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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOUIEHIÄ

NOPEA
TOIMINTA
boebbels puhuu:

Juutalaiset
yrittivät tuhota val-
takunnan, mutta
me ehdimme ennen
heitä!

UOSITUS
Professori Sigmund
Freud sai luvan matkus-
taa ulkonaille ehdolla,
että allekirjoittaisi pape-
rin, jossa monisanaisesti
selitettiin, etteivöt Sak-
san viranonwiset olleet
milläön tavalla hiiirin-
neet hiinen työtötin eivöt-
kö rajoittaneet hiinen va-
pauttaan, minkö lisöksi
he olivat osoittaneet pro-
fessoria kohtaan hönen
tieteellisen asemansa
e de llyttömöii kunnio itus-
ta ym ym.

Freud allekirjoitti tie-
tenkin paperin, mutta
pyysi poliisivirkailijalta
lupaa lisötä siihen yhden
lauseen. Luvan saatuaan
hön kirjoitti.

"Nöinollen voin mitö
parhaimmin suositella
Gestapoa jokaiselle."

o
PIMEITÄ PÄTVTÄ
Saksan propagandami-
nisterille Goebbelsille
kerrotaan, että käskyistä
huolimatta ihmiset eivät
tahdo tervehtiä toisiaan
sanomalla "Heil Hitler",
vaan toivottavat toisil-
leen entiseen tapaan
"Hyvää päivää".

Goebbels raivostuu ja
huutaa:

- Niin kauan kuin ra-
kastettu johtajamme
elää, ei Saksassa tunneta
hyvää päivää!

o
TUTKIVAA
JOURNALISMIA
Barnumin sirkuksessa
karkaa leijona hökistäön
yleisön joukkoon. Reipas
nuori mies tempaa tuo-
lin, köy rohkeasti raivoa-
van elöimen kimppuun ja

lyö sen tainnoksiin.

- Mikö on nimenne?
kysyy häneltö paikalle
osunut reportteri.

- l1[6as Levi, vastaa
nuorukainen.

Seuraavana päivönä
natsien lehti "Sti)rmer"
otsikoi: Röyhkeä jutku
löi jalon elöimen tain-
noksiin.

o

PERUS.
KOULUSSA

- Milsi me unkarilai-
set rakastamme venä-
liiisiä?

- Kreka he ovat va-
pauttanet meidät.

- Ja miksi me vi-
haamme amerikkalai-
sia?

- Kos,ka he eivät ole
vapauttanet meiä.

DOLLARI
ARVOSSAAN

Miä Mrekovassa
saa yhdestä dollarista?
tiedusteli kiovalainen
moskovalaiselta ystä-
väItään.

- Kahdesta viiteen
vuotren...

PUOLALAISTA
Vuonna 794, kun Pu-
na-armeija oli vapaut-
tanut Puolan iäosan
saksalaisista, alettiin
puolalaisia viirvää
Neuvastoliiton riveihin
sotilailrsi. Viirväys su-
jui heikonlaisesti.

- Miksi ette halua
olla mukana vapauttta-
massa maatanne nat-
seista? ilnrctteli viir-
väysä johtava neuv(N-
toupwri.

Toveri upseeri,
olettcko koskaan näh-
nyt kahden koiran tap-
pelevan luusta? kysyi
nöyriisti puolalainen
maalaismies.

- Totta kai, monta-
kin kertaa, vastasi ve-
ntiliiinen.

- Entä oletteko niih-
nyt luun osallistuvan
tappcluun?

o
KULTTUURIA
Goebbels oli Wienin
taiteilijaseuran vieraa-
na ia kysyi puheessaan,
mitä "valtakunta" voisi
tehdä kohottaakseen
itävaltalaisen taiteen ta-
soa.

- Jättåikää se rau-
haan, herra ministeri!
kuului ääni salin perdl-
tä.

Samassa tilaisuudes-
sa Goebbels kohotti la-
sinsa esit6en toivo-
muksen, että Wien
muodostuisi todelliseksi
kulttuurikaupungiksi.

- Jäisi, herra minis-
teri, jäisi! kuului iäl-
leen kohtelias ääni ios-
takin taka-alalta.

o
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Neljä vuosikymmentä on
kulunut täyteen siitä, kun
Suomen miehet kutsut-
tiin ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin. Val-
koinen YH-kutsukortti
ruli turuksi vähän jokai-
seen kotiin. Sitä osattiin
jopa odottaa, sillä ilmas-
sa tuntui miltei käsin
kosketellen liikkuvan ki-
ristyvän kansainvälisen
jännityksen, täälläkin sii-
tä voimistuvan vaaran ja
ulkoisen turvattomuuden
uhka. YH-kortit vastaan-
otettiin vähin elein, vas-
tuuntuntoisesti ja päättä-
väisin mielin, ei lähtöön
intoillen mutta ei liioin
sivuraiteelle vilkuillen.
Kutsuja noudatettiin täs-
mällisesti.

Johtomme valitsi sil-
loisissa sinänsä epätietoi-
suutta enteilevissä olois-
sa ylimääräisten kertaus-
harjoitusten tien eikä
yleistä tai edes osittaista
liikekannallepanoa. YH-
menetelmä, joka oli kir-

jattu asevelvollisuusla-
kiimme, oli joustava ja
tilanteenmukaisesti so-
peutettavissa sekä vä-
hemmän huomiota herät-
tävä menetelmä kuin Iii-
kekannallepano, jolla on
yleensä sekä ulkoisesti
ärsyttävän haastava että
sisäisesti levottomuutta
synnyttävä vaikutus. Lkp
on aina tulenarka käsite.

Kutsuja noudatettiin
siis täsmällisesti. Noin
kahdessa viikossa oli
kenttäarmeijamme pää-
osin puolustusasemis-
saan, missä alkoi tarmo-
kas asemien varustami-
nen ja koulutus. Tätä en-
nätettiin jatkaa noin kuu-
den viikon ajan ennen-
kuin pahin oli edessä.
Sota alkoi.

Sanomattakin on sel-
vää, että nuo viikot olivat
suorastaan ratkaisevia
sotilaallisen puolustus-
valmiutemme kannalta.
Kun jouduimme avoimen
hyökkäyksen kohteeksi,

olivat miehet paikoillaan
ja välineistö 

- se vähäi-
nen, mitä meillä oli 

-joukoille jaettuna. Mutta
virel ä tätäkin ratkai sevam-
paa oli se henkinen kas-
vu, jolle ajoissa toimeen-
pantu YH loi perustan.
Joukot olivat kasvaneet
sisäisesti kiinteiksi
yksiköiksi, joissa keski-
näinen luottamus perus-
tui keskinäiseen tunte-
mukseen. Aseveli oli
opittu tuntemaan. Elet-
tiinhän yhteisen vastuun
tunnossa. Rauhaa toivo-
neet ja siihen uskoneet-
kin olivat omakohtaisesti
kypsyneet sisäiseen tun-
toon siitä, mitä isänmaa
on oikeutettu pojiltaan
odottamaan. Vasta 22-
vuotias itsenäisyys tun-
nettiin todella puolusta-
misen arvoiseksi. Suo-
men kansa oli YH-viik-
koina kasvanut vapauten-
sa kovimpaan kokee-
seen.

K J Mikola
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EERO KIVIRANTA

Iqdnoo Lentäjät ja ilmataistelijat olivat erikseen

- hyvä sotalentäjä tarvitsi pettiimättömän
taidon lisäIrsi myiis päättäväisyytä,
rohkeutta ja sisua.
Suomalaisten lentäjien menestys perustui
siihen mihin muidenkin maatamme

I
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JATKOA ED. NO:STA

MIHIN PERUSTUI
SUOMALAISTEN
MENBSTYS?
Aseveljien kertoman mukaan
Juutilaisen kaksi henkivakuu-
tusta olivat loistava ampuma-
taito ja papukaijan pää: Illu ei
koskaan painanut liipasinta,
vaikka olisi saanut vastustajan
koneen piikille, ellei hän en-
sin vilkaissut sivuille ja taakse
todetakseen, oliko siellä ehkä
Noutaja häntä odottamassa,
ts. oliko siellä ehkä väijymäs-
sä kohteeksi joutuneen partio-
kaveri.

Juutilainen oli armoitettu
nuorten lentäjien opeftaja, jo-
ka aina muistutti ensimmäisel-
le sotalennolle lähtijöille taak-
sevilkuilun välttiimättömyyt-
tä. Hän oli nåihnyt liian monia
turhia tuhoja tuon seikan lai-
minlyönnin takia.

Juutilaisen maineikas esi-
mies, Ilmavoimiemme hävit-
täjäkantajoukon kouluttaja ja
nimenomaan kesän 1944 il-
masodan onnistumisen suun-
nittelija, eversti, Manner-
heim-ristin ritari E. G. Mag-
nusson on todennut, että Juu-
tilaisella oli kaikki taistelulen-
täjåiltä vaadiftavat ominaisuu-
det: karjalainen vilkkaus, va-
rovaisuuteen nojaava rohkeus,
hyvä fysiikka ja tavallista pa-
rempi ampumataito sekä taus-
tana raitis elämäntapa ja hyvä
koulutus.

Suomalaisten joukossa oli
ryhmä miehiä kuten Juutilai-

364

Suomalaisten hä-
vittäjälentäiien
isähahmo Man-
nerheim-ristin ri-
tari eversti G. E.
Magnusson

nen, Ientomestari Oiva Tuo-
minen ja luutnanfti Lasse Nis-
sinen, joilla oli poikkeukselli-
sen hyvä näkökyky: he erotti-
vat vihollislentäjän pisteenä
avaruudessa kun muut havait-
sivat sen vasta muutamien mi-
nuuttien kuluttua. Näin pääs-
tiin tietenkin ajoissa niskan
päälle, korkeuksiin, josta oli
hyvä hyökätä.

Muuan ampumatehoa lisää-
vä toimenpide oli ainakin
ajoittain suomalaisten etuna:
kaikki koneen aseet kohdistet-
tiin tiettyyn samaan pistee-
seen, jossa tulen teho oli tie-
tenkin suuri. Jostakin syystä
venäläiset eivät aina olleet
kohdistuksessa yhtä huolelli-
sia ja saattoi sattua, että vaik-
ka venääinen hävittäjä ampui

Lentomestari Oiva Tuominen, Mannerheim-ristin ritari n:o 6



ib : i lr:!'.:ä

....i:1::,

ihanne-etäisyydellä, rauta len-
si ohi molemmilta puolilta.

BRITIT JA
JENKIT
sÄÄsrrvÄr
MIEHIÄ
Lännessä oli tapana antaa oh-
jaajille urakaksi tietty mädrä
taistelulentoja. Usein myös
sotalentäjä siirrettiin komenta-
jatehtäviin, kun hän oli saa-
vuttanut tietyn joukon ilma-
voittoja. Mädrä saattoi olla
vaikkapa 28 ilmavoittoa, ku-
ten eräällä parhaimmista ame-
rikkalaisista.

Saksalaiset menettelivät
juuri päinvastoin: heidän
Luftwaffessaan lensi suuri
joukko komentajia, jotka oli-
vat saavuttaneet hävittäjävoit-
toja jo ensimmäisessä maail-
mansodassa. Saksalaisista
huippumiehistä lensivät miltei
kaikki - eturivi poikkeukset-
ta - huolimatta siitä, että oli-
vat laivueiden ja rykmenttien
komentajia.

Englantilaisilla ja amerik-
kalaisilla oli runsaasti lentäjiä.
Näin he eivät joutuneet lentä-
mään niin paljon kuin saksa-
laiset, joille siis kertyi run-
saasti kokemusta - esimer-
kiksi Hartmann suoritti 1400
starttia ja 80O taistelulentoa,
Barkhorn 1800 starttia ja 1 100
taistelulentoa.

Liittoutuneiden haittana oli
myös pitkä lentomatka. Sak-
salaisten menestymisen yksi
syy oli, että heidän kenttänsä
sijaitsivat aivan liihellä rinta-
malinjaa, joten he alituisessa
valmiudessa pysyen ennäft ivät
ennen vihollista korkeuksiin.
Samaan asiantilaanhan perus-
tui kotiseudun turvaaminen
jatkosodassamme: ilmaval-
vonta-asemat saattoivat antaa
hyvissä ajoin tiedon saapuvis-
ta viholliskoneista - aivan
toisin kuin talvisodassa. Kun
rintamalinjat taas lähenivät
kesåillä 1944, yllätyksiä oli
vaikea vdlttää.

Paras amerikkalainen kirja-
si 40. englantilainen 38 ja
ranskalainen 33 ilmavoittoa.
Engl antilaisia pidettiin kuiten-
kin yleensä amerikkalaisia tai-
tavampina.

ONNEA VAI
TAITOA?
Liittoutuneet toimittivat Neu-
vostoliitolle runsain mäiirin
lentokalustoa. Kuitenkin Pu-

"Jos niitä on kaksi tai useampia,
ne ovat venäläisiä, ios taas yksi tai
vähemmän, suomalaisia..." Jos-
kus riitti sentään kaksikin konetta
hyökkäykseen. Tässä Fokker-par-
tio ottaa korkeufta

na-armeijan alussa mainitut
ässät lensivät Lagg 5 ja 7 sekä
Mig 3-koneilla.

Tämä puhuu taidon puoles-
ta, samoin Ilmari Juutilaisen
haavoittumattomuus.

Toisaalta - ken oli jatku-
vasti ilmassa, hän joutui väki-
sinkin vaaralle alttiiksi. Niin-
pä Saksan kaikki erurivin len-
täjät, Hartmann (352 pudotus-
ta), Barkhorn (301), Rall
(275), Rudorffer (22O), Bör
(22O) ja Hackl (192), putosi-

Jotkut perheet täydensiväl Suo-
men lentävää henkilirstöä kunnioi-
tetlavasli. Tässä iwäskyläläisessä
paperimestari Salmisen perhees-
sä poikia lensi kersantista vänrik-
kiin
v

Suomalaisia ritarilentäjiä 1943, vasemmalta pommittaia Roll Winqvist
sekä hävittäjälentäiät llmari Juutilainen, Joppe Karhunen ja Hans Wind

a!
TIIt
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vat itiirintamalla ainakin ker-
ran alasammuttuina. Kakkos-
ässä Barkhorn tuli alas peräti
9 kertaa, minkä lisäksi hän
hyppäsi kerran varjolla ja haa-
voittui kerran joutuen neljåiksi
kuukaudeksi sairaalaan.

Taidosta kertoo niinikään
suomalaisen kakkosässän kap-
teeni Hans Windin ura ja 75
ilmavoittoa. Hän aloitti ilma-
sotansa ja sai samalla ensim-
mäisen voittonsa Petroskoin
valtauksen aikoihin l94l 1a
haavoittui käteen vasta kesä-
kuussa 1944.

On tietysti tilanteita, joissa
ei voi erottaa taitoa onnesta.
Sellainen sattui mm kesiillä
1944.

Reservin luutnantit OUi Pu-
ro ja forma Saarinen saivat
tehtäväkseen tiedustella, kuin-
ka suuri oli Mustamäen tie-
noilla veniiläisten hyökkäys-
vaunujen mäiirä. Kun he nou-
sivat matkakorkeuteen "taivas
tummui" - vastaan tuli ar-
violta 400 pommikoneen laut-
ta! Kohta luutnantit havaitsi-
vat vielä vasemmalta saapu-
van parin sadan ja oikealta sa-
moin parin sadan koneen lau-
tan. Hävittäjät suojasivat.

Mitä tehdä?
Luutnantit tekivät nopean

päätöksen: ajetaan läpi!
Ja ihme ja kumma: he eivät

tunfuneet heräftävän massan
joukossa mitään huomiota!
Mustamäen päåillä pojat mul-
jauttivat koneensa syöksyyn ja
painuivat suorittamaan tehtä-
väänsä. Pari vihollisen hävit-
täjää Iiihti perään, mutta luo-
pui pian leikistä. Mustamäen
yläpuolella he saivat vielä pe-
räänsä neljä maataistelukonet-
ta, joiden kanssa tappelivat
tehtävänsä suoritettuaan sa-
malla koko ajan kotiin päin
palaten. Matkan varrella pojat
pudottivat kolme maataistelu-
konetta ja saapuivat omalle
kentåilleen koneet repaleisina.

Mainittakoon, että Olli Pu-
ro pudoffi 39 viholliskonetta,
mutta ei saanut Mannerheim-
ristiä - kiintiöt olivat tiuken-
runeet. Sodan alussa sen sai jo
3l konetta pudotettuaan.
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Reservin luutnantti Olli Puro orr palannrrl sotalennolla

LENTAJAT JA
§oiÅLENiÅirr
Pelkoa on sotalennolla vaikea
voittaa, sen sota todisti rneillä
ja muualla.

Muuan lentomestari onrasi
kadehdittavan "käsialan",
suoritustason, mutta heti vi-
hollislinjojen ylittiimisen jäl-
keen hänen koneeseensa pyrki
ilmaantumaan vika. Hän sai
lähteä Kauhaval Ie lennonopet -

tajaksi.
Muuan luutnantti ei seuran-

nut hyökkäykseen, kun tila-
päinen esimies lentomestari
Juutilainen antoi tälle siipiko-
neelleen käskyn. Teki rräin
vielä toisenkin kerran -- ja sai
siirron esikuntahommiin.

Monet lensivät kauankin
Brewster- ja Messerschmitt-
laivueissa, mutta eivät saaneet
yhtään ilmavoittoa kavereiden
niitä nappiessa. Tällaiset ka-
verit olisi varmaankin pitänyt
siirtää muihin heikompikonei-
siin laivueisiin ja antaa toisille
mahdollisuus kokeilla kyky-
jään.

KOULUTUS.
PULMIA
Koulutus oli ilmataistelijoille
viilttåimätön tausta. Millään

Reservin luutnantti Jorma Saarinen starttivalmiina

sotaa käyvällä nraalla ei kui-
tenkaan ollut varaa lähettää
ässiänsä k«rr.rluttaiiksi. Vähi-
ten nämä itse sitä halusivat.

Kaikkein kurjin tilanne oli
Saksassa viimeisenä sota-
vuonna: Neuvostoliiton lentä-
jien saatua sotakokemusta
I-uftwaffen nuoret ohjaajat
kiirsivät jatkuvia pahoja me-
netyksiä

Uusia koulutettiin kiivaasti.
Kolmen kuukauden koulutus-
ta pidettiin miniminä. Hitler,
joka puuttui sodan loppuvai-
heessa miltei yksityisten lai-
vueidenkin sijoitteluun, vaati
kuitenkin opetusajan supistet-

SA-kuva

SA-kuva

tavaksi kuukauteen - ohjaa-
jista oli pulaa.

Nyt juhlivat puolestaan Pu-
na-armeijan lentäjät ja ampui-
vat saksalaispilotteja kuin
Barkhorn aikoinaan "lau-
maa."

Suomessakin oli aika ajoin
koulutusvaikeuksia. Niinpä
Mannerheim-ristin ritari, re-
servin vääpeli Nils Katajainen
ampui kolme ensimmäistä ko-
nettaan ennen kuin hänen käs-
ketyt sata koulutustuntiaan
olivat täynnä. Håin oli kuiten-
kin ennen Ilmavoimiin tu-
loaan jo saanut kokemusta
purjekonelentäjänä.



LEGENDAARISET
SUOMALAISET
Vielä pari juttua kotimaan pi-
loteista.

Ryhmä suomalaisia taiste-
lulentäjiä matkasi Saksaan
noutamaan Messerschmitt-ko-
neita. Luovutuksesta huolehti-
va Luf twaff en everstiluutnant-
ti kertoi, että 39 saksalaista
Ientäjää oli ajanut kaputin
yrittäessään oikopäätä lentää
Mersulla. Täydellinen tyyppi-
koulutus oli siis våilttåimätön.

Se merkitsi, että piti ensin
lentää kolmea muuta kone-
tyyppiä ja sitten vasta Mersua!

Suomalaisten komentaja to-
tesi, että kaikki pilotit ovat so-
talentäjiä, muutamat kahden
sodan, ja enei ole aikaa lento-
harjoitteluun. Lopulta saksa-
lainen everstiluutnantti mer-
kitsevästi hymyillen lupasi,
että pari lentäjää voi kokeilla

lulentoja Malmilla ja kiusasi
Ilmavoimien pomoja pyytäen
siirtoa rintamalaivueeseen.
Vihdoin muuan kaveri Kauha-
van Ilmasotakoulun ajoilta tai-
pui ja antoi käskyn:

- Mene hakemaan Mersu
Saksasta!

Illu liihti heti, pääsi saksa-
laisen kuljetuskoneen muka-
na.

Kun hän soitti Riian kentäl-
tä Malmille ja tiedusteli säätä,
tuttu lentomestari vastasi:

- Tule pois vaan. Kyllä si-
nä tänne mahdut. Kaikki eivät
kyllä ole mahtuneet...

Kun Illu sitten tuli, hän sai
kuulla, että kuusi saksalaista
hävittäjäkonetta kahdeksasta
Petsamoon menijästä oli vau-
rioitunut Malmilla. Jiiljelle
jääneistä vielä toinen ajoi ko-
larin Porin ja toinen Kemin
kentåillä.

Kun viimeisiä Mersuja nou-
dettiin Saksasta, joutui pari

Suornen Marsalkka on tullut kiittämään lentäjiä hryästä ryöstä, tervehti-
misvuorossa Joppe Karhunen

suoraan Mersuilla - sittenpä-
hän nåihdään.

Kokeilijoiksi valittiin kave-
rukset lentomestarit Illu Juuti-
lainen ja Oiva Tuominen. He
pyörittivät koneitpan miten
tahtoivat ja laskivat puolta ly-
hyemmdlle alalle kuin saksa-
laiset lentäjät.

Hiimillään everstiluutnantti
totesi:

- Herrat voivat aloittaa
Iennot Messerschmitteillä. . .

Juutilainen ja Tuominen
låihtivät siksi aikaa Keski-Eu-
rooppaa katselemaan.

Keväiillä 1943 Juutilainen
kyllästyi odottelemaan taiste-

lentäjää hakeutumaan saksa-
laiselle varakentälle polttoai-
netta noutamaan. Kentän
päiillikkö, kapteeni, vastasi
vielä ilmassaoleville lentäjil-
le, että varakentiille eivät
Mersut mahdu. Sääkin on
kehno.

Siitä huolimatta suomalais-
pilotit tuikkasivat kentzille.
Kapteeni riensi riemuitsemaan
"saksalaisten pilottien loista-
vaa lentotaitoa. "

Pian selvisi, että rohkeat ja
taitavat vieraat olivatkin suo-
malaisia. Kapteeni silloin
kauhisteli adjutantilleen:

- Hullut suomalaiset... E

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 17 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl, 7,OO/2 kpl.)
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Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mkl2kpll

! ......... kpl
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran '1979

Sukunimi Etunimi

Osoite PUn.
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llmasta ERIK EKHOLM

STALIN
VASTAAN
HITLER
Neuvostoliitou propaganda
näyttää pyrkineen ()ttarnaan

huomioon kaikkien muiden
perusvaatimusten lisäksi myös
vastaanottajan luonteenomi-
naisuudet: suomalaisiin ve-
dottiin kylmillä jitukisyiliä,
pelottelulla ja aineellisilla
eduilla. Tunteisiin vetoavaan
nyyhkypropagandaan ei juuri
langettu.

Saksalaisten luonne arvioi-
tiin toisenlaiseksi: valtteina
propagandassa käytettiin mie-
lellään tunne-elämää, koti-
ikävää ja perhesidonnaisuutta.
Joulu. tavallisen saksalaisen
kodin lärkein juhla. jota itä-

Neuvostoliiton
Saksan sotureille
suuntaamalla
voimallisella
propagandahyök-
käyksellä oli
käytettävissään
monia kiitollisia
teemoja:
Salamasota oli
mennyt pieleen.
Venäjän talvi oli
hirvittävä.
Tappiot olivat
suuret.
Koti oli kaukana.

I Hitlerin hallinto
I näytti vievän maan

perikatoon.

o

JATKOA ED. NO:STA

Lentolehtisiä kuormataan xoneisiin )
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Tärrtä'l 63.Divisioonan JR 307:n sotamies
todistaa Hitlerin ja Goebbelsin lupausten
olleen valhetta. Nyt hänellä ei kuitenkaan
enää ole syytä huoleen, koska kohtalo on
ollut hänelle armollinen ia mies on päässyt
sotavankerileen, jossa hän uskoo pelasta-
vansa henkensä. - Mitenkähän lienee
käynyt. Saksalainen 1 &3.D taisteli 1941-
42 asevelieyden symbolina Suomen rinta-
malla, Tolvaiärven suunnalla ja Syvärin
suulla Kuuttilahdessa

Tällä soturilla on Saksassa morsian, mutta
kahleen vuoteen ei mies ole päässyt vihil-
le, kun Hitler aloitti sodan. Sensijaan on
hän kahdesti haavoittunut ia palelluttanut
jalkansa ia ymmänää nyt Hitlerin lähettä-
neen hänet varmaan tuhoon

Tämä korpraali kertoo: "Vuosi 1941 oli
elämäni kauhein vuosi. Tämän taiuavat
itärintaman miehet"
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rintamalla jouduttiin viettä-
mään alkavan ankaran talven
kourissa aron viimassa ja pak-
kasessa. näyttää olleen erityi-
sen suosittu propagandavaltti.

Toinen yleisestikin tunnettu
saksalaisen sotilaan luonteen-
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"Tälaiselta näytti Saksan armeiia
aloittaessaan marssin itään"
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itrTällainen se on nyt! "Heittäkää \

aseet ja antautukaa vangiksi!" Hit- 7
lerin viinipullossa on teksti: "Sak-
salaisten sotilaiden veda". Juo-
man valmistaiaksi on merki§ "ltä-
rintama"

piirre oli suhteellinen herk-
kyys ulkoisille vaikutteille:
uljas hyökkäys, jota Stukat ja
panssarivaunut tukivat, eteni
useimmiten vastustamatto-
masti ja tappioitakin uhmaten.
Jos taas ylivoiman havaittiin
siirtyneen viholliselle ja ulkoi-
set olosuhteet olivat vaikeat,
oli puolustuksen sitkeydessä
joskus toivomisen varaa -- ai-
nakaan se ei vetänyt vertoja
venäläiselle haltioituneelle
kestävyydelle, joka tietyissä
olosuhteissa todella pani haa-

Entiset joulut muistuvat kotiväen
mieleen. "Surullinen on hänen tä-
mänvuotinen joulunsa. Jäljellä ei
ole muuta kuin muistot menneisyy-
destä. Hitler on riistänyt häneltä
miehen, murskannut onnellisen
perheen, jättänyt hänet ia lapsen
alttiiksi puutteelle ia hädälle"
v
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{Joulusta on tässäkin kyse "lsä,
I odotamme sinua ioulunviettoon.

lsä, missä olet?"

voittuneet ja paleltuneetkin
taistelemaan viimeiseen Pat-
ruunaan.

Kun saksalaisten oma pro-
paganda kaikin tavoin korosti
"herrakansan" ja sen armeijan
ylivoimaisuutta ja loistoa, oli
tappion kurjuuden kuvaami'
sella varmaankin tehoa.

Saksalaisille tarkoitettujen
venäläisten painotuotteiden
laatu ja ulkoasu olivat yleensä
korkeaa luokkaa 

- 
haluttiin

alleviivata oman teollisuuden
hyvää tasoa.

Neuvostoliittolaisen propa-
gandan vaikutus saksalaisiin
oli tuskin kovin suuri. Epäluu-
lo oli alun perin liian syvä
eikä edes sodan loppuvaihees-
sa juuri syntynyt tilanteita,
joissa olisi luottamuksellisesti
turvauduttu venäläisiin - 

län-
nessähän näin tapahrui. tf

tl-

#

I

Tekstiä WC-paperikoossa. 5
"Saksalaiset sotilaal! - 7

Hitlerin verinen hallitus on
tuomittu tuhoon. Vapaa
Saksa voittaa. Lopettakaa
sota, palatkaa perheittenne
luo!"



Työnsä äiirestä
karuihin
kenttäolosuhteisiin
temmattujen Keski-
Suomen
reserviläisten oli
vaikea tottua
ajatukseen, että
sota todella syttyisi
syksyllä 1939.
Koko ajatus tuntui
mahdottomalta
sopimusten ja
diplomatian
rauhallisessa
maailmassa.
Sitten rävähti
taivaanranta
punaiseksi, tulivat
ensimmäiset
kaatuneet ja
vihollisten
pommikoneiden
Iautat...
OIi opittava
tappamaan tai
kuoltava.

Kirvesmäki, nä§mä Patoniemeen päin

lfiruesnfiessä
30.il.1939

TOrVO
KUUKKANEN

LoKAKUUN puoLrvÄlrs-
SÄ oli tultu ylimäiiräisiin ker-
tausharjoiruksiin. Jyväskylään
oli kokoonnuttu ja siinä pari
päivää touhuttu varustäyden-
nyksen ja jåirjestäytymisen
merkeissä. Sitten oli Uurais-
ten, Petäjäveden ja Korpilah-
den miehet sullottu kaikkine
varusteineen junaan ja kiidä-
tetty Sakkolan asemalle. Siel-
tä oli marssittu tänne ja täällä
oli siitä liihtien olru.

Näin oli muodostettu patal-
joona joka myöhemmin tun-
nettiin "Lieskan pataljoonan"
nimellä.

Siinä oli vädrentämätön re-
serviläispataljoona. Pataljoo-
nan komentajakin oli reservin
kapteeni. Sotilaalta hän ei vai-
kuttanut vähimmässäkään
mädrin, hyvinvoivalta isäntä-

mieheltä hän näytti. Aktii-
viupseeristoa edusti pataljoo-
nassa vänrikki Salmine n yksi-
nään. Hän toimi kolmannen
komppanian päällikkönä.

Pataljoona oli rakentamassa

puolustuslaitteita Suvannon ja
Laatokan väliselle alueelle.

Yhtä ja toista oli jo tehty-
kin. Oli rakennettu kilometri-
mädrin moninkertaista piikki-
lankaestettä, niin tiukkaa, että
siitä ei olisi jäniskään läpi
päässyt. Oli kaivettu valtava
kaivanto peltoaukeiden poik-
ki. Siihen oli vihollisen hyök-
käysvaunujen mäiirä pyslih-
tyä. Oli siirretty valtavia ki-
venjiirkiileitä tiirkeimpien tei-
den ylityskohtiin. Niillä rultai-
siin tukkimaan ne tiet, mitä ei
voitu katkaista. Oli rakennetfu
konekivädriasemia ja kiväiiri-
miesten ampumakuoppia, kai-
vettu ampuma- ja yhdyshauto-
ja.

Paljon oli kuitenkin vielä
keskeneräistä, suorastaan
aloittamattakin. Kaivetut ja
katetut majoirustilat puuttui-
vat melkein kokonaan.

Esteitä Kirvesmäen edessä
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,,SOTAA EI TULE"
Täällä ei kukaan uskonut so-
dan sy§miseen. Jossakin
taemmissa portaissa, missä
tiedettiin asioista enemmän,
saatettiin ottaa sodan syttymi-
nenkin huomioon.

Odotettiin kotiinpääsyä.
Miehillä oli tåimän touhun

lisiiksi huoli perheestään ja
kotitöistään. Koskaan eivät he
levolle asettuessaan voineet
olla hetkisen ajattelematta,
miten siellä kotona tullaan toi-
meen. Joukossa oli vakavia
isäntåimiehiä, joista monelta
olivat kyntötyöt jääneet kes-
ken, oli kauppiaita ja muita
itsenäisiä yrittäjiä, joiden ko-
ko yrirys oli jäänyt vaimon
hoitoon, oli työmiehiä, joiden
viimeinen tilinviili oli jäänyt
kesken låihtiessä. Elåimä ja toi-
meentulo oli ollut niukkaa
miehen kotona ollessakin. Mi-
ten siellä nyt fullaan toimeen?

Viime päivinä olivat tavan-
omaiset huhut joukkojen lo-
mauttamisista alkaneet taas
liikkua. Putruttiin, että kah-
deksan prosenttia vahwudesta
pääsisi kotilomalle.

''ÄÄRIMMÄrxrN
VALMIUS"
Tiinä aamuna oli herätys suo-
ritettu kello viideltä, kun ta-
vallinen herätyksen aika oli
kello kuusi.

Jotakin sen täytyi merkitä!
Kaikkein toiveikkaimmat us-
koivat, että edessä on liihtö
kotiin. Laineen Matti,joka oli
ollut yöpäivystäjänä, olisi jo-
takin tiennyt, mufta hän aavis-
ti pahaa eikä puhunut tieto-
jaan. Yöllä kello kolme oli
tullut puhelinsanoma, joka oli
osoitettu kaikille yksiköille ja
se sisåilsi sanat: "Kaikkialla
iiiirimmäinen hiilytysval-
mius". Sen oli hän kirjoittanut
paperilapulle sekä herättänyt
komppanianpäåillikön, joka
oli sanoman luettuaan alkanut
pukeutua.

Tuskin oli aamuteestä sel-
vitty kun tuli käsky olla mars-
sivalmiina kello seitsemän.
"Harjoituspatruunat on vaih-
dettava koviin."

Työ sujui reippaasti. Mie-
het olivat iloisen uhon vallas-
sa. Tiesihän tiimä låihtöä jo-
honkin. Vaihtelu virkistää.

Sanallakaan ei kukaan edes
viitannut sellaiseen mahdolli-
suuteen, että sota saattaisi syt-
tyä aamuhänrärässä. Ei edes
mädräys kovilla täytetyistä
patruunavöistä näyttänyt he-
rättävän kurnmastusta.

Järjestäytyminen kävi nrel-
ktl kömpelösti. Ani harvoin
oli kokoonnuttu konrppanian
puitteissa.

Jostakin takarivistä kuului
Kinnusen ääni. Hän *- iän-
ikuinen pelleilijä - piti taas
omaa showtaan.

- Jospa Kinnunen jättää
nyt puhumisen minun huolek-
seni.

Siinä puhrri kolrnannen
joukkueen johtaja vänrikki
Toivo Rantamiiki Häo oli up-
seereista nuorin ja inrrokkain.

- Antaa olla!

SE ALKOI
SITTENKIN!
Hän käveli komppanian eteen.

Ennen kuin hän ennätti mi-
tään sanoa leimahti itäinen tai-
vaanranta liekkeihin. Koko
iläinen horisontti alkaen Laa-
tokalta ja jatkuen etelään niin
kauas kuin silmä kantoi peittyi
tummanpunaiseen hehkuun.
Yhä uusia ja uusia rulipalloja
syöksyi itäisen taivaanrannan
takaa kohti mustaa aamutai-
vasta.
Näky oli kaamea.
Se oli niin yllättävän usko-
maton, että sitä katselevat
rniehet luulivat näkevänsä
harhanäkyjä. Sen kaameutta

SA-kuva

ja epätodellisuutta oli vielä
omiaan korostamaan se seik-
ka, että koko tuo luonnonmul-
listusta muistuttava myllerrys
idässä tapahtui täydellisen hil-
jaisuuden vallitessa.

Hiiskurnaton hiljaisuus kes-
ti vajaan minuutin, mutta se

tuntui kestävän monin verroin
kauemmin. Kun räjähdysten
ääni sitten tavoitti kuulijansa
se tuli ukkosenjyrinää muis-
tuftavana pauhuna, mistä eivät
yksittäisten laukausten äänet
erottuneet.

Jokainen käsitti mitä tiimä
merkitsi. Vihollistykistö oli
suorittanut samanaikaisen fu-
lenavauksen koko Kannaksen
rintamalla.

Sota oli alkanut!
Vänrikki Rantamåiki katsoi

kelloaan. Se oli tasan seitse-
män.

- Se oli ensimmäinen ter-
vehdys ystävältämme ryssåil-
tä, hän sanoi.

Se laukaisi lumouksen. Jo-
ku uskalsi jo liikahtaakin, jo-
pa kuiskatakin jotakin vierus-
toverilleen matalalla äänellä.

Komppanian pä?illikkö tote-
si vain sen, minkä kaik'ki jo
tiesivät: Suomi oli nyt sodassa
Neuvostoliiton kanssa. "Em-
me ole vielä viilittömästi sota-
toimissa mukana. Rajalle on
matkaa parisenkymmentä ki-
lometriä. Me tulemme jatka-
maan varustelutöitä pääpuo-
Iustuslinjalla, joka kulkee täs-
sä. Meidän tehtäviimme on
asettua näihin asemiin puolus-
tukseen, laskea edestä vetäy-
fyvät viivytysjoukot läpi ja
pysäyttää jiiljessä tuleva vi-
hollinen. Pataljoonan puolus-
tuslohkon oikeana rajana on
Suvanto ja vasempana rajana
Mustaojan yläjuoksulla oleva
Mustaojan tukikohta.

Telttamajoiruksesta on luo-
vuttava kokonaan. Koska on
otaksuttavaa, että vihollisen
ilmatoiminta alkaa viilittömäs-
ti päivåin valjettua, aseffaa
kolmas joukkue kaksi koneki-
väiiriä ilmatorjuntaan. "

SEKAVIN TUNTEIN
Tiimä ensimmäisen sota-aa-
mun tilanneselosfus oli melko
pitkä, vaikka ei vielä likikään
tyhjentävä. Oli tavattoman
monta seikkaa, joista miehet
olisivat halunneet saada sel-
vyyden. Kukaan ei kuitenkaan
ryhtynyt esittiimään kysymyk-
siä. Ehkäpä he vaistosivat, et-
tä heidän kysymyksensä jäisi-
vät vastausta vaille. Olihan ti-
lanne jokaiselle yhtåi outo ja
ennenkokematon.

Ei ollut uskottu sodan sy§-
miseen. Jokainen tunsi itsensä
ja tietonsa kevyeksi joutues-
saan nyt vastakkain sen funte-
mattoman ja uhkaavan voi-
man kanssa, minkä voittamat-
tomaksi mainostettu Puna-ar-
meija muodosti.

Olihan meillä kaikilla taka-
na rauhanaikainen sotilaskou-
lutus. Kaikki tiesivät, miten
konekiväiirit asetetaan tuke-
maan jalkaväen hyökkäystä ja

Korsun tekoa Taipaleen;oella Y[1:n viimeisinä päivinä

Hän ryhtyi nyt jdrjestämään
komppaniaa ja saikin pian ne-
lirivin kunloon. C)dotettiin
komppanian päällikköä.

Pian aukenikin komento-
korsun ovi ja pitkä hahmo il-
mestyi sen valoneliöön. Siinä
oli komppanian päällikkö,
luutnantti Osmo Suontila, si-
viilissä konttorimies Säynät-
salosta.

Hän oli mies joka harvoin
esiintyi komppanian edessä.
Hän hoiti komppaniaa vähä-
eleisesti. Nyt hän liihestyi
komppaniaa tapansa mukaan
verkkaisesti kulkien. Ranta-
mäki valmistautui tekemään
ilmoituksen, mutta Suontila
huitaisi kädellään.
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miten tehokas puolustusase
konekivädri on. Elävää voi-
maa vastaan olivat he varus-
tautuneet mielestään melko
hyvin, eikä sen paljouskaan
ollut heidän huolensa aihe.
Todellinen huolten aihe olivat
hyökkäysvaunut ja lentoko-
neet sekä kaikenkarvainen ty-
kistö.

SODAN ENSI
ELKEET
Aamuhiimiirä oli ruskin vaih-
tunut pilvipoutaiseksi päiväk-
si, kun vihollisen lentotoimin-
ta alkoi. Suuret lentokone-
muodostelmat liukuivat Kir-
vesmäen yli. Ne lensivät tii-
viissä muodostelmissa, aivan
kuin lentonäytöksessä. Jon-
kinlainen näytös lienee todella
ollutkin kyseessä: vendläisen
sotilasmahdin esittely.

Kaksi konekiväiiriä oli il-
matorjunnassa eikä niillä ollut
maaleista puutetta. Kyllä ne
ampuivatkin, aivan tavatto-
masti ! Konekiväiireiden lisiik-
si kuului konepistoolin napu-
tusta sekä yksittäisiä kiväiirin-
laukauksia. Olipa joukossa jo-
ku sellainenkin, joka ampui
koneiden perään pienellä käsi-
pistoolilla tehostaen samalla
tekoaan kauhein kirouksin ja
nyrkinheilutuksin.

Pitkin päivää kuului rajan
suunnasta tykkien jyskettä.

Paikallinen väestö Metsä-
pirtin puolella oli herännyt
kranaattien räiskeeseen. Sen
liihtö oli paonomainen: tava-
raa vain mukaan sen verran
kuin kuormaan mahtui ja sir
ten tielle! Taipaleenjoen he
ylittivät Terenttilän lossilla.
Sitä tietä tulivat ensimmäiset
sodan uhritkin Terenttilän
koululle perustettuun joukko-
sidontapaikkaan.

Kun Kirvesmäessä kerrot-
tiin, että oli tuotu kaatuneita,
tuntui kaikki unenomaiselta:
eihän tiimä voinut meitä kos-
kea...

Hiukkasen ennen vihollisen
ilmestymistä tukikohtien
eteen saatiin korsu valmiiksi.
Kempin rykmentin komppa-
niat, jotka myöhemmin ottivat
nämä tukikohdat haltuunsa,
nimittivät sitä neloskorsuksi.

Jäätiin odottamaan vihollis-
ta. tr

O. A. HEIKKINEN

Olipahan melkoinen
ulkomaanmatka!

o
TÄMÄ KERTOMUS paikor-
tuu itärintaman eteläisimmän
kärjen tuntumaan, Kaukasus-
vuoristoon erääseen laaksoky-
lään.

Aikaan ja paikkaan, jota
muistelen, sisältyl joukkom-
mekin osalta raskaita ja anka-
ria taisteluja, ehken kunniak-
kaita torjuntavoittojakin
sen ajan mittapuun mukaan.
En kuvaa kuitenkaan varsinai-
sia tulitaisteluja, sillä niitä on
kuvattu monissa muistelmis-
sa, kirjoissa ja viimeksi SS-

Vuorilla palaa

MUMSUKSEN
MNJONEISSA

Kaikkeen ne
suomalaiset
kerkesivät!

Itärintaman
eteläisimmässä

kärjessä
Kaukasusvuoristos-

sa taistelevan
suomalaisen SS-

pataljoonan
miehillä oli outo
ympäristö, joka
pani metsiin ja

järviin tottuneet
korpisoturit kovalle

koetukselle.
tys.-l
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pataljoonamme historiassa.
Pyrin vain piirtämään jonkin-
laisen kuvan kylästä, sen asu-
jamistosta ja tekemisistä tais-
telujen laitamilta 

- 
s6d3n

sunnuntaista, jos noin voi sa-
noa.

RAUHALLINEN KYLÄ
Tsikolan kylä on kaukana
Kaukasusvuoriston pohjois-
rinteellä Terek-joen yläjuok-
sulla. Kertomukseni aikoihin,

ret. Alhaalla vuorten rinteillä
kasvoi vielä vihreä metsä,
huippuja hopeoi ikuinen lumi
ja jää. Kylän reunaa kiertelee
Terek-jtrn sivuhaara, jossa
oli voinralaitos.

Asukkaat asuivat kotiensa
kellareissa ja rohkeimmat
huoneissakin. Keittivät "ku-
kuruusaa". maissiviinaa, ja
vaihtoivat sitä meille leivällä
ja säilykkeillä. Olivat hyvää
pataa meidän kanssamme ja
toimivat samalla vihollisen

peettoman paljon ritinää ja
rusketta. Paikallaan pellossa
kykkivälle viholliselle siellä
liikkuja oli helppo saalis.

Eräänä yönä suoritimme
ajojahtia juuri tuollaisessa vii-
dakossa. Eksyin joukosta jos-
sakin vaiheessa. Voi sitä or-
porrden tunnetta! Ei aavistus-
takaan suunnasta, ei omista
joukoista ja vihollisia oltiin
metsästämässä. Ei Suomen
salot eikä korvet koskaan ol-
leet tuntuneet niin tylyiltä kun
tuo maissipelto Tsikolassa!

PARTISAANEJA
VASTAAN
Kylän lähettyvillä oleva voi-
nralaitoksen uoma oli melkein
kuiva. Partioiden kulkiessa
puolin ja toisin se oli erin-
omainen suunta- ja kulku-ura
sysipimeinä öinä. Joulukuun
neljäntenä päivänä käytiinkin
ratkaisutaistelut uonlassa ja
sen läheisillä kukkuloilla. Sil-
loin venäläiset pyrkivät Iitistä-
mään suursaaliin - herkku-
palana vihatut suomalaiset!

Uoman takana levisi jokin
kylä vuoren rinteitä tavoitel-
len. Siellä naapuri valmisteli
hyökkäystä alkutavoitteena
kahden saksalaisdivisioonan
rnotittaminen ja tuhoanrinen.
Kylä ei kuulunut kummalle-
kaan riitapuolelle, se oli ei ke-
nenkään-maata.

Olimme partiossa tuossa
aavekylässä eräänä joulukuun
alun yönä. Johdolla lienee ol-
Iut sama pelonomainen aavis-
lus kuin meilläkin - että vuo-
rilta on jotakin valumassa alas
ja että se jokin ei tiedä hyvää
meille kutsumattomille vie-
raille. Sitä olimme nyt selvit-
tämässä. Partiomme oli kai
kuusi tai seitsemän "tuplava-
paaehtoista" toiminnan polt-
topistettä hakevaa miestä.

Yö oli hiljainen. Jostakin
takaa kuului järeämpi vuoris-
totykin lähtölaukaus. Olimme
ihmeellisessä mutkassa ja ve-
näläiset tuntuivat olevan joka
suunnalla - motissa ei sen-
tään ainakaan vielä oltu.

Jossakin edessä lepatti va-
loammuksen kalpea valo.

Puolin ja toisin olivat vartiot
valppaina, sillä yhtenäistä lin-
jaa ei ollut ja silloin ei tiedä,
mistä suunnasta vaara on tu-
lossa.

Kylän aavemaiset mökkiri-
vit tuntuivat kätkevän suojiin-
sa arvaamattoman vaaran. Va-
roen aukeita hiivimnre seinän-
vieruslt'rja pitkin hengitystä pi-
dätellen, kuulostcllen ja ainl
valmiina etuly«intiin. Sisälle
huoneisiin enlme menneet.
sillä ovien aukominen olisi ai-
heuttanut tarpeettomia ääniä.
Pihan puolella oli taloissa jon-
kinlainen puutarha tai kasvi-
maa ja risuista rakennettuja
kojuja. Tämä oli varmaan sitä
kolhoosin yksityishallinnassa
olevaa omaisuutta.

Nänrä pihat tarjosivat erin-
omaiset piilopaikat suurem-
millekin joukoille. Ne tarkas-
tettiin partioilla siitä huolimat-
ta, eltä kulku niissä oli vai-
keaa ja vaarallista.

Olin juuri suorittamassa täl-
laista sisäpihan tarkastusta
kun kuulin aivan läheltä jotain
rapinaa ja hengityksen tai
mieluumrnin huohotuksen
ääniä. Paikka oli täysin pimeä
eikä millään voinut nähdä,
mikä nuo äänet aiheutti. Het-
ken kuulosteltuani hiippailin
kertomaan toisille havainnois-
tani.

Koska emme olleet tavan-
neet kylässä tähän mennessä
kristittyä sen enempää kuin
ristimätöntäkään sielua, oli
yhteinen päätös ottaa asiasta
selvä perusteellisemmin kuin
kuulohavainnon perusteella.
Nythän voi tarjoutua tilaisuus
vaikkapa vangin nappaami-
seen ja niitähän tällaisissa ti-
lanteissa aina kovasti kaiva-
taan.

Ei muuta kuin vanhalla ru-
tiinilla suoritettu nopea suun-
nistelma ja toimeksi vaan!

Havainnon tekijänä sain
kunnian varsinaisen tehtävän
suorittamiseen SS-Schiitze
N urkkala lähimpänä varmista-
jana. Sieppaus sovittiin suori-
tettavaksi mahdollisimman
äänettörnäst i.

Minulla oli aseena puukko
löysästi tupessa, kaveri oli tu-

marras-joulukuulla 1942, se

oli pienehkö liejuinen kylä,
jota ympäröivät kolhoosien tai
sovhoosien laajat maissi- ym.
viljelmät ja laajoilla laitumilla
käyskentelivät satalukuiset
karjalaumat, ilman paimenia.
Olihan tosin joskus jomman
kumman puolen sotilaita aja-
massa karjalaumoja omalle
puolelleen, mutta tykistö ja
urkupyssyt hajottivat kyllä se-
kä laumat että paimenet.

Mökkiröllir olivar puusta ja
savesta. Jonkinlaista raken-
nuskaavaakin Iienee noudatet-
tu, koskapa kylää halkoivat
paikoin leveätkin kadut.

Keskikesän aikana paikka
saattaa olla kauniskin, mutta
nyt se ei ollut. Kaikenlaiset
sotatyökoneet olivat myllertä-
neet sen liejuvelliksi. Ympä-
rillä kurkottelivat taivasta pe-
Iottavan jylhät Kaukasusvuo-

tiedustelijoina: livistivät 1'ön
aikana tukikohtien välistä
omiensa luo ja palasivat pian
"serkun" luota vierailulta.

Käsky oli käynyt asettua
siilipuolustukseen Tsikolaa
ympäröiville kukkuloille.
Marraskuun 2-5. päivänä val-
mistui ensimmäinen potero
tuon kylän laitamille. Lapiois-
ta oli huutava puute. Vuoro-
tellen kukin teki mittojensa
mukaisen poteron.

Yöllä suoritimme vartioin-
tia, ihailimme Kaukasusvuor-
ten kauneutta, pelkäsimme
pahinta vuorilla loimottavista
sadoista sotilaiden ja partisaa-
nien nuotioista ja partioimme
tukikohtien välimaastoa. Laa-
jat pellot, joissa kasvoi yli
miehenmittainen maissinkor-
si, olivat hirvittävää partio-
maastoa. Kylminä öinä pie-
ninkin liike siellä aiheutti tar-

Maata vallataan §lä §lältä
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livoimaisemmin varustautu-
neena.

PÄSSINSIEPPAUS
Hiivimme kuin intiaanit ää-
nettömästi kohden äänen ai-
heuttajaa. Taivasta vasten kat-
soen erotin aivan lähellä pie-
nen kojun, josta kuului hätäis-
tä Iiikehdintää. Tunnustelin
käsin ja sainkin sormieni tun-
tumaan risuista rakennetun
kojun seinän. Sisällä olija tai
olijat aavistivat varmaan vaa-
ran läheisyyden, sillä hätäinen
huohotus tuntui tihenevän -taisipa siinä omakin sydän lä-
pättää kuin lampaan saparo.

Otin jo puukon käteen, kai-
ken varalta, ja haparoin
oviaukkoa. Löysinkin sen
suhteellisen helposti.

Ovea ei ollut, vain aukko.
Työnsin siitä käteni hyvin va-
rovasti tarttuakseni kiinni..si-
sällä olijaan aikomuksenani
vetäistä naapuri ulos. jossa
yhdessä Nurkkalan kanssa
suoritettaisiin seuraavat siep-
paamiseen kuuluvat toimenpi-
teet.

Tunsin jo vaistomaisesti,
että sormenpäiden lähellä oli
jotain. Hajuakin tuntui tun-
keutuvan kojusta. Varovasti
hivutin vapaana olevaa kättäni

- 
ja kiinni oli! Mutta voi §un

saakuri - partisaani oli pässi!
Käteni kouristi pässin takavil-
loista ja niiltä paikkeilta. jois-
ta sukupuoli oli heti havaitta-
vissa. Menin kaverin luo ja il-
moitin asian sekä sen, mihin
olin käteni iskenyt. Oli hyVä,
että pimeä yö peini kaverin il-
meet! En ollut nyt siinä mie-
lentilassa, että olisin sietänyt
irvistelyä.

Ei kuitenkaan niin pahaa et-
teikö jotain hyvääkin. Niinpä
nytkin: kun tehtävämme oli jo
lopussa, päätimme ottaa päs-
sin mukaan ja panna sen sui-
hin eikä turpiin.

Määräsin itseni hakemaan
saaliin, sillä jaettaessa voisi
hakijalle lohjeta isompi kap-
pale paistia. Kaiken varalta
noudatettiin edelleen hiljai-
suutta. Päätettiin tainnuttaa
pässi kolkkaamalla ja sitten
vähin äänin kuljettaa se kuivu-

neen Joen uomaan, Jossa se
sitten lopullisesti teurastettai-
siin.

Ettei vain pässi ollut karan-
nut kojusta? Siellä tuntui ole-
van! Tartuin nyt kaksin käsin
villoista kiinni ja vetäisin -mutta ei tullut muuta kuin päs-
sin hätähuuto! Se oli kaulas-
taan narulla köytetty kojun ta-
kaseinään ja nyt vasta selvisi,
miksi se ei ollut karannut
ovettomasta kojusta.

Kylän aavemainen rauha oli
hetkessä pois pyyhkäisty päs-
sin hätähuutojen kaikuessa
hiljaisessa yössä. En tiedä vie-
läkään, mistä ihmisiä nousi!
Joka tapauksessa niitä tuntui
olevan kaikkialla huutamassa

- mitä, se jäi arvoitukseksi.
Ei ollut aikaa ottaa selvää, oli-
ko niillä vain aikomus puolus-
taa pässiään vai ehkä siepata
meidät.

Koska Iaukaustakaan ei am-
muttu, oletin ihmisten olevan
kylän asukkaita. Saaliista en
kuitenkaan aikonut luopua
noin vain ja voimallinen ny-
käisy toi pässin sekä kojun ta-
kaseinän kappaleen Nurkka-
lan pistoolin perän ulottuville.
Kolkattu saalis sylissä alkoi
pikataival joen uomalle.

Tuota kilpajuoksua muistel-
lessa ymmärtää suomalaisten
urheilijoiden sopeutumisvai-
keudet vuoristoilmastoon!
Kantamusta välillä mieheltä
toiselle vaihtaen pässi kiiti sa-

^lamasotavauhtia joen uomal-
le. Välillä se yritti vaihdon ai-
kana karatakin, sillä juoksun
vauhti lienee ollut sille hyvää
tekohengitystä.

Melu takanamme vaimeni
ja loppui melko pian, joten ol-
tiin varmoja, ettei takaa-ajoa
ollut aloitettu. Aikanaan saa-
vuimme välitavoitteeseen,
jossa saaliimme sai Iopullisen
käsinelyn ja seuraavan aamun
hämdrissä kalusimme jo puo-
liraakaa Iampaankinttua. Ruo-
kahalua lisäsi vuoristosta al-
kanut harvahko raskaiden
aseiden tuli.

TAISTELU KYLÄSSÄ
Raa'an pässipaistin jälkiseu-
rauksia potiessa joulukuun

§
\.

Å';4ry#;ä_å r',
Onko alueella vierasta väkeä? Partio tarkastaa maastoa

neljännen päivän aamuna ai-
kaisin alkoi massojen valumi-
nen vuorilta pässivarkaiden
kuten muidenkin pyyhkäise-
miseksi pois taisteluvahvuu-
desta. Painopiste oli jo en-
nemmin kertomani kuivuneen
joen uoman suunnalla, joten
kylä. jossa seikkailimme, ei
liene ollut tyhjä sotivistakaan
joukoista. Sotilaat olivat pai-
nuneet maan alle, sillä juuri
tuon kylän kellareista jäivät
vangiksi mm. hyökkäävien vi-
hollisrykmenttien komentajat
esikuntineen ja toinen vielä
vaimoineen.

Päivän taistelut olivat ko-
vat. Kaksi suomalaista va-
paaehtoista, Könönen ja Pyyh-
tiän Yrjöpiirsivät teoillaan ni-
mensä lähtemättömästi mei-
dän mukanaolleiden mieliin.

IItahämärissä taistelut pai-
nopistesuunnassa laimenivat.
Tenomaan osasto, johon kuu-
luin, täydensi patruunavaras-
tojaan ja marssi länteen. Taru
kertoi päivän aikana saksalai-
sen komppanian jääneen siellä
hyökkääjien jalkoihin ja tu-
houtuneen. Tarinan todenpe-
räisyyttä en ole voinut mistään
tarkistaa, mutta seuraavan yön
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pieni välikohtaus tukee tuota
huhua.

Tulimarssimme pysähtyi
kukkulalle laajan tasangon
reunaan. Kukkulalla oli suur-
takin suurempi kolhoosinavet-
ta täynnä rupikinttuisia lam-
paita. Kyllä siinä häipyi pais-
tin halut, kun katseli noita eli-
koita!

Kun eteenpäin ei päästy, tu-
li käsky kaivautua. Maa oli
pehmyttä öljyistä multaa, jo-
ten poterot olivat hetkessä riit-
tävät taisteluun ja asumiseen.
Nyt oli minullakin oma lapio.
Päivällä sain sen naapurin so-
tilaalta, jolle se oli käynyt tar-
peettomaksi. Työn tehoa lisäsi
edestä kukkuloilta tuleva eri
aseiden harvahko tulitus. Vi-
hollisen hallussa oleva kylä
näkyi illan hämyssä etuva-
semmalta laaksosta, josta ase-
miimme näkyi vain talojen
kattoja. Suoraan edessä ja oi-
kealla olevat hallitsevat kuk-
kulat olivat suurimmaksi
osaksi naapurin miehittämät,
joten elintila omalla kolhoosi-
navetalla oli arveluttava.

Aikaisemmin tässä lienee
ollut jotain huoltoporukkaa,
koskapa suuret polttoainetyn-
nyriröykkiöt peittivät näky-
vyyden asemista. Joku nero
keksi vierittää niitä alas laak-
soon hälyttimiksi. Yön aikana
ne olivatkin enemmän kuin
tarpeellisia, sillä näkyvyyttä
ei ollut edes aseen tähtäimeen
saakka.

Nopeasti elelän ilta muut-
tuu yöksi. Päivän työt olivat
taas päättyneet ja väsyneet so-
tilaat vaipuivat poteroittensa
pohjalle päällystakki pään yli
vedettynä suojaksi yön kyl-
mältä ja vihollisen vainolta.
Kummaltakaan tuo ei tainnut
paljon suojata.

Asemiemme läpi johti tie-
pahanen edessä olevaan vihol-
liskylään. Poteroita kaivettiin
aivan tien tuntumaankin ja
jossakin niistä piti olla vartio-
miehen, mutta ei ollut - ei
ainakaan hereillä-

SUKLAAT
VIHOLLISELLE
Heräsin joskus yöllä yliluut-

nantti Tenomaan hurjaan huu-
toon. Tottumuksen tuloksena
työnsin aseen piipun ensim-
mäisenä ylös poterosta valmii-
na laukaisemaan heti aiheen
ilmaantuessa.

Aihetta ei ilmaantunut.
Edessä tasangolla mennä jyr-
räsi neljä saksalaisten kuo-
mulla varustettua kuorma-au-
toa. Liejuinen tie ja raskaat
kuormat vaativat pienen vaih-
teen, joten ne ulvoivat kuin
panssarivaunut, joiksi niitä
ensi hätään luulinkin. Siellä
ne mennä jyristelivät viholli-
sen hallussa olevaan kylään
takavalot vilkkuen!

Jo alkoi vilkkua valoja ky-
lästäkin, kun naapuri valmis-
tautui vastaanottamaan ilmai-
sen ja helpon ase- ja muona-
täydennyksen. Pian kipinöir ät
autojen edessä konekiväärillä
ammutut valojuovat ja pian ne
myös havaitsi etummaisen au-
ton kuljettaja. Kuultuaan huu-
tomme ja sen, kuka kylää n1 t
hallitsee, ottivat autot oikein
pirssimiehen käännöksen -niin jyrkästi, että yksi auto
huojui hetken ja kaatui klljel-
leen. Auto jäi välimaastoon
suklaa- ym. lasteineen mo-
lemminpuoleisen evakuoinnin
kohteeksi. Vartiomiesten lai-
minlyönti ei ole millään puo-
lustettavissa ja kaipa he saivat
siitä kuulla kunniansa.

Aamupuoleen yötä olin
vuorollani vartiossa tui jotta-
massa pimeään yöhön. Ty'n-
nyrihälyttimiltä kuului peltien
kalinaa. Tunnussanaan ei tul-
lut vastausta ja kun valoam-
muksia ei kai ollut edellisen
aamuyön ja päivän suurkulu-
tuksen vuoksi käytettävissä,
lähetettiin lyhyitä kk-sarjoja
selvittämään tilanne. Sen jäl-
keen ei kuulunutkaan enää
tynnyrien ääntä. Aamun ka-
jossa selvisi surullinen näky:
hevosen varsa oli yöllä eksy-
nyt tynnyreiden joukkoon ja
siltä oli mennyt takajalat poik-
ki kk-suihkuissa. Eläimen
kärsimykset lopetettiin koh-
dalleen osuvalla sarjalla.

Aamuteen juonnin keskeyt-
ti "Hitlerin urkujen" parkumi-
nen aivan asemiemme takana.
Ääni on niin selkäpiitä karmi-

va, ettei siihen ikinä totu sen
enempää kuin käärmeen näke-
miseen. Äänessä voi kuvitella
olevan jotain alkukantaisten
hirviöiden äänestä, kuorsaa-
vaa jylinää. Nytkin taisi jolta-
kin rommitee läikkyä maahan,
kun nuo aseet tietämättämme
alkoivat kuorsata selän taka-
na.

Tuon jylinän mukana alkoi
lappaa saksalaisia armeijan
miehiä tasangolle suorassa
vitjassa. Viimeisenä kaasutteli
kuorma-autoja korkeine kuo-
muineen. Mennessään ase-

SAKSALAISTEN
HöLMONTOLMÄYS
Näky oli juhlava saksalaisten
ryhmittyessä edessämme au-
kealla arolla. Ryhmittyminen
tapahtui varmaan jonkinlai-
sessa notkossa, näkösuojassa
venäläisiltä, ja aamukin oli
vielä aika hämärä. Muutoin-
han venäläisten tuli olisi tap-
panut hyökkäykseen lähtijät jo
lähtöasemiinsa.

Heti liikkeelle lähdettyään
saksalaiset olivat kuin tarjotti-
mella edessä ja oikealla sivus-

Onko reitti vagaa? Saksalainen huoltokolonna lähdtjrssä eteen

miemme läpi saksalaiset soit-
telivat suutaan - heidän oli
muka pitänyt tulla tekemään
työ, johon finnepojat eivät
pystyneet! Totuushan lienee
ollut, että me olimme annetus-
sa tavoitteessa. Ei ainakaan
ollut yritetty eteenpäin tähän
tulomme jälkeen.

Kaiken varalta siirryin pak-
kiporukkalaiseni kanssa pote-
roon, sillä vartioaikanani yöl-
lä olin todennut läheisillä kuk-
kuloilla it-tykkejä. pst-tykkejä
ja konekivääreitä asemissa.
Jossakin vaiheessa ne kokeili-
vat putkiaan.

talla olevien putkien ulottuvil-
Ia. Vankkumattoman varmasti
marssi preussilaisen koulutuk-
sen saanut sotilas eteenpäin,
kohden tavoitetta 

- 
ja suo-

malainen soturi painoi saman-
aikaisesti päätä syvemmälle
poteroon.

Ja se alkoi! Ei malttanut
katselijaosastossakaan olla
piilossa. Näytelmä oli suoras-
taan pelottavan jylhä: tuolla
tumpuni it-tykki, useampikin,
tuolla kaartui konekiväärin
valojuovien ketju ja jalkavä-
kiaseet täydensivät orkesteria.
Olen lukenut sadoista kerto-
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Synkkä on yö...

muksista. että venäläiset am-
puvat yli. Saksalaisten onnek-
si niin tapahtui nytkin. Pahin
ryöppy lienee iskenyt meidän
s1'yttömien katselijoiden nis-
kaan ja pitkälle takamaastoon.

Pian alkoi arolta kuulua
ääntä: kuin vauhkoontuneen
lehmikarjan laukkaamista, jo-
kaisella kello kaulassa! Enää
eivät rivit olleet suorat, kun
saksalaista lappoi asemiimme
ja takamaastoon lapion ja kaa-
sunaamariputken soitellessa
tahtia. Meidän kiitostemme
saattelemina hullun tölväyk-
sen tehneet häipyivät Tsikolan
kylän suuntaan nuolemaan
haavojaan.

Saman päivän iltana, tai-
vaan ollessa auringonlaskun
aikaan verenpunainen, vallat-
tiin kylä suomalaisten tiedus-
telun ja tulen turvin.

Ilta oli kurja. Matalalla laa-
hustavat pilvet alkoivat valut-
taa vettä ja lumiräntää. Pote-
rot olivat vesi- ja liejukuop-
pia. Kun potero oli yhdistetty
työ-, makuu- ja oleskelupaik-
ka, ei olemisessa ollut hurraa-
mista. Venäläiset vihoissaan
ampuivat raskailla tykeillä
vuoristosta höysteeksi jo muu-

tenkin ankeaan oloon niin että
poteroita niiden vastenmieli-
syydestä huolimatta piti jos-
kus käyttää.

Tenomaa pelasti erään soti-
laan hengen, kun pudotti hä-
net vetiseen poteroon. Olim-
me kai kaikki nousseet maan
pinnalle. Vuorilta kuului jäl-
leen vaimea Iähtölaukaus ja
hetken kuluttua raskas ammus
rysähti keskellemme. Teno-
maa seisoi erään poteron luo-
na, jonka reunalla pääUystak-
kinsa päällä istui "huoneis-
ton" omistaja. Vaiston vaiko
vahingon ansi(',ta Tenomaa
kaatui liejukuoppaan vieden
mennessään maassa istujan.
Päällystakki, jonka päällä toi-
nen oli hetki sitten seisonut ja
toinen istunut, oli riekaleina,
monttuun pudonneet vain ku-
raisia.

Suomen itsenäisyyspäivän
palelimme ja kiroilimme vielä
samoissa kuopissa. Seuraava-
na päivänä hautasimme Tsiko-
lan taistelussa kaatuneet tove-
rimme räntäsateen valuessa
poikiemme viimeiseen leposi-
jaan. Sota oli taas niittänyt sa-

!
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Persoonallisuuksia

AMMATTIMIE.
HEN TYOTA
Komppania Pohjan-
maan Jääkäripataljoo-
nan varusmiehiä oli ke-
sällä 1933 komennettu
Nivalaan avustamaan
poliisia järjestyksen yl-
läpidossa kukistettaessa
ns. pulamiesten konika-
pinaa. Sotilasjunan
saavuttua Nivalan ase-
malle oli vastassa jouk-
ko "kapinallisia", jois-
ta yksi veti teatraalises-
ti rinnuksensa auki ia
huusi:

- Tässä on yksi ka-
pinallinen! Ampukaa
nyt, perkeleet!

Niftke Pärmi oli seu-
rannut esitystä sivum-
malta ja saapui nyt pai-
kalle virkahtaen kui-
vasti:

- Duoda - tuliko-
mennot täiillä annan
kyIIä minä.

KAVERI OLI
YLPISTYNYT
Jääkiirit tunsivat lujaa
keskinäistä yhteenkuulu-
vuutta ja pitivät yksityis-

tilaisuuksissa toisiaan so-
tilasarvoista riippumatta
kavereina ja veljinä. Vi-
rallisissa tilaisuuksissa
oli tietenkin esiinnyttävä
arvokkaammin ja joskus
tahtoi etiketti seota.

Kenraali Hugo Viktor
österman oli kerran tu-
lossa tarkastamaan Ka-
dettikoulua, jonka johta-
jana toimi Eversti Into
Erkki Salmio. Kadetit
olivat jiirjestäytyneet
käytävälle riviin ja Sal-
mio lähetti koulun varus-
varaston hoitajan jääkäri-
vääpeli Emil Johannes
Raudan ulko-ovelle
odottamaan sotaväen
päällikön tuloa tehtävä-
nään ilmoittaa siitä Sal-
miolle niin ajoissa, että
tiimä ehtisi antaa oikeat
komennot.

Seisottiin ja odotettiin.
Sitten Rauta pisti

päänsä ovesta ja virkahti
sukkelaan tapaansa:

- Hei Into! Nyt se

Hugo tulee!
Seuranneessa tarkas-

tuksessa kenraali hiukan
ihmetteli kadettien iloisia
ilmeitä.

Tarkastajalla oli tapa-
na tervehtiä kädestä kaik-
kia upseereja, mutta ei
muira. Näin hän ohitti
myös rivin loppupäässä
seisovan Raudan, joka
kenraalin mentyä ohi
kuiskasi naapurilleen
niin kovaa, että kaikki
sen varmasti kuulivat:

- Lockstedtissa aina
sama soppajono - haista
sinä Hugo paska!

Kenraali ei ollut kuu-
levinaan ja tarkastus jat-
kui arvokkaasti.

Antti Keskisaari, Helsinki
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Sinisen Prikaatin miesten korsu Krivillä on saanut uljaat koristeetERKKI KEMPPI

Asemasotavaiheen
aikana oli rintamilla
hiljaista - päivät
kuluivat yksi
kerrallaan
seuraavaa lomaa
odotellessa.
Kokenut ja hyvin
johdettu joukko ei
kuitenkaan antanut
näennäisen
rauhallisuuden
pettää itseään. Se
tiesi, että kuolema
oli aina vaanimassa.

ASEMASOTA tässä Äänisen
ja Seesjärven välisen kannak-
sen avainkohdassa oli jatkunut
jo toista vuotta. Eversti Kai
Savonjousen Sininen Prikaati
eli hiljaiseloaan.

Talvi teki jälleen tuloaan.
Marraskuisen yön aikana oli-
vat huurre ja vähäinen lumisa-
de saaneet maan kokonaan
peitetyksi.

Aamuhämärissä ilmestyi jo
ensimmäinen lumipukuinen
soturi yhdyshautaan kiikariki-
vääri kainalossaan.

- Tuliko erämies ensilu-
mille? kysäisi vartiomies si-
vulleen vilkaisten.

- Työtähän tämä - ei sen
kummempaa, vastasi tarkka-
ampuja verkkaan.

Martti Til/i, natsaton tykin-
johtaja, nujui päivän aikana
vihollisen pesäkkeeseen suun-
natun ja kohdistetun suora-
suuntaustykkinsä takana val-
miina mihin tahansa ja milloin
tahansa.

Äkkia alloikin vastapuolel-
ta lepattaa konekiväärin suu-
liekki - 

juuri tuosta pesäk-
keestä. Luotiryöppy takoi tyk-
kiaseman suojavallia.

Tilli, Haminan poika, tar-
kisti vielä nopeasti suuntauk-
sen ja painoi nastaa. Tykki jy-
sähti ja konekiväärin räiske
loppui siihen.

Hetken kuluttua kuului vas-
tapuolelta vaimeita kranaatin-
heittimen poksahduksia, läh-
tölaukauksia - Ivan pisti na-
kuja putkeen.

- Suuttuapas nyt tommo-
sesta! jahkasi Martti nakujen
räiskiessä aseman ympärillä,
vaikka kyllä jo aikaisempien

kokemusten mukaan tiesi vas-
tauksen aina tulevan.

Herätys oli taas tänäkin aa-
muna suoritettu puolin ja toi-
sin.

***

Neljännen pataljoonan eli ma-
juri Sven Oskar Lindgrenin
Vallilan pataljoonan lohkolla
oli Elannon mäkeen sijoitettu
kaksi panssarintorjuntatykki-

Vallilan pataljoonan rohkea ja rä-
mäpäinen komentaja Sven Oskar
Lindgren

Arkl-
ll r II II

paMaa
Krlvl llä

I
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ryhmää. Toisen tykin johtaja-
na toimi korpraali Terövöi-
n e n, lev eäharteinen ja puoliki-
reä mies, mutta taistelutilan-
teessa tyyni ja tehokas - se
tiedettiin komentokorsussa-
kin. Tykkiryhmän korsuun
työntyikin komppanianpäälli-
kön taistelulähetti sotamies
Tainio ja toi kapteeni Saari-
sen terveisinä tiedon Teräväi-
sen ylentämisestä alikersan-
tiksi.

Etulinjan aamu alkoi toime-
liaasti.

Panssarijääkäri Klemetti
kopisteli lumet kengistään pa-
latessaan yön vartiotuurilta.
Riisuttuaan manttelinsa hän
kohenteli kaminaa, lisäsi sii-
hen muutaman puupökkelön
ja asetti vedellä täytetyn pak-
kinsa sen suorakaiteen muo-
toiselle keittotasolle. Sitten
hän jäi laverin reunalle istu-
maan odottaen keitoksen kie-
humista.

Vesi alkoi hiljaa porista.

- Sua yli kaiken mä rakas-
tan... sekottui kiehuvan veden
sihahteluun keittäjän hyräily.

- Niin varmaan, mutta an-
napa vanhan koisia! urahti la-
verilta Miehikkälän poika uni-
sella ja tyytymättömällä ää-
nellä.

Kun sumppi oli valmista,
alkoi päitä kohoilla peittoina
olevien manttelien alta.
Römpsän kansia ojenneltiin
korvikkeen keittäjää kohti
kuin onkia veteen ja niin kävi,
että oli keitettävä vielä toinen-
kin pakillinen - vasta sitten
riitti kannellinen jokaiselle.

Korsun vanhin makaili yk-
sinäisellä ikkunasektorin vie-
reisellä petillään. Näköala ei
ollut ihmeellinen: seinän pi-
tuinen laveri ja seitsemän mie-
hen hikiset jalkapohjat kovia
kokeneissa villasukissa. Kor-
sun katoksi oli rakennettu pa-
rin metrin paksuinen maa- ja
kivikerros tukevien hirsien
päälle, joten turvallisuuden
piti olla taattu aina kasapanok-
seen ja kuusituumaiseen kra-
naattiin saakka - laskelmoi-
tiin.

Vasta muonantuojan ääni
herätti torkkujat lopullisesti

- tehokkaammin kuin muu-
tama tukikohdan maisemiin
jysähtänyt kranaatti.

Juttu alkoi kiertää korsussa.
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Alkuun oli enimmälti äänessä
jykevätekoinen panssarijääkä-
ri Luotoptthellen verkkaan -kuin lyijynpala kielellään.

- Kaikenmoista... Kerran-
kin koti-Kannaksella tehtiin

Porlammella motti - 
jo oli

tiiönää...

- Ja Sommeella! Oisitte
pojat niihny, kun Forström
piiskalla soitti porilaisten
marssia! Putki höyrysi ja maa-

Sinisen Prikaatin miehiä Krivin
vastahyökkäyksen aikoihin

li suli...

- Oli Niemeläisen patal-
joona lujilla silloin Kämäräl-
Ia...

- Ja tämä Krivin valtaus
toiseen kertaan, kun Sissipa-
taljoona lähti ja Viitonen jäi
jumiin!

- Malun asemalla painoi
veniiläinen jo kiilaa kohti Kar-
humäkeä...

- Yläkanttiin hujautettiin!
Pelotta veti Linkku Nelosta:
pää pystyssä siinä missä joku
konttasi ja selkä viihän kyy-
ryssä, kun olisi pitänyt ryömiä

- se oli vientiä eikä nykytys-
tä.

- Sven on aina Sven...

- Meni pussin suu kiinni
eikä siperialaisrykmentistä
tainnut jäädä sanan viejää
Uralin taa...

- Entäpäs omat menetyk-
set?

- Mitäpä niistä enää -Kontkasen pojallekin kävi
kalpaten...

Aukeaako? SA-kwa

Aivan kuin väsyneenä Luo-
to sitten kellahti raskaasti la-
verille selälleen ja alkoi tuijo-
tella pihkaa valuvia jykeviä
kattohirsiä.

- Tulipahan puhuttua -

I
I
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nyt voisi olla vaikka viikon
hiljaakin.

,<**

Soppakuski oli tulossa. Laon-
rila kopisteli pakkinsa puh-
taaksi. Jono syntyi Iuonlevasti
tykkiryhmän painellessa villa-
paitasillaan ulos nräkitöppärän
kupeeseen, jossa muonahevo-
nen jo seisoi pää riipuksissa.

Keiton jakelu alkoi - kau-
ha upposi tonkkaan hätäile-
mättä ja tasapuolisesti: yksi
täysi kauhallinen ja puoli li-
säksi, jokaiselle kyllä riitti.

HooTeeKoosta tullut poika
tuumaili:

- On se tuo Suominent<tst
kokki niihin Koikarin vesihui-
lun keittäjiin verrattuna. --
Katos nyt tätäkin, Olli: k{ris-
tetty ja tiristetty joka sorttiin
ja kanttiin - 

jopa teki koni-
vainaasta kunnon sörsselin!

- Eikös se korpraali Lauri-
lakin jotain, muonamikko, jo-
ka opettajain lehteä räälläkin
lukee? Sen leipäkojun lattia ei
kyllä yhtään 'vuoda', selvensi
asiaa Hylkilö.

Kappas Uunoa! Ensi
vuonna sinut ylennetään Ee-
meliksi, kun tuonkin hoksasit,
naljaili Honkimäki.

Sinisen Prikaatin miehet oli-
vat voimansa tunnossa. Ava-
rasti Kalle selittelikin:

- Jaa tasavertainen poruk-
ka? Jos nyt jotenkin tuon vie-
reisen JR 5:n kanssa, mutta
muiden suhteen on ero kyllä
selvä: se on kuin sinkkivaije-
ria meillä ja muilla manilla-
köyttä! Eikä Påirmin porukasta
puhuta mitään...

Ruokailun jälkeen työntyi
korsun vinoutuneesta ovesta
railakkaasti sisään hyvin nuori
ja hilpeän näköinen vänrikki
jollekin asialle - 

istui kami-
nan lähellä olevalle jakkaralle.

Puheltiin.
Kaikki kuuntelivat hymyn

vdre silmissä kahden hyvän
keskustelijan, savolaisen vän-
rikin ja helsinkiläisen kersan-
tin, kevyttä väittelyä. Ajatuk-
set hakeutuivat avarampiin ti-
loihin - kuin ei sotaa olisi-
kaan. Viinrikki Unto Koposes-
ra oli liika tåirkeys karissut jon-
nekin Kuopion kalatorille ja
kersantti Taisto Salmioli reilu
ja rempseä kaveri ryhmän tois-

sihnäiselle hevosellekin.
Keskustelun saavutettua

luonnikkaan päätiiksen Kopo-
nen nousi ja lähti yhtä reip-
paasli kuin oli tullutkin - hei-
lautli kättään ja katosi korsun
edeslä alkavaan yhdyshau-
taan.

Maa oli jäätynyt syvälti. Yh-
dyshaudan seinämistä tippu-
neet pikkukivet parskahtelivat
anluroiden alla. Rämeen kes-
kellä seisova tynkääntynyt
mänty näytti suurelta ristiltä
ruskottavaa taivasta vasten.

C)ikealla olevaa kallioista
tukikohtaa kutsuttiin Golga-
taksi.

Prikaatin tykkikomppania
toimi vastaavan vaihtavan yk-
sikön puuttuessa jatkuvasti
etulinjassa. Tästä syystä tyk-
kikomppania sen miehiä rasi-
tettu päivävartioilla.

Milloin ei tehty töitä ase-
mien vahvistamiseksi kokoon-
tui pokkakerho laverien reu-
noille ja jakkaroille syventyen
harrasteeseensa.

Puolijoukkueen johtaja piti
velvollisuutenaan opastaa
alaisiaan joka suhteessa. Niin-
pä hän johdatti myös nuoru-
kaiset panssarijääkäri Tantun
ja oppilas Vainian pelimiesten
pariin.

Mutta ei tullut hommasta
mitään! Opettajan oli luovut-
tava huomattuaan ettei poi-
kien ylioppilaspohja alkuun-
kaan riitä pokerilinjalla. Kol-
mas uusi mies sai vapautu-
neen paikan.

- Tuli leipuri Kemistä!
aloitti Lampinen loitsunsa se-
koittaen korttipakkaa kauan ja
huolella - samalla katsoen
vasta-alkajaa pitkään ja arvok-
kaasti.

Tasaisesti, yksittäin putoili-
vat kortit kuuden kehään.

Uusi mies otti myös käteen-
sä viiden kortin nipun - eivät
olleetkaan silmät outoja pojal-
le, joka oli niihin perehtynyt
jo samaan aikaan kuin aakko-
siinkin liikkuessaan poikasena
rannoilla uittomiesten kan-
noilla.

- Aukeeko?

- Ei! - Eipä. - Ei täällä-
kään.

Nuorin korjasi potin.

- Käännähän poika kou-
ras! kehoitti Heikki.

Ernesti epiiröi - suuttuvat-
kohan ne?

- Kurkohai on kovin...
Naamat venähtivät.

- Mille sä vedit?

- Patakakkoselle...

- Ei se osaa pelata, vaikka
piru on takana...

Peli jatkui. Yövartiovuoro-
jen alkaessa oli pojan edessä
kumoon käännetyssä karvala-
kissa aika kasa kolikoita ja
monet pelit kokenutta nuh-
ruista paperirahaa.

Ilta oli jo ehtinyt syvän yön
rajaan, kun panssarijääkäri tu-
li kiviseen mäkeen kaivettuun
taisteluhautaan. Laakea suo
työntyi kuin järvenlahti var-
tiopaikan eteen - koivu- ja
pajuvarvikko näytti järviruo-
hikolta.

Viimeksi tullutkaan ei
avannut solttuparilla.

- Tee työ ja opi pelaa-
maan!

- Huppu silmille! hihkaisi
Loponen.

Neljä muuta lähti toivehik-
kaina mukaan.

- Vetäjälle vallat!

- Potti nokkiin!
Jokeri joi rahat, taas kerran. * ,' 'i

- Ei huorlaparilla. sorautti
Luontila. Vartioon lähtö ei tuntunur vas-

- Pakan rakoon pistää Uu- tenmieliseltä pitkän istumisen
no-poikakin. jälkeen.

- Hylkytavaraa! - Siinä on sulle lakana,
Ernesti, uusi mies, pihisti mutta ei makaamista varten,

yhä lapun kerrallaan kouras- sanoi ryhmänjohtaja ja heitti
taan venyttäen. lähtevälle lumipuvun. - Ko-

- Tuplana takaisin! lau- nekivääriryhmästä tulee kave-
sahti viimeisen nähtyään. ri.

Jo oli neljän vetäjä! Konekiväärimiesten korsu

- Tulipa pojalle käsi, sa- oli aivan vartiopaikan takana.
noi takapiru hänen selkänsä Vanja oli kerran melkein on-
takana. nistunut vanginsieppaukses-

Nokituksen aloitlanut pais- saan vieden vartiopaikalta
kasi kiukkuisesti korttinsa miehen välimaastoon saakka.
pakkaan. Sen jälkeen oli parivartiot

- Oli väri mutta yhtä va- määrätty pakollisiksi pimeänä
jaa! aikana.

v Vallilan pataljoonan miehiä murkinalla huilausteltalla SA-kuva
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Aivan vartiopaikan vieressä
taisteluhauta oli vain vatsaan
saakka, koska peruskallio oli
estänyt kaivamisen. Tällä ta-
saisella kalliolla oli tukeva
ssi563 - näkö- ja kuulosekto-
ri laajeni, joten jokainen var-
tiomies valitsi yöllä tämän
paikan sen vaarallisuudesta
huolimatta.

Kuulosta ei tänä yönä ollut
apua. Koillistuuli puhalsi
myrskyn voimalla saaden vä-
limaaston pikkupensaatkin
heilumaan kuivan pakkaslu-
men pyörteissä.

Vasemmalta lähestyi aivan
äänettömästi hahmo - kuin
henkiolento.

Vanja vaiko vartiotoveri?
Lähes kiinni konepistoolin

piippuun käveltyään mies py-
sähtyy.

- Mikä mies?

- Kookoosta...
Manttelin kaulukset noste-

taan ylös. Etumaaston tiukka
tähystys alkaa. Liian monet
on yllätetty tällä näennäisesti
rauhallisella vartiopaikalla.

- Mitä tarkemmin katsoo
sen epäilyttävämmältä näyt-
tää... Katos nyt sinäkin,
Karppinen, tuota möykkyä
ulommalla esteellä! Voiskos
se olla vanja?

- Niinku vähä liikkus...

- Kokeillaan!
Kaksi silmäparia tähystää

konepistoolin piippua pitkin
epäilynävää kohdetta. Sitten
rävähtää pari kiukkuista sar-
jaa. Silmät sokaistuvat valon
läikähdyksessä.

Viereinen vartio vasemmal-
la ampuu valoraketin.

Hetken kuluttua saapuu pai-
kalle jalkaväen ylikersantti
tiedustellen tilannetta.

Tuntuu mukavalta tietää,
että kautta koko lohkon tark-
kaillaan vartiomiesten toimin-
toja ja mahdollisia vaikeuksia

- apua on aina tiedossa, kun-
han vain selviää alkukahinas-
ta.

'i( * ,(

Saakurin natsankerääjät!
jupisee Karppinen kauluk-
seensa. - Aina joku kihnaa-
massa välimaastossa... Silmät
punaisina saa kytätä. Sittenkin
on kaulakulta vaarassa...

Tra-ta-ta-ta-taa! Räjähtävät
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Aamutoimia korsussa

Näkymä öiseltä vartiopaikalta Maaselän kannaksella

ja valojuovat kimmahtavat erottuviavihollissotilaita.
penkassa. Aivan edessä. Sekunnit kuluvat. Ketään ei

- Nolo äijä kun ei hiukkaa näy.
nostanut! Karppinen pitelee päätään

Takana korsun ja vartiopai- haudan seinämään nojaten.
kan välissä räjähtää yksinäi- - Sattuiko?
nen kranaatti. Sitten niitä tu- - Jokin se kopahti tähän
lee useampia perätysten - ohimoon...
kranaatinheittimellä häirintä- - Ei näy verta.
nä laajalle alueelle. - Se oli sitten vain jokin

Äkkiä rysähtääl Räjähdyk- kivi tai sellainen.
sen lämpö henkäisee takaoi- - Mikäs se oikein oli -kealta ja parivartio on kuin kasapanosko?
pois puhallettu kallionkohou- - Ei kai - kranaatti vain.
malta. - Miksi ei sitten tullut sir-

- Kasapanosko? Sieppa- paleita?
rit? Järki ei oikein saa tapahtu-

Kädet tuntuvat toimivan ja nutta kohdalleen.
konepistooliampumavalmiina Keskiyönhetkellätuleepit-
tähystää panssarijääkäri vielä kä Hylkilii vartiopaikalle täs-
kumossa ollessaankin yötai- mällisesti kuten aina, hieman
vasta vasten mahdollisesti etukumarassa kävellen, mistä

hänet aina hyvin tunsi.
Mitäpä uutta?

- Eipä hirveitä - pokka-
sakki oli vain vähällä vajen-
tua...

:i :i :3

Kevein mielin palaili Ernesti
Villen pirtille, kuten korsua
nimitettiin. Aänettömästi hän
asetti konepistoolinsa korsu-
käytävän telineeseen. avasi
oven hiljaa tasaisella n'önnöl-
lä ja astui kolistelematta sisäl-
le. Joku näkyi pilkkoneen ka-

minapuut kelokuusesta, koska
tuli niin räiskyi. Karbidilamp-
pu paloi säästöliekillä. Pojat
verivät sikeitä sarkahousut ja
villapaita yllään, reppu tyyny-
nä ja mantteli pään yli peitoksi
vedettynä, harmaina myttyi-
nä.

Käsikranaattilaatikon kansi
oli jätetty auki. Vartiosta pa-
laavaa hymyilytti - olivatpa
pojat olleet varuillaan...

Korsun sisällä vallitsi oma-
leimainen rauha - tuntui kuin
se olisi ollut kilometrien pääs-

sä etulinjasta.
Miehet nukkua tohisivat

kukin tyylillään. Laverin vii-
meisessä pystytolpassa roik-
kui Lindellin pikimusta pakki
kuin isona pisteenä päivän ta-

npahtumille.



Rantteesta kuuluu
Neuvostoliiton sanottua irti hyökkääm ättö-
myyssopimuksen ja katkaistua diplomaat-
tiset suhteet elettiin rajalla marraskuun
viimeisen päivän aamulla 1939 jännittäviä
tunteja.

Suomalaiset olivat jännityksen lieventä-
miseksi vetäneet miehet pois rajalta jättäen
sinne vain tähystäjät.

Evakuointia ei ollut toteutettu ja ra,ian
kansa jäi esteettä etenevän vihollisen jal-
koihin.
MARRASKIIIIN viimeisenä
päivänä 1939 hyökkäsivät ve-
näläiset rykmentin voimin ra-
jan yli Raatteen tien suunnalla
Suomussalmella.

Rajarauhan turvaamiseksi
oli Suomen ja Neuvostoliiton
välillä tehty raiasopimus. jon-
ka mtrkaan noin 30---40 kilo-
metrin levyiselle vyöhykkeel-
le ei saanut sijoittaa joukkoja
kuin enintään kaksituhatta
miestä ja kaksikymmentä ko-
nekivääriä. Tämä vahvuus
koski koko valtakunnan rajaa
ja se oli molempia osapuolia
sitova.

Suomalaiset noudattivat so-
pimusta kiriaimellisesti sijoit-
tamalla YH:n alkaessa ker-
tausharjoitusjoukot kirkonkY-
län tasalle ja vahvistamalla
vartion rauhanajan vahvuutta
Raatteessa vain kolmellatoista
miehellä. Konekivääriä ei tän-
ne riittänyt.

Raatteen takana muodosti
Purasjokilinja luonnollisen
puolustuslinjan ja sen Iinnoit-
tamiseen käytettiin pääasiassa
työvelvollisia enei sopi-
musta rikottaisi.

Myöhemmässä vaiheessa

ryhmitystä muutettiin ja var-
tioonkin sijoitettiin joukkue,
jonka johtajaksi määrättiin
rauhanajan tarkastava vääpeli,
rajavääpeli Yrjö Riiisiinen.
Joukkue kutrlui Rajaosasto
I:een. jonka pääpaikkana oli
rajalta noin kymmenen kilo-
metrin päässä oleva I.ikohar-
ju. C)saston päiillikkönä oli

lutrtnantti Eino Lehto. Raiså-
sen joukkue jiirjesti pysYvän
vartion rajalle, varmisti sivus-
tat partioilla ja suunnifteli
puolustuksen takana noin nel-
jän kilometrin päässä olevalle
Myllypurolle.

Väestö pysyi koko YH:n
ajan paikoillaan. Suunniteltua
evakuointia ei täällä toteutettu
sen paremmin kuin muualla-
kaan itärajan alueella. Väes-
tölle annettiin kuitenkin lu-
paus. että heille ilmoitetaan
ajoissa, jos "jotain sattuu".

.lÄNurrvsrÄ
RAJAI,LA
Jostain syystä Räisäsen iouk-
krre vedettiin rn6vv6skuun vii-
meisenä päivänä aamuvarhain
pois vartiosta ja sijoitettiin
Myllypurolle. Vartioon jäi ra-
jamies, alikersantti Eino Ka-
rinsalon iohtama ryhmä Pika-
kiväiirillä vahvistetttrna Näin
koko ryhmän vahvuus oli kol-
me alikersanttia ja Yksitoista
sotamiestä Vartiossa oli tuona
aamuna kaksi kahden miehen
partiota. Pihalla käyskenteli
pihavartiomies Yöllä oli sata-
nut lrrnta 1a keli olr nihkeänlai-
nen

Vartiorakennrrksen lisäksi
kylään kuulur neljä taloa, jois-
ta tien eteläpuolella olivat No-
rolan ia Hoskon falot sekä tien
poh;orsprrolella kaksi Mieron-
ahon taloa puheissa Oskarin ja
Iikan nimisina Kaikissa asui
Heikkisiä.

Aamulla Hoskon Eino val-
jasti hevosen vesireen eteen
tarkoituksena hakea vettä
Raatejärvestä Samoissa ai-
keissa oli myöskin Mieron-
ahon likan talon Otto.

Kello 8.30 alkoi rajan suun-
nalta kuulua laukauksia. Eino
ei välittänyt niistä, vaan ajoi
tien yli Mieronahon Oskarin
talon pihalle odottamaan Ot-
toa. Oskarin talo oli näistä
kahdesta idempänä.

HENRIK J. VUOKKOLA

a,mmllntan
Ioin alkoi kiireinen toiminta:
miehet koppasivat varusteensa
ja aseensa rientäen ennakolta
suunniteltuihin asemiin kylän
länsipuolelle.

Karinsalo kiiruhti pihan
kautta toiseen huoneeseen
soittamaan Likoharjuun luut
nantti Lehdolle. Yhteys oli
kirkonkylän kautta. Keskus ei
siellä heti vastannut, joten Ka-
rinsalo joutui odottamaan. Ik-
kunasta hän näki miestensä

Raatteen kylä 30. 11. 1939. Raiavartioryhmän taisteluasema Norolan luo-
teispuolella

Rajan suunnassa varmista-
massa ollut partio oli joutunut
tulitaisteluun rajan ylittäneen
venäläisen osaston kanssa.
Partio irtaantui aikaisemmin
suunniteltua polkua pitkin
vartiorakennuksen eteläpuolit-
se kohti maantietä. Toinen
partio kiiruhti Hoskon etelä-
puolitse samoin maantielle.

Pihavartiomiehelle oli alka-
nut taistelu hdlytysmerkkinä
ja hän hälytti sisälläolijat. Ali-
kersantti Karinsalo vahvisti
tämän kovalla karjaisulla, jol-

rientävän asemiin ja avonai-
sesta ovesta kuului laukauk-
sia.

NYT ON
LÄHDETTÄVÄI
Mieronahossa vesisaavin
kanssa odottava Eino näki
vartion miehistön juoksevan
maantiellä ja kuuli yhä kiihty-
vää ammuntaa. Samaan ai-
kaan hän kuuli Norolan isän-
nän foonaan huutavan kovalla
äänellä miehille:
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- Minne matka?

- Nyt on liihdettävä! RYs-

sät ovat tulleet Yli rajan! huu-
sivat rajamiehet takaisin.

Eino kaatoi vesisaavin rees-

tä ja karkuutti täYttä laukkaa
maantien yli takaisin kotiin.
Tien kohdalla hän vilkaisi ra-
jan suuntaan ja niiki veniiläisiä
tiellä.

Hevonen vaihdettiin kii-
reesti linkkureen eteen. Patja
vain pehmikkeeksi ja saman-

aikaisesti heittäytyivät siihen
talon isäntä loosePPi, Vilma-
emäntä ja lapset lenni ia Viii-
nö, kaikki viihissä vaatteissa.
Eino aikoi muuttaa Pädlleen
paremmat vaatteet, mutta kes-
ken kaiken tuli Arttu sano-

maan:

- Nyt on pilas lähteä, niin
ovat venäläiset liihellä!

Hevonen oli jo låihtenY Pi-
halta, joten Pojat joutuivat
hiihtåimään perään. Luisto oli
huono, joten Pojat nakkasivat
sukset metsään ja kipaisivat
jalkaisin tielle ja Yhtä sYssYä

Raatevaaralle saakka.
Mieronahon Oskarilassa

laakko ja Oskari kuulivat lau-
kaukset rajalta, mutta eivät ar-
vanneet tilannetta vielä vaa-
ralliseksi. Norolan isännän
kovaääninen huuto ja miesten
vastaus selvitti asian ja hevo-
nen valjastettiin tuotaPikaa
reen eteen. Reessä oli kuiten-
kin jauhokuorma, joten siihen
ei mahtunut ihmisiä. Jauhot
piti kaataa pois ja tilalle laitet-
tiin ensin heiniä, tiikki ja Pari
fyynyä pehmikkeeksi. Eväiik-
si löytyi syksyllä teurastettu-
jen elikoiden lihaa - koko-
nainen lapa.

Talon väki ahdettiin re-
keen, emäntä Matleena 1a tYt'
tdret Sy/vi sekä Helena ia
Iaakkopoika ohjaksiin. Toi-
nen pojista, Oskari,l?ihti hiih-
täen yrittämään länteen, mutta
huono luisto pakotti hänetkin
jalkautumaan.

Aivan viime hetkellä muisti
Helena kamarin PöYdiille jää-

neet rahat, perheen koko ra-
hallisen omaisuuden. Jaakko
loikkasi pihalle hakeakseen
rahat, mutta vendläiset olivat
jo niin l?ihellä, että oli tosi kii-
re päästä alta pois. Rahat jäi-
vät.
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ENNUSMERKKEJA
Norolan loona ol\ aamulla
saanut ihmeellisen ennusteen:
jotain tulee tapahfumaan sinä
päivänä. Hän antoi Hilda-

emänndlleen käskyn varautua
"siltä varalta, jos jotain sattuu
ja joudutaan majan muut-
toon".

Emäntä pakkasi Joonan
käskyn mukaisesti mm. vaate-

tavaraa koreihin.
Puuhailun aikana alkoi ka-

marissa makaava Puolen vuo-
den ikäinen Maiia-tyttö ään-
nellä tavallista voimakkaam-
min. Joona kehotti emäntää
menemään katsomaan mikä
lasta vaivasi.

Kamuin ikkuna oli vartion
suuntaan, jolloin emäntä huo-
masi vartion miesten juokse-
van aseet kädessä taloa kohti.
Joona arvasi heti, mistä oli
kysymys. Tätä hänen aavis-
tuksensa tiesi! Varmuuden
vuoksi hän kuitenkin varmisti
asian kysyen kovalla äänellä:

- Minne teillä on matka?
Tiimän kysymYksen ja vas-

tauksen kuulivat ulkona olevat
kyläläiset.

Miesten vastaus antoi ai-
heen valjastaa hevonen Pika-
vauhtia reen eteen. Aikaisem-
min säilöttyjen korien lisäksi
rekeen ahdettiin kaksi Perhet-
tä: Norolan väki, Joona itse ja

emäntä ynnä Maija sekä Esko
ja alivuokralaisena asuneen

Eino Kyllösez viisihenkinen
perhe.

Norolan apulainen Taimi
Huovinen ja kotiteollisuus-
koululainen Paavo Kovalai-
nen aikoivat liihteä hiihtäen
Paavon kotiin Vuokinrantaan,
Raatteesta etelään. Låihtö jäi
kuitenkin aikomukseksi, sillä
he viivyttelivät kunnes oli
myöhäistä. He joutuivat van-
giksi.

Raatteen taisteliioita. lstumassa toinen vasemmalta koko talvisodan ajan
oppaana toiminul alikersantli Paavo Heikkinen, seisomassa toinen va-
semmalta raialla sodan syttyessä vartiossa ollut Edvin Kinnunen

Talvisodan taisteliioita Raatteen Lonkakankaalla

4

Raialla palaa



Mutta unohtui siinä hötä-
kässä Norolan väeltäkin tava-
raa: emännän sormus jäi nau-
laan, yksi korillinen vaatteita
tupaan jne. Ruokaa jäi täällä
niinkuin muissakin taloissa
pöydälle ja uuniin valmiiksi
"vieraille".

Rajalla vartiossa olleet mie-
het tavoittivat Joonan hevosen
maantiellä. Nyt oli kyydissä
yksitoista henkeä.

PAKOON!
Samaan aikaan sujahti Hos-
kon talon hevonen sivutieltä
maantielle. Tiihän kyytiin
hyppäsi toinen Alapurolla par-
tiossa olleista miehistä.

- Sota on alkanut! Antaa
hevosen painua niin kovaa
kuin pääsee! huusi rajamies.

Ilmoitus oli kutakuinkin
tarpeeton, sillä luoteja tuli
kuin rakeita - onneksi suurin
osa yli. Puut rapisivat ja lunta
ja oksia tippui matkaajien
päiille.

Miten käy lasten, jos hevo-
seen osuu?!

Raatevaaralaisille Joona
huusi:

- Sota on syttynyt! Nyt on
parasta liihteä.

Raatevaaralaisetkin olivat
kyllä kuulleet laukaukset,
mutta eivät vielä tienneet ti-
Ianteen koko jåirkyftävyyttä.

Myös Mieronahon likka
Heikkinen, joka oli kertaus-
harjoituksista lomalla kuten
Norolan Joonakin, arvasi ti-
lanteen laukaukset kuultuaan.
Vesiamme vain reestä pois ja
laidat tilalle! Pahaksi onneksi
ne jäivät sitomatta.

Iikan ja hänen veljensä
H anne ks e n perhe muodostivat
yhdessä kylän suurimman
ruokakunnan - lapsia oli siu-
nautunut runsaasti. Hannes oli
kirkolla kertausharjoituksissa.

Hanneksen vaimo Pauliina
kuuli navettaan kovaa melua
pihalta. Yhdessä apulaisensa
Lyyli Heikkisen kanssa hän al-
koi kiireesti pukea lapsia.

Talon rekikunta oli jäänyt
kylän viimeiseksi. Kivä:irituli
kiihtyi. Hevonen alkoi her-
mostua. Rekeen oli ehditty
saada vasta vanhaemäntä Lyy-
dia Matleena, Iikan sisar

Bertta, kaksivuotias Anni ja
talon apulainen, kun keittiön
ikkunaan osuneen luodin sä-
rähdys pelästytti hevosen lo-
pullisesti: se nousi takajaloil-
leen ja ampaisi täyttä laukkaa
pihasta maantielle. Iikka ehti
kuitenkin hypätä kyytiin ja
tartrua ohjaksiin. Ottokin yrit-
ti hypätä jalaksille, mutta pu-
tosi ja kaatui tien sivuun. Ket-
terästi hän jatkoi jalan matkaa
metsän suojaan.

Emäntä Pauliina jäi puolen
vuoden ikäisen Maijankanssa
talon rappusille.

RAJAVARTIOSTO
TOIMII
Kaikki nåimä pakovaiheet ta-
pahtuivat hetkellä, jolloin ali-
kersantti Karinsalo oli puheli-
messa. Omasta mielestään lo-
puttoman pitkän odotuksen
jåilkeen hän sai yhteyden Li-
koharjuun, jossa taistelulähet-
ti, rajamies Aarne Muurinen
vastasi.

Karinsalo pyysi luutnantti
Lehtoa puhelimeen kuullen
Muurisen sanovan:

- Karinsalo pyytää puheli-
meen - kuuluu kovaa am-
muntaa-

Ilmoitettuaan tilanteen Leh-
dolle sai Karinsalo käskyn
saapua Myllypurolle, jonne
tulee vahvistuksia. Muutama
sana vaihdettiin vielä hyök-
kääjän vahwudesta - arvion
mukaan useita joukkueita 

-ja sitten Karinsalo tempasi pu-
helimen johdoista irti, otti
pöydåiltä käsikranaatit ja ryn-
täsi maantielle, jota pitkin liih-
ti juoksemaan kylän läpi kohti
ryhmänsä asemia.

Mieronahoon ehtinyt hyök-
kääjä avasi heti tulen pakot-
taen Karinsalon ojaan. Kun
siinä matka edistyi liian hi-
taasti, mies ponnahti uudel-
leen tielle ja kyyryssä juosten
pinkoi päåimäiiräänsä.

Tulitus kiihtyi, kun veniiläi-
set näkivät maalinsa yrittävän
karkuun: tie ropisi ja paakut
lentelivät, mutta juoksijalla
oli sillä kertaa onnea.

Päästyään miestensä luokse
hän låihetti alikersantti Karhun
tiedustelemaan Mieronahon
pohjoispuolelle.

Alikersantti palasi pian il-
moittaen vendläisten ehtineen
jo Mieronahon pohjoispuolel-
le. Heidän nähtiin jo etenevän
sankoin joukoin pellolla. Sii-
nä ei ollut enää joukkueita
vaan komppanioita.

Karinsalo uskoi väestön eh-
tineen jo paeta 

- Norolaan
jääneitä lukuunottamafta - 

ja
antoi käskyn irtaantua. Kai-
ken varalta hän otti yhden ko-
nepistoolimiehen mukaansa ja
lähti tarkastamaan 4sgrnia -ettei sinne vain olisi jäänyt ke-
tään. Ollessaan juuri aikeissa
liihteä asemista kohti Raate-
vaaraa hän näki yllätyksek-
seen Iikka Heikkisen ajavan
hurjaa vauhtia pihatiellään ja
saapuvan kaarteeseen, jossa
reki kaatui. Karinsalo ei voi-
nut enää millään tavoin puut-

peasti pystyssä ja ehti kääntää
reen pystyyn, kun hevonen
laukausten säikyttiimänä am-
paisi uudelleen pakolaukkaan

- tåillä kertaa ilman ohjasta-
jaa.

Oskari oli pysähtynyt met-
sän reunaan. Huomatessaan
tilanteen hän hyppäsi hevosen
eteen ja saikin sen pysiihty-
mään. Iikka juoksi paikalle ja
miehet yrittivät yhdessä kään-
tää hevosen takaisin saadak-
seen perheen rekeen.

Kaikki oli kuitenkin jo
myöhäistä - vihollinen oli jo
paikalla!

Pauliina oli juossut reestä
pudonneiden luo. Bertta selvi-
si ensimmäiseksi säikåihdyk-
sestään ja låihti silmittömän
pelon vallassa juoksemaan
kohti metsää.

Suomalaiset ovat taas Raatteessa! Konekivääri asemissa Raatteen var-
tion ja rajan välillä tammikuussa 1940

tua asiaan, sillä samassa venä- 
- Berffa, täaillä on poikasi!

läisetkin olivat jo Mieronahon huusi silloin Pauliina ja Bertta
pihassa. kääntyi takaisin. Samalla ve-

Raskain mielin täytyi var- niiläinen sotilas tarttui hänen
tiopäiillikön katsella tapahtu- kaulukseensa.
mia. Kaksi miestä ei voinut Vanhaemäntä makasi tajut-
tehdä mitään - laukaukset tomana hangessa. Seppo oli
voisivat vain vahingoittaa hänen vieressään.
asukkaitakin. Jiirkysneenä Karinsalo

poistui miehensä kanssa ase-

suRKEA TTLANNE ä"l3lT'ffitavoittamaan 
uu-

Hevosen liihtiessä laukkaan Mieronahon våiki liihti
oli Pauliina huutanut hätään- maantielle yhä uskoen pelas-
tyneen ihmisen siirkyneellä tuvansa. Hätääntyneinä he
äänellä Iikalle: luulivat tiellä niikemiään mie-

- Äta 1ata... hiä suomalaisiksi.
Samassa reki kaatui ja siinä Pesmys oli suuri, kun pai-

olleet sinkoutuivat kauas han- kalla olikin jo vieraan maan
keen. Iikka oli kuitenkin no- miehiä.
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Pauliina huomasi tien taka-
na Oton, jolle huusi pyytäen
ottamaan Annin. Rohkeasti
Otto tuli aivan tielle saakka
ojentaen kätensä ottaakseen
tyttären, kun ryhmä venäläisiä
sotilaita lähestyi kiväärit ojos-
sa. Otto pujahti takaisin met-
sään lähtien juoksemaan kohti
Raatevaaraa. Muutama heitto-
laukaus saattoi rohkeaa nuoru-
kaista.

Venäläiset arnpuivat Yleen-
sä tässä vaiheessa heittolau-
kauksia kohti taivasta. Tarkoi-
tus oli kar lähinrrd pelotella.

VANKINA
Vangiksi joutuneet vietiin var-
tioon, jonne myoskilr Nor.r-
laan jääneet tuotiin. Raken-
nuksessa Bertta huomasi Se-
pon ja vanhanemännän puut-
tuvan joukosta. Sotilaat lähti-
vät etsimään kadonneita.

Vanhaemäntä oli herättyään
lähtenyt kotiin tietämättä toi-
sista mitään. Lääkintämiehet
tarkastivat emännän ja Sepon.
Sepolla ei ollut mitään hätää,
mutta emännällä oli kylkiluu
murtunut ja silmäkulma pa-
hasti auennut. Tämä antoi
eräälle lädkintämiehelle ai-
heen kysyä, oliko ernäntää
lyöty. Loukkaantunut ei vali-

tellut. vaikka oli heikkona.
Venäläiset vakuuttivat, että

kenenkään ei tarvitse lähteä
kotoa rajan taakse.

Itsenäisyyspäivänä kaikki
kymmenen vankia kuitenkin
vietiin ltä-Karjalaan, jossa he
joutuivat tiukkoihin kuuluste-
luihin: rniksi he olivat jääneet

paikalle toisterr IähdeltYä Pa-
koon?

Parin viikon kuluttua mat-
kalarset pääsivat takaisirt k«r-

tiin. lkävaksecrt he huorriasl-
vat olevansa niin köyhiä. ettei
ollut cdes tulrtrkkula. Kerlaä-
mällä he salvat Joltal(lll sutl-
laalta kolme tikkua, joiden va-
rassa elämä sitten olikin loP-
piarseerr saakka. 'Iulta vaalit-
tiin kurn nuorta eläntad sltet)

että se paloi vuoroin lamPussa
ja vuoroin hellassa, päivällä ja
yöllä. Onneksi puita ja öljYä
riitti.

Asuinpaikkana oli koko
ajan Iikan talo. Joulun he sai-
vat viettää rauhallisesti, mutta
joutuivat myöhemmin kuului-
salle Kintismän leirille kauas
Karjalaan.

Vallattuaan Raatteen talo-
ryhmän hyökkääjä kokoontui
maantielle ja lähti marssimaan
kohti länttä 

- 
laulaen voit-

tonsa kunniaksi. !

MAINOS TEHOSI
Kehitysalueen erä-
maatorppaan oli lo-
pultakin hankittu
televisio, jota oli eh-
ditty jo pari viikkoa
ahkerasti töllötellä.

Iltana muutama-
na oli lähetys maa-
talousnäyttelyn ava-
jaisista. Kunniavie-
raana ollut tasaval-
lan presidentti oli
normaalin tavan
mukaan sijoitettu
istumaan noiatuo-
liin muun katsomon
eteen.

Mittee vasten
se tuo Kekkonen is-
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tuu nuin yksinään,
ihmetteli hartaana
katseleva emdntd.

- Jospa se ei oo
kdyttdnnä sitd teo-
toranttia, ehdotti
mainosten lumoama
isäntä.

o
Fedor oli nainut pohja-
Iaisneitosen ja samalla
eronnut kreikkalaiska-
tolisesta kirkosta. Se ei
miellyttänyt Stepania,
joka arveli:

- Fedor oli reikka-
laisennu vai syndine. A
nygöi kui ruotsiks
muutti, ka Jumal hu-
huilou: 'Mis Fedor, mis
Fedor...'

SAVOLAISET
KUSKENÄÄN
Jalkaväenkenraali §a-
kari Simelius korosti
aina oikean ilmapiirin
merkitystä sotaväen
koulutus- ja kasvatus-
tyiissä - miehillä piti
olla "ilmettä silmissä".
Erityisen hyvän kon-
taktin hän mainitsi aina
saaneensa savolaisiin -esimerkiksi näin.

Simelius oli lähdössä
sotilasläänin komenta-
ian virasta Helsinkiin
jalkaväen tarkastaiaksi
ja piti lähtökatselmusta
Savon Prikaatissa Kuo-
piossa. Paraatin ohi-
marssi suoritettiin lu-
mipuvussa hiihtäen.

Pojat koettivat pa-
rastaan. Erds yritti kui-
tenkin liian uljasta pot-
kua, suksi lipsahti juuri
kenraalin kohdalla ja
soturi oli vähällä Iuis-
kahtaa vatsalleen.

Poika ei kuitenkaan
hermostunut, vaan vil-
kaisi kenraaliin ja vir-
kahti seurustelutyyliin:

- Katohan kun lyöp
tyhiee!

Niilo Riuttala, Helsinki

o

KASKU KIERTAA

SAAKURIN
1'UNARI'I
Tasavallan Presidentti
kuuluu mielellään ker-
tovan seuraaYaa j uttua.

Kekkonen seuruei-
neen oli jollakin retkel-
Iä päätynyt kahville ky-
Iän suurimpaan taloon,
jossa emäntä oli tieten-
kin pannut pöydän ko-
reaksi. Kahvipöydässä
sattui kunniavieras Iäi-
käyttämään kahvia ta-
Ion parhaalle pellavalii-
nalle. Presidentin an-
teeksipyynnöt emäntä
torjui vähätellen koko
juttua.

Sattuipa sitten talon
isännälle samanlainen
vahinko. Emäntä loi
miesparkaan synkän
katseen ja totesi:

- Siinä se on toinen
tohelo!

o
Romanialainen sekata-
varakauppa.

- Onko teillö teetö?
tiedustaa asiakas.

Venöläistö vaiko
kiinalaista?

- f,r6, antacthan olla

- antakaapa sen sijasta
varttikilo kahvia.



HILJA JUNTUNEN

Talvisodan
tunnetuksi tekemä
Juntusrannan
erämaakylä oli
tottunut elämään
eristettyä
elämäänsä hyvässä
sovussa rajan
takana olevien
naapurien kanssa.
Vasta marraskuun
viimeisen päivän
aamuna 1939
korven eläjät
heräsivät
hirvittävään
todellisuuteen raian
yli tulleen vihollisen
pistimien edessä.

o
JUNTUSRANNAN kylä si-
jaitsee viisi peninkulmaa Suo-
mussalmen kirkolta pohjoi-
seen. Itdrajalle on matkaa seit-
semän kilometriä. Maantietä
Suomussalmen kirkolle ei ol-
lut. Talvisin kuljettiin pitkin
Kiannan selkiä ja kesäisin
moottoriveneillä ja Harakka-
Antin laivalla.

Kylän eliimä oli eristäyty-
nyttä. Vuonna 1894 rakennet-
tu kansakoulu sekä kehittynyt
osuuskuntatoiminta olivat kui-
tenkin luoneet eräänlaista va-
listuneisuufta ja vaurautta.

Ympåirillä ovat laajat asu-
mattomat salot. Juuri Juntus-
rannan kohdalla Lehtovaaras-
ta hiukan etelään tekee raja 90
asteen kulman. Niinpä kylästä
hiukan eteläviistoon pääsee
Pirttivaaran kylään, jonne on
matkaa pari peninkulmaa.
Tietä sinnekään ei ollut. Tal-
visin ajaa jorotettiin pitkin
suonselkiä kantoroudan aika-
na ja kesällä soutaa kitkutet-
tiin pitkin Karftimojokea.
Kosken kohdalla oli vedettävä
venettä puolisen kilometriä
maakannasta pitkin.

Salon eliimää eivät tämän

Marraskuun uiimeinen päiuä

JUNTUSRAIINASSA
uuonna 1939

Kemilän talon maisemia. Vihollinen tuli taloon vasemmalta ia asukkaat
juoksivat pakoon takana näkwän järven yli

maailman myrskyt paljonkaan
pärisseet hiimmentåimään. Sa-
nomalehtiä tuli harvoihin ta-
loihin. Radio oli osuusliik-
keen hoitajalla Heikki Huttu-
sella ja vääpeli Heikkisellii.
Siihen aikaan vanha ankaran
uskonnollinen väestö piti sitä
pirun keksintönä. Siitä voitiin
kuunnella vain jumalanpalve-
lukset. Niiden kuunteluun ke-
räännyttiinkin pirtin täydeltä.

RAJAN
TAKANAKIN OLI
YSTÄVIÄ
Raja on tuonut oman jännityk-
sensä elämään. Ennen kuljet-
tiin Vienankarjalan puolella
Ponkassa ja Vuonisessa kylä-
matkoilla ja heinän ostossa,
karjalaiset taas tekivät laukku-
kauppiaanmatkojaan Juntus-

rannan kautta Kajaaniin ja
Ouluun - menivät suksineen
tai vetureineen tai pororaidol-
la ajaen aina Akonlahtea myö-
ten syksyisin ja palasivat ke-
väåillä. Elettiin kuin hyvät
"rannit" konsanaan iloiten ta-
paamisista ja kestiten toisiaan
niillä antimilla, mitä kullakin
sattui olemaan.

Mutta sitten vuonna 1922
raja sulkeutui. Helmikuussa
mainittuna vuonna vielä rajan
yli tulivat karjalaiset pakolai-
set lehmineen ja lapsineen.
Kaksi viikkoa virtasi väkeä
Suomeen. Vuonisen ja Uh-
tuan viilille paleltui 80 leh-
mää.

Juntusrannan talot olivat
täynnä pakolaisia. Tiedettiin,
että jo vuoden l92l syksyllä
oli rajan yli mennyt "Malmin
porukka", jonka tarkoirukse-
na oli vapauttaa Karjala ja liit-
tää se Suomeen.

Osa pakolaisista jäi asu-
maan Suomeen, osa palasi ke-
väällä takaisin, kun heille oli
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luvattu "armahdus".
Kolmekymmenluvulla ra-

jan yli meni väkeä Suomen
puolelta Venäjälle. Se oli pu-
lavuosien aatteellista pakoa.
Monista taloista Iiihti kaksi tai
kolmekin henkilöä.

Vaikka rajan molemmin
puolin muistettiin toisiaan ys-
tävällisin ajatuksin, ei Juntus-
rannan pirteissä syksyllä 1939
kuitenkaan oltu turvallisin
mielin. Sotaväessä olleet ky-
Iän pojat eivät olleet päässeet
mäiiräaikana siviiliin ja loka-
kuun kahdeksannen päivän
aamuna tuli täysi liikekannal-
lepano: kylän miehet saivat
käskyn låihteä heti.

Puolan tapahtumatkin oli-
vat jo syyskuusta alkaen teh-
neet rnielet levottomiksi. Syk-
systä alkaen oli myös kylän
"varuskunta" lisääntynyt: sin-
ne oli tullut väruikki Elo, jon-
ka toiminta antoi aihetta olet-
taa, että jotakin oli tekeillä.

Mutta oltiinhan toki turvas-
sa! Ympiirillä levittäytyivät
laajat erämaat ja rajan takana
asuivat ystävdlliset karjalaiset
Ahei ja Ortto, Siitari ja Luk-
ka.

KAUHUN
HETKET
Kauhu valtasi kylän vasta
pakkasenkirpeänä marraskuun
viimeisenä päivänä. Perttulan
vatha luho-Ukko juoksi naa-
pvriin Kemiliidn ilmoittamaan
kuulleensa heillä asuvan raja-
vartioston vääpelin radiosta
sodan syttyneen!

Vanhus itki. Hartaana us-
kovaisena hän rukoili kiih-
keästi Jumalaa.

Samassa alkoivat kylää
kiertää poliisi Möki, rajavar-
tioston miehet ja harjoituksis-
sa olleet suojeluskuntalaiset
ihnoittaen, että kylästä on
kaikkien heti liihdettävä.

Aivan rajan pinnassa asunut
Lempi Seppiinen on juossut
henkensä edestä vetäen kel-
kassa kahta lastaan seitsemän
kilometrin matkan. Lehtovaa-
rasta hän oli nähnyt, että rajan
takaa tulee vendläisiä.

Vasta silloin todettiin, että
jäädään vihollisen jalkoihin!

Väestölle annettiin ohjeet,
että ne, joilla on hevoset ja
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nuorempaa väkeä, lähtevät
heti. Vanhukset kootaan Suo-
men Punaisen Ristin omista-
malle sairasmajalle ja eva-
kuoidaan sieltä seuraavana
päivänä.

Hevoset lähtivät puolen
tunnin sisällä.

Veljeni oli liihtenyt Kemi-
liin Uunon kanssa Raaninnie-
melle halkosavottaan ja meillä
ei ollut hevosen valjastajaa.
Emme siis voineet lähteä.

Kävin Perttulassa puolen
päivän aikaan. Itäänpäin ole-
valla Kiikkukankaalla näkyi
paljon sotilaita. Näin, kuinka
suomalaiset sotilaat, joita oli
vajaa kymmenen, juoksivat
Perttulan riihen suojassa pa-
koon.

Perttulan Kalle, jonka tar-
koitus oli ollut jäädä hoita-
maan lehmiä, tuli minua vas-
taan pakoon menossa ja huusi,
että jos tänne jäätte, käykää
antqmassa meidänkin lehmille
heiniä...

Palasin kotiin. Kylä näytti
tyhjältä.

Hädissämme liihdimme äi-
tini kanssa puolen kilometrin
päässä olevalle osuuskaupalle
kuulemaan, mitä radiossa on
sanottu, ja kysymään, mitä sa-
noo Heikki Huftunen. valistu-
nut ja aikaansa seurannut
mies.

Ehdimme juosta kolmisen-
kymmentä metriä, kun kajah-
tivat laukaukset.

Katsoin taakseni: tulipat-
saat nousivat korkealle. Parin
kilometrin päässä oleva jiirven
niemekkeessä sijainnut Jun-
lusrannan koulu oli jo koko-
naan tulessa - koulu, asunto-
la, ulkorakennukset ja opetta-
jan navetta. Suomalaiset oli-
vat panneet ne tuleen nähdes-
sään vihollisen olevan jo ky-
lässä.

PAKOON!
Tätini Reeta Romppanen pani
nyytin kelkkaan ja liihti jiirven
toiselle ..puolelle Maikon-
ahoon. Aitini, pikkuveljeni,
siskoni ja minä liihdimme
myöskin pakoon tiihän äitini
veljen taloon.

Puolivälissä jåirveä katsah-
dimme taaksemme: tuleeko
venriläinen jo?

Samassa veljeni, joka oli

Pirttivaaran Hallalan talo, josta raialle oli rnatkaa vain kivenheitto

Aatami Juntunen Viinu-emäntineen, takana §lär Helena. Venäläiset pa-
nivat Aatamin oppaaksi tietytirnaata varten Juntusrannasta Heinäkiven
kautta Kiannanniemelle, mutta Aatami veti tien väärään suuntaan, pohloi-
seen

tullut kotiin, huiskutti ja huu-
si:

- Tulkaa takaisin, tulkaa
takaisin!

Eikö pakoon enää pääse?
Ovatko venäläiset jo kyläs-

sä?
Juoksimme takaisin. Kun

vihollista ei näkynyt, panim-
me hätäisesti hevosen aisoihin

vapisimme ja itkimme.
Onneksi oli veli nyt muka-

namme!
Meillä oli vanha ukki, joka

luki tapansa mukaan virsikir-
jaa. Sanoimme, että nyt on
liihdettävä - vihollinen on jo
täiillä! Ne ovat jo latojen taka-
na!

Ukki pani jyrkästi vastaan
ja sanoi, ettei hän jätä lehmiä.

Otin häntä kädestä ja sa-

noin:

- Katso tuonne! Koulu on



tulessa, siellä ammutaan,
kaikki ovat paenneet!

Enempään ei ollut aikaa.
Paistinpannussa oli paistettua
lihaa, pöydiillä leipiä. Panim-
me leivät siikkiin ja paistin-
pannun lihoineen perä?in. Yk-
si tiikki peitoksi ja hevonen
laukkaan!

Veljeni, joka pelasti mei-
dät, oli l6-vuotias ja me alle
kymmenen.

Päästyåimme Kokkojåirven
yli käveli siellä sairasmajan
hoitaja Tilda Luukkonen. Hä-
nen suustaan valui veri jahän-
kin oli juossut. Otimme hänet
rekeen. Jää ratisi hevosen al-
la, mutta onneksi se oli kui-
tenkin niin kantavaa, että pää-
simme yli.

EVAKOSSA
Iltahiim?irissä tulimme Lin-
nansalmelle. Yövyimme siellä
eräässä talossa - pirtti täynnä
pakolaisia. Saimme kuulla,
että veniiläinen oli valloittanut
Juntusrannan kylän. Murto-
vaara, Pirttivaara, Myllyvaa-
ra, Paukuttaja, Kuusivaara ja

Kokkoniemi jiiivät samoin
kaikki vihollisen jalkoihin.

Ukkini jä veniiläisten van-
giksi. Viisitoista minuuttia
liihtömme jåilkeen venåiläiset
tulivat pirttiin. He vaativat,
että Ukin on låihdettävä jiil-
keemme ja palautettava mei-
dät sanoen, että he eivät tee
mitään pahaa.

Ukin kohtalo oli ihmeelli-
nen.

Veniiläiset kokosivat Hiir-
kövaaraan ja Soijinvaaraan ih-
misiä, jotka heillä oli tarkoitus
siirtää Venäjåille. Eräänä yönä
tuli paikalle suomalainen par-
tio, joka otti Ukin ahkioon ja
veti metsiä pitkin ensin Pdrsä-
mölle Kiannan vesistön var-
teen ja sieltä Kiannan niemel-
le ja Suomen turvallisemmalle
kulmalle. Ukki tuli sitten ai-
kanaan monen mutkan kautta
evakkotaloon Oulun seuduil-
le.

VANKEUTEEN
Useat kyliiläiset jäivät hyök-
kääjän vangiksi.

Eräiden vaiheet olivat jiir-
kyttäviä.
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Kaisa Juntunen löydettiin
evakosla palatessa Kokkojär-
ven rannassa olevasta korsus-
ta. Tämän perheen vaiheista ei
tiedetä muuta kuin ettå Otto
funtunen oli kuollut viikkoa
ennen joulua 1939. Nuolen
Jussi Tolonen ja Kokkonie-
men Hannes Kela olivat teh-
neet vainajalle arkun ja hau-
danneet hänet kylän omaan
pieneen hautausmaahan, jota
kutsuttiin Tervanoroksi. Hau-
tajaiset vihollisen keskellä jäi-
vät koruttomiksi: ei pappia, ei
virttä, vain hiljainen Isä mei-
dän...

Pirttivaaraan ehtivät venä-
läiset vasta tammikuussa.
Alueen salotaloissa tiedettiin
sodan syttyneen vasta sitten
kun vendläinen pistin ojennet-
tiin kohti ja komennettiin sekä
suomeksi että venäjåiksi:

- Ruki verh! Kädet ylös!
Parisensataa seudun siviiliä

kuljetettiin tammikuussa 1940
Kintismäen vankileirille, jos-
sa monia kuoli ndlkään, kyl-
mään ja tauteihin. Kestävim-
nrät palasivat rauhanteon jdl-
keen.

RAJAN KIROT
Monen turvassa elävän on
varmaan vaikeaa kuvitella,
mitä merkitsee olla rajan asu-
kas. Ensimmäisenä sotatalve-
na se merkitsi sanoin kuvaa-
matonta kauhua ja hätää. ras-
kasta evakkotaivalta, paluuta
poltettuihin tai revittyihin ko-
teihin ja kaiken jäleen aloitta-
mista nollapisteestä. Jatkoso-
dan aikana se merkitsi ainaista

partisaanivaaraa, murhia ja
kuolemaa. Saksalaissota vei
korven asukkaat jälleen evak-
koon - 

jalkaisin lehmiä pai-
mentaen Suomen poikki Paa-
volaan.

Saksalaisten hävityksen jäl-
keen on kaikki rakennettu uu-
delleen tuhkasta. Nuori polvi
elää vapaassa maassa muiste-
lematta menneitä.

Sodan kauhut kokeneilta ne
eivät koskaan unohdu. f,

lbhttaako
hrkkaa?

Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.

Kuten usein säryo ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
mielly'ttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää Iihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.r'k*

Junlusranta nähtynä suomalaisten asemista helmikuussa'l 940 Kiantaiär
ven Akonlahden yli

Tlrpnryl
-n*le lihassärlryyn '
Liöketehdes
Medisen, Uppseh

Muuan tarkkuudes-
taan tunnettu huolto-
piiiillikkö oli pitiinyt
tarkastuksen jossakin
komppaniassa ja
viirkkiisi tarkastus-
kertomusta yhdessö
apulaisensa kqnssa,
joka ei pitönyt koko
touhusta, vaan olisi
mieluimmin palvellut
rintamajoukoissa.

- Mitiis pannaan
taloushuollosta? mie-
tiskeli huoltopöällik-
kö.

Pannaan, ettö
herneet ja pippurit
tösmiisivöt, mutta
makaroonia puuttui
puolitoista senttiö,
esitti työlöäntynyt
vänrikki.
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POSITIIVINEN
KAUPPATASE
Jatkosodan aikana mei-
kåiläiset ammuskelivat
mielellään metsoja ja
teeriä, iotka vaihtoivat
saksalaisten majapai-
koilla konjakkiin. Tak-
sa oli yleensä pullo ja
lintu.

Ahkera metsristys tie-
tenkin vähensi riista-
kantaa. Silloin joku
keksi kaupata teeren si-
iasta aseveljille val-
miiksi hyvin kynityn
variksen. Täydestä me-
ni.

Seuraavan kerran ta-
vattaessa sakut kuiten-
kin valittivat:

- Musta teeri ei tule
kypsä!

Kun joku hyväuskoi-
nen vielä tämän jäl-
keenkin yritti käyttää
vaihtotavarana varista
huusivat sakut jo kau-
kaa:

- Raak - raak -raak nix gut!
Antti Keskisaari, Helsinki

EI OLLUT AINOA
LAJISSAAN
Oli koukittu viikko-
kausia soita ja kor-
pia. Kaikkinainen
huolto oli jäänyt
kauas taakse.

Muuan Eemeli
meni näyttämään
kipeää jalkaansa
mukana tarpovalle
lääkärille.

- Enpä ole ikä-
nään nähnyt noin li-
kaista ihmisen koi-
pea! pääsi tohtoril-
ta.

- Täällä olis toi-
nen samanlainen,
totesi Eemeli ja veti
saappaan pois toi-
sestakin jalastaan.



Keriiä nyt oma asekokoelma
niiistii kuuluisista aseista.
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2. /Rask. Psto/3. Pr : kin
siirtyi Krivin hyökkäys-
vaiheen jälkeen -42 tal-
vella varsinaisiin asema-
sotavaiheen aikaisiin tu-
liasemiinsa. Maaperä oli
tavattoman kivikkoinen,
ja erilaisten ammuskuop-
pien, tykkiasemien jne
rakentamisessa piti käyt-
tää räjiihdysainetta. 1. ty-
kinjohtaja, alik. Elo Uu-
destakaupungista panos-
teli latingin kivenpulte-
reiden viilissä ja sytytti
sitten lyhyen tulilangan.
Elo jäi kuitenkin hiihto-
huopakengästään "nalk-
kiin" kivien vdliin. Lan-
ka palaa pihisi. "Ampu
tulee!" -huudot oli jo
aikaa huudettu, mutta
Elo rimpuilee yhä pote-
rossa. Viime hetkessä
hän sai kiskaistuksi jal-
kansa ulos kiinnijuuttu-
neesta hiihtohuopaken-
gästä, loikkaa korvat lui-
mussa elämänsä loikan
pois montusta - 

ja sa-
malla panos laukeaa.
Töppönen lentää kor-
kealle ilmaan kiven seu-
rana ja tipahtaa aikanaan
täysin revenneenä.

Tapauksen jiilkeen
alik. Elo aina pyysi jalki-
neet, joissa oli reilusti
kasvunvaraa!

E. Muinonen,
Lappeenranta

(Sininen Prikaati)
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TIETOA
RATKAISUN
VUOSILTA
Sinivalkoinen Suomi 1939-
1941 julkisten asiakirjojen
valossa I, Suomen Sinival-
koisen kirian dokumentit,
Kommentteja ja täydennystä,
Alea-Kirja Oy, Espoo 1978,
120 sivua.
Sinivalkoinen Suomi 1939-
1941 julkisten asiakirjojen
valossa II, Suomen Sinival-
koisen kirjan dokumentit,
Kommentteja ja täydennystä,
Alea-Kirja Oy, Helsinki
1979, 16l sivua, karttapiir-
roksia.
Maan hallituksen II maail-
mansodan vuosina julkaise-
mat ns. sinivalkoiset kirjat oli
tarkoitettu selvittämään valta-
kunnan noudattamaa politiik-
kaa ja sen ratkaisujen taustana
olleita tosiasioita niin oman
maan kansalaisille kuin myös
muiden maiden hallituksille.
Aikoinaan ne kuluivat kaik-
kien kansalaistemme käsissä
antaen tietoa siitä, mistä noina
kohtalon vuosina oikeastaan
oli kyse. Sodan jälkeen kirjat
poistettiin kirjastoista eikä nii-
den sisältö - eräitä poikkeuk-
sia lukuunottamatta - sen jäl-
keen ole ollut suuren yleisön
käytettävissä.

Entinen edistyspuolueen
puoluesihteeri, valtiotieteen
lisensiaatti Olavi Laine on
koonnut em. kirjojen tärkeim-
mät dokurnentit kahdeksi kir-

jaksi, joista ensimmäinen kä-
sittelee talvisotaan liittyviä
kysymyksiä ja toinen pää-
asiallisesti välirauhan aikaa.
I osan asiakirjoihin kuuluvat
mm. Kuusisen Terijoen halli-
tuksen
hyökkäämättömyyssopimus,
monet Paasikiven kirjeet, rno-
lempien osapuolten ulkorni-
nisteriöiden viralliset asiakir-
jat sekä Kansainliiton päätös
Neuvostoliiton erottamisesta
liiton jäsenyydestä. ll rrsa si-
sältää edelleen mm. virallis-
luonteisia ja yksityisiä Suo-
men asemaa käsitteleviä kir-
jeitä ja nootteja, josta hyvin
selviää paine, jonka alaisena
valtakunta eli molenrpien so-
tien välisenä kautena. Varsin
kuvaava on esimerkiksi Molo-
tovin ilmoitus Paasikivelle
6.12.194O: "Emme halua se-
kaantua asiaan emmekä tehdä
mitään vihjauksia Suomen uu-
den presidentin ehdokkuuden
johdosta, mutta seuraamme
tarkoin vaalivalmisteluja. Ha-
luaako Suomi rauhaa Neuvos-
toliiton kanssa tulemme päät-
telemään siitä, kuka valitaan
presidentiksi. On selvä, että
jos joku sellainen kuin Tan-
ner, Kivimäki, Mannerheim
tai Svinhufvud valitaan presi-
dentiksi, niin teemme siitä sen
johtopäätöksen, ettei Suomi
halua täyttää Neuvostoliiton
kanssa tekemäänsä rauhanso-
pimusta." - II osaan sisältyy
myös katsaus itärajamme kul-
kuun vaikuttaneista ratkaisuis-
ta vuodesta 1809 aina vuoteen
1948.

Molemmat kirjaset sisältä-
vät runsaasti asiatietoa, johon
kannattaa tutustua ymmär-
tääkseen kansamme kohtalon-
hetkien todellista taustaa ja
menneiden sukupolvien työtä.

E.

TALVISODAN
SISSEJÄ
Uula Aapa: Väijytyspartio
iskee, Otava, Keuruu 1979,
192 sivua, piirroksia.

Kirjoittaja, Lapin sissien
kuvaaja, on jälleen julkaissut
sotakirjan, joka on vuonna
1955 ilmestyneen Jälkipartio
varmistaa -romaanin korjattu
ja täydennetty painos. Se ker-
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Pikakutsuntatilai-
§uus Neuvosto-Kar-
jalan Säämäjärvellä
ennen jatkosodan
alkua. Sikäläiseen
tapaan tiedusteltiin
jokaiselta Iäsnäoli-
jalta, mihin asela-
jiin kukin halusi.
Varovainen ja kau-
kaa viisas briha vas-
tasi karjalaksi näin:

- Kui torata, ka
torata. Pangua vel-
Ied obozah! (kuor-
mastoon)

a
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COLT I

SEPPELE
WÄlNÖ HAVASTA SANOIN JA SÄVELIN esittelevä ste-
reof. äänilevy (1 5 mk) ja kasetti (20 mk), postivapaasti.
Äänite välittää arvokkaan ohjelmakokonaisuuden eri tilai-
suuksiin; myös sopiva merkkipäivä- ja joululahja.
Myynti: Elämän sana, 37830 Viiala, puh. 937-35347. Myös
kirja- ja musiikkikaupoista.



too totuttuun opettavarseen
tyyliinsä hiihtosissien toimin-
nasta talvisodan Sallan rinta-
malla pohjana Sallan Pataljoo-
nan ja erityisesti Olli Remek-
sen retket ja taistelut. Kirja
sopii jälleen vaikkapa nuorten

S.

AIKAMOINEN
AGENTTI
Ken Follett: Neulansilmä,
WSOY, Juva 1979,276 si-
vua.

M iel ikuvitusromaani kertoo
toisen maailmansodan aikana
Englannissa toimineesta Hit-
lerin Saksan tiedustelupalve-
Iun huippuagentista, joka suo-
ritti tehtävänsä äärimmäisen
tehokkaasti, häikäilemättö-
mästi ja sääliä tuntematta.
Anatomisesti oikeaoppinen
murhakin oli vain eräs ohjel-
maan liittyvä yksityiskohta.
Preussilaista ajaa takaa koko
Englannin vastavakoiluorga-
nisaatio, mutta hänet kul(istaa
lopuksi päättäväinen nainen
autiolla saarella.

Hyvin kirjoitettu jänndri. S.

ANSIOKASTA
KULTTUURI.
rvörÄ
Uusikirkko-Seura ry: Uusi-
kirkko kuvamuistoina, Salo
1979, 432 suurikokoista ku-
vasivua, hyvä kartta.

Uusikirkko oli Suomenlah-
den rannikkokunta Karjalan
kannaksen eteläosassa naapu-
reinaan Terijoki, Kivennapa,
Kanneljärvi, Muolaa ja Kuo-
lemajärvi. Ennen talvisotaa
oli pitäjässä yli I I 000 asukas-
ta.

Etelä-Kannaksen ja oman
kotipitäjänsä perinteitä an-
siokkaasti vaalinut seura on
nyt saanut valmiiksi suurtyön,
hienon kuvateoksen, joka esit-
telee menetettyä kotiseutua
sadoin valokuvin lämpimästi
ja elämänläheisesti. Tekstiosa
kertoo muun ohessa kunnan
alueella toimineista seuroista
ja yhteisöistä sekä jokaisesta
pitäjän kylästä. Entisiä uus-
kirkkolaisia ja heidän lähei-
siään kiinnostaa varmasti jo-
kainen kuva, ulkopuolista eh-

kä eniten Inon kylästä ja patte-
rista kertova materiaali, johon
kuuluu mm. 2l hyvää kuvaa.

Kirjan aikaansaamista on
pidettävä arvokkaana kulttuu-
ritekona. Sen sivuilla elävän
menetetyn Karjalan uskoisi
kiinnostavan monia muitakin
kuin entisiä Etelä-Kannaksen
asukkaita, joiden kirjastoon
kirja ilman muuta kuuluu. E.

VASTARINTA.
LIIKE ISKEE
John Hamis: Varjojen ar-
meija, Karisto, Hämeenlin-
na 1979,351 sivua.

Hyvin kirjoitettu ja taita-
vasti käännetty kirja kertoo
Ranskan vastarintaliikkeen
toiminnasta eräällä pienellä
paikkakunnalla vuonna 1944.
Juttu ei ole mikään katteeton
sankaritarina, vaan ilmeisesti
rehellinen ja tosi kuvaus kan-
sannoususta valloittajaa vas-
taan.

Kylän vastarintamiehiin
Iiittyy kaksi tuhoutuvasta
pommikoneesta hypännyttä
brittilentäjää, jotka auttavat
vastarinnan organisoinnissa.
Toiminta huipentuu veriseen
tuhoamistaisteluun, jossa ve-
täytyvien saksalaisten jiilki-
joukot k:irsivät totaalisen tap-
pion.

Väijytyksen järjestely on
toteutukseltaan kiinnostava:
se on täsmiilleen sellainen
kuin meilläkin nykyisin opete-
taan: tulppa eteen, tulppa
taakse, miinoja ja esteitä toi-
selle sivulle ja toiselle tuhoava
tuli.

Pätevä ja jännittävä kirja.
E.

LAPIN SODAN
LIEVEILVTTöTTÄ
Jussi Rajala: Saksalaisten
vaukeina, Karisto, Hämeen-
linna 1979, 194 sivua.

Kirjoittaja, joka on vaivau-
tunut perehtymään Lapin so-
dan vaiheisiin ja tuntee hyvin
kyseisen alueen, kertoo kirjas-
saan mielikuvitustarinan kol-
men lappilaisen siviilihenki-
lön seikkailuista saksalaisten
vankeina. Yritys tehdä kirjas-
ta romanttinen jännitysromaa-
ni ei ole onnistunut. J.

alkaväkirykmentti 49:n
komea muistomerkki, jonka
on suunnitellut mainitun ryk-
mentin upseeri, sodan aikana
pataljoonan komentajan vaati-

seat lukijamme ovat ot-
taneet yhteyttä kertoen muis-
tomerkkien paljastuksesta La-
pissa Seitajärven ja Kuoskun
kylissä, joissa monet siviili-
asukkaat saivat surmansa par-
tisaanien hyökkäyksissä. Sei-
tajdrven tuhosta, jonka yhtey-
dessä 15 naista, lasta ja van-
husta menetti henkensä, on
kirjoitettu lehtemme numeros-
sa 7176.

Juhlassa oli läsnä myös rou-
va, joka 7.7.1944 kahdeksan
vuoden ikäisenä menetti Sei-
tajiirvellä molemmat vanhem-
pansa ja viisi sisarustaan jää-
den itse haavoittuneena vain
sattumalta eloon.

Lukijamme Pentti Kelavir-
ta, joka jatkosodan aikana it-
sekin oli mukana ajamassa
partisaaneja takaa Savukos-
kella, haluaa kiinää paikka-
kuntalaisia muistomerkkien
aikaansaamisesta ja kohotta-
vasta juhlasta.

o

vassa tehtävässäkin toiminut
maisteri Lauri tantunen, pal-
jastettiin kesäkuussa Juvalla.
Kenraali A. E. Martola, joka
sodan ratkaisuvaiheissa toimi
2.Divisioonan komentajana,
esitti juhlassa tervehdyksensä
Siiranmäen ja Vuosalmen
taistelijoille, joita oli vielä ri-
vissä 634. - Eiköhän jokai-
nen sodassa kunnialla tehtä-
vänsä täyttänyl rykmentti an-
saitsisi muistomerkin miesten-
sä kotiseudulle?
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lavi Roininen Tampe-
kertoo lukeneensa leh-

temme numerosta 411977 Su-
lo Jukasen artikkelin rannik-
kotykistöstä. Hiintä kiinnosti
eri§isesti sivuilla ll4 ja ll5
kerrottu pätkä "Jåireän tykin
vakava sana", jossa muistel-

laan, kuinka Ristiniemen jåireä
patteri helmikuun lopulla
vuonna 1940 hajotti hyökkää-
viin venåiläisen komppanian
Viipurinlahden Pullinniemen
H?irkiilän kylässä. Roininen
on liiheftänyt lehdellemme
oheisen E. Hilskan jatkosodan
aikana ottaman valokuvan ve-

nåiläisten sotilashaudasta, jon-
ka tarkka sijainti on l0O met-
riä artikkelissa mainitusta is-
kemäpisteestä. Kuvassa nä-
kyy maanviljelijä Leopold
Hilskan koti.

A,"n."rr"r, Kaukotie,
Mikkosentie 7 B 12,0/,ffiO
Mäntsiilä, palveli 1939-40
vartiopäiillikkönä Tolvajåirvel-
lä. Komppanian päiillikkönä
oli silloin kapteeni Oinonen,
josta Kaukotie haluaisi tietoja.
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A*, Mutanen, .r;
83130 Salokylä, puhelin 973-
658 135, haluaisi yhteyttä so-
danaikaisen Itä-Karjalassa toi-
mineen yksikkönsä 37.Työ-
komppanien (?) miehiin, jois-
ta osa on tässä köydenvedos-
sa, toisena ja kolmantena oi-
kealta alikersantit Vääni ja
Hirvonen.
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H",nu, Marin, helsinki.läi-
nen kuvanveistäjä, joka on ai-
kaisemmin tehnyt mm. Faze-
rin musiikkikaupassa myytä-
vänä olevan Sibeliuksen muo-
tokuvan, on valmistanut pie-
noiskokoa olevan Marskin
rintakuvan, jonka korkeus on
r,oin 27,5 cm. Kuvaa on saa-
tavissa patinoituna pronssiva-
luna hintaan 1500 markkaa ja
kipsisenä 80 markkaa kappale
suoraan taiteilijalta, jonka
osoite on Eerikinkatu 44 A
19, 00180 Helsinki 18, puhe-
lin 649 557 . Postitse liihetet-
täessä veloitetaan lisäksi pak-
kaus- ja postikulut.

mestari ja kunnianarvoisa ve-
teraani, kävi viime kesän luki-
jamatkamme yhteydessä vil-
kaisemassa vanhaa opinah-
joaan Markovillan Taistelu-
koulua Viipurissa. Ylemmäs-
sä kuvassa Ahonen (kolmas
vasemmalta) on vuonna 1925
koulun oppilaana juuri saanut
nimityksen kapifulanttialiker-
santin toimeen. Kurssi kesti
silloin yhdeksän kuukautta ja
oppilaat otettiin suoraan sivii-
listä. Alemmassa kuvassa
Ahonen tarkastelee vanhaa
kouluaan sen luoteispuoliselta
sivulta 3.6.1979.

Or.. Penttilä ,r.o; V.t. Ahonen, ,",i;
sista, osoite 36720 Aitoo, on
Iiihettänyt oheisen kuvan, joka
esittää tuntemattoman reser-
vin alikersantin (somerolainen
opettaja?) niikemystä syksyn
1939 mahtimiehistä. Kuva on
piirretty erään luokan taululle
Håimeenlinnan Lyseossa, jon-
ne YH:n aikana oli majoitettu
Palikaisten kartanon isännän,
everstiluutnantti Georg Ram-
sayn pataljoonan miehiä.

Piirroksen nimi on enteelli-
nen. Kuka muistaa jotakin
asiasta?

o


