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meille vauoista, sarni
Whma - Teidön pitiiä
twpeen tullen ottoa l<omento! Ei saa tapahlw

ikhw$iä.

mitiiiin

li!

- Selviir lwna leewsaWeraot lulusivat niih-

dii asemien viilissii olevan Werwn lcanavan

Persoonollisuuksio

NIKKE PARMI

OTT KANTAA

Purnattiin ruoasta

-

totta kai.
Nikke piti puhut-

telun:
- Duoda

-

duoda.

Hiigglund yritti tiihystiiä prisltnpilla, nutta
ei ollut t1tyt1»iiiwn sen
piercen niikirlenttöiin ja
pni laiueen pois
Akkiä niiin hiirun kiipebön ylös nistelalwtdan awearustalle

Tempisin l«waalin

alas nantun pohjolle
null<o mjulla otteella

manttelin lulmasta
En siedä valituksia jutrri
sanwlla hetl@llö
muonasta. Kun mi- lain twklu-arupujan
nä olin Saksassa lwti pimohti ohi ja iski
Lockstedtin leirillä haudan toltweunaan

pantiin pata täyteen
vettä, siihen heitet-

tiin koiran raato ja
soppa

oli valmis!

Hiiglwrd

villwisi

mitwun tuil@ostl

Whnu kiiruhti rql-

lwisemaan tilanteen:
Kuules nyt, Jussi!

-

69PfufulllLLAKIN

Ole kiinllircn tiille
lwttnonillq hiin plasti
juwi lpnl<esi
Ntiytin ludin jiiljen
Hiigglwtdille, jolloin

Olin 17.3.44 tukiloha

hiinkin leppyi.

Ilpo khtinen, Kuusankoski

o
KURI ON OLTAVA

Aallon

Nällikltuä h-

ventsan leaupungin laidassa fuild@ oli vaa-

rollinen, sillö asemien
viili oli vain ruin 60
,netriil" Riivisin tiihystettiin vain perisleupeil -

la

I{enraalit

Wnllinen di laritenkintodenrut lwvitwisen
vieraan

ja

saimme nis-

l<aamme ailwwisen
rlnWn: ensin ampuivd
nakut sittcn suremntd
luittima ja lopulci tykistö.

Oli

mentiivti

sn-

Thlvela,
Hägglundjc Vihma /u-

jaan

lahtaani tiiydessii virlealappalalrki
piiiissil
- Lnntruntti on sitten
twlclraru ja lunmauttaa

mefitinsa:
- Ei oikein lcaivsttaisi
töällö win loreapulotisia viqaita. . .

hjat lursuitu

livd UtusUmaan nki- hemmin oman
puvussa,

ntyökom-

Olavi Virenius, Rajamäki

SUDENSISUINEN
SUOMALAINEN
Thlousneuvos Tbi»o Ilmofi Rurlo, ilmavoimien reservin upseeri,
lahjoittaja
touhun
mies,
rintamalta
sairaslomalla, kun Eisenhower joukkoineen
maihinnousun
Euroopan mantereelle
6.6. 1944. Myöhemmin Amerikan päivien
syntyajatuksen esittänyt länsimaisen elä-

oli

ja

aloitti

mänmuodon ihailija

Raulo veti siniristilipun
omakotitalonsa lipputankoon!
Thisipa olla ainoa si-

niristilippu

Suomessa
päivänä
sanotun
tuona
tapahtuman merkeissä,
muisteli ikuinen oppositiomies myöhemmin.
Kerran sotavuosien

Raulo ei antanut periksi selvässä asiassan
mistä saksalainen kiihtyi yhä enemmän ja
pamautti keskustelutoveriaan tikarillaan päähän.
melkoinen
mekkala. Juna pysäytettiin suomalaisvoimin
Helsingin ja Oulunkylän välillä.
Raulo otti johdon:
- Jermut! Heitetäänkö germaanit junasta?!
Hän, tämä insinööri
ja luutnantti, oli hurjan
näköinen Yeren valuessa päästä. Mutta taju
säilyi - ja suomalainen

-

Syntyi

sisu!

Vankat kourat tarttuivat saksalaisten herrojen koreisiin kauluk§nn.

Joku sakemanni ehti

lomamatkalla Raulo jo saada aseenkin esiin
sattui junassa samaan ja pistoolin piippu
vaunuosastoon saksa- osoitteli Rauloa, kun

Iaisten upseerien kanssa. Keskusteltiin historiasta ja politiikasta.
- Stalinin ja Hitlerin
sopimus 23.8. 1939 oli
Suomen kannalta yhtä
kohtalokas kuin sopimus, jolla Napoleon
myi Suomen Aleksanteri l:lle Tilsitissä! pamautti Raulo, joka ei
pitänyt saksalaisista.
Germaaniveri kuohahti!
Olette syyllistynyt
ulkoministerimme
Joachim Yon Ribbentropin kunnian tahraamiseen! julisti korkeaarvoisin saksalainen.
Ja tietenkin jopa itsensä Johtajan arvoste-

-

-

luun, mikä on ennenkuulumatonta!

jonkun suomalaisier-

mun leveä koura irrotti
sen herran kädestä ja
heitti ikkunasta pusikkoon. Sinne lensivät
myös junassa olleet
herrakansan sotilaat.
Saksalaiset nostivat
tietenkin asiasta suuren haloon. Juttu meni
peräti sotaoikeuteen,
jossa sen iäkäs puheenjohtaja nuhteli turbaanipäistä luutnanttia:
pitäisi avata

Bi

suutaan ihan milloin
vain ja missä tahansa.

Eipä kai,

sanoi
Raulo, mutta kun on
tällainen suomalainen

-

demokraatti.
Siihen se juttu jäi.
Helena Hawmäki, Helsinki

15. 1. 1986
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Ennen talvisotaa, 1930luvulla, ei Suomessa tiedetty paljoakaan Neuvostoliitosta. Näyttää
siltä, että Neuvo§tofiitossa tiedettiin vielä vähemmän Suomesta ja
Baltiasta.

1939 Suomelle rajan

taamansa Bessarabian

suomalaiset ryhtyivöt
imperialististen sodan-

turvaa

siirtämistä. Asiallisen ja Bukovinan
vastauksen asemasta
Neuvostoliiton laki

Baltian maissa työ-

kansalaisilleen
muun fttuassa sanan-,
paino- ja kokoontumisvapauden Nämö vapaudet sisöltyvät useiden muidenkin maiden
per ustus lakeihin, mutt a
tölld ei ole käytönnössd
merkitystö, koska kapitalistit papiston ja armeijan avulla estövöt

kukisti porvarilliset hallitukset ja

niiden kayu;n. Työliiisen on ltinnessti lAhes

lietsojien yllytyksestä
tulittamaan Neuvostoliiton raj avartioj oukko-

Käsiini sattui hiljat ja. Ttilloin Puna-armeitain Moskovassa 1940 ja sai kaskyn hy0kam
painettu Maantiedon Suomeen ja tuhota
oppikirj a aikuisoppilaitoksia varten. Se kertoo
neuvostokansalle naa-

pureista

suunnilleen

näin:
Suomen irrottautues-

sa vuonna

l9l8

Venä-

täällö sijainneet sotapesäkkeet.
vriestö 1940

maat liittyivät neuvostokansojen veljelliseen

jristri
kaappasivat perheeseen.
maossa vallan suurtiPuolassa oli urhoollilalliset ja kapitalistit, nen Puna-armeija vajotka johtivat valtion pauttanut lantisen Uksuurten imperialististen rainon ja lantisen Valmaiden, ennen muuta ko-Venöjän Puolan tiEnglannin vaikutuspii- I anomistaj ien j a kapit ariin ja näin sotaan Neu- listien ikeestö. Romania
vostoliittoa vastaon me net t e I i j rir kev ömmin'
Ti,trvatakseen luoteisra- se suostui vuonna 1940
jansa ja samalla Le- käytyjen neuvottelujen
ningradin ja Murmans- jälkeen Neuvostoliiton
kin turvallisuuden sekä oikeutettuihin vaatinöiden kaupunkien vö- muksiin ja palautti sille
lisen rautatieyhteyden ensimmriisen maailNeuvostoliitto esitti mansodan aikana val-

mahdot on päcis t ii par I amentin jäseneksi.

Tällaisen informaation varassa suurvallat
kasvattivat silloin väkeään sotaan. Eiköhän
asiassa olisi paljon opit-

tavaa suhtautumisesta
toisiin kansoihin, nyt 45
vuotta myöhemmin
puolin jos toisinkin.
Näin menetellen rakennettaisiin sodan sijasta
rauhaa.

Erkki Holkeri,

Lahti

Helsingin reserviläiset saapuivat yleensä tåsmällisesti kokoontumispaikkoihin

RAPORTTI TAIKOSODAN
Kuolemanpelko on ihmisen

voimakkain vietti.
Thistelussa se on kyettävä
voittamaan.

Näin syntyy ristiriita, joka on
kaikissa sodissa ja jokaisessa

armeijassa aina aiheuttanut ja tulee
vastaisuudessakin aina
aiheuttamaan karkuruutta.
Asia on arkaluontoinen eikä siitä
yleensä paljon puhuta.
Jukkn Kulomnn on syventynyt
asiaan lisensiaattityössään, jota
seuraavassa tarkastellaan lähinnä
sotakokemusten valossa. Työn
laajuuden vuoksi voidaan siitä
käsitellä vain eräitä harvoja
näkökohtia.
4

EERO ERASAARI

''NIISTA

VEL.
VOITTEISTA, joita yhteiskunta jäse-

nilleen

asettaa,

epäilemättä raskaimmin yksilöön

ja tämän

vapauteen
maanpuolustusvelvolli-

kajoava on

suus.

Hänet
voidaan pakottaa
asettamaan tervey-

tensä

ja

henkensä

uhanalaiseksi yhteisen edun vuoksi."
Jukka Kulomaa,
Suomen historian
rutkiia

KARKURUUDEN lajeilsi
voidaan jonkin verran epätie-

naan loi hulinoivasta kapinallisjoukosta tehokkaan puna-armei

teellisesti lukea Sotaväen rikos-

jan: "Sotamies on pantava edes-

lain määrittämät "luvaton poistuminen", "palvelukseen saapumatta jääminen" ja "pelkuruu-

kaa tulevan vannan kuoleman
väliin."

tä tulevan todennäköisen ja ta-

desta pakeneminen". Eräissä ta-

pauksissa myös. "lomalta määräaikaan palaamatta jääminen"
täytti karkuruuden tunnusmer-

kit.
Sotaväen rikoslaki on luonteeltaan ankara - pahimmassa
tapauksessa voidaan kuolemanpelkoa vastaan asettaa vain kuo
lemanpelko, toisin sanoen ainakin ennalta estävänä uhkana on
käytettävä myös kuolemanrangaistusta. Ellei näin tehtiiisi, to

Kovaa tekstiä.

RANGAISTUKSET
OVAT ANKARIA
Vuonna l9l9 säädetyn Sota-

lemaan. Lievemmistä karkaamisista vaihtelivat rangaistukset
kahdestatoista vuodesta kuritushuonetta lyhyehköihin vankeustuomioihin ja eräissä tapauksissa jopa vain järjestysrangaistuksiin. Ensinmainittu rangaistus
voi seurata, jos kaksi tai useampi karkasi siitä yhdessä sovittuaan, viimemainitulla järjestys-

rangaistuksella selvisi muun

karkuruuden luoksi: tavallinen
karkuri ja pelkuruudesta paen-

nut voitiin nyt tuomita

kuolemaan, jos rikos oli toistunut tai

jos siitä oli erittäin vahingollisia
seurauksia.

SOTATAPAHTUMAT
VAIKUTTAVAT

LANKÄYTTöÖN
l94l lopussa jatkettiin

muassa vähäisistä myöhästymi-

Vuoden

väen rikoslain mukaan rangais-

sistä.

tiin meillä ankarimmin

pelkuruudesta pakeneminen, johon sisältyi muiden vietteleminen mukaan pois taistelusta. Siitä voitiin tuomita kuolemaan ja vähimmäisrangaistuskin oli elin-

Maaliskuussa 1942 lakia lievennettiin, jotta erityisesti hyökkäysvaiheen lopulla erittäin vai
keissa olosuhteissa riveistä poistuneet eivät olisi joutuneet kär-

I 6.3. I 940 säädettyä lakia, jonka
perusteella rangaistukseen tuo

teaisivat vastuuttomimmat ai-

kautinen kuritushuone. Näin

nekset pian, että vankila on etu-

pyrittiin tietenkin

estämään

karanneiden vähimmäisrangaistus laski kuuteen kuukauteen

linjan nälkiiän, §lmään,

yleisen pakokauhun syntyminen
sehän alkaa yleensä juuri siten, että joku lähtee juoksemaan taaksepäin huudellen
mennessään "Irti - käs§ annettu!", "Pelastakaa henkenne!"
tai muuta siihen verrattavaa.
Tämä olikin ainoa karkaamisrikos, josta voitiin tuomita kuG

mykseen

ja

väsy-

kuolemanvaaraan

verrattuna varsin tyydyttiivä
paikka: lämmin koppi, kolme
ateriaa päivässä, tiiysi turvallija tieto ennemmin tai myG
hemmin sodan jälkeen tapahtuvasta armahduksesta. Kuinka
sanoikaan Thotski, joka aikasuus

-

simään kohtuuttomasti: ylsin
vankeutta. Sen sijaan otettiin
kantaa varsinaisiin metsäkaartilaisiin: kokonaan palvelukseen
saapumatta jääneiden rangais-

tus nostettiin §mmeneen vuo
teen kuritushuonetta.
Kesällä 1944 lakta oli jälleen
muutettava vaikeasta rintamatilanteesta johtuneen lisääntyvän

mittu voitiin sotilaallisten syiden niin vaatiessa jättiiä vangitsematta, jolloin sovitus voitiin
siirtää tapahtuvaksi vaikkapa
sodan jälkeen. Myös tasavallan
presidentin armahdusoikeutta
laajennettiin. Jo elokussa l94l
oli Päämaja lisäksi antanut
määräyksen,

jolla syytteseen pa-

no jätettiin eräissä tapauksissa

riippuvaksi yhtymän tai suojeluskuntapiirin komentajasta syyte tuli nostaa vain jos karkaaminen osoitti "ilmeistä uppi.
niskaisuutta ja tahallista asevelvollisuuden suorittamisen pakoi

lua".
Kesäkuun 20. päivänä 1944,
luhistumispäivänä,

Viipurin

KARKUREISIA

Poliisin vaikea tehtäyä oli yrittäå
aaada pakoilijat oikeudon etoen

+

Ruportti iotl«osodolr...
Päämaja antoi yhtymille

oh-

jeen, että kaikki karkurit on

vii

pymättä palautettava

taiste-

luun. Tuomioistuinmenettolystä

tuli

kiireisessä taistelutilantees-

sa luopua

ja karkurit voitiin

pa-

kottaa palaamaan yksikkönsä
käyttämällä asetta Sotaväen ri-

koslain määräämällä tavalla.
Eräät huolestuneet rintamako
mentajat vaativat vieläkin radikaalimpia toimenpiteitä.
Heinäkuussa Päämaja vielä
kiristi otettaan; syyttäjät saivat
ohjeen vaatia kuolemanrangaistus aina, jos karkuri kieltaytyi
palaamasta taisteluun tai jos rikoksesta oli ollut erittiiin haitallisia seurauksia. Ensikertalaiset
karkurit piti puolestaan yleensä
vain palauttaa joukkoonsa il-

-;.l

,s;;--;eh -,r-t
PelYe].uksöen saapuat-

ta jä:iEir€D (87,88 §) L
KarkaaEia€B (?8r?9 §) 2

497
354

r:,6 1o8 5L6 z zst
735 25A 2 582 5 929

rattuna reserviläisten määrään
oli eniten metsäkaartilaisia VarI
1

Pelkuruuds3ta pake-

neEiDeE tai

JäIkeoB

4t
Sattaytyorneu (?t §) L 247
344
LuvatoD poisteinen
(82 §)
2 1oo 2 Lo2 7 789
Lo@a1ta, kooeruhsel.ta,
Eairaalastå lr. aJoisaa
palvelukgeea pala@atta
t 877 3 Lg3 2 595
JäiieiaoE (85 §)
Palve1ul€ esD tElauatta
jäåiuinotr Jouduttuau
Joukostaan eri,lle€n
(83§)
4
r
fhteensä
9 079 5 5tL 4 1gt
kuolemanrangaistus, johon liit-

7 7go

kova todellisuus

9 7?4

merkiksi Tirrun puolen miehet
olivat kärsineet raskaita tappioita Summan suunnalla.

2 Log

32

e sfi

28

934

vyyden saanut henkilö.
Välirauhansopimuksessa

Saksan rikoslaki oli jonkin
verran lievempi: karkuruus so
dan aikana rangaistiin 5-10
vuoden vankeudella, toistunut
rikos kuolemalla tai l0 woden

harvat päätyivät

myös karkurit oli armahdettava,

kuritushuoneella. Kuolemantuomio oli mahdollinen myös

jos he ilmoittivat tehneensä tekosensa siksi, ettii "eivät halunneet taistella yhdistyneitä kan-

ensikertaisesta rikoksesta silloin,

sakuntia vastaan". Näin mainitut kansakunnat saivat sankan
joukon aivan uusia ystäviä.

sestä sopimuksesta.

SUURVALLOILLA ON
KOVEMPI KURI
Suurissa armeijoissa on kurinpito ilmeisesti vaikeampaa, koska
niissä rangaistusasteikko on
yleensä kovempi: esimerkiksi

Neuvostoliiton lain mukaan jo

kahden tunnin "hiippailusta"
voitiin tuomita seitsemän vuo
den vankeusrangaistukseen. Tä-

män rangaistuksen piiriin tulivat näin ne, jotka viivähtivät selustassa "hakiessaan patruunoi-

ta" tai kantaessaan käskemättä
hoitoon haavoittunutta toveriaan. Yli vuorokauden kestänyt
poissaolo
meilläkin kiivaissa

-

taisteluvaiheissa varsin tavallinen - katsottiin aina karkaamiseksi ja ainoa seuraamus oli

6

vankilaan.

Raskaammat rikkeet liittyvät
taisteluvaiheisiin,

ruosiin 1941 ja 1944.

Jatkosodan liikekannellapa-

esi-

maalla, itärajan kunnissa ja eteläisellä Uudellamaalla.
Pakoilu keskittyi yleensä varsin harvoihin kuntiin, mikä kertoo "porukkapelistä". Kuriosi-

teetin muodostaa Ruoveden
kunta, josta metsäkaartilaisia
löytyi peräti 59 kappaletta.
Oikeudessa "kaartilaiset" il-

moittivat tavanomaisia

syitä.
Selitysten ehdottomana huippuna voidaan pitää ruoveteläistä,

joka ei vielä elokuun lopulla

l94l

tiennyt maan olevan so

nomääräyken noudattamatta

dassa!

vastaamaan 1497 miestä. Ver-

miehistön, harvoissa tapaukis-

jättämisestä joutui oikeudessa

kun karkaaminen tapahtui vihollisen läheisyydessä tai yhtei-

TALV!SOTA
Ankarista olosuhteista ja epätoivoisesta taistelusta huolimatta
kirjattiin talvisodan aikana vain
1054 karkaamis- ja pakoiluri-

kosta. Kuolemantuomioita ei
näistä syistä tiettävästi tarvinnut käyttää.
Sodan jälkeen tuomiot yleensä lyhennettiin armahdukin.

JATKOSODAN
LIIKEKANNALLEPANO
Koko jatkosodan aikana karkaamis- ja pakoilurikosten luku on
jo toista suruusluokkaa yhteensä lähes 29 000. Oikeustapausten jakautuminen vuosittain nä§y seuraavasta tilastosta. Numerot tarkoittavat Sotaväen rikoslain pykäliä.

tunnettiin

Kannattaa todeta, että metsä-

gaistuksen.

määrättiin syksyllä 1944, että

min päässeet siviiliin talvisodan
koettelemusten jälkeen. Sodan

kaartilaisia oli vähiten Pohjan-

eräissä erittäin pakottavissa ta-

kiivaimpiin

Joukko ei ole varsin suuri ottaen huomioon, että samat miehet olivat vain vuotta aikaisem-

L 799

L47

kuitenkin määrätä vapausran-

pauksissa joukkoosastojen pi
kaoikeudet. Niissäkin oli aina
puheenjohtajana tuomarin päte-

Satakunnas-

3

Tuomioistuimina toimivat
yhtymien kenttäoikeudet ja

man tuomioistuinkäsittelyä.

omaisuuden takavarikointi
valtiolle. Lieventävien asianhaarojen vallitessa voi tuomioistuin

ja

sa.

L 5L5

Täulukkoon sisältyy kovin
eriasteisia rikkomuksia - asemasotavuosien luvut kertovat
yleensä vain "ommoo lommoo"
ottaneista asemiehistä, joista kai

tyi

sinais-Suomessa

-

Yleinen liakekannallepano on iuli3lettu

Pakoilijat kuuluivat

yleensä

,,ELÄMÄÄ

sa alipäällysttiön. Heidän joukossaan oli vain yksi upseeri,

SUOMALAISMETSTSSÄ"

luutnantti Arvo Tirrtiainen Helsingistä, myöhemmin "Stadin
Arskanakin" kunnioitettu. Po

Metsäkaartilaiset majailivat

liittiset syyt olivat muutoinkin

yleensä metsissä tai piilopaikois-

mukana kuvioissa

sa kotonaan. Ruotsin rajalla

sodassa

- olihan maa
kansallissosialistisen

karkurit soutelivat Tornionjoen
yli naapurimaahan.

Saksan rinnalla.

Trillainen oli Asikkalasta löydetty asuinkorsu kuulustelup6ytäkirjan mukaan:
"300-400 metrin piiiissd K:n
talosta tqvattiin V. K:n omista-

"VASTARINTALIIKE"
Maanlainen Suomen kommunistinen puolue, SKP, asettui

maan tilaan kuuluvasta niemekkeestci maahan kaivettu,
roin 3x3k metrin suuruinen ja

kokonaisuudessaan sotaponnis-

teluja vastaan huolimatta siitä,
että useimmat yksittiiiset puo
lueen jäsenet taistelivat rinta-

malla

-

noin 2 metrin korkuinen korsu,

joskus paremminkin

josta pideiteuiin em. K:t sekd
maanviljeiijdt K. S. ja L K.

kuin keskitason jermut.
Välirauhan aikana perustettu
ja vuoden 1940 lopulla lakkautettu Suomen-Neuvostoliiton
rauhan ja ystiivyyden seura oli
pian perustamisensa jälkeen luisunut kommunistien käsiin. Sekin jatkoi toimintaansa maan al-

ja toimi monin tavoin Neu-

la

vostoliiton "viidentenä kolonnana".
T[russa seuran jäsenet jakoivat reserviläisille seuraavaa julistetta:

Korsun seinömdt oli suojattu
pystypuilla, joiden ja maaseinrin vdli oli kosteuden eristtimiseksi tdytetty muurahaispesdl-

lci. Korsun etuseindmcilld oli
Turun seudun perustamispaikoilta häipyi ioitakin miehiå metsäkaartiin

rata meidöt,

kansamme

ja

maamme.
Mutta me emnu halaa sotaa!
Emme hslas kaolh ja silpoutua
herrojen erujen pualesta! Emme

että kaikki läsnäolijat jäävät
pois liikekannellepanosta.

korsusta j4 reikdleipdd, noin 2
kg sianlihaa,750 grammaa voi-

lulua kotiemme hiivitystii, niilkiiii, lwrjuutn
Me ja kol<o Swmen tyokqnsa
lmluaa eliiii rulussa! Vaadimme: Mobilisaatio on heti kes-

TUHOLAISTEOT

siin Valhepropagandan, petosja lupausten avulla se viime

Puolueen jäseniä neuvottiin hidastamaan toimintaa työpaikoil-

ten

meidcit laskettava
kot ei himme ! S ot ava I mist e I ut on
lopeteuava ja nykyisen sotahal-

sodassa sai meiddt houkuteltua

lituksen tilalle on s^atcua rau-

noelämää. Heidän

taistelemaan herrojen puolesta.
Palkaksemme saimme me ja
koko Suomen työkansa puutetta, ntilkdii, sortoa. Annammeko
jdlleen vetciö itserimme rwruistri?
- Tiedömme, että Neuvostoliitto
ei uhkaa maatamme, vaan ettii

haa

RESERVIUISET!
SOTII-/UT!

Suomen suurporvaristo ja sen
sotahallitus uhkaa ajaa meidcit

jiilleen kuolemaan ja ktirsimyk-

ja ystcivyydessii Suomen kansan kanssa. Miksi sitten uusi sotaseikse haluaa elcici rauhassa

kailu? Kenen hyvöksi? Kuka

vaatii sotaa? Suurporvaisto
vaatii uutta teurastwta. Se haluaa sotaa koska se silld luulee
tukahduttavansa kansassa vallitsevan tyytymrittömyyden Se
luulee sodan avul la selvicivrirari
umpikujasta johon sen jcirjetön

hallituspolitiikka on sen vienyt.

Se ryhtyy sotaan ulkolaisten
suurkapitalistien kdskystö - niiden kc*kystö, joille se on myy
nyt maamme ja itsensti. Heidcin
etujen hyvciksi se nyt aikm uh-

keytettcivii

ja

ja

työkansan etuja ajava

hallitus! Ta,efit! Kieltriyty
kirimme jyrktisti lcihtemcistci
kokantumispaikoiltamme ja
kasarmeiltamme minnekäcin

-

paitsi koteihimme! Menkrfit

herrat ja sotahullut upseerit itse
sotimäan rahastikkieraci ja prenikkojen puolesta! Taryrit! Joka

mies kadulle tiistai-iltana kaw
san MIELENOSOITUKSEEN
RAUIAN PUOLESru JA SODA NS Y7:TT T?iJ I,/i VAS ruA N !
Ty ö I tii s ri nt ama I i it t o

Titrun

i I I e g.

piiie s i kunt a.

Samantapaista toimintaa
esiintyi muuallakin, missä seu-

ran paikallisosastot olivat voimakkaita. Ruovedellä tuomi
tuista 59 metsäkaartilaisesta 26
oli SN-seuran jäseniä. Paikkakunnalla oli jopa pidetty "kansalaiskokous", jossa päätettiin,

ta,

Kommunistien toiminta tähtäsi
myös kaikenlaiseen vahingontekoon ja tuholaistoimintaan tais-

televan armeijan
la

ja

selustassa.

vahingoittamaan elinkei-

aseistautua

pieni akkuna valon saamiseksi
s e kd I dmmity s I ait t eena nurkassa uuni, josta maanpintaan asti
johti tiilestö muurattu swukanava. Permannolla oli olkia ja
vuodevaatteita. Lisiiksi twattiin

tuli

myös

ja valmistautua

sis-

sitoimintaan sotilaallisia kohteita vastaan.
Varsinaiset sabotaasiteot jäivät kuitenkin vähäisiksi. Tuho
laisryhmiä tiedetään toimineen
vain Uudellamaalla sekä Ti.rrun

ja Tämpereen seuduilla.
Toiminnan tuloksetkin jäivät
vähäisiksi - esimerkiksi näin:
Rautatieliikennettä häirittiin siten, että syyskuun alussa l94l
vahingoitettiin Lopen rautatiesiltaa ja lokakuussa "Maskun
kaartilaiset" katkaisivat TurunToijalan radan. Elokuussa tuhottiin erään ilmatorjuntapatterin ammusvarasto Pitäjänmäel-

!/2

kg sokeria, noin /z kg korvi-

ketta

ja 34

pulloa maitoa,

joukko ruoka-astioita, kimes ja
saha. Korsun köyntiaukko oli
naamioitu sijoittamalla aukon
kannen ptiiille ohut kerros maata ja lisdloi kawun keskelle po
raltuun reikiiiin oli asetettu pyslyyn kasvava kataja."

Olivathan pojat sotaväessä
oppineet noita rakennushommia!

KOTTPil.o
Asikkalasta löytyi mytis seuraava "kotipiilo":
"Tarkan etsinnrin tuloksena
todettiin, euii heiddn (Nuntonsa
kamain nurkassa oli lattiqan
tehty luukku, joka oli peitetty
lattiamatolla ja jonka pdtille oli
asetettu luukun kokonaan peittrivci pesukaappi. Mainitun luu-

kun kautta pcicistiin kamarin
perrnaruton alle kaivettuun noin

lä. Lisäksi hävitettiin joitakin

Ik metrin syvyiseen, noin lh
metin levyiseen ja rcin 2 metin

viljavarastoja

pit ui s een, rake nnuks en kivij a I an

ja yksi sähkö

muuntaja. Tuholaisten

osuus

eräisiin ihmishenkiäkin vaatineisiin junaonnettomuuksiin lienee

jäänyt epäselväksi.

sisrillri olevaan kuoppaan eli
korsuun Korsun sisdseinöt oli

pcitillysteuy laudoilla ja toisin
paikoin eistetty olkittiyueelld,

7

Roportli
iotko§odon...
olIen korsun yhdeIIc) seinömciIki
noin !/t metrici joka suuntaan
ulottuva. lautaseincil I ci eristetty

ja

avaltavalla ovella varuslellu

yt

syvennys ulostuscimpcirin srii I

tdmislö varten. Korsun periiset
ndstri johti rakennuksen etei.sen
I att i an al I e i I manvai htol uu kku,

mutta mitdän ltimnmitys laitteila ei korsussa ollut. Korsun mr>
lemmilla sivuseinillö oli noin ltz
met rin l evyi set, l audoi st a rake n-

netut makuulavat. Komarin
permannossa olevan luukun
kohdalla olivat pienet tikapuut
korsuun laskeutumista ja sieltci

poistumisla varten, jotqvastoin
mit(uin muuta kulkuaukkoa ei
ollut. Korsussa oli jokaista oleskelijaa varten patja, tyyny ja
peite. Korsusta tavattiin hut>
neuston omistajan veljet H. N.
ja E. N. sekri J. J. - - Korsuun menemisen jrilkeen
oli talon emäntci sulkenut kamarin permanrassa olleen luukun, peitttinyt sen matolla ja
nostarud lisriksi ptitil le pesukaa-

pin, joten korsusta ei

pcicissyt

pois muuten kuin ettci tämci oli
lullut erain nastamaan luukun
pöiillö olleen kaapin pois ja sitten avaamaan luukun Tarvittaessa pöi*tri korsusta pois oli

lattiaan koputtamalla annettu
merkki. Korsussa piileskelleet
olival jout uneet viettrimricin priivdt ja yöt miltei kokonaan korsussa, ollenA. N. kantanut pois
piileskelijriin ulostuksetkin. Si lloin trillöin olivat he kuitenkin
kciyneet kamarissa ja tuvassa
juttelemassa lalonvcien kanssa
ja kuuntelemassa uutisia radion
vrilitykselld.
- - - Asunnon ullakolta otettiin takavarikkrnn yksi tiinullinen suolattua raavaanlihao ja
samoin ullakolla olleesta vaatteiden sekaan piilotetusta puu-

laatikosta 55 kg raavaanlihaa,
jotka kaikesta pcicittcien olivat

kset sivuutja ainakin osak-

sririnnöste I y mciciräy

taen hankittuja

si

karkureiden ruokkimiseksi

varatluja."

Jatkuu gearaavaasa
numerosaa

Soin lulikosleeni

Ioipoleenioellq
Tiroreen
täydennysmiehen

tulo etulinjaan
kesken taisteluja
on vaikeanlainen
tapaus.

Vieläkin
hankalampi on
uuden miehen tulla
suoraan

johtamistehtävään.
Tirlikaste voi olla
totinen paikka.

Kentlålinnoittaminen oli pakkasella
kovaa työtä
SA-kuva

Ilmoittauduin päällikölleni
reservivänrikki Aholalle, joka
tiesi jo odottaakin minua, tervetullutta täydennysmiestä. Ahola

oli pitkä, harteikas ja voimak-

tä, sanoi Ahola.

suuntainen metsäinen mäenrinne laskeutui Kirvesmäen pelloille. Edessä aukealla olevat ase-

Tälvipäivä oli kirkas ja pakkanen kireä. Parinsadan metrin
päässä toisistaan olevat omat ja
vihollisen asemat nä§ivät tänne useista paikoista puiden välistä.

-

Täällä

on

- Siellä taempana on aika
rauhallista, opit vähitellen näihin rintaman ääniin ja muuhun,
evästi Ahola.

JR

2l:n

le, missä isännöi reserviluutnantti Yrjö Jylhö. Hän tarjosi
minulle kahvit ja antoi lähettinsä oppaaksi l.Komppaniaan. jo
hon minut

oli määrätty jouk-

kueenjohtajaksi.

Suomalaiaet oliYai pureutuneel
taukesti Taipal€enjoen suuhun

hyvin:

kaivon.

simme korsukuoppaa.

3.Komppanian komentopaikal-

Tärkkailin maastoa. Asema

oli minusta sijoitettu

Joukkueen johtajaksi.
Oli hyvä saada täydennys-

ni vastuulle. Tänään oli joukkueella vapaavuoro ja kaivai-

polkuja saavuin

neen pinnan lohkaisemiseki.

jaa.

kikohdasta, joka tulisi joukkuee-

kään pimeässä kiemurtelevia

nun ensikertalaisena on vaikea
arvioida oikein, pyydän teiltä

AJp:lta räjähdysainetta jääty-

ohi Jylhän kuuluisaksi tekemän

Aamulla sain tietoja Kakkostu-

1940. Siitä minut opastettiin

Thtustuin ryhmänjohtajiin.
- Jos sattuu tilanne, jota mi-

Poi-

meidät työmaalle. Polku kulki

EN$MMÄINEN PÄVÄ

eteenpäin. Rämmittyäni pit-

kien ehdotuksesta lähetin kolme
miestä hakemaan pataljoonan

Työ tuntui toivottomalta.

kmolalle. Minut määrättiin I

hoidossa. Aamulla vien sinut joukkueeseen ja selostan tilannetta.

kaan puolenyön maissa 15. l.

neiden rintamasotureiden katseet §syvän.

edessä

jan

SAAVUIN Jyväshoviin, eversti

siitä vain munrnen kerrallaan.

apua, sanoin pojille. He nyökkäsivät vakavina.
Korpraali Kolilainen opasti

huutava pula miehistä. varsinkin päällystöstä. I ja II Joukkue
ovat jo pitkään olleet varajohta-

Armas Kempin komentopaik-

Maa oli jäätynyt kivikovaksi.
Rautakangella hakatessa irtosi

kaan näköinen nuori mies. Hän
toivotti minut tervetulleeksi ja
esitteli toisille joukkueenjohtajille, reservivänrikeille M tiel le ja

-

ERLAND PORI

Tervehdin joukkuettani, joka

tarkkaili minua tiukasti. Mahtaakohan tuosta olla näihin
hommiin? Näin näyttivät koke-

Korsutyömaalla etulinjan

oli tasainen aukea

eikä

kuolleita kulmia jäänyt. Vihollisen olisi vaikea lähestyä tätä lin-

mat olivat osoittautuneet erit-

Kotilainen, jämerä kivijärve-

täin tuhoisiksi ja pahoja tappioita tuottaviksi. Tänne rakennettaisiin uusi puolustusasema.
Naapuri piti vihaa roiskimalla tykistöllään sinne tänne metsiin ja pelloille. Silloin tällöin
kuului harvahkoa kivääritulta,
joskus äkäisiä konekiväärisarjo
ja ja ärjähtävä piiskatykin sival-

läinen isäntämies, kolmissa§mmenissä, kävi usein juttelemas-

lus.

-

Se on ihan normaalia, sanoivat pojat.

sa, selosti tukikohtien sijaintia,

tavallisia hyökkäyssuuntia ja
muita tärkeitä asioita.

''ONKO TÄUÄ NYT SE
KESKITYS?"
Vihollisen kaksitasoinen hidas
tiedustelukone lenteli matalalla
linjaa päästä päähän - kuulem-

ma normaaliin tapaan. Mikäs
oli lennellessä, kun ei omia ko
Terenltilån arkapäivää

neita eikä ilmatorjuntaakaan ol-

Soin

lulikosteeni...
lut. Myös tähystyspallo nousi
säännöllisesti roikkumaan narujensa päähän vihollisen puolella
olevan metsikön yläpuolelle. Il-

lalla se kuulemma hinattaisiin
alas. Siellä sekin sai keinua kaikessa rauhassa.

Puolelta päivin vihollisen ty-

kistötuli alkoi vilkastua. Kra-

ti

naatteja tippui ympärille yhä
heämmin. Suurempaa vaaraa
niistä ei tuntunut olevan, paksussa hangessa jäykkinä ammuttujen kranaattien sirpalevaikutus jäi vähäiseksi.

Joukkueen varajohtaja tuli
puheilleni:
- Ennen on joukkue aina ko
mennettu suojaan keskityksen
ajaksi . . .
- Onko tämä nyt sitten keskitys? kysyin vähän ihmetellen.

-

-

Kyllä se on.
Mihinkäs ne miehet ovat

ennen menneet suojaan?

Varajohtaja osoitti paikat pariin valmiiseen pesäkkeeseen.
Läkimme liikkeelle. Se tapahtuikin keivin aikaan, sillä
nyt vanja alkoi työntää rautaa
niskaan oikein tosissaan. Piti
ly<idä maihinkin matkalla suoja-

paikkaan.

Työnnyimme korsuun, missä
isännät tekivät tilaa. Joukkueen-

Läksin kiircesti katsomaan.

Pojat olivat palanneet ja juuri
laskeutumassa monttuun, kun
kranaatti räjähti montun pohjalla. Kaikki haavoittuivat, mutta
vain jalkoihin.
Hirvitti. Millaisra jälkeä olisikaan tullut, jos joukkue olisi ollut töissä montun pohjalla . . .

johtaja kertoili pataljoonan vai

hcista. Tämä kannakelainen
Erillinen Pataljoona 6, jota ko
mensi kapteeni Oiva Onni Saa-

relairen, oli ollut kovissa paikoissa, muun muassa armotto
massa

joulun vastahyökkäykses-

sä Keljassa. Pataljoonan vahvuus oli vähentynyt lähes puo

Sain haavoittuneet

su«-ljaan

tykistön tulenjohtueen korsuun.
Pataljoonasta luvattiin pimcän
tultua lähettää hevonen heitä
noutamaan.

NYT ON KUIN
LÄNSH!NTAMALLA
ltapuoleen vihollisen tykistötuli

leen.

I

- Täppakoot perkeleet vaikka
joka miehen tähän, mutta tästä
ei kirkiisit tule läpi! uhosivat ko
tikyliään puolustavat kannakselaispojat.
Keskitys oli loppunut. Palattiin työmaalle.
Toisesta puolijoukkueesta
juoki lähetti luokseni:
Ne rotuulin haussa olleet
miehet on kaikki haavoittuneet!

jälleen kiihtyi. Lähetin jouk-

-

't0

kueen majapaikkaan ja jäin itse

jälkeen huolehtiakseni haavoittuneista.

Läksin

ykin

joukkueen pe-

rään. Lienenkö kulkenut puoltakaan kilometriä kun raskaan tykistön tuli-isku osui aivan kohdalle.

-

Nyt ei ollut mitään epäselvää
tämä oli tosiaan sellaista kuin

Yriö Jylhå (oak.) telvasodan
korsunsa paakalla kesällä 1942

olin kuvitellut

länsirintamalla

olleen edellisessä sodassa.

Olin juuri keskellä

pientä

ahoaukeamaa. En ehtinyt muuta kuin heittäytyä meahan kes-

kelle polkua

ja

painaa kädet
korvilleni. Muistin, että suu oli
pidettävä auki.

Maa repeili

ympärilläni.

Kaikki vapisi ja heilui. llman-

paineen aallot humahtelivat

ylitse salvatcn

hengityksen.

Lunta ja soraa satoi päälleni ja
vonkuvat sirpaleet suhahtelivat
ylitseni. Aukeaa ympäröivä
metsä rytisi ja roikui oksien ja
paksujcn runkojen katkeillessa
ja silpoutuessa kuin tulitikut te-

kasvoi koko ilmakehän täyttäväksi valtavaki pauhuksi. Katsoessani ylöspäin näin ahoaukeaman puiden latvojen takaa

ni ei ollut osunut edes suurempia kiviä, vaikka lähelläni oli

työntyvän kvmmeniä koneita

kadonnut nä§vistä maan ja

käsittävän

roskien peittoon ja kaiken tämän yllä leijui kitkerä kellertä-

ti kuin

vä usvapilvi.
Ensimmäinen järkevä ajatukseni oli, että ryssä oli käyttänyt
kaasua, joten minun oli pian
päästävä pois kaasupilvestä.

kaksimoottoristen
pommikoneiden laivueen. Näytne lentäisivät puiden lat-

voja hipoen, kun ne siivet leveinä kuin pitopöydän kannet majesteetillisen mahtavana kattona
täyttivät koko aukeaman taiva11n,

Luulin niiden lentävän ylitseni koti§uomea pommittamaan,
kunnes näin, miten yhden maha.sta alkoi tippua J»mmeja
kuin sikaareita rivissä ._ aluki

vinossa rnsnosuuntaan, kääntyen sitten hitaasti alaspäin
suoraan minua kohti!

-

-ja

Nyt tuli lähtö! välähti mie-

räsmyrskyssä.

lessäni.

Onneksi keskitys loppui yhtä
äkkiä kuin se oli alkanutkin ja
siirtyi kauernmaksi takamaastoon. Ihmettelin, että olin sääs-

Sitten tuli rysähdys, jollaista
en elämässäni ole kokenut - en
sitä cnnen enkä sen jälkeen. Se

tynyt sellaisesta myllerrykestä
naarmun naarmutta

-

vain pui-

muutamia pöydänkin kokoisia
pultereita. Polku oli paikotellen

oli kuin nraailnunloppu. Tirntui
kuin maa ja taivas hajoaisivat
rysähtäen päälleni murskaten

Kaasunaamaria ei ollut, mutta
kauhoin käsilläni lunta nenäliinaani, jonka asetin suulleni hengitykseni suojaksi. Sitten juoksin "kaasupilven" läpi. Eihän se
kaasua ollut, vaan palaneen räjähdysaineen jättämää sawa.

Lähdin jatkamaan keskeyty-

nyttä matkaani majoitusalueelle. Polut olivat hävinneet ja
maasto muuttanut muotoaan
pommitetussa metsässä, joten
suunnistin vain etulinjasta kuuluvan ammunnan mukaisesti.
I\{ieltäni ahdisti joukkueeni
kohtalo - oliko se selvinnyt keskityksestä?

den roskia, lunta ja soraa oli satanut päälleni.

rninrrt atonreiksi. Maankamara

Seurailin sotkuista polkua.

kohosi ylös iskien minua vas-

Mutta en ehtinyt kauan ih-

taan. Räjähdyken äänen tunsin

metellä, en edes nousta maasta,

koko ruumiillani. Sitten en vähään aikaan tiennyt mistään mi-

Ir4ajoitusalue tuntui mielestäni
olevan liian kaukana. Polun alkaessa laskeutua Terenttilän
soille totesin olevani täysin ek-

tään. Seuraava aistimus oli

syksissä.

kun yläpuoleltani ilmasta alkoi
kuulua jyminää, joka lähestyi ja

päälleni vyöryvä sora.

MlsSÄ ON
OLENKOHAN
KUOLLUT?
Kun jälleen aloin jotain tajuta
oli kaikki hiljaista ympärilläni.
- Olenkohan kuollut? ehdin
ajatella.

Sitten tunsin painon päälläni

ja aloin liikutella jäseniäni.

Kaikki toimivat enkä tuntenut
minkäänlaista kipua.
Aloin kaivautua ylös mustan
lumen ja maan seasta. Katselin
vielä vähän sekaisena ympäris-

töäni. Kranaatinkuopat rei'ittivät ahon pintaa ja mahtavat lentopommikuopat kymmenkunta
metriä minusta molemmin puo
lin polkua ammottivat. mustin
riekaleisin reunoin. Askeinen

palesuojia

juuri tällaisten tilan-

teiden varalle ja hyppäsin yhteen niistä. Olin pakkasen takia
vahvasti puettuna ja nyt juosta
ravatessani pitkin metsiä oli
hiestä märkänä kuin uitettu koira, väsyneenä ja kiukkuisena.
Jonkin ajan kuluttua näin pa-

rin lumipukuisen sotilaan tulevan vastaan. Tunsin toisen Yrjö
Jylhäksi.
- Mirä sinä täällä teet? §syi
Jylhä.
Paras tunnustaa suoraan,
että olen eksyksissä. . .
Enpähän minä sitä ensin-

-

kiiän ihmettele, sanoi Jylhä. Meillä vanhoilla paikkakuntalaisillakin on joskus vaikeuksia
löytää oikeat polut keskitysten
jäljiltä.
Jylhä opasti minut perille.

SUUTARI
Löysin joukkueeni teltan. Muutaman metrin päässä sen takana

törrötti maasta puolen metrin
pituudelta ilmapommin pyrstö.
Luulin sen kuuluvan etulinjan
kalustoon.

Teltassa pojat ilahtuivat tulostani. He luulivat nähneensä
minut viimeisen kerran, kun olivat todenneet minun jääneen
keskityksen ja ilmapommituksen alle.

JOUKKUEENI?

Menin ilmoittautumaan päällikölle. Hänkin ilahtui ja tarjosi

Etulinjasta alkoi kuulua kiivasta
tulitusta, joka pian muuttui val-

iltakahvit. Minua oli kiiyty etsimässä partionkin voimin, mutta

ei ollut

tavaksi pauhinaksi. Jalkaväen
tuli kiihtyi yhtenäiseksi
rätinäksi, josta heittimien ja

jälkeäkään

aseiden

Näinollen komentopaikan väki
pelkäsi minun hajonneen ole-

piiskatykkien laukaukset tuskin
erottautuivat. Tykistön ääni oli
kuin läheisen ukonilman jatkuva jyrinä. Käsitin vihollisen ryhtyneen keskitettyyn hyökkäyk-

mattomiin.
Kerroin seikkailustani.
- Olipahan siinä tulikastetta
kerrakseen - vähän liikaakin,
totesi Ahola.

seen.

Mieleeni nousi äkkiä hätä.

Mitä jos komppania joutuisi

vastaiskuun ja minä olisin kadonnut? Uskaltaisinkohan enää
mennä näyttäytymäänkään. ..

Luulisivat, että olin paennut

tavattu.

Oli myönnettävä.

- Muuten - onko lentopommi

ollut kauankin siinä joukkueeni

teltan takana? §säisin.
- Mikä ihmeen pommi? Eihän siellä mitään sellaista ole.

Mentiin katsomaan.

Siellä-

taistelua.

hän se oli, suutari. Jos se olisi rä-

koskematon metsä ahoaukeaman reunustoilla oli kuin valta-

Käännyin kiireesti juoksemaan takaisin tulosuuntaani.

jähtäny't,

van riivinraudan raatelema.
Olin täysin kunnossa. Päälle-

Saavuttuani harvahkoa mäntymetsää kasvavalle kankaalle ilmestyi puolen§mmentä hävittäjäkonetta taivaalle kohdalleni
alkaen pippuroida tätä takamaastoa. Onneksi oli polun varrelle kaivettu yhden miehen sir-

Taipaleenioen maastoa Yuonna
1gtl:l

ei joukkueesta olisi
jäänyt mitään jäljelle.
Järjestin aidan pommin ym-

pärille ja painuin petille. Olin
kai unessa ennen kuin olin saa-

nut itseni kunnolla

suoraksi-

kaan.

Ensimmäinen sotapäivä oli
D
ollut rankka.
11

MARIAPEllONMIIIN

Vihollisen
päähyökkäys
Kannaksella
alkoi 10. helmikuuta 1940.
Summan eteläpuolella oleva
Marjapellonmäki
joutui ankaran
paineen alaiseksi,
mutta kesti
suurin uhrauksin

ja lähes yliinhimillisin

OLAVI SIHLÄ

:\

HELMIKUUN 5. päivänä talvisodan vuonna 1940 palasin

kihlajaislomaltani Janakkalasta
ponnistuksin.
Viipurin kautta rintamalle.
Puolustusta johti Matkalla satuin yhteen majuri
Sotisaaren kanssa.
majuri, nykyinen lnuri
Kannaken päävastarintaasemassa oli vihollisen rynnistys
kenraali l^awi
kiivaimmillaan. PPP 5:n
Sotisaaxi
2.Komppania oli ehditty siirtää
jo
Saarenpäähän, kun suuretulinjan
hyökkäys alkoi. Muu osa pataltaisteluhaudoista joonaa heitettiin Marjapellonmäkeen, jossa JR l0:llä oli kuuParabellum
mat paikat. Sain käskyn yhdessä reservivänrik,k:t J aakko Boijeja
kädessä

käsikranaatteja

- Hämeenlinnasta - kanssa
mennä kk-joukkueinemme

nn

vyössä.

eteen Marjapellonmäkeen.

Marjapellonmäestä luovuttiin

SONSAARI JOHTAA

vasta yleisen
vetäytymiskäskyn
yhteydessä.

EDESTÄ
Juuri kun olimme lähdössä Karhulan Kunnalliskodista ampui
vihollinen tarkan tykistökeskityken, vaikka oli iltapimeä.
Vänrikki Boijer ja neljä jääkäriä

haavoittuivat kranaatin sirpaleista. Boijer halusi haavoittuneenakin lähteä poikiensa mukana etulinjaan, mutta saimme

hänet lopulta kuitenkin jäämään pois ja lähtemään sidottavaki. Boijer kaatui myöhemmin Sommeen Samolan tais-

-

telussa.

Matkalla totesimme,

että

LKomppania oli menomatkalla
kärsinyt tappioita kaatuneina.

12
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lIHAMYlHSSÄ

Etulinjan asemat oli jo silloin
ammuttu niin hajalle, että konekiväärit oli aluki sijoitettava
pelkkiin kranaattikuoppiin. Aa-

T

rt
z4r

taen:

-

Vihollinen on asemissa!
Juoksin nopeasti vieressä olevaan majuri Sotisaaren heive-

Ilmoitin vaaratilanteesta hänelleja huusin lähröiseen korsuun.
tiessäni:

-

muun mennessä ehdimme kaivaa jonkinnäköiset poterot.

{;{

Nyt saimme ensi kerran
maistaa, miltä tuntuu olla kovassa tykkitulessa paljaan taivaan alla.

Kunnioitettu komentajamme
majuri Lauri Sotisaari oli koko
ajan etulinjassa ottaen itse henkilökohtaisesti osaa muun
muassa helmikuun 14. päivän
hyökkåiyken torjumiseen.
Korsuista oli ehjänä mäen takaluiskassa enää neljä, muut oliLauri Sotiuari oli etulinian
kenttäkomentaia

vat kranaatit ja ilmapommit tuhonneet. Täisteluasemat olivat
ylhäällä mäen päällä, jonne olin

sijoittanut

II

Joukkueen kah-

dekan konekivääriä.

,,RYNNÄKKÖÖN

.t
,t',

Kello 14 syökyi korsuun ko
nekiväärin ryhmänjohtaja alikersantti Grann Urjalasta huu-

I ,il
w

Mariapellonmäen
etullniaa 6. Z 40
SA-kuva

Hälytyit Vihollinen on alemissa!

['

.

Painun mukaan käsikäh-

mään!

Sotisaari tempasi isosta kakaki käsikranaattia ryölleen ja otti ladatun parabellumin toiseen käteensä. Meillä oli
sasta

mukana taistelulähetit, minulla
jaakiiri Arvo N i e me ki Urjalasta.
Juoksimme nopeasti ylös mäellc, missä lähitaistelu oli käynnissä.

Sotisaari karjui harhauttaen
ryskeen keskellä:
- Toinen komppania oikealta,
toinen komppania vasemmalta!
Rynnäkkciön - huraa!

Iluusimme kaikki neljä yht'aikaa! Se aiheutti suurta hämminkiä vihollisen keskuudessa.

LÄHITAISTELUUN

;1gRr{A!"

IJyökkäystä

Mainittuna päivänä olin ylhääl-

hyökkäysvaunua, joidcn turvin
jalkaväkeä oli päässyt asemiimme saakka. Saavuimme juosten

lä mäellä aamuhämärästä alkaen. Kun tulitus hetkeksi laantui, laskeuduin lumiportaita alas
korsuun juomaan kuumaa teetä
olihan ulkona yli 30 astetta
pakkasta.

-

tuki

viitisentoista

parahiksi taistelun kiivaimpaan

tiimellykeen.
Ylikersantti Huuhlanen Kranaatinheitinjoukkueesta oli juu-..>

,j
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.lihor

moen

. myllyssö

ri

lävistänyt kivääriin kiinnitetyllä pistimellä yhden hyökkääjän, kun hänen takanaan toinen
vihollinen heitti kiväärin poskel-

le tähdäten kymmenen metrin
päästä Huuhtasta selkään.
Sotisaari toimi nopeammin.

Hän tempasi käsikanaatin sytyttimestä, odotti hetkisen ja
heitti kranaatin kohti vihollista.
Kranaatti räjähti pään kohdalla
ja kivääri laukesi samalla luodin
mennessä hivenen Huuhtasen
pään yli. Hän vain vilkaisi hätäisesti taakeen jatkaen taistelua.

Sotisaari tyhjensi sitten tyylikkäästi parabelluminsa hyökkääjiin hyvin tuloksin.
Kaki liekinheitinvaunua
suitsutti palavaa palcöljytervaa
saapuessaan lähelle.

Huusin Arvo Niemelälle:
kivääreillä avoimista etuluukuista sisään!
Niin teimmekin - yht'aikaa.

- Ammutaan

Luukut sulkeutuivat äkkiä ja

vaunut lähtivät vetäytymään.

r

Marjapellonmäon suolainen
tänririnno iatkogodan aikana 194it

Panssaritorjuntatykit tuhosivat ainakin viisi vaunua ja kasapanoksin tuhottiin lisää. Kun
vielä oman tykistön ja heittimis-

tön tuli-iskut osuivat kohdalleen, rupesi myiiskin vihollisen
jalkaväki vetäytymään. Konekivääri- ja kiväärituli niitti melkoisia aukkoja sen hajalle lyötyyn

rivistön.
Hyökkäys lyötiin voimalla takaisin.

YKSTTUSf,Ä
SISSISOTAA
Lähettini kanssa

seurasimme
jonkin matkaa pakenevia vihol-

't4

ilari8pollonmäki
Yiholli3en puoletta.
KuYa on olettu

helmikuueaa 1944

fi

Kansataisteli-
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Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyttyä tavaraa!
Hinta 20 mk/kpl

(*

postitus- ja käsittelykulut)

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.
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lisia ja tuhosimme niitä viclä parisenkymmentä.

24 haavoittunutta, yhteensä 33

Innoissamme olimme edenneet liian pitkälle mäen etuluiskassa oleviin kanaattikuoppiin.

Sotisaaren kysyessä tappiois-

Vetäytyvät panssarit avasivat
kiivaan tykki-

ja konekivääritu-

tankkitykin ammus hautasi hiekkaan Niemelän niin, että vain pääjäi näkyviin. Kenttälapiollani kaivoin hänet kiireesti
vahingoittumattomana esiin.
jonka jälkeen jatkoimme ammuntaa hämärään asti.
Palatessamme Sotisaaren
korsullc hän ihmetteli kovasti
tuloamme

-

olinrmehan jo tap

pioluettelossa.

Vihollisia kaatui paljon, mutta pataljoonassammekin tappiot
olivat yhdcksän kaatunutta ja

.9
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miestä. Lääkintäaliupseeri kersantti Koivula Urjalasta vastasi
tamme:

Yhteensä lähes kymmenkunta hevoskuormaa, herra ma-

juri.

len.
Eräs

o
t,
E

Polkupyöräpataljoona 5 :n ko
konaistappiot Marjapellonmäessä 10.-16. 2. 1940 olivat virallisesti I
miestä. Pataljoonan
2.Komppania oli tämän ajan
muissa tehtävissä.

l6

Aamuyöstä 15. helmikuuta
sain käskyn lähteä Marjapellon-

i TIIAUSI(ORTTI
, VUOSIIGRTAIONSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 20 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-n

Sukunimi

Etunimi

joukkueeni kanssa. Luovutin

Osoite

Puh.

asemat reserviluutnantti Komt>
selle 16. helmikuuta. Koko tuki-

Postrnumero

mäestä kahden konekivääri-

kohta luovutettiin aikaisin
rnulla.

aa-

tr

PostilormiPaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.6. 1986 saakka.
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MAUNO RAEKALLIO

Partiointi talvisodan Petsamossa oli
totista puuhaa.
Matkat olivat pitkät ja olosuhteet

sen reppumme Näsykkäjärvellä

vaikeat.

erään kivipahkan allc. Mukaan

telttoja. Niissä asustivat luulta-

YLLATYS
Matkan jouduttamiseksi olimme tullessamme kätkeneet toi-

olimme ottaneet vain kaikkein
välttämättömimmiksi katso

Ilman Norjan rajamiesten
ymmärtäväistä apua olisi toiminta
ollut vielä monin kerroin

Nautsista yrittämään pikkupartiollamme tähystää laivaliiken-

lustassa aseistettuina, mutta si-

mamme tavarat, jotka sulloimme minun reppuuni. Esa oli
aseistautunut konepistoolilla ja
useilla lippailla, minulla oli
aseena vain kevyt Parabellum.
Meillä oli ollut monta tuskaa
ja vaivaa vartiomiehistä ja kaikista muista piruista ennen kuin
pääsimme turvallisesti Petsamo
joen itäpuolelle.
Lyhyen tammikuisen päivän
alkaessa valjeta saavuimme Pelastusluoren etelärinteelle.
Siinä koimme taas melkoisen

viilipuvuissa, tosin lumipuvut

yllätyken. Emme olisi odotta-

nettä Petsamon Liinahamarissa.

päällimmäisinä.

Silloin puolueettoman Norjan rajapoliisit olivat kaikessa

Olimme jo tehneet yrityken
Liinahamariin lännen puolelta.
Se ei ollut onnistunut. Nyt olim-

neet täällä olevan minkäänlaista
elämää ja liikettä ja kuitenkin

raskaampaa.
Vaikka tekemistä siinä
TAMMIKULIN loppupuolella
oli kaksi miestä, Esa ja tämän kirjoittaja, lähetetty pitkäl1940

ti yli sadan kilometrin päästä

hiljaisuudessa kuskanneet mei-

dät Nautsista Norjan

puolta

Norjan Vuoremiin - muutenhan koko yrityskin olisi ollut
mahdoton. Rajapoliisien ehtona

oli nytkin.

oli vain, että meidän piti olla pu-

keutuneina norjalaisiin hiihto
pukuihin. Niin me nyt sitten
hiihtelimme täällä vihollisen se-

me yrittämässä

Petsamojoen

itäpuolta Pelastusvuoren ja
Kaakkurin §län taitse Liinahamarin itäpuolen tuntureille.

ildrrd,|DNli[fi,\il
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Näsykån alue lånne3lä nähtynå vuonna 1918. Kylän takana näkyy vu6n6

törmäsimme hyvinkin paljon liikuttuun porotiehen. Alempana
näimme §mmenittäin ajoporo
ja, rekiä ja paljon kaikenlaista
muuta kamaa sekä - mikä kaik-

kein kummallisinta!

-

useita

vasti poromiehet - en §lläkään
saanut päähäni miksi, sillä Näsykän §lä oli vain vajaan kilo

metrin päässä.
No - meitähän nuo nyt eivät
tietenkään huomanneet. Poikittaislatuhan siihen kuitenkin jäi
nä§mään, sille ei voinut mitään. Jatkoimme nousua vuorelle.

Vuoren päällä edellä hiihtänyt Esa pysähtyi §säisten:

-

Eikö tehdä pieni mutka

tuonne jokivarteen päin? Kiikaroitais minkälaista elämä nyt on
kasarmilla . . .

Ymmärsin Esan mielenkiinoli asunut wosikaudet tuolla kasarmilla, joka
non. Hänhän

oli tästä Yuoresta vain vajaan kilometrin päässä ja paljon alem-

lOUKUSSA
Kasarmin kentällä olikin jo liikettä. Siellä harjoitteli useita
joukkueita hiihtoa.
Olin juuri ryhtymässä tähystämään vanjojen touhuja tarkemmin, kun vuoren eteläpuo

lelta alhaalta alkoi kuulua

ää-

niä. Ei tuntunut todennäköiseltä, että joku kipuaisi tänne tuon

jyrkän etelärinteen

puolelta,

mutta varma on aina varrnaa,
joten nykäisin kaveriani:

-

Nyt häivytään!

Käännyimme nopeasti lähteäkemme vetämään pohjoiseen päin.

Lähdöstä ei kuitenkaan tullut
mitään.
Kivipaasien pohjoispuolella
oli laaja loivasti viettävä rinne.
Juuri kun aioimme lähteä sitä

ylittämään alkoi alhaalta koivikosta nousta rinteeseen hiihtiijiä
piippalakeissaan - suoraan mei

tä kohti!

Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen!

Olimme loukussa

-

aseelliset

siviilipukuiset miehet tähystelemässä sotilaita vihollisen selustassa. Meidän kohdallamme ei
armoa tunnettaisi. Tämä oli lop
pu.
Petsamonyuonon maaaloa. Tunturi,

iosla täBsä artikkelissa kerrotaan,
on karia$a keekellä alhaalla
Ristinoaivin pohioispuolella oleva
nimetön tunturi Kaakkurista
kilometrin yerran etelä-lounaaaoon

Ei ollut minkäänlaisia

mah-

dollisuukia: lännessä oli pystysuora vuorenseinä, etelässä äkkijyrkkä rinne ja pohjoisessa ja
idässä puuton aukea ja vihollinen.

Tammikuinen päivå on Petsåmon
tundralla lyhyt

Nousimme mitään puhumatta sukilta. Esa veti konepiste
lin selästään, otti kintaan kädestään ja tyrkkäsi kouransa kätee-

pana. Uteliaisuus vaivasi §llä
minuakin - tunsinhan minäkin

ni.

sen pahuken kasarmin, sillä

olin suorittanut asevelvollisuuteni juuri siellä. Olin silloin saanut

höykytystä aivan tarpeekseni.
Tiedustelunkin kannalta ajattelin olevan tärkeää tietää, minkälaista iikkaa siellä nyt asustaa.

Teimme siis sen lopullisen
tyhmyyden, että lähdimme hiihtämään lähemmäksi jokivartta.
Jos emme olisi tehneet tätä sivuhyppäystä vaan hiihtäneet jatkuvasti pohjoiseen Kaakkurin
kylän taitse, olisi tämä partio
matka päättynyt toisin.
Lähempänä vuoren pystysuG

raan putoavaa länsireunaa oli
vuoren päällä muutamia oikein
tosisuuria kivipaasia. Hiihtelimme niitten taa tähystämään.

Hyvästiksi.

Ei ollut mitään puhuttavaa.
Erään kiven juurella oli syvä
kolo. Nykäisin repun selästäni,
otin sen siwtaskusta laatikollisen patruunoita, heitin repun
kuoppaan ja painauduin kiven
kupeeseen.

Kaveri kävi

ase-

maan saman kiven toiselle puo
lelle.
Myisimme henkemme kalliilla hinnalla.
Vihollinen oli enää parinsadan metrin päässä. Rinne kuitenkin jyrkkeni noustaessa ki-

viämme kohti.
Vihollinen lähestyi.
Kylmäsi - aivan kuin jääpala
olisi ollut vatsassa. Akkiä tun-

tui, kuin kuuma henkåiys olisi
kulkenut läpi kehon. Otsalle

+
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Karlalta oleva Pelastusvuori

I

Petsamossa. Se eilailoee

I

viitisentoiata kilomelriå etelään
Näsykäslä YlåluGtarin maa8lo3sa.

Olisiko kirioittaia erehtynyt tunlurin

nim$lä?

huonolla kelillä sen pitäisi olla
jarruttaen laskettavissa. Alhaalla ovat poromiehet, mutta niillä
on tuskin aseita käsillä - mikäli
niille nyt kukaan on koskaan
aseita antanutkaan.
Päätettiin siis näin:
- Jos tänne vielä tulee vanjoja
lähdetään etelärinnettä suoraan

kävi kuinka kävi. Jamrteja ajetaan poro
miehet helvettiin alta pois. lltakin pimenee pian ja siellä alhaalla koivikossa §llä pärjääm-

alas

-

taan sauvoilla

me.

Hiihtoporukka jatkoi entistä
touhuaan.

fory

haittasi jo

vyyttä. Ajattelimme

nä§-

jo lähteä

vähin äänin matkaan, kun van-

joja alkoi taas kertyä paikalle
yhä enemmän - olivat kai taivaltamassa kasarmille päin.

Päiuä Pelsomolr...
nousi hiki, ohimoissa jyskytti ja
suuhun tuli kummallinen kuiva
maku.

Kauankovielä...?
Kolmekymmentä metriä. . .

kaksi§mmentä.. .
Jospa kaikki vain kävisi nopeasti.. . kunpa kaikki olisi jo

ohi...

Sitten kunkin ryhmän ensrm-

kääntyivät vasemmalle kuten

maan rinnettä alas tehden men-

äskenkin. Ja tätä piinallista harjoitusta jatkui: aina kun vanjat

mäinen mies lähti laskettele-

nessään kummallisia kaarroksia, mutkia ja käännökiä. Toiset seurasivat perässä yrittäen

tulivat kohti olimme kiven vie-

nratkia esilaskijaa parhaansa

lemaan

mukaan.

kääntyivät pois.

ressä silmä tarkkana ja vetäydyimme kivien taa taas kuunte-

ja

tähystämään, kun ne

Niin kului parisen tuntia.

Äkkiä edessä hiihtänyt salskea
punasoturi kääntyi jyrkästi va-

Hiihtoharjoittelua!
Koko vartalo herpaantui helpotukesta. Melkein nauratti.
Vaivuin kiven viereen vetämään
henkeä aivan hervottomana vastavaikutus oli todella voima-

Eikö nuo pirun iipat mene
koskaan edes syömäänkään . . .
Huomasin olevani nälissäni,
kaivoin repusta pakkini ja keitin

sempaan alkaen nousta loivem-

kas.

spriitableteilla puoli pakillista

HIIHTOHARJOITUSTA!

Esa murahti:

-

paa idänpuoleista rinnettä ohit-

Sitten terästyin. Vaara ei ol-

kahvia. Juotuani osani repussa

semme. Toiset seurasivat jonos-

lut vielä suinkaan ohi.
Esa tuli kiven toiselta puolelta esiin naama hikisenä ja pu-

olevien norjalaisten keksien kera

sa.

Emme heti käsittäneet asioiden saamaa outoa käännettä.
Mistä oli kysymys?
Ensimmäisenä hiihtänyt mies
pysähtyi noin neljänsadan met-

rin

päässä meistä. Toiset ko
koontuivat hänen ympärilleen
kuuntelemaan.

Annettiinko siellä lopullista

käs§ä meidän likvidoimiseksemme. . .?

Sitten miehet jakaantuivat
kolmeen ryhmään - ja kääntyivät loivaa rinnettä alaspäin.
Meistä poispäin.

18

naisena.
mään.

Hiivimme taas tähystä-

Ryhmät olivat taas alhaalta
tulossa suoraan meitä kohden,
nyt kuitenkin hitaammin kuin
äsken. Käytettiin kaikenlaisia
nousutapoja eikä puuha näyttänyt käyvän juuri muilta kuin
keulamiehiltä. Vaikka hyvin
älysimme vihollisen vain harjoittelevan emme voineet sille mitään, että alkoi taas §lmätä

vatsan pohjassa, kun jonot lähestyivät. Helpotti taas, kun ne

raahasin itseni kolosta pois ja
Esa hyppäsi vuorollaan nauttimaan osansa.

HUONO RATKAISU
riitti! Iltaan oli vielä

Ja hiihtajiä

ja kärvistely kivien takana
alkoi käydä rankaksi.
Oli ryhdyttävä keksimään jo
takin.
Oli alkanut sataa aika tavalla
aikaa

lunta. Pyry näytti vain sakeneja keli oli huono.
Tunsin seudun tarkasti. Etelärinne oli tosin jyrkkä, mutta

van

Tulivat taas yhä lähemmäki.
Olimme saaneet tilanteesta
tarpeekemme. Esa nyökkiisi
päällään etelärinteeseen päin ja
minä nyökkäsin vastaan. Aseet
ja reput otettiin matkaan ja sit-

ten vain suksille

ja

syöksyen

kohti etelää.

HIIHDETTIIN KILPAA

-

Stoi! Kto tam?
Huuto kuului melkein samal-

'--#*-'
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KASKU KIERTÄÄ
TOSI VIKKELA
NOKISUTI

JR 23:n 3.Ibmppanian
III Jouklueen pojol saivat

Syiirin taluru kiin-

ni oravan ja

veiviit sen

työmaalta polatessann

tqskilssaan lorsuutt
Ibrsussa pantiin tuli
lumiinaan

Toni

oli

tul<ossa ja

RANKKA KONMATKA

Porot ia poromiehet liikkuivat

la hetkellä kuin lähdimme liik-

talYisaakaan tu,rturikuruissa

keelle.

Käännyimme

Lisäsimme vauhtia. Hätäisesti vilkaisin taakseni ja näin, että

vauhdissa ollen itään

muutamia miehiä oli lähtenyt
hiihtämään peräärnme. Täkaaajajat olivat kuitenkin jo reilun
kolmensadan metrin päässä ja
rinteeseen oli matkaa suunnilleen saman verran.

Miten tässä käy?
Mitä on lulogsa?

vielä

hyvässä

ja

pian
olimme matalassa koivikossa,
josta meitä ei lumisateessa ja pimeässä vähällä kummalla löydettäisi.
Ketään ei tullut perässä. Siellä ei varmaan ollut miestä, joka

olisi sen mäen pystynyt

laske-

maan.

Hiihtäjistä kyllä selviäisim-

Meillä oli nyt hengähdysai-

me, mutta jos vanjat aloittavat
tarkan osastotulen saattaa joku
luoti osua ennen kuin ehdimme

kaa. Hiihto maistuikin - olimmehan koko päivän värjötelleet
vuorella. Vedimme hyvän mutkan itään ennen kuin lähdimme
hiihtämään eteliiän.

rinteen suojaan.

Täkaa kuuluikin teräviä ko

mentoja ja sitten kiväärin laukaus. Sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Ja siinä oli rinteen reuna! Pai-

nuttiin huimaan laskuun. Jamrtimme sauvojen yläpäillä, jotta
sommat eivät tarttuisi risuihin.
Siinäkin oli oltava varovainen,
sillä sauvoja ei saanut missään

pakkastalvi.

Jos

sa,u tuli sisiiön lonlan olisi pitö-

nyt mennii

haleemaan
metsiistö luusennibv sutiksi, jolu olisi witu wtiiö toruen löpi.
Ituikki ol ivat viisynei tö eiWi vapaehtoisia il-

manntunut.

Lopaha
mauan lorsun ntrtessa
vaniklea puret'a hiljoinen mies, jota ei ollut

pidetty kaikl<ein iilyk-

kiiimpiinii, lusolti:
- Onlun twssa ilmiselvö suti!
Ja niiytti tuuheahiintiiistö ora,aa.

ei meren rantamilla olisi ol-

lut niin lauhaa ja jos ei olisi

sa-

dellut lunta, emme olisi millään
Pelastusvuorelta hengissä sel-

Tuumasta toimun!

Ihmiiruntomi pantiin

myöhemmin tehdä meistä lo
pun. Oli tavattoman raskas hiihtää ja kun viimein aamuyöstä

lanialle, leorsun wi urki
orata towen toiseen
pöähtörl l(al ilul I a ruputettiin vielö periiön
Ja oravollepa Wi

kuulosti tällai-

päästiin Näsykkäjärvelle oli sade muuttunut täydeksi lumipyryki. Emme löytäneet kätke-

piiiistit,

Sto t§ort . . .? Mikäs piru se

aivan tipalla, että me nälkäisinä

tapauksessa katkaista.
Rinne tultiin alas yhdessä humauksessa. Teltatkin sivutettiin
vilauksessa. Joku poromies kuu-

lui telttojen lähellä huutavan
takin venäjäksi

-

jo

selta:

-

Talvi 1940 oli

Silläkin hetkellä oli Nautsissa
ollut neljä§mmentä miinusta.

leuitenkin

on...?
Enempää en ehtinyt kuulemaan.

vinneet.

Samainen lumisade oli

§llä

määmme reppua millään. Oli

ja

väsyneinä puolitoista vuoro

kautta hiihdettyämme pääsimme Vuoremijoen

kämpälle. D

ja

lelpasi! Nokipilvi vain

lensi torten toisesta
lan pikirutsta
oraya sWW sen löpi
ul os j a takaisin

Ifumiiru vdi

mdsiiärl
taas.

Mikko Huttunen, Helsinki
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Konekiyääri oli talvi3odan torluntataisteluissa usein ratkaiseva ase

PIKKU.UIKKI
oli kouo soluri
Matti Laurilan Jalkaväkirykmentti

taisteli

23
talvisodassa

Taipaleenjoella.

Kirjoittaja

kuvaa

tapahtumia ja tunnelmia Terenttilän
suon

eteläpäiissä

Mustaojan maisemilta.
TAMMIKUUN 25.

päivänä

JR 23:n 3.Konekiväärikomppania siirtyi etuliniaan.

Tulialueenamme oli Mustaojan laakso. Aseen sijoitus oli takarinneasemassa h1vä.
Ensimmäinen ilta.ja yö kutuirat rauhallisesti. Itse Mustaoja

tuntui hiukan karmealta.

Siellä

uiällä vastarannalla törrötti p1stvssä muutarna solakka puu. toisia oli pitkin pituuttaan maassa
.juuret ilmassa. Maakuopassa po-

.iat keittelivät priimuksella öljyistä kahvia.
Asemissa oli ennestään paikal-

20

Kär,in soittamassa pataljooia py'1'sin uutta kivääriä.

r'ät viemään taakse konekir'ääriä.

paniasta.

Täysikuu valaisi heikosti. Ase-

VIHOLLINEN ALOITTI

PÄIVÄwöT

ampuva tvkki piti

jatkuvasti
avantoa siinä mistä polku lähti

telivät Mustaojan suojassa

sen

Kranaatinheitin iski
päivää kimakasti omien

Päivällä kranaatinheitin alkoi
taas hakea kiviiäriämme. Ennen
pitkää se saikin osuman aseemme takaosaan, kannukseen, jolloin Koukkari haavoittui. Toise-

na oli vartiopaikalla ollut Marrl

Miiki.

ampumahautaan.

pitkin

miemme eteen.

massa konekir'äärin takana pari
miestä piti vartiota ja loput pyslt-

oikeassa rinteessä.

teeseen .ja suoralla suuntauksella

rinteeseen. Naapurin hmä sijoittui
purosta vasemmalle nousevan ja
jatkuvan taisteluhaudan päähän.

Koukkari liukui näky,vistämmc.
C)jala. konekiväärin ampu.ja. lähti viemään apulaistaan taakse.

jälleen matkalla tukikohtaan.

tukikohtaan.

M ustaojan oikeanpuoleiseen

Ehkä raarallisinta oli sittenkin
musiikki. sehän helposti vaivuttaa kenet l'ain tär.teen uneen.
Onneksi vaihto tuli välillä. niin

la vänrikki Raini Peräliin joukkue lapualaisten kiväärikomp-

jalla olevaan Mustaojan Ykkös-

2.Ryhmä sijoitettiin aserlaan

tinohjelmassa puhuttiin .jotakin

juuri Laurilan rykmentistä. mutta sekään ei auttanut silmät
tahtoivat mennä välillä kiinni.

kiedoimme sitten vain kääreet
toisen.jalan saappaan päälle monin kerroin. Jalassa oli paljon
pieniä reikiä siellä täätlä.
Sitten Koukkari asettui selälleen ahkioon. Valkea turkislakki
piiässä. toinen saapas svlissä ja
juhlallisena kuin Mannerheim

naan

Kun seuraava päir'ä valkeni. tykkituli alkoi jatkuen koko päivän.
Kranaatit ment\'ät rh rastarin-

.lohdossani ollut II joukkueen

Illan.jo pin.rettlä tuli taas rauhatlista.ja alkoi samalla r'äsy'ttää.
Vastustajan lähettämässä kaiu-

ettemme kokonaan nukahtaneet.
Vuorokauden
kuluttua.
tammikuun 28. päivänä. olimme

l9zm

Komppanian komentopaikka tuli Virstakiven maastoon.
Iltapäivällä suuntasimme kulkumme pataljoonan oikealla ra-

MARTTI MUILU

ase-

Koukkarilla

oli

jalassaan

uudet huopasaappaat eikä hän
antanut leikata niit?i halki. Niin

Mäkija Marri Oiutkangnr lähti-

Jäin 5rksin edustamaan n'hja lähdin eteen. jolloin fiÄ'-

mää

ku-Vikki, melko liikkuva sodankävijä muuten. tuli vasemmalla
olevan ryhmän luota asemamme
raunioille. Hänet oli rälillä siirret-

ty mainittuun ryhmään. kun sielä taas närtli puuttuvan toinen

Vikki. ampuja

Vwtrerutrua.

EI HÄTÄ OLE
TÄMÄN NÄKöINEN
Äkkiä tuon naapuriryhmän miehet tr.rlivat .iuosten ja huutaen:

Tuntui. ettii kaikki tuhoutuu.
Ajan taju hävisi enkä tiedä, kuinka kauan makasin maassa. Kun
lopulta kompuroin pystyvn mullan ja puiden alta totesin kaikkialla olevan hiljaista ja illan

jo

hämärtyneen.

Srlmailin maastoa.

Ny

vahvistukseksi.
ryssä hyäkkåiä! Koo-

koo ei toimi!
Pikku-Vikki ennätti vielä vastata:

Silloin alkoi myrsky.
Sen teki vielä karmeammaksi
punertava päivän viime kajo. joka valaisi purouomaa.

Ei sinne päin poiat, te me€t-

tii -ny vliäähän

suuntaha!
Mutta toiset olivat jo kaukana.
Vikki otti kiviiärinsä ja ampui

Rajut tykistön iskut takoivat

Mustaojan suuta

rantoja.

hin.

-

Mu.taoian maaltoa 1942

ja

Kaikki peittyi savuun ja liekkei-

Yritimme hakeutua suoiaan
mikäli ny yksi paikka oli tois-

ta parempi. Vielä pystyssä olevia
puita kaatuili sikin sokin ja suo.
japoterot luhistuivat.

tuli

Mustaojan

-joku

vannaan jotakin keksiny.
Sitten joukkueenjohtaja lähti

poikien kivåärille.
Etumaastosta kuului kovaa

hautaa pitkin vasemmalle, palasi
kohta taas takaisin ja väitti nähneensä siellä vihollismiehiä kyyristyneinä samaan hautaan. En
osannut ottaa asiaa kovin vakavasti. vaan arvelin niiden miesten
siellä odottelevan aamua kaikessa rauhassa. Joukkuejärjesti tietystikin vartion vasemmalle haudan suuntaan.
Tässä vaiheessa påiätin lähteä

Tein konekiväärillä varmuuden vuoksi latausliikkeet ennen
kuin yritinkään ampua. Hyvin
ase toimikin. olihan se ollut hyvässä hoidossa. Pojat olivat hypari kolme laukausta etumiu§toon puron suunnassa. En nähnyt siellä kyllä miäiin, mutta ehkä tämä oli tarpeen "moraalin"

Ny't kuitenkin

suunnasta muuan joukkueenjohtaja ja miehiä eteen. Pian he alkoivat heitellä käsikranaatteja
puron suuntaan
oli siellä

Puro oli nyt tiiynnä mustaa
vettä. Loikkasin sen yli ja menin

melua: Siellä komennettiin. siellä
huudettiin ja naurettiin. siellä valitettiin sekä ihmeteltiin. Pari
kolme miinaa räjähti Mustaojan
varressa lisäten kaaosta.

Taielelun jåtkiå Terenttilåeaå

oli ampumahaudassa ollut
myös kiviiärijoukkuetn miehiii.
En ollut tätä tullut ajatelleeksi.

dessä

komentokorsulle, koska arvelin

länneet aseensa turhan herkästi.
Ammuin kaksi vyöä eturnastoon. vaakasuoraa niittotulta ja 'kylvötulta", jota rauhan
ajan kouluttajat olivat neuvoneet
käyttiimiiän hämään ja pimeän
aikana. Välillä nostin kiviiärin eri
paikkaan ja suuntasin uudelleen.
Tiillä kertaa kukaan ei yrittiinyt-

tilanteen pysyvän

kään vastata tuleen. Kun koko
jatkunut huuto, melu ja valitus oli sekin lakannut. lopetin tu-

Vain suoralla suuntauksella ampuva tykki takoi harvakse,enjonnekin taakse.

Mustaojaan. Liejuinen pohja ei
pitänyt ja reuna murtui sitä mukaa kuin siihen yritin tarttua.
Koetin siinä uidessani huutaa lähettiä. mutta kylmä vesi salpasi
åänen kurkkuun. Hämmästynyt
lähetti ihmetteli, mihin olin joupitkä mies
tunut. Vihdoin hän

TILANNE SELVTÄÄ

alas syvyyteen

ajan

lituksen.

Oli

harvinaisen rauhallista.

Tåimän naapuriryhmän yhtey-

ennallaan

aamuun saakka. Kun muuan lähetti olijuuri pois menossa, liiqrin
hänen mukaansa.
Mustaoja oli ammuttu niin
kauttaaltaan sulaksi, ettii paluumatka oli tehtiivä pitkin puron

reunamia. Astuin liian lähelle
reunaa ja putosin kaulaa myöten

-

huomasi katsoa sinne
ja ojensi kiviiärinsä. jonka avulla piiäsin rantaan.
Lumivaippa jiiätyi heti kovaksi
kuin lauta.
muuten

-

Notkelmaa pitkin tuotiin vastaan uutta konekiviiäriä. Vastaa-

vat ryhmät menivät

eteen.

Terenttilän suolla tuli vastaan
vänrikki Simo Talosela, joka pataljoonan esikunnasta oli lähetetty ottamaan selvliä etulinjan tapahtumista.
Perillä luutnantiksi ylennetty
Latikko olikin uutena

Ava

komppanian pällikkönä. Hän
pahoitteli eteen jåäneen koneki-

vliärin kohtaloa. jolloin yritin
lohduttaa sanomalla. ettei sillä
kiväärillä pitiiisi olla miäiin hät^ä.

Huomasin vasta nyt. et*i olin
lähtenyt asemista oikeastaan ilman lupaa. Jotenkin olin ollut
huolissani siitii. ettii komppaniaportaassa olisi oikea kuva asiois-

tr
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UNTO KETTUNEN

Lumipukuiset
suomalaispartiot
ilmestyivät
talvisodan öinä
vihollisen
nuotioille kuin

'4%

aaveet.

Työnsä tehtyään
ne katosivat
nopeasti hiihtotaidottoman
vihollisen tavoittamattomiin.
Toiminta
edellytti
suomalaisilta
partiomiehiltä
pettämätöntä
kestävyyttä ja
varmaa
taistelutaitoa.
TALVISODAN vuosi oli vaihtumassa.

Kelyt Osasto l2:n ratsumeslari Majew.skin eskadroona oli
kaukopartiotehtävissä. Olimme
majoittuneet tclttoihin Uomaan
kylän pohjoispuolelle. Talvi oli
kova, pakkasta jatkuvasti 30-40
astetta.

Joulukuussu crlimme toimincet Kollaalla. nyt meitä tarvit-

tiin täällä. Tehtävämrnc oli

tiedustella ja sarnalla häiritä vihot-

I

/

t

I

l

th
UUTTA VUOTTA
VASTAANOTTAMAAN
Olimrnc teltassa hartaasti vetämässä venttiä, kun liihctti törmiisi paikalle:

Ryhmlinjoht.lat

kurncntc>

tclttaan käskynjaollc!
- Täitaa olla ticdossa jonkinlaisct tinanvalajaisct. . .
Joku ajatteli älinecn olihan
sotavuoden 19.19 viimeinen ilta.

Pojat kiiviviitkin

kcrsrrntli llaopalo. Vlrustcet
olivat tavrrnnrukaiset: paljon kt>
ncpisttmlcita ja patruunoita, kcvyct kanlarnukset.
Lähdettiin liikkeellc.

Yö

su

jui

vihollista kohtaa-

matta. ,\lueella ristcili kyllii
omien latujcmrne lisliksi vihollispartioidcnkin jiilkiii. mutta
niidcn tekijöitii crnme

tavan-

ncc1.

Hiihtclimmc

jälkiri

päiiasialliscsti

krissii.

Kuusikon takana aukcni suo.

Hiihtclirnmc. kuuntelirrrrnc ja
tähystclinrmc.

Oli jo vuosi 1940.
Edcstii alkoi kuulua ntoottt>

ricn iiäntri. Siinä oli vihollisen
huoltotic.

I'}ysiihdyttiin. asctcttiin varnristus cri suuntiin ja suunniteltiin tulevrr krirninta. Tien lähcllii
olcvaun rnctsikkijön t1önncttiin
liikcntecn laskcntaelin.

lista, jolla ei ollut majoitusväli-

urakan: ticdustclutehtävii Kiis-

vanhat ladut olivat osoittautuncct cpiitcrvcclli-

ncitä. Yöt nuotioilla värjöttelevä
puna-armeija ei myöskään ollut

nriseliin- Uomaan välisellc vihol-

siksi.

kunnolla hiihtotaitoinen, joskin
cräitä poikkeuksiakin lö1 tyi.

licssu hyökkäys viholliscn mrrjrri-

kcaman poikki ja tultiin erittäin

SUKSET JÄIVÄT
TERVAAMATTA

tusaluecllc. l-iihtö cnncn puol-

tihciiri kuusikkoa

Alikcrsirntti

sopinrassa

lisen huoltoticlle. tilantccn sal-

tayötä.
Partiota liiksi johtamaan luutnantti 1zlr'rr.r apulaiscnaan ali-

uusia

Hiihdcttiin pimciissä

suoau-

kasvavaan
sarrrckkccsccn. Sen halki oli ha-

I I uapalaisen

k'tns-

sa kyltiiilimmc ticn

kattu rujalinja. Oli tosihankala

reunassa
ison kuuscn alla. Piiätinrme pan-

pujotcll;r suksillu tihcrissri rltci-

nir jonkin ajoneuvon matalaksi

fufkfr uufumlrud@myömö
noin kaupanpäältisiksi - ettei
menisi reissu aivan hukkaan,

Konepi.loolimiehen ikuinen
ky3ymyr3 toimiiko

pelkkään tiedusteluun.

are pakkerera?

Katkoimme puhelinjohdot.
tulikin mutkan takaa

SA-kuva

Samassa

henkilöauto, jossa

oli

edessä

kaksi miestä, upseeri minun
puolellani.

Varma on

varmaa ajattelin

tähdätessäni tuulilasiin upseerin
kohdalle muutaman kymmenen

metrin päästä.

Klikl
Konepistooli oli jäässä, liikku-

vat osat menivät etcen laiskasti

kilahtaen eikä patruuna syttYnyt. Harmitti vietävästi - juuri
hetkeä aikaisemmin olin tarkistanut aseen kunnonja kuitenkin
pakkanen teki tepposet.
Tempaisin nopeasti liikkuvat
osat jälleen taakse. Auto oli kuitenkin jo ohittanut meidät ja
ammuin sitä perään. Sivulasin

"Tailaa olla
tiedosså

ionkinlailet
linanvalaiaiset.. ."
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ollut upseeri kaatui
kuljettajan päälle ja auto oli vähällä törmätä lumivalliin, mutta
pääsi kuitenkin livahtamaan.
Partiomme jatkoi matkaa etsien vihollisen majapaikkoja.
Sellainen löytyikin muutaman kilometrin päästä. Läksimkohdalla

suuntaan.

Tuskin olin ehtinyt linjalle
kun vastaani hiihteli puna-armeijan luutnantti karttalaukku

ja pistmli vyöllä, kiikarikiviiäri
selässä. Ensimmäiseksi tunsin

hänet liian puhtaasta lumipuvusta.

me yhdessä Haapalaisen kanssa

Tuli kiire. Luutnantti karjaisi

katsomaan tarkemmin, muut
jäivät varmistamaan paluutietä.
Hiivimme lähelle. Koko alue

jotakin, mitä en ymmärtiinyt.
Minulla oli käsissä koirannahkakintaat ja konepistooli kaulalla,
mutta sittenkin kerkesin ampua

oli täynnä havu-ja turvelaavuja,

joiden edessä paloi nuotioita.
Kenttäkeittiön vieressä oli parikymmentä miestä paahtamassa
sukiaan. Matkaa sinne oli viitisen§mmentä metriä.
Avasimme tulen samalla sekunnilla. Aseet toimivat nyt ja
tervaajia kaatui nuotioon - kipi
nät vain sinkoilivat. Heitimme
vielä käsikranaatit joukkoon ja
häivyimme. Ei ollut aikaa mennä tarkastamaan sopan laatua
keittiiissä.

KTPERÄ KONMATKA
Irtaannuimme

ta

poistuimme

ensimmäisenä

Sitten vain tavarat talteen!
pistoolei-

ja kellon, kaverit jakoivat muut kamppeet.
neen, karttalaukun

dyimme samalle ladulle, jota

suunnan, sanoi luutnantti Latvus. - Vihollinen on seuraillut
meitä ja on nyt ilmeisesti jossa-

pitkin olimme tulleet vihollisen
selustaan.

Totcsimme, että eräällä suolla meitä oli seuraillut parinkymmenen miehen porukka viholli-

kin suon laidassa puuhaamassa

sia. He olivat kuitenkin väsyneet ja kääntyneet takaisin.

pohjaan saakka. Hiihto

Erääseen rinteeseen

väijytystä.

Lumi oli pehmeää ja upotti
dasta

ja

raskasta.

vanhalle ladulle

oli ladun

varteen heitetty kummallisia

Oli

ja

oli hi-

palattava

jatkettava

matkaa entistä varovaisemmin.

Läkimme etenemään tun-

limme niitä aikamme, kunnes

kuulimme takaamme

totesimme, että niiden sisällä oli
räjähdysainetta. Ne olivat ilmei-

nustelijoina, minä edellä ja Haapalainen perässä. Pian saavuimme tiheässä kuusikossa olevalle

Suunnistimme kotia kohti.
Joidenkin mutkien jälkeen pää-

up

seeri.

Otin haltuuni vyön

purkkeja sinne tänne. Ihmette-

ensim-

nyt konepistooli

nantin takana ollut toinen
Nuotioillaan väriötteleyåt yenäläiset olavat ro3ku3 helppo laali3 meikålärallo
partioille

maisemista parasta vauhtiamme. Kesti kauan cnnen kuin
mäiset laukaukset.

-

toimi. Saman tien kaatui luut-

rajalinjalle, jonka olimme jo tulomatkallakin ylittäneet toiseen

sesti jonkinlaisia latumiinoja.

Nyt pojat otamme uuden

TOSSU 01{ SUKSTA
VARiIEMPI
Thtkimme tarkemmin ympäristöä. Kävi ilmi, että porukka oli
ottanut pitkiit johtajien kaaduttua. Tiheåissä kuusikossa oli suksien kääntäminen ollut vaikeaa
ja kaverit olivatkin tehneet radikaalin periaateratkaisun: sukset

oli jätetty

paikoilleen kiirjet

meihin päin ja turvauduttu töp

fiisiin

-

tossupolku johti taaksekavereiden

päin. Annoimme
mennä.

'Nyt otamme uuden auunnan"

Emme kuitenkaan eniiä uskaltaneet jatkaa vanhaa latua,

vaan otimme uuden suunnan,
joka vei hieman kaartaen majapaikalle.

Karttalaukku

a
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olivat tärkeitii. Niistii nä§ivät

ti

t

,

§
,

§
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papereineen

vietiin suuriin esikuntiin.
Olimme lepäilemiissä teltoilla, kun luutnantti Latvus tuli sisään ja piti oikein puheen:
- Fojat! Olemme saaneet rykmentin komentajalta kiitokset
hyvin suoritetusta partiomatkasta. Karttalaukussa olleet paperit

,"L'

t

t

å

muun muass:r kaikki alueella
olevat vihollisen varmistusladut,

joita partio juuri oli miinoittama§sa.

Tämän perusteella annettiin
sitten käs§, etteivät meikiiläiset partiot endzi saaneet

\a \\
*.-\,-\\\
-_\

r-4.å

Myöhemmin saimme vielä
vangin, joka kertoi haavoittuneensa uudenvuodenyönä suksentervausnuotiolla.
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valmiita latuja.

tr

olorve rö
Tolvajärven suunnan taistelut
kuuluivat talvisodan raskaimpiin.
Joukkojemme johtamistapa oli

oli

takana.

I./PPP 7 sai neljän vuoro
kauden lepoajan. Saimme saunoa ja nukkuakin. Aloimme vähitellen uskoa itse kukin, että
meistäkin voi joskus tulla tavallisia kansalaisia.
Vaikka ei se lepo täysin rauhallista ollut. Vihollisen hävittäjät kävivät ammuskelemassa ja
pari miestä.haavoittui. Pommit-

tajatkin muistivat

pataljoonan
kuormastoa, mutta onneki eivät osuneet.

oli matkaa 12 km. Olimme läh-

hyökkäyskaistamme oli Aittojoelle menevän tien suunnassa. Rintamahyökkäyksellä oli

ylitettävä Agläjärven kylän aukea.

Hyökkäystä johti eversti lflkävin
edellisenä yönä tiedustelemassa

jarun, jonka käs§stä

tä.

LEPO ON OHI
19.12. nousimme 30 asteen pak-

kasessa kuorma-autoihin, jotka
sotaan.

Otimme etulinjat vastaan ÄgH-

järvellä 20.12. Olimme

kaki

hollista takaa mahdollisimman

ja

Komppania sai uuden päälli
kön, luutnantti lzinon Hänellä
oli aluksi outoja menettelytapo
ja. Päällikkömme tasaantui kuitenkin muutaman päivän pääs-

veivät meidät jälleen

nä aikana tykistön keskitykiä,
jolloin komppaniamme miehistä
kaatui kaki ja haavoittuneiden
määrä oli suuri.
Sitten jatkettiin hyökkäystä.
H-hetki oli 22.12. iltapäivällä

täällä niinkuin muuallakin
perisuomalainen: johtajan oma
esimerkki oli usein ratkaiseva.
Hyökkäys toteutettiin
loppuvaiheessaan harkiten ja
neuvotellen, tappioita välttäen.
fOlvetÄRvEN taistelu

ittofoe

niissä

vuorokautta. Saimme tä-

vihollisen konetuliaseiden sijaintia. Viedessäni havaintoni hänelle hän kiitti ja sanoi, että ne ovat
varmoja, koska vähän aikaisem-

min käynyt partio oli tehnyt samanlaisen havainnon. Samalla
hän lupasi, että tykistö tekee ko
netuliaseista selvän ennen hyökkäyken alkua.
Hänen lupauksensa piti paikkansa. Vaikka me.ylitimme päivänvalon aikaan Agläjärven aukean, ei ollut muuta kuin joita-

kin ykittäisiä vihollisia

vastas-

teneet sieltä 4. I 2. pakoon paniikin vallassa, koska hyökkäys-

vaunut tuolloin pääsivät tulemaan sadan metrin päähän ja
puolustus oli järjestämättä.

Vihollisen takaa-ajo lähti hyvin käyntiin. Ensimmäiset varmistuket selvitettiin aika no
peasti, mutta vastarinta koveni
sitä mukaa kun etenimme. Pääsimme pitkästi ilman tappioita,
koska meillä oli lumipuvut ja vihollisella ei ollut. Koska oli yö,
me huomasimme mustat möhkäleet hangella ennen kuin he
huomasivat meidät. Sehän oli
selvä. että he jäivät toiseksi.
Ensimmäinen kaatuminen
johtui huolimattomuudesta:
Pekka Tossovainen paru tupakkaansa tulen ja pian tuli nappi
otsaan.

Tien vasenta puolta eteni I
Joukkue johtajanaan kersantti
Uuno Ruotsalainen, joka kaatui-

kin melkein näillä

sa.

Niistä selviydyttyämme

nopeasti Pojasjärvelle asti, jonne

sai

komppaniamme käs§n ajaa vi-

seuduilla
18.8.41. Oikealla puolella tietä

mentiin minun iohdollani.

__>
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Syöksyin huudon suuntaan ja
tapasin sotamies Aapeli Karhu-

Hyökkosim me Ag löiö rveltA
Aittoioelle

sen, joka kcrtoi seuranneensa
touhujani maantien toiselta puo
lelta ja todennecnsa kiperän tilantceni. Kun kctjussa ollcct viholliset kohottautuivat polvil-
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lccn ja kääntyivät ampumaan
pcriiäni sai Aapeli tilaisuuden
kaikessa rauhassa teilata poru-

t

\F

kan mics kerrallaan.

::i.

Mutta tehtävä oli kesken.
Kiiruhdin joukkueeni luo.
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Oikcassa olitte, sunoin.

-

lhan cliiviä ne oli, mutta eivätpä
ole enliä. Mutta nyt on tämä tilanne ohi. Sota kuitenkin jatkuu

ja lähdenrrnc cteenpäin,

ennen

kuin vanja alkaa tapansa mukaan latoil tähän kranaattcja.

I-äksin itse tunnustelijaksi.

liittyi sotamies Eino
Korpelin. Hän oli jo viivytysvaiheen aikanakin toiminut samalla tavalla. Kun olin asiaa joskus
Scuraani

ihmetcllyt vastasi Eino:
- Se tunluu jotenkin niin tur-

,,

valliselta kulkea sinun mukana-

Y:'r4/'

si

...

Olimme edennect vasta muutamia satoja metrejä kun koko

sen yön ensimmäisen kerran
Eteenpäin!

Mutta pqiat olivat

TIUKKA PAIKKA

toista

maastosta johtucn jouduin syök-

mieltä:

synrään vihollisen puolellc. Pää-

- .los nyt lähdemme, meille
käy huonosti! Niissri on varmas-

sin vrrhingoittumattomana

tuli Rauhalan taloksi kutsutun
talon luona.

ti

vuuhditti .juoksuani ampuen ko
ko ajan kiivaasti.
Kivestä oli tulittaviin vihollisiin matkaa satakunta metriä.

E,nsimrnäincn kovempi vastus

clossir olevia . .

.

Vihollincn oli ascmissa nrei-

Mcillä oli hyvät välit poikicn

dän puolcllamn.re tietä aika kor-

kanssa.ja olemmc parhaita ystäviä vielä tänäkin päivänä. Tilanne kiirjistyi kuitenkin niin ki-

kcan mäen päällä. En antanut
kenenkään avata tulta, sillä mei-

dät olisi varmasti

huomattu.

Menimme ctcenpäin ääncttö
mästi

ia pääsimme kuolleeseen

kulmaan muutamien kymmenicn metrien päähän vihollisesta.

Toisella puolen tictä etenevät
olivat maastollisesti paremmas-

sa ascmassa. He tulittivat ticn
yli mcidnn puolen vihollista ankarasti ja vihollincn vastasi ainakin yhtä rajusti.
Viimein laukausten vaihto
loppui. Tuli käsky etcncnrisccn.
Tähystelimme varovasti etecnrme ja näirnme, että vihollrsia

makaa ketjussa

niin

pitkiisti

kuin pimcässä voi erottrra.
Kukaan ci lähtenyt kctjusta
liikkecllc.
Olin varma. ettii vihollisct olivat kuollcct. koska lopcttivat
ampumisen.
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reäksi, että joku sanoi:
Sinut ammutaan, jos pako
tat lähtemään mukaasi.

-

Minähän kun en pakota ketään! vastasin. - Selviän tästä
kyllä yksinkin.
Saman tien läksin eteenpäin.
P2iäsin vihollisen asemiin i[man vaikeuksia - yksikään mus-

ta

möykkv ei osoittanut

En saanut enää vastausta, ta-

junta oli mcnnyt. Hänet toimitettiin taakse.

sutaitoni larpecn! Vaikcudct eiviit kuitcnkaan r,rllect ohi, sillä

jatkui.

Vastaan

jän puclellakin oli.

KAVERI AUTTAA

h:lrrtaan, koska asema oli miclestäni vallattavissa. Määräsin

takana: luodit hakkasivat koko
rrjan kivecn ulvahdellen korvis-

sa. Lisäksi

oli

otettava huo

rnioon toisclta puolclta uhkaava

vaara vihollistahan sillä

Venä-

Yritimme päästä vihollisen
Maantien toisella puolella ole-

Siinri vaihcessu oli pika.iuok-

Etcneminen

tuli ensimmäistä kertaa vihollisen kaivcttu taisteluhauta. jonkr puolustajat olivat kovia poikia. Kun ammuimme ascmia hc
painuivat matalaksi hautaansa.
mutta lähtiessämme etenemään
nousivat jälleen ylös ja aloittivat
kiivaan tulen. Muuan Kananen
haavoittui heti.

Oli orpo tuntu siellä vihollisen

vat kaverit voisivat ehkä auttaa!
Onko siellä ketään suomalaisia'l huusin sinnepäin.
Ili kuulu vilstausta.
Amrnunlu .latkui jonkin aikaa, mutta alkoi sitten harveta
ja loppui viimein kokonaan.
.lussi
hei! huusi loku.

aseensa.

Minä kuolen. . .
Mihin sinua sattui?

ison

mcrkkejii.
Sitten tapahtui krrmrnia.
Kun rohkaisuksi toisille potkaisin 1-htä liikkumetonta kasaa
ja huusin poliilc'
Kuolleitahan nämä on!

ja lähin laukaisi
ohi!

Eino.

kivcn taakse, vaikka vihollinen

elon

Silloin tuli "kuolleisiin" eloa!
Kaikki käiintyivrit minuun päin

kranaatti paukahti.
Voih - auta minual parahti

-

-

Oletko elossa?

-

-

Täysin terve! huusin vas-

taan.

'- Tule sitten tiinncpäin! huudettiin.

Vciinö Räy,tiön suojaamaan etenemistäni pikakiväärin tulella ja
läksin yrittämään hautaan käsikranaattinippu mukanani.

TOTNEN OTTELU
PiiJstiikseni taisteluhautaan minun oli kiivettävä pisteaidan yli.
I-askeutuessani alas vihollisen
puolelle kauhistuin: kolme lumipukuista vihollista
aivan
edessiini vain muutaman metrin

oli

päässä.

Miehet pomppasivat pystyyn.

oi.o
\'#kt

Kummaltakin osapuolelta pääsi
hätäinen karjaisu.

Aikaa ammuskeluun ei ollut
oli toimittava sekunnin sisällä.
Ainoa mahdollisuus oli yrittää lytidä kaverit matalaki kiväärillä. He tekivät saman ratkaisun ja kävivät päälle rotanhäntäpistimillään.
Raivoisat huitaisuni onnistuivat ainakin jossakin määrin,
koska vanjat suojautuivat toistensa taake - vastassani oli
näinollen vain yksi mies. Hurjasti huitomalla sain hänetkin

Sclvisimrne paukusta tap
pioitta, mutta vihollinen kärsi
aika tavalla. Jatkoimme etenemistii muutaman kilometrin
päässä olevaan tavoitteeseen,
rurissä tiesimrne olevan kovirn-

-

man vastarinnan.

N,

OMAN HARKINNAN
MUKAAN
Komppaniamme sai käs§n siirtyä tien yli sen vasemmalle puo
lelle. Oikealla puolella jatkaisi
toisessa linjassa edennyt ja nyt

peräytymään.
Ilmaan lensi vihollisen valoraketti. Sen loisteessa näin vastus-

tajat parcmmin

ja

eteen siirtynyt 2.Komppania.

Siirryimme tien yli. Kun ryh-

dyirnme veljeni kanssa tutki-

onnistuin

?t
lr

suuntaamaan heihin muutamia

napakoita iskuja kiväärinperällä. Vanjat vetäytyivät sen verran taaksepäin, että sain heitetyksi käsikranaatin. He näkivät
sen lentävän ja vetäytyivät edelleen taakepäin. Käytin heti tilaisuutta hyväkseni irtautuakseni epätasaisesta ottelusta.

En muista meninkö aidan yli
pituus- vai korkeushypyllä, osasin kyllä kummankin. Kolme
taistslukaveriani syöksyivät perässäni aidan luoke, johon
miesten matka S drkinienrcn Aa-

to'"".rf

/
!t'

ticn.

Käskimmc komppanian takaisin tien oikealle puolelle, mis-

Srrcmalei.ten hytikkiiyr Äglålärveltä Aittoioelle saavulti t.yoittoenla
iouluaatlonå 1939

vaan vanjaan. Jos olisin hävinnyt nopeudessa en olisi nyt tätä
kertomassa.

Mainittujen hcittolaukausten
jälkeen jatkoin taas eteenpäin.
Tien vasemmalta puolelta alkoi sitten kuulua kovaa pulinaa.

pistimillään hakanneet kiväärini

Kun omalla puolellani tietä ei
ollut rnitään vastassa jatkoin

leeki

'Iicn toisella puolella

kun 2.Komppania panisi hyök-

kcuhkoihin pisti

me vauhtia takaa-ajoon.

ja ilma tuntui

Vihollinen jökötti kuitenkin

osa

synyt pystyssä.

teeskentelivät kuollutta meikä-

asemissaan aukean etureunassa.

Se ei lähtenyt pakoon. Suurin
kaatui paikalleen ja loputkin
läisten päästessä tavoitteescen.

Valekuolleiden joukosta löytyi
yksi suomalainenkin, Kotkassa

jäävän vihollisen ohi.

sc:assa

tuli nruutakin roinaa tai-

ja

vaan triydeltä.

syntynyt

N{cnin hctkeki aivan sekaisin, mutta selvisin pian.

toon siirtynyt kaveri.

salaa Neuvostoliit-

Kävi ilmi, ettii komppaniamme siirtyminen kåisketyltä hyök-

käyskaistalta maantien vasemmalta puolelta koukkaukeen
tien oikealle puolelle oli ollut oikeaan osuva toimenpide: tien
vasemmalla puolella kiisketyllä

Tiitto tutustut-

- ja

rne koukkaukscllamrnc lisäisim-

loppuvan kokonaan. Jotakin palavaa ainetta roiskui päällcni ja
lensi 1'litseni. Yritin nousta ylös,
mutta lensin heti nurin enkä py-

Tilataanpa tiihän tykistG

oli

käykellään vihollisen liikkeelle.

palavia tykin ammuksia. Niiden

Sittcn tuntui koko nraailma

lähelle, että

tä oikcalle. Tärkoitus oli, cttä

rzijähti
suuri rrmnrus- ja räjähdysainevarasto. Maa heilui ja vapisi,

vasemmallc puolelleni

riijähtävän kappaleiksi. Luulin
loppuni viimcinkin tulleen.

tuaan tilanteeseen.
Se tulikin aika pian

seen 2.Komppanian rinnalle sii-

Sitten alkoi ilrnasta tippua

simme apua takanamme toisessa linjassa etenevältä komppanialta.
Sieltä tuli haapajärvinen vänri kki lir?lo joukkueineen.

keskitys, sanoi

sä rl,hmitimme sen koukkauk-

Niiin tulin hiihdel-

etenenristä.

voimin selviä eteenpäin. Pyy-

-

vihollinen §kenisi ko
netuliaseillaan sulkemaan sen
teeseen:

$-*'-

toimesta päättyikin. Otin
heiltä kiväärin, koska he olivat

TYKISTO VALII»TTAA
Totesimme, että emme omin

kautta pääsisi koskaan tavoit-

,''

-------(-'i6},*--

,ar

perän kappaleiksi.

,,'

maan hyökkäyskaistaa, totesimme pian, että komppania ei sitä

kaistalla

niin

mentävä alta

oli nimittäin

vastassa

muun muassa kuorma-auton lavalla oleva nelipiippuinen ilma-

pois. Ennätimnte juuri ja juuri
pois kranaattien tieltä.
Tykistö ampui tarkasti. Kun
syöksyimme taisteluhautaan oli

torjuntakonekivääri,

joka

olisi

siellä valmista: vihollisen asemaan ei ollut jäänyt ainutta-

siinä maastossa tehnyt kamalaa
jälkeä. Sen tulioli tuhoisaa metsässäkin. Onneksi joku sai ampujan aika pian pois päiviltä ja

kaan ehjää kohtaa. Konekivää-

auto aseineen siirtyi meikäläis-

ritkin olivat hiekan

ten käyttön.
Näin oli Aittojoki-linja saavutettu. Tolvajärven raskas taisteluvaihe oli saatettu päätökseen.
T?illä linjalla torjuttiin sitten sa
dan loppuun saakka vihollisen

peitossa.

Elossa oli vain yksi haavoittunut

vihollinen.
Hyökkäys jatkui. L?ikin enti-

seen tapaan tunnustelijana vi-

hollisen perään. Kaksi kertaa
törmäsin yksinäiseen harhaile-

Agläiårven tsesouna taali ,åädä molemmirsa 3odassa polilamatta

lukuisathyökkäysyrityket. tr
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Usltosimme Suursooren
PELLERVO ARVII.,JOMMI

Luovuttuaan Hankoniemestä
venäläiset tyhjensivät saman tien
Suursaaren joulukuun alkupäivinä
1941.
Tyhjän saaren "valtaus" oli helppo
homma.
Vastassa

oli vain ystävällismielisiä

virolaisia heimoveljiä.
Venäläiset valtasivat kuitenkin
saaren takaisin 2.1.1942 pakottaen
siellä olleen pienen
varmistusosaston vetäytymään.
Toisen kerran suomalaiset
valtasivat saaren Pajarin ja
Sotisaaren johdolla hurjapäisellä

hyökkäyksellä

27

.3.1942.
"Tere, Soomi poirsitl" Virolaiaet heimoyelioi ovat vaihtanool puolta

Suursåar€lsa, takana solalaiya Kimmo

i

ensimnräisen keffion
LENTOTIEDUSTELUMME

totesi joulukuun 12.

päivän

oli tyhjä.
Mahtava saari, itäisen Suo
menlahden portti, sijaitsee kesmaissa, että Suursaari

kellä merialuetta. Kotkasta sinne on matkaa noin 40 kilometHaapasaaresta noin 25 ja
Viron rannikolta noin 60 kilo

riä,

metriä.

LArvAsilo urcnrrrÄÄ
SAAREN
Palvelin Osasto Vallealassa, jonka tehtiiviinä oli miinanraivaus.

Minut määrättiin yllättäen raivaaja-hinaaja Kimmon påiälli
köksi ja saman tien sain kiiskyn
ajaa Kotkasta Haapasaareen.

Tälvi teki jo tuloaan ja jäätkin tekivät haittaa pienille aluksille.
Haapasaaressa saimme tietiiä
tavoitteen: Suursaari!

Tirntui juhlalliselta.
Oman henkilökunnan lisäksi
tuli Haapasaaresta mukaan
suursaarelainen vänrikki Esko,
jonka johdossa oli pioneeriryhmä ja muutamia merivartijoita.
He tunsivat mytis saaren hyvin.
Sotalaivamme oli tietenkin
aseistettu: jokaisella oli kiviiäri

tai konepistooli.
Yhteysalus Pukkio avasi väy-

liiä Kimmon, yhteysmoottorivene 53:n ja yhden "rautavillen"

seuratessa. Viimemainitusta
sär§i kuitenkin §tkin jo alku-

matkasta, joten se jäi pois joukosta. Pukkiokaan ei miinavaaran vuolsi voinut tulla edemmiis kuin Haapasaaren maiden
ulottuville - sen syväys oli mui
ta suurempi.

"Maihinnousuosastomme"

kiisitti näinollen vain kaksi alusta, hinaajan ja moottoriveneen.
Ilma oli kaunis, tuuli puhalte-

li kaakosta. Jåiäesteitii väistellen

ja yli

miinakenttien kaarrellen
lähestyimme Suursaaren poh-

tchtiinkin, kun oli ensin käyty
kivellä, mist?i päästiin pois omin
konein ja 53:n vetoalun turvin.
Ilta alkoihämärtää.
Jostakin kuului ampumista
muistuttavaa ääntä. Epäilimme
ensin, että saari onkin miehitetty, mutta sitten totesimme äänien johtuvan miinojen laukeamisesta. Pohjoisrivin alueella

jääkimpaleet lentelivät ilmaan
miinojen rijähtäessä, kun kentän yli tuulen painamana kulkeva jäälautta sai sytyttimet toimimaan. Laivan kannella emme olleet aikaisemmin havainneet tätä ilmiötä, mutta konemestari kertoi jo matkalla kuulleensa näitii ääniä konehuonee-

Jäät puristuivat nimittäin Sue
men rantaa vasten enkä uskonut

Pukkion pääsevän Kalloille
Akkiä näkyi

§län

reunassa

liikettä. Aseet valmiina jatkettiin varovasti eteenpäin.
Vastaan

tuli neljä siviilimies-

- virolaisia. Saarella oli myös
pari hevosta.
tä

Kahden virolaisen

tullessa

Pohjoiskorkealle soudin maihin
Kimmosta. Toinen heimoveljistä löi minua hartioihin ja terveh-

ti

iloisesti:
- Tere, Soomi poissi!
- Tere, tere.

Heimoveljet olivat tulleet

Heitä

s€en.

Hangosta.

Fohjoiskorkealla liehui punainen lippu sirpein ja vasaroin.

alus yöpyi Suursaaressa, jolloin
veikot piiloutuivat metsään
päästäkseen suomalaisten puo

Päätimme mennä saareen aamulla, kun jotakin näkisi.

kuljettanut

lelle. Venäläiset lähtivät ja
"Eesti poissit" jäivät ihailemaan saaren yllä kaartelevia

joiskiirkeä. Tärkoitus oli nousta

PUNALIPPU PUTOAA

suomalaisia lentokoneita.

maihin pohjoisptiähän
puolelta.

Aamulla mentiin saareen vänrikki Eskon johdolla. Pohjois-

Virolaiset olivat teknistä henkilökuntaa, insinörejä.

Ohjasin Kimmon 200-3m
metrin päähän Fohjoisrivistii

korkean punalippu vaihtui sinivalkoisiin väreihin. Sitten jat-

Hailiniemen edustalle.

koimme matkaa Suur§lää kohti.

meidän

piti

lännen

T?ihän

ankkuroida. Niin

En oikein pitänyt ajatuksesta.

Saarella on iålleen suomalainen

vartiomies

Muutaman päivän kuluttua

piti lähteä takaisin
Kotkaan. Pukkio oli tulossa vastaan Kallojen luo.
Kimmon

saakka. Jäät laukoivat edelleen
miinoja ja nä§vyyskin oli heikko. Esitin käsitykseni Vallealal-

ja saimmekin kääntyä matkalta takaisin.
le

Palasimme Suursaareen.
Rannassa saimme kuulla, että Pukkio oli kiinni jäissä lähellä

Ristisaarta

-

siitä ei olisi ollut

apua.

Aikanaan meri jäätyi. Jätim-

me Kimmon saareen ja marssimme jäätä pitkin Haapasaaren kautta Kotkaan. Saareenjäi
vain joukkueen vahvuinen var-

mistusosasto,
pian karkoitti.

jonka vihollinen

Kun saari kevättalvella vallattiin takaisin menin autolla
saareen tarkastamaan Kimmo
laivaa, joka oli talvehtinut saa-

ressa venäläisten valvonnassa.
Se oli likimain samassa kunnos-

sa kuin lähtiessämme.

Vasta

matkalla Kotkaan totesimme,
että Venäjän mies oli juonut
kompassissa olleen spriin, joten
suunta oli pidettävä marssikompassin

avulla.

tr
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Suomuasalmen eråmarkylät ia
-talot oliYat sodan raiYolesla
tuivattomia aruinpaakkoia

tönä vartiopaikan

edelliseltä

täällä toimineelta osastolta.
Tritä järvenrantapainannetta
piti vartiomies Toivo lzsonen
sopimattomana §seiseen tarkoitukseen. Se oli liian kaukana
majoituspaikasta, loivan mäen
alla. Sitäpaitsi vihollisosasto oli
sen

jo aikaisemmin keksinyt.

Ollessaan So/aren kanssa var-

tioworossa 25. l. mietiskeli Toivo eri vaihtoehtoja miten toimia
tullessaan mahdollisesti yllätetyki. Idänpuoleinen sivusta oli
auttamattomasti avoin. Sukset
sisämaahan käännettynä olivat
nämä nuorukaiset varuillaan.

ruPPURIN IUHO
LEO KARTTIMO

Tirppurin talo
sijaitsi

Vihdoin vartioworo päättyi.
Kello 23.00 rämpi uusi vartio

pari jalkaisin Aittojärven rantaan ja jatkoi keskeytymätöntä

Suomussalmen

tarkkailua pohjoisen järviaukeaman suuntaan. Juuri tällä kohtaa oli valtakuntien välinen raja

kaakkoiskulmalla,
valtakunnan rajan
tuntumassa,
Aittojärven
etelärannalla.
Sekä talvi- että
jatkosodan tuhot
tavoittivat
Kyllösten
omistaman kodin.
Elämä Tirppurissa
loppui ainiaaksi.

vain kolmen kilometrin päässä
itä-länsisuuntaisena.
Tultuaan majoitusalueelle
ryhtyivät vartiosta vapautuneet
Lesonen ja Salonen korvikkeen

keittopuuhiin.

Ehti kulua vain

si, että asiat eivät ole kohdallaan.

Vartiovuoroista vastannut aliVihollisan partisaanit ierroriioiyat patäiäå erityisesti heinäkuu$a 194:1.
Viiangin tuholusta kylåslå iäi henkiin vain neljä asukaata kertomaan
kauhulen illasla 7.7. 1943

OLI sivuutettu tammikuun ensimmäinen puolisko vuonna
1940. Suomussalmen suuret,
mahdollisesti koko Euroopan tilanteeseen vaikuttaneet tuhoamistaistelut olivat päättyneet
suomalaisittain onnellisesti. Mo

lemminpuolinen partiotoiminta
jatkui vilkkaana pakkasen huurruttamassa rajaerämaassa.

Ti"rppurin
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talon

siviiliasuk-

vaivaiset

kymmenen minuuttia, kun Toivo kuuli pelätyt laukaukset vartiopaikan suunnalta. Hän arva-

kaat olivat jättäneet kotinsa heti
vihollisuukien alkaessa. Tälo

maiseman

ylle. Ne tiputtivat

kersantti riensi tutkimaan laukausten syitii. Ehdittyään puolirinteeseen sai hän oikealta vastaansa tulta ja tuupertui kuolleena vartiojotokselle.

lessä teräksisen pakkasusvan ta-

Luutnantti Raitaoli ottanut kG

Väijyksistä vartiovuoroa seurannut venäläispartio oli houkutellut vartiomiehet taholleen ja
ilmeisesti suomenkieltä puhuen
onnistuneet aikeissaan. Kolme
nuorukaista makasi nyt elotto
mana vain muutamien metrien
päässä toisistaan. Jäljistä päätel-

kaa ilmestyi turmaa tuovia vi-

mentopaikakseen Tuppurin au-

len oli vihollispartio irtautunut

holliskoneita hiljentyneen korpi-

tiotalon. Uusi joukko sai perin-

välittömästi laukausten jälkeen.

kalustoineen ja tapettuine
kotieläimineen suomalaissotilai-

oli

pommejaan sinne, missä heidän
partiotiedustelunsa oli havainnut suomalaista elämää.

den hallussa.

Epäedullisten säiden vuoksi
oli lentotoiminta täällä ollut vähäistä. Nyt auringon pilkistel-

TAITAVA

VIHOLLINEN ISKEE

poissa. Ruskea ptily levittäytyi
pellon ylle.
Kuului avunhuutoja ja vaikerrusta. Muonamies seisoi silvotun talon vieressä soppakauha
oikeassa kädessään. Hänen korvistaan ja suustaan valui verta.
Pommi oli osunut täsmälleen
talon keskelle. Neljä miestä oli
silpoutunut kuoliaaksi ja neljätoista vaikerteli haavoittuneena,

kauhistuttavat sanat:
- Eiköhän jätetä tähän - kuo
lee se kuitenkin . . .
Toivon onneksi toinen vetäjistä valoi uskoa toveriinsa ja sai

kuka mihinkin suuntaan

jälkeen saatiin potilas jäiselle

paiskautuneena. Toivo Lesonen säi-

lyi ehyenä, samoin kaki muuta
talossa ollutta sotilasta.
Lumella ja pölyllä maustettu
kaurapuuro sai odottaa. Toivo
Lesonen ryhtyi antamaan ensiapua yhdessä muiden metsästä
paikalle rientäneiden aseveljien
kanssa. Ihmeteltävän pian saa-

tiin paikalle hevosia, joilla haavoittuneet kuljetettiin hoitoon.

"Seiaoin tåssä, kun tuolta ilmostyi vihotlisen kaksimoottorinen
pommikone.. ." Toiyo Lesonen muislelee

POMM! rÄYOeXrÄÄ
TUHON

muutti ruokailuaikeet

sekasor-

toiseksi mylläkäksi.

reille.

kean takana sijainneen teltan

Tämän vaistosi huolestuneena komppanian päällikkö luutnantti Raita. Hän kehotti sotilaitaan pysyttelemään taloau-

suuntaan. Puuropakkeineen hän

keaman lähimetsiköissä.
Keskellä päivää saatiin sitten
pitkään kaivattu ruoka taloau-

läiskoneen.

keamalle. Varovaisuus unohtui

täytyi rähmälleen lumikinok-

keen järvelle johtavan talvitieuran varteen - yllättäen tulen
avannut partio oli jo lähietäisyy-

- kuten

seen.

dellä.

Samassa kuului äskeiseltä
ruoanjakopaikalta valtava rysäys. Esineitä viuhui ylitse. Puo
let talosta katosi silmänräpäyksessä ilmaan, niin myös luutnantti Raita sänkyineen. Talon

Toivo ryhtyi suoltamaan luo- minkä vain
aseesta lähti! Vihollinen ampui
vastaan, mutta ei osunut. Partio
väistyi menetettyään yllätys-

puuroa pakkeihinsa komentG
paikkana toimineen talon tuntumassa.

Noin 20 sotilasta oli talossa ja
sen nurkilla. kun pelätty vieras

otteeseen Toivo kuuli hämärtyvän tajuntansa keskeltä

toisenkin vetäjän vielä jatkamaan.

Lumisen

ehti vain vajaan sadan metrin
päähän, kun keki itäiseltä tai-

vaalta kaksimoottorisen

vcnä-

Toivo pysähtyi. Nähtyään ko
neesta irronneen pommin heit-

yläosa ikkunoita myöten oli

erämaaharhailun

kuorma-auton lavalle, toisten
haavoittuneiden sekaan. Kuljetusta vaanineet pommikoneet
syöksyilivät Raatteen tiellä poti-

laskuljetuksen kimpussa. Matkanteko jouduttiin vähän väliä
keskeyttämään.
Toivon tie ei päättynyt Raatteen hangille. Hänen vatsassaan
näkyvä kuoppa kertoo kuitenkin

ajasta, jolloin ratkaisut olivat
.

KATKKI PÄÄTTY!

Toivo Lesonen oli noudattanut päällikkönsä käskyäja lapiskoi mäystinsuksillaan peltoau-

sille niin usein kävi. Korpisoturit
hamusivat kylmennyttä kaura-

kin

veitsen terällä

,,JÄTETÄÄN TÄHÄN,
KUOLEE SE
KUITENKIN"

Tihentynyt partiotoiminta haki
maalcja itäisen maan pomma-

hyväuskoisille suomalai-

tenkin hiissattiin, mutta pariin-

Onneton päivä painui iltaan.

PARTISAANIEN
RAAKUUKSIIN

Toivo Lesonen oli jälleen vartiossa, tällä kertaa lähellä olevan saunarakennuken tuntu-

Kesällä 1943 oli Tuppurin talon
väki palannut evakosta. Vaikka

massa.

turmcltunut, alettiin vähitellen

Uusi vihollispartio lähestyi taloaukeamaa, jälleen Aittojärven
suunnasta. Toivo heittäytyi han-

järjestellä uutta elämää.

teja päin vihollista

mahdollisuuden.

Vihollisen häivyttyä

Toivo

tarkasteli itseään ja ympäristöään. Vain vasemman saap
paan kärkeen oli ilmestynyt luo
din piirtämä naarmu.
Myöhemmin Toivonkin hyvä

onni loppui: hän sai Raatteen

talo oli talvisodassa kokonaan

Sauna

ja aitta korjailtiin tila-

päiskäyttöön. Iisakki Kyllönen
oli raasietussa Tuppurissa neljän lapsensa kanssa toivorikkaana. Perheenäidin oli sairaus korjannut pois jo aikaisemmin.
Sateisena lauantaina 26.7.43
sirten kaikki loppui. Partisaanit
yllättivät navetan nurkalta polkupyörää taluttaneen Iisakin,
jonka he tappoivat kirveeniskulla. Kuusitoistavuotiaan Heimon
vieraat sohivat kuoliaaki pistimillään. Tälon toisen nuoren pe
jan he veivät mukanaan eikä hänen kohtalostaan ole koskaan
saatu mitään tietoja.
Tälon nuoret tyttäret Lempi
ja Liisa joutuivat voimattomina

Myllypurolla luodin vatsaansa.
Soturi tiesi hyvin, mitä tällaincn osuma mcrkitsi ja hän luuli

katselemaan surmantyötä ja
kauheaa hävitystä. He pääsivät

loppunsa olcvan lähellä.
Paikallc osuneet omat miehet

tilapäisasunnon metsänpuoleisesta ikkunasta ja taivalsivat

pitivät Toivon vammaa niin va-

Marjokylään siellä elävien asukkaiden turviin.

kavana, etteivät olisi mielellään

ryhtyneet vaivalloiseen

kuitenkin viime hetkellä pakoon

eva-

Partisaanit tekivät tuhojaan

kuointiin. Ahkioon potilas kui-

neljässä kylässä: talot poltettiin
ja yhteensä nelisenkymmentä si-

viiliasukasta surmattiin.
Talvisodan miehiä

Suomussalmelle

Elämä Tuppurissakin

mui-

iäki.

sam-
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PAI,VETTIKORTTI

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

H uom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peru utu kset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.

SOITTAMALLA

TILAUSHINNAT

Tilaajapalve lu u m me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 12O670

Kotimaahan 12 kk 152 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaalapalvelustamme.

:(!
:6
6
I
'6
J

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

PA,TVETIII(ORTTI

E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien voimassa oleviin
E

!
!

arvontoihin.
Oten mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:

E
E

Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansataisteli -lehden-kk:ksi, alkaenOlen latkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

-/-

-

Sukunimi

198-

Etunimi

Jåkeluosoite
Postinumero

/-

Puh.
Postitoimipaikka

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi iakeluosoite

-/-
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alkaen:

198

-
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masota- ja vetäytymisvaiheeseen. Jutut liikkuvat
yleensä "ruohonjuuritasol-

Tienhaaran taistelun 1944 ja
tietenkin tunnetun parin karkurin tuomitsemisen kuolemaan 1944.

pääasiallisesti jalkaväen
piirissä eri rintamasuunnilta,
joskin muitakin puolustushaaroja ja aselajeja on esillä.
Kirjan nimessä on kustan-

siitä, että kirjan mukaan
asenne näyttää olleen jonkin

tajalle tapahtunut pieni

verran toinen kuin muiden

meen osaan, hyökkäys-, ase-

la"

Kirjallisuutta
TARINAA
TEN SOTAflELTA
Pentti Pirhonen: Stadin ässät, Thmmi, Helsinki 1985,
216 sivua.

Kirjoittaja on haastattelujen
ja kirjallisten lähteiden avulla paneutunut pääkaupunkilaisten toimiin ja taisteluihin
talvisodan JR ll:ssa ja jatkosodan JR 26:ssa. Sotatoimiin ei varsinaisesti puututa,
ne ovat vain taustalla kuvattaessa sodan arkea ja mies-

ten suhdetta ajan tapahtumiin. Mukana olleet tunnistanevat peitenimillä seikkaiIevat Täukit ja Ykät, ilman
peitenimiä esiintyvät monet
tunnetut ässäläiset kuten urhoollinen kersantti Aarne
Saarinen, rämäpäinen luutnantti Sven Oskar Lindgren,
taitava komppanianpäällikkö Väiski Leskinen, vänrikki

Niilo Ryti, luutnantti Victor
Procope ja armoton soturi
Abdrahimin Hasan. Pirho'
nen kuvaa elävästi tämän
epäyhtenäisen, mutta sodan
yhteen hitsaaman joukon
tunnelmia ja kannanottoja
sotien eri

vaiheissa.

S.

RAVAKKAA

SOIAA
Onni Palaste (toimittanut):
Isät katsovat poikiaan, Jatkosodan ääniä, WSOY, Juva

1985, 318 sivua.

Vanha ystävämme ja avustajamme on toimittanut jatkon viime vuonna ilmesty-

neelle sotakirjalleen Aina
Hangosta Petsamoon (Ka-

risto). Molemmat

teokset
pääasiallisesti
Kansa taisteli miehet ker-

koostuvat

-

tovat Jehden parhaista jutuista. Kirja jakautuu kol-

ruotsinkielisen väestömme

sahdus: samalla nimellä on

suomalaisten: he eivät tunte-

ilmestynyt

neet itseään siinä määrin
uhatuiksi kuin idempänä

vuonna 1980

HELlstNKtÄls-

lip

JR 6l taisteli sodassa siinä kuin muutkin huolimatta

tamperelaisen Aaro Salmelan - myöskin avustajiamme
- erinomainen Gummeruksen kustantama sotakirja,

ka

jo-

käsittelee Tämpereen

seudun JR l6:n miesten taistelua talvisodassa Tolvajär-

ven suunnalla.
Palasteen kirjaan sisältyy

joitakin virheitä, jotka olisi
toimitus- ja oikolukuvaiheessa voitu korjata. Ei JR 50:n
komentajan nimi esimerkiksi
ollut Alho vaan Aho. Myös
käytetyissä lyhenteissä on
joitakin kömmähdyksiä.
Kirjailija ilmoittaa haluavansa välittää lukijoilleen
"miesten rehellisiä tuntoja
sodasta, heidän pelostaan ja
urheudestaan". Tätä päämäärää silmälläpitäen on
juttujen valinta onnistunut.
Hyvä kirja ainakin niille,
jotka eivät kovin tarkasti
muista tämän lehden kerrontaa yuosien

varrelta.

E.

RUOTSINKIELISET
SOTIVAT
Tor Högnäs: Ristiretkeläiset, WSOY, Juva 1985,212
sivua.

Kirjoittaja, tunnettu "tutkivaan journalismiin" erikoistunut 1922 syntynyt ruotsiksi kirjoittava lehtimies, palveli jatkosodan lopun ryhmänjohtajana Pohjanmaalla
perustetussa ruotsinkielisessä JR 6l:ssä, jonka komentajana toimi talvisodan Suomussalmen sankari, eversti

asuvat eivätkä lainkaan ymmärtäneet suomea puhuvien

solidaarisuutta Itä-Karjalan
- heidän su-

väestön kanssa

HYMYA LAPI
KYYNELTEN
Heikki Hietamies: Sitä juhannusta ei tullut, Otava,
Keuruu 1985, 201 sivua.
Monen asian taitaja kuvaa
tässä romaanissaan karja-

lais§län elämää Viipurin
liepeillä viimeisenä sota-

vuonna: tytöt touhuavat työ-

leirillään, sotavangit omallaan, rakennetaan, tanssitaankin ja pikkupojat jysäyttelevät maastosta löytämiään räjähteitä. "Yaija"
rakentaa innoin uutta kotia,

kulaisensa olivat lännessä.
Eräissä lausumissa tuntuu

jonka kamariin pannaan

heijastuvan "Munsalan so.
sialismi".
Högnäs kirjoittaa rutiinilla ja taitavasti. Eräin paikoin
kaipaisi tarkempaa tietoa siitä, milloin kirjan paikoin

nushaihin.

ruusutapetit tyttären juhan-

Sitten kaikki romahtaa

-

tulee jälleen lähtö evakkoon.

Varja viimeistelee valmiin
rakennuksen ruusutapetteineen, maksaa palkat maala-

ylikriittinen asenne on koko
joukolle ominainen ja milloin vain alikersantin oma

polttopullon ruusuiseen sei-

J.

ei vieraat miu talovai polta."

mielipide.

KOSKETTAVIA
KIRJElTÄ
Matti Äyräpää (toimitta-

nut): Yhden perheen sota,
Otava, Keuruu 1985, 332 sivua, valokuvia.

Arkeologian professori Aarne Ayräpäällä ja hänen puo'
lisollaan Hannalla, omaa sukuaan Kääpä, oli neljä poi-

reille

ja

paiskaa lähtiessään

nään todeten: "Toista kertaa

Siihen sisältyy koko Karjalan kansan tragiikka.

Hietamies kirjoittaa elävästi, lämmöllä. Hänen kerrontaansa

uskoo.

E.

KODIKASTA
KERRONTAA
Leevi Mikkola: Jälleen elä-

män maku, Karisto, Hä-

tossa, nuorin koulutettiin up-

meenlinna 1985, 230 sivua.
Kirjoittaja, lappilainen opettaja, Sallan maisemissa syntynyt ja kasvanut, tuntee kotiseutunsa ihmiset, heidän
työnsä
tottumuksensa.
Tällä kertaa hän käsittelee
romaanissaan Tirntsan Jannen ja hänen perheensä ponnistuksia uuden kodin raken-

seeriksi merivoimissa.

tamiseksi

kaa, jotka kaikki joutuivat

sotaan. Kaksi vanhinta yleni
upseereiksi radiotiedustelun

palveluksessa, kolmas valmistui aliupseeriksi ja katosi
kesällä 1944 Sinisen Prikaa-

tin riveissä Viipurin pohjoispuolella Murokallion maas-

Kirja koostuu poikien ja

kotiväen sekä laajan sukulais- ja tuttavapiirin kenttäpostikirjeistä,

jotka

antavat

ja

Neuvostoliitolle
menetetyn tilalle. Pika-asutustila kohoaa ahkeralla
työllä Sallan selkosiin toisten
viereen, mutta ajatus palaa

hyvän kuvan pääkaupungin

usein sodan

Högnäs tilittää omia kokemuksiaan kirjassaan, joka si-

sivistyneistön suhteesta so.
taan. Se jakautuu aikajaksoihin, joihin kuhunkin liit-

tiukkoihin paikkoihin, joissa

sältää myös rykmentin sodan loppuvaiheen historian

tyy

asiantunteva katsaus

senhetkisiin

päävaiheet: torjuntataistelut
Syvärillä keväällä 1942, l'rln-

mlln.

Mikkola, taannoinen kirjoituskilpailumme voittaja,
kertoo elävästi. Aito murre
tukee vankkaa paikallisvä-

Alpo Kullervo

Marttinen.

nelisodan syksyllä 1943,

sotatapahtu-

Kodikas ja hyvin toimitet-

tu kirja.

J.

kokemuksiin,

silloinkin kysyttiin miehen
mittaa.

riä.

S.

33

ftipinän terveiset

N.ur*t,rt<arjala Jehti

O

Töpinän terveiset

ker-

too inkeriläisestä Juho Tiikistä
Hatsinan piirin Vohkanan kylästä. Juho vanhempineen siir-

rettiin "pakolla" Suomeen syksyllä 1943. Olot Suomessa oli-

vat

lehden mukaan kurjat:
"Kylmästä ja nälästä ihmiset alkoivat sairastella. Myös Juhon
äiti ja isä sairastuivat ja pian
kuolivat Suomessa keskitysleirillä." Juho palasi Neuvostoliittmn 1944 ja hakeutui Pctroskoihin 1949. - Haastattelun laatija on kiireessä unohtanut, että
Suomesta siirretyt inkeriläiset
karkotettiin Sipcriaan, mistä he
pääsivät vapaiki vasta luosien
kuluttua eivätkä ole myöhemminkiiän saaneet asettua asumaan kotiseudulleen.

a

a
Punalippu-lehti,

oikeastaan

f
l-rappcenrannasta

kerrotaan.

kaunokirjallinen julkaisu, ottaa

että lottapatsaallc ilmestyy joka

vankasti kantaa

päivä tuoreita kukkasia. Joku

naapurissa

kiiynnissä olevaan talousuudistukeen. Lehden pääkirjoituksessa kerrotaan Petroskoissa sijaitsevan Onegan traktoritehtaan asioista muun muassa näin:

"Muttei yksikään kirjoittaja

ole

tarjonnut eikä toimitus ole tilannut kirjoitusta, jossa olisi sanottu, että tehtaalla on suunniteltu
uusi traktori TB-l M, jonka tuo
tantoteho on kaki kertaa suu-

rempi kuin nykyään sarjatuo
tannossa olevan kuuluisan

TDT-

55 -juontotraktorin, mutta tästä
uudesta traktorista on vain puhuttu eikä sen sarjatuotantoa
ole vuosikausiin saatu järjestettyä. Voi käydä niin, ett:ä tämä-

kin uusi traktori vanhenec enhen kuin sen tuotanto aloitetaan."

Ei

näytii herroilla olevan
helppoa Petroskoissakaan . . .

paikallinen "etistyksellincn" oli
kuulemma yrittänyt repiä patsaan istutukia, mutta taPauksen ikkunastaan nähnyt entinen
lotta soitti poliisillc ja nykynuori
pantiin putkaan. Ilmavalvonta
se

toimii aina vaan!

t

-\ {

r
I

a

KuU

tietää? Reino Oksava,
Vemmelsäärentie 6 A 5, 02130
Espoo, haluaisi tiet?iii, kuka on

*,
i

piirtänyt kpeisen mainion jcrmu4.

Ta'itaa

olla TK-piirtäjä A.

LindCberg. Hänen piirrokiaan
painettiin sodan loppuvaiheessa
kokonainen hieno kansio, joka
kuitenkin takavarikoitiin. Sittemmin sitä on löytynyt yksityi
sistä kokoelmista.

h,,

i

O

Ttipinän terveiset

O

Ripinän teruelset

O

Ttiplnän tervelset O

O,u.,n

tässä hirvittää - mitä
lukijat nyt sanovat?!
Silloin tällöin aina joku tilaa-

jamme moittii meitä liiasta
Neuvostoliiton ystävyydestä:
julkaisemme kuvia punasotu-

KASKU KIERTAA

reista, kirjoitamme heistä artik-

keleita, järjestämme matkoja
Leningradiin, Petroskoihin ja
Murmanskiin.
Ja nyt tämä meidän lehtemme painetaan samassa kirjapai
nossa kuin vähemmistökommunistien ja neukkujen yhteinen
Sputnik! Odotettavissa taitaa olla oikein arvosteluryöppy - pitänee panna kypärä päähänja tul-

xÄwÄuNöN
RATKAISU
Taivaan esil(fitailossa
on pitkii rivi lelloja

- Mitäs run wot? kytulija
Ne ant ihmisoileasltel loj a, vastoa fi,hii
Piaui. - Aitw lon jossyy

patkorviin...
a-t

D.ppo Hintikka,

lappeenrantalainen majuri evp, on lähettiinyt

sakin moossa rilataan

toimituksclle melkoisen nipun
entisen Kuven Kaiku -rintama-

i hmi soil@ul<sio,

lehden kuvia, joista lausumme

tiiii viisui
rt.

parhaat kiitohcmme.

T?issä

näytteeksi prhdetyökilpailun
taidersineiden sarjassa toisen

palkinnon saanut alikersantti
Kosti Ahosen puuveistc "Siviilikukko". Siinähåin sitä on pojilla puremista - liekö ollut nälkiitalvena 1942.

»,irräIr-

lcenon ymry-

olann jopa
aaldasjbjestylwssö
mutta missäs on Afganistonin lecllo?
§e on leittiössö

- NälWät

tuulettimena,

vastao

Piaafi.
Ilpo Lrhtinen, Kuusankoski

o

On,o

Manninen, ansioitunut
tutkijamme, liertoo Sotilasaikakauslehden numerossa 10/85,

että Suomen rintamalla oli maaliskuussa 1940 yhteensä 50 jalkaväki- ja 3 ratsuväkidivisionaa
sekä erikoisjoukkoja! Stalin piti
todella meitii suomalaisia arvossa!

Tiiytyy vain vieläkin kiitolli-

suudella muistella poliittista
johtoamme, joka sai rauhan aikaan oikealla hetkellä.

O

f)
f uolustusvoimat
ti

saa

jatkuvas-

uusia hienoja varusteita. Täs-

sä on SOK:n lfukkolan tehtaiden tuote, lämmin talviasu var-

tiomiehelle. Ase vain on van-

- nythän sc kai
PesäEl
pallomaila.
hanaikainen

kuuluu olla se lyhennetty

BANAANI.
VALLANKUMOUS
Eriiiin Wili-Amqilran piercn "tasavollan" laivasto on hujoitulcissa aomercl-

ld.

Iksleen lenilen
amiraalille tuodaan
kiireircn söltlu:

Manssa juwi
tapaltunut vallanlar
moas Piste llmoittalua lummalla prnlella olette Piste
I lp

lzlnitua

Kwsarrkariki

