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PUNA.ARMEIIA OPH NOPEASTI

HYöKffiISMME SYUIIHIUI

TOSITAPAUS

fui

Saapuipa lSp:lle mies
yltä piiiiltii twessil liiii-

pmppii Nltosti laslots-

neen sivulta osuruesta
lorukiviiiirt sai hlusta

ilmawimien luatrunttia on lomamatl<alla siviilikorcella, jolu
sa. Tbircn lonutunnel-

missa oloa runri upsaelrulcaisee lentoemiin-

ri

niille vanlun ilm,awimien vitsin:

-

Ifutsoleaahan sitten,

ettii ohjaaja merld@o
lentopiiiviikirjaan l@ikki lal me lasleutumista!
Yrittiikiiiihiin nyt
KORPRAALI ON
ymmiirtiiii tiitö rumta
KORKEA HERRA
ohjaajaa! sorun lentoKenttätykistörykmente miint ö y stiiviil I i sest i hy ti Zzn Heimolaisen pat- myillen - Hiin on vasta
teristossa tehtiin eråäs- si irtyryt meil I e il m,aoi sä patterissa Yuonna mista eilö vielö oikein
1938 tykkimies Uunit- lwllitse alaa
sasro ns sattumakorpIlpo L,ehtinen, Kuusankcki
raali. Thpaus oli tärkeä
ja patterin vääpeli neu-

voi miestä etukäteen,
miten tuli käyttäytyä,

kun patterin päällikkö,
luutnantti Hutiluincn,
huomenna ilmoittaisi
asiasta.

- Ja päiväraha nousee sitten kaksikymmentä penniä eli kuusi
markkaa kuussar lopetti vääpeli puhuttelun.
Niin sai tykkimies
Uunitsa kaikella kunnialla korpraalin arYon.
Hartain mielin hän ompeli natsat olkaimiinsa
ja filosofoi:
Kyllä minä nyt jo
uskon, että siviiliin
pääsy on lähellä. Ei
minkään hallituksen
budjetti kestä pitkään
näin suuria palkkame-

-

noJa...
R. L., Nummela

so[A-

RENTOA

ILMAILUA

RAJANSA

KAIKELLA
Kenraali Wlkama tarkasti jotakin joukkoosastoa ja osui sikalaart

- Onpas teillö siinö
komea sika, totesi hön
elaimia hoitavalle sotamiehelle.

Heta

Hbi totesi hihun

saa-

lolttu haavoa: yl«si lwti
oli raapissfi frtuuh-

ka4 toiwn lcyntiinyt lotvn neniin alle ja lolmos
puhluissnt ihon lwtlasta afiaminomenan alapwleha
Saatuaan lnidon mies
rrulnittuu ja toteaa:
- Oli se vaan h!»ii ettö
en fiiiitiini kiiiintiinyt. ..
Ilpo Lrhtinen, Kuusankoski

lÄÄxxeer
MESTÄ MYÖTEN
Professori Huald Teir
toimi talvisodan aikana
pataljoonan JSp:n lääkärinä Thipaleen suunnalla.

Pataljoonan ollessa
levossa innostui sen ko-

mentaja ryyppäämään.
Lopulta viina loppui ja
adjutanffi tuli pyytämään lääkäriltä apua
ankaraan kohmeloon.
Teir antoi lääkkeeksi frontosil-tabletteja,
jotka värjäävät virtsan

kenraali!

punaiseksi.
Seuraavana aamuna

suurempi, inrastui sot a-

lääkäri kutsuffiin kii-

mies.

reesti komentajan luo.
Minun asiani ovat
huonosti, sanoi tämä.
Minä virtsaan verta.

kuin minö? kysyi lcenraali taputellen ptlleaa
vatsaansa
- Ei niin suurta sikaa
olekaan kuin herra kenraali, todisti sotamies.
Kenraalia asia huvitti
kovasti-

turin

katkenneen
reisiluun asettamalla sen sisään teräksisen piikin. Miehen

lähtiessä toipumislomalle tohtori kehaisi:

-

Se teidän jalkanne on nyt niin
luja että se kestää

kävellä

hautaan

saakka!

- Meillä

Winu vuonnt oli vield

Oliko niin suui

gAftfu[LASSA
Lääkäri oli paikannut pohjalaisen so-

-

-

Auta nyt minua
vain

jos

voit. . .

Teir antoi kapteenilleen aspiriinia ja kaikki vaivat paranivat.
Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

päin vierähän loppumatka
kantamalla, toteaa
soturi ykskantaan.
Ilpo Lrhtinen, Kuusankoski

SlNÄ JO
SIVISTYSKIN
UNOHTUU!

Onni Toivonen toimi

sotavuosina kansanhuollon johtotehtävis-

sä.

Kansanedustaja

Sylvi-Kyllikki Kilpi tuli
anomaan ylimääräistä
kahvinostolupaa puolueen tilaisuutta varten.
Ei ollut vara myöntää.
Myöhemmin Toivonen osui nokikkain Syl-

vi-Kyllikin kanssa, joka silloin oli eduskunnan sivistysvaliokunnan

puheenjohtaja. Tämä

vilkaisi

kansanhuolta-

jaa kiukkuisesti silmiin
ja pamautti sitten:
- Haista sinä paska!

Rintomoveteroonit
ovot sodon vostustoiio
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Sota ei ole sotilaiden
syy. Entiset rintamasotilaat, kaiken nähneet ja
kokeneet, ovat kaikkein

luotettavimpia sodan
vastustajia. Suomessa

ILMOITUSMYYNTI:
Höylåårnötl€ I (xB[L H;ki
Puhollnvslhde (9G) 1201

lIO

-

lut.

Ldm

SANOMAPATNO

mukaisesti. Arvostus on
parantunut enää ei
juuri kuule sanottavan:
"Mitäs sinne menitte!"
On alettu ymmärtää,
että yhteiskunta lähetti
miehet sotaan ja velvoitti heidät taistelemaan. Vaihtoehtoa ei
kunnon kansalaisella ol-

SWARILLA

rÄunneHAKEMASSA
VAilGN

NAAPURTT rvrrÄslvÄr
TAITAVASN

rzs vuÄrYsVIERAILU

128 VAlrtrA Xrg VÖt-U[
KASARilTN

130 ETULNJAN
PATALJOONAN

JOUKKOSIDOilTA.
PAIKALLA
13II SAKSALAISEN
SOTURN NE

rgo vöyuono

on kuitenkin rintamasotilaiden ansio, että
elämme vapaassa mazuisa, jossa myös yksilön
vapaudet vallitsevat.
Emme voi sanoa voitta-

n@mme sotia, mutta
emme niitä hävinneetkään - lähdettiin puo

lustamaan perusarvoja,
jotka säilyivät.
Sotaretkillä meni lähes viisi vuotta parasta
nuoruutta. Homma otti
monta kertaa tosikoville. Kuolema oli aina uhkaamassa riippumatta
siitä, oliko §seessä
hyökkäys, puolustus tai
viivytys
vaikkapa
siirtyminen käpykaartiin. Vain harva koko
ajan mukana ollut selvisi leikistä ilman fyysisiä
tai henkisiä vaurioita.
Yhteiskunnan olisi

tai

KENTTASAIRAALASSA

ny§isen yltä§lläisen

vÄÄnrsretger

hyvinvointinsa keskellä

138 DMOLLBERG

§ettävä ny§ista

pa-

remmin lyhentämään
velkaansa näille vanheneville sotureille. Viiden
vuoden palkka ylityö-,
syrjäseutu- ja vaarallisen työn lisineen on monien kohdalla yhä maksamatta. Ovelta ovelle
kerjäys alkaa olla häpeällistä. Sodassa terveytensä menettäneiden
pitäisi päästä hoitoon ja
kuntoutukseen anelematta ja jonottamatta.
Näin vain lyhennettäisiin velkaa, ei jaettaisi
muodissa olevia avustuksia.
Vuosisatojen kuluessa on veteraanihuollossa
kieltamättä tapahtunut
jonkin verran edistystäkin: 1600-luvulla, kol-

mi§mmenvuotisen

so-

dan jälkeen, avustus toteutettiin siten, että kuningas antoi kaikkein

armollisimmalla

ase-

tuksella sotavanhuksille
oikeuden kerjätä kirkon

portailla

sunnuntaisin.
Ehkäpä ny§inen ovelta
ovelle tapahtuva varojen keräys vuosien kuluttua tuntuu samalta
kuin meistä invalidihuolto kolmisensataa
vuotta sitten.

Valtio, kunnat,

rakunnat,

seu-

varakkaat
yhteisöt! Nyt alkaa olla
käsillä viimeinen vuosi§mmen velkojen makpian on liian
suun
myöhäistä.

-

Reino Rintala,
Helsinki
111

Roiqnlqkoisel
rohdingiot
solololubnt

r9t6
EERO EHO

Fennoskandian kalotin

taivaalla risteilevät nykyisin
raketit ja ohjukset.
Kuljetukset hoidetaan Amerikasta
Norjaan ilmoitse.
Vielä 70 vuotta sitten oli hevonen
valttia pitkillä taipaleilla
Jäämereltä Suomen rautateille.
Kassiteistä tuli legenda.
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KAIKKI varmasti

muistavat,
miten valtava oli sotatarvikkeiden kuljetus viime maailmanso

ywANlEMl
,rt
TIVALO

l

dan aikana Murmanskin satamasta rautateitse Neuvostoliiton sotavoimille. Vähemmän

MUONIO

tunnettua lienee se hevospelillä

suoritettu erilaisten tarvikkei-

/\

den kuljetus, mikä tapahtui Jäämeren ja Vienanmeren satamis-

ta

soDANKvLA

Pohjois-Suomeen talvella

/

,/ Rtnxuntn

l9 16.

Olen saanut tutustua toimittaja Yrjö Linkolan l92Gluvulla
kirjoittamaan julkaisematto
maan Kemi OY:n historiikkiin,
johon nyt esittämäni tiedot pe-

KANTA.

LAI{II
(NA§(J
NEN

ROVANIEMI

rustuvat.

\

ERISTETTY
KALOTTIALUE

KARUNKI

Muurmannin radan rakentaminen oli pantu alulle vasta 1915,
joten ainoa rautatie, joka palveli

sotavuosina yhdyssiteenä ulko
maailmaan, oli Siperian rata. Se
oli valmistunut vuosisadan vaih-

ULU

teessa. Rata oli kuitenkin ykiraiteinen ja suunnattoman pitkä, noin 6.500 km, joten sen kuloli sangen ra-

jetuskapasiteetti

joitettu.
Kun sodan pitkittyminen vuo
den 1915 sykyllä näytti yhä ilmeisemmältä, heräsi Venäjän
viranomaisissa ajatus sotatarvikkeiden kuljetuksesta hevospelillä talvikelin aikana Jäämeren ja Vienanmeren satamista
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maailmangodan vuogina suunteutui runlar malodlalivirte Murmanrkilta ttclåÖn rilttl€itte.
Enaimmåi.en suur3odan aikana oli Vånåiå myö! erislelys!å atemrlta, mutlr valtasvtl kulictukrt oli ailloin
hoid€ttava hevospelillä Jååmoren 3ålami3ta Suomen r.utetievorkkoon. Tållli.ir leiplloila laalt{rivrl hevoe- ia
porokolonnat sotatalyena 1915-1916

Toi*n

Talyi3oda$åkin hevonen oli yalttia.
Kolonna Iähdössä Kemiiäwellä

vähemmän haittaa. Ivalosta jat-

kui tien suunta Virtaniemeen,
missä ny§isin on valtakunnanraja, sekii sieltä Paatsjokivartta
pohjoiseen, missä tie oli suunniteltu lyhintä tietä Kirkkoniemeen.

Oli selvää, ettei talvitietäk?iän
saatu tehdä vieraan valtakunnan alueelle ilman lupaa. Halleen otti yhteyttii Norjan viranomaisiin, mutta kun asia pitkistyi eikä mitään lupaa tullut,
päätti hän teettää tien omin luvin - tuli mitä tuli!
Muutaman viikon päästä talvitie oli valmis.
Tienteko ei tietenkään voinut

tapahtua salassa Ruijan virka-

"{'"

w,"

kunnalta. Asiasta syntyi ankara
ja lennätinlinja Osloon hehkui punaisena vaihdettaessa sähkeitä röyhkeän tapahtuman johdosta. Niin kuitenkin
kiivi, että kun norjalaiset oli asesananvaihto

pohjoisten sydänmaiden halki
Suomen rautatieverkoston pi!

tettu

tapahtuneen

tosiasian
antaa

riin ja sitä kautta edelleen Venä-

eteen, heidän

jälle.

siunauksensa Halleenin reip
paalle oma-aloitteisuudelle. Kaiken varalta vaadittiin kuitenkin

Mutta ei vain Venäjän armeija kiirsinyt tarvikkeiden puutetta. Myöskin Suomen teollisuu-

den

raaka-ainepula paheni
wonna 1915. Kaikl,lein vaikein

oli tilanne puuvillateollisuudessa. Sen piirissä päätettiinkin
ryhtya jarjestämään puuvillan
kuljetusta Norjan Jäämeren satamista.

oli pakko

pankkitakuu tien raivauksesta
metsille ehkä aiheutuneesta vahingosta.

Vielä oli kuitenkin

ylsi

pul-

ma ratkaistava.

Kirkkoniemen satamassa oli
yki pieni laituri, joka kuu-

vain

lui

sikiiläiselle kaivosyhtiölle.

Suomalaisia kiellettiin jyrkiisti

PUUVILLAA ON
SAATAVA
Puuvillakuljetusta johtamaan
valtuutettiin ltnnart Halleen,

kiiyttämiistä sitä, mutta Halleen
kelsi jälleen keinon: hän osti kapean rantasuikaleen ja rakennutti siihen oman laiturin, johon

puuvillapaalit voitiin purkaa!

jolla oli puutavara-alalla toimineena hyvä paikallistuntemus

Laituri

Perä-Pohjolassa.

merkillisestä pumpulinajosta.

seisoi kauan aikaa pai-

koillaan muistona sotawosien

Halleen valitsi kuljetusreitiksi

Rovaniemen-Ivalon suunnan,
koska Inarissa metsäraja työntyi

tuntuvasti pohjoisemmaksi kuin
Enontekiöllä. Tästä oli se etu,
että lumimyrskyt tuottaisivat

PITKÄ KORPITTE
Kirkkoniemestä Rovaniemelle
on noin 520 km, josta Suomen
puolella noin 350 km. Matka oli
jaettu kolmeen etappiin: Kirk-

koniemi-Ivalo, Ivalo§odan§-

lä ja
,dt(

Ke!åaikåan ei näalle pohioitten
kairoion "teille" ollut asiaa

Sodan§lä-Rovaniemi.

Välillä oleville asumattomille
taipaleille oli rakennettu kämp

113

Raian-

tahiset
rahdinajot,..
piä, joissa oli saatavana ruokaa
ja kahvia ympäri vuorokauden.

Ensimmäinen puuvillalasti
saapui Kirkkoniemeen tammi-

kuun alkupäivinä 1916. Samaan aikaan olivat rahdinajajat
lähteneet matkaan Rovaniemel-

!ä

mukanaan täydet kuormat

muonaa eli "hartsua" kämpille.

Kirkkoniemeen rahtimiehet
saapuivat 17.1. lähtien heti paluumatkalle.
Paali painoi 230 kg. Niitä oli
kuormassa kaki tai kolme. Hevosen kuorma saattoi siis painaa
jopa 700 kg sekii ajaja ja heinäsäkki päälle. Hevosia oli parhaana aikana ty<issä lähes 500ja lisäksi porohärkiä.

Halleenin antamien tietojen
mukaan kuljetettiin 27.4. mennessä,

jolloin kuljetukset oli

lo

Kolonna kutkee

petettava lähestyvän kelirikon

Kuljettiin myös Karungista rau-

la on asiasta kertomassa muistG

Se oli raskas ajajille, mutta vielä

vuoksi, yhteensä 5000 paalia eli
noin I 150 tonnia. Kustannukset

tatien päätepisteestä Kittilään

kilpi.
Ammusvarastojen lennettyä
ilmaan loppui liikenne tällä rei

raskaampi hevosille. Kun lumimyrs§ raivosi tunturissa, ei ollut asiaa puurajan yläpuolelle.
Silloin oli parasta yöpyä tuntu-

tekivät 228 mk paalilta. josta
rahtimies sai 170 mk. Kuormaansio vaihteli siis 350-500 mk
retkeltä. Ilmeisesti se oli aika

paljon, koska rahtimiesten sanottiin ansainneen erinomaisesti.

ja edelleen Muonioon.
Lygnevuonon satama oli sula
läpi talven.
Sotatarvikekuljetuksia johti
Toiminimi Karl Byström, jonka
toimitusjohtaja oli kenraalimajuÅ Thesleff.
Tämä reitti ei hankalien lu-

tillä. Venäjällä ei ollut varaa sijoittaa joukkoja pitkän kuljetustien varmistukeen.

Mittasuhteiltaan ylivoimaisesti merkitykellisin kuljetusreitti suuntautui Kantalahdesta

Sallan kautta

SOTATARVIKKEITA

miolosuhteiden woki saavuttanut suurempia mittasuhteita. Se

on kuitenkin saawttanut kuu-

ta

Läntisin sotatarvikereitti kulki
Rovaniemeltä Kittilän ja Muo

luisuutta lähinnä siki, että jää-

km.

kärien "räjäytyskomennuskun-

nion kautta

ta" tuhosi Vilho Suvirinteen johdolla Kilpisjärven pohjoisran-

Muutama peninkulma Kantalahdesta länteen alkoi hyvin

Palojoensuuhun,

jonne tie päättyi. Siitä jatkettiin
Könkämäenoa pitkin Kilpisjärvelle ja edelleen Lygnewonoon.
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nalle Saanan maisemiin sijoitetun sotatarvikevaraston. Paikal-

Rovaniemelle.
Matkaa kertyi noin 350 km, jos-

Venäjän puolella noin 100

vaikeakulkuinen tunturimaasto,

joka huipentui 12 km:n pitui
seen nousuun

Kaitatunturin yli.

rin juurella olevassa kämpdssä,
joita muuten oli Venäjän puolella neljä. Sallan kirkolla vaihdet-

tiin kelin raskauden vuoksi
yleensä rahtimiestä

ja

hevosta.

KASSTTTELLÄ
Mitään tarkkoja tietoja kuljetetun tavaran määrisfä ei ole käytettävissä. Sallan viranomaisten
ilmoituksen mukaan saattoi

vilkkaimpana aikana olla tien
päällä jopa 2500 hevosta eli vii-

noin 300 hevosta ja rahti Kanta-

lahdesta Kuusamon kirkolle
maksoi samoin 75 penniä kilolta
eli noin 400 mk kuormalta.

HEVONEN ON

VALr-flA
Kokemukset rahdinajosta olivat
olleet varsin myönteisiä. Tämän

johdosta ryhdyttiin sylsyllä
1916 valmistelemaan seuraavan

talven ajoja entistäkin voimaperäisemmin.

Silloisia mielialoja kuvaa hymetsäpäällikkö Fellmanin
joulukuussa 1916 eräälle tuttavalleen lähettiimä kirje:

vin

"Täällä tapahtuu kaikki

he-

vosten merkeissä. Ihmiset ajat-

televat

ja

puhuvat

hevosista.

Kaikki ostavat hevosia, eriiät
mlyvät, toiset vaihtavat, herrat

ja rengit omistavat hevosia, vieläpä rouvat ja neidit muodosta-

Kolmen Yaltakunnan raiapyykillå Kilpirjärvellä 27.41%5. Oikealla Malla-luntu?i, ionka takana on Skabotniin
iohlava lie

oman lukunsa kirgiisit, joita
myciskin vietiin Kuolan niemimaalle vartiotehtiiviin. Useilla
heistii oli vaimonsa ja lapsensa
mukanaan sekåi lisäksi monenlaista irtaimistoa.
Kirgiisit olivat villiä porukkaa vailla mitään tapoja. Kaikki

mikä ei ollut lukkojen takana
hävisi silmänräpäyksessä.
Mutta sallalaiset saivat vielä
riesan omista irtolaisistakin, joi-

ta Muurmannin radan rakennustyöt vetivät joukoittain puG
Alakuriin kylää

leensa. Hekin hävittivät kaiken,
minkä kiisiinsä saivat. Vanhat

1941

sinkertainen määrä Ivalon reittiin verrattuna.
Tie oli Suomen puolella levitetty niin että oli kaksi ajorataa
rinnakkain. Tiestä piti huolta

keuden

vuoki

sellainen miesten

ja hevosten kunnon ja sisun näyte, että se on syytä tulla aikakirjoihin merkityki.
Kansa kutsui muuten tätä tal-

TVH, jolla oli satoja miehiä jat-

vea

kuvasti tietöissä.

johtui siitä, että kiväärit,

l9l6

"kassitalveksi". Nimi

ihmiset aavistelivat maailmanlopun tulevan, kun tämä aines
pahimmoillaan riehui §lissä.

KUUSAMON REITTI

vat yhtiöitä hevosten ostamiseksi. Pankit diskontteeraavat hevosvekseleitä ja mustilaiset tuntevat olonsa olevan kuin kala vedessä, sillä jokaikisessä kadunkulmassa ja kujanteessa tehdään hevoskauppoja. Kaikki tiimä suuren kuljetuken woki.
Kiihko jatkuu siitä huolimatta,
ettei minkäänlaista keliä vielä
ole tullut ja että eläimet ovat
seisoskelleet joutilaina koko pitkän syksyn, eik?i ole edes mitiiän
tietoa tavaroista reitin loppupäiissä. Luotetaan kuitenkin tulevaisuuteen ja Erikssoniin."
Eriksson oli Kemi OY:n piiripäällikkö ja todellinen voimahahmo.
Rovaniemeläisten hevoskau-

ja varustelut olivat kuitenkin ennenaikaisia ja turhia. Vepat

näjän asemahti oli vuoden

jotka tekivät

sotatarvikkeiden

hankinnan laajentamisen tarpeettomaksi. Lähestyvän kaaokmerkit olivat jo

Toinen reitti kulki Kantalahdes-

sen ensimmäiset

ta

nähtävissäja näinjäi uusi "kassinajotalvi" tulematta. Maalis-

maksi osaksi Pohjois-Suomesta,

kattu laatikoihin, joita

mutta muutamia oli Etelä-Suo
mesta saakka. Kuormat painoivat keskimäärin 600 kg ja rahti
Kantalahdesta Sallaan maksoi
75 penniä kilolta. Rahdinajoa
pidettiin hyvänä hankkeena ja
varsinkin ne, joille riitti paluurahtina muonaa ja rehua kämpille ansaitsivat erinomaisesti.
Retki oli kuitenkin maaston vai-

Pohjolassa norjalaisperäistä sanaa käyttäen kutsuttiin kasseik-

Kuusamon kautta Ouluun.
Liikenne ei ällä reitillä paisunut likimainkaan yhtä suureksi
kuin Sallan reitillä, mutta pituutta sillä oli yli 500 km, josta

si.

Venäjän puolella 200 km.

Sallan reitti oli muuten sil«äli
erikoinen, ettei se ollut pelkl,riiä
kassinajoa, vaan myöskin sotilaita kuljetettiin Kantalahteen,
josta he jatkoivat Murmanskiin.
Rata oli tällöin jo valmis.
Tässä joukossa muodostivat

Reitti kulki Knäsön, Ruvan
ja Oulangan kautta Kuusamon

vasväen hevosyhtiötkin

raja§liin ja sieltä Ouluun. Rah-

pejään.

Hevosmiehet olivat suurim-

pat-

ruunat, piikkilanka ym. oli paPerä-

l9l7

alussa kärsinyt pahoja tappioita,

titavarana oli piiäasiallisesti kivääreitä ja piikkilankaa sekä paluurahtina kirgiisien lisälsi elintarvikkeita. Ajossa oli mukana

kuun vallankumous pyyhkiiisi
sitten suuremmatkin asiat histo
riaan. Siinä menivät samassa rytäkässä niin Nikolai II kuin rou-

-

musta-

laisetkin jäivät nuolemaan näp
Kassitalven legendaariset ta-

rinat jäivät kuitenkin pitkäksi
aikaa elämään savottamiesten

keskuudessa.

tr
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Punorotmefio
oppi nopeosti
Jo talvisodan päivinä syntyi omalaatuinen suomalainen
koukkaustaktiikka.
Se perustui meikäläisten hyvään maastoliikkuvuuteen
ja pienen kansan alitajuiseen vaistoon karttaa
tappioita tuottavia rintamahyökkäyksiä.
Jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana suomalainen
taktiikka oli valttia.
Mutta puna-armeija oppi nopeasti eikä sen taktiikassa
enää ollut moittimista kesän 1944 kovissa otteluissa.
ERIK EKHOLM
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SUOMALAISEN taktiikan tavaramerkkinä on usein pidetty
mottien tekemistä ja tuhoamis-

ta. Käsitys ei ole aivan oikea:
motteja ei suinkaan pyritty tekemään, niitä syntyi vahingossa.

Suomalaisten tarkoitus oli
koukkaukella vihollisen

selus-

taan murtaa venäläisten vastus-

tuskyky ja saattaa vihollisen
joukot sekasortoiseen tilaan ja
antautumaan. Vihollinen menetteli kuitenkin usein toisin: se

linnoittautui sopiviin maastonkohtiin ja piti sitkeästi puoliaan
sitoen runsaasti vähiä meikäläisiä joukkoja ja aiheuttaen niille
tappioita. Useat mottilaiset vieläpä pelastivat nahkansa pitämällä pintansa aina talvisodan
loppuun saakka - näin esimerkiksi Kuhmossa ja Laatokan
koillispuolella Kitelän alueella.

Jatkosodassakin hycidynnet-

tiin ja kehitettiin opittua koukkaustaktiikkaa. Sen avulla on-

nistuttiinkin pettämään viholli-

nen kerran toisensa

perästä.

4

Motit olivat nyt lyhytaikaisia ja
tuhottiin muun muassa meikäläisten paremman aseistuksen

ja ampumatarviketilanteen turvin usein nopeasti. Puna-armei-

ja ei myöskään

enää halunnut

jäädä motteihin talvisodan tapaan, vaan pyrki omiensa luo
suurta tarmoa ja kekseliäisyy.ttä
käyttäen.

Vähitellen suomalaisia vastassa olevat komentajat oppivat.

Jo

hyökkäysvaiheen lopulla
heillä oli varsin selvä kuva suo
malaisten taistelutavasta. Tiedot perustuvat vuosien 1941 ja
1942 vaihteen tienoilla saatuun
sotasaalismateriaaliin.

SELVÄÄ TEKSNÄ
Karhumäen suunnalla toimineen JR 1068:n I Pataljoonan
komentaja yliluutnantti Baraban§t§ikov kirjoittaa joulukuun
alussa l94l Tl.Divisioonan esi-

"Sodan alu!18 lähtien suomalaiset oYat kåyttäneot runraaali saarro3tustaktiikkaa"

tuneet muutokset ja vetdytymisemme eikä pysty oikeaan aikaan takaa-ajoon
Whollinen ei osaa ktiydti yö
taistelua vaan pyrkii sitd völttö-

kuntapäällikölle syksyn karvais-

ta kokemuksistaan näin:
"Sodan alusta liihtien suo
malaiset ovat k(iyttdrvet rufisaasti saarrostustaktiikkaa. He
pe I kicivöt ryhtyö intamahyökkdykseen, sillö joukkomme ottqvat heiddt yastaan hyvin te-

mcicin."

Tekti on varsin mielenkiintoista: suomalaisten kikat ovat
selvinneet vastustajalle hyvin ja

meikäläiset saavat moitteitakin

hokkaalla---tulella.
S aanostusuhka

veltosta tiedustelusta ja pimeänpelosta - taisi olla vähän syytä-

on kuitenkin

olemassa vain silloin kun puo
lustus ei ole tarpeeksi syvii. Syseen ei tcillainen taktiikka tehoa. Kokemus on osoittanut, ettö tulipesrikkeet, joista voidaan

kin.
Kiintoisa on kysymys riijähtävistä luodeista. Meikäläiset eivät niitä lainkaan kiiyttäneet.
Kovin paljon niitä eivät kai

valloittamattomia."

käyttäneet puna-armeijalaisetkaan - luja usko riijähtävien

Samaan tulokseen on tullut
samalla suunnalla toimivan JR
1070:n komentaja majuri Bara-

jolloin pamahduket muistutti-

ba§:

vat pieniä räjähdyksiä. Joutues-

vcitin porrastettuun puolustuk-

tulittaa joka suunnalle, aut

luotien olemassaoloon syntyi
luotien iskiessä metsässä puihin,

saan ensi kertaa taisteluun metsässä luulivat aseveljemme sak-

"hhollircn, joka ei ole miesluvuhaan suui, toimii pienissd
ryhmissri, jotka on aseistetlu
runsain automaattiasein ja kranaatinheittimin Se yrittdd huo
maamatta pödslai etulinjaamme, tehdd löpimurtoja, saarros-

ja'motittaa'.
Whollisen hyökritessri

taa

etummaisel osastot

sen

---

oval
yleeraci aseistetut automaattiasein Ne or)aavat voimakkaan

tulen rrijcihtcivin ludein yrittden saada joukkomme usko
maan, etlö niitii vastassq on lG
del

lista suurempi vihol lisosasto.

Tcillci tqvoin vihollircn pyrkii

lamauttamaan sotilaittemme

salaiset jopa olevansa saarroksissa luotien pamahdellessa pui-

"Käkien toimanta on erittäin luonteonomai3ta suomalai3ille"

taisteluhengen (taistelut hitanassa, Suojujoe

I

la,

S uunujoe

l-

la, Tsupassa ja Perlahdessa).
Hyökcit e s s ciön vi hol I inen py rkii etummaisiin asemiimme,
avaa voimakkaan

---

tulen,
huulaa 'hutaataan', mutta ei
pyri eteenpöin Jos tdmei psyyki I linen hyökktiys eptionnistuu,

alkaa vihollinen hakea heikkoa
kohtaa, josta se ptitisisi pureutumaan sivustaamme.
W hol lisen kranaatinheittimet

hin takana.

toimivat erittciin hyvin, ne viedritin nopeasli asemiin, sulut
ammulaan hyvin
Whollinen yrittdö ampumal-

la pitkiltti etäisyyksiltd

---

VIRHE|TÄ PUOLIN
JA TOISIN
Sotavangit yrittivät kuuluste-

saada hermostuneimmat soti-

luissa useimmiten puhua siten

laamme vastaamaan siihen tulella saadakseen tällci tavoin
se lvi I I e et ul inj amme summilt aisen kulun. Yötiedustelua vihollinen ei suorita. Siitci johtuen se
saa vasla liian myöhäcin joukkojemme ryhmityksessei lapah-

että se miellytti kuulustelijaa.
Niinpä 7 l.Divisioonan esikuntapäällikön kirjelmä taistelukokemuksista Karhumäen operatiivisen ryhmän esikuntapäällikölle mainitsee:

"Jörjesttimöllö vtiijytyksiii
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TOIVO KINNUNEN
ö

I

Asemasodan

linjojen oikaisut
olivat usein

4

vaikeita ja verisiä
sotatoimia.
Pahinta oli, kun
porukkaa ampuivat
sekä omat että
viholliset.
Tilanteen sai
hallintaansa
sotamies Niilo
Hämäläinen,
myöhemmin yhä
vaativampiin
johtajatehtäviin

i
I

I

Puno-ormeiio
oppi nopeosti
vihollisen selustaan olemme
saaneet vangeiksi huoltomiehid,
jotka eivdt ainmstaan tietdneet
alaosastojen vahvuuksia, vaan
olivat mycis tietoisia tykistö ja
kranaatinheitirusemista sekd
kyseisten aseiden lukumridris-

td."
1::

i!

j

kypsynyt mies.

Samanlaisia kokemuksia oli
suomalaistenkin puolella. Jou-

duin kerran

kuulustelemaan
miestä, joka vastasi vodkanjake-

PATALJOONAMME III/JR

lusta. Hän tiesi tarkoin, kuinka

monta litraa kukin rykmentti
sai kerrallaan. Kun miehen an-

oli

100 grammaa, oli varsin
helppo laskea vahvuudet.
Oli toisenlaisiakin sotavanke-

nos

ja.
Vangiksi joutunut venäläinen
komppanianpäällikkö antoi

Karhumäen taistelujen aikana
suomalaisille nuhteita: hän piti
suomalaisten suurena virheenä
kiisittämätöntii huolettomuutta
lähiselustasta. Karhumäen valtauksessa hajalle lytidyt venäläiset saivat vapaasti oleskella suo

malaisten selustassa. Heidät
otettiin vangeiksi vain siinä tapaukessa että he menivät itse

ilmoittautumaan. Varsin

epä-

kohteliasta!

Sama sotavanki antaa suo

malaisille muitakin taktillisia

50:n komentajana toimi kaptee-

"'Kökien' toiminta on eritciin I uonteenomaist a suoma laisille. Ktikiti kciytetririn yleensö
kranaatinheitiw ja tykistötulen
t

johtamiseen - - - Talven tultua, kun maa peittyi lumeen,
kciet muuttivat taktiikkaawa.
Nyt kciki ei enäd kiipeäktirin
korkeaan puuhun, vaan kdyttdd
matalia ja tiheitci puita (kuusia). Hcin kihestyy puuta hyvin
varovasti ja varrn karistamasta
puun oksilta lunta."
Täikka näin:
"Suomalaiset l«iyttävdt runsaast i vi I kkuyhtey ksiö. M e I kein
jokaiselta kaaturcelta on löydeuy söhkölamppu ja patterei-

ta."

nuhteita:

"Suomalaiset, tunkeudutluaan

ve nä I eii st en p uo I

ustus ase-

ja

lyötytidn sielld vihollisen joukot, eivöt jatka hyökkdystciiin Useasti venöldiset olisivat varmasti paewaet paniikin
maan

vallassa kykenemdttd völillti
j iirj estäytymiicin puolustukseen,

jos

suomalaiset olisivat heti

ryhtyneet takaa-ajmn"

Eräiden venäläisten "kokemusten" alkuperää on syytä ihmetellä
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-

esimerkiki näin:

ni J. Malmivaara,

"Vihollinen liikkuu tailavasti maa3to83a." Jokohan tulevat.. .?

paras

mesuunnassa joukkomme

sido

taan tulella ja harhauttavilla
liikkeilla. Rohkeimpia selus-

rykmentin

pataljoonankomentaja.

Komppaniamme päällikkönä oli
luutnantti Korhoran, isällinen ja
rauhallinen upseeri. Joukkueen

taan tunkeutujia ovat suomalai-

johtajalsi oli juuri tullut luut-

jotka useinkin tiettömiii tai-

nantti Manninen
Tehtävämme oli hyökiitä linjan oikaisemiseksi Syvärillä Ho
morovitsan-Perkj ärven alueelta
viitisen kilometriä itään. Me so
tamiehet olimme pääasiallisesti

set,

paleita myöten tunkeuluvat syv ci I I e

pc)cipuol ust usasemaamme.

Hyökkriystti edeltriti ryhmiy ksilyis koht ainen tiedustelu, jossa ktiytetriön monity ksemme

naisia keinoja, muun mulssa
puna-armeijalaisiksi puettuja

2O-2l-wotiaita poikia.

suojeluskuntalaisia.
Hyökktiyksessd perustaa vihollinen menestykserari pddasiassa kaikenlaisten tuliaseit

Joukkueen l.Ryhmän johtaja-

tensa massakäytttön. Kohdat

tuaan jdrjestetyn

vastarinnan

vet()ytyy sen jalkavöki takaisin
pi st i ntaiste I uun ant autumat I a.
Maaston tuntee vihollinen hy-

T.Komppania, jossa palvelin

I

n8, oli määrätty

toimimaan
hyökkiiyksen kiirjessä.

"Kylmä-Kalle"

Heiskanen,

divisioonamme ll.D:n komentaja, tuli itse seuraamaan operaatiotamme.

ON...

TEHTÄVÄSI

joutui suomalaisten käsiin

vin ja liikkuu taitavasti seki
pienin osastoin euö kokonaisin
joukkoosastoin ja yhtymin"

Karhumäen suunnalla ohjekirjanen, jossa luonnehditaan suo

Täytyy todeta, että puna-armeijan komentajat olivat aika

1943. Aamuhämärissä olimme

malaisten taistelumenetelmiä ja
päädytään lopuksi muun muassa seuraaviin johtopäätöksiin:

hyvin perillä suomalaisten tak-

JOHTOPÄÄIÖKStÄ
Tämmikuun alussa vuonna
1942

tiikasta

-

jos nyt

unohdetaan

"suojeluskuntalaiset". Ei ihme,

p(iöstö saatostamal la liikenne-

että he paria vuotta myöhemmin hyväksyivät meikäläiset
menetelmät käyttöönsä lähes

teillemme samalla kun rinta-

tr

"

Hyökkciy

ksessö on I uonleew

omaista vihollisen pyrkimys

sellaisenaan.

Siirryimme eteen maaliskuun

19. päivän vastaisena

yönä

linjan tuntumassa.
Saatiin ruokaa. Sitten luut-

nantti Manninen otti esiin kar-

tan ja ryhtyi

selvittelemään

hyökkiiyksen kulkua. Oli hiljaista ja rauhallista, vain jostakin

kuului silloin tällöin ykittäinen
laukaus.

Hyökkäsimme Swärillä

Sotamiee

iliilo Håmålåinon ralk

ili

tilanleen ]}äättäväiryydolliiån.
Myöhommin hän ratkai.i p.lion
muulakin

TK-miestii kameroineen filmaushommissa. Jatkoimme heidän ohitseen eteenpäin.
- Hei! Matalana se mies, joka
vetiiä ahkiota! Kookoo pyyhkii älä tapata itseäsi!
Minulle huudettiin jostakin.
En voi pysähtyä. Jatkan ahkioineni eteenpäin. Aivoissani
kaikuu virren säe: "Sodassa seiso kanssani, vahvista heikko uskoni - - - suo luja toivo, kestä-

vyys . . ."
Viisyneenä putoan välillä pol-

villeni.

- Sattuiko? §syi joku ryhmäni miehistä.
- Eikös mitii. . .
Läähättäen nousen taas syöksyyn.

Vihollisen tuli kiihtyy. Kone-

kiväärisarjat pyyhkivät ilkeåisti
Alikersantti Kinnulcn ryhmå roulunvaetossa l{oya-lukikohdarca 1902, kirjoittaia villapaida$a toinen oikealta

Sitten sain tarkemman

käs-

§n

koko ryhmäni kuullen:
- Alikersantti Kinnusen ryhmä etenee tästä tuota tietä vetäen kasapanosahkiota. Kun tykistömme ampuu iskun tälle
kumpareelle, jossa on bunkkeri,

ryhmä valmistautuu

syöksy-

mään bunkkerille heti tykistötulen päättyessä. Matkaa on noin
100 metriä. Suojaamme etenemistänne kaikkien jalkaväen
aseiden kiivaalla tulella. Bunkkerille piiiistyänne tuhoatte sen

heittämällä

lumen pintaa - ampuvat tarkasti.
- Lääkintämies!
Jostain kuuluu tuo pelottava

mahdollisimman
monta kasapanosta luukuista sisään. Osa ryhmästä varmistaa
kasapanosmiesten työn konepis-

Nyt mentiin!
Ahkio oli täynnä kasapanoksia - niitii riiltaisi. Etenimme

tooleillaan. Kun olette tuhon-

oman tykistön tuli-iskun alka-

neet bunkkerin, jatketaan hyökkäystä vyöryttiimällä taistelu-

mista. Vihollisen tykistö
muskeli harvakseen.

ETÄSYYDELLE

hautaa molempiin suuntiin ja
tuhoamalla muut pesäkkeet. -

Vihollisen konekivääri avasi
tulen jo paljon ennen kuin pä-

Uusi vihollisen konekivääri on

Tuli lähdön hetki. Otin ahkion hihnat olkapäilleni ja ko

simme rynnäkktbtäisyydelle.
- Matalana - kookoo pyyhkii!
Jostakin huudettiin kovaa.
Ponnistelin eteenpäin ahkioni
kanssa. Etulinjan tasalla oli pari

Onko kysyttävää?
Mitäpä siinä olisi ollut.

mensin:

-

aluki

varovasti

hätähuuto. Joku kaatuu eikii
nouse enää.

odottamaan
am-

pÄÄSrm RYNNÄKKÖaloittanut tulen vasemmalta.
On ryömittävä jo aivan lilteänä
eteenpäin. Ahkiota on vaikea
saada kulkemaan.

Vihdoin aletaan olla oikealla
tasalla. Oikealla §mmenkun119

kion viereen. Luutnantti Mannisen on ilmanpaine heittänyt juu-

rakkoa vasten. Kaikki jäsenet
ovat murskana, loppu on ollut
nopea. Hänen lähettinsä sotamies Paavo l-aulainen, Sumiaisten poikia, on pahasti haavoittunut ja valittaa surkeasti.
Tyhjennämme kasapanokset
juurakon viereen ja nostamme

Laulaisen tilalle. Lähdemme
viemään häntä JSp:lle muutaman sadan metrin päähän.
Laulainen valittaa koko ajan.
ja minä

Kautto vetää ahkiota
työ.nnän takaa.

nan metrin päässä kohottautuu

Akkiä valitus vaikenee. Lop

Tyki3tö aloittea tulenga määrähetkellå

pu on tullut.

Viemme hänet

juurakoiden suojassa luutnantti
Niskanenja karjaisee:

- Voi pojatl Eikö tää olis kaameata, jos tää olis totta!
-

$l.tr

Jooo!

lt

Sitten hänkin vaikenee.
Totean hyökkäyksen pysähty-

å*

Joka puolelta vastataan. Roh-

neen siihen. Porukastamme ei

kaisu vaikuttaa.

enää ole iskemään
kassa.

Kiskon ahkioni suuren juuri-

laan

on bunkkeri, joka meidän on tuhottava.

{-.1

,o;

yrittää nousta pystlyn ja höpöt-

tää jotakin itkuisella

irb

Ryömin nopeasti pojan luo:
- Matalana! TUle tänne vain,
täällä on ihan turvallista! Ei tässä ole mitään hätää - jatka vain,
mutta aivan matalana!
Poika rauhoittuu ja ryömii
perässäni rinteeseen.
On päästävä vielä eteenpäin,
näköyhteyteen viholliseen etenemisen jatkamista varten. Muutamat aristelevat
heiä on
tuupittava eteenpäin.

ja

tooni. Siellä kuulin, miten tykis-

tön tuhoisa tuli-isku oli

"Matalaksil TUlee lyhyitå!"

tävät ja sarjat pyyhkivät rinnet-

tä. Olemme hiukan ylempänä
kuin vihollinen ja näemme tilanteen hyvin.

TYKISTÖ AMPUU
LYHYlTÄ

Ilmanpaine heittää minut selälleni. Nä§y kirkas välähdys,
kuin hitsausliekki, ja sen ympärillä mustaa. . .
Oikealla vatsassa tuntuu ke

via vihlaisuja... Korviin koskee...

SAK:n kunnioitettu puheenjoh-

tön aloittaa valmistelun viimei-

kymmenen metrin päässä. Latva putoaa alas. Paineaalto lyö
kuin lankulla vasten kasvoja.
Tästä ei selviä kukaan.. .
Kaikki häviää mustaan pi-

nen vaihe edessä olevan bunkke-

rinmaastoon...
Samassa jyrähtää takana. Tykistö on avannut tulen täsmälli-

sellä yhteislaukauksella.
Kranaatit tulevat kohisten.
koto maailma repeää

littia

meyteen.

Akkiä havahdun. Verta vuo
tavia miehiä juokee, joku kaa-

vät sotamiehet Korpimäki ja
Back jäävät nytkähtäen paikoil-

vat, puita kaatuu.

kaatuu.

Nyt näen vihollisen

bunkkerin! Sen aseiden suuliekit läpät-

120

lumessa.

Samassa räjähtää raskas kra-

nekiväärisarja. Edessäni ryömi-

parempaan suojaan. Muitakin

§ljellään

naatti isossa kuusessa parin-

huutoa:

verien elämäntaival.
Syöksymme heidän ohitseen

edennyt tykistön tulenjohtue oli
toiminta§,vytön. Puhelin oli

Katson kelloa. Pian pitaisi tykis-

tuu päälleni. Kuuluu

Siihen katkesi rippikouluka-

Kranaattien rämähdettyä niskaamme makasivat kaikki litteinä maassa. Myös mukanamme

Sotamies Niilo Hcimrilöinen,
Viitasaaren poikia, myöhemmin

Kaikki iskevät omien sekaan!
Joka puolella rys§y. Paine
heittelee miehiä. Sirpaleet ulvo

leen, hanki punertuu.

saatu

loppumaan.

ympärillä!

Akkiä rävähtää jostakin ko

leikkauspoydälle.

Aikanaan palasin joukkoosas-

\**

äänellä.

Hän kuolisi pian!

ja

LUONTAINEN
JOHTAJA TOIMII

huutaa:

-

väärisuihkuilta!
thdään työtä käskertyä.
Yksi ryhmäni pojista on menettänyt itsehillintänsä. Hän

ei tässä pai-

.'i

Niskanen on ottanut aloitteen

Pojat, ryömikiiä eteenpäin
edessä olevan kumpareen sue
jaan, pääsette suojaan koneki-

-

Matkani jatkuu kenttäsairaa-

neen kaatuneen kuusen suojaan.
Edessä sadan metrin päässä

ja

kuitenkin

JSp:lle. Siellä makaa sotamies
Sulo Krcrtk ja puhuu sekavia.

Maisema
peittyy räjähdysaineen katkuun

ja

savuun.

Nyt

ne

§llä

tappavat meidät

kovaa

-

Auttakaa! Lääkintämiehet.
Hei! Kinnunen!
Ryhmäni mies Kosli Kautto

huutaa vasemmalta.
Ryömin häntä kohti. Jossakin
siellä pitäisi ahkion olla . . .

kaikki tähän mäkeen!
Olemme lentoradan alla hieman ylempänä vihollista ja osa
kranaateista räjähtää sata metriä lyhyinä.

HYÖKKÄYS IOPPUI
SIIHEN
Raskas kranaatti on osunut ah-

taja ja paljon muuta, ryömi puhelimen luo ja tempaisi sen käteensä. Sitten tapahtui melkein
ihme: veivattuaan kiivaasti
kampea Hämäläinen sai yhteyden johonkin ja karjaisi:
- Tirli seis! Täpatte kaikki!
Tirlee koko ajan lyhyitä omien
niskaan! Tirli seis! Lopettakaa

heti tai täältä tullaan

lopetta-

maan!

Ammunta loppui.
Hyökkäys uusittiin seuraava-

na päivänä. Venäläiset puolustautuivat sitkeästi

ja

operaatio

onnistui vain osittain. Aseina
käytettiin muun muassa liekinheittimiä. Täppioita tuli jälleen

-

omille ja

vihollisille.
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Partio låhdössä Measelån kannaksella

Iskuosastotoiminta
siihen liittyvine
vangrnsieppauksineen

että taempi niistä paloi asumis-

T!-?r I I'rlTI
I "IrI T T I XI
r,.*! I '".

kuului asemasodan
jännittävimpiin
yrityksiin.
Venäläiset olivat
tässä puuhassa
erityisen
kärsivällisiä ja
taitavia.
Tällä kertaa
meikäläiset
onnistuivat
täydellisesti.
KEVATTALVELLA

kelvottomaksi juuri kun meidän
puolellamme valmisteltiin vanginsieppausta. Kaik*i harjanteen puolustajat joutuivat muuttamaan jäljellä olevaan meitä
lähempänä sijaitsevaan kor-

-*-il

trlf I r !t !*.
r§

suun.

Muolaan pojalle

tuli

lähtöä

odotellessa lomavuoro. Tuomo
nen oli pahassa puntarissa, mutta Urjalassa odottava morsian

vei voiton. Hänen tilalleen tuli

joukkoon turkulainen Harry
Stenroth.
JR 56:n alemi.ta oli hyvä näkyyyy!

taodån

l«yläån.

fdrå

haarakaukoputken låpi otettu kuva Maarolån "holclli.ta"

syi vapaaehtoisia. Ilmoittauduin

yhdessä Muolaan

pjan

Onni

Tuomosen kanssa.

Olimme molemmat talviso
dan kokeneita miehiä. Edellisenä talvena olimme lisälsi hiih1944

palvelin Maaselän kannakella

JR 56:n Pioneerijoukkueessa.

delleet LDivisioonan

l.opultakin siiä muuttui sopivaksi - tuuli tohisi ja paksu pilvikerros peitti taivaan. Illan hämärtyessä hiihtelimme etulin-

tuunsa kaivettua yhteishautaa

jaan.

Jätimme

pitkin.

suket sinne ja

Meikiiläisten asemat olivat

aloimme jonossa kahlata kohti

komppanian partioissa, kuuluisan kapteeni lassi Törnin pru-

vihollista ylempänä. Niistii oli
hyvä näkyvyys Maaselän §-

vihollista. Tärkoituksemme oli

kassa.

nen porukka vanginsieppausta
varten. Sen johtajana oli jouk-

meikiiläisten asemiin päin kapea harjanne, jonka kiirki oli pa-

Miinojen varalta tarvittiin pG
rukkaan pari pioneeria. Pelli ky-

vihollinen
asetti tähän harjanteen kärkeen
joka ilta pimeän tullessa kuulo
vartion. Mies tuli vartiomont-

Sissi-

Sen johtajana toimi luutnantti
Uolevi Pelli.
I Pataljoonan Jääkiirijoukkueesta oli koottu vapaaehtoi-

kueen johtaja, nuori vänrikki.

PÄÄSTilN LIIKKEELLE

Oli havaittu, että

Ajateltu maasto oli tehtiivän
sopiva. Vihollisen puolella olevasta Maaselän §lästä pisti

lään, jossa

nä§i

tykistötulen
vaurioittamia rakennukia, muiden muassa tunnettu Maaselän
hotelli. Näiden raunioiden tasal-

la kulki vihollisen

varsinainen

puolustusasema.

rinsadan metrin piiäsä meikiiläisten etulinjasta. Välimaasto

oli kaki

oli suota.

varten. Sattui niin mukavasti,

Harjanteella aseman edessä

korsua vartiomiehiä

kiertZiii suota myöten vihollisen
kuulovartion taakse yhteyshautaan vartiopaikan ja korsun väliin, tuhota korsu miehineen ja
ottaa vartiomies vangilsi.
Matka edistyi paksussa lumessa hitaasti. Suon keskellä
kasvoi harvassa pieniä mäntyjä
ja kuusentaimia, jotka antoivat
hiukan näkösuojaa. +
'121
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Kovimme
hokemosso
vongin
JR 56:n atueella risteili puutavaran

Vihollisen vartiomies ampui
jatkuvasti valoraketteja. Rakettien välillä etenimme joka kerta

seuraavaan

leimahdukseen
saakka, jolloin oli taas painutta-

va matalaksi lumeen. Meillä oli
puhtaat lumipuvut ja valkoiseksi maalatut aseet, joten elätimme toivoa, ettei vartiomies mei-

tä näkisi.

Näin pääsimme vähitellen
eteenpäin. Noin 50 metrin päässä vihollisen yhteyshaudasta tuli

kulietukseen tarkoitettuia
puulakenteisia ratoia, vaunuia
vetivåt hevoset. Rato,a kåytettiin
auomalaisten joukkoien
huoltokulietuksiin

TARKAN PELIN AIKAA
Olin toinen vänrikin mukaan
lähtijöistä, toinen oli eräs jääkärijoukkueen poika.
Lähenimme hautaa. Vänrikki

ryömiedellä.

-

Täällä on miinoja, hän kuis-

kasi.

eteen miinakenttä, jossa näytti
olevan neljä riviä putkimiinoja,
langat osittain lumen peitossa.
Makasimme aukealla suolla,

Ryömin katsomaan. Kaivoin
varovasti lunta pois ja näkyviin
tuli tyhjä patruunalaatikko, jos-

ilman minkiiänlaista

osittain lumen peittämä.
Samassa näin haudassa vihollisen, joka oli menossa vartiopaikalle päin. Painuimme matalaksi sormi liipasimella. Mies meni

suojaa.

Hirvitti. Jos meidät nyt

havai-

taan, ovat mahdollisuutemme

jokeenkin

nollassa: edessä au-

koton miinakenttä, takana parisensataa metriä aukeaa ja Iasaista suota, vihollinen viidenkymmenen metrin päässä.
Onneksi vartiomies tähysteli
vain eteenpäin ampuillen sinne
rakettejaan, joita tuntui riittävän.

Ryhdyimme hommiin. Sain
aukon miinakenttään.
- Levitä vähän aukkoa! kuiskasi vänrikki. - Löytyy paremmin, jos joudutaan tulemaan

kiireellätakaisin...
Vänrikki antoi lopullisen käs-

kyn toiminnasta: osa porukasta
jää miinakentän aukolle turvaamaan paluutietä, osa jatkaa suo
raan korsulle ja tuhoaa sen, kaksi miestä vänrikin johdolla nap
paa vartiomiehen ja kolme jää

yhteyshaudan vierelle vahtimaan, ettei kukaan pääse haudasta ylös

122

ja

pakoon.

kus talvella sinne heitetty ja

ohitse muutaman metrin päästä.

Ryömimme hautaan. Jäimme odottamaan, että toiminta
alkaisi korsulla

-

vasta sitten oli

tarkoitus käydä vartiomiehen
kimppuun.
Odotettiin.

Sitten rävähti korsun suunnalla. Ensin kuului kiväärin laukaus ja sitten meikäläisen kone-

pistoolin sarjoja. Jälkeenpäin
kuulin, että miehiä oli tullut
ulos korsusta, jolloin meikäläisten oli ammuttava. Konepistoo
lisarjat ajoivat vihollisen takaisin korsuun ja kasapanos kamiinan toryen aukossa hajotti korsun asukkaineen.

TAPELLAAN
Me jatkoimme mutkaista käy-

Hevolyetoasen puuradan kyydast ii, vasemmalta N, Kerola, U. Järvinen, O.
Teerikangas ia kirioittaia

tävää pitkin kohti vartiopaikkaa
vänrikki edellä, minä toisena

ensin luullen haaavoittuneensa,
mutta totesi heti tilanteen vaa-

meisenä.

rattomaki.
Peräännyimme hiukan ja

-

ja jääkärijoukkueen poika vii-

-

Joku voi tulla takaa . . .
Kesken puheeni rävähtivät

takanamme konepistoolisarjat.

otimme kolon jatkuvan tulen alle. Sitten paiskasimme sinne käsikranaatin ja tuli hiljaisuus.

-

Täkaa tullut venäläinen ampui
ensin - ohi! Jääkäri oli tarkempi
ja tilanne loppui siihen. Naapuri jäi haudan pohjalle selälleen.
Jatkoimme matkaa kohti var-

suunnalta

tiopaikkaa. Yhteyshaudan seinämiin oli kaivettu pieniä sirpalesuojia, jotka nä§ivät mustina
aukkoina. Ammuimme niihin
varmuuden vuoksi sarjoja ohi-

vautui nyt epätoivoisesti lu-

mennessämme.

Yhdestäpä ammuttiin

vas-

taan! Luoti lensi kuitenkin ohi
ja iski haudan seinässä olevaan

Ruki verh!

Äani tuli

varmistusmiesten
heidän tehtävänäänhän oli pitää huolta siitä ettei kukaan nouse ylös haudasta.
Vartiopesäkkeessä ollut mies oli
yrittänyt tätä temppua ja kai-

-

meen. Pojat komensivat miehen
pystyyn.

Siinä meillä nyt oli käsketty
vanki! Tehtävä oli suoritettu ilman tappioita.

kiveen. Siitä lensi joitakin siruja

Kokoonnuttiin. Olimme suo
jassa, koska harjanne suojasi

vänrikin selkään. Hän säikähti

meitä kylän suunnalta vihollisen

PA,TVETTIKORTTI

JR 56:n korru Salmijoen padon takana 194:l

asemista tulevalta tulelta

Vihollinen ampui kaikilla
putkillaan suolle. Konekiväärit
lauloivat pitkiä sarjoja - valo

juovaa lensi sakeana mattona

tetty Stalingradin suunnalle ratkaisutaisteluun. Suomen rintamille oli tuotu vanhempien ikiiluokkien miehiä ja jopa invalideja - Pulakov itsekin oli haa-

voittunut itärintamalla taistel-

hangen pinnassa.

lessaan saksalaisia vastaan: käsissä
neet.

TYKISTO ON
VALPPAANA
Ammuttiin sovitut merkkirake-

tit omille joukoille ilmoittaen si
ten, että olemme valmiit palaamaan.

Omat olivat tarkkoina: jo
muutaman sekunnin kuluttua
aloitti tykistö kiivaan sulkuammunnan vihollisen asemiin. Ti.rli
pientä ja isoa gf,nua - joka hetki
räjähti jossakin laajalla alueella.
Tuli peitti täysin vihollisen ase-

mal Näky oli

mahtava!

Lähdettiin

paluumatkalle.

Kulku oli hidasta, koska vankia
haittasi pitkii vartioturkki. Joku
nykiiisi sen pois ja vauhti parani.

Mäki suojasi meitä edelleen.
Vanki näytti kuitenkin huolestuneelta ja viittoili kovasti - että

ei mentäisi liikaa oikealle, jossa

oli heikäläisten

konekivääriase-

ma.

Tulituen turvin paluumme
onnistui hyvin. Pian istui toveri

Pulakov lämpimässä

korsussa

tulkin vieressä ja veteli hartaasti
työmiessavuja.

Mies oli paljon kokenut soturi

ja jo yli-ikiiinen rintamapalvelukseen. Hän oli varsin puhelias

kertoili vuolaasti asioistaan.

Pulakovin mukaan parhaat
Puna-armeijan joukot oli keski-

eivät kaikki nivelet toimi-

Tirhotussa korsussa oli vangin
kertoman mukaan ollut neljä-

Leikkaa irti älla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiaruontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peru uttaa tilau ksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantaitai 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 ia peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.

SOITTAMALLA

TIL.trUSHINNAT

Tilaajapalve lu u m me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 120 67o

Kotimaahan 12 kk 162 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

PARTIOMIEHET
PALK!TTIIN
Meidän puolellamme oli toiminnassa radiokuunteluasema. Siel-

lä toimivat pojat kertoivat vihollisen ilmoittaneen taistelun aikana, että suomalaiset ovat hyö
känneet "Silmään", eteentyönnettlyn pesäkkeeseen. Saman

ilmoituksen mukaan kaatuneita
suomalaisia makasi suolla asemien edessä eikä omia tappioita
ollut.
Täisipa olla myöhemmin selittämistä, kun asioiden todelli.
nen tila selvisi!
Jokainen iskuosaston mies sai
§mmenen worokauden lisän

seuraavaan vuorolomaansa. Ilmassa oli juhlan tuntua!
Seuraavana aamuna JR 56:n
I Pataljoonan komentaja majuri
Tauna livanainen piti meille puhuttelun ja kiitteli hienosta suo
rituksesta. Vänrikki kåitteli mie-

ja kukn hiihteli tyytyväi-

E

tappioita.

ja

il-

tr

voimassa oleviin

OIen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:

198
E Peruutan
alkaneen tilaukseni.
E Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
-/E Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
/E Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

-

Sukunimi

Postinumero

198

-

-

Etunimi

Jakeluosoite

Puh.
Postitoimipaikka

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi jakeluosoite

Postinumero

alkaen:

198
Puh

-

-/Postitoimipaikka
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E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien

senä omaan majapaikkaansa
olihan tehtävä suoritettu täysin

suunnitelman mukaisesti

:t!

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

toista miestä.

hensä
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Noopurit kWäsiuöl

ELIAS

KMSTÖ

Asemasodan rinta-

mille ilmestyi

monenlaista yrittäjää.

Vihollinen

oli

kyttäyshommissa kärsivällinen ja taitava.
Vodka vei kuitenkin
viisaankin vipuhun.
OLTIIN asemissa Maaselän
kannakella. Hirvilammesta
noin 250 metriä Maaselkään
päin. Siinä oliJR 5:n I Patalje
nan 2.Komppanian I ja II Joukkueen sauma.

Vanjat olivat ovelia järjestellessään asemien väliin hyvin

naamioituja

tähystysasemia.

Niiden suojassa he suorittivat
tehtävänsä tavattomalla kärsivällisyrydellä.

Tämä kvttäyspaikka paljasti
itse itsensä.

Elettiin huhtikuuta

1942.

Olimme lyhyellä aamun tarkastuskierrokella aivan omien asemien lähituntumassa. kun vänriY.']r.i Akkanen äkkiä suistui ladulta ja todeuiin kuolleeki.
Paikalla ei ollut minkäänlaista
taistelutoimintaa, jostakin oli
vain kuulunut yksi ainoa pistoo
lin laukausta muistuttava ki-

*

mahdus.

Vänrikillä oli ollut tapana pitää vyötä ja komentohihnaa lumipuvun päällä. Sen perusteella
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Hiivitåånpå iålkeä pitkin

kalromarn...

Saollå on parivartiol

',{ffg'''

toilouosti
oli vihollisten helppo arvata joukon johtaja.
Miss?iän ei nä§nyt vihollista.

Paikalla ei ollut jäljen jälkeäkiiiin - laukaus jäi tiiydelliseksi
arvoitukseksi. Ampuminen lop
pui siihen. Alikersantti ärze
mdki miehineen sai kaikessa

YRITTÄNYTTÄ Et
LAITETA
Paikalle osui sattumoisin naapu-

rijoukkueen vänrikki Wrkkala.
Hän lämpeni heti ajatuksellemme, haki aseekseen konepistoo

rauhassa kuljettaa vänrikin

lin ja otti mukaan ryhmän miehiä omasta joukkueestaan var-

pois.

mistamaan sieppausta.

Pujahdettiin porukalla etumaastoon.

AsrA sELvfiÄ

Siellä pojat istuivat entisessä

Meni muutama päivä. Sitten tapahtui kummia: samaista var-

paikassa.

kärkiasemaa

Idean isänä sain §seellisen
kunniatehtävän lähteä ensim-

kohti iloinen vanja vetäen aset-

mäisenä ryömimän miehiä

tiopolkua asteli

taan rennosti periissään. Mies

oli autuaassa humalassa ja antautui ihan mielellään - sitii
varten hän

oli matkaan

lähte-

nytkin.

Aamuisen räntiisateen jäl-

keen tulijasta jäi polulle selvä
Se alkoi herättiiii kiinnc-

jälki.

tustamme

ja

yhdarsä sotamies

Onni Grönrnanin kanssa påiätim-

me lähteä tutkimaan, mistii
vanja oikein

oli polullemme

kahlannut.
Pääsimme hyvin ulos esteen
aukosta. Matalana etenimme
asemien välissä olevalle harjanteellc. Siinä jälki erkani oikealle
ja kiiäntyi kohta jyrkiisti takaisin meidän asemiimme päin.
Uteliaina seurasimme jälkeä
hitaasti ja varovasti. Sitten silmäni osuivat niireeseen sidottuun miinaan ja miinalankaan.
Sitten näkyr jo muutakin.
Parinkymmenen metrin päässä

nä§i

kuopasta kaksi lumihu-

pun peittiimiiä piiätii, joita oli
erittäin vaikea havaita samanmittaisten lumisten kan§en välistä. Siinä oli kaksi vartiomies-

tii, jotka liikahtamatta ja hievahtamatta tuijottivat meistii
poispäin, I ja II Joukkueen €§emiin.
Vangin saaminenhan oli aina
tärkeää, joten veäydyimme äänettömästi. Naapurit jäivät vartiopaikalleen näreikön rajaan.

Tukikohdassa ei uusi joukkueenjohtajamme vänrikki .&tl«i- Iz htorcn innostunut vanginsieppauksesta:
- Se on liian vaarallista . .

.

kohti.
Aseen piti säilyä kuivana ja
toimintakelpoisena, takoi päässäni. Pidin sitä koholla oikeassa
kiidessäni. Vasemmalla tasailin
lumessa olevia tossun painamia

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyttyä tavaraa!
Hinta 23 mk/kpl
(* postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).

jälkiä vetäen samalla §ynär-

päillä itseni eteenpäin kosteassa

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TÄSTÄ. POSTITA HETI.

lumessa.

Vielä vähän lähemmäs.

..

Nyt!
(f)

Hyppään äkkiä pystyyn miesten sivulle.

-

§l
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Ruki verh!
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Huppuptät kiiiintyvät kuin

narusta nykäisten. Miehet tui-

jottavat minuun kalpeina

#ä

en-

=(§
(d(6

simmäisen kauhusekunnin ajan.
Sitten takimmainen nostaa kä-

oc
(U(6

tensä lukkiutuneena jonkinlai
seen sokkiin.
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Lähempänä istunut ei nosta
käsiään, vaan puristaa konepistmlia jalkovälissään. Kohta hän
heräisi toimintaan.

Virkkalan ase rävähtää ja
mies valuu kuoppansa pohjalle.
Toinen otetaan mukaan. Mies
kertoo kuulustelussa, että miehet tähän erikoisvartioon vaih-

; TIIAUSI(ORIfl
I WOSI]GRTAIGNSIOT

detaan vain kerran vuorokau-

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen

dessa, keskiyöllä.

ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.

Tiistiipä muutamat pojat innostuivat jatkamaan sotatoimia.

Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 23 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

-

He lähtivät vaihdon aikaan pa
lun varteen ja saivat napatuki
toisen vaihtomiehen. Takimmainen hiipijä pääsi pakoon
omalle puolelleen karjuen hälytystä sellaisella metelillä, että se
keskiyön hiljaisuudessa kuului
korsullemme asti.
tr

Sukunimi

Etunimi

(

Puh.

ortg

Postinumero

I

Postitoimipaikka

Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

131.j'nrYy".

I

___t
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i

I

Asemasodan aika oli
Kannaksella leppoisaa.

I

Vastustajaankin suhtauduttiin myötämieli-

sesti ja

melkoisella
ymmiirtämyksellä.
I
I

,(

ELETTIIN

asemasotaa Lrmpaalassa kevättalvella neljiikaksi.

Risukukkulan notko oli rauhallinen vartiopaikka.
Meidän juoksuhautamme eteen
oli raahattu jokunen espanjalainen
ratsu esteeksi. Niiä riitti minun poteroni edestä vasemmalle aina Oskuz poterolle asti. Minusta oikealle
oli sotkuinen rämeikkö.
Sieltii se rasahdus kuului.

Yllätcivä oli, että seuraavaksi
ensin näkyi ja vasta sitten kuului.
Näkyi piikkilankaesteen editse minua kohti hangessa pyristelevä vaalea hahmo. Varmistin, ettei §seessä

ollut harhanä§ ja hihkaisin tai-

kasanat:

Ruki verh!
-Samassa
oli nenäni edessäjuoksuhaudan reunan tasalla puoliautomaattikiväri. Onneksi se oli kahden käden pitelemåinä poikittaissuunnassa. Nappasin sen siilä kuin
telineestii ja pistin taakseni poteroon. Aivan eläväinen äijä siinä
huohotti ja puhisi ja pyrki juoksu-

haudan suojaan. Onnistuikin lopultaja rojahti eteeni käpälät tana-

pirullinen jekku. Minä lähden viemäein tiit yövierasta korsulle.
Vänskä lähettiiä §llä heti miehi-

i

kasti pystyssä.

tystä.
Toveri vangin sanavarasto oli sillä erä ehtynytja hiljaisuuden vallitessa saapastelimme peräkanaa
korsulle.

MUKAVA KAVERI
Näyti siltä. ettii olin

saanut vangin.

Ainakin olin saanut riivatun puheliaan naapurin. Toverista tuli tarinaa kuin ripaskaa, mistii minä en

Iänikuinen korttirinki istui tuikun ympärillä. Kehottelin vierasta
käymiän peremmälle. Miehet oli-

ymmärtiinyt kirjaimen kirjainta
sanoista puhumattakaan.

Rrhetulvaan tuli äkkikatkos
kun piiiistin konepistoolista kolme
pienä pirausta merkiksi Oskulle.
Vähiän aikaan ei naapurin auki
loksahtaneesta suusta pulpahtanut
sanaakaan, mutta saatuaan säikäh-

sivat kai jatkaneet peliiiän kaikessa
rauhassa, ellei seuralaiseni olisi ryh"Sopimattoman mukåvr mio!
maailmlnaotaant" Kuva ci ocitä
ariikkclille mainlltua ylllolkk ria

tåneen leukansa toimimaan alkoi

juttu taas solista. Samalla mies

-

Tunnussana! kähisin poteron

availi pitkän vartioturkkinsa nap

suojasta.

peja kaivellen sisätaskuistaan esille

Osku. Kelpaaks se?
-Oskuhan
se sieltii tepasteli konepistooli tanassa.
perhana. Sulla on seu- Kattos
raa. Tovaritsihan ämä on. Kävitk<is t eningradista hakemassa?

kaiken irrallisen kaman. liiytyi
paperia, mahorkkaa, valokuvia,
kolikoita ym. Tyrkytti niitii minulle. Minä puolestani tyrkytin niini
tarmokkaasti takaisin.

Samassa

kuulin

tassuttelua

juoksuhaudasta.
Jospa

ämä onkin ansa, väijytys!

-

lilä

tynyt tuomaan vuolaita terveisiän
kningradin suunnalta. Siinä jäi
kortti kesken lyönnin sojottamaan
korvan viereen ja pokerinaama toisensa jälkeen kiiiintyi kohteliaasti

piiin puhujaa.
Sillä aikaa kun yritin parhaani

hemmetissä naljaile, vaan

hiippaile edestakas juoksuhautaa
ja pidii silmiis auki! Tämä voi olla

mukaan selostaa tapahtunutta
vänskälle oli tunnelma öisessä korsussa poikkeuksellisen vireä.
Vänskä miäräsi oitis vaihtomiehet

ja ryhmän verran muita

Oskun

silmäparin avuksi. Mies toisensa
jälkeen hävisi yöhön.
Minä tiirailin kelloa siinä kaminan loimussa. Se näytti viittä vaille

yhtä. Viisareihin oli totisesti tullut
liikettä viimeisen vartiotunnin aikana.

-

Mitåis tälle naapurille nyt teh-

diiän? kysyin.
se pitiiisi
- Pataljoonaanhan Mutta
viedä, selitti vänskä.
kukapa sitii tiihän aikaan lähtee pi
meässä ja pakkasessa taluttamaan.
Menkiiön aamulla saikkahevosen
mukana! Näy.ii sille, että tulee sinun viereesi laverille nukkumaan.
Minä menen linjaan vähän vilkaisemiun tilannetta.

NAAPUR! KOTIUTUI
NOPEASTI
Aloitin pantomiimiesitykseni havainnollisesti riisumalla manttelini,
mikä tarkoitti, ettii naapurinkin oli
riisuttava pitkä vanioturkkinsa.
Daa, daa! myönteli naapuri
ja riisui turkkinsa. Alta paljastui
toppatakki ja toppahousut. Jaloissa töpöttivät vilttitossut.
Sitten istuuduin laverin reunalle,
kallistin piäni kiisien varaan olka-

-

pätii

kohden nyökäyttäen samalla

laverin periille.
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roikkunutta turkkiaan. Sitä sattui kuitenkin samanaikaisesti kaksa

sin kiisin syleilemän raskaassa sarjassa sotinut huumormies larmr'tEn.

TURKKIA TARVITAAN
Niet turkki. niet turkki, sopotti
-Tanninen
ja yritti olla ihmispedon
näköinen-

Vanja puhkesi vilkkaasti puhumaan. Vuodatuksesta sai sen kiisityksen, että hän erittäin mielellän
lahjoittaa turkin muistoksi finski
soldatille.

Kohteliaan luorutuspuheen piSuomalaicia

.oturrit!

Lempaalsn euunnalta talvella 194!l

Daa, daa!nyökytteli vierasja
oikaisi saman tien itsensä laverille.
Mahtaakohan toveri saada unen
pästä kiinni koko loppuyönä? Itse
en takuulla saisi, jos olisin vastaavanlaisella vierailulla naapurin Ri-

-

sukukkulan korsussa.
Vastaus tuli heti parin tukevan
kuorsauksen muodossa. Sitten petikaveri kääntyi kyljelleen ja tasaisen hengityksen saattoi tulkita vain

mietlyttavaksi uneksi. Minä sen
kun tuijonelin korsun tummuuteen. Kuulin, kun miehet palasivat
linjasta ja aikansa hälistyåiän oikaisivat ritseilleen. Vain kaminan luukun raosta heijasteleva tulenloimu
valvoi ja tanssi seinillä.
Ei kai sillä vaan ole käsikranaattia piilossa jossakin toppausten välissä...? Jos se tulikin tahallaan vakoilemaan...?

Poikien koti Lempadaua
manakuutra 1!A1 SA-kwa

Lomptllsn etuliniaa telvcth

1942

Ajatukset pyörivät piiässä.

Heriisin parahiksi kun saikkahevonen ajoi korsun eteen. Yllä-

jo laverin reunalla hymyillen ja nyökytellen joka
suuntaan. Työnsin hänen käteensä
tysvieraamme istui

pakinkannen ja palan sokeria ja
osoitin ovea. Hän paineli toisten
perässä saikkajonoon. Palattuaan
korsuun kaveri sai käteensä ison
vanikkalevyn.

Ylen

t1rytyväisen näköisenä

nautti yövieras aamuateriansa. Sen
piiätteeksi hän liisnäolevien todista-

jien suureksi hämmästykseksi teki
ristinmerkin.

- Haro§ii. haro§ii t§ai! kaveri
kiitteli.
Sitten olikin edessä eron hetki.
Toverille osoitettiin korsun edessä
odottavaa rekeä ja annettiin ymmärtää, että siinä oli kyyti tarjolla.
Hän tajusi asian välittömiistija tavoitteli käsiinsä ovenpielen naulas-

dettyään lähti yllätysvieraamme
kohti töpiniiä.
Myöhemmin samana päivänä
nyki Tanninen minua hihasta:
Uihde mukaan! Käydiiiin lin-

-

jassa.

-

Hittoako me siellä? vastasin.
-Vartiovuoro
takuulla riittiiii.

Tule nyt vaan! Otetaan turkki
mukaan.

-

Ulkona Tanninen työnsi kanimansa kepakon minulle ja niin
paineltiin peräkanaa etulinjan poteroon. Siellä sitten kohotettiin
lammasturkki liehumaan kevättalven tuuleen.
- Toverit, toverit! huusi Tanninen mahtavan rintakehänsä koko
teholla.
- Tarkistakaa nurkkanne! Onko jotain kateissa? Löydet-

tiin t iriltä meidän juoksuhaudasta
tälainen komea turkki. Hohoijaa!
Harosii turkki!
Minä heilutin turkkia edestakaija hetken hengähdettyän jat-

sin

koi Tanninen:
- Tovarits, tovarits! Tulkaa
hakemaan vartioturkkinne pois.
Kova pakkanen paukkuu vielä.
Tuulenkantama kuljetti änlä
oikeaan suuntaanja hetken kuluttua louskutti pikakiv'ääri pitkän
sa{an.
Vedä turkki alas, ettei vahingossa tule reikiä. kehotti Tanninen.

-

Parin päivän kuluttua

selvisi

myös se, miksi Daadaa oli kömpi-

nyt

meidän puolellemme. Ryk-

mentissä suoritetussa kuulustelussa

hiin oli kertonut, että hänellä teetet-

tiin ihan s)ryttä ja jatkuvasti ylimäräisiä vartioruoroja. Hän katsoi parhaaksi lähteä lätkimän.
Totta puhuen meidän kävi vähän såiäliksi koko Daadaa. Siivosti
ja kohteliaasti oli mies kä)ttä).tynyt.
Ihan sopimatoh mies maailman-

tr
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väåiri ei toiminut, viholsuoraan
päivystäjän puheille.

Sitten tuli vastavaikutus ja liipasinsormi
oli liiankin herkkä.
KONEVITSA on noin 6 km pitkä
saari. jossa

oli

jo

ennen talvisotaakin

rannikkotykistöä. Sieltä on

mantereelle Sortanlahteen noin

5

km matka.

Saaressa on luostari ja ennen
talvisotaa siellä oli 85 munkkia.
Jatkosodan aikana heitä oli vain
muutamia.
Konevitsan linnakkeeseen kuuluivat tykkipatterit saaren pohjoisja eteläpäässä. Linnake kuului
Laatokan Rannikkoprikaatin
RTR 3:n eteläiseen linnakkeistoon.
Heinäkuussa 1942 hämmiistelimme. kun vesillemme Sortanlah-

teen tuli italialaisia merisotilaita.

joilla oli l-eningradin motin kuristamiseksi neljä moottoritorpedovenettä. Lisäksi Sortanlahteen tuli
samoihin aikoihin saksalaisia, joilta
oli parikymmentä tykkilauttaa.
Pian tulivat paikatle myös venäläiset pommikoneillaan. He pommittivat Sortanlahtea esimerkiksi
elokuussa 1942 kuulemma 34 kertaa ! Valopommit peläst).ttivät joskus omenavarkaissa olleita sotilaita luostarin puutarhassa.
Koska tulokset l-eningradin

\

huoltolinjaa vastaan olivat vähäisiä, vietiin alukset pois ennen talven

tuloa.

VIERAAT OVAT
EKSYKSTSSÄ
Me Konevitsan eteläpatterin sotilaat olimme maioittuneet mukavasti rauhanaikaiseen kasarmiin.

Vuosien 1942-43

vaihteessa

lensi eräänä iltana vihollisen kone

Rånnikkotykillön tähy3iy3- ia vartiopaikka Laatokalle

Silloin venäläiset lähtivät täyttä
vauhtia juoksemaan takaisin jiiälle.

partiotamme pistooleillaan, jolloin

Hän yrini ampua pikakiviiärillä,
mutta ei saanut ,§ettaan toimi-

kivääreitlä. Tällöin toinen venäläi
sistä kuoli ja toinen haavoittui vai-

maan.

keasti.

Jalonen ei antanut periksi: hän
laskeutui alas tomista ja juoksi venäläisten periiän. Pian hän saawt-

Kaikille alueen vartioasemille oli
ilmoitettu kahden vihollisen olevan
liikkeellä. Kun erästä vartiomieslä
tuli vaihtamaan kaksi omaa lumipukuista miestä. vartiomies ampui

il

päin. Tämä näyttikin
mutta pyörähti äkkiä ympäri ja

vahingossa heistä toisen.
Aamulla lähti mantereelta Mus-

ii

ampui pistoolillaan Jalosta reiteen:
Jalonen tuupenui polulle ja venäläinen juoksi toverinsa perä?in.

taniemen vartioasemalta konekiväärillä varustettu partio miehit-

tikin jälkimmäisen ja
miehen kulkemaan

Konovitaan

luCteri

komensi
kasarmille
tottelevan.

VENÄUIINEN
ILMOITTAUTUU
PÄMYSTÄJÄLLE
Päivystäjänä toimiva korpraali Inkinen kuuli jonkun tulevan hlvin

varovzlsti sisään rakennukseen.

luikymå Konovitren luoetrrin tomilta Hbld(lnbm.en Ia Sortanlahtcen påln
saaremme yli pohjoiseen eli Käkisalmeen päin. Myöhemmin saimme rietää. että siinä oli kolme venä-

läistä. Heidän olisi pitäny lentiiii
lrningradista Narvaan, mutta lumipyryssä he olivat eksyneet Laatokalle. Tultuaan jonnekin Käkisalmen seuduille he käntyivät takaisin etelään ja piiättivät laskeu-

tua

pimeåissä taatokan jäälle
Konevisan lounaisrannalle. Koska he eivät tienneet missä olivat.
katsoivat he parhaaksi nukkua yön
koneessaja lähteä vasta päivän val-

jettua tutustumaan ympäristciön.
Tällä saaren läntisellä rannalla
meillä ei ollut vartioasemia.
Sää oli seuraavana aamuna ja
iltaan saakka hyvin sumuinen, joten venäläiset torkkuivat kaikessa
rauhassa koneessaan koko päivän.
Iltamyöhällä siiä kirkastui ja pakkanen nousi kymmeneen asteeseen. Silloin he jättivät koneensa ja
lähtivät kulkemaan pitkin saaren
rantoja pohjoiseen. Naapurit ohittivat huomaamatta pohjoispatterin
ja itärannalla olleen jalkaväkijoukkueen ja tulivat lopulta meidän ete-

läpatterillemme. Täällä he huomasivat polun ja tulivat sitä pitkin vartiotornimme luo.

VARTIOMIES ON
VA!KEUKSISSA
Tornissa oli vartiossa tykkimies "/alonen.

Venäläiset huusivat alhaalla jotakin luullen ilmeisesti edelleen olevansa omalla puolellaan.
Jalonen huomasi olevansa tekemisissä vihollisen kanssa.
Kaksi venäläisistä jäi tornin juurelle ja kolmas jatkoi matkaansa
kasarmia kohti.
Jalonen tantui puhelimeen ja
yritti ilmoittaa asiasta päivysäjänä
toimineelle korpraali Ami Inkiselle,

joka istui kasarmin toimistohuo
neessa. Marian kirkossa nukkuvat

keskuslotat eivät kuitenkaan he-

ränneet, vaikka Jalonen pyöritti

Hän kurkisti pistooli kädessä toimiston ovelta suureen siväeteiseen.
Samaan aikaan eteiseen kurkisti
myös venäläinen lentäjä, jolla hänelläkin oli pistooli kädessään. Molemmat huusivat iotakin, mutta
kumpikaan ei ampunut.
Tykkimiehet nukkuivat kahdessa suuressa tuvassit. He heräsivät
meteliin ja hyppiisivät alusvaatteisillaan käytäviiän katsomaan. mikä ihmeen huutaminen oli heidät

partiomme

oli ammuttava

heitä

Ilmavoimia pyydettiin

hake-

päivän kuluttua

tuli niin

kova

myrsky. eltä jäät rikkoutuivat ja
kyseisen lentokoneen nähtiin purjehtivan suuren jäälautan piiällä
kohti kaakkoa eli omalle puolelleen. Oma lentäjä pystyi kuitenkin
vielä laskeutumaan samalle jälautalle. Hän otti koneesta joitakin
osia ja syty.tti koneen palamaan. E

olivat eteisen telineissä.

toimistohuoneessa antautuneen
venäläisen kanssa. Hän osasi hiukan saksaakin, joten kielten sekoituksella selvisi yön tunteina paljon
heidän seikkailustaan.

LAATOKKA ON LAAJA
Kun aamu alkoi valjeta ilmoitti

puhelimen kampea kaikin voimin.
Puhelu ei mennyt keskuksen läpi.
Oli yritenävä selvitä omin voimin.

vartiomiehemme. että jällä, muutaman kilometrin piiiissä, näkyivät

alhaalla
- Stoi! ka4'aisi Jalonen
oleville venäläisille.
Ruki verh!
-

hiihtopartio meni heitå hakemaan.
He ryhtyivät kuitenkin ampumaan

molemmat venäläiset olevan edel-

leenkin. Ylikersantti Heikkiliin

ti

maan kone pois, mutta hakijat eivät pitäneet kiirettä. Muutaman

Tykkimies Kakko ratkaisi tilanteen, syöksyi venäläisen luo ja otti
tiiltä pistoolin pois.
Kun menimme tomin luo, löysimme Jalosen rantapolulta haavoittuneena ja kuulimme hiineltä
kahden venäläisen juosseen pimeiille jäälle.
Linnakkeen päältikkö luutnantti
Eugöne Ingman märibi minut lop
puyöksi päivysäjäksi, joten olin

I

:l!

tämään Konevitsan luostarin luo'
na olevaa lentokonetta. Partio ampui koneen rikki.

herättän),1.

Kivärit

l

Knoche tyräalushousut ovat
lääkärien ia ortopedian asiantuntijoiden 10 v. tutkimusyhteistyön tuloksena kehite§ USA:ssa la Saksassa.
Ne bvat lääketieteen hyväksymät, antaen käyttäjälleen
paremman tuen kuin siteet,
vyöt tms. Ne ovat hygieenisät ia pesunkestävät, tavallisten alushousujen näköiset

huomaamattomal. 6 erl
mallla, myös nalsllle. Suositellaan myös tyrä- ja muitten vatsaleikkausten jälki'

ia

hoitoon.

Pyydä esite ia hinnastol

MallmastersOy
Melkonkatu 16 A KT, 002'10 HKI
Puh. 90-670 344

I

Elulinion pololloonon
Thlvisodan

torjuntavoittojen
hinta oli raskas.
Selvimmin uhrit
-näkyivät joukkosidontapaikalla,
jonka kautta
Iähes kaikki
sodan ruhjomat

taistelijat
kulkivat.
Työskentely
siellä oli joskus
painajaismaista.

MARTTI
SAARENTO
130

HAASTATTELIN

talvisodan

reistä kutitteli pian leukaani ja

jälkeen §menlaaksolaisen Jalkaväkirykmentti 5:n II Pataljoo

sanoi:

hildrälän poika muisteli talviso
dan helmikuun urakkaansa.

mista?

nan lääkintäalfupse.ena laui
Mahlanuikeri. Näin tuo Mie-

RASKAS TYO

ja Punnuksen §län pohjoispuolella oli
kooltaan tilavahko, tavallisen
huoneen kokoinen. My& henkilökunta majoittui siellä nukkuen

JSp:n konu etulinjan

yhdelle seinustalle sijoitetuilla
kaksikenoksisilla lavereilla.
Henkilökuntaan kuului kalsi
lääkåiriä, lääkintiikapteenit

Lindholm

ja Hartikaircn,
ja

me lääkintäaliupseeria

kolviisi

miestä, yhteensä l0 henkilöä.
Lääkärimme suhtautuivat erityisen rauhallisesti niin potilai
siin kuin alaisiinsakin.
Muistanpa eräänkin tapauksen, kun monen vuorokauden
valvomisesta uupuneena nukah-

din kesken työn. Toinen lääkii-

- Johan sinä ehdit nukkua
melkein viisitoista minuuttia, etköhän taas jaksaisi jatkaa sito
Noin §mmeneen vuorokauteen ei suurhyökkiiyksen aikana
JSp:llä juuri nukuttu. Valvottiin
niin kauan kun jaksettiin, mutta
pakostahan ihminen lopulta väsyy varsinkin lämpöisessä korsussa tyiiskenneläessä. Päivisin
pieni lepohetki saattoi tulla §symylseen, mutta öisin semmoista ei voinut ajatellakaan.
Haavottuneita tuli jatkuvana
virtana illasta aamuun. Kun yhden sai pois kiisistänsä, toinen
tai useimmiten monta odotteli
jo vuoroaan. Ottipa joskus tiukalle kaikkien potilaiden sopiminen sisälle sidontakorsuun, vaik-

ka haavoittuneet eivät kauan
joutuneet viipymään tässä ensiapupisteessä tottuneiden mies-

ten sitoessa ja lääkiireiden antaessa pistokia kipujen lieventämiseksi.

Potilaita ei otettu kiisittelyyn
siinä järjestyksessä kuin heitii
JSp:lle tuotiin, vaan katsottiin
aina kiireellisemmät tapaukset
ensin. Lievemmin haavoittuneet
saivat odottaa.

NÄN SE KÄVt
Haavoittuneet tuotiin sidontapaikalle, mikiili eivät itse pystyneet kiivelemään, komPPanioitten hevosilla ja siitii eteenpiiin
heidät vietiin pataljoonan omilla
hevosilla kuljetusauton lähtöpai-

kalle noin 300 metrin

Päähän.

Rekilaatikkoon soPi kahdet Paarit. Autokuljetus vei haavoittuneet edelleen kenttlisairaalaan
Pölläk*iilään.
Kaikki täma kuljetustoiminta
keskittyi pimeän aikaan. Lähes
avomaastoisella taistelualueella
haavoittuneiden kuljettaminen
osoittautui päiväsaikaan mahdottomaksi vihollisen tarkan tähystyksen

ja ilmatoiminnan ta-

kia. Itse JSp:n toimintaa ilma-

Komppanian haavoittunoldon .uoiapaikrta
ioukkora.rontaprikdlo matklttiin hevorkyydillä S,e-tm

Joukkolidoniaprikalla eli JSp:llå on
ionoa, potilaat on "laiitollaya" ulkona

3llo
vaara

ei

korsussa tytiskennel-

neet. Ihmeellisiäkin elmn jää-

täessä vaikeuttanut.

misiä sattui, kuten eräänkin

Kuljetuksien viiväStymisien
vuoki ehti moni päivällä haa-

miehen kohdalla, jolla sirpale oli
mennyt ohimosta sisään ja tul-

voittunut kuolla verenvuotoon,
koska häntii ei voitu toimittaa

lut toiselta puolen päätä

apua saamaan ennen hämärän
tuloa. Samasta syystä sattui
haavoittuneiden kohdalla joitakin paleltumistapauksia.
Haavoittuneet peitettiin JSp:
Itii lähetettäessä huolellisesti
huovilla, joita kenttäsairaala varasi isot pinot tiihän tarkoituk-

mies kestää hengissä kenttiisairaalaan saakka. Mutta miten ollakaan - sodan loputtua sama

seen. Osa niist?i oli ulkolaisia
lahjahuopia.
Vaatteita ei haavoittuneiden
påiältii yleensä ensiapupisteessä
riisuttu, siihen ei ollut varaa aikaa tuhlata. Vaatteet ja jalkineet vain leikattiin auki osumakohdasta, jotta pästiin nopeasti
sitomiseen käsiksi.

ELÄMÄN JA
KUOLEMAN RÄJALLA
Vaikeimpia tapauksia olivat
päähän

ja

vatsaan haavoittu-

ulos.

Lääkiiri arveli, että on hyvä, jos

mies ilmestyi keväällä omaan

yksikkönsä Lappeella. Kertoessani hänelle kuinka me pidimme selvänä, että hän ei enää
takaisin palaisi, sanoi hän:

- Parempi olisi ollut, että
kuolema olisi silloin korjannut.
Olen saanut kokea niin raskaat
kiirsimykset, etten kenellekään
sellaista piänpakkoa toivoisi . .

.

Haavoittuneista jotkut valitti.
- rukoustakin
kuuli, mutta useimmat kiirsivät
hiljaa tuskansa. Itkevän en kenenkään nähnyt. Usea tajuissaan ollut haavoittunut, tuntiessaan kuoleman lähestyvän, pyysi toimittamaan joitakin henkilökohtaisia asioitaan ja välitta-

vat, joku kirosi

miiän terveisiä

omaisilleen.

Mahdollisuuksien mukaan näitä
terveisiä toimitettiin perillekin,
tosin myöhemmässä vaiheessa.
Haavoittuneiden yleismielialoista sanoisin, ettei jänyt sellaista kuvaa, ettii kukaan heistii
olisi kuolemaa pelännyt. Kaisiihen niissä olosuhteissa jokainen
jo ennalta varautui.

TOIVOA EI SAA
MENETTÄÄ
Useimmat esiintyivät JSp:lle
tuotaessa jopa toivorikkaina -

että tiissiihän menniiän sairaa-

ja parannutaan . . .
Lohduttelu näytti tekevän

laan

hyvän vaikutuksen. Tirli monelle sanottua:

- Kyllä sinusta mies tulee,
kun saat sairaalassa hyvåiä hoitoa!

Ajatukset saattoivat

§llä olla

paranemisen suhteen aivan
päinvastaiset.

Vaikka monien aseveljien elä-

mä kohta sammuikin, eivät he
katsoneet pelok*.aasti tulevaisuuteen. TLrskansa he kantoivat
nöyrällä mielellä ja urhoollisesti.

Liihtö JSp:lui taaksepäin oli
tajuissaan olleille jo jossain
määrin helpompaa, koska heille
siellä annettiin ensimmäiset kipuja lieventävät ja rauhoittavat
pistokset.

Erityisen urhoollisena soturina haluaisin mainita Iitin miehen - nimeä en muista. Häneltii
oli mennyt toinen jalka reidestä
melkein kokonaan poildri ja se
oli etulinjassa vedetty nahkavyöllä kovasti kiinni verenvuc
don tyrehdyttiimiseksi. Tietoisena tapahtuneesta ja tajuissaan

ollen hän esiintyi JSp:llä ihmeteltävän suuremmoisesti. Hän ei
valittanut vähääkiiiin kärsimäs131

KASKU KIERTÄÄ

ETULINJAN
JURIDIIKKAA
Suomalaiset hyökkää-

vät

ja

lähitaistelu on

käynnissä

vihollisen

pesäkkeiden tienoilla.
Muuan katettu bunkkeri taistelee sitkeästi
eikä antaudu, Yaikka
sektoriaukkoon on jo
saatu pari käsikranaattiakin.
Lopulta Konsta kylHänenkin kohtalokseen tuli
kuitenkin sankarivainajan osa jo

kenttiisairaalaan

päåistyiiän.

lästyy leikkiin,

Auto odottlr Yi«räk .en enriavun
ronoot potilaåt JStrlUi

kontlä.larllhan

Liiallinen verenvuoto lopetti tiimän elämänhaluisen ja toivorikkaan Iitin miehen maallisen
matkan teon.

MIELENTERVEYS
KOETUKSELLA
Mieluista ei liiäkintiihenkilö

raala huolehti heidän kuljetuk-

varsinkaan kovien taistelujen ai-

sestaan jatkossa.

sai katsella

ja

yö yön jälkeen si-

toa rikkirevittyjä ja verisiä nuo
ria miehiä, ei se mielt?i ylentiinyt. Musta epätoivo tuntui joskus valtaavan koko ajatusmaailman.

Monta kertaa siinä kiiiirimisen

ja sitomisen ohella hiipi mie-

leen ajatus siitäkin,
-

ei edes jalan me-

netystä. Jaksoipa ajatella tulevaisuuttaankin näin puhellen:

Kyllä se nyt jalka

JSp:een arkistoon. Toinen puoli

jäi vainajan kaulaan. Kenttiisai-

kunnankaan tytiskentely ollut,
kana. Kun vuorokausikaupalla

t?iän tuskasta

Kaatuneisiin ei meillä JSp:llä

liiemmin riittåinyt aikaa kajota.
Jos heitii sinne tuotiin, otimme
toisen puolen tuntolevystii halkaisemalla se ja jätimme sen

kuinka

kauan ne siellä edessä oikein
jaksavat. Saattavat våisyä ja jo

pa miehet loppuakin, jos

ää

si§uomea. Pahimpina kiisiaikoina tuotiin Rauhaan Kannakselta toistatuhatta miesEi yiissä.
Joukossamme elää edelleen
monia talvi- ja jatkosodan invalideja - kiidettöminä, jalattomi-

öt-.rvxnIsN
AIKAAN

- Milö ero on tällö

Ilpo Lahtinen, Kuusankoski

miehet..

velkaa.
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Ilpo Lrhtinen, Kuusankcki

tr

jassa kestivät

nestä kasvaa aikanaan mies . .

- ne loput vähät

Yuot-

Yhteiskunta on heille paljon

trä, sokeina, aivovammaisina.
Nämii miehet tietiivät vapauden hinnan. He tietåivät teh-

validinakin toimeen vaimon ja
ainoan poikani kanssa, kun hä-

.

kaksitoista
ta. ..

vwsikymmerullä
l<omnunistin ja lrapitalistin völillti?
I{ommanistilla
olisi bensaq matta ei
ole autoa, lcapitalistilla on auto, mtfrta
eipit ole bensAa, , .

neersä kansakunnalle niin suu-

.

si

Ptilläktiilän kenttäsairaalasta
haavoittuneet vietiin ensin Rauhan sairaalaan ja sieltii junakuljetuksin eri puolille Sisä- ja [,åin-

menoa jatkuu ja yhä uusia haavoittuneita titllä tavoin tuodaan
tänne.
Mutta §llä he vain siellä lin-

-

meni,
mutta minulla on taloudellisesti
sellainen koti, ettii tulen siinä in-

sitoo
pari polffopulloa kiinni
kolmen kilon kasapanokseen, paiskaa sen
sisään sektoriaukosta
ja toteaa yksikantaan:
- Siviilissä tästä sai-

ria

palvelulaia, että jalsavat

kantaa läpi elämän kestiivät vaivansa tyynesti ja arvokkaasti.

Iouollisen soksoloisen

*

soilmAN ilE
Eräillä tahoilla on kaikki
saksalaiset sotilaat pyritty
fr

mustam rarlaa;maan verisiksi

§

natseiksi ja keskitysleirien

.r*>

vartijoiksi.
Harva heistä oli
kansallissosialisti.
Useimmat olivat aivan
tavallisia pieniä ihmisiä

huolineen ja murheineen.
Heidän kohtalonsa vain oli
usein kovempi kuin meidän.
YrSImlitSBN

kranaatin tuloa ei kukaan havainnut. Neuvostoliittolaisen heittimen am-

mus räjähti repäisevåisti levittäen sirpaleensa pitkin maata.
Vinkuen ja suhisten teräskappaleet pyyhkivät puiden runkoja
ja ilmanpaine heitti rapaa ja savua laajalti.
Joukkueen hyök*iiys oli muu-

tenkin pysähtynyt. Tämä kra-

+

Sotrmlor Ewald Bahr
tyttäron.ä tbrenan
k ntse 1.11.1960
lomalla Berliinirå

Kirieet kulkiYat iiuken

renruurin täpi

ty ankarasti ensimmäisen maailmansodan loppuselvityksissa ja
kun ennennäkemätön inflaatie

kierre

oli vienyt

kaaokeen, oli

maan

lähes
tavalliselle saksa-

laiselle helpotus kokea jonkun
lupaavan kansalle uutta ja parempaa tulevaisuutta.
Syksyllä 1939 Unter den Lindenin lehmusten lehtien alkaes-

sa

jo kellastua hyviisteli

mies Ewald Bahr

sota-

vaimonsa

Irmgardin sekä pienen parivuo
tiaan tyttärensä Yerenan Bahrin yhtymän oli määrä osallistua
Sakan Norjan-retkeen.

Tälvella 1940 nuori berliiniläinen sai tulikasteensa tunturien ja vuonojen maassa. Ilmeisesti hän osoittautui hyväksi so

ja saksalaisten

idåin

retken alkaessa hän löysi itsensä
Sallan tunturierämaaalueelta taistelemassa itselleen

ja

täysin oudoissa oloissa. Kova
vastustaja piti saksalaiset joukot

tiukalla ja lisää vaivaa aiheuttivat mittaamattomat korvet ja
upottavat suot. Sä?iski- ja mäkä-

rälaumat huolehtivat

lopusta

tehden keskieurooppalaisen elämän lähes sietämättömä16i.
Aliupseeri Bahr sopeutui kuitenkin hyvin karuihin oloihin ja

hänen taistelijantaitonsa

sekä

§lmäverisyytensä pantiin merkille moneen kertaan. My<b suo
malaiset sotilaat antoivat arvoa
nuoren aliupseerin
rohkeudelle.

§vyille

sekii

okat männynkäiväröiden seassa oli viimeinen nä§mä Suo

kentf;isairaalaan.
Monet muut naarmut ja ruhjeet
saivat hoitonsa, mutta näköher-

mojen vioittumiselle ei kentällä

voitu tehdä juuri mitiiän.

reille ja laskettelurinteille. Silloin heitettiin asepuvut syrjään
ja urheiluasuissa hiihdellen ta-

voiteltiin menneen rauhanajan

men rintamalta aliupseeri Bah-

rin kohdalla.

tunnelmia.
Sota eteni pitkin askelin. Keväällä l94l aliupseeri Bahr

IHMINEN KOHTAA
IHMISEN
Muuan oululainen vanhus oli

Fohjois

pitkåiän katsellut, kuinka vai-

joukkueineen

siirtyi

En-

simmäisessä kuljetuksessa siirrettiin sotilas sotasairaalaan Ouluun, sa§en kilometrien matka
sekin.

PALVELUKSEEN JA
POHJOISEEN
We

hrmacht in synnyttyä vuonna

1934 alkoivat myös mittavat
joukkojen kertausharjoitukset ja
yhä useampi reserviläinen liittyi
yhtymiin, joita muodostettiin ja
harjoitettiin Saksassa l93Gluvun lopulla. Sotakoneistoa luo
tiin Kolmannen valtakunnan
tarpeisiin.

Berliiniläiset ilmoittautuivat
kasarmeilla siinä kuin muutkin

tuhannet

ja

tuhannet saksalai-

Aito berliiniläinen Rosenthalissa asuva Ewald Bahrkin

set.

pukeutui asepukuun. Hän suhtautui muiden tavoin myönteisesti maan asevoimien lisiiämisern - olihan Saksaa nöyryytet-

la maalla, kaukana omaisistaan.
Hän hakeutui avustajaki sc
tasairaalaan. Håinestii tuli sairaalan vakituinen vierailija, joka

tulkin lailla hoiti yhteykiä ja
koetti lohduttaa potilaita parhaansa mukaan.

Hänen osastolleen tuotiin
syystalvella aliupeeri Ewald

niläinen ylikorpraali Krause ja
l8-vuotias Werner Pietsche w
keana ja kiisi sekii jalka amputoituna. Oli siellä mycn Albin

vapaa-ajan viettoon. Suurimpia
huveja olivat hiihtoretket tuntu-

taemmaksi

niin yksin ja hyljättyinä vieraal-

huoneessa olivat myiis thtiringe-

tua oli miehittäjillä my(h aikaa

ja sieltii edelleen

hoitaja kehotti häntä auttamaan
saksalaisia poikia, jotka olivat

mukana

haavoittui vakavasti

dontapaikalle

nuoruudessaan

rin joukkue muiden

Bahr Berliinin

si-

oli

viettiinyt jonkin aikaa ltiivallas.
sa ja puhui saksaa. Eräs sairaan-

Bahr, sokeana
tuskaisena,
masentuneena. Kuuden hengen

Saksalainen aliupse*n Ewald

Heti tilanteen salliessa kan-

avuki.
Vanhus

vaassa vastahyöktåiykessä Bah-

hä-

joutui pysähtymään ja suojautumaan kiivaassa keskityksessä.
Räjähdyspilvet ja katkeilevat

nettiin puolitajuton sotilas

Vanhaan

Lääninsairaalaan. Hän sai voittamattoman halun olla jotenkin

aliupsee-

jo

l94l

taistelumerkki liitti hänet rintamasotilaiden joukkoon.
Norjan tilanteen vakiinnut-

1941.

rintamalta Oulun

rin arvomerkit ja mytiskin lähi

nen asetakissaan oli

Rosenthalista
päähän
Kiestingin syksyisessä korvessa

keasti haavoittuneita - suomalaisia ja saksalaisia - kuljetettiin

Tuli sylsy ja sitten ensilumi
Kiestingin metsiin ja eräiissä kii-

tilaaksi, sillä keväällä

naatti paiätti osaltaan yhden
miehen sotimisen kokonaan.

Suomeen

Syktyinon ruomalainen korpa oli Kelki-Eurooprn loturcille outo ympäri.tö

ja

Gdrtner, Romanian saksalainen
vailla kotia ja omaisia, sekä salzburgilainen Georg Stadt ler.

Ajan mittaan

saksalaiset

avautuivat vanhukselle. He kertoivat omaisistaan, siviilielämästään sekä kaipauksestaan takaisin kotimaahan. Heillä oli huolta perheistiiän, erityisesti van-

Entiseen ammattiin

ei ollut

sai lähetetyksi muuSuomesta

tamia paketteja

lisesti velvollisuutensa täyttä-

Nienhageniin, jossa ne otettiin
suurella kiitollisuudella vastaan.
Joulupaketti 1947 ja 1948 toi
myiis Verena-tyttiirelle jotain hän kiitti omakiitisessä kirjeessään suomalaista vanhusta saamistaan lahjoista ja samalla kiitti myös sodanaikaisesta isäänsä

neenä sijoitettiin Hartz-vuoristossa llsenburgissa olevaan Rintamamieskotiin töihin. Kirjees-

sään suomalaiselle "Muttilleen" Bahr kertoo innoissaan
näkö§§nsä parantuneen jo siinä määrin, että hän §kenee

jo

ten kuten lukemaan. Samalla

suota.

kohdistuneesta huolenpidosta.
Vuoden 1949 lopulla saapui
Ewald Bahrilta kirje Suomeen.
Hän kirjoitti pääsevänsä pian
pois leiriltii, oppineensa uuden
ammatin ja odotti vain saavarsa
perheen jälleen kokoon. Entinen

LOPUN EDELLÄ

aliupseeri, sotainvalidi Ewald
Bahr työskenteli vuoden 1949

hän pyytää jotain Suomea kiisit-

televää kirjaa luettavakeen,
koska kaikki mitii hän oli Suo
mesta ehtinyt nähdä oli vain
tuntureita, metsää ja loputonta

Hiihtoharu.luklain iåi iloria$a rikaa, rillallå merkitty aliupcoeri Ewald Bahr

"Mutti"

palaamista ja niin hänet tunnol-

Viimeisen sotawoden tunnelmat välittyivät Saksasta Suo
meen Bahrin ja hänen vaimonsa

kirjeiden kera. Perhe ei voinut
seurata aviomiestä ja isää llsen-

burgiin vaan joutui jäämään ke
tiin Berliinin Rosenthaliin. Berliinin suurten pommitusten pakottamana perheen oli siirryttävä kaupungista pois maaseudulle. Irmgard ja Verena Bahr sai-

vat tilapäisen kodin ystäviensä

lopussa berliiniläisessä hoitolassa hierojana ja §lpymestarina.

Hän kaipasi länteen jäänyttii

perhettään ja samalla hän halusi joskus

kiiydä Suomessa katsa

massa "Muttiaan"

ja silä

maa-

ta, joka niin suurelta osalta jäi
näkemättä, mutta jonka ihmiset
olivat jotain suurenmoista, ystävällistä rotua.
Kirje oli viimeinen yhteys itiivyöhykteclle Ewald Bahriin. tr

luona Nienhagenissa. Paikan piti olla vain hetken suoja, mutta
siitä tulisittemmin koti vuosiki.

Täistelu Berliinistii alkoi ja

8.k

aha.ia haayoattuneitr autetaan

talk

hemmat naimisissa olevat kantoivat raskasta taakkaa, jota vierailija yritti kaikin tavoin keven-

tiiii. Hänet tunnettiin

tuotapi-

l,aa "Muniru", äitinä. "Mutti"

kirjoitti haavoittuneiden puoles.
ta omaisille, hän toi kukkia 1öydille, kertoi maailman tapahtumista sekii tarinoi suomalaisista.

o Kioltingin ruunnalla

Bahr suhtautui

tilanteeseen
asiallisesti ja ryhtyi suunnittelemaan toimia, joita han tyttärensä kanssa mahdollisesti voisi
tehdä.
Sotasairaalan ponnistuksin

voitiin vihdoin kevättalvella

to

deta Ewald Bahr niin hyväkuntoiseksi, että hänen siirtämis-

tään Sakaan voitiin

SOKEA SOTUR!
Aliupseeri Ewald Bahr ei nähnyt mitään, hän oli tiiysin sokea.

Tiedon saanti kotiin Saksaan

Näkö§§kin

ajatella.
enteili hieman pa-

rempaa elämää - hän §keni
hahmottamaan jollain lailla suurien kohteiden ääriviivoja, mut-

ta lähinäkö ja lukeminen eivät

vaimolle ja perheelle vei jonkin
verran aikaa. Sitten vaimo kirjoitti, tiiynnä pelkoa ja huolta:
"Lukekaa kirje miehelleni, ellei

onnistuneet lainkaan.
Maaliskuussa I 942 aliupseeri

hän itse pysty lukemaan! Ilmoit-

saan Rautaristin nauha

takaa minulle, miten hän oikein

suomalainen Vapaudenristin 4
luokan kunniamerkki. Lääkä-

on haavoittunut... olen §llä

riitt?ivän vahva kuulemaan tG
tuuden."

Kirjeenvaihto

jatkui. Alku-

hämmennyksen jälkeen rouva

vihdoin sotatoimet Keski-Euroo
passakin päättyivät. Suomalainen vanhus kirjoitteli vielä muu-

taman kerran tuttuun osoitteeseen Hartz-woristoon ja Nienhageniin saamatta kuitenkaan
vastausta.

,,KASVATUSLEIRI"
Maaliskuussa 1947 putosi oululaisen "Muttin" postiluukusta
yllättäen kirje Saksan venäläiseltä vyöhykkeeltii.
"Kaikki on lopussa!" kertoi
rouva Bahr epätoivoissaan.
Koti oli mennyt, mies oli viety keskitysleiriin kaikkien mui-

den itiivyöhykkeelle jäneiden

ja

rintarkastuksen jälkeen hänen
tilansa todettiin kuitenkin niin

upseereiden
mukana. Leireillä piti selvittiiä,
ketkåi olivat syyllistyneet rikoksiin. Sen jälkeen piti leiriläiset
"kasvattaa uudelleen".
Saksassa vallitsi hätä. Radan
varresta poimittiin hiilenkappaleita lämmitykseen ja läheisiltä

vakavaksi, että hänet siirrettiin

pelloilta kerättiin tähkiä syötä-

siviiliin.

väksi.

Ewald Bahr ilmoittautui Berliinissä toipumislomalle asetakissekä

aliupseereiden

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

Snug pitää vlrmasli ja lievittää samalla ikenien ja kitalaen
ärsytystä. Ei huolta jauheista ja
voiteista. Hygieeninen Snug on

helppo asettaa paikoilleen,

se

kiinnittyy tukevasti ja puhdistetaan _vhdessä proteesin kanssa.
Snug sopii sekä ylä- että alaproteesille. Ja Snug kestää viikkoja - sitä ei tarvitse päiviltäin
vaihtaa.

Apreekeista, kemikaalikaupoi sta

jo

tala rata loist o.

Sm;c
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Etusimmäinen
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DAGNY IRENE LAINE

tthsfrirnfrhssfr
Nuoren lotan vastuu
kenttäsairaalan yövalvojana oli suuri.
Olisi pitänyt kyetä
huolehtimaan myös
henkisen tasapainonsa menettäneiden hoidosta.
Se ei ollut helppoa.

rpvrtrrnLvEI-I-A

1942

sain komennuksen Kent!äsairaala l2:een Sohjanaan, Vienan-Karjalaan. Olin iloinen ja
onnellinen
työtii!

-

tämä olisi oikeaa

Päiyällä

k nttå..ar..|!n prrrki...

leikattiin

heti tarpeen vaatiessa. Vartie

Kenttäsairaalaan kuului neljä
parakkia eli osastoa, kussakin
kalsi§mmentii potilasta.
Rintamatilanne oli suhteellisen

mies kierteli aseineen ulkopuo

rauhallinen eikä haavoittuneita
ollut kovin paljon. Heitii oli vain

oli melko rauhallista. Pulmia oli
vain yhdestä potilaasta, joka oli

yhdessä parakissa, kirurgisella
osastolla. Yhdessä parakissa oli
kuumeisia, vatsatautisia ja mui-

sekavassa mielentilassa. Hänellä oli etulinjassa päässyt umpisuoli puhkeamaan. Nyt hänet

sisätautipotilaita, yhdessä
ihottumia ja ylsi oli niinsanottu
"Sumppu" - siellä oli yleensä
kuljetusta odottavia ja muita ti-

oli leikattu, mutta tilanne näytti
huolestuttavalta - ei ollut siihen

yli

ta

lapäisiä potilaita.

Vaikein paikka oli kirurginen
osasto, jossa

olin työssä.

ENSffiMÄINEN YÖ
Minut oli ensimmäisen kerran
määrätty yövalvojaksi. Sain yksin valvottavakseni kaikki neljä
osastoa. Vastuu jännitti, mutta
toisaalta olin ylpeä, että minuun

luotettiin. Kyllä tiimä tyttö selPoliklinikalla valvoi lääkintäkersantti. Lääkintäkapteeni oli
136

Melkein kaikki osastot olivat
täynnä. Kirurgisella osastollakin

aikaan antibiootteja tulehduksia
vastaan.

Haavassa oli letkut

ja

potilas

nyt antaa hänelle väkisin, kahden ihmisen voimin. Osastonhoitaja Toini kertoi lähtiessiiän
katetroineensa potilaan,
jolla oli virtsaamisvaikeuksia,
- Tämä Ranta ei sitten saa
yhtiiän nousta ylös! sanoi Toini

juuri

vielä lähtiessään. - Pyydä polilta apua, jos et sen kanssa yksin
pärjää!

ja hänet saisi herättåiä

pelottanut, koska olinjo siviilissä tottu-

nut sairaalatyöhön. Mitäpä tässä voisi tapahtua?

Sohianan erämaamairemat olivet

m!htavia

lineet, lääkkeet ja potilaiden paperit. Vastapäätä oli toinen kop
pero, pesuhuone, jossa olivat
niin puhdas vesi kuin likavedetkin. Vaatimatonta oli, mutta toi-

valitti vähän ja sanoi sitten:

meen tultiin.

konut Jumalaan.

Kiertelin myös muissa parakeissa. Kuumeisten kuurilääkkeet oli jaettava ajallaan.
Hiljainen kuorsaus täytti huo
neen, joku kävi sotaa unissaan.
Myrs§lyhty paloi pöydällä.

oli kuumeinen. Lääke oli pitä-

Ei minua pahemmin

viäisi!

paikalla

lella.

Kirurgisen osaston parakissa
oli pahviseinillä erotettu päivystyskoppero, jossa säilytettiin vä-

Ranta katseli minua tiukasti,

- Olettekos te uskossa?
- Kyllä, olen lapsesta asti usRanta tarkasteli minua yhä

- Ette te ole uskossa, kun teillä on permanentti!
Ranta oli hetken hiljaa. Sitten hän alkoi valittaa suureen
ääneen:

APU EI KELVANNUT
Keskiyöllä Ranta heräsija tahtoi pesuhuoneeseen.
- Ette te saa vielä nousta
yl<is, kun teidät on vasta leikat-

- Minä tuon teille
virtsapullon.
Toin pullon, mutta toimitus ei
onnistunut - hankaluus on tavallinen haavoittuneille leikkauspotilaille. En kuitenkaan
pahemmin huolestunut, sillä
asia oli jo illalla kerran hoidettu.
tu, sanoin.

-

Minä kuolen nyt, eikä ole

yhtaan uskovaa ihmistä vuoteen
vieressä - joudun varmaan helMies puhkesi itkuun.

Yritin lohduttaa häntä kaikin
tavoin. Vakuutin, että hänen
kuntonsa oli hyvä eikä kuolemasta ollut puhettakaan. Lo
puksi ehdotin, että yrittäisimme

rukoilla yhdessä.

- En rukoile

uskottomien

kanssa! sanoi Ranta vihaisesti.

Se on Jumalan pilkkaa!

-
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tin laestadiolainen, ei sille muut
kelpaa, sanoi joku.

Yritin vielä lukea Herran siunausta, mutta mies kiiänsi inho
ten päänsä pois. Tunsin itseni
avuttomaksi ja surkeaksi.

VAIKEA PAIKKA
Vihdoin oli kello niin paljon, et-

tä voin antaa hänelle kipulääkkeen

ja stimulanssin.

Pelkiisin

hänen suhtautumistaan, mutta
hän ottikin liiäkkeet rauhallisesti ja nukahti pian.

Sitten oli jälleen aika jakaa
lääkkeet kuumeileville. Samalla
vaihdoin muutaman siteen toi-

TUnsin itseni neuvottomaksi.
Pastori oli lomalla ja läkintiikersantin tiesin "suruttomaksi".
Koetin Rannan valtimoa. Se

oli nopea, mutta siiännöllinen ja
voimakas. Katsoin kelloa

-

pian

saisin antaa kipulääkkeen, jolloin potilas ehkii rauhoittuisi.
- Soittakaa korsuun ja pyytiikää Janne tiinne! kiiski valittava

potilas.

-

Se on uskossa

ja

se

§llä tulee.

..
Mistiipä minä jonkun Jannen

olisin löyiinyt etulinjan korsus
ta keskellä yötii!
- Soitetaan heti aamulla, yri-

-

Olisit tullut vaikka

hake-

maan minua!

Ranta toipui hyvin, Jannea-

palasin nopeasti kirurgiselle

kaan ei tarvittu. Aikanaan hän
päiisi jatkohoitoon ja toipumis-

osastolle.

Rannan vuode oli tyhjä!
Mies seisoi huojuen pesuhuo
neessa ja virtsasi ämpäriin.

- Ranta! Mitii te olette tehnyt! taisin aivan huutaa järl§rttyneenä.

Koko parakki oli tietenkin hereillä.

Itsekin vapisten autoin hoip
puvan miehen vuoteeseen. Hän
antoi minun tarkastaa vatsansa.

Se on sellainen vanhan sor-

ta:

sisa parakeissa. Huolestuneena

tin rauhoittaa potilasta.

-

Luojan kiitos! Letku oli paikoillaan. Ainakin päällisin puo
lin näytti sihä, ettii mitään vahinkoa ei ollut tapahtunut - mitä lie sitten sisällä . . . ?
Koska kaikki näytti hyväl&i
en ryhtynyt herättelemään ketään. Koko aamuyön olin kuitenkin kovin onneton - olinko aiheuttanut potilaalle korvaamattoman vahingon?
L,oppuyö sujui rauhallisesti.
Ti.rskaisena odotin aamua.
Toini oli kauhuissaan, kun
kerroin hänelle yön tapahtumis-

lomalle.

Minulle tuo ensimmäinen yö

oli pätevää ammattikasvatusta.
Ei ollut enää olemassa itsetietoista lottaa, joka luuli kaiken
osaavansa ja hallitsevansa - oli
vain nöyrä ja itsensä kovin vajavaiseksi tunteva tytt(»arka. tr
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Aomupoivö lotto Vieno Sovikon seurosso
TEKSTI JA KUVÄT: HANNELE HERTZ

Sotavuosien lottien halventaminen on

Mukana olleet tietävät tästäkin

nähtävästi ollut taloudellisesti kan- asiasta totuuden.
Lehtemme on saanut runsaasti urnattavaa puuhaa.
Se on tarjonnut tilaisuuden sensaa- hoollisia ja reippaita lottia koskevia
tioihin, joita muuten vain niinsanotut kannanilmaisuja. Julkaisemme tässä
miestenlehdet viljelevät.
erään.
ENSIMMAISTA

eläkevuotviettävä
lehtori Vieno Savikko asuu rauhallisen kadun varrella Helsin-

taan opettajanvirasta

gin T&ilössä. Oven tulee avaamaan kauniisti vanhentunut pitnainen, joka teitittelee johdonmukaisesti.
Sen. joka sodan aikana viclä oli äitinsä helmoissa, ei pitäisi
tehdä tällaista. sanoo Savikko.
Ilmeisen närkästyneenä hän
pitää todennäköisenä, ettei herra Mollberg koskaan ole tavannut normaalia suomalaista nais-

kä

ta. Närkästystä entisten lottien
keskuudessa on hcrättänyt nimenomaan Mollbergin tapa kuvata lotta Kotilaista. joka esitettiin auliina upseerien viihdyttä-

jäni. Mollbergin tulkinta

asias-

ta on viime aikoina herättänvt
Elåkepäiyiåän lehtora Vieno Savikko Yiettåå lukien, kirioitellen ia
matkustallen, aeuraavan kerran Yhdysvaltoihin

varsin vilkkaan keskustelun lchtien yleisöosastopalstoilla. Enti-

vaa

set rintamamichet ovat kirjoittaneet puolustaen rintamalla

myöntäen kuitenkin. ettei ole

palvelleitrr naisia. Mutta nuiset
itse eivät ole asiaan julkisesti

puuttuncet. Eivätkä Savikon

*lm:ffiiltg*****
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mukuan lio puuttuakaan.
- Kannanotot - mitai ne auttavat! hän sanoo.
- Jos clokuva olisi ollut asiallinen niin mikäpäs siinä, pohtii
Vieno Savikko uuden tuntcmattonran tarpeellisuutta.
Rintamamiesten. mutta var-

sinkin rintamanaiste n kcskuudessa Mollbergin clokuvalla
tuntuu olcvan todella huono
maine. Savikkokin pitää cloku-

"epäonnistuneena sodan-

vastaiscna

propagandana"

koko elokuvaa edcs nähnyt.
Epäluulo entisten lottien keskuudcssa tuntuu olevan todella
syvässä.

KIRJEITÄ JA LETTUJA
Vieno Savikko palveli viestilot-

tana rannikkotykistössä

Kan-

naksella. Jälkccnpäin vanhoja
päiväkirjoja luettuaan hän sa-

lotaki lähdön silloin tuntuneen maailman luonnollisimnoo

malta asialta. Miksikään

hulluksi hän

ei

sota-

tunnustaudu.
Hän pitää omien kokemustensa

jeni, Lotta Svärdin lakkauttam!
sen aikaan vuonna 1944 jäseniä
232 000.

oli

KAHDEKSAN
MARKKAA PÄIVÄITÄ
"

M i nri lupaan kunniasanal lani,

etlri rehellisesti ja omanturutonI arkas t i avu st an suoje I us kunt aa

l

sen puolustaessa uskontoa, ko
tia ja istirunaata sekti raudatan

toiminnassani

loua Svtird -yh-

d i s t y ksen s (icintöj ä. "

Tämän valan on Vieno Savik-

kokin vannonut. Vuosien 1939-

In

1944 aikana kymmenet tuhannet lotat olivat erilaisissa muonitus-, ensiapu- ja kansliatehtävissä sotatoimialueella.

Lottien t1ö oli periaatteessa
vapaaehtoista, palkatonta työtä.

Sodan syttymisen jälkeen puo
lustusministeriössä kuitenkin
häveliäästi todettiin, että on turhan huomic'ta herättävää, jos lo
tat ainoana ryhmänä jäävät ilman päivärahaa. Joten joulukuussa annettiin päätös, jonka
mukaan "niille lotille, jotka oli

määrätty

palvelustehtävään

puolustusvoimissa palveluksen
tapahtuessa vieraalla paikka-

kunnalla, suoritettiin
majoituksen

ja

vapaan

muonituksen li-

säksi päivärahaa

kahdeksan

markkaa päivältä". Jatkossa lot-

tien päivärahaa nostettiin samaan tahtiin sotilaiden päivära-

han kanssa.
Lotat hoilivat uaein vaativia
Yie.tity.tehtåYiä
kenttäradioaremilla
koiain. Väsynyt
/\ Lomalle
rantamelotte on pääreyt lomaiunaan

SOTAKENTILLÄ OLt
MYÖS MUITA NAISIA
Rintamalla tyciskenteli myös
muita kuin lottien järjestön
kuuluvia naisia. Lottien

varusteiden kunnostaminen oli
kunniassaan.

40

sisen puvun.

työssä. Samalla alueella oli palveluksessa myös palkattuja nais-

Olin rivilotta ja pukuni on
tehty pumpulikankaasta, johto
lotilla puku oli joskus villasta.
Varsinkin ennen sotia Lotta
Svärd -järjestö oli leimallisesti
nimenomaan valkoisen Suomen

-

Isänmaallisuus

oli

silloin

hyve, Savikko sanoo rauhallisessa olohuoneessaan.

-

Vapaa-aikaa ei haitalle asti
ollut. hän muistelee.
Vapaa-aikoinaan lotat kirjoittivat kirjeitä, päiväkirjoja ja jos

joku oli saanut kotoa paketin
tehtiin lettuja. Myös ulkoilu ja

7. Järjestön lisäki toimi esimerkiki ltä-Karjalassa ainakin

- Oletkos koskaan nähnyt lottapukua? kysyy Vieno Savikko
ja kaivaa selvästikin hellin käsin
kaapista harmaan valkokauluk-

-

valossa Lotta Svärd -yhdistystä
vertaansa vailla olevana humanitäärisenä järjestönä.

osuus

puolustusvoimien kenttäjoukko
jen naisvahvuudesta oli noin

tuote. Järjestön alkuhistorian

kuusi muuta naisjärjestöä

va-

paaehtoisessa maanpuolustustoimenhaltijoita ja työvelvollisia
naisia.

"Sekä todellisesta että olete-

tusta naisten pahekuttavasta
käyttäytymisestä saivat kuitenkin lotat yksin taakan kantaak-

",

sanotaan Wlho Luk-

muodostaa naisten vapaaehtoinen toiminta suojeluskuntien tukemiseksi. Virallisesti yhdistys

seen . . .

perustettiin vuonna 1922. So
tien aikaan järjestön pohja laa-

kin löytää kukaan.

karisen Suomen lotat -teoksessa. Täyttä totuutta asiasta tus-

Enemnrän

pahekuttavaa
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Kansikuromme esittää toisen maailmansdan ehkä pa-

rasta panssarivaunua, joka
venäläinen T 34/85 eli
suomalaisittain Pitkäputki-

oli

nen Sotka. Tämäkin vaunu
on Parolannummen Panssarimuseossa. joka avataan

Tähän pumpulikankabeen lottapukuun l8-vuotiar haapaiärvelåirStö
pukoutui lalyirodan alkae$a 19itg, Rinne$! on loiren luokan

taas vappuna. Siellä on vaik-

kapa koululaisretkikunnillekin jälleen nähtävänä isän-

vapaudenmitali lokä sotion muillomitalit

Vieno Savikko löytää nykyajas-

ta.

- Te olette nuori nainen, toi
mittaja. Minkälaista on naisten
moraali nykyään? hän kysyy.

nattiko tiimä kaikki. Tärvittiin
esimerkiki Mannerheimin kal-

taisia valtiomiehiä johtamaan

Vieno Savikko toimii Rintamanaisten liitossa Helsingin yhdistyken varapuheenjohtajana, lisäksi hän on sotilaskotisisar. Ensimmäistä eläkgrruottaan saksan
ja englannin kielten lehtorin virasta hän viettää myiis lukien ja

kirjoitellen. Seinällä roikkuvan

pienen maalauken

mukaan
nuorena huomattavan kaunis
Savikkqmyös ulkoilee ja soittaa

Nykyajan "poliitikoille"

ei

paljonkaan arvoa.
- Sopii olla kauniisti puolueeton sekä itään että länteen, kuuluu entisen lotan ulkopoliittinen
suunnanjulistus.

TAVOITTEITA ON

päiväki.
Haudalle viemme havusep

pianoa.^Rakkain harrastus hä-

nelle trillhu kuitenkin olevan

sairaaloissa

posliinin maalaus. Kaapin raottuvat ovet paljastavat sisukistaan kymmeniä taidokkaasti
maalattuja astioita.
- Aivan höpsis, ei Suomi voi
mitään uusiä pakolaisia ottaa

Rintamanaiset ovat järjestäytyneet niinkin myöhään kuin
vuonna 1970. Liitossa on tällä
hetkellä noin 5 000 jäsentii. Savikon mukaan määrä kasvaa ke
ko ajan. Alun alkaen Rintamanaisten liiton tarkoituksena oli
saada rintamalla olleille naisille
samat oikeudet kuin miehillekin. Tävoitteessa on Vieno Savikon mukaan onnistuttu aika pitkälle. Rintamapalvelutunnuksen on saanut noin 60 000 naista. Heillä on täydet oikeudet

vastaan, hän san(rc. Suomeen on

kolaisia ei ole ollut.
- Rauha oli eräällä tavalla vapautus, hän muistelee edelleen

sodan aikaisia tapahtumia. Kuitenkin oli tavattoman masentavaa kuulla rauhan ehdot

niin talvi- kuin

jatkosodankin
päättyessä. Ti.rli mieleen, kan-
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Pietilä kertoo artikkelissaan YK-tiedote Jehdessään muun muassa, että
rauhantutkija Pertti Joenniemi on eritellyt puolustusvoimain komentajan Jaakko
Valtasen ajatuksia näin:
Valtanenkaan "ei enää usko
sen' sodan mahdollisuuteen,

Tälvinen aamu valkenee aamu-

-

Hil*"

sillä tavoin'konventionaali-

SAAVUTETTU

peleen jos tiedämme sisaren
poismenosta. Joulun aikaan
kiersimme tervehdyskäynneillä

jo asutettu lähes puoli miljoonaa
pakolaista, ottakoot ne, joilla pa-

o

Suomi rauhan aikaan.

Vieno Savikko tunnu antavan

PITÄÄ OLLA
HARRASTUKSIA

maan historiaa todella konkreettisessa asussa.

ja vanhainkodeissa.

rintamalisään ja kuntoutukseen.

tr

jossa Suomen armei-

allakin voitaisiin
pyrkiä saavuttamaan
joitakin mielekkäitä
tavoitteita." (Harvenj

nus toimituksen.)

Kyllä tässä nyt jonkun
ajatus on nyrjähtänyt. Kun
toimitus tuntee kenraali Valtasen mielipiteet eikä oikein

osaa epäillä

ihmeellisestä

ajatuskummajaisesta Joen-

nientäkään, jää jäljelle vain
yksi mahdollisuus.

o
Prn,oirnn,u.la oli talvella
lomamatkalla Lähi-idässä.
Israelissa hän kertoi jututtane€nsa sotaveteraania, joka
toisessa maail-

oli taistellut

mansodassa Juutalaisen Pri-

-b,

*- t" ,,./ ..*

velset OTöplnän terveiset O Rtpinän terveiset
kaatin riveissä muun muassa

Petrov ohjasi sen metsän

Cassinossa Italiassa.
Vanha herra oli ylpeä siitä,
että oli saanut olla mukana
kukistamassa SS-miesten

taakse. TUuli puhalsi avonaisesta hytistä, oli alle 40 as-

tetta pakkasta, mutta Pjotrilla valui hiki §pärän alta.

puolustamaa linnoitusta ja
kantoi edelleen kalleimpana

'

Kunhan vain ei putoaisi, ei
menettäisi tajuntaansa. Kestä, rakas Kositshkin, vielä 5-

muistona taskussaan sotilaskuvaansa.

l0 minuuttia. . .'"

lsraelissa olivat turvatoimet ankarat, mutta asialliset. Aseistetut sotilaat vartioivat tärkeitä alueita kasikranaatit vyössä. Tyttösotilaat pakollinen kahden
vuoden "varusnaispalvelus"
tarjosivat onneksi silmän

o

Onni

Palaste, kirjailija ja
lehtemme avustaja, osoite
Puolipäivänkatu I A 4,

iloakin.

o
Pjotr Petrov

malta olla kehottamatta kaikkia ystäviämme tutki-

maan tarkoin Paasikiven
muistelmia wosilta 194849! Niistä käy kaikkein

sel-

vimmin ilmi, kuinka vanha

joutui päivittäin
taistelemaan Neuvostoliiton
lehdistön tukemien kommunistien raivokkaita valtapyr-

valtiomies

kimyksiä vastaan, tosin Fagerholmin hallituksen ja rohkeiden asevelisosialistien tukemana. Noina vuosina ratkaistiin tässä maassa monta
asiaa.

o
N"rrortoKarjalaJehti
opettaa näin historiaa itaisille ystävillemme:

"Vanhemman polven ihmiset muistavat, että vuosi
1939 oli levoton. Francon
diktatuurin sortama sanka-

rillinen Espanja vuodatti
verta, hitleriläiset panssari-

vaunut tekivät tuhoa Puolassa. Kaikki tämä antoi Suomen silloiselle hallitukselle
varmuutta, ja se vastasi tykkitulella ehdotukeemme

S"rn"rsa artikkelissa kerrotaan petroskoilaisen neuvostoliiton sankarin Pjotr Petro-

vin

jämme joutui laskeutumaan
keskelle pitkää Muolaanjär-

veä. Petrov näki rannasta

Vennola,

o
Tuuno Kalske, Martinkatu
3 A 8, 20810 Ti.rrku, puhelin

konekivääritulen. Maassa
huomattiin vaara

koon kirja, jossa havainnoit-

ja viholli-

921-355

puolustusase-

sijat kertovat kokemansa

miin. Petrov radioi: 'Lähettäkää kolmepaikkaisia R-5-

omissa kappaleissaan. Pari-

nen asettui

kymmentä haastattelua on

koneita miehistöä varten. En
anna sukimiesten lähetä

jo

meikäläisiä.'
Pian järvelle laskeutui kolme konetta ja vihollistykkien
ja konekiväärien tulittaessa

Mannerheimiksi".

lentäjämme korjasivat haavoittuneet ja nousivat ilmaan. Kovassa pakkasessa

I\apteeni

viimeisen lentokoneen sukset

21032, haluaisi tietoja lääkintäyksiköstä, joka oli talvisodan aikana sijoitettu hanen kotitaloonsa Johanneksen pitäjän Kaijalan kylän
Reposeen. Joukko oli joko
4.Divisioonan tai JR l0:n
taikka JR l.l:n hlainen, henkilöstö hueinattavalta osin

jäätyivät, eikä kone voinut
nousta ilmaan. Petrov laskeutui empimättä sen viereen ja auttoi toveria. Jäälle
jäi vielä lentoperämies Ko-

sitshkin.

Hävittäjäkoneen

välinen

vieressä räjähteli ammuksia.

o

Helsinki; Jorma

Er.P 20, Hämeenlinna.

039, kerää tietoja
sotavuosien tapahtumista
Tirrussa ja sen ympäristössä.
Tärkoituksena on saada ko-

lähtevän suksimiehiä. Hän
laskeutui alemmaki ja avasi

raja kauemmas lrningradis-

ta."

00160 Helsinki, haluaisi yhteyttä seuraaviin aseveljiin:
Alpo Peltonen, JR 45, Koivula; Täuno Heikkinen, JR
53, Kuusamo; Viljo Nurmi,

hävittäjälentolaivueen

seikkailuista talvisodassa:
"Vaurioitunut hävittä-

hyttiin mahtuu vain yki ihminen. Vihollinen oli lähellä,

siirtää maittemme

Ttiplnän

Kevyt I-16 -kone kallistui,

\tonte

En

O

ja

Nouse koneen sukelle

yrita pysyä. 20 minuutin

kuluttua ollaan kotona! Viis
me veisataan pakkaselle!

koossa, esimerkiksi

"Kun

I.M.priuiö,

Ruotsinkatu

40, I I120 Riihimäki, on löy-

tänyt perhearkistosta

ohei-

sen valokuvan, joka on otettu

vapaussodan jälkeen. Seiso
massa on Vihtori Villehard

Anttila, mutta kuka on istumassa ja mitkä ovat hänen
käsivarsimerkkinsä? Erään
muistitiedon mukaan hän
olisi Saksan jääkäri.

neuvostolentäjä luuli poliisia

o

a
evp Tenho Repo-

nen, Siltakatu24

A 6,80100

Joensuu, puhelin

973-

Helsingistä. Yksikön esikun-

ta oli

aluksi kansakoululla,

sitten Reposessa.

o

Sinnqu *oy{yy vqllqn
ihme}elfii.

iwiä

krln

e"*-ccr,å ii stEit f' siumi I i
Viilo. kun kei+oslo
Sq*ldmarr löYsi.

johtajana teltassa oli everstiluutnantti" (sivu 28). "Vuo-

SEITSEMAN
KESÄÄ SOrASAAPPA!SSA

rokauden lomalta myöhästymisestä sota-aikana rangais-

Toivo Härkiinen: Sotavuodet etulinjalla, Pohioinen,
Oulu 1985, 277 sivua, valokuvia ja karttapiirroksia.
Ibollisuusneuvos Härkönen,
Raahen rautatehtaan rakentaja, kuului sukupolveen, jolle sotilasjohtajuus muodostui

lähes toiseksi ammatiksi.
Hän valmistui reservin up
seeriksi pari vuotta ennen
talvisotaa, aloitti opinnot

lTSENÄISYYTEMME
RATKAISEVAT

Teknillis€ssä korkeakoulussa, toimi innokkaasti Aka-

vuosr-

teemisessa Karjalaseurassa

ja

KYMMENET
Jorma Kallenautio: Suomi

katsoi eteensä;

Suomen

Itsenäisen

ulkopolitiikka

l9l7 -1955, Thmmi, Helsinki 1985,389 sivua, valokuvia.

Kirjoittaja on Suomen histo
rian dosentti Helsingin yliopistossa. Hänen laatimansa

sclkea yleisesitys ottaa huomioon uusimmankin lähde-

materiaalin.

Suomi on ainoa Venäjän
keisarikuntaan kuulunut

maa, joka ei kuulu mahtavaan Neuvostoliittoon. Ulkopolitiikkamme on joutunut
pyörimään tämän seikan
ympärillä.
Kallenautio esittää asiassa
monia mielenkiintoisia näkökohtia: Kuusisen hallituksesta hän on samaa mieltä kuin

Osmo Jussila,

Paasikiven

hän toteaa tukeneen hakeutumista Saksan turviin välirauhan piinavuotena. Hän
kiistää Helge Seppälän väit-

suojeluskuntajärjestössä.
Sodissa hän palveli pioneerijoukoissa ja jalkaväessä päätyen lopuksi reservin kapteenina vaativaan esikuntateh-

tävään joutuessaan l0.Divisioonan pioneerikomentajan
sijaisena ottamaan vastuulleen suurhyökkäyksen torjuntaan liittyvät toimet Valkeasaaressa 9.-10.6.19 44.
Härkönen paneutui sota-

työhönsä vakavasti

ja kertm

siitä tekniikan miehen kuivahkolla asiatyylillä päiväkirjamuistiinpanojen tuella.
Kirja on kiintoisa dokumentti mallikelpoisen reservin up
seerin sotavuosista.
S.

OLIHAN SITA
TÄLLAISTAKTN
Matti Hako ja Heimo Huhtanen (toim.): Kotirintaman

kahdet kasvot,

Sota-ajan
muistelmia, Työväen henki-

tiin 30 vuorokauden arestilla" (sivu 103). "Neuvostoliiton radion kuuntelu oli ankarasti kielletty" (sivu I 16).
Viimemainittu väite on merkillisin - yleisestihän tiedetään Tiltun kuuntelun olleen
ankeiden sotavuosien harvo-

ja kansanhuveja.

Täydellisyyden vuoksi oli-

si ehkä kannattanut ottaa
mukaan muistelma vapaus-

sodan

punakaartilaisten
Mannerheimin

käynnistä

luona joulukuussa 1939 eh-

dottamassa, että entisistä
punakaartilaisista perustettaisiin Punainen Prikaati
taistelemaan Stalinin punaarmeijaa vastaan.

Oman lukunsa

kirjassa

muodostavat surkeiden metsäkaartilaisten ja vihollisen
palveluksessa toimineiden
kommunistien sankaritarinat, jotka olisi kannattanut
jättää vaikkapa "vastarinta-

liikkeisiin"

erikoistuneen

Jukka Rislakin "tutkittavak-

si".

E.

Pertti Kav6n: 70 0(X) pientä
kohtaloa - Suomen sotalap
set, Otava, Keuruu 1985,
152 sivua, valokuvia.
lähestymään sotalapsikysymystä
tieteellisin menetelmin tode-

Kirjoittaja pyrkii

ten muun muassa, että siirto
ilmeisesti pelasti muutamien

kuvia.

Kirja sisältää

vaikeuksia

vostoliitto kampanjoi voimakkaasti vastaan. Mannerheimin osuus valtiomiehenä
korostuu.

Kiintoisa yhteenveto pit-

kästii
tamme.
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itsenäisyystaistelusE.

riä suomalaisia, mutta myös
kovin jälkiviisaita kaiken tie-

ja noin 15000

jäi pysyvästi Ruotsiin.
Poiketen professori Martti
heistä

Kailan

asiantuntijalausun-

nosta Kavdn on lähinnä eräi-

den yksittäistapausten

pe-

täjiä, tyhjän leuhkijoita ja
ruikuttajia. Varsin yleisten

virheiden vuoksi on juttujen

rusteella sitä mieltä, että palautus Suomeen tuotti lapsille psyykkisiä vaurioita, millä
perusteella hän pitää koko

todistusvoima vähäinen

lasten siirtoa Ruotsiin vir-

esimerkiksi:

"Joukkueen

Nuori tutkija on väitöskirjassaan tarkastellut Lapuan
liikettä ja etenkin sen laitto
muuksia erituiin perusteellisesti. Monet havainnot ovat
teräviä ja tilastot valaisevia.
Kokonaan

eri

sukupolveen

kuuluvana on Siltala kuitenkin paikoin kohdannut vaikeuksia hahmottaessaan liikkeen henkistä taustaa.
Vuosisadan alussa suomalaiset olivat kahden vuosikymmenen ajan taistelleet

kansallisesta olemassaolostaan Venäjän painetta vastaan. Kamppailu huipentui
vaikeaan vapaussotaan. Paine oli sama olipa jättiläisval-

tion diktaattorina sitten Nikolai, Kerenski, lrnin tai
Stalin.

Kymmenen

wotta

va-

paussodan jälkeen Mosko
van johdolla toimivat kom-

munistit ryhtyivät provosoi-

sialistinen väestö aluksi tuki.

väisin toimenpitein lopetta-

telmakatkelmia. IGrtojien
joukossa on tavallisia jäme-

IGuruu f983.704 sivua, valokuvia.

nuksia. Syntyi spontaani
kansanliike, jota koko ei-so-

TUNNETTA JA
TILASTOJA

satojen lasten hengen ja vielä
useampien terveyden. Lasten palautus tuotti kuitenkin

huolimatta siitä, että Neu-

Juha Siltala: Lapuan liike
ja kyyditykset 1930. Otava,

äskettäisen vihollisen tun-

nen perinne, Thmmi, Helsinki 1985,288 sivua, valo-

neen kommunistien hegeryq
nian vaaran vuonna 1948

KUNTIEN
KAPINAKO?

maan yhteenottoja käyttäen

teen Suomen osallistumisesta lrningradin piiritykseen
ja toteaa Paasikiven päättä-

työväenyhdistysten piiristä koottuja muis-

suorELus-

heenä.

J.

Ääriainesten ylilyöntien ja
laittomuuksien vuoksi suosio
vähitellen romahti.
Kirjoittaja ei todista vai-

tettään, että liike olisi ollut

eräs

suojeluskuntajärjestön

toimintamuoto. Lapuan liikkeen miehet kuuluivat tietenkin suojeluskuntiin kuten
tavalla tai toisella koko ei-so
sialistinen väestömme, mutta itse järjestö pysytteli liikkeen ulkopuolella.

Siltala toteaa, että La-

puan liike sai aikaan konsen-

suken "porvariston ehdoilla". Mikähän olisi ollut tilanne kymmenen vuotta
myöhemmin, jos Moskovan
johtama SKP olisi saanut
toimia vapaasti eikä "konsensusta" olisi syntynyt? E.
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Löylivåt yhteilen kielen, mutta
eivät onåä pylty puhumaan...
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