle,
missä komentala majrtÅ Saarva
haavoittui vaikeasti ja jäi viholli-
sen kdsiin. l. Komppanian pääl-
likkö luutnantti Kiianlinna, hä-
nen lähettinsä Sulho Matilainen
ja Aapeli Karhunen sekä vänrik-
ki -Esfto Saajaranta hakivat ma-
jurin pois.

Sitten alkoi raskas ja vaikea
viivytystaistelu. Monta kertaa
ihmisen kestokyky oli viimeisessä
pisteessä.

SI!RRYTÄÄN
HYöKKÄYKSEEN
Tolvajärvellä olivat jo tiissä vai-
heessa everstit Talvela ja Pajai,
jotka ottivat joukot johtoonsa.
Aloitettiin hyökkäysoperaatio.

Pataljoonamme hyökkiisi yöllä
9./10.12. Kotisaareen, mutta

hyökkäys torjuttiin. Iäälle kaatui
pataljoonan toinen komentaja
kapteeni Raymond August Eics-
soz. Seuraavana yönä vihollinen
koukkasi pataljoonan voimin se-

lustaamme viiden kilometrin
päähän tykistön kimppuun, mis-
sä se vuorostaan suurimmaksi
osaksi tuhottiin.

Rintamahyökkäyksen tien
suunnassa olisi pitänyt alkaa jo
ll.12., mutta tämä kahakka siir-
si sitä vuorokaudella.

Aloitettiin 12.12. kello 07.00.
Osasto Malkamaåi lähti kouk-

kaukseen vasemmalta, mutta vi-
hollinen oli keksinyt saman idean
ja tuli korvessa vastaan. Salolla
käytiin kova koetus, mutta rat-
kaisua ei syntynyt puoleen eikä
toiseen.

Tiissä vaiheessa alkoivat meillä
tosi kiireet hommat.

Toimin l. Komppanian II Jouk-
kueen 2. Ryhmän johtajana.
Komppania oli tämän suunnan
viimeinen reservi.

Se merkitsi sitä, että 12.12. aa-
muyiistä alkaen meidät aina hä-
lytettiin sinne missä oli kriittisin
tilanne. Useimmiten tilanne oli
jo selvinnyt ennen tuloamme,
mutta vauhtia riitti: syöksyttiin
sinne ja tänne, pystlrtettiin ja pu-
rettiin telttoja.

Koska koukkaus ei ollut tuo-
nut tulosta, päätettiin ryh§ä uh-
karohkeaan yritykseen: rintama-
hyökkäykseen. Se oli suomalai-
sissa oloissa ainutlaatuinen pää-

tih

ALOITETTIIN
HAUTAUSMAALTA
Meidät vietiin hyökkäyksen läh-
töasemiin hautausmaalle. Va-

iluqiöiryen
iludslqn

JOUKKO-OSASTONI oli tuol-
loin Polkupyöräpataljoona 7. Sen
l. ja 3. Komppania olivat pyhä-
järvisiä, Esikunta- ja Konekivää-
rikomppania haapajärvisiä ja 2.
Komppania haapavetisiä.

Talvisodan syttyessä olimme
linnoitustöissä Kollaanjoen lähel-
lä. Sieltä meidät heitettiin 1.12.
autoilla Aittojoelle, mistä patal-
joonan päiiosa suunnattiin Suo-
järvelle päin. Eteneminen loppui
kuitenkin lyhyeen, kun vihollisen
panssarivaunut tulivat vastaan
eikä ollut mitään kättä pitempää
niiden torjuntaan. Palattiin Ait-
tojoelle.

Haapajärveläinen alikersantti
Eritntie, joka kaatui myöhemmin
10.12. Kotisaaressa, ampui ko-
nekiväärillään panssarivaunun
kylkeen ja sai sen palamaan.

Aittojoella vihollinen koukkasi

406



semmalla näkyi lahden yli johta-
va tie, joka ohitti järven rannassa
olevan Matkailumajan. Tiellä
seisoi pitkä jono tuhottuja pans-
sarivaunuja. Se oli kuulemma
yhden panssarintorjuntatykin
jälkeä.

Odottelimme hyökkäyshetkeä
ja tarkkailimme kompassin avul-
la käskettyä hyökkäyssuuntaa.
Vastassa näkyi useita vihollisen
konekivääreitä, ampumasuunta
meille päin.

Vähän ennen hyökkäyksen al-
kua tuli toiselta puolelta Kotisaa-
resta jäälle vihollisen kuormasto.
Se eteni meille päin, mutta avat-
tuamme tulen otti suunnan Risti-
salmelle päin. Matka katkesi
kuitenkin siihen. sillä niin hevo-
set kuin miehet kaatuivat jäälle

mustaksi jonoksi. Ilmeisesti ko-
lonnaa tulittivat muutkin kuin
me.

Olimme saaneet koko edelli-
sen päivän olla rauhassa tykistö-
tulelta. Kun n1t edessä hyökkäys-
suunnassa oli 400-500 metriä
leveä salmi, tuntui siltä. että
saamme niskaamme niin viholli-
sen tykistön kuin lukuisten kone-
kiväärienkin tulen.

Hiukan ennen H-hetkeä omat
konekiväärit avasivat kuitenkin
tulen vihollisen konekivääripe-
säkkeisiin. Yhdyimme tuleen
onrilla aseillamnre. Pian totesirn-
me, että vihollisen konekivääreil-
tä loppuivat miehet - ei tullut
enää tulta vastaan.

Sitten tuli lähdön hetki.
Painuttiin jäälle ja salmen yli

niin kovaa kuin kukin ikinä pää-
si. Ja ihme ja kumma: kaikki sel-

visivät hengissä paitsi Reino
Junttila, joka kaatui heti jäälle

laskeuduttaessa.
Kun pelätty tykistön sulkutuli

alkoi olimme vielä jäällä. Onnek-
si kranaatit menivät ohuen jään
läpi eivätkä tehneet pahaa jälkeä

- vesi vain roiskui korkealle.
Olin toisella rannalla ensim-

mäisten joukossa.

RAJU RYNNÄKKö
Syöksyin heti edessä olevan har-
jun päälle ja vritin tähvstää sen

yli toiselle puolelle. Luotisuihku
surahti kuitenkin heti kohti -
jäi vain nluutanlan kymmensent-
tiscn liian alas. Omat ja viholliset
oli helppo cr()tIaa. koska vain
meillä oli lunripuvut.

Pitkä konekiväärisuihku osui

dskeiseen olinpaikkaani. Harjul-
le ei ollut asiaa.

Matkailumaja oli parinsadan
metrin päässä. Aloitinrme sitä
kohti vaikean rintamahyökkäyk-
sen. Paikalla oli jo yrittän1t suo-

järveläinen rajakomppania, mut-
ta suuret tappiot olivat pysäyrä-
neet sen etenemisen. Meidän
tehtävämme oli n1't vallata vihol-
lisen puolustama Matkailumaja.

Taistelusta tuli kova. Viholli-
nen ei antanut hiukkaakaan pe-
riksi, vaan puolusti majan aluet-
ta viimeiseen mieheen koko siellä
olevan esikunnan voinrin.

Vähitellen hyökkäys kuitenkin
eteni. Suojärveläisetkin osallis-
tuivat jälleen taisteluun. Heidän
komppanianpäällikkönsä kaatui
lähellä majaa, minkä jälkeen

tuossa komppaniassa oli vain yk-
si upseeri.

Meillekin alkoi tulla tappiota.
Miehiä kaatui ja haavoittui yhte-
nään. Komppanialla oli kuiten-
kin henki päällä eivätkä tappiot
tällä kertaa vaikuttaneet lamaut-
tavasti - päinvastoin into kas-
voi: maja oli saatava nopeasti
haltuun ennen vihollisen vasta-
toimenpiteitä.

- Täällä on ryssän koneki-
vääri! Huusi joku majan nurkal-
ta.

Olin komppaniassa ainoa ko-
nekiväärikoulutuksen saanut
mies, joten syöksyin nopeasti pai-
kalle.

Edellinen ampuja oli sotansa
sotinut. Työnsin hänet syrjään ja
käänsin ampumasuunnan no-
peasti päinvastaiseksi.

Rakennuksen toisessa pädssä

oli vielä toinen konekivääri. Sain
senkin toimimaan.

N1t sopisi vihollisen vasta-
hyökkäyksen tulla! Kaksine ko-

Kun koko Tolvajärven suunnan
puolustus uhkasi romahtaa lähetti
ylipäällikkö Paavo Talvelan tämän
rintamasuunnan komenta,aksi

Tolvajärven Matkailumaja oli
jatkosodan alussa kenttäsair aalana
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Uqltqsimmeooo
nekivääreineni
ni tilanteen.

tunsin hallitseva-

HERRATTULEVAT
ULOS MATKAILU.
MAJASTA
Siuen alkoi vastapuolelta kuulua
panssarivaunun mörinää. Sa-
massa ilmestyi kuitenkin panssa-
rintorjuntaff kki asemiin samalle
tasolle missä konekiväärinikin
olivat - ei ollut siis huolta tan-
keistakaan.

Matkailumajan sisällä oli vielä
sinne pesiytyneitä sitkeitä viholli-
sia. Vänrikki Ialan sekä sota-
miehet Emil Linden ja Joppi
Epöilys y'ittivät murtautua ra-
kennukseen, mutta heidän oli
peräännyttävä sisältä lennäte§n
kiisikranaattikuuron tieltä.

Yksikkömme sai tehtäväkseen
jatkaa vihollisen takaa-ajoa Ris-
tisalmen suuntaan. Päällikkö
yritti ottaa komppanian kokoon
selvittääkseen tappiot, mutta sei-
soessamme rivissä pärähti jossa-

kin konetuliase kaataen keskeltä
rivistöä II Joukkueen sotamiehen
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Lturi Vöntiisen. Tappiot jäivät
näin selvittämättä, oli maastou-
duttava.

Komppanian lähtiessä etene-
mään antoi päällikkö minun teh-
täväkseni pitää huolta siitä, että
Matkailumajasta ei pädse ketään
ulos eikä sinne sisään päiise uu-
sia vihollisia. Käyttiiöni sain ds-

ken vallatut konekiväärit ja
avukseni Mal/i Tulkun.

Siirsimme konekiväärit siten
että kumpikin pystyi valvomaan
yhden sivuseinän. Olimme varsin
lähellä rakennusta - sisällä oli-
joiden olisi ollut helppo tuhota
meidät, jos olisivat tunteneet ti-
lanteen. Patruunalaatikkokasat
olivat kuitenkin sopivasti lähellä
emmekä tulleet siirtäneeksi asei-
ta.

Patruunoita kului paljon sen

parituntisen aikana, minkä var-
tiointi kesti! Ei siinä hommassa
ehtinyt kylmä tulemaan eikä kä-
sineitä tawinnut!

Parin tunnin kuluttua tuli pai-
kalle meikäläinen venäjää puhu-
va upseeri parinkymmenen mie-
hen kanssa. Keskustelua sisällä
olijoiden kanssa kesti kymmenen

tai viisitoista minuuttia, minkä
jälkeen rakennuksesta alkoi pur-
kautua herroja kädet ylhäällä.
Minun piti olla valmiina koneki-
vääreineni - jos jotakin sattuisi.

- Paljonko niitä siellä oikein
oli? kysäisin.

- Melkein 80, vastasi upsee-
ri. - Siinä oli niiden koko tämän
rintaman esikunta.

Minulle tuli äkkiä vilu - kah-
teen mieheen olimme niitä vahti-
neet parisen tuntia!

ETEENPÄIN!
Komppaniamme eteni parisen
kilometriä Ristisalmen suuntaan.
Pajari pysäytti sen siihen, koska
vasemmalla ei ollut päZisty rat-
kaisuun.

Seuraavana päivänä jatkettiin
Ristisalmelle. Matkalla pysäh-
dyttiin §emeikkain ja Vornasten
runolaulajapatsaalla, missä Tal-
vela ja Pajari kävivät etulinjassa
kiittämåissä meitä hyviktä suori-
tuksesta. Muistelmissaan hän
kertoo nähneensä tien vieressä
satoja vihollisen kaatuneita.

Ennen Ristisalmea ei viholli-

Talvela sai käyttöönsä muun muassa hämäläisen Jalkaväkirykmentti 16:n, iota komensi jämerä sotaeversti Aaro Paiari

PPP 7:n ensimäinen komentaia
iääkärimajuri Juho Erkki Saarva
haavoittui vaikeasti Aittoio€lla
4.12.1939

Pataljoonan toinen komentaja
kapteeni Raymond August Ericsson
kaatui Tolvalärvellä 9.1 2.1 939

nen kyennyt järjestettyyn vasta-
rintaan. Kahinoimme maastossa
harhailevien vihollisten kanssa.
joista osa antautui vangiksi. Kär-
kenä edennyttä I Joukkuetta joh-
ti vänrikki Kortekankaan kaa-
duttua alikersantti Uuno Ruotsa-
lainen.

Joukkueen eteen ilmestyi äk-
kiä mden takaa panssarivaunu.
mutta tunnustelijana edennyt
Iussi Savolainen heitti sen alle
käsikranaatin. Vaunu pakeni
kiireesti.

Ristisalmen saavutimme yöllä
13./14.12. Siellä oli vihollinen
edullisessa maastossa vastassa

vahvoin voimin. Heti yöllä käy-
tiin kovia taisteluja, joissa kaatui
muun muassa päällikkömme
luutnantti Kiranlinna. 14. päivän
iltana päiisimme Kokkariin le-
poon - ensimmäistä kertaa tds-
sä sodassa.

Tolvajärven läpimurrossa
komppaniamme kärsi itse taiste-
lupaikalla melkoiset tappiot: jou-
kostamme kaatui yksi upseeri,
kolme aliupseeria ja viisi miestä,
haavoittuneita oli useita kymme-
nla. tr



,lPelmirh SUOmEill"
Talvisodan alku oli lohduton. Vihollinen
eteni kaikilla rintamilta eivåitkä omat
vastatoimenpiteet onnistuneet.
Ensimmiiinen lohdullinen tieto tuli
Tolvajåineltii, missii vihollinen lyötiin
rajutla rintamahyökkäyksellä
Menestys antoi uutta uskoa koko
kansalte niin sota- kuin kotirintamilta.
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SYKSYN 1939 YH:ssa Längel-
mäen miehet muodostivat komp-
panian Aaro Paiarin hämäläis-

rykmentissä Jalkaväkirvkmenni
l6:ssa. Minut määrättiin ryh-
mänjohtajaksi.

Odotteluvaiheessa oleilimme
Luumäen pitäjässä Kaitjärven
pysäkin Iähellä telttamajoituk-
sessa.

Tuli juttua sotahommista.

- Jos sota tosiaan tulee. tulet-
ko perässä sinne mihin minäkin
menen? tulin eräänä päivänä ky-
säisseeksi ryhmäni koncpistooli-
mieheltd M a u tto O I k ko se I t a .

- Ja varmasti tulen! vastasi
Olkkonen.

TOLVAJÄRVELLE
Sota s1'ttyi.

Päämajan reservinä ollut ryk-
mentti heitettiin 'l'olvajärven

suunnalle, missä vihollinen eteni

odotettua suurentntin voimin ei-

vätkä meikäläisten vastatointen-
piteet ottaneet onnistuakseen.

Pajari lähti itse vetämään en-

simmäistä koukkausta vihollisen
kylkeen. Tähän yölliseen hurja-
päiseen yritykseen osallistui Län-
gelmäen komppania.

Tältä retkeltä palattuamme
jouduin vasemmalle sivustalle

kenttävartioon yhdessä erään toi-
sen ryhmän kanssa. Vanhimpa-
na oli kersantti Antti Eerola Ldn-
gelmäeltä.

Meille oli luvattu vaihto vuoro'
kauden kuluttua. Vihollinen
aloitti kuitenkin tällä suunnalla
oman koukkauksensa ja eteni

molenrmin puolin ohitsemnte.
Vaihtomiehet eivät pädsseet pe-

rille vaan joutuivat pimeässä kor-
vessa taisteluun vastaan tulevien
vanjojen kanssa.

Aanrulla vaihtonriehet lopulta
pädsivät perille. Pädsimme lähte-
mään komppanian yhtelteen.

Sattui kuitenkin niin. cttä
komppania tuli metsätiellä vas-

taan. Eerola teki komppanian
päällikölle kapteeni Isotulolle il-
moituksen ja esitti lopuksi:

- Porukan olisi saatava vä-

hän levähtää. kun on oltu ilman
ruokaa ja valvottu monta vuoro-
kautta.

- Se on varmasti totta. mutta
nyt ei ole levon aika. sanoi Isotalo
katsoen kelloaan. - Pataljoona
hyökkää viidentoista nrinuutin
kulunua tuosta jään yli ja tei-
dänkin on lähdettävä mukaan.

Se oli katkeraa kuultavaa -

nalKa oll nlrvea, r{3I
tu lanrmlnta ruokaa moneen
vään ja miehet nukahtelivat sei-

saalleen unen puutteessa.

RINTAMAHVöXTÄVS
JÄÄN YL!
Ryhmityttiin rannalle ketjuun.
Tykistö ampui muutamia kra-
naatteja jään yli ja Oriveden
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miesten konekiväärit menivät
asemiin siten että ne pystyivät
ampumaan ylitsemme.

Lähdöstä ei tahtonut tulla mi-
tään. Kaikki yrittivät ammuskel-
la jään yli, mutta kielsin konepis-
toolimies Olkkosta yhtymästä tu-

Konttailin takaisin oman ryh-
mäni luo. Lähtökiiskyä ei kuiten-
kaan kuulunut.

Senkin kyllä ymmärsi - lumi-
puvuttomia "kirgiisejä" oli vasta-

ranta mustanaan.

- Komppania - eteenpäin!
karjaisi Isotalo.

Kaikki ketjussa toistivat huu-
don, mutta muuta ei nytkään ta-
pahtunut.

Jonkun oli nyt tehtävä aloite.
Syöksyin jäälle.

- Matti! Älä mene! huusi Ee-
rola. - Omat ampuu sinua kun
menet ketjun eteen.

Puin nyrkkiä taaksepäin ja
huusin:

asti. Tyhjiä lippaita ei ollut aikaa
talletella, ne jäivät jälkeen.

Tåissä Längelmäen miesten
hyökkäys tyreh§i. Niin paukut
kuin miehetkin olivat lopussa.

Olin ampunut seitsemän lipasta
tyhjäksi.

Olkkonen oli saanut tappavan
osuman heti rannalla maihin
päiis§ä. Kersantti Eerola oli
haavoittunut pahasti - toinen
kiisi meni kokonaan ja toiseen jäi
vain kaksi ja puoli sormea.

Y/.
leen, koska matka oli aivan liian

- pitkä.

| . t Mitään ei tapahtunut.
t.+ lopulta konttasin Isotalon\-,

luo:

- Eikts nyt sitten lähdetä?
Niinhän se oli puhe!

- Sitä mieltä minäkin
sanoi Isotalo.

- Menen vaikka yksin jos

"Ie olette tållå hyökkåyksellå
pelastan€€l Suoment" sanoi eversti
Aaro Paiari mi€hill€€n

Tolvaiårven taistelussa saatiin
talvisodan €nsimmåinen huomattava
sotasaalis

Jotakin oli kuitenkin tehtävä.
Konttasin uudelleen Isotalon

puheille:

- Nyt on kyllä lähdettävä!
Mitä me sitten enää tehdään
tuolla järven takana, jos kaikki
paukut ampua räiskitään lop-
puun jo tässä rannalla!

ei ole porukkaan!

. Everstl Paiarin
I komentopaikka
I Tolvajårvellå ei
I ollut kom€ud€lla

pilattu - mutta
olipahan naamioitu
kolmella når€ellå!

SA-kuva

LUPAUS MUISTUI
MIELEEN
Silloin muistin Kaitjärvellä käy-
dyn keskustelun ja huusin:

- Olkkonen kuitenkin tulee
matkaan!

Olkkonen syöksyi jäälle.

- Annapa tänne se konepis-
tooli! sanoin hänelle. - Ja k4ik-
ki lippaat kanssa!

Näin tapahtui. Oman kivääri-
ni työnsin Olkkoselle. leipälau-
kussani olleet lippaat mukaan lu-
kien minulla oli nyt seitsemän
täyttä rumpulipasta ja konepis-
tooli.

Tdssä vaiheessa Eerolakin tuli
mukaan. Huudettiin suoraa huu-
toa ja koko joukko liittyi hyök-
käykseen. Painuttiin yhtäpäätä
vanjojen sekaan.

Ensimmäisen lippaan tyhjen-
sin vasta toisella rannalla. Meno
jatkui Matkailumajan juurelle

Hyökkäyksen alkaessa meitä
oli ollut lähes sotavahvuinen
komppania. Nyt oli jäljellä 27 eh-
jää miestä.

Hyökkäyksen äkillisyys ja ra-
juus oli hölmis§rttänyt vihollisen,
joka oli voittoisana edennyt rajal-
ta tänne saakka. Vanjat painui-
vat karkuun montuistaan ja
useimmat jättivät aseensa kuop-
piin. Kaatuneita löytyi alueelta
lopuksi kaikkiaan parisentuhat-
ta.

Matkailumajalta Eräjärven
komppania jatkoi pakenevan vi-
hollisen takaa-ajoa. Me jäimme
yön ajaksi Matkailumajan lähelle
sorakuoppaan torjumaan mah-
dollisia vastahyökkäyksiä.

Yöllä tuli rykmentin komenta-
ja eversti Aaro Pajari adjutanttei-
neen paikalle ja piti meille pu-
huttelun. Siitä jäivät mieleen sa-

nat:

- Te olette tällä hyökkäyksel-
lä pelastaneet Suomen!

Pajari tiesi mitä puhui. Talvi-
sodassa oli käännetty esiin uusi

):q,. *

lehti. tr
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Haavoiitunut
on saatava ahkioon

lSp:llfi Pelhsenniemen
Sawkoskelta Pelkosenniemelle
koukannut vahva vihollinen löi heikot
suomalaiset voimat. Koko Kem[iåinen -Rovanfumen suuman puolustus oli
vaarassa romahtaa.
Awksi heitettiin kehnosti varustettu
Jalkaviikirylanentti 40, joka Iöi
vihollisen monivaiheisessa taistelussa.
Joukkosidontapaikallakin koettiin, ettii
ratkaisu oli veitsen teråi[ä

MARRASKUUN alussa talviso-
dan vuonna 1939 minut määrät-
tiin everstiluutnantti Perksalon
JR 40:n II Pataljoonan vanhim-
maksi lääkintiialiupseeriksi. Pa-

taljoonaa komensi jääkärikap-
teeni Saarela.

Rykmentti oli keskeneräinen
ja huonosti varustettu. Lapin
miehet olivat omissa kamppeis-
saan ja vain vyö ja kokardi teki-
vät heistä sotilaita.

Reservinä oleva rykmentti har-
joitteli joulukuussa Kemijärvellä.
Välineet olivat edelleen kovin
puutteelliset. Vihollisen tykistö-
tuli kuului kaukaisena kuminana
jostakin Sallan ja Savukosken
suunnilta. Se vahvistui ja läheni
päivä päivältä huolestuttavasti.

APUUN
PELKOSENNIEMELLE
Joulukuun 17. päivänä vetelim-
me ahkioitamme ja harjoittelim-
me "haavoittuneiden" sitomista
tavalliseen tapaan.

- Harjoitus seis! huudettiin
äkkiä kesken aamupäivän.

- Lrikkisota on nyt lopussa,
selitti lääkärimme. - Vihollinen
on päiissyt läpi Pelkosenniemellä
ja meitä tarvitaan tositoimiin.

Iltapäivällä täydennettiin
mahdollisuuksien mukaan aseita
ja varusteita sekä jaettiin miehille
kovat patruunat. Kaamoksen al-
kaessa jo hämärtää kuormattiin
yksikkö toisensa j älkeen kuorma-
autoihin, jotka häipyivät Pelko-

O . Iit..rnr l!.12. a.mut!.
-+ . li.trlle O,n h;i*tl6 rOt2r.
)l : tr /JRlon rryörråp arz. ffirti

Pelkosenniemen taist€lu, ionka JR \
,10:n I Patalioona ratkaisi isk€mällå
rohk6asti voilonhurmassa eten€vån
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senniemen suuntiurn, kohti sieltä
kuuluvaa tykistötulen kumua.

Jiiäspeen väkikin pakkautui
autoon paareineen, huopineen ja
ahkioineen. Matka rintamalle al-
koi.

Mielialat olivat matalalla. Ti-
lanne oli Suomen kannalta uh-
kaava eivätkä omatkaan mah-
dollisuutemme tuntuneet kovin
loistavilta - meiltäkin puuttui-
vat kaikki viisi kalustolaatikkoa,
jotka kuuluivat JSp:n varustei-
siin. Mukana oli vain irrallisia si-
depakkauksia, pahvilastoja ja
yksi iso lääkintälaukku. Niillä
olisi tultava toimeen ...

Iltapimeällä saavuimme Pel-
kosenniemen kirkonkylän lai-
taan. Täällä jaettiin joukoille vi-
tivalkoiset lumipuvut ja komppa-
niat häiplvät aavemaisina jonoi-
na syystalven pimeään.

Vihollisen tykistön suuliekit
valaisivat idän taivasta. Kranaat-

JSp. on aloittanut tolmlntansa

lo
tien ujellus ja suhahtelu sekä nii-
tä seuraavat räjiihdykset ja lei-
mahdukset olivat meille niin ou-
toja, että emme osanneet niitä
edes pahemmin pelätä. Linjoilta
ammutut valojuovaluodit tuntui-
vat myft aivan vaarattomilta kii-
tåiessiiän kummasti viuhuen hel-
minauhoina kauas taaksemme.
Valorakettien korkeat kaaret va-
laisivat silloin tällöin maisemaa
jokivarressa, mistä kuului kiivas-
ta jalkavåien aseiden ääntä ja rä-
jähdyksiä.

Asetuimme taloksi kirkon-
mäen ja maantien välissä olevan
apteekin rakennukseen. Meteli
edessä tuntui hiljenevän keskiyön
tunneiksi.

JOUKKOSIDONTA.
PAIKKA ON
ETULINJASSA
Seuraavan aamun hämärissä vi-
hollinen aloitti rajun hyökkäyk-
sen. Se pyrki kaikin voimin Kiti-
sen yli lossin kohdalla.

Meidän toimintamme alkoi
murheellisesti, sillä ensimmäinen
potilas oli menehtynyt ahkioon jo
matkalla. Hetken kuluttua saa-

pui paikalle kuormineen hevos-
mies Kananen, jolla oli reessään

useita haavoittuneita. Työmme
alkoi.

Pian saapui paikalle mytis lin-
ja-auto, joka toi meille kaivattua
lisävarustusta ja vei mennessään
ensimmäiset haavoittuneet.
Huoltokin alkoi toimia pataljoo-
nan hevosten saavuttua paikalle

kenttäkeittimet höyrysiväl
metsiktissä kylän liepeillä.

Ilma oli kääntynyt vesisuojai-
seksi.

lossin suunnalla jatkui raivo-
kas taistelu. Tilanne alkoi muut-
tua uhkaavaksi vihollisen päåis-

tyä vesistön yli ja pureuduttua
sillanpäiiasemaan Kirkonkylän
puolelle.

Vastatoimenpiteet eivät me-
nestyneet. Tilanne paheni jatku-
vasti. Vihollisen §kistö ampui
raivokkaasti kylää. Huollon oli jo
väis§rttävä ryöpyn alta.

Rykmentin ja pataljoonan ko-
mentajat esikuntineen ilmes§i-
vät kirkonmäelle kiikaroimaan
tilannetta. Sitten pataljoonan ko-
mentaja poikkesi JSp:lle ja antoi
kiiskyn:

- ISp:n pääosan on siirryttä-
vä kymmenisen kilometriä taak-
sepäin siellä olevaan yksinäiseen

taloon.
Kohta tyhjeni talo liiasta poru-

kasta. Kanssani tilapäiselle eteen-

ESKO LAARI

työnnetylle JSp:lle jäivät hevos-
mies Kananen, alikersantti O/-
lanketo ja kaksi sairaankantajaa.

- Ssykää paikoillanne niin
kauan kunnes auto tulee teitä
noutamaan, kiiski läiikäri läh-
tiessään. - Jos tilanne muuttuu
niin pahaksi, että ette voi enää
toimia, saatte irtautua oman har-
kintanne mukaan ja vetäy§ä
pois.

Haavoittuneita tuli jatkuvasti.
Kävelemään kykenevät saivat
jatkaa matkaa omin voimin, paa-
ripotilaat jäivät odottamaan kul-
jetusta. Heitä oli jo lattialla usei-
ta.

Oleskelu talossa alkoi käydä
vaikeaksi luotien napsahdellessa
seinistä läpi. Puunsäleet lenteli-
vät siteiden ja instrumenttien se-

kaan.
Haavoittuneet kävivät levotto-

miksi:

- lUtaa vain jättäkö meitä
tänne ...

Se vaatimus toistui moneen
kertaan. Eräs pyysi jo asetta
päättääkseen päivänsä siinä ta-
pauksessa että jäisi vihollisen kä-
siin.

Pihalla oli suuri heiniisuova.
Kannoimme potilaat sen taakse
suojaan luodeilta. Suova osoit-
tautuikin täysin luodinkestäväksi

ja kun ilmakin oli leuto, ei hyvin
peite§illä potilailla ollut mitään
hätiiä.

Konekiväiirimiehet olivat ase-

missa pihalla olevan maakellarin
kumpareen suojassa ja ampuivat
siitä pitkiä sarjoja. Kirkonmiiellä
paukkui jatkuvasti.

Päivä vaihtui hämiiriiksi ja jo-
ka puolelta kuului taistelun me-
lu.

SUOMALAISET
lSKEVÄT
lopulta tuli auto noutamaan
haavoittuneita. Kuljettaja välitti
samalla meille käskyn palata
muun JSp:n yhteyteen. Viisi paa-
ripotilasta kannettiin autoon ja
lähdettiin ajamaan taakse. Ka-
nanen karautti hevosellaan pe-
riissä.

Uusi JSp. oli pienessä lämpi-
mdssä talossa, jota petromaksi
kirkkaasti valaisi. Lääkärit tar-
kastivat lastimme ja panivat poti-
laat jatkamaan matkaa Kemijär-
velle. Saimme ruokaa ja lämmin-
tä juomaa.

Olimme juuri laittelemassa ve-
risiä paareja yilsijaksi tuvan per-
mannolle kun pataljoonan adju-
tantti tuli sisäänja toi käskyn:

- Heti liikkeelle suuntana
+
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JSp:llö...
Pelkosenniemi! Palataan takaisin
entiseen paikkaan.

Venäläinen oli kuulemma ir-
tautunut ja vetäytynlt taakse-
päin!

Tieto tuntui uskomattomalta!
Miten täysin epätoivoinen tilanne
voi muuttua viime hetkellä? Mi-
ten romahtamaisillaan ollut puo-
lustus voi lyCdä vihollisen?

Jälkeenpäin asiaan saatiin sel-
vffiä. Rykmenttimme I Patal-
joona oli illalla koukannut vihol-
lisen sivustaan pohjoisesta ja is-
kenyt sen huoltoon kello 20 seu-
tuvilla. Kerrottiin, että kärkenä
hyökkiisi viinrikki Tolvanen jouk-
kueineen. Pojat olivat ensin tark-
kailleet, miten vanjat hääräilivät
soppakanuunoittensa ympärillä
ja automiehet käyttelivät mootto-
reitaan. Kaikki rupattelivat huo-
lettomina keskenään - oltiinhan
voittoisan yhtymän selustassa!

Silloin rävähti rivistöön suo-
malaisten tuli.

Vihöllisen pasmat menivät
täysin sekaisin. Vankkureita yri-

tettiin kääntää, jolloin tie tuk-
keutui täysin. Tämä lisiisi pa-
niikkia. Koko vihollisrivistö pa-
keni kauhun vallassa pieninä po-
rukoina ja yksitellen 40 kilomet-
riä taaksepäin aina Savukoskelle
saakka ja pian edelleen lähelle
Sallaa.

Paikalle jäi meikäläisten ihme-
teltäväksi runsas sotasaalis:
muun muassa l0 panssarivau-
nua, 40 kuorma-autoa, 150 satu-
loitua hevosta, suuret määrät
suksia ja muita varusteita, kaksi
elokuvakonetta, soittokunnan
torvet ja "punanurkan" propa-
gandakirjasto! Kaatuneita hevo-
siakin oli 600.

Viisyneet ja märät I Pataljoo-
nan soturit lämmittelivät yönsä
vihollisen nuotioilla ja saivat ker-
rankin paikan päällä lämmintä
ruokaa: vihollisen juuri valmiiksi
saamaa kaalisoppaa naapurin
kenttäkeittimistä.

UUSIN INNOIN
JSp. oli pian jälleen toimintaval-
miina apteekissa, josta vain pari
tuntia sitten oli lähde§ masen-
tunein mielin. Nlt siellä jälleen

Taistelun jålkeen

hoidettiin, sidottiin ja ommeltiin
sodan jälkiä koko henkilökun-
nan voimalla.

Taistelun jälkeen paikalle tuli
monenlaista potilasta.

Oli meikäläinen panssarivau-
nun tuhooja, täysin pöpi ja um-
pikuuro - rumpukalvot olivat
puhjenneet kasapanoksen räjäh-
dyspaineesta. Olivat venäläinen
luutnantti ja sotamies, molem-
mat haavoittuneina vangiksi jää-
neitä.

Pieni ja musta aasialaisen nä-
köinen upseeri oli kontallaan lat-
tialla - ei puhunut eikä pukah-
tanut ja harasi vastaan kaikin
voimin, kun yritimme häntä aut-
taa. Ei kelvannut kuuma mehu,
ei keksit eikä tupakka.

Sotamies sen sijaan nautti kai-
kesta, oli iloinen, puhuija viittoi-
li. Kielestä emme tietenkään sel-

vää saaneet.
Luutnantin suhteen oli ryhdyt-

tävä pakkotoimiin. Ei auttanut
muu kuin leikata toppatakki au-
ki, jotta päästiin sitomaan lapa-
luiden välissä oleva haava. Pu-
hetta alkoi kuitenkin tulla vasta
kun tulkki ja kuulusteleva upsee-
ri saapuivat paikalle. Aasialainen
selitti vain odottaneensa kidu-
tuksen alkamista! Propaganda
oli tehnyt tehtävänsä.

Auto haki potilaat ja JSp. vai-
pui aamuyöksi uneen. Eipä enää
vihollinen häirinnlt!

ARKTISEN
SODAN KASVOT
Aamulla oli apteekin mittarissa
pakkasta parikymmentä astetta.
Joukkomme olivat aloittaneet pa-
kenevan vihollisen takaa-ajon ve-

reksin voimin ja voitokkain mie-
lin.

Mekin läksimme eteenpäin.

SA-kuva

Matkalla näimme, mitä sota
pohjoisen kairoissa voi tottumat-
tomalle viholliselle merkitä.

Ilmeisesti jälkivarmistukseen
jätetty ryhmä oli jäänyt paikal-
leen märissä vaatteissa. Sen mie-
het istuivat edelleen paikallaan
tien vieressä sammuneen nuotion
äärellä toisiinsa nojaten - tön-
köksi jäätyneinä. Muun kaman
joukossa oli limppuauto, josta
löytyi tunnetusti maistuvaa peh-
meää purtavaa. Pienikokoisista
hevosista olivat toiset elossa, toi-
set kuolleina. Puiden rungot, joi-
hin eläimet oli sidottu. oli kaluttu
puhtaiksi.

Kaatuneita oli enimmälti los-
sin seutuvilla.

Rykmentti sai nyt kaivattua
asetäydennystä. Moni poika
vaihtoi kiväärintorrakkonsa
"emmaan", venäläiseen pikaki-
vääriin. tai puoliautomaattiin.

Vastarintaa kohdattiin vasta
Savukoskella, joka sekin vallat-
tiin vielä ennen pimeän tuloa.
Suurempia tappioita ei tullut.

Opiskeltiin vasta hankittuja
uusia aseita. Muuan kaveri purki
kuormasta sotasaalisaseita, nosti
"emmaa" liekinsammuttajasta
ja iski sen perän tantereeseen.
Ladattu, mutta jäätynyt ase al-
koikin laulaa - paahtoi koko
"levyn" yhteen menoon tyhjäksi!
Mies piteli sisukkaasti asetta pys-
tyssä, vaikka rukkasen nahat
vain lepattivat suuliekin loistees-
sa ja etu- ja keskisormi lensivät
taivaan tuuliin. Tosi sisukas so-

turi - pelasti ehkä monta ihmis-
henkeä, sillä piha oli täynnä
miestä ja hevosta.

Savukoskella vietimme rau-
halliset joulunpyhät. Sitten käy-
tiin taas sotaa, kun pataljoonam-
me heitettiin Joutsijärvelle vasta-
hyökkäykseen. tr
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o
VUOROIN
VIERAISSA
Joukko amerikkalaisia
kommunisteja on käynnillä
Newostoliitossa. Ohjel-
maan kuuluu tietenkin vie'
railu suuressa tehdaskom-
pleksissa.

- Tämä tehdas kuuluu
kansalle, sen omistavat tyG
läiset itse! julistaa opas.

- Kenen ovat nuo mus-
tat autot tuolla pääkontto-
rin edessä? kysyy muuan
vieraista.

- Ne ovat tehtaan joh-
don, toteaa opas.

Venäläiset vierailevat
vuorostaan Amerikassa.
Ohjelrnassa on jälleen teh-
dasvierailu.

- Kuka kurja riistäjä
omistaa tämän kaiken? ky-
syy muuan vieraista op-
paalta.

Tehtaan osake-
enemmistön omistaa herra
Smith.

- Ja kenen on tuo val-
taya automeri tehtaan
parkkipaikalla?

- Nehän ovat tietenkin
työväen autoja, vastaa ih-
mettelevä opas.

. j- -ritr*i.-iati rt

VIERAS OLI
OPP!VAINEN
Unkarilainen, joka jo
kauan on asunut ulko-
mailla, tuli käymään
vanhaan kotimaahan-
sa. Budapestissä hän
kysyi poliisilta, missä
on Petöfinkatu.

- Se ei enää pitkään
aikaan ole ollut Petö-
finkatu. Se on nykyisin
Stalininkatu, poliisi
vastasi.

Vieras kysyi myös
Rakoczynkatua ja
Pustatoria, mutta sai
kuulla, että niiden ni-
met olivat nyt Leninin-
katu ja Karl Marxin
aukio.

Kun vieras sitten
kaupunkia kierrelles-
sään saapui Tonavan
sillalle ja jäi kaiteeseen
nojaten alakuloisena

tuijottamaan virtaa,
poliisi saapui hänen
luokseen ja kysyi kars-
kisti:

- Toveri, mitä te sii-
nä niin synkkänä tol-
jailette?

Eikö täällä saa
rauhassa katsella edes
tuota Volgaa? kysyi
vieras haikeasti.

Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

o
IHAN OIKEA
TERVEHDYS
Baijerilainen kulke
kirkusa ristiinnaulitun
kuvan ohi ja mutixe:

- HeiI Hitler...
Tuo on sopima-

tonta! huomauttaa pap-
pi. 

- Ohittaessasi kru-
sifiksin sinun on sanot-
tava "Kiitetty olkoon
Jesus Kristus"-

- Jos siinä olisi Hit-
Ier sanoisinkin varmas-
ti...

MlTÄPÄ
PIEN§TÄ
Unkarilaiset rajavar-
tiat ottivat äskeffäin
kiinni mustalaisper-
heen, joka yritti rajan
yli ltävaltaan.

- Minne aiotte, tove-
rit? kysyivät rajavarti-
jat.

- Venäjälle, Neuvos-
toliittoon.

- Mutta ei Neuvos-
toliitto ole tälH suun-
nalla. Tirollahan on
Itävalta!

Tiedän, tiedän,
vastasi mustalaismies.
- Mutta eihän sellai-
nen pieni kiertotie
meille romaaneille mi-
tään merkitse!

Ilpo khtineq Kuusankoski

o
DIALEKTISTA
MATERIALISMIA
I{ol$i kodunlalcaisijaa
seism luutiinsa rujaen
j a raluisee eliimiin suu-
ria lEsymylciä

Toircn virlelroa:

- Jm, Wlö nuidiin
työliiisten asema on N-
rantunal Mutta kuinlea
se oilrein on, lan ennen
vanlunn sarattiitb että
sitten" leilutrlcen jiil-
lceery pannoon lwra
lcatuja laleisenaon?
Vaan, hitto soiloon!
Mehiin niita trcsA yhii
laluisemme. . .

Toircn miettiin pit-
Hin tain tiitii visaista
lcysymystd lannes vih-
doin ja viinuin viiliihtiiö
ja hiin sorr@:

- Jm, jm, lcyllö se pi-
tiiii pail*ansa. Mehiin
olemme henoja nyt!

I I po Iz hti ru 4 Kuuankos ki
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Suomalaisten
vastahyökkäys
Kannaksella joulun
aatonaattona 1939
epäonnistui.
Sota oli alussa eikä
vielä osattu.
Kenttätykistökään
ei vielä hallinnut
tilannetta.

JOUKKO-OSASTONI oli KTR
2:n l. Patteri ja saapumiserä tam-
mikuu 1939. Ylikersantti Rirsi/r,
ja kersanttiJoenpoli olivat Neit-
sytniemen tykkikentällä takoneet
koviin kalloihimme nolla-kakko-
sen hienouksia. Varsinaisen tai-
tomme olimme hankkineet kol-
me kuukautta kestäneissä am-
munnoissa Perkjärven leirillä ke-
sällä 1939. Patterimme oli voitta-
nut murskaavasti kaluston kiisit-
telykilpailun.

Niin syttyi talvisota ja saimme
reserviläisen tittelin 18. 12.39.

Joulukuun 22. päivänä iltapi-
meällä marssimme Kattilaojan
maastosta Lripåisuon asemalle
päin. Joukot ruuhkaantuivat ja
marssi sujui huonosti. Jossakin
vaiheessa vihollisen tykistö am-
pui kiivaasti marssitielle ja ker-
rottiin 2. Patterin joutuneen kes-
kitykseen. Joku väitti vihollisen
vakoilijan johtaneen tulta, joutu-
neen verekseltään kiinni ja
ammuttavaksi. Tällaiset huhut
olivat silloin muodissa.

lrntopommituskin osui johon-
kin kohtaan marssitielle. Kuop-
pa oli valtaisa.

kipiisuolta matka jatkui jon-
nekin Peronjoen suuntaan.

Aamulla 23.12. huomasimme
olevamme laajahkon palaneen

kankaan reunassa.

,'VIHOLLINEN

AJETAAN POIS
KANNAKSELTA''
Näin jälkeenpäin ajatellen paik-
ka oli mahdollisimman epåiedul-
linen. Muistamani mukaan ei
tykkejä ajettu asemaan. Huhut-
tiin meidän liit§vän suureen
yleishyökkäykseen, jonka piti al-
kaa aamuvarhaisella. Vihollinen
piti ajaa pois koko Kadalan kan-
nakselta.
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O. A. HEIKKINEN

Miehet kaivoivat itselleen po-
terot. Aamuhämärissä niitä oma-
aloitteisesti syvennettiin.

Kaivoin suojakuoppani ison
männyn taakse. Ei ollut vielä so-

takokemusta siitä millainen on
hyvä suojapoteron paikka. Tus-
kinpa nyt tekisin tuota kuoppaa
samaan paikkaan.

Pintaroudasta selvitryäni maa

oli pehmeää hiesua. Lämpimik-
senija aikani kuluksi taiteilin po-

uoikeni

teroni puunjuurien alle pohjalta
viistoksi viholliseen päin. Nyt oli
kattokin pään päällä suojana
pakkasta ja maailman pahuutta
vastaan.

Minkäänlaista toimintakiiskyä
ei saatu, Ei tietoja, missä suun-
nassa on vihollinen, ei omista
joukoista eikä heidän tekemisis-
tään. Olimme, palelimme ja pel-
kiisimme.

Koulutusaikana ei koskaan

puhuttu tällaisesta tilanteesta.
Aina vain korostettiin kiirettä.

Aamun valjetessa liikkuminen
jatkui asemissamme kuten edes-

sä olevalla aukeallakin. Sotilaita,
etupäässä jalkaviien miehiä,
vaelteli eteen ja taakse.

Sitten kohosi puiden latvojen
yläpuolelle "makkara" - vihol-
lisen tähystyspallo. Emme vielä
tuolloin ymmärtäneet sen vaaral-
lisuutta.

Mutta vielä pahempaa tapah-
tui: yläpuolellamme taivaan si-

nessä kierteli pian hitaasti ja rau-
hallisesti vihollisen tiedusteluko-
ne - tulenjohtaja. kuten myö-

hemmin ymmärsimme. Sen pa-

koputken savut jäivät erilaisiksi
kuvioiksi pakkasilmaan.

- Tuolla tavalla se ilmoittaa
maaleja, tiesi joku muita vii-
saampi.

Aloimme aavistella jotakin ole-

van pahasti vinossa.

Lähettyvillä oli jokin korsu
suojassa takarinteessä. Arvelim-
me johtajiemme olevan siellä,
koska heitä ei näkynyt. Tunsim-
me orpoutemme - me, jotka oli
opetettu kaikessa vain luotta-
maan johtajiin. Heidän piti aja-

tella puolestamme - me vain
toimisimme kiiskyjen mukaan.

Oliko patteri jätetty heitteelle?
Meillä ei ollut lainkaan sota-

kokemusta. Koko tilanne oli ou-

Potero pelastaa! Ensimmåistä kertaa maan sisään

\



( Nain matfaniin talvisotaan

Vihollisen tykistön tu[-lskun
lålke€n

to, pahaenteinen, uhkaava. Pat-
teriupseerin näkeminen olisi ollut
omiaan herättämään turvallisuu-
den tunnetta.

"EN TIEDÄ MITÄÄN"
Joku kysyi jaosjohtajalta, mistä
oikeastaan oli kyse - eikö meillä
ollut mitään tehtävää?

- Minä en tiedä mitään, vas-
tasi hän. - On vain kiiske§ py-
syä tässäja odottaa.

Alikersantti Aulis Tolsa, ty-
kinjohtajamme, myöhemmin yh-
distetyn hiihdon ja mäenlaskun
huippumies, yritti vointinsa ja
valtuuksiensa puitteissa hoivailla
tykkinsä miehiä.

Tulenjohtokoneen kierrellessä
kaikessa rauhassa yläpuolellam-
me vihollis§kistö haarukoi pat-
terimme - maalin, joka oli kuin
tarjottimella. Sen haarukkaan
saamiseksi ei varmaan paljon
tarvinnut tehdä laskelmia eikä
korjauksia.

Saman tien alkoi vaikutusam-
munta.

Alkuun seurasin maan kie-
huntaa ja kuohuntaa poteroni
laidalta, mutta kun tulijyrä vyö-

ryi pian ylitse, turvassa ei tunte-
nut olevansa männynjuurien al-
lakaan.

Vyöry noudatteli alkuun jär-
jestelmällistä §kistön ampuma-
kaavaa jyräten maalialueen edes-

tä taakse ja vasemmalta oikealle
tai päinvastoin. Suurimman osan
ajasta tuli lepiisi kuitenkin kai-
kella voimallaan maalialueen
keskellä - asemissamme.

Viereisessä poterossa taisteli
olemassaolostaan tykkimies .EIy-

vönen tovereineen. Pelon ja lau-
mavaiston pakottamana kurkis-
tin - kun uskalsin - viereiseen
poteroon. Näin Hyviisen rukoile-
van hartaana kädet ristissä ja toi-
sen §kkimiehen mättävän lunta
ja hiekkaa poterosta pois.

Tuli-iskujen osuessa aivan
monttujen lähelle tuntuivat ne
väkisin täyttyvän ilmasta satavas-
ta hiekasta. Sitä oli mätettävä
pois poterosta henkensä edestä

- ja mytis henkensä kaupalla.
Ellei hiekkaa olisi koko ajan la-
pioinut pois olisi se pian täyttänyt
poteron ja haudannut miehen al-
leen. Jos taas olisi yrittanyt pysy-

tellä hiekan päällä olisi pian ollut
maan pinnalla sirpaleiden revit-
tävänä.

EIPIDETTY
TULITAUKOJA
Keskitys jatkui ja jatkui - tun-
nista toiseen.

Vain ihminen, joka on maan-
nut terdsmyrskyssä poteron poh-
jalla täysosumaa odottaen, tietää
miten pitkiä minuutit ja tunnit
tåissä tilanteessa ovat.

Jokainen kranaatti tuntuu tu-
levån suoraan poteroon. Jokai-
nen sekunti uhkaa kuolemalla.

Monta kertaa jälkeenpäin olen
ollut yhtä kovassa - ehkä ko-
vemmassakin - tykistötulessa.
Tämä ensimmäinen kerta, tuli-
kaste, on kuitenkin jäänyt mie-
leen kaikkein kamalimpana.

Joku viisas on joskus väittänyt,
ettei kranaatti osu kahta kertaa
samaan paikkaan. Kyllä osuu!
Kun vain ammutaan tarpeeksi
paljon ja tarpeeksi suurella tuli-
yksiköllä, tulee kyllä samaankin
monttuun kranaatti poikineen.

Jossakin vaiheessa kranaatti
iski yläpuolellani olevaan män-
tyyn. Latva tulla rysähti poteron

päälle. Hiekkaa räjähdyspaine
iski poteron puolilleen.

Kasvoja ja koko ruumista polt-
teli, sillä hiekansiruja oli painu-
nut vaatteiden läpi ihoon.

Nyt viimeistään luulin loppuni
tulleen!

Kun sain itseni selviteltyä hie-
kan ja oksien seasta, totesin kui-
tenkin olevani edelleen täysin
pelkäämiskunnossa.

Viereisessä poterossa eivät
asiat olleet yhtä hyvällä mallilla.
Siellä oli vieraillut kuolema -
ehkä samasta kranaatista, joka
hautasi minut kuoppaan eläväl-
tä.

H1vönen ei rukoillut enää. Pit-
kä sirpale oli lävistänyt hartiat.
Ei ollut enää muuta tekemistä
kuin saattaa hänet viimeiseen le-
posijaan.

Toinen samassa poterossa ol-
lut mies oli vain hetkeksi pöker-
tynyt ja pyysi minua kaverikseen
Hyvösen ruumiin siirtämiseksi
pois poterosta.

Tulitaukoja venäläinen tykistö
ei liioin pitänyt. Heillä oli var-
maan resursseja panna toiset
putket jäähtymään toisten jatka-
essa siitä mihin edelliset lopetti-
vat. Joskus iskut siirtyivät hie-

man sivuun ja silloin ehti nousta
poterosta verryttelemään puutu-
neita jäseniään.

TULITOIMINTAA OLI
VAIN VIHOLLISELLA
Iltapäivällä kranaattisade osoitti
heikkenemisen merkkejä. Me
kuitenkin odottelimme edelleen

- ilman tietoja ja ilman tehtä-
vää. Tulitoiminnasta ei ollut pu-
hettakaan, sitä harjoitti vain vi-
hollinen.

Mitään kiiskyjä emme saa-

neet. Mahdollisesti tulitoiminta
ainakin tuolta alueelta olisi ollut-
kin vaikeaa. Se olisi kuitenkin
tappioiden uhallakin ollut pa-
rempi ratkaisu kuin lamauttava
toimettomuus. Myös siirtyminen
tulijyrän alta sivuille tai taakse
metsän suojaan, pois esteettö-
mältä tähystysalueelta, olisi hy-
vinkin voinut tulla kysymykseen,
sillä eihän meillä tuossakaan pai-
kassa ollut muuta tehtävää kuin
opetella kunnolla pelkäämään.

Jalkaviien hyökkäys oli tyteh-
§nyt alkuunsa, paljolti tulituen
puutteen vuoksi. Se olisi ollut
meidän tehtävämme, ei poterois-
sa kyyhöttäminen! Patterimme
ammuslaatikot olivat vielä taiste-
lun pää§r§äkin avaamatta!
Ampumataitoa ja haluja olisi ol-
lut, kiiskyt vain puuttuivat.

Illan hämärtyessä alkoi venä-
läisten §kistötuli lainehtia laa-
jemmalla alueella. Nyt voi jo
nousta turvallisemmin poteron
reunalle hengittämään rotulin ja
amatoolin palon kitkeränhajuista
pakkasilmaa. Tuotiin pakeilla
mustaa puuroakin, joka oli jääty-
nyt kivikovaksi. Se oli nakerret-
tava murusina jo täytettä vaati-
vaan vatsaan.

Kuu alkoi kumottaa repeillei-
den pilvien rakosista.

Nyt nähtiin jo johtoporrasta-
kin! Kiiskyt tuntuivat jotenkin
lohdullisilta - olihan kiiskynan-
to merkkinä patterin heräämises-
tä henkiin. Ehkä koittaa vielä se-

kin päivä, jolloin mekin teemme
jotain yhteisen asian eteen ...

Vähin äänin ratsurit kannusti-
vat ajokkejaan ohi edellisenä yö-

nä toisinpäin ohitetun l,eipiisuon
aseman. Putket eivät enää heh-
kuneet naapurinkaan puolella,
ne lepiisivät raskaan päivätyön
jälkeen. Joku patteri vain rojaut-
teli marssitiemme varteen - saa-

toksi kuutamossa vaeltavalle pat-
tr
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MUOLAAN Kirkkojärven itä-
puolella, JR 5:n puolustuslohkol-
la, Punnusjokisuun Rantatuki-
kohdan eteentyönnetyssä pesäk-
keessä saatiin eräänä päivänä
viikkoa ennen joulua 1939 kuulla
venäj änkielentaitoisen kuuntelu-
partion ilmoittamana, että vihol-
lisen aikomuksena oli lähettää
ensi yönä tukikohtaan vahvasti
aseistettu väkivaltainen tieduste-
lupartio.

Tämä tieto piti miehet koko
yön kovassa jännityksessä. Nuk-
kumisesta ei ollut puhettakaan.
Vartiopaikallakin miesten her-
mot olivat kireällä, koska jokai-
sen kahden tunnin pituisen var-
tiotuurin aikana tuli korsuun hä-
lytyksiä. Koko miehistön oli täl-
löin rynnättävä asemiin.

Aamupimeän vartioluoro kel-
lo neljiistä kuuteen sattui kahden
vehkalahtelaisen siviilinaapuruk-
sen Iivo Lankilan ja Laui Van-
halan kohdalle.

Heti juoksuhaudan tapaiseen
mentyään naapurukset kylmäve-
risen yksituumaisesti päättivät,
että nyt ei turhaan hälptellä. Jos

hälytys tehdään, silloin on var-
masti tosi kysymyksessä.

Molemmat olivat latautuneet
peräänantamattomaan taistelu-
vireeseen. Samalla he olivat va-
kuuttuneita siitä, että viimeis-
tään nyt jotakin tapahtuu.

SIELTÄHÄN NE
TULEVAT!
Näkyvyys kyseisenä yönä oli erit-
täin vähäinen. Sateli lunta jota
tuuli kahisutteli. Siksi kuulu-
vuuskaan ei ollut kehuttava. On-
neksi tuuli kävi vihollisen suun-
nasta.

Kauan eivät kaverukset ehti-
neet vartiopaikalla seistä, kun
Muolaan kirkon suunnassa hiu-
kan vinottain kulkeneen piikki-
lankaesteen tienoilta alkoi kuu-
lua kahinaa. Mitään ei aamupi-
medssä näkynyt, mutta outo ka-
hina tuntui lähenevän.

Tuokion kuluttua molempien
silmä otti yhtaikaa hämärään nä-
kökenttäänsä ihmishahmojen
liikettä. Valkoiset haamut olivat
jo vinosti menemdssä heidän si-
vuitsensa.

Tästä miehemme eivät häkel-
tyneet.

lauri ehti kuiskata Iivon kor-
vaan:

+
1 .'s._

'*e'

- Kato piruja!
Oli aika iskeä. Samalla sekun-

nilla Lankilan valmiina ollut ko-
nepistooli sylki kestotulta peräk-
käin liikkuvia hahmoja kohti.

Matkaa oli noin viisitoista metriä
ja vihollisia kuusi tai seitsemän
miestä. Nämä tietysti heittäytyi-
vät heti rävähdyksestä lumeen,
joten heitä ei enää pimeiissä erot-
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MARTTI SAARENTO

Kyyrö|fu miesten suo-
rittama r:adiotieduste-
lu patjasti vihollisen
aikeet.
Korsun tuhoaminen ei
onnisfunut.
Vihollispartion oli an-
nettava pedksi.

\
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"Kato piruia!
Sieltä ne tulee!"

Eräs talvisodan muistomerkki,

Ll/uolaan 
kirkon rauniot

tanut. Konepistooli ruuttasi kui-
tenkin lippaan tyhjäksi.

Lippaan §hjennyttyä Lankila
kyynstyr matalaksi, sillä ampu-
mahauta ulottui vain vyötärtiön
saakka. Hänen ryhtyessään li-
pasta vaihtamaan räjähti parin
metrin päiissä penkan vieressä vi-
hollisen heittämä käsikranaatti.
Se tuli aivan kohti, mutta jäi on-
neksi hiukan lyhyeksi. Sirpaleet
lensivät miehen ylitse, mutta rä-
jähdys ryöpsäytti multaa ja rojua
konepistoolin päälle niin että lip-
paan vaihto ei käynytkään käden
käänteessä. Tällä välin vihollis-
miehet pääsivät luikkimaan kar-
kuun, vain tuon yhden kiisikra-
naatin heitettyään.

pÄÄsrvÄrxö
KARKUUN?
Räjähdyksestä sai vyötärönsä
kohdalle sirpaleen korsusta am-
munnan hälyttämänä ensimmäi-
seksi paikalle ehtinyl Klemola.
Apuvoimien kiirehdittyä asemiin
suunnattiin ankara tulitus parti-
on oletettuun perääntymissuun-
taan, vaikka maaleja ei näkynyt-
kään.

Tilanteen rauhoituttua ryhdyt-
tiin aamun kajossa ottamaan sel-
vää tuhoutuiko vihollispartio ko-
konaan vaiko osittain vai pääsikö
se kokonaan ehjin nahoin kar-
kuun.

Lankila arvioi konepistoolitu-
len suuntautuneen pimeiissä eh-
kä hiukan ylös - aseellahan on
taipumus kestotulella nostaa.

Tappioitta ei vihollispartio silti
selvinnyt. Ionon keulassa eden-
nyt vihollisen kiväärimies löytyi
paikalta kuolleena osuma kas-
voissaan.

Raskaamman mene§ksen vi-
holliset kuitenkin kokivat siinä,
että mytis partion johtaja, luut-
nantti arvoltaan, sai konepistoo-
lisuihkun rintaansa kaatuen hän-
kin niille jalansijoilleen.

Johtajan kaatuminen oli par-
tiolle paha isku. Hänen ruumiin-
sa he aikoivat vakavasti viedä
omalle puolelleen.

Lankilan lippaanvaihtopuu-
hien aikana saivat vihollismiehet
tilaisuuden pujottaa mukaan va-
raamansa ohuen ohjasnarun
paksuisen köyden luutnantin
kainaloiden alitse. Sillä he pi-
meän turvin ehtivät vetää ruu-
mista lähes sata metriä, kunnes
meikäläisten yhteistulitus - ko-
nekivääri mukaan lukien - pa-
kotti heidät jättämään johtajansa

tomumajpn.
Meikäläisten aamuhämärdssä

tutkiessa paikkaa tapasivat he
välimaastoon jätetyn luutnantin
uusi pistooli vyöllään. Koska se-

kä Lankilalla että Vanhalalla oli
ennestään pistoolit, annettiin ase

paikalle tulleelle konekiväärimie-
helle. Luutnantin ranteessa ol-
leen kellon irrotti Vanhalan Lau-
ri ja kiinnitti sen omaan rantee-
seensa muistoksi joulukuisesta
torjuntavoitosta.

OLIVAT VÄHÄLLÄ
ONNISTUA
Partio oli sään ja pimeyden tur-
vin vähällä päiistä huomaamatta
etuvartiopaikkamme ohitse -vain haamuliike ilmaisi vitival-
koisissaan hiippailevat
venäläiset. He päiisivät jo noin
kolmenkymmenen metrin pää-
hän meikäläisten korsusta, jonka
tuhoaminen heidän tavoittee-
naan ilman muuta olikin. Siitä
oli yhtenä todisteena taistelupai-
kalta löytyneet 30 munakiisikra-
naattia.

Kukaan ei tiedä moniko vihol-

lisista haavoittui konepistoolitu-
lesta. Verta perääntymisjäljillä
joka tapauksessa näkyi.

- Etumaasto ja ranta oli hy-
vin miinoitettu, siinä oli vain yksi
pieni aukko omia partioita var-
ten. Siitä olivat naapurit selvillä,
koskapa sitä h1väkseen käytti-
vät, vaikka se vaati heiltä pitkäh-
kön kiertoliikkeen, sanoo Iivo
Lankila, jonka selostukseen kir-
joituksemme perustuu.

Kyseisestä miinoituksesta pu-
heen ollen - Lankila oli juuri se

mies, joka aina nurkumatta lähti
yksinään kauas etumaastoon pio-
neerien turvaksi näiden laittaessa
tai parsiessa miinoitusta.

Olipa pakkanen miten kova
tahansa, miehellä oli puolitoista-
tuntisen satsin jälkeen aina olo
kuin saunasta tulleella. Jännitys
piti vilun loitolla.

VAITELIAITA
VARTIOMIEH!Ä
Vihollisupseerin kello palautui
muutaman vuorokauden kulut-
tua takaisin venäläisille. Joulu-
kuun 23. päivän suomalaishyök-
käykseen osallistunut Lauri
Vanhala kaatui nimittäin Telk-
kälän maastoon ja jäi vihollis-
alueelle kelloineen.

Hän kaatui vihollisten harras-
tamien varsin hämmåis§ttävien
menettelytapojen uhrina.

Edetessään erään toisen mei-
käläisen kanssa aamupimeällä
polkua pitkin havaitsivat he yl-
lätt:ien harvahkossa metslissä
paksuun puuhun nojaavan mie-
hen ja avasivat tulen tätä kohti.
Mies ei osumista huolimatta kaa-
tunut.

Kävi ilmi, että puuta vasten
pystyyn oli hämäystarkoituksessa
köytetty jäätynyt vainaja!

Vähän matkaa eteenpäin oli
vastassa taas suuri puu. Jajälleen
sotilas puun vieressä! Sitäkin
miehemme ampuivat, mutta sa-

malla tuloksella. Kuollut venä-
läinen seisoi topakasti pystyssä.

Jonkin matkan päiissä polun
vierustassa oli vielä kolmaskin
puu ja mies -yhdistelmä. Meidän
pojat katsoivat jo turhaksi pat-
ruunoiden haaskauksen vaina-
jiin.

N1't seisoi puuta vasten kuiten-
kin elävä mies, joka ampui Van-
halan kuoliaaksi muutaman
metrin päiistä. Takana kulke-
neen aseveljen onnistui välttyä
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Puh
Allekinoitus

Syksyn hyvät,
uahvat sota-
romaanit!
- tilaa nyt tästä!
Tosi sotaromaani niistä päivistä,
jolloin Suomen kohtalo ratkaistiin

I-i.l eino Pietola
" vlrMEtNEN RESERVI

Tosiasioihin perustuva kuvaus taiste-
lusta ia sen valmistelusta, armonomista
hetkisiä vlivoimaisen vrhollisen edessä,
ia sen sänkareina kirjarlijan aiemmrsta
kir;oista tutut raiajääkäflt. Hinta 88,-

[2ll Jaakko sriil"n" lÄxrö ÄÄntsuttnlsra
Koskettava romaani savolaispoika
Jouko Korholasta, ioka ansioituu Syvä-
rin taisteluissa. Se on kuvaus soturista
srsältäpäin - omasla karusta näkökul-
masta, kiria sritä. milä parhaal vuotensa
tvkkitulen ivlinässä vietläneet miehet
(okivat ia tJhsivat. Hinta 92,-

ParasameiiFkkalair,en
sotaromaani kautta aikojen

[SllNorman Mailer
- ALASTOMATJA KUOLLEET

Tänåän Alastomal ia kuolleet on jo
klassrkko. Se on voimakkarmpia ia re-
hellisimpiä loisen maailmansodan ku-
vauksia, verrattavissa omaan Tunte-
mattomaan sotilaaseemme. Hinta 128,-
Suurmenestys elokuvana ia kirjana!
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Postita alla oleva lipuke
kiriekuoressa osoineella: a
GJmmerus OylTilaaiapalvelu ,7
PL 130,40101 Jwäskylä 
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l-:l--_:---
Lähettä!«ää mlnulle
alle merkitsemäni hyvät kirja. Jo kahdsn kir.
ian tilauksen saan postivapaasti. Yhden kitr
ian tilaukseen lisätään taritfin mukaiset posti-
kulut.
Maksun suoritan lähetyslä seuraavalla mak-
sulomakkeella 10 päivän tutustumiseni jäl-
keen.

Nimeni

Osoitteeni

Postinro ja

toimipaikka
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TALVISODAN YH:n aikana olin
§aanut määräyksen ilmoittautua
Valkjärven kuarmilla, jossa muG-

dostettiin Kannaksen miehistä
koottu suojajoukko. Erillinen Pa-

taljoona 5. Upseerit ja aliupseerit

olivat pääosin JP 2:n kantahenki-
lökuntaa ja miehet pääasiallisesti

Kivennavalta, Raudusta ja Valk-
järveltä. Komentajana oli tunnettu
sotilaspedagogi Eino Julius Viintti-
nen.

ALOITETTIIN LIPOLAN
MUTKASSA
Marraskuun viimeisenä päivänä

alkoi sota. Pataljoona taisteli Lipo-
lan tiesolmumaastossa. Viivy'tys-

vaiheessa jouduimme heittopussik-
si Muolaanjärven ja Vuoksen väli-
selle alueelle. Pataljoona oli aina
liikkeellä matkalla sinne missä

avun tarve oli huutavin.
Jouluna olimme rintamavas-

tuussa Kirkkojärven ja Yksjärven
välisellä kannaksella. Komento.
paikka oli Yksjäwen pohjoispiiiis-
sä, jonne myös viipurilaisista muo-

dostettu viestijoukkueemme oli si-
joitettu.

Jämerät kannakselaismiehet tais-
telivat hyvin. Vaikeimmissakaan ti-
lanteissa eivät "monot olleet kohti
Torniota" - synnyinseutujaan
puolustavat karjalaiset väistlvät
vain kiiskystä.

Talvisodassa isestän slntynyt-
tä aseveljeyttä arvostettiin joukos-

samme suuresti. Kaverista pidettiin
huolta eikä häntä jätetty pulaan.

Surut ia ilot olivat yhteiset.

,TAISI JiIÄDÄ
KTNKKU SYÖMÄTTÄ"
Aattoaamu valkeni talvisen pilvi-
poutaisena. Sitten alkoi hiljalleen

sadella lunta. Mittari näytti viittä-
toista pakkasastetta. Oli ihanteelli-

nen joulusää.

Asustelimme maahan kaivetuis-
sa teltoissa. Omassa kuopassani
meitä oli yhteensä neljätoista mies-
tii. Keitellessåini aamukahvia kuu-
lui vihollisen puolelta vilkkaanpuo-
leista tykistötulta, johon pian yhtyi
keveiden aseiden råiske.

Miten se sonookaan suomolainen
sanofilasku: "Jonko jalka kapsao, sen

suu ndpsao."
Hevosmiehet ne tiesivrit osiot aina
kinkunhankint oj a my öt en.

Nriin vietettiin joulua
karj alaisp at alj o onas s a Muo I aan
Kirkkojrirven ja Yksjrirven kannaksella
sototolvena 1939.

- Taisipa ny tulla sellainen jou-
lu, että kinkut jäi syömåttä, lau-
sahdin enemmän kuin itsekseni.

Toteamukseni ei vallitsevissa

olosuhteissa herättänyt suurempaa
kiinnostusta. Vain joukkueemme
hevosmies. raumalainen merimies
bhtonen, loi minuun pitkän ja jo-
tenkin salaperäisen katseen. Hän
oli meitii toisia hieman vanhempi,
jämerä ja neuvokas kaveri.

Kun menin teltasta ulos tuli [rh'
tonen peråiäni ja sanoi hiljaa:

- Kyll maar me kinkut saara!

Lähdes mun mukaan vaa!

Yritin kysellä hiukan tarkempia
tietoja, mutta Lehtonen oli salape-

räinen ja hoputti:

- Tuus ny vaa, kyll se siit selki-

aal
Olin joskus kertonut olevani

jonkinlainen liha-alan ammattilai-
nen, joten l,ehtonen katsoi asialli-

seksi konsultoida kanssani tiissä

kinkkuasiassa.
Mikzis siinä sitten - pantiin vain



uilwa@ra kurakkw@
Jouluna syödåån
sodassakin komiagiil

hevonen puikkoihin, rekeen kirves
ja pari kivääriä sekä lähdettiin
matkaan.

MADAMEN AARRE
Ajettuamme muutaman kilomet-
rin metsätietä saaluimme Kuusaan
kartanoon, joka oli aikoinaan ollut
tunnetun venäläisen värikkään pc
liitikon. kirjailijan ja diplomaatin
Aleksandra Kollontain lapsuuden-
koti ja kesäpaikka.

Aarre löytyi maantien ojasta:
yhdeksän komeaa tävsikasrrista
sikaa! Evakuointikiireissä joku oli
ne siihen ampunut yhteen kasaan.

Siinä ne nyt rojottivat sorkat pys-

tyssä kaikkine karvoineen ja sisäl-

myksineen luotien lävistämänä.
Hurja näkymä pani vähän epäi-

lemään koko asiaa. Ryhdyin kui-
tenkin tutkimaan c!'ri,rriI totesin
ne kaikki ampumalla kuolleiksi ja
vankasti jäätyneiksi.

Lehtonen oli kannastaan varma:

- Ota nyt siit vaa!

Kaivoin kirveen reestäja hakka-
sin irti komean kinkun. Ryhdyin
sitä puhdistelemaan.

Samassa alkoi kuitenkin viholli-
nenkin kiinnostua puuhistamnte.

Omilta linjoiltaan se kykeni hyvin
tähystämään kananon pihaan ja
tielle.

Ve näläinen tykistö alkoi ampua,
mutta onneksi vain shrapnelleja.

ioilla ei ollut sanottavaa tehoa -ne
vain poksahtelivat korkealla ilmas-
sa jokseenkin vaaraltoman tuntui-
sesti.

Sitten alkoi tulla myös kranaat-
teja, jotka onneksi jäivät lyhyiksi.
Emme kuitenkaan jääneet odotte-
lemaan korjauskomentoa, vaan
heitimme kinkun rekeen ja suun-
nistimme nopeasti metsän suojaan.

Paluumatkalla leimme sopi-
muksen: kinkku syödään porukal-
la, mutta kavereille ei kerrota mistä
se on saatu. .lotta ei hcikkovatsai-
simmilta menisi ruokahalu-..

KIITOKSET JA
SYYTöKSET
Kentt?ikcittiöltä saime kuumaa
vettä, suolaa ja sipulia. Hcti illan
hämän1,essä laitoimme kamiinaan
tulen. pilkoimme kinkun sopiviksi
palasiksi ja ryhdyimme pakeissa

kärisuimään sitä. Ptneuduin asi-

aan koko taidollani - siirä piti tul-
la .juhla-ateria!

Ja tuli myös! Kinkku oli aivan
herkullista. suussa sulavaa. Li-
sukkeina nautittiin vielä kcnttä-
keittiön normaalit antimet- nekin

joulun kunniaksi tavallista pa-

remmat.

Jokaisella oli vatsa läysija mieli-
ala korkealla. Sain roppakaupalla
kiitosta ja kehumista.

Sitten tapahtui se mitä olin pe-

lännvt: koiranleukka Lehtonen ei

malttanut pitiiä suutaan kiinni.
vaan toi julki joulumuonan alku-
perän.

Siitäpä nousi hirmuinen proses-

si.

Ääni kellossa oli nyt kokonaan
muuttunut:

- Saakurin Hepo-oja! Jos ei vi-

hollinen saa meistä henkeä pois
niin ainakin sinä tapat porukan
paistoksillasi!

Sympatiat tuntuivat olevan
enemmän sikavainajan kuin mi-
nun puolellani.

Porukka kävi nukkumaan syn-
klisti mutisten.

Våihitellen tilanne kuitenkin
rauhoittui. Kukaan ei saanut vat-
sankipuja eikä muitakaan vaivoia.

TAVANOMAISTA
JOULUNVIETTOA
Olin saanut myös tuntemattoman
sotilaan paketin. Se sisälsi kiisineet,
kauniisti kirjaillut, villasukat. pie-

nen sokerikakun, kahvia. sokeria.
voita, savukkeita ja parsinneulan.

Joulupäivänä oli pakkanen enti-
sestään kiristynyt. Telttojen takana
mrinnikkökankaalla pidettiin kent-
täjumalanpalvelus. Nuori raumalai-
nen pastori puhui vakuuttavasti.
Veisattiin. Taustamusiikkina soi

vihollisen tykistötuli.
Myöhään joulupäivän iltana tuli

hälytys: suomalaisissa varusteissa

esiintyvä vihollispartio oli päiissy
läpi linjojen. Hiihtelimme muuta-
man tunnin metsässä sitä etsien.

mutta emme tavanneet ketään.
Tapanina vihollinen hyökkäsi

oikein tosissaan Punnusjoella ja
Punnusjärven suunnalla. Pataljoo
na sai käskyn siirtyä Pasurin loh-
kon vasempaan laitaan.

Illalla lähdettiin parinkymme-
nen kilometrin taipaleclle kolmcn-
kymmcnen ltsteen pakkasessa.

Keskiyrillä olimme perillä. Teltat
påntiin pystyyn paljaalle lumelle ja
vö oli ankea.

Aamulla suimme vielä muistu-
tuksen varomilttomuudesta: Telt-
tojen savu näkyi viholliselle ja
saimme niskaamme tykistökeski-
tyksen. Yksi kranaatti riijähti telt-
tamme vieressä puussa ja muuan
kaveri sai sirpaleen selkäänsä. Pari
hevostl kuoli.ja muutama haavoit-
tui.

Joulurauha oli enää muisto
vain. OMaahan kaivettu teltta on oikeastaan louluinen nåkymå
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ELETIIIN lokakuun 22. päi-
vää syksyllä l94l Karhumäen
länsipuolisissa erämaissa.

Pataljoonamme III/JR 35 oli
saapunut Suurselän §län laita-
mille Juustjärven-Mäntyselän
tien varressa. Oli leppoisa syys-
talven ilma, pakkasta pari astet-
ta ja lunta maassa vajaat §m-
menen senttiä eli juuri sen ver-
ran että jäljet nä§ivät.

Oli kiiyty voitollista sotaa jo
reilu neljänneswosi. Homma oli
opittu ja tekijämiehet alkoivat
erottua tusinaporukasta.

Pataljoona oli ollut yön koos-
sa telttamajoituksessa. Aamu-
saikan jälkeen lähdettiin kouk-
kaukseen -jälleen kerran. Joku
arveli, että olisi tarkoitus kouka-
ta koko Mäntyselän §lä.

Marssimme komppanioittain
jonkinlaisessa avoparijonon mu-
kaelmassa.

Täuot tihentyivät. Lopulta
kulki kiis§ läpi:

- Täyskiiännt»! Palataan ta-
kaisin.

Kukaan ei tiennyt mikii kes-
keytti hyökkiiyksen - oliko edes-
sä kovempi vastus kuin oli odo
tettu vaiko vain vuolas virta, jos-

ta ei päästy yli ilman erikoistoi-

Palailtiin lähtöpaikkaan
alueelle, jossa mytis pataljoonan
huolto majaili.

Ttipinöiltä päin kuului äkkiä
muutama kiväärinlaukaus.

Jäkärijoukdrue sai tehtäväk-
seen ottaa selvää mistä oli §se.

Se selvisi pian.
Vihollisen partio oli päässyt

melkein yllättämään pataljoo
nan töpinän. Joku keittiömies
huomasi vieraat viime hetkellä,

J R 35:n komentaia.everstiluulnantti
Ruotsalo komentopaikallaan
Kumsan seuduilla

,u.,ui uinhuun kivääriin, joka
oli kiiden ulottuvilla aivan sattu-
malta, ja ampui sen tyhjäksi
vanjoja kohti. Ne olivat ne kuu-
lemamme viisi laukausta.

Ennätimme paikalle.

- Mistä on §symys? Kuka
ampui ja mitä?

- Ryssiä! Ihan vitikko kuhisi
tuolla, selitti hätiiäntynyt keit-
tiömies. - Ammuin ja johan
häipyivät!

Jääkiirijoukkueen johtaja oli
I 9Gsenttinen urheilijamies, ker-
santti Juvorun Hän tarttui heti
tilanteeseen:

- Nyt mentiin, pojat! No
peasti perään!

Oli kerrankin helppo painua
partion perään: selvät jäljet nä-

§ivät vastasataneella puhtaalla
lumella. Partio näytti vetiiyty-
vän jonossa polkua jota oli tul-
lutkin. Selväjotosjohti kohti vi-
hollisen asemia.

Mentiin täyttii vauhtia.
Jo ensimmäisen harvahkon

metsikön laidassa saatiin nä-

köyhteys pakeneviin.

- Ketjuun ja vallan pirusti
eteenpäin! huusi Juvonen. - Tu-
li avataan vasta sitten kun minä
alan laukoa!

Juostiin ja etiiisyys lyheni.

"Byssiä! lhan vitikko
kuhisee!"

Pian alkoi Juvosen konepistooli
laulaa. Siihen yhtyivät muut.

Vihollisen partiosta jäi pai-
kalle monta miestii. Muut jat-
koivat juoksuaan yritläen no
peuttaa menoaan.

- Nopeasti perään! huusi Ju-
vonen. - Ei pä2istet?i niitii kar-
kuun!

Juosta läähätettiin niin kovaa
kuin päåistiin, Juvonen vähän
muiden edellä.

Seuraava kosketus saatiin
mukavan aukean reunassa, jon-
ne ehdittiin ennen kuin vanjat
olivat piiiisseet yli.

- Asemaan! huusi Juvonen. -
Tirlta!

Edellisen paikan tapahtumat
toistuivat. Sitten painuttiin taas
pakenevien perän.

- Alatte haravoida jälkiä
maaston mukaan! huusi Juvo
nen. - Minä painun porukan pe-

råiän. Tirlette periissä ja katsot-
te, ettei kukaan päåise jättiyty-
mään sivulle!

Näin tapahtui. Juvonen lähti
taas juoksemaan, nyt yksin, ja
joukkue eteni perässä tutkien
jälkiä.

Yksikiiän vanja ei ollut påiiis-

syt poikkeamaan polulta. Sen
varte€n suistuneita vainajia löy-
tyi taas muutama.

Mentiin eteenpäin.
Tävattiin Juvonen. Hän istui

kannon päässä tupakalla au-
kean laidassa loivalla rinteellä.
Folku näytti johtavan avoimena
virtaavan puron notkelmaan.
Sinne ei enää johtanut menojäl-
kiä.

- Mitiis nyt kuuluu? Oliko
niistii miehen vastusta?

- Eipä ihmeitä, sanoi Juvo
nen. - Aika huonoja juokse-

maan nuo vanjat, vaikka lähte-
vät muka partioon. Täisin ta-
voittaa ne kaikki . . .

- Siltä se näyttiiä. Eipähän
ainakaan tämä porukka tule
toista kertaa tiipinöitii tappa-
maan. Saavat keitellä kurjat
ruisvellinsä kaikessa rauhas-
s4...

Mutta sota jatkui. Seuraava-
na päivänä hyötrkiisimme Miin-
tyselkään.nua.



Jo enslmmässt pornmlt osulvat
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t€knmlG€€n lorlcakouluun
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lcolemus. Miten tiil-
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jiinnittöviö jum$a:
ilmuairtelu, an-
lwinti, hernmtto,
plkupyöricn otto
armeijan tarpeisiin.
Ai mukkinatunnel-
mm.

lo
ERKKI PAKKALA

töistä ja ylimääräisistä harjoituk-
sista. Miehet olivat häipyneet.
Mutta että jotakin voisi tapahtua
itse Helsingissä, se ei kai mahtu-
nut kenenkään päähän. Pelätä
emme ainakaan osanneet.

Luokkamme oli ensimmäises-
sä kerroksessa, heti käytäv:istä
vasemmalla. Ikkunasta näki
liinnrotinpuistikon ja sen jo leh-
tensä pudottaneet puut sekä sa-

teesta märän Lönnrotin patsaan.
Ihmiset Lönnrotinkadulla kul-

kivat tavanomaista vauhtiaan.
Kukaan ei juossut tai hätäillyt ja
siitä päättelimme, ettei mitään
tavatonta ollut tapahtunut.

Mutta tavatonta oli se, ettei
opettajia edelleenkään näkynyt.
Siksi jatkoimme meluamista ja
tappelemista.

Mutta sitten jotakin tapahtui:
opettaja tuli luokan eteen. Tämä
ei kuitenkaan ollut se opettaja,
jonka tunti nyt oli. Tämä ei ollut
ollenkaan meidän luokan opetta-

ffinsin

JOTAKIN merkillistä oli tekeillä
koulussa sinä aamuna.

Vaistosimme sen, vaikka em-
me tienneetkiiän, mistä oli kysy-
mys. Olin toisella luokalla Hel-
singin Ressussa, päivä oli mar-
raskuun kolmaskymmenes 1939.

Opettajaa ei kuulunut luok-
kaan, vaikka hänen olisi pitänyt
tulla jo aikoja sitten. Odotimme
ja melusimme, melusimme ja
odotimme. Välillä joku kävi käy-
tävässä katsomassa, näkyikö
opettajaa.

En tiedä, kiisittikö meistä ku-
kaan, mitä ympärillämme maail
massa ja maassa oli tekeillä. Sel-

lainen asia kuin sota ei kai ollen-
kaan yltänyt kaksitoistavuotiait-
ten tietoisuuteen, ei ainakaan
asiana, joka voisi tulla kosketta-
maan meidän omaa elämääm-
me.

Tietysti me tiesimme linnoitus-

Sota oli outo ja iånnltlåvå asia
kaksitoistawotlaall€
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jia, vaan B-luokan voimistelun-
opettaja "Vdiski" Vöisiinen.

VAKAVAA SANAA
Melu loppui, vaikka näki heti,
ettei opettaja ollut tullut meitä
hiljentämiän kuten tavallisesti.
Väiski oli vakavan näköinen, hä-
nellä oli selviisti jotakin asiaa.

Kun olimme hiljentyneet, hän
sanoi, että koulu päättyi nyt tä-
hän. Meidän piti ottaa kaikki ta-
varamme mukaamme ja mennä
kotiin, mutta suorinta tietä. Em-
me saaneet jiiädä mihinkään
matkan varrelle katselemaan.
Meille ilmoitettaisiin sitten kun
koulu taas alkaisi. Muuta hän ei
sanonut, muutenkin harvapuhei-
nen mies - ei maininnut mitään
sodasta tai sellaisesta.

Hiukan ihmeissämme koko-
simme tavarat pulpetista. Tai-
simme sentään olla iloisiakin sii-
tä, että koulu piiättyy ja että pää-
semme kotiin kesken päivää.

Vasta rautatieasemalla huo-
masimme luokkatoverini Esko Il-
moniemen kanssa jotakin eri-
koista olevan tekeillä.

Ihmisiä oli asemalaituri tun-
gokseen saakka täynnä. Junat ei-
vät lähteneet ajallaan. Pääsimme
sentään Eskon kanssa rantara-
dan paikallisjunaan, mutta vain
rappusille. Siinä istuen tai roik-
kuen matkasimme lrppävaa-
raan. Vaunu oli hätääntpeitä
ihmisiä niin täynnä ettei ovia
edes saanut auki.

Kotiin tultuani äiti lähetti mi-
nut heti paloöljyä ostamaan pik-
kukauppaan. Se oli meille tuiki
tärkeätä ainetta. koska osassa ta-
loa, kellarissa ja puuliiterissä, ei
ollut sähkövaloa. Ei tarvinnut
paljon ajatella hoksatakseen, että
siitä pian tulisi puute.

ILMATAISTELU ON
JÄNNÄÄ
Sillä matkalla näin ensimmäisen
ilmataisteluni.

Paluumatkalla kuulin taivaal-
la lentokoneen moottorin suri-
naa. Kun pysähdyin katsele-
maan ylös, näin siellä melkoises-
sa korkeudessa kahden lentoko-
neen kieppuvan toistensa ympä-
rillä aivan L,eppävaaran yläpuo-
lella. En ole enää varma, kuulin-
ko konekiväärin ääntä, sillä len-
tokoneiden moottorienkin ääni
kantautui korviini niin heikkona
että tuskin taistelua laajemmalti
huomattiin. Kauan sitä ei kestä-
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Siinå oli vielå äsken koti! Pommit
ovat pudonneet Helslnkiln

Pakoon pommien altal H€vonen oli \
vielä tuolloin pääkaupungissakin 7

tårk€å kulietusvälino

Erilyinen ilon aihe oli ilmatorjunnan
Munkkinieme€n pudottama
vihollisen pommikone

nyt, kai koneet hajaantuivat
kumpikin eri suunnalle, eivät ai-
nakaan pudonneet. Sodan tuntu
oli näin tullut jo huomattavasti
lähemmäksi.

Myöhemmin iltapäivällä saim-
me Ristolta kuulla enemmän tie-
toja. Hän kävi Koelyseota, joka
oli aivan lähellä Hietaniemen
hautausmaata. Hän kertoi, että
yksittäiset venäläiset lentokoneet
olivat tulittaneet konekivääreillä
hautausmaalle pakenevia ihmi-
siä.

En tiedä, miltä aikuisista tun-
tui tuona päivänä. Kaksitoista-
motiaasta koulupojasta kaikki
vaikutti yhä leikinomaiselta. epä-
todelliselta, sellaiselta johon ei

osannut ottaa kantaa. Se sekä
nauratti että veti vakavaksi, mut-
ta enimmäkseen se kai oli niin
kuin ilmapallon tuntuista: pian
se poksahtaisi rikki ja entinen to-
dellisuus jatkuisi. Piti vain olla
rauhallinen ja varmistautua siitä,
että oltiin todella valveilla.

Mutta tämä uusi todellisuus
vahvistui tunti tunnilta.

Turuntielle alkoi ilmestyä yhä
enemmän kantamuksineen Hel-
singistä päin kävellen pakenevia
ihmisiä. Alkoi pako pois sodan
jaloista, jonka pelättiin iskevän
jo seuraavana yönä ja josta kuvi-
teltiin kaikenlaista kauheata.

Juniin ja autoihin ei ollut mah-
tunut kuin pieni osa Helsingistä
pois haluavista ihmisistä. toppu-
jen oli turvauduttava jalkapatik-
kaan. Illan hämär§essä maan-
tiellä kulkevien määrä sakeni.
Kaupungista oli päiistävä pois
millä hinnalla hyvänsä, minne

tahansa, sukulaisten, tuttavien,
ystävien ja tuntemattomienkin
luo, sillä kaikilla kävelijöillä ei
suinkaan ollut ennakolta tiedos-
sa yösijaa. Jotkut poikkesivat vä-
sy§ään tien vieressä olevaan ta-
loon ja pyysivät kattoa yöksi
päänsä päälle.

EVAKKOJA
HELSINGISTÄ
Seisoskelimme poikien kanssa
kantapaikallamme L€ppävaaran
vanhan kansakoulun portilla.
Tuota punaiseksi maalattua van-
haa koulurakennusta ei enää ole.

Myös Valtatietä ylös Harak-
kaan, nykfseen Lintuvaaraan,
riitti pakenijoita yhtenäisenä jo-
nona. Suuria kantamuksia ei kai
heillä kellään ollut, mutta kym-
menen kilometrin kävelymatkan
jälkeen ei jalka enää noussut ko-
vinkaan kevyesti eikä mielikään
tainnut olla järin iloinen.

Autoimme kävelijöitä matka-
laukkujen kantamisessa polku-
pyörällämme. En muista, oliko
meillä oikein organisoitu matka-
laukkujen kantoaputoimisto.
Taisimme saada korvaustakin

r -r_

vaivoista. Annoimme kuitenkin
apumme hetken vakavuuden
tuntien. halusta auttaa tukalaan
tilanteeseen joutuneita, emme
rahan toivossa.

Samana iltana omaankin ta-
loomme tuli vieraita. Metsän-
puoleista ovea ei enää kylmän
tultua käytetty päivittäin. Siellä
oli kuitenkin soittokello, joka ki-
lisi kymmenen aikaan illalla.

Isä meni kylmän verannan läpi
avaamaan. Siellä oli erds hänen
uskollinen työntekij änsä vaimon-
sa kanssa. He olivat tulleet ilman
tavaroita ja kävellen kaupungista
saakka. Heille tarjottiin kahvia.

Mies kertoi:

- Tuota - kun asia on sellai-
nen, että toi vaimo sanoi siinä
kahdeksan maissa, että nyt me
lähdetään vaikka paljaan taivaan
alle ennen kuin jäädään tänne
kaupunkiin kuolemaan. Niin me

siitä vaan alettiin nostella, ja kun
me oltiin tiissä kohdalla niin mi-
nä sanoin vaimolle, että jos us-
kaltaisi vaivata mestaria, jos se

antaisi petin, kun ei muutakaan
paikkaa ole minne mennä ...

- Tietysti täällä sen verran ti-
laa löy.tyy, äiti sanoi.



Aamulla herättyäni he olivat
poissa kuten isäkin. Elämä siis
jatkui kuten ennen, ihmiset me-
nivät töihinsä.

RADTO ON TÄRKEÄ
Siitä illasta lähtien radiosta tuli
talon hermokeskus. Onneksi
meillä sellainen oli, muistaakseni
Riston tekemä.

"Valtakunnan puolustuksen
turvaamiseksi ja oikeusj ärjes§k-
sen voimassapitämiseksi juliste-
taan Suomen tasavalta sotati-
laan."

Puolustusvoimain ohjelmaa ja
tiedotuksia. Ylipäällikön päivä-
kiisky. Eduskunta poistunut
pääkaupungista.

Sitten alkoivat erilaiset propa-
gandasäryiset ajanvieteohjelmat:
lapatossu, korsukolportöörit ...

Unto oli ollut sodan sy§essä
sairaana kotona. Hän sai kibkyn
siirtyä Helsinkiin sairaalaan. Sil-
le tielle hän jäi sotien päättymi-
seen saakka.

Joitakin päiviä tämän jälkeen
kansakoulun hiekkainen piha-
maa oli merkillisen ja minulle
oudon tapahtuman näyttämönä:
se oli täynnä hevosia, joita oli ke-
rätty ympäristön maataloista ja
kartanoista. Siihen aikaan hevo-
sia vielä oli toisella tavalla kuin
nyt ja niiden merkitys kuljetuk-
sissa oli suuri. Halotkin tuotiin
kotipihallemme vain hevosvoi-
min.

Näitä hevosia oli nyt suurella
pihamaalla kymmenittäin vieri
vieressä kuin ahtaalla markkina-
paikalla. Rattaat olivat mukana

ja ne oli ahdettu tiiviisti hevosten

väliin. Ne olivat yleensä täynnä
heiniä.

Se oli sekä pelottavaa että juh-
lallista. Yhä kouriintuntuvam-
min havaittiin, että sota oli ulot-
tunut tännekin, että se oli koko
kansan sota.

Tuo pakko-ottoajatus taisi olla
minulle'silloin vielä vieras. Oli
siis olemassa jokin taho, joka
saattoi sellaistakin tehdä. Lähin-
nä kai ajattelin paikallista polii-
sia tai ehkä suojeluskuntaa. Pol-
kupyöriäkin oli viety omistajilta,
siinä oli meille pojille sopiva ja lä-
heinen puheenaihe. Autot taidet-
tiin viedä kaikki, paitsi välttä-
mättä tarvittavat linja- ym. sellai-

set autot.
Hevoset olivat kansakoulun pi-

halla joitakin päiviä. Kyseessä oli
tietysti kokoamispaikka. Ne ta-
pella nahistelivatkin, vaikka ei-
vät vakavammin. Silti minusta.
joka en hevosista mitään tiennyt,
oli pelottavaa nähdä kahden he-

vosen kimpaantuvan toisiinsa.
Kai nekin hermostuivat odotta-
misesta. Tottuneet hevosmiehet,
jotka kaikki olivat normaaleissa
siviileissään, saivat ne kuitenkin
pian talttumaan. Oli markkina-
tunnelmaa, kun kouluakaan ei
ollut.

Sitten eräänä päivänä hevoset
pantiin kärryjen eteen ja koko
kolonna alkoi hiljaista vauhtia
valua maantielle. Rautatiease-
man luona hevosrivistö kääntyi
Turkuun päin, mutta ilmeisesti
vain kiertääkseen Helsingin, sil-
lä rintamalle niiden sanottiin ole-
van matkalla. tr

Säilytä Sinäkin
lhnsa taisteli-
lehtesi
vuosikenat
Yahvassa
kansiossa
Tämän Lehden ltentomuh,set c:vat to.ti vctnhbaa.
Luetta.vaa, ja niiden ytattLin on tziinnrt.ttavaa
pa.Lo,ta. a,ina. uudeLLe.e-n. Kqnla, tai.rte.l-i-
.Lehden v etLtacLnLa vail!-a, o I eva dohumerLttL-
a.inei.tto h«nnatta.a. .täiX-t1ttää mq1ö,s,s en
/ri.t f,'t ia(( i lcrr (1r'r'rr uuc,hJ.i.

a4z.r2,z1"-*
I'c i. r.,t r\c1r ir'r1(tl
V.Li.Luulnantti ('r".
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
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).

LEIKKM TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

- 
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.
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"w? ol mollisisar
EINO POHJAMO

Sotilaskotiliitto julisti lehdessään
vuonna 1944 kirjoituskilpailun
sisarten työstä.
Kenraalitar Rauha Puroma muisti
erään sotilaskodin hoitajan,
josta hän kirjoitti.
Tähän tapaan.

heti

KERTOMUKSEN sankari on
"Mutiksi" kutsuttu sisar, joka
hoiteli uskollisesti ja antaumuk-
sella kotiaan Hanhikoskella.
Siellä sijaitsi silloin sekä suoma-
laisia että sakalaisia huoltokes-
kukia, mm. saksalainen kenttii-
sairaala. Siten kodissa kiivijöinä
oli runsaasti my<is saksalaissoti-
laita, jotka sisarelle Muti-nimen
antoivatkin.

Nimitys sopeutui heti ylei-
seen käyttön, saattoihan suo
malainenkin sen vaivatta lau-
sua. Se oli lyhyt ja helppo muis-
laa.

Mutin hoitama koti oli nimet-
ty "Raidaki".

Asiakkaiden tuloa ja menoa
ei voitu erämaakodissa kangis-
taa kiinteisiin aukioloaikoihin -
kuten ei oikeankaan kodin. Pit-
kien matkojen ja satunnaisten
kulkumahdollisuuksien woksi
lukuisina aamuina jo neljältä
kodin ovella kopistaan. Kukapa
muu siellä olisi sisään pyrkimäs-
sä kuin joku sotuqi, joka usein
on porukan yhteisellä asialla,
vaikkapa tupakan tai käntyn os-

tossa odotteleville aseveljille.
Muti avaa oven valittelemat-

ta keskeytyny'ttä yöuntaan ja
varoen näyttämästä hapanta
naamaa.

- Onkos sulla vilu? hän §syy
pakkasesta sisään työntyneeltä
vieraalta.

Vastausta odottelematta hän
virittää tulen pannun alle aamu-
kahvia varten.

Uusi päivä on taas alkanut -
useimmiten juuri näin.

Äon-uteN KURI
Täyspäivän valjettua ja viralli-
sen aukiolon alettua tä)ttyi koti
lähieläjistä. Vähänkin vakitui-
semmat kävijät, niin suomalai-
set kuin saksalaisetkin, Muti
tuntee nimelfä ja tunteepa hei-
dän tapansakin, hyvät kuin huo
notkin. Niinpä Muti ymmärtä-
vin silmin ja lempeällä äänel-
lään toruskelee hairahtuneiksi
tietämiään, kuuntelee saksalais-

Sotilaskotisisar€t Aino " Muti"
Paloiärvi (vas.) ia Hilia Pirilå Oulussa

jalkosodan aikana

Asemasodan aikana päästiin
sisätiloihin
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ten terveisiä kotoaan, lukee hei-
dän näyttämiään kirjeitä, vaik-
kei suuremmin kieltä taida-
kaan.

Mutta toimeen tullaan. Kau-
kaisen maan pojat ovat iloisia
saadessaan Mutista kuuntelijan,
vaikka hyvin tietävät, etteivät
kummatkaan sanottavasti ym-
märrä toistensa solkenaan tule-
vaa puhetta. Äänen väri sen-
tään seliträä puolin ja toisin
enemmän kuin tiismälliset sa-

nat. Ja valokuvat, joita saksalai-
set usein näyttävät "äidilleen"
Mutille, kertovat sanoittakin ta-
rinaansa.

Ajoin tapahtuu kodissa vaka-
vampiakin rikkeitä, joista Muti
suuttuu todella. Hän ajaa silloin
joukkonsa ulos ja telkeää oven.
Huusipa kerran lähteneiden pe-

rään:

- Nyt riittiiä! Lähen täältii
myötiimyösiään!

Ja läimäytti oven kiinni niin
rajusti, etlä sotilaat ymmärsivät
toden olevan §symyksessä.

Pian kuitenkin karut suoma-
laiset - nehän ne useimmin oli-
vat ilkanteossa - tulivat kopiste-
lemaan oven taakse ja kuulutti-
vat teljetyn oven läpi tehneensä
pahoin, mutta nyt vannoivat sy-
vää katumusta ja toivoivat nöy-
rästi, että Muti pysyisi edelleen-
kin paikallaan.

Vilpitttimän katumulsen
edessä Muti heltyi. Mitenpä oi
kea äitikään peruuttamattomas-
ti hylkiiisi kuritontakaan las-

Hyökkäysvaiheen aikana toimittiin
usein maastossa paljaan taivaan alla

taan. Yhteiseksi iloksi Muti jäi.
Näin jatkui päivästii päivään

Mutin hoivatessa joukkoaan,
palvellen, kiittäen ja toruenkin

- kuten tapahtuu todellisessakin
kodissa ja elämässä.

NUORTEN
VARUSMIESTEN
TURVANA
Mutta Mutin, oikealta nimel-
tään Aino Palojcimen, toiminta
sisarena ei päättynyt sodan lop
pumisenkaan myötii. Hän jatkoi
uskollisesti sotilaskodin hoitoa
kotikaupunkinsa Oulun varus-
kunnassa. Sielläkin hän vei äiti-
roolinsa tyylipuhtaasti läpi, hoi-
vasi ja johdatteli nuoria asevel-
vollisia, jopa sellaisin tuloksin,
että joistakin palveluksesta va-
pautuneista suruttomista nuoru-
kaisista kehittyi vastuuntuntoi-
sia kunnon miehiä. Vanhempien
todettua muutoksen kulki Mu-
tille kirjein ja soitoin äitien ja
isien kiitoksia poikiensa hyvästä
hoidosta ja johdatuksesta varus-
miesaikana.

Myös varuskunnan piiällystö
totesi Mutin kasvattavan vaiku-
tuksen nuoriin asevelvollisiin.
Hän oli joskus onnistunut siinä
missä esimiehet sotaväen kei-
noin eivät aina saaneet myön-
teistä tulosta.

Mutta Mutipa olikin kåiynyt
sellaista koulua, joka nuorem-
milta kasvattajilta puuttui: hän
oli syvästi tuntenut surun, jonka

aviopuolison poismeno kaatu-
neena talvisodassa merkitsi, hä-

nen oli pakko yksin elättiiä ja
kasvattaa kaki lastaan ja lisäksi
hoivata vanhaa äitiiiän.

Sotilaskotityö oli siis Mutille
välttämätön toimeentulo.

Mutta tätii työtii hän teki
mittaamattomasti enemmän
kuin saamansa rahakorvaus oli-
si edellyttänyt. Työaikalaki lie-
nee Mutin kohdalla joutunut
häpeään. Hän viihtyi tehtäväs-
sään ja käytti tytssään kaiken
sen lämmön, jonka kokenut äi-
din sydän tarjosi. Ikä ja kovien
kokemusten koulu oli opettanut
hänet ymmärtämään ihmisiä.
Rikkaan elämän wosista oli
kertynyt henkistii pääomaa, jota
riitti jaettavaki kaukana omai-
sistaan ja kodistaan eläville so
tureillekin. tr

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

selventävät vaihtoehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 139 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

PAI,VETIIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin

arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/-198 

-
E Olen.iatkotilaa.la. E Olen uusi tilaaja.

Teippaa tähän osaan lehtesi
lakakannen oikeassa ylå-
reunassa oleva osoitelipuke,
iosta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 
198 

- 
alkaen:

Uusi jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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kaa ja taistelutekniikkaa tii-
viisti mukana olleen asiantun-
tijan kynällä. Tekisi mieli sa-
noa, että se edustaa vapausso-
dan kuvausta samalla tavoin
kuin Erkki Palolammen Kol-
laa kestää kertoo talvisodasta
ja Väinö Linnan Tuntematon
sotilas jatkosodasta.

Liihes puoli yuosisataa van-
ha kirja on edelleen tuore ja
jännittävä. Susitaival kuvaa
kouluttamattomien nuoru-
kaisten hurjaa sotaa tavalla,
joka jåiä mieleen. Kustantaja
on pelastanut Suomen sota-
kirjallisuuden klassikoihin
kuuluvan teoksen unohduk-
sen yöstä.

KYLÄTAPPELUTTA
JA KENTTÄ.
OIKEUTTA
Ville Kuronen: Jehu, Kirjayhty-
mä, Jy'väskylä 1983, 219 sivua.
Kirjan sankari on viestijoukku-
een puhelinmies, joka tekee so-
dassa ypöyksin perin merkilli-
siä ihmetekoja. Kotilomalla
hän osoittautuu myös kaljaka-
pakoiden sankariksi, ryyppä
pontikkaa ja murhaa kaksi po-
liisia. Kirjan påiiosa - yli 150

sivua - onkin sitten jahkaavaa
kertomusta oikeudenkäynnisä
ja tavanomaista vankilaroman-
tiikkaa. Lopuksi taas vähän ta-
pellaan, mutta sinnekin saa-
daan vielä mahtumaan rikolli-
sia, kapinaa, tuomio ja teloitus.

Kirjailija kertoo eräistä rin-
taman tapahtumista eläviisti ja
ilmeisellä asiantuntemuksella.
Muutoin romaani on varsin
kömpelö ja tasapainoton. J.

vä?'a
RAUHAA
RYYPPÄÄMÄSSÄ
Paavo Rlntala: Porvarl Punat-
rella torillr, Otava, Keumu
19E4, 20E slvua.
Kirja kertoo suomalaisen rau-
hanvaltuuskunnan retkestä
Neuvostoliittoon. Lisäksi se si-
sältää Rintalan omaperäistä
filosofiaa päällimmäisenä vä-
hemmän omaperäinen totea-

E.

JOULU.
KIRJOJA

JÄMERÄÄ JUTTUA
Onnl Pdaste: Alnr Hangmta
Petramoon, Jatkmodan !iä.
ntö, Karlsto, Hlimcenllnna
lgE4,, 332 rlvua, valokuvlr.
Kirja sisältää yhteensä 57 pää-
asiallisesti lehtemme kirjoi-
tuksista koottua sotajuttua,
joukossa tunnettujen kirjoitta-
jien ja kertojien kokemuksia.
Kolmeen osaan - hyökkäys-
vaihe, asemasota ja vetään§-
misvaihe - jakautuva kokoo-
mateos antaa hyvän kuvan so-
dan arkipäivästä tavallisen
taistelijan omin äänenpainoin
kertomana. Se puhuu sodasta
soturin änellä. - Sopiva lah-
jakirja vaikkapa nuorisolle,
joka ei aikaisemmin ole tutus-
tunut lehtemme kerrontaan.

VAPAUSSOTURIN
ÄÄtrtt
Paavo Susltalva[ Ahvola,
WSOY, Juva 19M, 212 $trot,
karttaplhr,okrta, neliiis pat-
no3.
Everstiluutnantti Paavo Susi-
taival, kolmen sodan komen-
taja, poliitikko ja kirjailija,
toimi vuonna 1918 parikym-
menkesäisenä teekkarina
komppanian päällikkönä Vii-
purin koillispuolisen rintaman
polttopisteessä. Kokemuksis-
taan hän kidoitti kirjan, joka
ilmestyi painosta ensimmäisen
kerran vuonna 1937. Se kuvaa
vapaussodan henkeä, taktiik-

\tx
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E.
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mus, että Neuvostoliiton viral-
linen politiikka ja neuvostoliit-
tolaisten ihmisten rauhanpoli-
tiikka ovat yksi ja sama asia.

Matkakertomuksen henki-
löistä useat ovat helposti tun-
nistettavissa esimerkiksi
alituisesti hymyilevä oululai-
nen ministeri, entinen putki-
mies (ei sähkömies!), varsinai-
nen linssilude, ja papin §rtär,
tulenpalava naisprofeetta, jo-
ka on niin leveä, että vie yksin
kaksi kolmasosaa neljän esiin-
tyjän tilasta ja yrittää kilju-
malla tehdä vällankumousta.

Huomattava osa rauhan-
puolustajista näyttää olevan
eriasteisia pyrkyreitä, jotka ot-
tavat kaiken irti ilmaisesta
trahteeringista. "Rauhanliik-
keen veteraanit" osaavat or-
ganisoida: on iskettävä naiset
Liiäkärit ydinsotaa vastaan
-kokouksesta, 'Jossa istuu hy-
väihaisia naisia Itäblokin
maista." "Voi saada naidak-
sensa. Sitä varten tänne on
tultu."

Tutustuminen rauhanliik-
keen sisärenkaaseen on varsin
kiintoisa kokemus. E.

$ä
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RAMINAA JA
ROMANTIIKKAA
Jaakko Summanen: Lähtö
Äänislinnasta, Gummerus,
Jyväskylä 1984, 224 sivut.
Romaani on kaksiosainen:
ensimmäiset 120 sivua ku-
vaavat mukiinmenevästi
taisteluja Syvärillä syksyllä
1941. Kerronta on jotenkin
tutun tuntuista - purnaavan
sankarin nimikin on Antti, ei
kuitenkaan Rokka.

Toinen juoneltaan hata-
ranpuoleinen osa liittyy en-
simmäiseen varsin keinote-
koisesti. Se kuvaa nuoren
alikersantin puhdashenkisiä
ja romanttisia elämyksiä val-
latussa Aänislinnassa. Poika
perustaa perheen, jonka hän
kuitenkin varsin kevyesti
hylkää muiden kiireiden
vuoksi - kun rikas leskikin
odottaa koti-Suomessa.

Monia tämäntapainen vä-
hän Nyyrikin tyylinen teksti
kiinnostanee. S.
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JÄNTE\'Ä
JÄNNÄRI
Clare ftancls: Yötalvas, Ota-
va, Keuuu 19M,670 slvue.
Kirjoittaja, rohkea yksinpur-
jehtija - muun muassa yksin
Aflantin ylittänyt - ja tunnet-
tu televisiotoimittaja on sota-
ajan asiakirjojen pohjalta teh-
nyt tosiasioihin perustuvan ro-
maanin, joka liikkuu pää-
asiallisesti miehitetyssä Rans-
kassa, Englannissa ja Englan-
nin kanaalissa. Se kertoo tut-
kan kehittämiseen liittyvistä
keksinnöistä, vakoilusta, sa-
laisista asiamiehistä, rohkeis-
ta sotilaista, vastarintaliik-
keen taistelijoista, pettureista
ja Gestapon ihmishirviöistä.
Juonen kehittely on taitavaa ja
loogista, jännitys kohoaa ta-
saisesti loppua kohden. Kir-
jan tiiliskivikokokaan ei pit-
k:is§rtä lukijaa, koska kerrot-
tavaa riittää. Pätevä jänni§s-
romaant. J.

Niilo Kivakka: Rangaistuspar-
tio, Karisto, Hämeenlinna, 224
sivua. Ilmeisesti jatkosotaan
liittyväksi tarkoitettu sotaro-
maani kertoo roistomaisista
sotapoliiseista ja seinähullus-
ta pataljoonankomentajasta,
joka aikoo saada ylennyksen
lähtemällä pataljoonineen
oma-aloitteisesti parin sadan
kilometrin retkelle Muur-
mannin radalle. Alkuun hän
kuitenkin rankaisee "patal-
joonansa parhaita miehiä"
lähettärnälIä nämä tunnuste-
lijoiksi mainitulle taipaleelle
"mukanaan vain muutamia
aseita, kourallinen patruu-
noita, niukasti vaatteita ja
ruokaa". Porukka tekee tie-
tenkin ihmeellisiä sankarite-
koja - saa muun muassa
naisvangin, joka "muistuttaa
kuuluisaa kurtisaanilaissyn-
tyistä Sarah Bernhardtia" (!)

- ja palaa voittajana.
Luulisi kustantajan käytet-

tävissä olevan parempiakin
käsikirjoituksia. Tämä töke-
rö juttu läpäisee kyllä julkai-
sukynnyksen riman alta. J.
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I-iräässä aikakauslehdessä;,
on julkaistu nälkäkesän 1942'
rintamajoukon ruokalista, jo-
ka ei näin jälkeenpäinkään
paljon naurata: perunaa ei ol-
lut lainkaan, vähäiset liha-an-
nokset sotkettiin puuron se-
kaan. Mistä lienee 5. Divisioo-
na tavoittanut erän harvinais-
ta poronlihaa - ettei vain ol-
lut sitä kuuluisaa "maantie-
poroa"...?

a
r7
V eikko Palomäki Lapualta ;
on lähettänyt kuvan, jossa po-
seeraa Jalkaväen koulutuskes-
kus 23:n AuK:n I Joukkue
Oriveden yhteiskoulun lähellä
Yuonna 1943. Siinähän niitä
on "25-syntyneitä" reippaita
eteläpohjalaispoikia, tuolloin
17-18-vuotiaita. Seuraavana
kesänä oli näilläkin pojilla ko-
va edessä.

O

Neuvosto-Karjala kertoo
Aänisniemellä syntyneestä
Vasili L,opatkinista, josta tuli
taitava ja päättäväinen parti-
saandohtaja. Hänen joukkon-
sa partioi muun muassa tu-
tuilla maisemilla Aänisen
pohjoispä2issä taistellen erityi-
sesti Ratsuväkiprikaatin yksi-
köitä vastaan.

Näin Vasili muistelee:
"Maaliskuussa 1942 parti-

saanit toteuttivat erittäin on-
nistuneen taisteluoperaation,
jonka tuloksena tuhbttiin Åä-
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nisjärven itärannalle Vodla- 5
joen suistoon tunkeutunut vi-'
hollisen taistelupartio. Vasili-
sin saarelle väijytyksiin asettu-
neet partisaanit tuhosivat täy-
dellisesti 80 miestä kiisittävän
vihollispartion. Tuon jälkeen
vihollinen ei enää uskaltanut
lähettää partioitaan selus-
taamme."

Kuvassa monin kunniamer-
kein palkittu partisaanipääl-
likkö kertomassa sotamuisto-
jaan Kontupohjan koululaisil-
le.

iu.r.flötött -Yollt, LlDäå. TEstä, sok6rla, (oryikstt8, s T$tå, skeria. Teerå, sokaria, Tsstå. skeria. Koryikena, 80-
$'|!l"::-t.-"i. *arl. Ff!,h, volt!, Llpåå, ksri8, voita, voitå, leipåå, voira, l;ipåå, rcit., leipåå, korh, voho,
'1,:, . . lftrfor ' 'mtkksre! lolpåå, iuustoa suolakslaa iuustG iuustoa kebiå

:,:1i :
:litnrq 'OhrtFuhapw- Kauraryynipuu- Ha'3ryynipuu- Kåurahiutale- HeBryynipuuro. Kaur€ryynipuu- Ohrairuhopuro,

. -.n.nl-iA-' ro, puuroieuhc- rc, puuroiauh€- ro, puuroiauhe- puuro, hunaja- puuroi6uhekas- ro, puurojauhe- viikunåpuuro-
kastike, voita, kåstike, voita, ksstike, voita, tai marme,aa- tike, voita, kåstike, voita, kastikekeitto,
leipåå leipåä leipåå dikastike, leipää leipää voita, l6ipåä

g...".,.l, voita,leipåä

RUOKALTSTA 17.-23. 8. 42.

ilåamntal Tiiståi Keskiviikko Torstai Periantai Lauantai Sunnuntai

ttolFnan ift.{Yyn}- koito\ moka- }lemkeitto, Lihs-kEwis- Liha-mskaroo- Homomuhsnnc, Lihs{yynikoit"
i' koltto (po- r@nit. pdron- (nautaal, vol- koitto (po- nikeitto lpo- (sikaa), voita, to. (poronlihaål

mlihsal. lihakastiko, t8. leipåå ronlihasl, ronlih8al, voi- lsipåä voita, l€ipåå
wlta; loiptt voh!, bipåå voira, leipåå ta laipåå

,. Juanon y8rl(cflgåil: k€stomakkaras 28 gr. tai marmelaadia 30 gr. tai 50 gr. ksksiå miestä kohti.

I .. ,. " . [frOn vdfrmåtå: Puwokå6tiksiauhetta 1 5 gr. tai mshua 30 g]. tai hunaiaa tåi msrmolaadiå (koryikskastikkeon

trin atLLaa* Muom-annos 1 /1 942 mukaisesti.
Mishen påivinåisoen muona-annokseen kuuluu lisåksi 3 kpl. savukkeita.

2. C-vitamilnit liuotetaan keskiviikon ia perjantain päivälliskeittoon. i
TarkasGnut 1O. 8. 42

5. D:n lääkäri
Lääk. maiuri P. Sa I o ra nta.
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OTTO SCHULMAN

Unohtmeita soturcita historian hämärästä

Vap"orrotureita elää vielä
joukossamme noin 2500. Va-
paussoturien Huoltosäätiö
pyrkii turvaamaan näiden
ikäntyneiden miesten ja nais-
ten elämän ehtoon myymällä
anokasta taideteosta, kuvan-
veistäjä Evert Porilan tunne-
tun Vehmaisten patsaan jäl-
jennöstä. Pienoispatsasta on
valmistettu 500 kappaleen nu-
meroitu sarja. Sen korkeus on
58 cm ja hinta pronssisena
3.800 markkaa sekä kipsisenä
låihetyskuluineen 1.050 mk.
Taideteokseen liittyy omistus-
krja. - Tilauksen voi tehdä
osoiteella Vapaussoturien
Huoltosätiö, Koulukatu 16 A,
33200 Tamperr tai puhelimel-
la 90-757 I 120 (Kauko Kuort-
ti).

o

iin on vuosi taas vaihtu-
massa!

Toimituksessa on eletty

§ön touhussa yrittäen saada
julkisuuteen mahdollisimman
monipuolista tekstiä, ketään
unohtamatta. Paljon hyvää
juttua on jäänyt myös varas-
toon alkavaa Yuotta varten.

Lukijat ovat monin tavoin
muistaneet toimitusta. Yhteys
"ttipinään" tuntuu säilyvän.
Kirjoitelkaahan vastaisuudes-
sakin ajatuksianne ja mielipi-
teitiinne!

Toimitus ja toimitusneuvos-
to toivottavat kaikille lukijoille
ja avustajille rauhaisaa joulu-
juhlaa sekä mukavaa uutta
vuotta 1985! tr

Juhana Henrik Fieandt
Fieandt syntyt 3.2.1683
ja liittyi armeijaan 1700
osallistuen Riikan ja
Narvan taisteluihin sekä
sen jälkeen Karjalan
kannaksen puolustuk-
se€n taistellen muun
muassa Åyräpäåissä,
Kyyröltiss ä, Kolkanp äåis -

sä ja Ingisin myllyn luo-
na. Vuonna l7l0 hänet
komennettiin Savon jal-
kaväkirykmentin luut-
nanttina kuriiriksi Pieta-
riin, missä hänet kuiten-
kin vangittiin. Fieandt
karkasi ja ryhtyt johta-
maan sissisotaa: hänen
mainitaan tehneen 24
partioretkeä vihollisen
selustaan ja kaapanneen
Savonlinnan varusväen
tarpeisiin muun muassa
200 suolatynnyriä. Vuon-
na 1714 hän osallistui
majurina Kostianvirran
taisteluun Pälkäneellä ja
joutui uudelleen vangiksi

Napuen taistelussa.
Fieandt yritti heti karata
ja pantiin kåisi- ja jalka-
rautoihin. Myöhemmin
pako jälleen onnistui.

Nyt Fieandt määrät-
tiin Kajaanin linnan
päälliköksi. Hän puolus-
ti linnaa viiden viikon
ajan 3000 miehen vihol-
lisjoukkoa vastaan, mut-
ta joutui 24.2.1716 an-
tautumaan ampumatar-
vikkeiden ehtyessä. Va-
rusväelle taattiin vapaa
påiiisy linnasta.

Venäläinen kenraali
§ekin aikoi kuitenkin
raivoissaan ammuttaa
koko varuskunnan. Eråis
håinen joukkoihinsa kuu-
lunut saksalainen upsee-
ri uhkasi "vetää miek-
kansa pois Venäjän pal-
veluksesta", jos näin me-
neteltäisiin, lbloin §ekin
rajoittui vangitsemaan
puolustajat. Joukossa oli

piiällikön puoliso Elisa-
bet Sofia, omaa sukuaan
Tavaststjema, ia hänen
vastasyntynyt poikansa,
joka menehtyi marssilla
Moskovaan. Majuri puo-
lisoineen pääsi kolman-
nen kerran pakoon 1718
ja vaelsi metsien läpi
rannikolle ja Ruotsiin
osallistuen vielä Norjan
sotaretkeen, missä haa-
voittui.

Karoliiniveteraani j ou -

tui vielä Hattujen sotaan
ja kaatui Lappeenran-
nassa 28.8.17 41. Tällöin
hänet oli alennettu kap-
teenin vakanssille. Aikai-
semmin esitetty aatelis-
atro myönnettiin vasta
pojille isän ansioista tä-
män kuoltua.

Vapauden ajan puo-
luevehkeilyjen vallitessa
ei urhoolliselle karoliinil-
le juuri annettu arvoa. E


