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sen.

Sota

ei

kuitenkaan
jäänyt vain lehtiotsikoihin
kirjallisuuteen.
Sen torjuntavoitot rohkaisivat myöhemmin
monia pieniä kansoja
näiden puolustaessa vapauttaan ylivoimaisen
vihollisen uhatessa niiden olemassaoloa.
Sveitsi oli t94t-1944
kokonaan akselivaltojen
saartama. Hitler uhkasi
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Tälvisota merkitsi Suomen maailmankartalle.
Jopa turkkilaiset ilmoittautuivat sukulaisiksemme ja ottivat koulujensa kurssikirjaksi talvisodasta kertovan teok-
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miehittaa tuon pienen
maan. Kenraali Henri
Guisan loi maahan lu-

jan puolustuksen vaien-

taen epäilijät vakuuttavilla puheillaan: "Jos
Suomi selvisi Stalinin
hyökkäyksestä 193940, selviämme mekin.
Alpit vastaavat Suomen

vain nimeksi, tykistöä ei
lainkaan.
Vedoten
puutteisiin esittivät upseerit luopumista toivot-

tomasta taistelusta ja
taipumista arabien ehtoihin.

Ben-Gurion suuttui.
Suomeenkin akreditoidun Israelin sotilasasiamiehen eversti Dan Hiramin mukaan hän lau-

sui: "Muistakaa

Suo-

men talvisotaa! Suomalaisten mahdollisuudet
Neuvostoliittoa vastaan
olivat 1939 paljon huonommat kuin meidän
nyt ja he selvisivät. Älkää siis enää epäilkö
vaan menkää ja taistelkaa!" Näin tehtiin, arabit lyötiin ja maan vapaus säilyi.
Pienet kansat osaavat
olll.sitkeitä ja pahansisulsla - muun muassa

Suomessa,

Israelissa,
Vietnamissa ja Afganis-

tanissa. Suurten ja voimakkaiden on niitä vastaan taistellessaan vähitellen ollut opittava läksynsä.

Historioitsija Osmo
Jussila kertoo, että kun
Jugoslavian Tito 1948
katkaisi välinsä Stalinin
kanssa, Stalin antoi
kenraali Shtemenkon
tehtäväksi laatia suunnitelma maan nopeaksi
miehittämiseksi. Sita ei
kuitenkaan koskaan
pantu toimeen. Jugoslavian varapääministeri
Zdenek Fierlingerin
mainitaan kertoneen
englantilaisille, että
neuvostomarsalkat esittivät Stalinille suunnitelman hylkäämistä,
koska sen pelättiin johsamanlaiseen
fiaskoon kuin talvisota
Suomea vastaan. Titonkin tiedettiin osaavan
taistella vuorillaan.

tavan

erämaita." Hitler piti
parempana antaa Sveitsin olla rauhassa.
Israelin julistautuesitsenäiseksi
14.5.1948 uhkasivat

sa

arabivaltiot sitä joka
puolelta. Kun arabit

seuraavana

päivänä
hyökkäsivät kokosi pääministeri David Ben-

Diktaattorien
yatävyyden malja,
laeeirra Suomen
ia Puolan kan3oion
Yerta

-

Los

Angolo. Time!
1.121939

Gurion johtavat upseerit neuvotteluun. TMettiin puolustuksen heikkous: aseita oli vähän,
ampumatarvikkeita
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Lunkulan3aar€n

enaimmäinen Yiavytyrlinia
siiait3i Perämaan ralmella

Ioluisoloni olkoi
lunkulonsooresso
Laatokan
Mantsinsaari
taisteli koko
talvisodan ajan
eristettynä
vihollisen
selustassa.
Sen edustalla
olevasta
Lunkulansaaresta
oli sodan alussa
tilapäisesti
luovuttava, mutta
suomalaiset
valtasivat tämänkin
saaren pohjoispään

takaisin ja pitivät
sen rauhan tuloon
asti.
Laatokan sotureita

ei helpolla
nujerrettu.

ERILLINEN POLKUPYG
RrirouppnNlA 4 koottiin

ja siirrettiin lokamarraskuun vaihteessa 1939
Sortavalassa

Lunkulansaarelle Salmin edustalle. Päällikkönä toimi reservin

luutnantti E. Hilddn ja joukkueenjohtajina reservivänrikit
V. Koikkalainen, E. Aholainen
ja A. Sarvilinna. Komppanian

- Komppania irtautuu kello
24.Nt
Tajunta rekisteröi lärkeän

seen.

kiis§n.
Vilkaisin kelloon: 23.55. Oli

''KOMPPANIA
IRTAUTUU
KESKTYÖLLÄ!"

ryhdyttiivä toimintaan.
Päiisin vaivoin vierittiiytymään poteron reunalle. Yritin
nousta seisomaan, mutta jalat
eivät kantaneet, vaan lysähdin

oli neljä worokautta
kestänlt yhtenäinen taisteluvai-

Läkin

neljännen joukkueen muodosti
reservivänrikki Y. Nykcisen ke-

Täkana

polvilleni.

vlt

he ilman lepoa. Se

taaksepäin kivääri roikkuen hihnasta niskan yli.

torjuntaosasto.

Komppania puolusti Lunkulansaarta yksin viisi vuorokautta. Vastassa oli valtava ylivoima. Näiden päivien aikana ehdittiin Mantsin puolustus saada

valmiiki.
Puna-armeija oli jo joulukuun
ensimmäisinä päivinä päässyt
saareen Perämaan salmen ylit-

se. Komppaniamme oli joulukuun 3. päivänä tehnyt vastahyökkäyken, mutta joutunut
myöhemmin vet'dytymään. Joulukuun 4. päivänä maattiin asemissa Likolammen linjalla saaren keskiosassa.

Edessä

oli

ykinkertainen

piikkilankaeste. Taisteluhautoja

ei ollut, vain joitakin poteroita.
Vihollista pidettiin aloillaarr jat364

kuvalla kiivaalla tulituksella.
Mantsin tykkien erinomaisen
tarkka tuli aivan linjan eteen
vaikutti ratkaisevasti tilantee-

OLAVI
IMMONEN

nä§imiehis-

tä. Kaverin pää saattoi painua
kiväärin tukkia vasten tähtiiyksen aikana ja mies oli heti täydessä unessa. Hetken kuluttua
soturi hätkiihti hereille, ampui
muutaman laukauksen ja sama
uusiutui.
Pakkasta oli parisen§mmentä astetta. Alettiin olla inhimillisen suoritus§vyn äärirajoilla.

Muistan eläneeni jonkinlaisessa

horrokessa

- ei ollut enää

enempää nälkä

kuin §lmä-

kään. Laukausten räiske kuului

sekin jotenkin

vaiennettuna,

kuin hanojen läpi. Täjunta jaksoi vaivoin tiedostaa tilanteen.

Iltayö oli pitkiille kulunut,
juoki pitkin linjaa ja

kun lähetti
huuteli:

ryömimään

Muutaman §mmenen met-

rin ryömintiitaival sai ihmeitii

aikaan. Veri alkoi taas kiertää
jäsenissä. Nousin jälleen pys-

tyyn

-

ja jalat kantoivat, tosin

horjuen.

Lähdettiin taivaltamaan kohPöllän rantaa ja Mantsia. Viivltysosasto jäi tulittamaan parhaansa mukaan ja Mantsin tyauttoivat edelleen tehokkaasti.

ti

kit

Matkalla tuli kiis§ sytytt iä

kaikki rakennukset

palamaan.

Lunkulan yö muuttui verenkarvaiseksi - tuntui kuin olisi vaeltanut Danten helvetissä.
Tälot, saunat, riihet ja ladot
roihusivat. Erään talon väki oli
evakkoon lähtiessään teljennyt

Griloan-linian oikeaa riipt*i

Lunkutansaaren rantaa, taultalla llantsi

Vastaus oli kielteinen

-

pans-

sarivaunuja tarvittiin tärkeämmin Pitkärannan suunnalla.
Muutama päivä myöhemmin
talon kanat pirttiin, jossa syntyi
melkoinen meteli tulen alkaessa
levitä. Kanaparat lentelivät seiniistä seinään, kunnes tuupertuivat savuun ja liekkeihin. Siinä

meni vanhan ystiiväni

,Iussi
Fomkinin kotitalokin, jossa olin
pari viikkoa aikaisemmin vie-

raillut.
Tälon pihamaalla oli hevonen
valmiiksi reen edessä. Ajelin sillä loppumatkan rantaan.

SALMEN YLI
MANTS!IN
Pöllän rannasta oli måiärä siirtyä leveän salmen yli Mantsinoli vielä heikkoa ja
mukana olleet pari§mmentrt
hevosta oli ammuttava.
saareen. Jiiä

veneillä. Nyt oli salmi kuitenkin
ohuessa jäiissä. Kolmensadan

metrin pässä häämötti tulipalo
loisteessa Mantsin laituri,
jonne johti laudoista ja lankuista §hätty kapea kiivelytie.
Kävelimme lank:kutietä yli ritisevän jåiän. Jos se olisi murtunut, olisi tuskin kukaanjaksanut

jen

pelastautua.

Edelläni meni loppuun väsynyt mies. Hän ei pysynyt lainkaan pystyssä, vaan kulki konta-

ten koko kolmensadan metrin
matkan.
Venäläiset eivät seuranneet,

heitä pidätteli viivytysosastomme niinsanotulla Grisoinlinjalla
Lunkulansaaren pohjoispäåissä.

Ammuin kiviiärillä päähän
hevosta, jolla olin tullut. Se ei
kuollut heti, vaan korskui, hyp
påisi takajaloilleen ja syöksyi ta-

kunnioittaa
myös Mantsin kahden Canet-ty-

kaisin suuntaan, mistä olimme

sanoma:

tulleet.
Raskas kalusto oli siirretty ai-

kaisemmin päivällä lautalla ja

Heidän

oli pakko

kin tulta

-

näin kertoi

asiasta

6.12. siepattu venäläinen radio
"Pyydämme hyökkäysvaunu-

ja Mantsin linnakkeen nujertamiseksi."

helposti päässyt Mantsiin. Erillisen Polkupyöräkomppania 4:n

miehet olivat syviissä unessa.
Mutta Mantsi heriisi taistele-

siepattiin vieläkin selvempi teksti:
"Tie on ammuttu järjestelmällisesti rikki. Teidän on tuhottava Mantsi. Lähettäkiiä laivoja avuksi!"
Loppuun uupuneen komppanian maihinnousu Mantsiin oli

maan. Sen Canet-jaos sekii edellisen vuosisadan tykkivanhukset
ja konekiviiärit pitivät pintansa.
Laatokan laivastoosasto onnis-

surkeaa nähtävää. Vänrikki Nykänen oli viimeisten joukossa
hän muistelee tulleensa veneellä
Päästyään laiturille hän
heituiytyi rekeen ja nukahti silmänräpäylsessä. Häntii ei useista yrityksistii huolimatta onnistuttu saamaan hereille.

na 23.

-

yli.

PERTLLÄ
Itse muistan päässeeni

sisälle
pieneen mökkiin. Heti perässäni

kolisteli joku, sai oven auki ja
kaatui lattialle siten että jalat
jäivät eteisen puolelle. Siihen

tui myös siirtämään saarelle lisävoimia - erittäin vaikeissa olo
suhteissa tuotiin sinne joulukuun aikana Erillinen [ätaljoG
Jäiden vahvistuttua aloitettiin
Mantsista partiotoiminta vihollisen selustaan. Vihollisen liiken-

nettä Pitkärantaan johtavalla
huoltotiellä häirittiin tehokkaasti. Mantsin tähystys antoi ylijohdolle tärkeitä tietoja.
Mantsilaiset hyökkiisivätkin:
20.12. vallattiin Uuksalonpåiä ja
2. Lunkulansaaren pohjoispää Grisoinlinjaa myöten. Ja
23. I

siellä pysyttiin sodan loppuun
saakka. Miehet joutuivat ponnistelemaan kestiivyytensä åiäri-

§nnykselle kaveri nukahti ja
kuorsasi muutaman sekunnin

rajoilla. Paikallinen lääkäri ilmoitti, että miehistö on "ei vain
väsynyttä, vaan osittain jopa

kuluttua äyttä päätä.

menehtynyttä".

Siinä vaiheessa olisi viholli.
nen varmaankin suhteellisen

Mutta puolustus

piti.

tr
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REINO PAAVOLAINEN

. :-.dff;
"
**4

-

"§*'

*d

''' §
"

, : !,\

.,r

Jalkaväkirykmentti 16 oli
talvisodan alussa ylipäällikön

l.Komppanian päällikkönä
oli reservivänrik,ki E. Purasmaa.

Itse toimin komppanian III

reservinä Luumäen alueella.
Kun Tolvajärvellä uhkasi läpimurto
Laatokan koillispuolella taistelevien
joukkojemme selustaan, sai
kenraali Thlvela ylipäälliköltä
tehtäväkseen ottaa tämän suunnan
johtoonsa.
Apulaisekseen Thlvela sai eversti
Aaro Pajarin ja joukoikseen muun
muassa hänen hämäläisen
rykmenttinsä.
Ttrlo rintamalle Pajarin
henkilökohtaisessa suojueessa
oli dramaattinen.

Joukkueen varajohtajana. Sen

johtajana oli reservivänrikki
Erkki Mtikeki.

TLltiin Kaipiaisten asemalle.
Junaa ei nä§nyt. joten siirryimme ilmasuojaan metsään. Aika

kului

-

ruokailtiin, kirjoiteltiin

§län postilaatikot

täyteen kort-

teja kotiin, ostettiin kaupat tyh-

jiksi syötävästä. Sitten vain odo
tettiin.

.

RINTAMALLE
MUTTA MINNE?
Juna tuli vasta yöllä.

Lastaus

kävi ripeästi, kaikki tiesivät tehtävänsä. Pian olivat kamiinat
punaisina ja miehet lavereilla
leppoisissa tunnelmissa.
Minne mentäisiin?

Ainoa viite päämäärästä oli,
että veturin nokka oli Viipuriin
päin.

JOULUKUUN viides
wonna
-

Sotaankin tottuu,

-

aanoi Pajari.
Rauhallasuus on valttia

päivä

1939.

Rykmenttimme JR 16, "Pajarin porukka", oli ollut koko
YH:n ajan Luumäen seuduilla.
Edellisenä iltana oli I Pataljoo-

Ilta kului. Väki alkoi vähitellen torkkua junan yhä seisoessa.
Vain kipinävahti valvoi kamiinan edessä.
Heräsin junan liikkeeseen.

Sitten tuli pysähdys. Kurkistin

na koottu aukealle, missä on pi-

ulos: Simola.

detty hartaushetki. Samalla oli

Kumpaan suuntaan lähdettäisiin, Viipurin suuntaan Kan-

pataljoonan komentaja kapteeni
Herranen maininnut toiminnan
hetken koittavan milloin tahansa.

Nyt aamuvarhaisella olimme
marssimassa jäisellä tiellä kohti

kuormausasemaa. Vesisade oli

liukastanut iljanteisen tien ja

nakselle vaiko Lappeenrannan

suuntaan Laatokan koillispuo
lelle tai itärajalle?
fusähdys oli lyhyt ja jännittyneenä odotin junan kääntymistä
vaihteissa.
Lappeenrantaan!

hevoset ajoneuvoineen pyrkivät

Vuorokausi vaihtuu. On jou-

liukumaan ojiin. Miehet etenivät kuin hiihtäen ilman sukia.

lukuun kuudes, itsenäisyyspäi-

vä, sumuinen ja surkea. Ei ole
puheita eikä paraateja - miten
käynee koko itsenäisyyden . . .
Lauritsalassa pysähdytään.

Päällikkö ja muut upseerit tule-

,(

Suornalairt votåytwåt Tolvaiårven
hariulla

vat vaunumme luo ja viinrikki
Purasmaa julistaa hiukan teennäisen juhlallisesti:

- Paavolainen! Rykmentin
komentaja on päiväkiis§llään
ylentänyt teidät kersantiksi.
Pojat hurraavatja vähän naureskelevat.
- Ja arvomerkit päälle ensi tilassa! viimeistelee Purasmaa.
Mistä ne tiiällä ottaa "ensi

-

tilassa"?
Viereiselle raiteelle tulee surkea evakkojuna - ihmisiä ja ra-

jan

asukkaiden surullisen vä-

häistä omaisuutta sekaisin ava
vaunuissa. Naiset ovat itkettyneen näköisiä, lasten silmistii
kuvastuu kauhu, ukot koettavat
Tolvajårven hariu oli orikoidaatuinen tahlelualue
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talviytissä improvisoidun puheen

-

suunnilleen näin:

Ikuinen vainolainen on jälleen rikkonut rajarauhan ja hyö

-

kiinnyt maahamme.

Näette

tuolla vainovalkeiden

palavan.
Siellä tuhoutuvat kansalaistem-

me rakkaudella rakentamat

ko

dit ja kovalla työllä kerätty vähäinen omaisuus. Meidän tehtävämme on heittää vihollinen takaisin rajan taa ja vapauttaa
maa vainolaisista.

- Sota ei ole niin kauheaa
kuin alussa voi tuntua. Siihen
tottuu. Itse olen ollut mukana

Paiad

olla mieheviä, mutta åäni

sär-

§y

heidiin toivottaessaan meille hyviiä matkaa.

-

Ajakaa ryssä pois!

sanoo

heistii joku.
- Lupaamme tehdä kaikkem-

me

ajaaksemme vainolaisen

KOLLAALLE VAIKO
PITKÄRANTAAN?
Mutta juna jatkaa matkaa:
matra-Elisenvaara-Sortavala.
Vasta tiiällä pysähdytiiän ja
ruokaillaan.
Matka on sujunut hyvin pilviverhon suojassa. Nyt tulee jo pimeäkin awksemme.
I

on

tiiynnä kitkeråiä savua, vihollinen on sitii päivällä pommittanul Asemalla liikuskelee hätiiäntyne€n näköisiä ihmisiä.
Sisu nousee.

-

Vielä tässii pannaan kova

kovaa vasten..

m tullut ctecn

Värtsilä!
Kukaan ei oikein tiedä mihin
tiiiiltii mentiiisiin.
- Ulos vaunuista! Valoja ei
saa sytyttiiii -juna puretaan Pimeåissä!

Siinähän

ei kauan

vanheta,

kaikti kiiy jo rutiinilla. Pian ollaan ilmasuojassa ja mansitaan

pois asuinsijoiltanne!
Se tulee monesta suusta.

Kaupunki palaa. Ilma

neljässä sodassa ja voin kokemuksesta sanoa, ett'ä se aina
pärjää, joka hallitsee hermonsa.
Rauhallisuus on valttia.
Olen varma, ettii jämerän ke
mentajan neuvot auttoivat meitä tulevina kovina päivinä.

.

Joku mutisee julki kaikkien

ajatukset.

majoituspaikkaan Työväentalolle. Nukuin yön juhlallisesti
näyttiimöllä.

"III JOUKKUE
HETI RINTAMALLEF'
Aamulla herättiin teelle.

Minulla oli huoli kersantin

368

nut.

Kuljettajaa vaivasi puheripukertoili vallan hirveitä

neet...

li. Hän

juttuja käydyistä taisteluista

Tirntui karmealta.

ei-

Jatkoimme matkaa pitkin

kom-

harjua. Järvi nä§i tämän tiistii
tien vieressä jommalla kummal-

menteistaankaan:

- Ei siellä meikiiläiset pärjää
ne sieltä! Sen on sellaitulee
nen vyöry. Joka paikassa meikäläiset saavat selkäänsä ja ottajoskus pitkinkin

la puolella.

Neljä tai viisi

kilometriä

marssittuamme pysähdyimme
korkealle harjanteelle. Edest?i

harppauksin. Aina se vain rintama lähenee, päivä päivältii . . .

ja

ystävällinen myyjäär ompeli

Yritimme panna asian leikiksi, mutta suhari ei antanut Pe-

Pajari asioi jollakin komento
paikalla.
Noin tunnin kuluttua tuli paikalle edestii paÅ 37 millin panssarintorjuntatykkiä. Miehet kertoivat:

korkeat merkit paikoilleen. Tunnelma oli leppoisa.
Hiljaiselo katkesi äkkiä. Lähetti tempaisi oven auki ja il-

moitti:
- Kersantti Paavolainen heti
majapaikkaan, joukkue lähtee
välittömiisti rintamalle!

la.

sa.

me hänet mies mutisi koko ajan:
- Ryssät . . . ne on kaikki tap
paneet... ne ryssät... tappa-

vat hatkat

kamisraiteelle.

koskematon korpi.
Mennäänkö Kollaalle tai jonnekin Laatokan koillispuolelle?
Se selviää pian Matkaseliissä.
Matkaselkii tulee, mutta juna
jatkaa pysähtymättii matkaan-

velle.
Se ei meille paljoakaan sano

ja sain luvan lähteä kylälle niitii etsiskelemåiän. Sellai.
nen kauppa löytyikin lopulta ja
natsoista

Mihin nyt?
Jonkin ajan kuluttua jamrt
kirskuvat ja juna pysähtyy pur-

dan siwilla häämöttiiii synkkii,

Seurasimme Pajaria Tolvajärven harjulle. Vastaamme tuli
lumipukuinen soturi, joka kulki
horjahdellen täysin uupuneena
ja näytti olevan hermoromahduksen partaalla. Ohittaessam-

kä pidättäytynyt omista

Komppaniassa jaettiin kovia
patruunoita, 90 mieheen. Muutamat saivat myös käsikranaatteja. Puuha näytti vetävän mo
nen pojan naaman vakavalsi.
Kun muonaa vielä kiiskettiin ottamaan mukaan niin paljon
kuin jaksaisimme kantaa, olimme pian kuin kameelit kuormiemme alla.
- Syödään vain nopeasti, auto
tulee heti, sanoi vänrikki Mäke-

Taas jatketaan matkaa. Ra-

Saman tien ajoikin paikalle
oikein linja-auto.
- Olemme eversti Pajarin erikoiskiiyttissä, kertoi Mäkelä. Hän ajaa tuolla edellä henkilöautollaan. Ajamme Tolvajär-

-

riksi:

- Menkii?ihän sinne vain, sittenpähän näette!
Ajoimme himmenetyin

va-

kuului voimakkaita riijähdyksiä
konetuliaseiden rätinää. Me-

teli tuntui nopeasti lähenevän.

ankea. Yritimme vähän laulaa-

- Kerran pääsimme ampumaan naapurin kenttåikeittiötii.
Odotimme ensin, että sen ym-

kin, mutta pian kaikti hiljeni.

pärillä

vät.

siinä kaalisoppa
levisi komeasti hangelle, mutta
kiire oli karkuun. . .

loin sumussa. Lunta oli maassa
ja puiden oksilla. Tirnnelma oli

Parin lyhyen

pysähdyksen

jälkeen pysähdyimme Tolvajärven kirkon§lään.

oli tarpeeki

poruk-

kaa... Kyllä

Siitä se alkoi. Jo worokauden

kuluttua kiiytiin ankaraa

PÄJARI PUHUU
Kaukaa vaaroilta loimottivat tulipalot ja tykkien putkivalkeat.
Kuului kumea ammunnan jylinä.

Pajari tuli luoksemme ja piti

sotaa

näillä samoilla

harjanteilla.
Täistelussa ylivoimaista vihollista vastaan pataljoona kiirsi Pa-

hoja tappioita

ja

rannattomia saloja

hajosi pitkin

ja

soita.

Alku oli vaikea, mutta vihollinen työnnettiin

rajalle.

tr
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Jo talvisodan
ensimmäisinä

tunteina Stalin

näytti oikean
karvansa: alkoivat
siviiliväestön

terroripommitukset.
Suomen valitettua
asiasta
Kansainliitolle

Molotov väitti
pommitetun vain
"sotilaallisia

kohteitao'.
Tällaisia ne olivat.

Väestöä oli syksyn kuluessa
valistettu sodan varalta ja käsketty olemaan valmiina poistumaan kaupungista heti käs§n

Pommit

outosivot
Helsin kiin
aao

TOIMIN Helsingin kaupungin
liikennelaitokessa tarkastajana.
Marraskuun 30. päivä vuon-

na 1939 oli kaunis.
Olin Erottajan tarkastusasemalla, kun kolme naapurin ko
netta lensi kaupungin yli niin
matalalla, että luulin Korkeaworenkadun palotornin lähtevän mukaan. Lienevätkö olleet
tiedu§telijoita ja oppaita lähestyville pommikoneille.

Erottajan aukio oli täynnä
työhönsä kiiruhtavia ihmisiä.

-

Menkiiä nopeasti pommi-

suojaan! huusin.

Kansa vain naureskeli! Muu-

tamat huiskuttivat huiveillaan

ja vilkuttivat koneille

käsillään.

Samoin oli kuulemma tapahtunut myös Sörkan puolella, jonne

"työläisten ja talonpoikien puna-armeija" samaan aikaan pudotti pommeja. Naiset kiiruhtivat kauppoihin kasseineen ja
maitokannuineen.

-

Ne ovat ystiiviä! kuuluu

jo

ku julistaneen Sörnäisten maito
kaupoissa. Ne tuovat leipää
Suomen köyhälistölle!

-

luille, joista heidät sitten ohjattaisiin sukulaisten tai tuttavien
luo taikka muuten sopiviin tiloi-

muassa järjestämällä
opaskilvet lähtijöitä varten.
Homma alkoi pyöriä. Autoja

tiin muun

lähti eri suuntiin

-

Tirusulaan,

Nurmijärvelle, Vihtiin, Nummelaan, Lohjalle, Kirkkonum-

Ne iskivät

pääasiallisesti
asuinkortteleihin saaden aikaan
tuhoa ja tulipaloja sekä ampui
vat konekivääreillään suojaan
kiiruhtavia ihmisiä.
Täisi ystäqys rakoilla.

Liikennemestan Arttur

pooseen.

Auto sai lähteä

moin paluuaika.
Liikenneralli pyöri hyvin. Sää
oli puolipilvinen.
Iltapäivällä seisoin Rexin kulmassa Salomoninkadun puolella, kun satuin vilkaisemaan taivaalle eteläiseen suuntaan.
Kolme pommikonetta sukelsi

juuri

\f

ovll yrtäviål nrcvat leipåä Suomen köyhälirtötleP'- Pommakoneita
Sörnåilten yllä 3O.11.1939
"No

esiin pilvestä!

Näin kolmen kirkkaan

esi-

neen irtautuvan. Samassa tuli
esiin kuusi muuta pommittajaa.

Hälytys, tulee pommeja!

Kaikki pommisuojaan!

"SOTILAALLINEN
KOHDE"
Vihollinen

oli

todennut

ma.

osunut Maitokeskuken
sa-

noi Arttur. - Alkaa Helsingin
suurevakuointi. Mene heti linjaautoasemalle! Saat käyttöösi vii-

si§mmentä linja-autoa, joilla
järjestät väen pois kaupungista.
Suunnitelmat tiedät, toimi nii-

eva-

kuointitilanteen!
Samassa alkoivat hälytyssireenit ulvoa. Niiden ääneen sekaantui jo putoavien pommien
suhina.

370

aina

kun se oli saatu täyteen. Lähtöaika ja auton henkilökunta
merkittiin tarkoin muistiin, sa-

Sundstdn soitti:
- Tirle heti ylös konttoriin!
Siellä vallitsi levoton tunnel-

Käs§ oli selvä.

\f

melle, Siuntioon, Espooseen, Si-

-

Sitten tulivat pommikoneet.

den mukaan!

\f

hin. Suunnitelma oli tiedossani
ja olin valmistautunut evakuoin-

huusin niin kovaa kuin jaksoin.

E! LEIPÄÄ VAAN
KUOLEMAA

Kuulehan nyt tarkasti!

\f

Tf

saatuaan. Ihmisiä alkoikin virrata maaseutua kohti kaikkia poistumisteitä käyttäen.
Lähikuntien viranomaisten
kanssa oli sovittu helsinkiläisten
evakuoimisesta maaseudun kou-

-

-

lf

Sota oli rilloin viittä vaalla. Nouyo.toliiton

En ehtinyt edes heittäytyä
maahan kun rysähti. Pommi oli

soivat. Juokin kyyryssä Rexin

sei-

Konekiväärin luodit iskivät ym- oviinkin. Yritin suo
jautua parhaani mukaan.

nään. Ihmisiä makasi pitkällään

kadulla

ja

toiset juoksentelivat

hätäännyksissään edestakaisin.
Minut ilmanpaine heitti Rexin seinään, jalat irti maasta.

Kuumia sirpaleita lenteli ympärillänija jäi maahan sihisemään.
Kun putosin seinältä olivat
silmät roskaa täynnä ja korvat

lähe§rtiln honkaliikuntr pd.tuu

Hebingirtä Stalinin katkairtua diplomaattarot ruht.et Suomeen

ulostuloovien

syvennykseen.

päristön

Kevyt ilmatorjunta jyskytti
Postitalon katolla.
Kun sain silmäni auki totesin,
että yksi linja-autoistani oli saanut osuman. Se paloi korkein
liekein Maitokeskuksen edessä.
Juoksin paikalle pelastaakse-

ni edes osan matkustajista. Keskellä katua oli ruumis, jonka
ylitse hyppäsin vauhdissa.
Vastaani tuli pari väestönsuo
jelumiestä, jotka kertoivat, että
auto oli tyhjä - vain asentaja oli
ollut työssä sen alla. Hän oli se
näkemäni ruumis.
Palasin Rexin luo, missä tapasin ajomestan Arttur Lagerströmin Hän oli tullut tarkastamaan autojen kuntoa ja joutu-

"l{ouyo.tolaalon lontäiät oyat mr.ilman humanitöåri.impiä rotilaita ia

pommittsyet vain roiihalliria kolr-

leita", ilmoitli ilolotoy Kanrainliitolle,

-

Helrinki 3(L tl.

lqlg

auto vaurioitui. Sain senkin ajettua suojaan, vaikka se oli kuin
olisi ollut maanjäristyksessä.
Pommeja putosi myös Hieta-

lahden torin seuduille Teknilli-

nut samaan pommitukeen. Sirpale oli leikannut hänen virka-

seen korkeakouluun sekä Neu-

lakkinsa halki. Vieressä ollut au-

vostoliiton omaan lähetystön
Bulevardin ja Albertinkadun

tonkuljettaja Helling oli kuollut

kulmassa. My<is Lönnrotinkatu

heti.

sai osumia.

Ilma oli pimennyt - se oli
läynnä tulta, sawa ja pölyä.

Kaikkialla tuntui

räjähdysai-

neen katku, joka puolella

oli rik-

koutuneita rakennusten osia ja
muuta rojua. Ihmiset huusivat,
itkivät ja valittivat hysteerisesti.
Kuolleet ja haavoittuneet vietiin Punaisen Ristin sairaalaan.

Evakuointi jatkui keskeytykittä puoleen yöhön saakka.
Seuraavana aamuna aloitettiin jälleen kello kuusi ja jatkettiin, kunnes kaikki halukkaat oli
saatu evakuoidulai. Vain yksi

pääkaupunginkin ympäristön.
Meillä oli yötä päivää autoja
valmiina viemään joukkoja paikalle, missä vihollista oli tavattu. Vallilan hallissa oli tätä varten päivystysosasto.

Pommituket jatkuivat.
Eräänä yönä heräsin asunnos3:ssa

ankaraan rysäykseen.

ja kiiruhdin
Korkeavuorenkadun ja
Tärkk'ampujankadun kulmatalo oli romahtanut, kaikki välipohjat olivat pudonneet ja vain
ulkoseinät olivat pystyssä. Joku
kertoi, että eräs vanhempi naiPuin päälleni

tuli

alueelle tarkastajia, muiden mukana kaupunginjohtaja E ri k von

Frenckell majurin virkapuvussa.

-

ja tuho

laisten vuoki, joita pudotettiin

sani Korkeavuorenkatu

LIIKENNELAITOS

TOrMI
Pommituken jälkeen

ensisijaisesti desanttien

Mitenkäs menee? hän tie-

dusteli.
Kerroin, mitä olimme saaneet
tehdyki, ja valitin tappioita.
Hän lähti omiin tehtäviinsä.
Liikennelaitos oli koko talvisodan ajan hälytysvalmiudessa

ulos.

nen

oli

pudonnut sänkyineen

kolmannesta kerroksesta pohjakerrokseen

-

ja jäänyt ehjäki.

Ihmeitä sattui!
Kirurgin raitiotielinjan kiskot
olivat vääntyilleet ja katken-

neet. Rata oli saatava aamuki
kuntoon eikä aikaa ollut kuin
muutama tunti.
Vastapäätä oleva maitokaup
pa oli pommitettu hajalle. Seinällä roikkui puhelin, joka näytti ainakin suurin piirtein ehjältä.
Hyppäsin rikkoutuneesta ikkunasta sisälle rojun joukkoon
ja tartuin puhelimeen. Sainkin

yhteyden Tölön hallin päivystäjään, joka huolehti korjausryhmän lähettämisestä paikalle.
Pojat panivat töpinäki ja liikenne sujui taas aamulla aikatau-

lun mukaan.

Monta päivää myöhemmin
kuulin, että yksi linja-autoasemaa pommittaneista haaskalinnuista oli ammuttu alas Munkkiniemessä. Tirntui oikein mukavalta ja työ sujui taas helpommin pakussa lumessa, pimeässä
ja pakkasessa, pommien putoil-

lessa.

tr
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läimme uihollisen lolkoihin
Suomussalmen rajakylät olivat
talvisodan syttyessä evakuoimatta.
Asukkaat jäivät vihollisen armoille.

Kaikkia ei viety vankileireille,

vaan

osa sai jäädä kotikyläänsä
viettäm ään " r tuhanomaista
rinnakkaiseloa".
Suomalaisten pelastajien tulo
koettiin yaltavana helpotuksena.
ANNA TIMONEN, omaa sukuaan S ep pii rw n, kertoo:

"Tälvisodan syttyessä olin
kuusitoistavuotias. Asuin Suo
mussalmen Ruhtinaansalmen

asti kunnes paristot tyhjenivät.
Siitä lähtien oli lähin kosketus
muuhun maailmaan Saarijär-

ven takana Pitkässäniemessä
Matti Pitkdsen talossa, jonne

Saarikylässä.

me nuoret pimeinä

Syksyllä 1939 oli lähes kaikki
miehet kutsuttu reserviin. Elet-

soutelimme uutisia kuuntelemaan. Kun järvi alkoi jäätyä,
olimme täysin inlormaatiomo

tiin jännittäviä aikoja.
Kylässä

oli vain yksi radio,

jonka avulla pysyttiin joten kuten tapahtumien tasalla siihen

EERO KESKITALO
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syysiltoina

tissa.

Posti

tuli kylään kovin har-

voin, taisi olla kerran viikossa.
Mitä maailmalla tapahtui?

Mikä on kohtalomme?
Epätietoisuus jäyti mielialoja.

vbnåläinen 163.Diyi3ioona hyökkåai 30.11'1939 Juntusrannalta Saarilåwelle
ja edelleen Suomulsalmotlo. Ryhmä Suden va:tahyiikkäyr vapautti
Saarikylän aiukkaet vuodenYaihtee.så

Hossanjoen länsipuolelle, mutta
pitemmälle. Meidänkin kyläämme tuli muutamia perhei-

JUNTUSRANTA
PALAA

ei

Sitten tuli jostakin tieto, että ra-

tä.

jan pinnan kylät on evakuoitava
siten, että niissä asuvat siirtyvät

Hermostuminen ja epätietoi- mitä oli edessä?

suus lisääntyi

.

Ratsastajat jatkoivat matkaansa.

Kotiin palattuamme alkoi
elämä vihollisen valvomassa §lässä. Ensimmäinen tehtävämme oli kerätii takaisin navetoihin karja, jonka olimme lähtiessämme päiistäneet irti. Eläinpa-

rat olivat paleltumaisillaan.
Yritimme jatkaa elämää Saari§län motissa tavalliseen tapaan, päivän kerrallaan. Kaikkea kuitenkin sävytti tieto siitä,
että elimme eristettyinä ja vihollisen armoilla.

ASEET PUSI
Venäläiset kiertelivät taloissa,
R.irlla peLa

nuimme setäri Eetu Sepptisen
taloon, jossa oli kauppa

ja

näin-

ollen §län keskus. Siellä oda
tettiin, mitä tuleman piti.

kertoen, ettii §lä oli vihollisen
hallussa. Fojat kertoivat menneensä sisälle Männikön taloon,

"KarekftaP' - Pun+ameiia
on ylittinyt r.ian «1.11.19!9

mutta joutuneensa

nopeasti

Eriiänä aamuna huomasim-

poistumaan havaittuaan, ettti

me, että Juntusrannan suunnalla oli suuri tulipalo - liekkien

talossa oli puna-armeijan sotureita. Pimeän turvin pojat pääsivät livahtamaan §lästä.

loimu valaisi

myöhäissyksyn

mustan taivaan.
Mitii siellä tapahtui? Matkaa
Juntusrannan §låiän oli toista§mment?i kilometriä tietöntä
korpea eikii kukaan ollut siellä

hiljattain kiiynyt. Kukaan

ei

nytkiiän uskaltanut lähteä katsomaan - pimeä korpi oli pelottava ja vaarallinen.

Tulipalo kuitenkin peliistytti
meitä niin paljon, että kaikki
ryhtyivät keräilemään välttämättömimpiä tavaroitaan siltä

varalta, että jouduttaisiin no
peasti pakenemaan. Kaikki oli
kovin vaikeaa, sillä väki koostui
enimmälträän naisista ja lapsista
sekä raihnaisista vanhuksista.

Samana iltana

tuli §liiän

kolme suomalaista sotilasta, jotka kertoivat, että sota on syttynyt.
Siinä sitii oli uutista kerrakseen!

Fojat kuitenkin kehottivat
meitä pysyttelemään §lässä
kaikessa rauhassa. Itse he sanoivat jatkavansa matkaa Juntusrantaan nähdäkseen, mikii tilanne oli sillä suunnalla.
Kukaan ei eniiä osannut pysyä kotonaan, vaan kokoon-

'u[xrexiiÄ
PAKOONP'
Meille tuli hätii kåiteen!
- Mitä ihmettä nyt on teh!ävä? §selimme sotilailta.
- Lähtekiiä nopeasti keinolla
millä hyvänsä Selkos§län kautta kohti viitostietä! nämä neuvoivat.

Se oli helpommin sanottu
kuin tehty. Meitii oli §lässä

kaikkiaan noin 80 henkilöä ja
vain kolme hevosta. Ryhdyimme kuitenkin keräämään kamp
peitamme heti sotilaiden häivyttyä Piispajärven Alasalmen
suuntaan.

Pienimmät lapset ja heikoimmat aikuiset peiteltiin rekiin, vähän suuremmat vesikelkkoihin,
ruokatavaraa varattiin mukaan
ja niin alkoi yöllinen taival kaikkien yrittäessä pysytellä joukossa mukana voimiensa mukaan.
Kulku oli pimeiissä vaikeaa.
Kun oli rämmitty eteenpäin kolmisen kilometriä ja aamu alkoi
jo hiukan sarastaa, tulla läähätti
takaa kaksi poikaa hirmuista
vauhtia huutaen:

pitivät tarkastuksia ja keriisivät
pois kaikki ampuma-aseet sekä

Kasakoita!

järven toisella puolella

Olin silloin Nuusalan talon

taloissa, muun muassa Mikko
lassa, jonka lähistöllä oli tykkejäkin. He partioivat ahkerasti
meidänkin puolellamme, jolloin
me aina siirryimme syrjemmällä oleviin taloihin.
Setiini kaupassa oli ennen so
dan syttymistii ollut melkoinen

Sielta takaa kuuluu hevq
sen kavion kopsetta ja vieraskie'
listä molotusta!

Kello kahden maissa yöllä so

tilaat palasivat Juntusrannasta

-

kohdalla. Kauhu valtasi mieleni
- päättyykö elämäni tiinne erä-

maan hankeen vai otetaanko
meidät ehkii vangeiksi? Mitä

sittenseuraisi...?
Sitten ne tulivat, ratsut takaa.
Kaikkialta kuului hätiiäntyneitii huudahduksia ja itkua.
Ratsastajat piirittivät meidät.
Oli pakko pysähtyii. Venäläisillä oli aseet kiisissään ampumavalmiina.
Oliko tiimä nyt viimeinen

hetkemme. . .?

''AMPUKAA LAPSET
ENSINP'

i\ttiri

Ristiine Sepprircn

yitti

selitt?iä puna-armeijalaisille, että nämä ampuisivat ensin alle
viisiwotiaat sisarukseni Ezruh
ja Kalevinja sitten vasta hänet,
lasten äidin.
Kauhu tuntui pysäyttiivän sydämeni. Olin aivan varma kuo
lemastani ja yritin vetää konepistoolin piipun rintaani kohti
saadakseni varman ja pikaisen
lopun.
Laukauksia ei kuulunut.

Niiden sijaan luoksemme tuli
venäläinen, joka osasi muutaman sanan suomea. Hän toiste-

li:

- Siviil, siviil. tillä häUi hätä. Täkaisin kotiin - kotiin!
Helpotuksen tunne oli tava-

ton. §örsimme heti ympäri ja
läksimme taivaltamaan takaisin
äsken autioituneeseen §lään.

hiukankin pitemmät puukot.
He majailivat etupäässä Saariolevissa

varasto elintarvikkeita. Niiden
avulla tulimme toimeen. Venäläiset eivät ilmeisesti näistä varastoista tienneet.

Suomalaiset olivat asemissa
Piispajärven Alasalmella saakka. Kuitenkin oltiin taistelujen

vaikutuspiirissä ja venäläisten
liipasinsormi oli herkkii.
Syntyi monta vaarallista tilannetta.
Eräänä iltana olimme iltahämärissä menossa jåiän yli naapu-

ritalon navettaan

hoitamaan
ka1aa, kun rannalta avattiin tu-

li

meitii kohti. Heittiiydyimme

hankeen luotien vinkuessaja pa-

mahdellessa korvissamme. Ihmeen kaupalla säilyimme ehjinä, vain lypsinkiulu tuli t?iyteen
luodinreikiä.
Rannalta syö(syi puna-armeijalaisia paikalle.
- Jäällä ei saa liikkua! sanoi
eriis heistä selvällä suomenkielellä.
Jo aikaisemmin meille oli annettu ulkonaliikkumiskielto pimeän aikana.
Myös suomalaisia partioita
liikkui alueella. Kotini oli hiukan syrjässä §län keskustasta
ja suomalaiset kiivivät meillä
usein levähtämässä ja jopa keit-

373

telemässä teetä.

Olimme joka kerta sydän syr- entäpä jos venäläiset

jällään

osuisivat paikalle samaan aikaan! Näin ei kuitenkaan kos-

Suomui3almon met3ät oliyat ruomalairlen hallinnaoca, meikåläi:ei pariiot liikkuivat korpion
rauhaara

kaan käynyt. Kaiken varalta
olimme joka hetki valmiina

Saarijärven jäälle. Sanottiin, et-

täynnä vetäytyviä

tä täältä käsin hyökättiin muun

syöksymään metsään pakoon,

muassa Ouluun.

joukkoja. Seisoimme tien vieressä peloissamme ja odotimme
aukkopaikkaa kiivaassa liiken-

jos taistelu alkaisi - melkein nukuimmekin vaatteet päällä.

HALLINTO KtREf,ÄÄ
OTETTAAN
Eräänä yönä kaksi puna-armeijalaista tuli sisään ja näytti mer-

kein, että äidin oli seurattava
heitä.

Hätäännyimme hirveästi. Sija veljeni itkivät surkeasti. Isäni halusi välttämättä lähteä mukaan, mutta se estettiin.
Valvoimme koko yön peläten
pahinta.
Aamulla asia selvisi: tällä kertaa sotilaat olivat olleet hyvällä
asialla, sillä äitini oli haettu kätilöki. Enoni Manne Kelan vaimoAino oli näet yöllä synnyttä-

sareni

nlt

terveen tyttölapsen- PikkuAinon
tähän sodan runtelemaan pahaan maailmaan, joulu-

-

kuun synkkään pimeyteen. Ko
vin turvattomalta varmaan äidistä tuntui asua ykinään lasten kanssa syrjäisessä mökis-

SUOMALAISET
TULEVAT!
Olin viikon verran auttamassa
Akseli ja Liisa Seppristri. Heidän Heinäkivi-niminen talonsa
sijaitsi Saari§län ja Juntusran-

nan välillä ja venäläisten huolto
tie kulki talon pihan läpi Juntusrannasta Saari§län Mikkolaan
ja siita edelleen Linnasalmelle.
Venäläiset käyttivät runsaasti
poroja vetoeläiminä. Poromiehet puhuivat etupäässä suomea

venäläisiä

Aukkoa ei tuntunut tulevan.

Lopulta muuan

-

si

parasta siirtyä §lästä pois,
koska siitä pian taisteltaisiin.

Siirryimmekin metsään §län

Yöllä näimme,
kuinka valojuovat risteilivät

Eräänä päivänä oli liikenne
tavallista vilkkaampaa Juntus-

keni.

rannan suuntaan.

lään? Karjan kohtalo huolestutti
se olisi joka tapauksessa lyp
settävä ja ruokittava.
Yhdessä isän kanssa hiivim-

Seppänen eräältä porokuskilta.

Uskaltaisimmeko lähteä

§-

-

- Venäläiset peräytyvät, sanoivat kuormarengit. - Suomalaiset ovat tulossa kohti Saariky-

me tiedustelemaan tilannetta.

sään miehen ollessa rintamalla.

lää!

Sitten vietiin isä - kuulemma
Juntusrantaan kuulusteltavaksi.
Jälleen oli hätä suuri.

oli paukku!
Hätäännyimme, sillä pelkäsimme, että puna-armeija veisi

Hän palasi kuitenkin varsin
pian takaisin. Venäläiset olivat

meidätkin mennessään jonnekin
kaukaiseen vankileiriin. Päätim-

tään ei kuulunut eikii nä§nyt.
Varovasti etenimme sitten portaille. Isä pelkiisi miinoja ja aukaisi oven hiilikoukulla.
Menimme sisään. Lattialla
oli verta ja seinät luotien puhko

§selleet, mitä suomalaiset ajat-

televat puna-armeijan

hyök-

käyksestä sekä millaiset olot
maassa

oli ennen sotaa. Kun isä

ei ollut asioista tietävinään lope-

tettiin juttu lyhyeen.

Lentokoneitakin laskeutui
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Se

Kylä oli aukea ja tyhjä. Hiivim-

me navetan taake, mutta mi-

me, että on hinnalla millä hy-

mia. Seinustalla oli jokin möh-

vänsä päästävä pois jaloista.

kiile, jota ryhdyin tutkimaan.
Kaatunut puna-armeijalainen
ja
- puulusikka vieressään! Olikohan ollut meillä syömässä vähiä eväitämme tavatessaan koh-

Läkimme matkaan kohti
Saari§lää. Liisatmännällä oli-

kolme pientä lasta, jotka me
kaksi naista otimme mukaan.
Oli vaikea päästä tien yli - se oli

Jännitys kohosi huippuluke-

viittasi meitä menemään tien yli.
Kiiruhdimme Saari§lään.
Siellä oli kaikki ennallaan. Suo
malainen partio oli käynyt §lässä ja ilmoittanut isälleni Oskari Seppdselle, että väestön olisen kannella istuva sotilas

mustalla taivaalla. Aseet rätisivät kiivaasti. Sitten meteli vai-

-

kuista hahmoa.

miin.

- lienevät olleet karjalaisia
rajan tuntumasta sen toiselta
puolen.

touhulla mennään? §syi Akseli

Samassa lähestyi kolme lumipu-

telaketjuilla
kulkeva iso rumilus pysähtyi ja

ulkopuolelle.

Mihin sitä nyt niin kovalla

PELASTUS
Suomalaisia vai venäläisiä?

teessä.

ajellessaan lumisten korpien
halki

talonsa . .

kiitköttå k!iko!3!

.?

Suomalaisia!
Kylä on nyt puhdas viholli-

sesta, sanoi ensimmäinen.

-

Missäs muut asukkaat ovat?
Selvittelimme asioita parhaamme mukaan.
Toista viikkoa saimme vielä

elellä §lässä ennen kuin evakuointi saatiin käyntiin. Sitten
läksimme liikkelle armeijan hevosilla, aluksi kohti Alasalmea.
Matkalla synkåissä korvessa piti
vielä pelätä harhailevia venäläi-

siä, jotka kuulemma nälissään
ahdistelivat asukkaita.
Onnellisesti tulimme kuitenkin perille ja pääsimme majoit-

tumaan taloihin.

Seuraavana
päivänä jatkoimme linja-autolla
matkaa kohti etelää. Venäläi-

nen lentokone pommitti meitä
hyvästiksi. Pommit osuivat lähelle, mutta ihmeeksemme mo
net jäivät suutareiksi.
Lopulta pääsimme määränpäähän Lumijoelle. Vähitellen
saatiin yhteys myös rintamalla
oleviin veljiini Toivon ja Olliin,

joka sitten kaatui

Muolaassa

helmikuun 12. päivänä 1940.
Suomalaisten joukossa oli §lään tullut komealla mustalla

ratsulla Wljo Timonen, jonka
kanssa ryhdyin kirjeenvaihtoon
sen ajan muodin mukaan. Jat-

kosodan aikana hänestä sitten

tuli

aviomieheni."

O

Heinjolelainen l^Afrvön
Heleru lölwtti Juhuwsa Wipriin lehmiiii ostantul Lopulci lrfril

kaRlaLalsta

ontoi rreuvon:
- Muista, jot et osta
rurstat ja ruLfrftä!
Juharu sortui iloiseen
sewaan ja lehmiaalw

lupniva

viinal$iin

jiii ostamata ja
lanru dotti tietenkin

Izhnä

ailesa tentti
- Miks et sie ostant
lehmiiä? ! tiulclcasi

bullut sailattavaq ettö se Wiprin

se o meil, lo myö ei
piiässii talusii entisee
lotiheema millolcaa.

Olen

fuöreä Tuni ei

olelcaan

aivan Wirreq, vaan hiu-

len soileu Miten

asia lienee?

Wi

se

eyak-

lotalon isötttö lrujalaismieheltil
- No eihii se nht ilw
ptötiö ollo, ,työnsi nitun" - Mut ko mfrn sinrc
sissiiä ja istu jonlar ai-

*

- Ollao nryii yhes! satni

Jwsi Olkiruua lreteleolleen" - Jos en mie m
siu selässiiis, nii sit sie
@tkii miu selässiiin.

..

fumala
-asia,Selononpitirtin
jiltöö kati,

itki

hrlclealasta eyalanitu notars lwj alaisemiinniille.

Eihä teil m mittää
hättöä! lohdutteli tiinil
ffihä päiisettii viije-lEmrunä
wutu perM

-

lotilueru tal<osii.

Toist

meist
iilynt!

ei

I(mj al aismies tul i qaklomatlulla tiewuren

talmn

la,iilrtiimiiön

Malwt vorella

oliva

tyiiltousut lailwuet talua pultki ja alaslowut
pistoiva pista reiiis-

ta

-

mautti talon emiintil
- Elui! vastasi l<ujalaismies - Kylhii ne ois
l<erint Wilwa Ne reiiit
on siin sitö vutg jotta
myö

niil

ihmisii.
Sanoi

lctssotoa

-

Miten

luld@o twt

äldsii

ja Hipeli ulos

Evaldajen sijoituspai-

lwt

ruulca emiintö purlcaa mieltiiön:

Kuin rc siirtolaisa
niin tyhj in kiisin tulivat kin! Sinne jättivöt ktikki! Olisivn vaikka lwu-

-

tolcaupan I iihties siiän pi -

tiineet...

- Voi tokkiisa! inrnstui qald<remiintiikin ih-

huulet jöivät jöiseen oprosaan kiinni. Siitökös
tyttö suuttui ja heitti oprosan lattialle, löi sitö ja

sohi hiilihangolla
*

*

*

me-ttelemiiän

*

ftilikos niin kiire
lölrtö, ettö jiiiviit lnusut
lcaa, nii lcyl re rupes ilw paildcaamatta? lun-

D,öriält myttAnfiA.

Kun Salmin tyttö jöi kerran sulhasensa kanssa
kahden kotiin, niin veiviit
rautasen jumalankuvan
eli oprosan ulos, ettei se
seuraisi mitii kihlapari
puuhailisi. Aamulla, kun
taatto tuli kotiin he hakivat sen kiireesti sisiiön
omaan nurkkaansa pois

ja yöstä.
Kun taatto tuli, hön
risti silmönsii oprosalle
ja suuteli sitii. Silloin

H ele -

mallehmiit tutstii
WtW valouttti Jultorro.
*

PAKKASESSA

pakkasesta

,14.

leaik
- Ib siel olliit
ja

PAHA JUMALA

Tehtiin lrciilöfr tohjannual I u S iirtolaisemAntö meni pyytiimiiiin lwravaa lainolwi naapuri-

sa-

noen:

Paha jumalu olet,
kesän perunat
kylmit ja nyt tuatolt turvan purit!

- viime
kun

{c

plloltu

fuhjalaisemöntö ei AIKA

lainlcaan

inrnstunut LUIKURIA
lunmautti: Everstiluutnantti
Vainio piti
- Olisitte twneet lw- pataljoonan komentajana olravat maknunne"
lessaan säännöllisesti alokasSiirtolaisemöntö vas- ajan päättyessä komppaniassa
alokastarkastuksen, jolloin
tasi viihiin trnhtwuena:
halusi todeta mitenkä sotisawtte! hän
- Hl,vii lam juautte
laallinen koulutus oli edistyJos työkii kena
nyt. Tällöin hän mm. kulki rilöhtemfrfr, ni ainakii lw- vejä pitkin ja teki alokkaille
erilaisia kysymyksiä. Eräänratd ottalua muklua!
kin kerran hän- tulisieluinen
karjalainen, kotoisin Hiitolas*
asiasta, vaan

ta

Iaihialaircn isiintö vaI itteli l<orleeaa onuisuu-

denluovutu.sveroa, jon
ail<anaan nryös lutelu-

wrolci lsrtsrmiin lfujalaismielullö oli newn
volmiina
- Mitiis sie näist veroist suret! Ei muuta la
sullo reppuiluis nii poljo tawaa l<o maltuu ja
liilu maantielle! Ei oo

tiedusteli rivissä seiso- alokkaalta:
valta
Mirä alokas tietää karja-

laisista?

Ne ovat semmoisia hyviä- kauppamiehiä, jotka laskee väliin aika luikuria, hena
eversti! kajauttaa alokas.

Mitä, mitä te

sanotte,

- Mistä te olette kotoimitä?!
sin? tuhahtaa komentaja.
Hiitolasta, herra eversti!
- yllätyksellinen vastaus.
tulee

hwltaveroist...
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OTTO ILMARI LOIKKANEN

Lehtemme vuoden 1983 numeroissa
ja 12 Eino Pohjamo
10,
kirjoitti Lohivaaran taisteluista
Kiestingin suunnan viimeisessä
hyökkäyksessä syystalvella 1941.
Tässä artikkelissa JR 53:n soturi
kertoo, mitä taistelu merkitsi
etulinjan jalkavakimiehelle.
Yhden päivän aikana ehti tapahtua
paljon.
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IeIrevÄTIRYKMENTTI
53:n I Pataljoona oli lähtenyt so
taan Kuusamon Kurkijärveltä.

Siellä olivat 1920 ja l92l syntyneet varusmiehet saaneet sotilaskoulutuksensa korpien keskellä. Useimmat olivat kotoisin
Oulun ja Kuusamon välisiltä
maisemilta, mutta joukossa oli

r.l

Ia

T

viitisentoista prosenttia etelänkin miehiä.
Kiestingin valtaukseen mennessä pataljmna oli jo menettä-

nyt suurimman osan

miehis-

tään. Se läydennettiin ja hyökkiiys jatkui. Venäläiset ryhtyivät vastahyökkäykseen ja syntyi
kuuluisa Kiestingin motti, jossa
pataljoona taisteli viikon verran

taiuri Bror Kuil

erittäin vaikeissa olosuhteissa.

Mukaan lähti myiis vajaa tuhat sakemannia.
Sää oli aluksi leuto, pakkasta
vain 5-10 astetta, mutta sitten
tuli äkkiä tosi talvi - mittari putosi likimain kolmeen§mme-

Soitten kautta kiertäen päästiin

lopulta vetäytymään.
Silloin elettiin elokuun lop
pua.

VIELÄ KERRAN
HYöKKÄYKSEEN
Lokakuun viimeisinä päivinä
lähdettiin vielä kerran yrittä-

män Muurmannin radalle päin
Lohivaaran suunnasta. Siellä oli

Broatholt&

rajamiahiå, oli huippuluol(ln
patatponankomentaia

$*l--

veljille. Parin vuorokauden kuluessa kuutisensataa suurvallan
soturia joutui paleltumien woksi pois riveistä ja loppujakin voitiin käyttiiä vain paikallisiin var-

jo kahteen-

mistustehtäviin. Hevosiakin
kuoli §mmenittäin, niitä suuria

venäläisten hallussa.

ardennilai§a.
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-{a

neen pakkasasteeseen.
Se oli liikaa saksalaisille ase-

kin kertaan, mutta nyt oli §lä

kesän aikana tapeltu
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Hyö«kåyr etenee Kb.tingan
takana rutiinilla ia

tua venäläisiä sankkana joukko
na. He olivat yllättäneet vartio
miehet ja päiisivät aivan salaa

Meidän pataljoonamme I/JR
53 hyök*iisi pitkiinä ja kapeana
kiilana motittaen Lohivaaran

kimppuumme.
Olin sattumalta kahden vänrikkimme kanssa. Edessämme
oli joukkueen verran vihollisia.
Tilanne oli hankala. Meikäläiset olivat aivan hajallaan
muissa puuhissa ja perin pohjin
ymmällään tuntematta tilannet-

puolihuolettomarti

§län, mutta ollen lopulta itsekin lähes motissa. Komentajanarnme oli majuri Bror Kurt
Breitholtz, eräs Suomen armei-

jan

parhaista pataljoonanko

mentajista.
Venäläisten tykistötuli ja ilmapommitukset aiheuttivat menetyksiä. Muun muassa telttoja
paloi niin paljon, että meitäkin
oli tungettava yhteen telttaan
viisi§mmentä miestä - nukuttiin kuin halot pinossa parin kolmen miehen kerrolsissa - mikäli nukuttiin.

Me

kanaatinheitinmiehet
§llästyimme moiseen majoitukseen ja ryhdyimme rakentamaan korsua. Saimme sen val-

ta.

-

Onko nuo tosiaan kaikki

ryssiä?! sanoin vänrikille.
Hän vain murahti vastaukseksi - kuin karhukoira.

- Lähden ilmoittamaan tilanteesta pataljoonan komentajalle,
sanoin vänrikille.
Pataljoonan komentopaikka
oli noin 300 metrin päässä.
Juoksin niin kovaa kuin ikinä
pääsin. Vauhtini lienee ollutkin
melkoinen, sillä olin poikien
I 000 metrin juoksun

Suomen

r Vierailuni komentopaikalla
kesti ehkä kynmenen sekuntia.

Juoksin takaisin. Matkalla arvioin tilannetta: en ehtisi ilmoittaa tilanteesta ja komentajan

kiis§stä kenellekään, minun oli
toimittava oman harkintani mukaan ja tehtävä mitä voin.
Ryhdyin huutamaan miehiä
kasaan.

Pian koossa olikin nelisen§mmentä miestii. Paikalla oli

jo

mytis kaksi upseeria, luutnantti ja vänrikki, sekä joukko
aliupseereita.

Lähdettiin vastahyökkiiykseen. Toimin jonkinlaisen kiihkon vallassa. Näin minulle sattui silloin tällöin hyökkiiystilanteessa - jotenkin oli sellainen
tunne, ettei minulle voi mitään
sattua.

Porhallettiin eteenpäin.

miiksi marraskuun 20. päivänä

mestari wodelta 1938. Kisat

ISKU ONNISTUU

iltahämärissä. Päätimme muuttaa siihen seuraavana aamuna.
Oli pitkiisui aikaa hyvä mieli.
Seuraava päivä valkeni kauniina pakkasaamuna. lirlisi hyvä muuttoilma.
Mutta toisin oli päätetty.

olivat silloin Terijoella. Venäläiset olivat saaneet kanaatinheittimen toimimaan ja kranaatit iskeytyivät polulle, joten jouduin

Venäläiset olivat asemissa juuri

hieman sovittelemaan askeleita-

olevien venäläisten

ni ranujen mukaan. Maihin

ei

miestä lä}si kontaten sivummal-

ollut aikaa mennä.
Komentopaikalla oli myös
kiirettä. Tävoitin kuitenkin ko
mentajan ja tein lyhyen ilmoi-

le. Minulla oli venäläinen puo
liautomaattikivääri, jolla am-

tuksen.

läki taakepäin. Hän ehti juosta vain muutaman metrin ennen
kuin kaatui luodistani.
Venäläiset olivat juuri tulleet

,,JOKAINEN

TAPELKq)N
PUOLESf,AANP'

-

Kello oli noin yhdeksän maissa,

kun tuliasemaan alkoi tunkeuÄkkie

uli

totinen

talYi

§llä

sA-kwa

Jokaisen on nyt selvittiivä

tilanteesta omin voimin! sanoi
Breitholtz tiukasti. - Venäläiset
hyökkiiävät joka puolelta.
Asiahan oli aivan selvä.

sen meidän uuden korsumme
katolla ja vierellä.
Syöksyin eteenpäin maassa

yli.

Kaksi

muin nopeasti molempia. Kolmas mies hyppäsi pystyyn ja

ja vielä sekaisin. Meidän hurja

hyökkiiyksemme vei heiltä luon-
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Vuoroko usi.

.

.

ja he joutuivat hillittömän
pakokauhun valtaan lähtien
non

juoksemaan taaksepäin. Siinä
oli .taas helppoja maaleja!

KASKU KIERT,\Ä

Akkiä huomasin

polviasenjoka tähtäsi minua kiväärillä noin kolnossa olevan vihollisen,

men§mmenen metrin

päästä.

Syöksähdin suojaan edessä olevaan pari metriä syvään lento
pommin kuoppaan.
Tiimähdin monttuun kyykkyasentoon. Samassa näin edessäni vajaan puolen metrin pääs-

Sotaraaliina !.atu kiikarikivöåri käyfibrå JR S!t:era, trrkka-ampuilnr
korpraatit Ervaeti ia
SA-kuva

Vähåkuopur

Ifuksi Salesan voltiota
on jalwut lcesleniiiin

sä kauhistuneet kasvot: vanja
tuijotti minua jäykkiinä, silmät
levällään ja aivan lamautunee-

salsalaisen

valta on samfi miäoman ja DDR Manifes-

na. Hän luuli kai minun hyök-

tin..

misensataa, valioporukkaa.
Venäläisiä kaatui kahinassa

noin kuusi§mmentä. Heidän
taskuistaan löytyi niin suomalaista kuin saksalaistakin tavaraa, sotasaalista. Meikäläisiäkin
kaatui kahdeksantoista venäläisten yllättäessä tuliaseman.
Venäläisiä juoksi vielä metsässä, mutta kukaan ei enää viitsinyt edes ampua perään. Työn-

sin uuden lippaan puoliauto
maattiini, sieppasin maasta venäläisen kiikarikiväärin ja läksin
ilmoittamaan taistelun tulokses-

ta komentopaikalle.

RASKAS MENETYS
Nyt heltisi jo hymykin! Breit-

*
Opettaja
"orrko nuo

to.ia.n keikki ryrriå??'- Ytläty. rartraan heitinkomppanian

tuliarma$a

mataistelua. Silloin iski paikalle
kranaatti ja tappoi komentajan
ja luutnantti Erkki Anttosen, tykistön tulenjohtajan. Anttonen
oli nuori ylioppilas, pankinjohtajan poika Oulusta, mytis hyvä
juokija nuorten kisoissa.

Se oli pataljoonalle

raskas

menetys.

Breitholtz oli ollut esimerkilli-

nen komentaja, joka vaati pal-

jon itseltäänkin. Rauhan aikana

hän oli ollut Kuusamon rajakomppanian päällikkö.

tällainen.

Breitholtz kiiveli

Oulussa

Tervahovin käytiivällä, kun vastaan tuli humalainen kapteeni,
joka ei enää erottanut majurin
ja vänrikin arvomerkkejä toisis-

taan

-

VILU YLLÄTTÄÄ

necler

Kun tulin takaisin porukan luo

oli korsuun muutto jo

täydessä

käynnissä. Kohta nousi savu kamiinan piipusta.
Yöllä tuli kuitenkin vielä vilu.

Heråisimme kaverini Sulo
Kaijasen kanssa yhtii aikaa hänkin oli Viipurin poikia ja pätevä soturi. Ilman kouluja hän
kohosi vänrikiksi ja kaatui Kan-

naksella 1944.

näki vain yhden napin

äkkiä:
- Vanjoillahan oli pakut ko
meat turkit päällä! Nehän makaa nyt siellä ulkona eikii eniiä
tarvitse turkkeja.

Ti.rumasta toimeen. Pian
meillä oli lämpimät turkit peitteenä ja miehet sikeiissä unessa.
Seuraavana inmuna sain kiis-

kauluksessa.

epäillen ilmoitukseeni kuudesta§mmenestä kaatuneesta niin

nianteko?! kapteeni karjaisee

perit Ouluun, josta oli hankitta-

naama punaisena.

lyhyessä ajassa.
Palasin porukkaani.

Breitholtz kopauttaa kantapäänsä yhteen ja kumartaa.

va seppele Breitholtzin hautajaisiin Kuusamoon. Samalla minut
määrättiin miehistön edustajaksi komentajan hautaustilaisuuteen.
Siitii olen vieläkin ylpeä. D

-

Eikt s vänrikille kuulu kun-

olivat

Kapteeni jatkaa mahtipontista

herrat tulleet korsun kiiytävään
katsomaan lentokoneita tai il-

matkaansa. Breitholtzin huulilla

378

karehtii ymmärläväinen hymy.

§n

komentopaikalle. Siellä mi-

nulle ojennettiin

komennuspa-

Wrus-

PaTMiilwen seUai-

§een a,semfufutt

Palellessamme muistimme

Pataljoonassa komentajasta
liikkui monia tarinoita. Yksi oli

DDRt

lcoulussa:

-

S,4-tuva

holtz oli selviisti helpottunut tilanteesta, vaikka suhtautuikin

Heti lähtöni jälkeen

.

sa-

malla tavalla: kumpikin hyppäsi
kuin jänis valtavalla loikalla
kuopasta, onneki eri suuntiin.
Sinne painui vanja metsään! Jälkeenpäin mietin, ettii siitä olisi
saanut helpolla vangin.
Onneksi vankeja oli kahinassa saatu muutenkin. He kertoivat, että hyökkääjiä oli ollut kol-

l(ul Mu-

xi n perinnörc Liittotasa-

käävän kimppuunsa.
Pelästyimme luultavasti mo
lemmat yhtii paljon.

Ja molemmat reagoivat

SAKSALAISTA

loin Ho-

tbwy ort$oo

suuria valmiulcsia...

- Mitö tiedön! leskcyttäfr Pilclst Max into§turuerra. - Pittn olla
valmis mihin tahmsa!
*

Honeclcer kirjoittaa
vanlulle iiidilleen Saarin aluelle
- Mitö olen nyt ylttit

ruhtavw kuin en ren
mairuin leismi Mirul-

la on hieru hilvila, loistuofiot ottu fuljataja ja
wild@

rtfi!

Yoi rakas ErtcH
kirj oittaa iiiti talui sin Mirrö olen niin huolissadi sirwnilal$esl Yrttö nyt pitöiitwast" etteivät rre lwjd komtrutnisrtöstö tuota

tit win
l@ild@a

siruItq!

.lå

ENSIMI||IE UIIPURIA
ERKKI REUNANEN

Ryöstetty ja raiskattu Viipuri
palautui oikeille omistajilleen
syksyllä 1941.
Sen asukkaat ryhtyivät
rakentamaan kotikaupunkiaan
vertaansa vailla olevalla innolla.
Kaikesta oli puute, mutta
kekseliäisyys ratkaisi monet
pulmat.
Sitten tuli taas lohduton kesäkuu
1944.
JUNA pysähtyi "Viipurin asemalle". Oli marraskuun 4. päivä 1941.
Kun astuin alas vaunusta, en

siä mahdolliset riijähdyspanokset nurkista. Niit?i ei kuitenkaan

löytynyt. Toinen kiireellinen

SOK:n myllyn

yläkerrasta
löysin kaksi inallista vaihelaatikkoa, joiden avulla saimme

kahden kattilan ketjuarinat toi-

lormeerattua omaan

käytt&imme. Tämän seurauke-

na saimmekin sitten Viipurin
pienet raitiovaunut jälleen kiertämään kaupunkia. Liikenne oli
tosin aika vaatimatonta - muis-

lämmintä, alkoi elämä jo vähän

hymyillä. Ruokailimme Viipu-

taakeni ajettiin linjaa

Åen Eino Arteman

rin Sotilashallintopiirin kanttiinissa, joka sijaitsi sähkölaitok-

ta-Kolikkoinmäki-Tiiliruukki-

ja

jotka

Vtiinr)

asuivat

Siitä alkoi monivaiheinen ja

oli tehty puinen käyntisilta, jota
pitkin pääsi alas aseman aukiol-

erittäin vaikea aika yrittäessämme herättää eloon sodan rais-

le.

kaamaa Viipuriamme.
Olin ensimmäinen mies pai-

Minut ohjattiin insinöri Iauno

tua ja

jossain kaasulaitoksen läheisyydessä ja sieltä edelleen insinöG

tetty rauniokasaksi. Rojun yli

ALKU OLI VAIKEA

saimme tasasuuntaajat asennet-

mimaan. Kun saimme

laan, koska muut lähistöllä olevat talot olivat raunioina.

kaupungin sähkölaitokselle.

dän käyttöömme teknikko I'irran, jonka ammattiohjaukella

Siltasen luo, jonka toimisto oli

kaunis asemarakennus oli räjäy-

tiseen työpaikkaani Viipurin

elohopea-tasasuuntaajaa. Saimme pienen toivon kipinän raitio
vaunuliikenteestä.
Pyysimme Helsingistä ammattiapua. Helsingin kaupungin sähkölaitos lähettikin mei-

putken osia. Meillä ei ollut itsellämme mitään tarveaineita.

Agricolassa. Minäkin päiisin
toistaiseki asumaan Agrico

lästä Valtion Tykkitehtaalta en-

painoi päälle.
Venäläiset olivat vieneet turbogeneraattorit. moottorit, mittarit ja yleensä kaiken mitä oli-

tuivat rauniotalojen kellareihin,
irrottivat ja keräsivät putkia ja

Heiskasen luo,

Olin saapunut Puolustusvoimain komennuksella Jyväs§-

Avattuamme laatikot totesimme niiden sisältävän kaki

oli

vat irti saaneet. Miehet hajaan-

nähnyt mitään asemaa. Juna oli

tu vapaa tie kiskoille. Viipurin

kunnostaa ainakin

yksi höyrykattila, sillä kylmä

tehtävä

pysähtynyt jättimäisen romuvuoren keskelle, johon oli raivat-

Enlimmäinon iuna on Baapunut
vapautettuun Viipuriin

edes

sen viereisessä talossa. Peruna
oli vain muinaismuisto. Aikaisen talven tultua olivat perunat
koko maassa jääneet talven alle.
Eihän sitäpaitsi olisi ollut juuri
perunan nostajiakaan - oltiin
muissa tehtävissä.

kalla sähkölaitoksen vakinaisesta henkilökunnasta. Sain avukseni muutamia venäläisiä sotavankeja ja suomalaisia työvel-

RAITSIKAT
LlIKKEELLE
Viipurin satamalaiturilta löysimme kaki suurta laatikkoa,

vollisia.

jotka olivat osoitteen mukaan

Ei siis ollut hurraamista

ka-

vereissa.

Ensimmäinen tehtävä oli et-

olleet menossa itään. Todennäköisesti aika oli loppunut kesken.

keskus-

Kelkkala-Ristimäki-keskusta.
Entisiä sähkölaitoken miehiä
alkoi yki kerrassaan palata entiseen työpaikkaansa. Alkoi tulla uutta toivoa elämään. Tälvikin oli jo takanapäin ja yksi ja
toinen alkoi irtaantua kolhoosielämästä.

Minäkin aloin kunnostaa Likolammilla olevaa pientä omakotitaloani Ratakatu 2:ssa. Kun
sen sitten vihdoin sain ylitöinäni

asuttavaan kuntoon, kutsuin

vaimoni ja puolivuotiaan tyttäreni kotiin.
Se oli tietysti jo suurta juhlaa!

Sitten tiedustelin, mistä saisi
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Rokensimme

\ /..
v !!puflo

s

ostaa puita. Palautetun Karja-

lan Viipurin

metsähallituksen

toimisto ilmoitti kylmästi, että

lr
lå

puita ette saa ennen kuin käytte
itse metsässä hakkaamassa.

,,PERSIALAISELLA
TORILLA"
Syksyllä 1942 hakkasinkin sitten Suurperolla 3,5 m3 sekä
Pappilannniemessä 4 mr halko
ja. Näistä saadut työpalkat luo

vutin Aseveljien

I

talkoorahastoon. Myöhemmin sain myöskin

<a

hopeakirveen näistä mottitalkoista.
Sain ostaa puita kotiini ja elä-

mä hymyili taas.

Oli ilo seurata karjalaisen ko

tiin

-

palanneen väestön työintoa

sitä kuuluisaa sisua, millä he

paneutuivat kotikontuihinsa.
Kauppatorilla ja "Persialaisella
torilla" alkoi jo olla ruokaa yllin
kyllin. Kauppahalli, joka talvisodan pommituksissa oli tuhou-

tunut. oli ilman kattoa ja vain
vähän seinän rippeitä oli pystyssä.

Tälle kauppahallin raunio
alueelle, jossa käytiin kauppaa
kuten torilla paljaan taivaan alla, karjalaisväestö antoi nimen
"Persialainen tori".
Olimme melkein jokainen hyväuskoisia ja varmoja siitä, että
saamme rauhassa paikata

ja

rakau-

kentaa kotiseutujamme ja
punkiamme. Yki poikkeus on

jäänyt mieleeni

sähkölaitoksen
miehistä: vanhempi korjausmestari Eino Knuutinen,joka myös
jossain vaiheessa oli tullut entiseen työpaikkaansa, ei osallistunut mihinkään työhön. Keskusteltaessa tulevaisuudesta hän
vain totesi vaisusti:

Katsotaanhan nyt, miten

sen Rommelin käy Afrikass4...
Sota riehui kaikilla rintamilla. Viipurissa saimme kuitenkin
olla jokeenkin rauhassa.

KAIKKI ROMAHTAA
Vähitellen alkoi rintamilta tulla
huonoja uutisia: Rommelin oli
pakko perääntyä ja Stalingra-
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Raitsikat on aaatava liikkeellel

dissa sakalaiset kärsivät korvaamattomia menetykiä.
Sitten alkoi Suomen rintamallakin tapahtua.
Kesäkuun 9. päivänä 1944 alkoi Viipuriin kuulua jatkuvaa
tykistötulen jyminää. Sita jatkui
yhä kiihtyen seuraavina päivinä.
Maa vapisi, lentokoneiden jyly

täytti ilman, vallitsi

hermostu-

nut tunnelma. Varovaiset tilannetiedoitukset eivät paljoa kertoneet tilanteesta.

Kesäkuun 12. päivänä tuli
sähkölaitokselle kolme tuttavaa
sotilasta tuoden vavahduttavan
tiedon:

-

Rintama on murtunut . .

.

EIämä Yilkårtuu

.latkoimme kuitenkin töitä
västi pelästyneenä. Hän asui laitoksen toimistorakennuksen ylä-

jos vain saadaan autoja.

vän vastainen aamuyö.
Olin työworossa valvomassa

kerrassa.

laitoken jakotaulua lasisessa

nä, että emme olleet loukkaan-

tarkkailukopissa.

tuneet

nulla on omat evakuoitavani,
vaimo ja tytär Likolammin mG
kin kellarikuopassa. Lähdinkin
aivan heti Viipurin hallintopii-

Kuului hirvittävä jyräys. Oli
kuin maailma olisi haljennut.

kiskoissa.

entiseen tapaan.

Sitten tuli kesäkuun 15. päi-

Olin lasinsirpaleiden peittämänä ja korvat aivan tukossa.
Ei yhtään ehjää ruutua jäänyt siitä valvontakopista. Tänäkään päivänä en tiedä mitä oli
tapahtunut.
Hetken kuluttua ilmestyi
Väinö Heiskanen paikalle

sel-

Sen totesimme ensimmäise-

ja virta oli

edelleenkin

Miehiä alkoi virrata vähin
erin kukin kotoaan laitolselle.
Noin tunnin kuluttua oli koko

Ilmoitin Heiskaselle, että mi-

rin esikuntaan pffimään matkustuslupaa Viipurista Totjalaan ja takaisin.
Sain luvan nopeasti. Kun as-

miehistö paikalla.

tuin ulos esikunnasta

lÄnoön AKA

rautatieaseman suunnalta hirveää jatkuvaa räjähtelyä. Vihollisen koneita oli aseman yläpuo
lella paljon.

Pidimme nopean neuvottelun ja

päätimme alkaa evakuoinnin,

Menin takaisin

kuului

sähkölaitok-

Jo toisen kerran jäi vaivalla
rakennettu koti vieraalle. Sinne
oli varmaankin mukava tulla:
talo oli juuri saatu hyvään kun-

toon, sisällä uudet

huoneka-

lut...

Juurikasvit oli §lvetty. Peruolijo hyvällä taimella.
Seisoin Sorvalin rautatien ylikåiytävällä. Oli ihmeen hiljaista.
na

Kaupungista kuului ykinäisiä
pommiräjähdykiä. Keskellä
kiskoparia oli ylikiiytäväUä aivan täysinäinen vehnäjauhosäkki. Ajattelin, että olisi mukava
se saada mukaan, mutta eihän
sitii selkään voinut ottaa.

Mies käveli Sorvalista päin
kohti ylikäytävää, jossa seisoin.
Hänellä oli raskas reppu selässä.
Tunsinkin miehen, jonka nimi
oli muistaakeni Stenman Hän
oli peilihiomo Finnin lasihioja.

Saimaan kanavan Juullilan aulku

SA-kuva

kuointikuljetukset käynnissä.
Viipuriin päin meni tyhjiä ja
vastaan tuli täysiä kuorma-auto

ja.
Pääsin tyhjässä autossa aina

jonkin matkaa. Kun se poikkesi
tien sivuun ottamaan kuormaa
jatkoin taas seuraavalla Viipuriin päin menevällä tyhjällä au-

rrkkrud.llr kunno.l8tut ofiukotitalot.

Son

ilmarn
selle

ja ilmoitin Heiskaselle, mi-

tä olin

alin.ilta lentäå iuuri

tään pois kaupungista. Kävelim-

Neuvottelimme yhdessä, millä

pelillä ruvetaan jatkamaan

hellä.

Siinähän se veneeni olikin vielä kahdet airot! Oli vain
niin pieni vene, että emme voi-

ja

neet ottaa mukaan sitii jauho
säkkiä.

Huomasin viimein olevani
$'hän Annan torilla. Kävelin
pitkin satamaa sähkölaitokselle

juuri oli tervahöyry

selle. Päivä oli kesäkuun 18.
- Ei täällä enää sinua tarvita,
sanoi Heiskanen.

Paikalla olikin vain kaksi tai
kolme miestä.

pa-

komatkaamme. Sitten muistin,
että minulla oli vene siinä pienen kivisillan pielessä, aivan lä-

tolla.

ja ilmoittauduin Väinö HeiskaSanlEiåiyät

VESITEITSE

Soudimme Juustilaan, jossa
lipumassa

sulkukammioon. Pääsimme laivan perässä samaan sulkuun.
Toverini jäi veneeseen. Minä
otin hänen selkäreppunsa ja
nousin kanavalaiturille. Kun vesi alkoi syöksyä sulkukammioon, sain sellaisen vaikutelman, että toverini ei pystynyt-

aseman suunnalla havainnut. Sanoin saaneeni matkustusluvan ja lähteväni viemään perhettäni turvaan. Sanoin vielä, että tulen takaisin,

me Linnansaaren tietä Sorvalin
rautatieseisakkeelle ja jäimme
odottamaan - jos sattuisi tule-

kun pääsen.

rauhallista. Vihollisen ilmatoi-

Lähdin juosta hölkkiiämään
Likolammille. Kun päiisin linnan sillalle näin Vekotniemen

mintaa oli vain kaupungin yllä,

Suuntasin matkani kotiin Liko
lammille. Linnansillan seuduilla
oli paljon sotilaita jotenkin sekavan tuntuisesti pyrkimässä län-

joten Sorvalin puolella oli hil-

teen.

oli kova hätä saada hänet sieltä

jaista.

Kävelin Monrepoon ylikåiytävän yli pitkin Linnansaarenkatua. Jokeenkin jokaisen ehjän

yl<is. Onnistuinkin siinä lähellä
olleiden ihmisten avulla. Onneksi olimme ottaneet selkärepun
jo alussa laiturille, joten se pelastui.
Laiva oli puristanut veneem-

sahan olevan tulessa.

EVAKKOON

maan jotain kulkuneuvoa.
Oli kaunis kesäinen päivä ja

Olimme ainoat odottajat sei
sakkeella. Vihdoin sitten höyrysi kaupungista päin pieni veturi

pari pientä vaunua

oli

perässään.

ja

Siellähän he kyyhöttivät kotona

Vaunuissa

ahtaassa kuopassa. Ulkoa kaupungin suunnalta kuului pommitusten pauhu.

kin. Pääsimme mukaan.
Saavuimme Toijalaan myG
hään illalla. Lähdin seuraavana

Saatiin vaatteita päälle ja tyt-

aamuna pyrkimään takaisin

tö kärryihin. Minulla ei ollut aa-

kohti Viipuria.
Maanteillä oli valtavat eva-

vistustakaan, millä pelillä pääs-

naisia

lapsia-

LOPULLISESTI

talon portilla oli suuret kasat
huonekaluja ja muuta tavaraa
odottamassa evakuointia. Sinne
..

jäivät.

Tulin Ratakadulle. §säh-

dyin hetkeksi kotini portille. Ei
tehnyt mieli mennä sisälle.
Hiljaa läksin jälleen kävelemään kohti Sorvalin seisaketta.

kään hallitsemaan venettä ko
vassa vesipyörteessä.

Sitten kuului vain rysäys ja
kun katsoin alas, oli veneemme
täysin hajonnut. Toverini ui ve-

neen lautojen seassa. Minulla

me sulkukammion seinää vasten. Tervahöyry, jonka kannella
pääsimme jatkamaan sitten
matkaamme Mikkeliin asti, oli
tuomassa Wahlgrenin pukutehtaan varastoa pois Viipurista.

tr
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0rno hölmövs
uei sotouonkeuteen
Rauhan tulo syksyllä 1944 oli
monivaiheinen tapahtuma.
Suomalaiset lopettivat sodan
syyskuun neljäntenä, mutta punaarmeija vasta päivää myöhemmin.
Joukko suomalaisille joukoille
ilmoitettuun rauhanpäivään
luottaneita sotureita jäi vangiksi
jouduttuaan venäläisten virittämään
ansaan.

Mahtoiko joku sillä puolella saada
vangin sieppaamisesta korkean

kunniamerkin...
"HER/iTYS! on solmittu välirauha. Ammunta lopetettava
kello 07.00."

Se herätti aamutorkutkin
maakuopissaan kyyhöttelevistä
joukkueemme miehistä. Joukkueemme lähetti Toivo Suominen se siellä messusi.

Vilkaisin kelloa: 04.30. Oli
syyskuun 4. päivä sotawonna
1944.

Palvelin JR 4:n

III Pataljo

nassa. Kesä 1944 oli meille kai-

kille ollut erittäin rasittava ja
henkisestikin raskas. Rauha oli
iloinen uutinen.
Odotimme hartaasti radion
aamu-uutisia saadaksemme var-

mistuksen

uskomattomaan

asiaan. Keräännyimme kuuntelemaan komentoteltan ympärilIe. Ja sieltä se tuli: Suomi on
tehnyt aselevon, vihollisuudet
on lopetettava !änä aamuna.

LAURI
HEIKKONEN

?
Solr vla rruha?
Tahnnc tlo.lgtl4
kello 07.05

SOTAA VAI RAUHAA?

-

Taisi

jiiädä korsut kaivamatta,

totesi joku.

Olimme aloittaneet monttujen kaivamisen seuraavan talven
korsuja varten. Se työmaa siis
loppui.
Jännittyneinä odotimme kiiskettyä kellonmäärää. Kymmentä vailla alkoi naapurin tykistö

tavallista vilkkaamman tulitoiminnan, joka kai loppuisi miiä-

rähetkellä.

..

Eipähän loppunut - tuli-iskut
jatkuivat pitkin päivää. Välillä
tuli pikakivääri- ja konekivääri- 1
sarjojakin. Meidän puoleltam- |
me ei ammuttu laukaustakaan. I

Mistii oli §symys?

*"

r.

a,9.1944

k lb

O7.1c

lrlnålåit t

i.tkavsl .ot ! ia liilohtivål

tllå

rauhettomoti armi.arln.

on

tokoal!ä?

roa

ja perunamuusia sekä

tettuja makkaroita!

pais-

Olihan

eviiät!

Meille kerrottiin, että Neuvostoliittokin oli t2inän suostunut aselepoon.
Parin päivän päiistii kiisket-

tiin taas valmistautua lähtön.
Piiiistiiiin kotiin - vapaaksi!
Mieli oli hyvä.
Lähdettiin marssimaan pitkin
Loimolan tietii.
Yäärään suuntaan!
Vastaan tuli joitakin puna-ar-

Ei oltu kovin huolestuneita asia selviäisi varmaankin aikanaan.

Olimme olleet

lepovuorossa.

Joukkueemme oli miiärä ottaa
rintamavastuu eteentyönnetyssä
tukikohdassa illalla kello 18.00.
Måiäräajan lähestyessä oli
kaikkialla hiljaista ja rauhallis-

ta. Olikohan sota nyt
nut.

loppu-

-

On tullut vaihto, menkää-

hän lepoon! sanoin

I

Joukkueen

pojille. - Me tulemme linjaan
heti kun olemme imaisseet näNaapureilta

oli tupakka la

pussa.

Te tulkaa sisään, siellä pal-

jon mahorkkaa!

sanoi joku.

Mentiin korsuun.

teys joukkoosastoonne.

taaksemme siellä asemissa olevan I Joukkueen - meidän joukkueemme oli kolmas.
Tukikohta oli tyhjä! Siellä ei
ollut ristin sielua, ei edes ainuttakaan vartiomiestii!

Korsussa

joku kiiski riisumaan

puukot pois vyöltii. Ne koottiin

ja kiiiirittiin

sanomalehteen. Pa-

kainen turvallisuustoimenpide
suomalaisten hurjan puukko

Se selvisi pian: kaverit olivat

maineen vuoksi - saisimme ne
takaisin lähtiessämme.
Sitten soi puhelin,jota hoiteli
naissotilas korsun sivuhuoneessa. Olimme jossakin etulinjan

menneet tervehtimåiän vanjoja

komentopaikassa.

rauhan merkeissä
sätkiä kiiärimään!

-

-

mahorkka-

Mennään mekin! innctui

joku.

Lähdettiin, kolme joukkueemme poikaa ja kolme kaveria tykistön tulenjohtueesta.

Linjojen väli

oli noin

150

metriä. Naapuri oli asemissa kapealla järvikannaksella. Täiste-

luhaudat oli kaivettu ja varus
tettu mallikelpoisesti, edessä oli
piikkilankaeste.

Ensimmäinen tavoitteemme
oli kai rykmentin komentopaikka. Siellä meidät sijoitettiin
jyrkkärinteiseen hiekkakuop
paan, vartijat konepistooleineen

Ajattelimme sen olevan väliai-

SggRArrN ANSAAN

VAARALUSf,A
KUR] TOMUUTTA

nainen. Vartiomies sai pojan

Dqvqi, davai!

ketti sijoitettiin korsun pöydälle.

rin matkan tukikohtaan vapaut-

Mistii oli §se?

-

reunoilla.
Jonkin ajan kuluttua tuli paikalle kaksi upseeria ja tulkki.
- Ette te suinkaan ole sotavankeja vaan neuvottelijoita, selitti tämä naureskellen. - Pääsette pian pois, kun saadaan yh-

. .?

Vaelsimme kolmen kilomet-

niin

tutuiksi tulleet sanat:

Alkoi matka vankeuteen!

mä sätkät.

-

Sitten kuulimme ensimmäisen kerran nuo myöhemmin

Koko touhu alkoi tuntua
tenkin epäilyttävältä.

jo

- Mitenkiihän tiimä påiättyy.. .
Muuan tykistön tulenjohtueen poika katseli jo epävarmasti ovelle. Me muutkin
aloimme tehdä lähttiä. Saimme
poistua vapaasti ja muuan up

seeri toi puukkopaketinkin peräämme.

Ulkona meitä odotti neljä

Siellähän ne kaverit olivat,
kaulailemassa vanjojen kanssa
hyvällä mielellä, hymy suussa.
Kitara soi, laulu kaikui ja ma-

tiukkailmeistii konepistoolimiestä, jotka asettuivat eteemme estäen pääsyn omalle puolelle.
Konepistoolit oli suunnattu suo
raan vatsaamme. I Joukkueen

horkka kiirysi.

poikia ei nä§nyt missään.

meijan herroja, jotka huutelivat
meille selvällä suomenkielellä:
- Siinä Suur§uomi marssii!
Nuori poika, ratsulähetti,
osoitteli meiä pistmlillaan, karjui kovasti ja oli vihasta tulipu-

Ei tullut yhteyttii. Ilta alkoi
hämärtiiä ja meidät vietiin tielle
kuorma-autoon. Sen lavalla käs-

kettiin lakit silmille. Vartijat
asettuivat paikoilleen ja matka

rauhoittumaan. Muut vastaantulijat tyytyivät yleensä vain
huutelemaan joitakin törkeyksiä

ja heiluttamaan nyrkkiään.
Illalla majoituttiin telttaan ja
saatiin hyvåiä ruokaa parakissa.
Tärjoilusta huolehtivat tummasilmäiset tytöt. Vartiomies vei

kompassimme.

Valitimme

asiasta kapteenille, joka palautti
omaisuutemme.

PUTKAAN
Aamulla jatkettiin

matkaa

kuorma-autolla. Menetimme
kaiken omaisuuternme - rahat,
kellot ja mytb kompassit. T?illä

Tässä vaiheessa oli joukkomme

kertaa purnaus ei auttanut.
Päädyimme venäläiseen putkaan. Omat rikolliset olivat pienissä selleissä, me vieraat saimme liikuskella vapaasti katoksessa heinien piiällä. Ruoka oli
surkeaa, vesikaalia ja korppua,
sitäkin niukasti. Alettiin olla oi-

kasvanut neljällä miehellä naapuriporukan pojat olivat

keissa vankilatunnelmissa.
Seuraava taival tehtiin mars-

myiis menneet vanjojen ansaan.
Seuraava etappi oli kai divisioonan komentopaikka, missä

sien. Piiädyttiin Salmiin, josta
juna lähti Aunukseen. Kiivettiin

alkoi.

TAAKSEP/UN
SUUREEN
VENÄJÄNMAAHAN

meidät majoitettiin venäläisten
rakentamaan pieneen kojuun.
Saimme ruokaa

ja

mahorkkaa.

avovaunuihin.

Aamulla oltiin Aunuksen
kaupungissa. lrpäilimme nue
tioilla ja tarkkailimme kaupun-

Nukuttiin yö. Aamulla havait-

gin läpi marssivia joukkocaste

simme olevamme vanjojen ra-

ja.

kentamassa mökki§liissä, missä elämä ja hyörinä oli vilkasta.
Tirli taas ruokaa - kuumaa
limppua, säilykelihaa, riisipuu-

- Ovat matkalla Murmanskiin, sanoi vartiomies.
Meno oli komeaa: soittokunta
soitti ja porukkaa piisasi

-

aina
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Hyökkäsimme
Everstiluutnantti Halstin Jalkaväkirykmentti 11 aloitti Lapin sodan tositoimet hurjanrohkealla maihinnousulla Tornioon.
Sota toimet jatkuivat vaihtelevina aina Rovaniemen maisemiin, missä reserviläiset kotiutettiin.
Raskaan heitinkomppanian tulenjoh-

5.9.aa.lkxn olbfl io yhtl mbltå ]tuh..t

taja muistelee.
JR ll:n l3.Komppania, raskas
heitinkomppania, perustettiin
Ristijärvellä välirauhan aikana
30.9.1940. Se kiivi kokojatkoso

-

tansa samassa kokoonpanossa
oli alkuperäisiä
miehiä rivissä vielä suunnilleen
puolet vahvuudesta.
Koko sodan ajan päällikkönä

syksyllä 1944

toiminut "Isä", kapteeni Anui
I makko sairastui Vuosalmen
maisemilla ja tilalle tuli 25.8.u14

Ku

luutnantti Pentti Syrjä, nykyinen kenraalimajuri.

'§c mrhortl«aåtkå tull hlntoihin..l, lL.å ratutarn io kuat nkln
raiqxroman y'i

l«otimaehen

vain. Juhlan kunniaksi

jaettiin

meille

propagandajulisteita,

SA-kuva

jalaisia, romanialaisia, virolaisia
ja suomalaisia. Tiissä leirissä
vietimme kolmen viikon karan-

joissa kerrottiin suomeksi, kuinka ihanaa sotavangeilla on pu- teeniajan.

na-armeijan toverien suojeluksessa, turvassa Suomen herroil-

tf..

Mansittiin taas. Kulku oli jo

vaikeaa, sillä joukossamme oli
haavoittunut ja heikko kuumepotilas. Heitii oli koko ajan kan-

nettava. Pitkii[ä mansilla yö
vyimme kerran Syvärin luostarin lähistöllä. Jalat rakoilla ja
våisymyksastii horjuen ylitimme
Syvärin [,otinanpellon kohdalla.
Suomalaisten asemat Syvärillä olivat pahan näköiset: kranaatin ja ilmapommin osumia vieri
vieressä, kaikki oli mustaa ja
pintaleita. Siinä olivat meikiiläiset olleet lujilla.

l.otinanpellosta jatkettiin
junalla. Sodan jättiimiä jälkiä oli kaiktialla. l.opulta piiädyimme leiriin, jossa oli piiktritaas

lankojen takana vaikka minkiilaista joukkoa - saksalaisia, nor-

384

vilMEtNEN ETAPPT
Leiriin tulvi saksalaisia - tuhansittain. Meitä varoitettiin heistä:

ja

- Ovat varkaita konnia,
vievät vaatteetkin påiältä toisen
nukkuessa . .

Vaan eipäs

-

yksi sota oli vie-

lä kiiymättä.
Päiistiin kuitenkin käymiiän
kotona, puhelin piti olla hälytyk-

LAIVAAN JA
HYöKKÄYKSEEN
Ja hälytys tuli meille Siikajoen

taas

jo Toppilan satamassa, viimeisiä

matkaa.
- Mennään Suomeen. . .
Ennustus osoittautui jälleen

miehiä haravoitiin kaupungilta.
Forukka kuormattiin rahtilaivaan. Päämääråstä ei ollut mitiiän tietoa. Yö oli synkkä, satoi
ja myrs§si. Muutamia poikia
vaivasi meritauti pimeässä ruu-

turhaksi. Tirltiin vain piiäleiriin
Tserepovetsiin. Sen oloista on
tiissäkin lehdessä kerrottu - seurana olivat jatkuva nälkä, luteet
ja taudit.
Kotiuttamispäivä koitti sitten
vihdoin 20.1 I . Suomen liput jäivät hulmuamaan leirialueelle,
kun marssimme junalle. Hangon leirille tulimme 23.11.44.
Se mahorkkasätkii oli tullut

hintoihinsa!

tr

mt§sa.
Jossakin merellä miehiä kut-

suttiin kannelle. Annettiin nip

pu

papereita jaettavaksi ruumassa oleville. Niissä oli kovia
sanoja: sanottiin meistii nyt

Pelättiin, että sakemanni al-

kaa ampua laivaa

riip

puvan jiiäkö maa itsenäiseki.
Kaikki olivat rauhallisia ja tuntuivat ymmärtävän tilanteen.

Kemistä.

Kielsin puhumasta turhia ja pi-

din miehille

ruumassa pienen

puheen:

-

sen varalta.

pojillekin. Oulussa rykmentti oli

.

Illalla 4.10. jatkettiin

Tehtiin välirauha. Kun

komppania siirrettiin Ouluun
luultiin jo piiäst?ivän kotiin.

Jos tiiällä merellä jotakin

sattuu, on ainoa keino panna kädet ristiin ja rukoilla. Pimeästii
ruumasta on turha törmäillä mihinkään.
Tirlenjohtoryhmiissäni oli kalajokelainen poika nimeltään
Myllymäki. Hän oli innokas sG
dan lopputuloken ennustaja jo Uhtualla hän oli todistanut,
että Saksa häviåä sodan - "pi-

run paskoin saapi lähdön". Kun
pojat olivat k2iyneet turhan hiljaisiksi, innostin Myllymäen

taas haastamaan ja ohjelmaa
riitti pitkiilsi aikaa.

Yllätyimme kovasti, kun
Röyttiissä oli juna vastassa. Se
lähti pukkaamaan meirä kaikella kiireellä kohti Torniota. KG
konkankaalta lähdettiin ketjussa eteenpän. Jääkiirijoutrkue yllätti sakujen vartion, heittimet

Iorniosto Rouoniemelle

t

§o,or"l"t

PAULI
KIVINIEMI
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ovat rerneer
Rador lrltln oli Lrpin rodaoa uroin poar
pnuto

pantiin asemiin vanhan meijerin
taakse perussuunta asemalle.
Mittasimme matkan ja suun-

nan rautatieaseman rakennuksiin.

ar

- krenaalcbta vin

rakille, jossa oli satoja tynnyrei-

eivät huolineet maksua puuros-

tä viinaa. Fojat kulkivat kaulatusten laulaen ja huudellen:

ta. Kehotin heitä

-

Nikmanni, antau!

SAKUT AIOTNVAT
;ikkia ravahtivät kaikki aseet
soimaan saksalaisten puolella.

tiin Kyläjoelle. Heittimet

Olimme linjojen välissä. Hyppäsimme ikkunasta ulc, mutta sitten oli painuttava matalalsi pa-

tiin asemiin Aspegrenin kivinavetan taakse suunta Kemiin
päin. Tälossa oli fiiy&illä vasta-

kut tulivat

vzstaan valkean

vaatteen kanssa.
- Täähän kiiy helpcti, sanoi

joku.

Herrat neuvottelivat sakujen
kanssa. Menimme parakkiin
suojaan, kun satoi taivaan täydeltii. Iaskeskelin ampuma-arvoja ja piirsin karttaa.

häipymään
suojaan, sillä sota alkaisi tuossa

BlLi.lr iniorma.tbir JR l'l:n
mbllet.riYlt..k rlal.illr
pommbn.o.t.r

5.10'1$tl4

tuokiossa.

Sain kiiskyn mennä tarkastamaan rautatievirkailijoiden
asuintalon. Falatessani törmiisin
saksalaiseen. Voitin painiottelun
ja sain singotulsi sakun käsikranaatin sivuun.
Yön päälle kävin minäkin viinaparakissa. Ovella oli kaki
vartiomiestä niin päissiiän, ettii
eivät jaloillaan pysyneet. Ammuin yhteen tynnyriin reiän ja
tiiytin kentEipullon akvaviitillä.
Se riitti lääkheeksi sodan lop
puun saakka.
Ilkakuun 4. päivänä saavut-

Liihellä alikiiytiivän siltaa sa-

i*e*äiärffiffi§;

oli pcha

pan-

rakin seinustalle - vasta pimeän
tultua påiiisimme pois.
Rautatieaseman mäellä oli
sekava tilanne. Meikiiläiset oli-

keitettyä lämmintii marjapuu-

vat jo ehtineet sakujen viinapa-

sisään kolme vihaista naista

roa. Kun ketäiin ei ollut paikalla
söimme puuron pois. Puolen

tunnin kuluttua tuli kuitenkin

-

Samassa rymähti paikalle sakujen tykistökeskitys, lähin ranu
tuli saunan nurkalle. Emme joutaneet tyttojä hyviistelemiiän

näiden häipyessä.

Saksalaiset aloittivat hyök-

kiiyksen. Komppanian II Joukkueen heittimet olivat asemissa
Alapartasen soramontussa ja
jäivät mottiin. Fojat piiiisivät
karkuun, mutta heittimet jäivät
ja luutnantti joutui vangiksi.
Saku kiiytti hyötJriiyksessii?in
panssarivaunujakin. Eråiällä po
jalla oli panssarinyrkki, mutta

hän ei näyttänyt päåisevän ampumaetäisyydelle. Meidän Pe
ruY,an Erkki Rantakari otti silloin nyrkin ja lähti tuhoamaan
vaunua. Sakut ehtivät kuitenkin
ensin: Erkki kaatui neljä reikiiä
rinnassaan. Vaunut palasivat
kuitenkin takaisin Höynälän talon pihaan.

VETÄYDYTÄÄN
Vaikka ammuimme taloryhmää

raskailla heittimillä ja saimmekin yhden vaunun palamaan, oli
meidän väistyttävä saksalaisten
hyökkiiyksen tieltä. Käskyn mukaan piti ryhmittyä puolustukseen vanhan maantien ja rautatiesillan korvacn. Siitii ei kuitenkaan tullut mitziiän, vaan vetäytyminen jatkui lähelle Röyt&in
tienhaaraa.

Rautatiesillan pieleen oli mei-

tä varten tuotu kuusi kuormaa
raskaan heittimen ammuksia,

jotka vetiiydyttiiessä jäivät

sin-

ne. Sain kiiskyn hakea ne pimeän turvin pois.
Olihan kova homma!

Otin kuusi hevosta ja läksin
matkaan. Sakemanni oli ojan
toisella puolella, pitkiipiippuis
385

t

i.l.,

rnonjoen länsipuolella olevat talot syttyivät hetkessä palamaan.

Meille tuli kiire alas vintiltii.

llsyttelimme
.l

1t

paikoillamme

\aaressa luottaen Valkosen kåis-

kyyn, vaikka emme tienneet tilanteesta mitiiiin - niiimme vain
sakujen raivoisan tulen pyyhkir'än rantaa.

/ikkiä huomasin saksalaisten

liikkuvan

aamuhämäråissä

alueella, missä meillä oli tarkis-

tcttuja maaleja. Ammutin

se-

kaan osan vähistii kranaateistrrmme. Sitten taas vain odotel-

tiin.

Alettiin vähitellen

tlvökkö-

slmme...

huolestua

tilanteesta. Samassa tulikin jo
paikalle Valkosen lähetti ja toi
klis§n vetiiytymisestii joen
trrakse.

Yritettiin

yli

koskipaikasta.

Sakut huomasivat konekivääri-

ten ilmatorjuntatykkien putket

nä§ivät silhuetteina

taivasta

vasten.

Kuormasimme

ammukset

kåirryihin niin hiljaa kuin osasimme. Homma onnistui ja ko
lonna oli valmiina lähtön. Kutsuin ajomiehet kokoon ja pidin
heille kuiskaten puhuttelun:
- Yrittiikiiä ajaa niin hiljaa
kun osaatte. Jos saksa rupiaa
ampumaan, niin rähinä päälle

ja

hevosia selekiiän!

Hevoset lähtivät. Loikkasin
suojaan pihalla olevaan maakel-

lariin. Vaikka ajomiehet tekivät
parhaansa, alkoi pian kuulua
kärryjen kolinaa. Sakemannit
heräsivät, aloittivat tulen ja ampua räiskivät oikein perusteelli-

ti

haavoittunutta lehmiiä, jotka
ohikulkiessani lopetin armonlaukaulailla. Radiomiehet eksyivät johonkin ja mukanani oli
enää aseveli Ätröm Saimme
yhteyden majuri Valkoseen ja
tilanne selvisi.
Valkosella oli puhelin ja sain
yhteyden ensin pataljoonan kevyeen heitinjoukkueeseen

ja

ten omaan raskaaseen

jouk-

SAARESTAKIN
ON LÄHDETTÄVÄ

VAARALUNEN
TILANNE

Seuraava tulenjohtopaikka oli
Alaraumon saaressa. Sieltii oli
hyvä tiihystää pitkin Raumonjo
kea. Perustimme t?ihystyspaikan saaressa olevan talon vintille. Miehityksenä oli saaressa

Omassa tuliasemassa toimi haavoittuneena Veikko Seppöl ö.
Saksalainen siirsi joukkojaan
Raumonjoen yli sen länsipuolelle niitii näytti olevan monta

konekivääriryhmä. MajuÅ Valkonen, lll Pataljoonan komentaja, lupasi ilmoittaa lähetillä,
milloin taas lähdetään livohkaan.

Yö oli kulunut
Lokakuun

rauhallisesti.

6. päivän

aamulla
kello 05.00 sakut aloittivat hurjan tulivalmistelun. Kaikki Rau-
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tot a 8.k .li..tkin ollyd todraan

Joen varressa oli kalsi pahas-

sesti. Pojat lisäsivät vauhtia ja
pääsivätkin suojaan, minä saapastelin pimeän turvin perässä.

meidän lisäksemme vain yksi

§y,nkdtå

miehet näiden kahlatessa joessa
ja panivat sumunheittimensä ulvomaan. Kranaatit iskivät melko tarkasti alueelle eikä sinne
enää ollut menemistii. Tirlenjohtoryhmän piti tulla yli syviistii
paikasta uimalla. Siinä tohakassa minulta putosivat valopistmli
ja karttalaukku ja sinne jäivät.

sit-

kueeseen. Ammutin molemmil-

la laskemiini maaleihin.

pataljoonaa. Kaihki nä§i kuin
t
tarjottimella.
Ammuta
nyt
helkkasinne
rissa kaik{ri paukut mitä on! sanoi Valkonen.
Kerroin asian tuliasemiin.

- Mistiipä niitä ranuja, sanoi
Seppälä. - Kun taidetaan olla
pian itsekin motissa. . .
fuysin mytis lisä tulenjohto
porukkaa. Tulikin luutnantti

tuonilu. oli hcikkor, mutt r!lc.l.a.t.n iåliiltå litytyi tenlerytta
Vaihia, mutta hän haavoittui jo
vajaan tunnin kuluttua kranaatin iskiessä meidän väliimme.

Tilasin

Xt

foidt

tenkin matkalla ja oli kiiiinnyt-

tävä takaisin viemiiiin häntii
hoitoon. Lopulta Putkonen saa-

mmttoripyörälähetti

pui aivan etulinjaan kiiytyiiiin

Tapio Putkosen hakemaan haavoittuneen pois ja tuomaan samalla tilalle uuden miehen sekä

välillä viemiissä potilaan HaaparantaarL mutta ilman apu-

satakunta metriä tapsia, että
saisin puhelimen vedettyä vähän suojaisempaan paikkaan.
Tirliasemasta lähti Putkcen

siwvaunuun luutnantti Uorila
Putkonen oli nuori ja pelkiiiimä-

tön soturi. Hän ajoi

hurjaa

vauhtia saksalaisten raivokkaassa tulessa. Uotila haavoittui kui-

miestii ja tapsia.
Olimme yrittineet johtaa tulta huutoketjulla ja juoksentelemalla tiihystyspaikan ja puhelimen vdliä. Siinä hommassa saku ampui manttelinhelmani ha-

jalle.

Oltiin taas kahden Aströmin
kanssa.

Meikiiläiset olivat pureutu-

Ra:lrat hoitln ranoo vaklvan lamn.e

asemaan majuri Valkosen johdolla. Edessä oli noin kolmensadan metrin peltoaukea, johon
olisi ollut hyvä ampua, mutta eipä ollut kranaatteja. Sakeman-

nit

olivat ahtautuneet

edessä

vähän häiriintyä, kun siellä näkyy noin vilkasta liikettä.
Metsästä kuului tosiaan ko
vaa meteliä ja miehiä hyöri joka
suunnalla.

KAUHEA
TORJUNTAVOITTO
Minä en ollut yhtä hyväuskoi-

Kuulin meikiiläisen tykistön
ampuvan Torniosta pohjoiseen.

- Kohta taitaa ruveta tapahtumaan. . ., sanoin kavereille.

fuysin Seppälää hommaamaan
päin.
Se onnistui kuin ihmeen kautta! Annoin tulikomennon ja sain

heti

ensimmäisen laukauksen

nä§viin. Korjasin sen tulensiirrolla sakujen metsäsaarekkeen
etureunaan. Heti ensimmäinen
laukaus oli paikallaan. Innostu-

nen.

Ja niin kävi: sieltä tultiin suu-

rella joukolla ja tosilujaa! Niskaamme tuli kaatamalla kanaatteja ja sakut syöksyivät jo

saisivat sakut nyt vuo

Mitii vielä - yksi tykki ampua tirskutti muutaman paukun!
Pu.huttiin rumia sanoja.
- Alähän huoli! sanoi Valko
nen. - Täisi se saku tuostakin

yön lipastin yhtä ainoaa kone-

komppanian pällikkö luutnant-

pistoolin lipasta. Tirntui olevan

Aake Aho olivat kaatuneet

saksaläisten viimeisistä kanaateista.

Eversti Wolf H.

Halstikerta

"Taistelu oli priciuynyt, asemat olivat jcilleen hallussamme.
Ajoin pimenevrissö i I I assa taistelukentrille. Se oli himittcivdn nriköirun Saksalaisten hyökktiys

oli vienyt etumaiset heistri aivan

pdiihrin asemislamme. Heidän

torjuntamaaleihin. Ammuin konepistoo

muut, ryhmd ryhmiiltii, jouk-

ka

ampuja

oli

haavoittunut.

Paahdoimme kaikilla aseillamme minkä ikinä piipuista irtosi.
Sakujen sisu riitti ankarassa
tulessa viitisentoista minuuttia.
Sitten heidän oli annettava periksi ja lähdettävä vetäytymään
takaisin Kemiä kohti. Sain vielä
muutaman tykistön kranaatin

olivat kaatuneet, kasvot mei-

hin pdin, muutaman
takanaan olivat

metrin

kaaturuet

kue joukkueelta,

komppania
komppanialta. Koko hyökkdysryhmitys oli luettavissa tuosta
kuol I eiden j oukos t a, s aarost uksemme vaikutus ja mouien viimeinen eptitoivoinen laislelu.

Ruumiita oli pellolla ja ojissa,
kivien

ja

kantojen takana, pel-

lolle jciiheiden kuhilaiden alla,
kranaattikuopissa, kaikkialla,
y

PAINEITA
Vaikka olin valvonut monta
na yönä unta

-

melkein koko

monenlaisia paineita.

Aamulla lähdettiin

marssi-

maan kohti Kemiä. Kyläjoella

pysähdyin

Erkki

Rantakarin

ruumiin luo. Sakemannit olivat

he

sen jälkeen konekiväärille, jon-

-

vuorokautta en saanut seuraava-

tukilinjan harjanteelle. Siihen

lin lippaani tyhjäksi ja siirryin

keloja lojui

Sitten tuli lamauttava tieto:
majuri Pentti Valkonen ja tykki-

joona taisteli lujasti asemissaan
ja minä kirosin hiljaa voimatto
muuttani, kun kranaatteja ei

riittänyt mahtaviin

ja

yltymptii."

alokkaana talvisodassa Kuhmon
Saunajärvellä, missä hanki silloin peittyi venäläisistä nuorukaisista.

aivan silmille. Valkosen patal-

keeseen patteriston tulipeitteen
ja jäimme jännittyneinä odottarostaan ranuja niskaansa!

puhelinkoneita

Pa-

tapauksesta näin:

neena komensin metslisaarek-

maan

lä lojui kaikkialla ruumiita.

ti

olevaan metsäsaarekkeeseen, je
hon sain lopulta tingityksi muutamia keveitä ja raskaita paukkuja. Ei niillä ollut juuri tehoa.

tykistölle ampumaluvan tänne-

asennoissa. Stirkyneilri aseita,
vaatekappaleita, patruunaita,

nin kiidet ristiin ja rukoilin heidänkin puolestaan samoin kuin

"Panc m.nomiiån kaikki renut mitå onl"

neet hevosenkengän muotoiseen

saatoksi.
Saksalaisten hyökkiiyskentäl-

ksitttiin j a ryhmitt ciin, kai kiss a

evakuoineet kaiken kenkiä myG
ten.

Edestä kuului jatkuvasti

via räjähdykiä.

ko

Päästyämme
Laurilaan totesimme siellä olleen suuren ammusvaraston tuhoutuneen.
Pääsimme Kemijoen varteen.
Sillat oli tuhottu ja oli kaamean
näköistä. Majoituimme maaseurakunnan pappilaan.
Sitten käännyttiin taas pohjoiseen Rovaniemen suuntaan.

Miinavaara pani jännittämään.

Sakut hävittivät kaiken heinäseipäitä myöten.
Peurassa saatiin taas

ll.l0.

kosketus sakalaisiin ja tykistG
tulta. Paikalla oli myös joitakin
siviilejä, jotka ottivat meidät
vastaan lähes hurmaantuneina
- sakut olivat kohdelleet heitä

kaltoin. Ankarasti ponnistellen

Hyökkösimme...

toyhteyksiä ja mittaamaan kantaa, mutta läksin itse etsimiiän
pataljoonan komentajaa. liiysin
hänet pian, sillä tässä sodassa

komentajat kulkivat kärjessä.
Selvitin tilanteen ja ampumis-

o

käs§ peruutettiin.
Aamun sarastaessa Jääkärijoukkueen pojat hiipivät taloon.
Siellä oli panttivankina suuri
joukko Lapin miehiä ja naisia
"&-

m!0o

-

heidän joukossaan Antti-veljeni!

Vähitellen

hivuttauduttiin

Rovaniemelle. Räjähdykset olivat mahtavia. Hautausmaan kiviaidan vierustaa käveli kenraali
Pajai. jolle tein ilmoituksen.
Kenraali paiskasi oikein kiittä.

Mentiin kuumaan kaupunkiin. Sitten kiiännyttiin Kittilän
suuntaan.

Yiimeinen putke$al

saatiin kuormasto pienen joen
vli.

Oli tien vieressä parakki, josta Otto Aströmin kanssa saimme kantamuksen ruokaa. Miinoitusta peläten syöksyimme
nopeasti ulos. Vastaan tuli muutama pioneerikomppanian poi-

saa-

ka, jotka painuivat myös parak-

pui syvimmän montun kohdalle

kiin sapuskan hakuun. Heidän
mentyään sisään rakennus räjähti ja kaikki menettivät hen-

Kun viimeinen hevonen

jysähti miina. Kärryt

lensivät
taivaan tuuliin, samoin hevonen
ja neljä miestä haavoittui.
Koivussa tapasimme saksalaisen, joka oli vahingossa jäänyt
nukkumaan samaan taloon,

missä yöllä lämmittelimme.
Veimme pojan rykmentin ko
mentopaikalle.
Menin erääseen mökkiin ja

nukahdin väsymyksestii
Pojat olivat nukkuessani

heti.
pan-

kensä.

KONN
Majoituttiin telttoihin ja lepäil-

tiin muutama päivä. Kuunneltiin ahnaasti radiota. Tirli tieto,
että Paasikivi oli valittu SuomiNeuvostoliitto -seuran puheen-

johtajaki

ja

Pajari vangittu.

neet leivinuuniin tulen, jolloin

Kerrottiin arimpien suomalais-

siellä ollut miina räjähtija uuni
hajosi. Olin niin poikki, että heräsin vasta toisten ravisteluun

ten pakenevan maasta.
Mieliala tahtoi mennä matalaksi. Tirnsimme olevamme lyö

tiilimurskan ja noen seassa.

tyjä ihmisiä.
Vielä kerran piti osallistua so
taan, sitten alettiin miehiä jakaa
sotilaspiireittäin ja kotiuttaa.

PAN.rNVANG!T
ETULINJASSA
Lievejoella saatiin taas tulta

Raahen piirin porukkaa lähti
viemään kapteeni Antti Pato-

Itä-Karjala oli
monessa suhteessa
neitseellistä maata:
aarniometsissä oli

kalaa.
Divisioonien ja
rykmenttien
metsästys- ja
kalastuskomennuskunnat
hankkivat
asema§odan aikana
vaihtelua niukkaan
ruokaYalioon.

Asialle pantiin
tietenkin
ammattimiehet.
Professori Erkki
Halme, tunnettu
tietomies kaloi en

ja

kalastuksen
alalla, muistelee
menneitä.

vastaan 12.10. Joen takana tien
suunnassa oli suuri talo, josta
näkyi liikettä. Kiikaroin sinne iltahämärissä - ja olin näkevinäni
Suomen lipun vilahtavan ikkunassa! Kävi mielessä, että siellä
voisi olla siviilejä. Tiesin Antti-

&oski, tuttu mies sotapoluilta.
Pentti Syrjä jäi jatkamaan so

veljenikin olevan

laivaan ja ajettiin Raahen Lapa-

johtajana vänrikki lzmmetyi-

luotoon.

futL

saksalaisten

panttivankina.
Sitten tuli käs§:

-

kennuket raskaalla heitintulellal

Se oli vaikea paikka. Panin
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palla. Yeitsiluodosta

päåistiin

Selviteltiin asiat piirissä ja

Ti.rhotkaa edessä olevat ra-

pojat järjestämään

taa pelkkien alokkaiden kanssa.
Marssittiin ja taas marssittiin
kotia kohti. Kemissä piti odottaa joen ylitystä vuorokausikau-

tulenjoh-

pääsin marssimaan kotiin
matkaa oli 25 kilometriä. Mieliala oli matala.
Siitä sitii on vähitellen selvit-

ty

elämään.

tr

TOIMIN asemasodan aikana
yli kalsi wotta Siiämäjärven
Kalastuskomppanian piiällikkG
nä. Nuosjärvellä oli joukkueen-

Oli keskitalvi 1943.

PYynti-

ryhmistii vain muutama oli toiminnassa. Piäasiassa aika kului

pyydysten korjaamisessa ja uusien tekemisessä, sikiili kun

ERKKI HAL]T,IE

Io

saimme kalastuslankaa. Meillä
oli my(h paja, jo*sa ammattitaitoiset miehet valmistivat katir
koita.

Eråiänä päivänä Lemmetyi-

ja kertoi hiukan kiihtyneenä joukkueensa saaneen
nen soitti

hienon nuottasaaliin. Hän epäili

ke.stiiäkö vanha itiikarjalair
nuotta saaliin ylihvetiimistä. Jm
ei, olisi koko saalis menetetty.

Minä kehotin kiiyt&imiiän pitkiä puunriukuja ja köysiä nuo
tan tukena.

OLIHAN
SAALISI
Lähdin ajamaan Nuosjärven
eteläpäähän. Saapuessani oli

nuotta saatu nousemaan jo nostoavannolle, ehjänä. Avanto oli
järven syvimmällä kohdalla ja
sen ympärillä oli laaja alue veden alla. Miesten jalat upposi-

vat veteen puolisääreen. He
epäilivät, ett?i jåiä saattaisi murtua.

Ohjeitteni mukaan oli nuotan
ympärille asetettu pitkät riu'ut
ja kiinnitetty apuköysiä tarpeellinen miiää. Niin estettiin nuq
tan repeytyminen, kun se hitaasti ja vaivalloisesti nostettiin
järven uumenista. Myih se seik-

ka, että kalat olivat melko syeivätkii paljon
liikkuneet, auttoi nostamista.

våissä talviunessa

Kun yritys läheni loppuaan,
oli mietitfiivä miten tämä Pietarin kalansaalis saataisiin elintarvikekenttiimakasiiniin Äänislinnaan.

Apua saimme läheisiltii poru-

koilta. Saaliin kuljettamiseksi
tarvitsimme kalastuskomPPa-

SUOSITTUJA
SOTA.AJAN

musiikkikasetteia

ALKUPERÄISIITIÄ

AÄumrxsruÄ
laulula - Slellä
3 orl karettla

r,,;.ä ö,,#ff 1t,!,i?-ff
[:'p;v"gi1i;g!,ä:iifi;.
;,-

.

Kdaa nouroc

.råmaadlrvoltå
SA-kwa

l0 metrin pi
tuinen perä, josta låihtee kaksi
vetoköyttii. Köysien ympåirille
on noin 20 metrin matkalla kiiiitassa on vain noin

ritty

kaikennäköistii vanhaa

kiytöstii poistettua Yaatelavaraa, aina miesten ja naisten
mWeUoanrtta
voa

pyydylorn

uld. u[a
lol{kCrHn

alushousuja myöten, kuten alikersantti Hytöwn oli tutkimuksissaan todennut. Kiiskit eivät

nimitäin tyypillisinä pohjaloloina uskalla nousta näiden siipien yli vaan joutuvat nuotan
pertiän.

Kuivattuna on kiiski hyvin

t
l'

nian kuorma-auton lisäksi l0
hev.cta rekineen ja miehineen.

Ertiäsfii Såi?imäj?irveen laskevasta pikkujiirvestii korpraali

Aiinislinnassa punnitus osoit12.000 kg ja
kuhaa 200 kg. Muuta kalaa ei

Kotkankallion kahden miehen

nitaan erityisesti

pyyntiporukka sai rysiistii kaksi
kmkasta monnia, joista suurempi painoi 35 kg. Sen pituus oli

kiiskistä keitettyä kalalientii.
Siiiimiijiirvellii oli sikiiliiisen
kalastuskolhoosin rakentama
kuivaamo, jossa oli kaksi kuivausuunia. Kalastuskomppania
kiiytti luonnollisesti mytis löytiimitiän kiiskinuottia ja kuivaamoa hyväkseen. Ei tullut punnituksi niitä paperisäktejä, joita

ti, että lahnaa oli
ollutkaan. Se

I
!

säilyviiä ja maukasta kalakeiton
ainesta. Muun muassa Suomen

oli

kolmanneksi
suurin kertasaalis maassamme
tuohon aikaan.

I

KAKSTETHNEN

tfi)Nilr

208 cm. Monnin valokuva on

Heikki Pitkisen toimittamassa

Suuressa Kala§assa ja se on
niihUivänä Helsingin Yliopiston
Eliiintieteellisen museon toisen
kerroksen seinällä.

Parisataa vuotta sitten monni

oli vakinainen asukas eriiissä
Etelä-Hämeenkin järvissä. T2imä

påiiiasiassa It2i-Euroopassa

aslstava reliktikala on vielähn
tavattavissa harvinaisena myös
IUi-IGrjalassa.

Marsalkka Mannerheimin maiarvostaneen

komppaniasta liihetettiin talous.

KISKENPYY]MÄ

huollon leutta eri tahoille ltii-

Karjalan joukoille. Voidaan
etä kiiskien tuo

KONSTEILI.A

vain arvioida"

Sämäjiirvessä on runsaasti kiis.
keä, jota pyydetiiän erikoisella
kiiskinuotalla. Tällaisessa nuo

repainona laskien siikkien yhteispaino nousi useihin kymme
niin tuhansiin kiloihin.
tr

fi,fiä-il,*'[p1
Lisäksi suosittuia
musiikkikasetteia
1. Sota-ajan lauluia 3 sri kaöonia
2. Uudet humpauKaisa ia kumppanit,

Touvo Valo ym
3. Ksinu kanssani/Lasse Kuusela, Martti
Siiriänen ym
4. lkivihreåå tanssimusiikkia
5. Suositui ikivihrsåyleuvo Valo, Vieno
Kekkonsn ym
6. Hovosslla påås66/Tapio Bautavaara,
Mstro§/töl ym
7. Tapio Rauiavaara (alkup.åån.) No 1 ia
2 kasani
8. Goorg Malmsten (alkup.ään.)
9. Vili Veslsrinon (alkup.åån.)
10. Reino Helismaa (alkup.åån.)
'l
1. Olavi Virta/Tulisuudelma (alkup.åån.)
12. Olavi Vina/Monrspos (alkup.åån.)
13. Taito Vainio ja kymmonhenkinan hanuriryhmå
'14. Vsikko Lavi/kansantaitsiliian pafi aita

paloja
15. Tauno Palo/Tuohinen sormus

(al-

kup.åån.)
16. Henry Theel/Syyspihlaian alla (alkup.åån.)
'17. KipparFkvanoni/Savonmuan Hilma

(alkup.ään.)
18. Kasåtanssiumm Georg Ots (alkup.åån.)
19. Suuria Msstareita (alkup.åiån.)
20. Aikuisten tanssihotki/valssi, tango,
loxi, humppa, jenkka ja polkka

29 mk

rGsettien ninr"
Sadan markan tilaukset rahtF
vapaasti. Kasettivalikoimamme
on runsas. Ota yhteys.

AUDIOTUOTANTO OY
PL 94
00501 Helsinki 50
Puh. 876 6930, 718 079.

Alleviivaa haluamasi kasetit
tai tilaa puhelimella.

Postinumero

I

ffilttlln
vlsodfrn
tnlvlsod
..o o ,,
pntvtnfr

MEERI VAINIO

Ilman Lotta Svärd
-järjestöä olisi
talvisodan monista
vaikeuksista tuskin
selvitty.
Lotat ehtivät

kaikkialle:
muonittamaan

joukkoja,

auttamaan
evakuoitavia,
hoitamaan sairaita
ja haavoittuneita,
valvomaan

ilmatilaa,
viestittämään.

Karjalan
kannaksen tytöt

olivat usein
tiukemmalla kuin
muut.
UUDENKIRKON

apulaisni-

mismies soitti:
- Panehan lottapukusi kuntoon, sitä pian tarvitaan!

Elettiin synkeää sykyä 1939.
Karjalan kannaksella se oli vielä

vaikeampaa kuin muualla olimme etulinjassa, meitä uhattiin.
Osa väestä oli jo vapaaehtoisesti siirtynyt sukulaisten luo
kauemmas rajasta. Pääosa oli
jäänyt hoitamaan tehtäviään.
Samana iltana tuli käskykirje:
"Lotat kokoontuvat Kotitalouskoululle."
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ALKAA

lrraRl

rYö

Mietteet olivat sekavat marssiessani kohti kokoontumispaik-

Kokoontumispaikassa oli pal-

jon lottia pitäjän kaikilta kulmilta. Pian saapui paikalle alue-

päällikkömme majuri Ludvig

Mistä on kyse?

Miintylc) ja jakoi käs§kirjeet.
Minun määräpaikkani oli kir-

Tileeko sittenkin sota?

konkylän kansakoulu.

kaa.

Kannakgen lotatkin on kulluttu
pefvelukloon YH:n aikana SA-kuva

Tehtiivä oli selvä: oli otettava
mukaan 10-12 lottaa ja järjestetlävä muonitus miesjoukolle,
jonka määrää ei tiedetty. Kaiken oli oltava kunnossa siten että jakelu voi alkaa kahden tunnin varoitusajalla.
Seuraavana aamuna alkoi
joukkoja saapua. Oman pitäjän
pojat lähtivät rajalle.
Jaoimme teeä ja voileipiä.
Yhä uusia ja uusia miehiä tuli
jonoon.
Eräåissä vaiheessa totesin, et-

tä olin valvonut yhteen menoon
neljä vuorokautta. Nojatessani

seiniiän nukahdin

seisoalleni.

Heräsin, ktn Katri Nikkanen
sanoi jotakin toisille tytöille.
Seuraava työpaikkani oli Uudenkirkon Säästöpankilla, jossa
upseerien ruokailupaikka ja
kanttiini. Siellä tapasin muoni-

oli

tuspäällikkömme lbes Veholan,

joka oli meille kuin äiti perhees-

- aina häneltä riitti neuvoje
ka asiaan.
Sain teh&iväkseni lähteä kiersä

fman lotlia olila iirtoyåen huolto ollut vaikea iärieltåå

-

maan niihin tavaraa puutelisto

Kyl ne vissi ryssi on ku ei
puhheest mittää selvä saa, totesi
emäntämme naapurilleen.

toja niiden alueilla vallitsevasta

- Ryssii myö ei olla eikä
meist ikänää sellasii tuukkaa!

tämään kanttiineja, toimittajen mukaan ja välittämään tietilanteesta.

Aika kului työn

kirkastui muuan lotista. - Saakaa sit puhhest selvää tai olkaa

merkeissä.

Vähitellen tilanne vakiintui - oli
rauhallista eikä kukaan usko
nut, että voisi syttyä sota. Sivis-

saamatta!

tyneessä Länsi-Euroopassa!
Vapaaehtoisessa evakossa ol-

kuuluisaa pomminkestävää. Sitä he eivät voineet syödä. Ukot
valittivat kyynel silmäkulmassa.
Saimme eräästä pienestä mG
kistä käyttöömme uunin, kun
suurempiin taloihin ei tuntunut
mahtuvan. Erinäisten vaikeuk-

Vanhukille oli tarjolla vain

kovaa leipää, sitä

leet alkoivat palailla kotiseudulleen. Kouluja suunniteltiin pantavaksi jälleen käyntiin.

STAUN ISKEE
Tirli sitten marraskuun 30. päivä.

Heräsimme rajalta kuuluvaan tykkituleen. Terijoen asukkaat alkoivat saapua Uudelle-

Kanttiinat aloittivat tarimintama usein varsin yaatimattomi!!e

tamme. Meidät

oli

määrätty

siirtymään Patrun parantolaan,
missä oli pitäjämme evakuointi
keskus.

kirkolle hätiiiintyneinä, monet
puolipukeissaan, kalpein kas-

Tirska ja hätä kuvastui siellä
olevien kotipitäjän ihmisten kas-

voin.

voilta. He olivat joutuneet jättämään elämäntyönsä tulokset tulen ruoaksi ja viholliselle. Koko
omaisuus oli nyt mukana mat-

ja

Olin ollut käymässä kotonani
läksin juosten kohti työpaik-

kaani. Kanttiinissa tuli ensiksi
vastaani sotilaspastori Jyrki
J drnefe I t, joka osti tulitiktuja.

-

Niitä voidaan nyt tarvita,

hän sanoi hiljaa.
Rakennuksia ei jätettäisi

ehji

nä hyökkiiäjän majapaikoiksi.
Miesten kasvoilta kuvastui
jännitys - nyt oli tosi §seessä.
Saimme evakuointik?is§n ja
aloimme kiireesti koota tavaroi-

kalaukussa, repussa tai pienessä
nyytissä.
Keskiyöllä ehdin kotiin, missä
paikalla oli enää nuori veljeni.
Hän saatteli minut matkaan.
Vein Patrun parantolan avaimet ja kanttiinin kassan suoje-

luskunnan paikallispäällikkö
Kauko Summal/e. Samalla sain
käs§n lähteä siirtoväen muka-

na

oto.uhtei..e

ja

ottaa
yhteyden Vammalan paikallispäällikkti;in.
Pääsimme Vammalaan läpi
Varsinais-Suomeen

talvisodan

sien jälkeen pääsi leipominen
käyntiin.
Sitten sain uuden komennuksen päämääränä Viipuri. Ennen

matkaa tapasin rovasti Ptirnisen

käs§n ryhtyä sijoittamaan siir-

- Miki meidän karjalaisten
pitää aina lähteä! valitti ruustin-

toväkeä paikkakunnan taloihin.

na.

PAKOLAISTEN
PARISSA

tehtävään valinnut, sanoi rovasti. - Hän on tukemme ja turvamme sodan keskelläkin.

Siirtoväkeä oli majoitettu eräälle kansakoululle. Meitä oli kahdeksan Kannaken lottaa sijoitettuina läheisen talon suureen

JÄLLEEN
KANNAKSELLA

Kouvolan pommitusten. Sain

-

tupaan.

Vuoroin itkien

ja

vuoroin
nauraen tarkkailimme paikkakunnan väen reaktioita tilanteeseen

ja siirtoväkeen.

Jumala on meidät tähän

Matkalla tapasin isäni Simolassa - hän oli jossakin lähistöllä
työporukkansa kanssa. En päässyt puheisiin, ehdin vain vilkuttaa junan ikkunasta. Muista
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Lottio

- Ei sinne eniä voi ketään
määrätä, sanottiin.

torvittiin...

minä menen sinne vapaaehtoi-

- Ei tarvitsekaan määrätä,

sesti, vakuutin.

- Ei sinne voi enää kiiskeä

omaisistani en tiennyt mitään.
Matka sujui pommitusten
vuoksi hitaasti. Lopulta päåistiin

kuljettajiakaan, sanoi joku

Silloin kuljettajat puuttuivat

Viipuriin, mis!ä sain passituksen

asiaan:

Vuolsenrantaan.

-

Ilma oli kirkas ja vihollisen
pommittajat kiertelivät koko
Hälytyssireenit soivat jatkuvasti
pommeja putoili. Aavetykin
kranaattien jyrähdykset saattelivat meitä lähtiessäni kuormaauton lavalla kohti Vuoksenran-

ta sain hoitakseni entiset tehtäväni: piti kiertää kanttiineissa ja
muonituspisteissä sekä toimittaa niihin tavaraa,jota sain Viipurista lottien Kannaksen toimiston varastosta.
Työnämme oli etupäässä linnoittajien muonitus. Pääpaikke
ja olivat Oravakytö, Kuparsaari,
Ptiyryniemi ja Salomälkölä.
Työtii riitti. Matkoilla olivat
pommitukset jatkuvana riesana.

Maantieojat tulivat tutuiksi ja

tykistö ampuivat

Kerkurvararto jakf tavarea kenttiinoihin

Tytöt ilmoittivat

ETULINJAN
TUNTUMASSA

saaneensa

retkestä tarpeokseen ja jäivät lä-

Työ jatkui tiiällä entistä paljon
suuremmissa puitteissa. Tarvik-

keet haettiin nyt Sairalan asemalta. Minun oli suunniteltava
ja organisoitava jopa I 500 miehen muonitus. Päivät menivät
matkoilla ja kirjalliset työt hoidettiin öisin.
Suojakuoppiin jouduttiin lähtemään usein, niin päivällä kuin

hellä olevaan kanttiiniin. Me
jatkoimme matkaa yhdessä ajo
miehen kanssa. Tehtävämme oli
evakuoida muuan kanttiini, joka
oli jiiänyt liian eteen. Se onnistuikin

nopeasti

ja suunnitelmien

mukaan.

rauhan.

matta huomannut, sillä se pu-

laan paketteja.

dotteli usein valo ja muita pommeja alueellemme. Joku kertoi
vanjojen propagandalähetyksessään ihmetelleen, miki Sintolan
koulun katolla kasvaa puita.

Olin onneton. Kasvoni turpa
sivat enkä saanut suutani kunnolla auki.
Sitten sain itseni taas kuntoon
ja pääsin entisiin hommiin.
Eräänä päivänä olimme jälleen matkalla Viipuriin tavaran
hakuun, kun neljä vihollisen kq
netta hyökkiisi kimppuumme

peltoaukean reunassa. Syöksyimme tieltä suojaan. Samassa
putosivat pommitkin, mutta eivät osuneet - autokin jäi ehjäksi. Kuljettaja kaivoi minut esiin
hiekan alta ja jatkoimme matkaa.

yöllä ja päivällä.

Vihollinen

oli

Eräänä päivänä py'ki mukaani kierroksella pari tyttiiä. Läk-

simme liikkeelle illalla, sillä päi.
vällä ei teille enää ollut asiaa.
Tytöille kaikki oli uutta ja ihmeellistä.

-

Katsokaapas, tuolla on pikuivia puita, sanoi toinen.
pitiiisi tulla hakemaan!
Täälui
Eivät olleet puita vaan kaatuneita sotureita, jotka oli koottu
paikalle odottamaan kuljetusta
kotiseudulle. Tytöt kiivivät hiljaisiksi.
nossa

Sitten tuli vastaan suomalainen partio, jonka johtaja pysäytti meidät:

-

Tåissä

aivan lähistöllä liik-

Vihollisen ilmahyökkiiykset

kuu vihollisen partio. Olkaahan

kiihtyivät päivä päivältä. Lopul-

ta ei entisellä alueella enää voinut toimia ja sain siirron Sinto

varovaisia!
Samassa lensi tielle kiisikanaatti. Hevonen säkåihti ja reki

lan kansakoululle.

kaatui.
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Lotta perhana keskellä etu-

linjaa!
* Anteeks vaa! sanoin. - Myö

sillä samat varusteet olivat yllä

kamaan tuntemattoman

viikolsi.

-

jo

KESKELLÄ

naisina valvomisesta ja §ynelis-

kovassa pakkasessa. Ti.rolla
taipaleella kasvoni jäätyivät ja
lääkäri kielsi ulosmenon ainakin

näin suomalaisen kapteenin,
ka hätiiiintyi:

TAISTELUAF'

kamme naamioinnista huoli

Läksimme liikteelle hevosel-

kelin pojille tupakoita ja karamellejä. Kääntyessäni ympäri

yölläkin. Se oli yksinkertaista,

keskuspaik-

oli Orava§tö.

ylitsemme.
Kuormauksemme sujui hyvässä
valaistuksessa vilkkaasti.
Olimme juuri saaneet autot
täyteen, kun paikalle ajoi sairasauto täynnä haavoittuneita. Ja-

lähetiiiinkii tiiält just pois.
Niin tehtiin. Piiäsimme hyvin
Vuosalmelle ja esikuntakin sai

,,LOTTA PERHANA

pitkiäkin aikoja ilmasuojassa.
Joulunalusviikolla läksin jasotiMääränpäänä

me-

Niin lähdettiin liikkeelle. Sintolassa oli valoisaa kuin päivällä, sillä sekä oma että naapurin

Pommitukset kiihtyivät yhä ja
tykistön jyly läheni. Jatkoimme
työtämme viisyneinä, silmät pu-

usein jouduimme viettämään

§llä

kin!

ja

taa.
Vuoksenrannassa ilmoittauduin jälleen Iines Veiholalle, jol-

Jos kerran lotta on valmis

lähtemään, lähdemme

päivän kaupungin yläpuolella.

la

up

seeri.

tä.

plUvÄr

Vuosalmella ei enää ollut paljon

Kuinka kiiy nyt

isänmaan?

Pääsemmekö koskaan enää ko
Kannakselle?
Huoli ja suru tuntui joskus
kiiyvän ylivoimaiseksi.

tiin

Mutta työmme jatkui. Yh-

dessä

VIIMEISET

huoltoluutnanttimme

kanssa lälsimme

tiedustelemaan uutta paikkaa Vuosalmelta. Toistaiseksi jatkoimme kuitenkin Sintolassa entiseen tapaan.
Muonaa ei tahtonut enää saa-

da, kun pommitukset

estivät

kuljetulset. Jotenkin

saimme
kuitenkin hommat pyörimään.

Sitten alkoi sellainen rytinä,
enii oli lähdettiivä. sitii jatkui
koko päivän iltaan saakka, jolloin saimme märäyksen siirtyä
Vuosalmelle. Oli kiire ja osa arvokkaasta muonavarastostammekin jäi Sintolaan.

En voinut hyväksyä tapahtunutta, vaan menin yöllä esikuntaan pyytämåiän paria kuormaautoa, jotta voisimme noutaa lo
put elintarvikkeet Sintolasta.

aikaa. Sodan viimeiset päivät
jäivät kuitenkin ikuise.sti mieleen. Tehtiin työtä loppuun väsyneinä, mutta entistäkin piiättäväisemmin - punnittiin talvisodan henki viimeiseen tippaan.

Tirli sitten rauha. Meillä oli
kenttäkeittimet tiiynnä ruokaa,
mutta syöjiä ei ilmaantunut.
Kaikki tuntui toivottomalta.
Saimme kuulla rauhanehdot:
koti oli mennyt iäksi. Heti sen
jälkeen tuli tieto, että sulhaseni
oli kaatunut.
Välirauhan aikana olimme
koko perhe Karesuvannossa rakentamassa Kilpisjärven tietii.
Jatkosodan aikana olin men-

nyt naimisin. Mieheni joutui so
tavangiksi

ja kuoli T§erepovet-

sin vankileirillä koleraan. Tiedon asiasta sain vasta 35 woden

kuluttua.
Muistoksi noista päivistii jäivät talvisodan l. ja 2. luokan vapaudenmitali ja jatkosodan su-

ruristi.
Ja vapaa

isänmaa.

tr

komppanian tasolta, mikii on
perusteltavissa, koska vasta tässä portaassa piiiistiiän kiisittele-

mään yhteistoiminta§symyksiä. Pällikön toiminnat on esi-

tetty varsin perusteellisesti,
joukkueporrasta on kiisitelty

Kiriallisuutta
MAINIO
KÄStKtRJA
Rauno Kärki (toim.): Reervin
johtaja, Suomalaisen maanpuG
lustajan kiisikirja, Suomen Re-

seniupseeriliifio .y, Joensuu
1986 566 sivua, erittäin run-

saasti kuvia ja piirroksiq piiäosa nelivärisinä.
Jo l93Gluvulla ilmestyi virallis"
ten ohjesiiäntöjen rinnalle joukko etenkin reserviläisille tarkoitettuja kiisikirjoja, joiden merkitys oli suuri: ne antoivat yksityiskohtaista ja helposti ymmärrettävää tietoa asioista, joita reservin johtaja tarvitsi jokapäivåiisissä tehtiivissään, mutta joita ohjesäännöt kiisittelivät usein
vain päpiirtein. Varsin moni reservin vänrikki ja alikersantti
läksi talvisotaan tiillainen käsi-

kirja repussaan.
Viralliset ohjesäännöt ovat so

tien jälkeen ny§aikaistuneet.

Kuitenkin on tervehdittävä ilolla nyt ilmestynyttii korkeatasois-

ta klisikirjaa, joka pyrkii esittiimåiän yksissä kansissa reservin

vain ohimennen huolimatta siitä, et!ä valtaosa reservin johtajista joutuu toimimaan juuri tällä tasolla. Joukkueenjohtaja voi
tietenkin soveltaa komppaniatason oppeja omaankin toimintaansa, mutta silti kannattaisi
harkita joukkueen ja ryhmänkin
toiminnan sisällyttiimistä ehkii
joskus tarpeelliseksi osoittautuvaan täydennysosaan.

Erinomaista antia ovat toimenpideluettelot, esimerkkipiirrokset sekä kiis§kaavat

ja

-esi-

merkit. Telati on harkittua, iskevää, havainnollista ja helppo
lukuista, kuvat parhaiden mainoekuvien tasoa.
Reserviupseeriliittoa ja kirjan

toimittajaa voidaan onnitella

pätevåistä työstä, joka on
omiaan tehctamaan kertausharjoituksia ja kohottamaan reservin valmiutta. T?imä kirja tulee kulumaan kansan käsissä!
E.

TUONPUOLEISIA
LENTO.
TUNNELMIA
Spencer l)unmore: Aavelen-

täiä, Arvi A. Karisto 0y,
Hämeenlinna 1986, 359 sivua.

Kiisikirjan sisältö jakautuu
nekseen

-

noin 230 sivua

-ja so

dan ajan johtajan toimintaan,
noin 310 siwa. Yleinen 6a antaa tietoa turvallisuuspolitiikan

perusteista sekii kertausharjoituksista ja sotatekniikan nykyvaiheesta. Eräin paikoin tieto on

ny§isiä ohjesääntdä

ajankoh-

taisempaa.
Varsinainen sodan ajan johta-

jan kiiyt?innön ohjeisto kiisittelee muun muissa liikekannallepanon, joukon taistelukelpoisuu-

ja komppanian
eri taistelulajeissa.

den luomisen
toiminnan

Esimerkit ovat piiiiasiallisesti

PERVITININ

VOIMALLA
MUURMANNIN
RADALLE
Pentti H. Tikkanen: Unohtumaton partioretki, Karis-

to, Hämeenlinna 1986, 218
sirua.

listä kaukopartiojuttua, joista mielenkiintoisin on kerto.
mus Sulo Hännisen rankasta
retkestä Muurmannin radaltammikuussa 1943.
Muutkin jutut liikkuvat poh-

le

joisessa - yritetään Murmanskin satamaan, ajetaan

takaa Seitajärven

murha-

miehiä ja liikutaan saksalais-

ten selustassa Lapin sodassa.
Eräiden täytejuttujen laatu

ulotu Tikkasen

tavanS.

HEIMOVELJIEN

KUOLEMAN.
PARTIO
Pentti H. Tikkanen: Hyppy

lee

kertaa Suomen armeijaan liitty-

Atlantia ja joskus
muulloinkin outoja asioita.

Yhtiön johto

suhtautuu

epäillen havaintoihin

ja ko

neen muu lentohenkilöstö
vihjailee perämiehen tarinoille. Päähenkilön aviolliset

ongelmat ja rajunpuoleinen
alkoholin käyttö ovat lisäämiissä paineita.
Juoneen nivoutuu yli viisi§mmentii vuotta aikaisemmin Atlantille kadonneeksi
ilmoitetun naislentäjän kohtalo. T?imän selvittely ja dramaattiset tapahtumat eläk-

koilijoina".

tuivat useimmat eestiläiset miehet Saksan armeijaan." Lause
on muuten oikein, mutta tuon
tempun teki Neuvostoliitto eikä
Saksa, joka valloitti - ei miehittänyt - Viron vasta 1941.
Tikkanen on jälleen kehitellyt
vähäisen tietomäärän varaan

"todellisuuspohjaisen romaa-

nin".

ja karttapiirroksia.

ke,skellä

nopeasti ansaan. Neljä miestä
kaatui ja yhdelsän jäi vangiksi.
Kuulustelujen jälkeen heidät
muitta mutkitta ammuttiin "va-

E.

TLotteliaan Tikkasen uusin
kirja sisaltaa yksitoista eril-

helvettiirq Karisto, Hämeenlinna 1986, 240 sivua, valokuvia

näkee lennon aikana

yhteistoimintaan,

Kerronta alkaa nolosti: "Sak-

matkustajakoneen
ensimmäinen perämies kuu-

ja

pakotettiin

jonka avulla koko partio saatiin

san miehitettyä Eestin 1940 jou-

omaisen kerronnan tasolle.

Suuren

kahteen osaan, yleiseen tietoai-

puhuipennukseen. Jännää
luettavaa alusta
"OOJä:

ei

maanpuolustajan tarvitseman
välttiimättömän tiedon.

keelle siirtyvän lentokapteenin viimeisellä Atlantin ylityksellä saavat jannityksen
kohoamaan yllättävään lop

Tikkasen sotakirja kertoo tiillä
neistä estiläisistä vapaaehtoisista, jotka saivat jatkosodan aikana pikakoulutuksen kauko
partiomiehiksi. Heimoveljet halusivat itsenäisen tehtävän ja
vailla riittiivåiä kokemusta olevat eestiläispojat heitettiin
kauas Aänisen taa, ArkangelinVologdan radalle. Alusta alkaen
kaikki meni pieleen: saksalainen

HURJA
AGENTTIJUTTU
Douglas Terman: Kuubaruletti, Otava, Keuruu 1985,
568 sivua.

Jännärin tapahtumat liitty-

vät hatarasti vuoden 1962
Kuuban kriisiin. Jälleen ovat
vastakkain Kuubaa terrorisoiva KGB ja sita vastaan

taisteleva CIA. Venäläiset
käyttävät uusia kidutusmenetelmiä ja työskentelevät
saadakseen syttymään sodan, jossa Kuubaan sijoitetut ohjukset takaisivat voiton
Neuvostoliitolle. Hurja loppuratkaisu ei mahdu historian raameihin.
J.

RAISKETTA JA
ROMANTIIKKAA
Heinz G. Konsalik: Rintamateatteri, Karisto, Hämeenlinna 1986, 240 sivua.

Salsalainen viihdekirjailija

kertoo

viihdytyskiertueen

seikkailuista itärintamalla
Venäjällä ja hiukan Norjassakin. Juonessa on mukana

reippaita

rintamamiehiä,

lentiijä pudotti partion ensim-

häikäilemättömiä puoluevirkailijoita ja raakoja partisaaneja sekä tietysti tulisia nai-

mäisen puoliskon vääriiän paik-

sia. Täistelut aaltoilevat edes

kaan kartan ulkopuolelle ja toisen suoraan venäläisten tulille.

takaisin, haavoittuneet jäävät vihollisen armoille, jou-

Alkoi kiivas takaa-ajo,

kot sekaantuvat ja jännitystä

toisen
puoliskon radisti saatiin kiinni ja

riittää.

S.

393

Töpinän telveiset

an$ataisteli'
lehden

O

Töplnän

N"urostoKarjala kertoo
Karjalan rauhanpuolusta-

uuosilc

jain

KAIllIi|ATTAA

sodanvastaisia kokouksia,
koululaisten sekåi sota- ja

toiminnasta muun

muassa näin:

'y

Tullinn*u
t't

muun murssa, että vuoden
1940 alkupuoliskolla Eestin
kommunistiseen puolueeseen
kuului vain I 30 jäsentä! Kuitenkin tämä porukka onnistui muuttamaan Viron neuvostotasavallaksi, kertoo kirkesäkuun 20. Päivänä

=:-:-

ja:

tyä tavaraa!

1940 pidettiin vain kokous,
laulettiin päälle kansainvälinen ja asia oli silla selva!

Hinta 23 mk/kpl

(*

postitus- ja käsittelykulut 7,50 mk/1 kpl, 12,00 mk/2
kpl, 14,00 mk/3-5 kpl).

Lahden eteläpuolella me-

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

nee kirjan mukaan hyvin:
kansantalous kasvaa vuodes-

o
!,
o-

AJ

f

är'Ol-

*3
f(6

(§(§

oc
(g (§

on ilmes§nyt

uusi painos suomenkielisestä
Eestin historiasta. Se kertoo

Tosivahvassa dokumenttilehdessä on historiallisesti
ainutlaatuinen aineisto. Vanhat vuosikerrat ovat kysyt-

§,t
(§

pidettiin

työveteraanien marsseja, retkiä taistelu- ja työmaineen

6"1*äts
-,iiq

(f)

"- - -

sa lähes kaksi kertaa niin

.tr

g

paljon kuin Suomessa - Eestissä seitsemän ja meillä vajaat neljä prosenttia.
- Kirjaa ei ole saatavissa ainakaan Helsingissä - Tallinnassa sen voisi hyvällä onnella löytää.
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Eag
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L

paikoille, tapaamisia sotaveteraanien kanssa ---."
Siinapa sita olisi meikäläisillekin rauhanpuolustajille

ohjelmaa: voitaisiin marssia
yhdessä vaikka Suomussalmen Raatteen tielle ja parhaassa tapauksessa tavata

rajalla naapurimaan

vete-

raaneJa.

o
alvisodan alkamisesta on

kulunut 47 vuotta. Stalinin
puna-armeijan hyökätessä
Suomeen 30.1 1.39 maailma
valmistautui Suomen hautajaisiin. Toisin kuitenkin kävi:
Suomi selvisi sata kunnian
päivää omin voimin ja pelas-

tui

hirvittävästä vaarasta,

vaikka joutuikin luovuttamaan alueita.

o

c,Y<o-o

N"or*t Karjala

-lehti

kertoi taannoin Petroskoin
lbistelumaineen museosta,

jossa käy vuosittain 40 000
henkeä. khti kertoo, että

siellä "pidetiiän temaattisia
iltoja Neuvostoarmeijan so'

; TI]AUSKORMI

' vuos[GRTAtGNStot

dassa saavuttamista voitoista

esimerkiksi Moskovan ja

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen

Stalingradin

ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.

taisteluissa,

Kurskin kaarella ja Syväril-

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

lä".

-

Karjalan kannaksen

taisteluista ei ole mainintaa,
ei myöskään Ilomantsin

Sukunimi

Etunimi

mottisodasta.

Osoite

Puh

toisa paikka suomalaisille tu-

Postinumero

Museo saattaisi olla kiinristeille.

Postitoimipaikka

I T*j"r. k".k.. *.

S\r.reen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa

t 31.12.1986 saakka.
t_

I

I

Rauhantekoa kommentoi

Irs

Angeles Times
14.3.1940 oheisella piirroksella - siinä Venäjän karhu

nielaisee ensimmäisenä suupalana rauhanehdot ja näYt-

taa valmistautuvan vähitellen hotkimaan koko jäljellä
olevan Suomen.

Eipähän hotkaissut, vaikka pahalta näytti! Siitä pitivät suomalaiset jälleen itse
huolen.

mentissähän palveli myös

suomalaisia upseereja ja
aliupeereja Hän haluaisi
nyt yhteyttä mainitussa rykmentissä palvelleisiin suoma-

pelastumisista.
"Aavistivathan monet kaa-

20:n

rivcissä

-

tässä ryk-

- juu-

samalla hetkellä, jolloin
poika rfunamalla sai luodin

ta- tai kotirintamilla merkil-

meellisistä

tiläisistä muodostetun JR

ri

näitäkin kohtalon vaiheita".
Nimet ja osoitteet voi lä-hettää
toimitukselle, toimitamme ne täältä edelleen
Urjalaan.

räämässä talteen bkemuksia sodissa sattuneista merkillisistä aavistutsista ja ih-

mffi:å"$ä"i:ffi
[n! Sikiiläinen sotahistorial-

laatuisen sävähdyksen

itseensä."

Erfoo Mustonen, radictakin tuttu toimittaja, on ke-

kesällä 1944 taisteluissa ees-

täen tai päivällä saivat oma-

laisiin - "olisi mielenkiintoista kokoontua muistelemaan

o

Luhjanrme Urjalasta oli

he heräsivät yöllä hätkäh-

tumisensakin aivan päivälleen, jopa minuutill@n",
Mustonen kirjoittaa ja jatkaa: "Muistan myth joidenkin kaatuneiden poikien vanhempien kerloneen, kuinka

Mustonen pyytää, että solist€n l«okemusten kanssa tekemisiin joutuneet kertoisivat niistä hänelle. Hän mainitsee olevansa iloinen vähäisisäkin tapaulsista ja myös
vihjeistä muiden kokemuk-

sista. Hän ottaa yhteyden
kertojiin.
Esko Mustosen osoite on
57,
00920 Helsinki.

Tirulimyllyntie

3 C

o

K" itor"r-e

esittiiii yli-

päälikköä seuraamassa asiar
tuntevasti sotaharjoituksen kulkua. Hiinen takaansa kurkistaa
ulkoministeri Paavo Väyrynen
ja etualalla on kenraaliluutnantti I asci Koho

linen aikakauslehti Magazi-

tu 3945, tämän meidltn
vaatimattoman lehternme
tapainen, mutta nelivärinen

ja

muutenkin paljon

b

meampi, on julkaissut kään-

nöksen ystävämme Niilo
Jarnamon jutusta Rajuti
Rukavaaralle. Mainittu ar-

titkoli oli lehrcmme viime
woden syyskuun numerqsa
- Onnittclumme Niilolle kirjallisen menestyhen FM6.
ta!

Hdn seisoi piharnaalla
iso reppu vierellaan
Htln lutsoi kauan, vaiti,
ja nojasi vvröjMfn

Mitd mietti, sen arvata saattoi,
vaiklra lausua ei sitd wi.
Ehld lurrnaan pseron allo
sydM ttki ja voikeroi.

o

Mu*

aseveli soitteli ja
kertoi ilahtuneena, että nyt
on Suomeen perustettu yksi
tsirehellinen puolue näiden vanhojen kanssa on asia

-

jckrrs ollut vähän niin ja

näin. Tämä uusi ilmoittaa jo

nimessään pyrkimykscnsä:
scn nimi on DEVA eli Demokratian vaihtoehto.

o

Muistifuna

Jdi koti, voirno ja lapset,
mitd tttorce jo huominen,
kun on hh kaukaru poissa
sielld jossakin toistellen?
Hdn hymyili urleasti

ja vilkutti kadellaan
Afi repn selknm ja lahti

- nosti riu'unverdjdilr. .

.

Aini Tahvanainen
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llåln tråy kun dkkoo hyökkååmåttörnyy§opimulonl
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