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DIKTAATTOREITA
JA

UALTIOMlEH!Ä

o
SANA ON VAPAA
Poliittinen keskusteluti-
laisuus Puolassa. Illan
pääpuhuja on lopettanut
ja kaikilla on tilaisuus
tehdä kysymyksiä.

- Louhimme kivihiil-
tä enemmän kuin kos-
kaan ennen, mutta kui-
tenkin meillä on hiilipu-
la. Missä on hiili?

- Mikä on nimenne?

- Kowalski.

- Saatte vastauksen
parin päivåin kuluttua.

Seuraavassa keskuste-
lutilaisuudessa on johta-
jana sama puoluevirkaili-
ja. On taas kysymysten
aika. Pitkään aikaan ei
kysyjiä ilmaannu. Lopul-
ta nousee takarivissä pie-
ni mies:

- Minun nimeni on
Nowak. En halua tietää
mitään hiilestä, mutta
tiedustelen, missä on to-
veri Kowalski.

AINA ON
MAHDOLLISUUS
Hitler oli kuullut, että
eräässä keskitysleirissä
oli juutalainen rabbiini,
joka osasi ennustaa, ja
päätti käydä kysymässä
tulevia kohtaloita. Syntyi
seuraava keskustelu.

Kuka voittaa so-
dan? tiukkaa Hitler.

- Sitä on kovin vai-
kea sanoa suoralta kädel-
tä, mutta koetetaan en-
nustaa rahalla, ehdottaa
rabbiini.

- Kuinkas se oikein
käv?

- Jos tulee kruuna,
voittaa Neuvostoliitto.

Entäs jos tulee
klaava? innostuu Hitler.

Silloin voiftavat
Amerikka ja Englanti.

Eikö ole muuta
mahdollisuutta?

- Tietenkin on - ra-
hahan voi jäädä syrjäl-
leen...

- Ja kuka silloin voit-
taa?

Silloin voittaa
Ranska.

- Eikö mitään muuta

atö .df
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mahdollisuutta ole? ky-
syy hermostunut Hitler
vapisevalla äiinellä.

Jos hyvä Jumala
antaa rahan jäädä il-
maan...

- Kuka silloin voit-
taa?!

Silloin voittaa
T§ekkoslovakia.

o
RAAMA.
TULLISTA
DEMOKRATIAA

- MiIIoin olivat ensim-
miiixt stalinistixt vaa-
fit?

- ??

- Kun Meidiin Her-
ran me loi Eevan Aata-
min kylkiluusta ja sanoi
sittcn tiille: 'Yalit* nyt
itsellmi vaimo!"

o
OMAT
MAALARIT
Miehitetyssä Hollannissa
tervehti pari kansalaista
toisiaan sanomalla "Heil
Rembrandt". Paikalle
osunut saksalainen ih-
metteli asiaa.

- Meistä on selvintä,
eftä kukin tervehtii omaa
maalariaan, selittivät
hollantilaiset.

o

VAIN
KAKKOSMIES
Hitlerin sijainen
Rudolf Hess lensi
sodan aikana Skot-
lantiin ja yritti saa-
da sodan loppu-
maan. Ensimmäi-
nen kuulustelu alkoi

näin:

- Kuka te olette?
OIen Rudolf

Hess.

- Oletteko aivan
hullu?!

- Ei, olen Yain
hänen ensimmäinen
sijaisensa.
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- ualoru aiett"jri
pirneiistö

ty. Joukkomme osaavat
iskeä.

Tunnettiin, ettei ali-
voimaisen tarvitse alistua
oikeuksiaan puolustaes-
saan. Aina on mahdolli-
suuksia sille, jonka tahto
on terästä, päämäärä on
selkeä ja tavoitteena on
suurin kaikista: kansalli-
nen vapaus ja elämä.

Tolvajärvi ja Suomus-
salmi eivät merkitse tal-
visodassamme vain rat-
kaisevia voittoja, joilla
taattiin muiden rintamien
taisteluille mahdollisuu-
det, vaan ne ovat ennen
kaikkea nimiä, jotka
merkitsivät silloin luotta-
musta omiin voimiin, us-
kon valoa toivottomuu-
den pimeään. ensim-
mäistä henkistä voittoa
yhteisessä puolustustais-
telussamme sekä koti- et-
tä tulirintamalle.

Nimet Tolvajärvi ja
Suomussal nr i kirjoitettiin
kultakirjaimin kansamme
elämänkirjaan neljä vuo-
sikymmentä sitten.

Q'r

Marraskuun viimeinen
päivä vuonna 1939 oli
neuvottelumahdoll isuuk-
sien luhistumisen, jänni-
tyksen purkautumisen ja
jiirkytysten päivä. Sota
oli peruuttamaton todelli-
suus. Suurvalta oli lau-
kaissut koko sotakoneis-
tonsa käyntiin meitä vas-
taan niin maalta, mereltä
kuin ilmastakin. Tiedot
rintamilta olivat ristirii-
taisia, hiimmentäviäkin.
Niitä tulvi kaikkialta.
Mutta yksi asia oli var-
ma: hyökkääjän ylivoima
oli valtava.

Ahdistuksen tuntein
tiihyiltiin Karjalan Kan-
nakselle. Siellä suojajou-
kot vetäytyvät, mutta
kestäåikö puolustusase-
mamme? Ensi koetus oli
kuitenkin yllättäen uh-
kaavana edessä Karjalan
ja Kainuun korpimailla.
Sieltä fyöntyivät panssa-
rein vahvennetut divi-
sioonat länteen. Onko
itåirajamme sittenkin

avoin? Sielldhän on vain
kevytaseisia pataljoonia,
vain yksi kunkin tien
suunnassa.

Ylin johto oli vaikei-
den ratkaisujen edessä.
Oma aloite on saatava
vaikuttamaan ajoissa,
korven tarjoamia mah-
dollisuuksia ei saa pääs-
täa käsistä, kaikki irti
saatavat reservit on suun-
nattava sinne, keveiden
pataljoonien on nyt isket-
tävä raskaita divisioonia
vastaan.

Aloite, taito ja uskal-
lus palkittiin. Ensimmäi-
set menestyksen ja voi-
ton sanomat kiirivät Tol-
vajiirveltä. Ne loivat ensi
valonsäteet ahdistuksen
pimeään. Ne olivat kuin
pelastuksen viestejä. Nii-
tä seuraavat tiedot Suo-
mussalmen ja Raatteen
ratkaisuista antoivat va-
kuuttavan todistuksen
puolustustaistelumme
mahdollisuuksista.
Asiamme ei ole menetet- ,rt-L
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ANTTI J. RANTAMAA

JOULU
Talvisodan puhjettua katsoi kolme
kansanedustajaa, että heidän
paikkansa oli siellä, missä kansan
kohtalo tässä vaiheessa ratkaistiin:
tulilinioilla.
Nämä miehet olivat IKL:n
kansanedustaia everstiluutnantti
Paavo Susitaival, joka jo
marraskuussa 1939 ilmoittautui
Suomussalmella Osasto Suden
komentajaksi, kokoomuksen
edustaja kirkkoherra Väinö Havas,
joka matkasi Viipurin suunnalle
kiväärikomppanian päåilliköksi, sekä
maalaisliiton kansanedustaia rovasti
Antti J. Rantamaa, josta tuli
legendaarinen Kollaan pappi.
Rantamaa tietää mistä puhuu. Hän
oli eduskunnan jäsen vuosina 1939-
62, jolloin molempien sotien syyt ja
seuraukset setvittiin poliittisella
foorumilla, sekä molemmissa sodissa
tulilinioilla taistelujen

tulaisodnn,
Kollnnlln
7939

suoMEN vr-vÄÄN ral-
VISODAN kohtalonpäivistä
30.11.39-13.3.40 on kulu-
nut neljäkymmentä vuotta.
Silloisten tapahtumien ja rat-
kaisujen polttopisteessä toimi-
neilla alkaa olla viimeistä
edellinen aika, tilaisuus ja vel-
vollisuus kertoa asioista eri-
tyisesti nykypäivän nuorisol-
le, jotta tulisi täysin selväksi,
mitö silloin tapahtui.

Miten talvisotaan joudut-
tiin?

Eikö sitä olisi voitu välttää?
Olivatko annetut uhrit -24.917 kaatunutta ja Yli

43.000 haavoittunutta sekä
Karjalan menetys - Suomen
syytä?

Olivatko ne seurausta taita-
mattomasta politiikasta, jäYk-

käniskaisuudesta tai suoras-
taan uhittelusta? - Näinhänpolttopisteessä.



nykyään "tiedetään kertoa"

- sen "edistyksellisyyden"
nimissä.

Jokainen noista "tiedoista"
ei ole vain vädrä vaan myös
tietoista vädristelyä. Niin
eduskunnassa kuin etulinjas-
sakin noina vuosina toiminee-
na pidän velvollisuutenani
kertoa, mikä on totuus.

TEKOJEN AIKA
EDUSKUNNASSA toimin
maalaisliiton kansanedustaja-
na. Rintamapalvelukseni alkoi
ilmoittautumisella 12.Divi-
sioonan Esikunnassa Loimo-
lassa 2l .12.1939. Sitten aloin
kenttäpappina kierrellä Kol-
laanjoen perin kapean korpi-
puron kaltahilla asemissa ole-
vien jalkaväkiyksiköiden JR
34:n, JR 35:n ja JR 69:n lin-
joilla. Koko 40 kilometriä le-
veän lohkon reunasta reunaan:
vasemmalta Kuolemansuon ja
Tappokukkulan hyytäviltä
maisemilta keskimmäisen
Kollaan Korsukukkulan,
Bombanmäen, Punaisentalon-
mäen ja rautatielinjan maas-
toihin ynnä Uomaan ja Saari-

Ken väittää, ettei koskaan pe-
lännyt eikä rukoillut, ei ole
koskaan ollutkaan aseineen
vihollisen tulen alla, todelli-
sessa taistelussa, kranaattikes-
kitysten hornankuilussa, ali-
tuisen kuolemanvaaran sielua
ja ruumista piinaavassa kidu-
tuksessa - tai sitten hän va-
lehtelee.

Muna juuri siellä ratkaistiin
Suomen kohtalo - eikä esi-
merkiksi eduskunnassa, joka
ei koskaan saanut vastata ky-
symykseen haluaako Suomi
talvisotaa.

Sota kaatui meidän pääl-
lemme!

Sota on iso savotta, jossa
kaikki ovat tarpeellisia töpi-
nän miehistä Päiimajaan. So-
dan perusurakan suorittivat
kuitenkin "sileet sotamiehet"
lähimpine esimiehineen, sen
totesin usein Joukkosidonta-
paikalla, Kaatuneiden Eva-
kuoimiskeskuksissa ja kenttä-
hartauksissa.

TAUSTAA
SUOMI joutui sotaan ilman
omaa syytään. Se ei sitä kos-
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Hyökkäys on toriuttu Kollaalla 17.12. 39. Tiellä näkyy tuhottuja panssarivaunuia

jåirven alueilla toimineiden
porukoittemme asemiin. Olen
niitä aniharvoja, jotka todella
ovat kolunneet tuon rintama-
linjan, "vitjan", laidasta lai-
taan.

Monesti olin taipaleella
suunnistaen aivan yksin ja
monet kerrat pelotti se yksin
marssiminen etulinjoihin -aivan kuten jokaista muutakin
todella linjoilla ollutta pelotti.

kaan aloittanut, sen totesi pe-
räti Kansainliitto heti tuoreel-
taan Genevessä jo
14.12.1939, mikä riittänee
jdlkiviisastelijoiden "varmo-
jen" tietojen kumoamiseksi.
Että Suomi - neljä miljoonaa
vastassaan 185 miljoonaa -säilyi Stalinin kuristusotteessa
oli maailmanhistorian ihme!
Kiitos siitä Jumalalle ja soti-
laillemme - ikuisesti!

Kesdllä 1939 järkytti koko
maailmaa uskomaton ulkopo-
Iiittinen käänne: siihen saakka
toisilleen verivihollisuuttaan
vannoneet julmat diktaattorit
stalin ja Hitler tekivät
23.8.1939 ystävyyssopimuk-
sen. Siihen liinyi salainen
pöytäkirja, jossa nuo Euroo-
pan tunnottomat alistajat sopi-
vat etupiirien rajoista.

Pian ilmeni, että Suomi oli

.-,
Tykistö on iskenyt Kollaalla SA-kuva

jäteny Stalinin "vapautetta-
vaksi" yhdessä Viron, Lat-
vian ja Liettuan kanssa. Että
samantapaisesta ratkaisusta
oli kyse vahvistaa sekin, että
Molotov vielä 13 . I I .40 vaati
Hitleriltä "lopullista ratkai-
sua" Suomen suhteen. Tässä
vaiheessa oli Saksalla jo kui-
tenkin muita suunnitelmia.

Muistamme, että ennen so-
taa oli neuvoteltu 12.10.1939
alkaen Stalinin Suomelle esit-
tiimistä vaatimuksista. Suo-
men edustajana oli ensin
12.-24.1O. J.K.Paasikivi
yksin. Hänen vaatimuksestaan
tuli Väinö Tanner mukaan
Kremliin 23.1O.-9.1 1.1939.
Puuttumatta tässä neuvottelui-
hin yksityiskohtaisemmin ko-
rostan, että Suomi oli valmis
suostumaan eräiden Suomen-
lahden saarten ja Karjalan
kannaksen alueiden luovutuk-
siin Itä-Karjalan korpialueilta
saatavia aluekorvauksia vas-
taan. Suomen raja, joka sil-
Ioin oli 32 kilometrin päässä

I
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Tähystäjä Kollaan maisemissa

Ratkaisevin seikka on se,
että koko ajan kuvittelimme
neuvottelujen jatkuvan. Us-
koimme, että voimme hyväk-
syä oleelliset Leningradin tur-
vallisuuden nimessä esitetyt
vaatimukset ja tilanne vähitel-
len rauhoittuu. Tuhoutumisen
vaara oli yhdistänyt Suomen
kansan ja eduskunta oli suori-
tetuista toimenpiteistä täysin
yksimielinen.

Tässä vaiheessa Stalin iski:
ensin Mainilan laukaukset,
sitten sopimusten mitätöinti,
diplomaattisten suhteiden kat-
kaiseminen ja lopuksi brutaali
hyökkäys.

KOLLAALLE
KAIKKI NUO TAPAHTU-
MAT olivat taustana, sisäise-
nä kannustimena ja väkevänä
kutsujana lähtiessäni Kollaal-
le.

Eduskuntahan siirtyi
30.1 1.39 Vallilan työväenta-
lossa esityksestäni tehdyn
päätöksen perusteella yön tur-
vin junalla Kauhajoelle. Sieltä
läksin matkaan.

Monivaiheisten seikkailu-
jen jälkeen olin siis vihdoin
2l .12. Loimolassa, josta Kol-
laalle oli matkaa 8-9 kilo-
metriä. Kaikkien viivytysten
jdlkeen halusin heti päästä
eteen. Paikan nimi oli Tappo-
kukkula.

Jouluaattona pidin ensim-
mäisen joulujumalanpalveluk-
sen aivan Kollas-purosen var-
rella, keskeisimmän Kollaan
sittemmin niin tunnetuksi tul-
leella Korsukukkulalla. Viili-
matkaa veniiläisten låihimpiin
pesäkkeisiin oli 80-100 met-
riä.

Tä?illä taistelivat 6./JR 34:n
miehet, joiden enemmistö oli
Rautjiirveltä ja Merikarvialta.

SA-kuva

Kenttähartautemme kesti
kello 14.18-14.28. Veisa-
simme aluksi "Enkeli taivaan
lausui näin" niin voimallises-
ti, että sen kaiku kiiri liihiyksi-
köihinkin - 

ja tietenkin vas-
tapuolen pesäkkeisiin. Ensin
venäläiset äkkiä lopettivat tu-
lituksensa, mutta kiihdyttivät
sen hetken kuluttua täyteen
raivoonsa. Kun Korsukukku-
lan harjanne takasi näkö- ja
tulisuojan, ei meillä aluksi ol-
lut mitään hätää. Mutta sitten
alkoivat haupitsin kranaatit is-
keä harjanteella kasvavien
puiden runkoihin. Muistan,
kuinka olin huolissani ko-
koontuneiden miesten turval-
lisuudesta, koska pelkäsin sir-
paleiden voivan iskeytyä
joukkoomme.

SAARNATEKSTI
VAIHTUI
SEN tiimä sieluuni syöksähtä-
nyt hätäily minuun vaikutti,
että en lukenutkaan joulu-
evankeliumia, kuten tietenkin
olisi pitänyt tässä jylhien ke-
hysten piirittämässä todelli-
sessa etulinjassa taistelun
melskeen keskellä pidettäväs-
sä joulujumalanpalveluksessa.
Sisäisen mielenliikutuksen
hetkellä muistin äkkiä vapaus-
sodan aikana Lavian rintamal-
la valkoisille jaetun lentolehti-
sen, jossa olivat niimä psalmin
9l sanat:

Olin siis silmänräpäyksen
mielijohteesta tehnyt oudon
tekstinvalinnan jättänyt
joulu jumalanpalveluksessa
jouluevankeliumin lukematta !

Mutta tiimä toinen tekstipä
antoikin aineksia lyhyeen
kenttäsaarnaan. Taistelun ku-
mu soi taustamusiikkina.

KOLLAAN
JOULUSAARNA
,'TÄÄLLÄ ME SUOMEN
MIEHET olemme varjelemas-
sa Uskontoa, Kotia ja Isän-
maata 

- 
koska muuta vaih-

toehtoa ei ollut. Sellaista ei
meille jätetty. Vuosisatojen
varrella ovat esi-isämme en-
nenkin joutuneet lähtemään
taisteluihin varjellakseen syn-
nyinmaataan ja perheitään.

Nyt on meidän vuoromme.
Nyt isät katsovat poikiaan:

onko pojasta polvi muuttunut?
Ja me vastaamme: Ei ole!

Vastaamme teoin 
- ei sa-

noin.
Täällä on miehisten miesten

vartiopaikka. Eiväthän tänne
vanhukset, eivät naiset eivät-
kä lapset voi tulla 

- 
tämä on

meidän, miesten, vartiopaik-
kamme. Me suojaamme sitä
luovuttamatonta kotomaatam-
me, jonka olemme menneiltä
sukupolvilta perinnöksi saa-
neet.

Ja siellä kotona muistetaan
meitä. Vanha äiti ja isä rukoi-
levat meidän puolestamme.
Rakas vaimo ja kaikkein rak-
kaimmat lapsemme liittävät il-
loin hennot kätensä yhdessä
äidin kanssa ristiin ja pyytävät
meille varjelusta. Myös sisa-
remme ja veljemme muistavat
meitä, morsiamet ja ystävät
muistavat.

Näin rakentuu silta etulin-
jan ja kotien välille 

- 
esiru-

kouksen silta. Meitä ei ole
unohdettu.

Mutta vieläkin turvallisem-
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Leningradista, olisi siirtynyt
l3 kilometriä lännemmäs.
Suomen tarjoamat alueet eivät
kuitenkaan Stalinille riittä-
neet.

EDUSKUNNASSA
KUOHUU
SAMOINA VIIKKOINA
kantautui eduskuntaan hdlyt-
täviä tietoja Virosta ja muista
Baltian maista: ne suostuivat
valtavan ylivoiman uhkaami-
na Stalinin murskaavan aika-
taulun mukaan "vapautetta-
viksi".

Nuo tiedot tekivät nimen-
omaan eduskunnassa lamaut-
tavan vaikutuksen. Tåimän uh-
kan edessä Suomi oli valmis
edellä esitettyihin myönnytyk-
siin. Hädässään se vetosi
myös 2l .l .1932 solmittuun
hyökkäåimättömyyssop im uk-
seen, joka pidennettiin
7.4.1934 olemaan voimassa
vuoden 1945 loppuun saakka.
Valaisevaa on tässä yhteydes-
sä myös muistaa, että Hitlerin
Saksa oli tarjonnut Suomelle
hyökkäiimättömyyssopimusta
jo vuonna 1937 ja uudelleen
28.4.1939. Suomi ei kuiten-
kaan taipunut Hitlerin ehdo-
tuksiin.

Stalinin aikeita Suomen
suhteen on omiaan valaise-
maan myös jo sodan syttyessä
valmiina ollut "Suomen kan-
sanhallitus".

Kun asioita pohdittiin edus-
kunnassa eduskuntaryhmien
suljetuissa kokouksissa, kan-
tautui sinne koko syksyn 1939
hätähuutoja Virosta ja ku-
vauksia koko Baltiassa vallit-
sevasta paniikista. Ei voi aja-
tella, että Suomi olisi näissä
olosuhteissa ollut niin hyväus-
koinen, että se olisi suostunut
aluejiirjestelyihin, joiden joh-
dosta alueemme ja itsenäisyy-
temme puolustaminen olisi
menettänyt ratkaisevat edelly-
tyksensä. Me kansanedustajat
pelkäsimme, että uusia vaati-
muksia tåimän jälkeen tulisi
loputtomiin.
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Vaikka tuhansia kaatuisi sinun viereltiisi
ja kymmeniti tuhansia sinun oikealta puoleltasi
ei sinuun satu, koska olet ottanut Korkeimman suojaksesi.
Koska sinii riiput minussa kiinni, niin
minö sinut pelastan,
koska sinä huudat minua avuksesi,
niin minä vastaan sinulle.
Minii olen sinun luonasi
kun sinulla on ahdistus.
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paa on muistaa, että - kuten
juuri luimme Raamatusta -kaikkivaltias Jumala varjelee
meitä! Hän näkee, että me
olemme huolissamme oman
synnyinmaamme Suomen
puolesta, rakkaittemme puo-
lesta ja tietenkin myös omasta
turvallisuudestamme - totta
kai olemme kaikista näistä
asioista huolissamme. Mufta

- miten sanoikaan lukemam-
me teksti:

tamme rakkaitamme ja jät?im-

me heidät kaikki Viikevän
Varjelijan johdatukseen. Näin
meillä on alati mukanamme
rukouksen kasapanos

- varmin suoja kaikissa vai-
heissamme.

Emme me eikä isänmaam-
me Suomi ole aloittaneet tai
halunneet tätä sotaa. Me käsi-
tiimme, että me täiillä Kol-
laanjoen kaltahilla kuten kaik-
ki muutkin Suomen armeijan

SAATIINPA
LAHJOJAKIN
RAUHALLISESTI pojat pa-
lailivat teltoilleen, jossa vasta
tiimän jiilkeen 

- niin olimme
sopineet - avattiin kotoa tul-
leet kenttäpostikirjeet ja -pa-
ketit sekä minun tuomani lah-
jat.

Olin Helsingistä keräåimällä
koonnut valtaisat pakettipinot:
virsikirjoja, Uusia testament-

teja, yskäntabletteja, tupak-
kaa, pakettinarua, puukkoja,
hakaneuloja ja jopa kaksi huu-
liharppuakin. Kaikki tavara
oli hyvin haluttua. Itselleni
olin Kauhajoella olevasta ar-
meijan pukutehtaasta saanut
kenftäharmaan sotilaspuvun,
vyön ja kompassin olin osta-
nut Skohasta Helsingissä. La-
pikkaat olivat omat.

Kaikista näistä lahjoista yh-
teensä oli kertynyt todella pi-
noittain paketteja ja terveh-
dyksiä. Rakkaimmat olivat
ikiomien lasten yhdessä äidin
kanssa kirjoittamat kirjeet,
joita kenttäpostin kaufta oli
tullut liihes jokaiselle. Kukin
tutki ne telttansa havuvuoteel-
la istuen ja harras kiitos koho-
si Jumalan puoleen.

Oli talvisodan jouluaatto
I 939 Kollaanjoen kaltahilla.

!

/ Marokon Kauhun komppania 6./
\ JR 34 joulujumalanpalveluksessa

1939

Rantamaa jouluna 1939 SA-kuva

\ ",,,;ffi

-*1";\: ..

-. L_. 1

,.'

Marokon Kauhu la pastori Antti J.Minä vastaan sinulle
koska sinä huudat minua

avuksesi,
minä olen sinun luonasi,
kun sinulla on ahdistus.
Siinä on meille pysyvä tun-

nussana etulinjaan!

RUKOUKSEN
KASAPANOS
JA JUURI JOULUNAHAN
meille annettiin suurin lahja:
Vapahtajamme Jeesus Kris-
tus. Siitä ne siellä kotirinta-
malla, kotona ja kirkoissa,
veisaavat kiitosta. Siitä, että
Jumala antaa meillekin an-
teeksi meidän syntimme, kun
me sitä häneltä sydåimemme
vilpittömyydessä nöyrästi
pyydåimme.

Näin rintamasotilas rukoi-
lee lähes joka hetki. Me sei-
somme vartiossa - 

ja rukoi-
lemme. Me makaamme taiste-
luasemissa lumihangessa -rukoillen- Me hiihdiimme tais-
telupartiossa ja rukoilemme.
Me torjumme vihollisen hyök-
käystä - rukoillen. Ja jos vi-
hollisen luoti meihin iskee,
kun voimat jo ehtyvät ja låihtö-
vuoro on liihellä - me rukoi-
lemme. Aina silloin me muis-

sotilaat kaikilla rintamilla täy-
tämme velvollisuuden, johon
sotilasvalamme meitä velvoit-
taa ja mihin meitä kutsuu tun-
nus Uskonto, Koti ja Isänmaa.

Ja lopuksi - tåimän jou-
luaaton iltapäivän hämärän
kohta laskeutuessa näillekin
veren pyhittämille taistelutan-
terille, hiljennymme suoma-
laisen sotilaan rukoukseen so-
dan jouluna 1939 näin:

Kiitos, että sinä, Kaikki-
valtias Kansojen Kaitsija, olet
antanut meille tiimän rakkaan
synnyinmaamme. Kiitos, että
olet antanut meille rakkaat
omaisemme, vanhempamme,
perheemme, vaimomme ja
Iapsemme, sisaremme, vel-
jemme, ystävämme. Kaikkia
heitä me tahdomme varjella
viimeiseen hengenvetoomme
saakka. Ja vihdoin: kiitos jou-
lun Jeesus-lapsesta, jonka lu-
nastustyö on maksanut mei-
dänkin syntivelkamme.

Meillä ei ole mitään pelättä-
vää. Ei eläessä eikä kuollessa.
Aamen."

Ylevä hetki kuoleman ken-
tiillä oli päättynyt. Oli jou-
luaatto Kollaan keskeisimmäl-
lä lohkolla, Loimolan-Suo-
jiirven maantien varressa,
Korsukukkulan takarinteessä.
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Suomussalmen taisteliioita matkalla kohtaamaan vihollista

ONN! PALASTE

](EMIN ](AUHUT
Suornuffilrnella
C l{emiläisrykmentti
JR 27 oli koottu
Pohjois-Suomen
pieneläjistä, työIäisistä
ja talonpojista. I{aikille
kansanarmeijan
miehille ei riittänyt edes
asetta, mutta tehtävä oli
selvä: vihollinen on
pysäytettävä.
O Poliittiset
erimielisyydet oli
unohdettu. Oltiin
isänmaan asialla.
O I§rjailija Onni
Palaste on vuosien ajan
tutkinut Suomussalmen
taistelua ja tuntee sen
tarkoin.

KUN KEMILAISRYKMENTTI
hiihtää uupersi pimeässä talviyös-
sä kaameat tulenlieskat osoittivat
suunnan missä apua kipeästi kai-
vattiin. Suomussalmen kirkonkylä
paloi. Tilanne rintamalla oli hälyt-
tävä.

JR 27 oli koottu pohjoisen työ-
läisistä ja talonpojista, isänmaa-
taan rakastavista miehistä, joille
valtio ei pystynyt antamaan kun-
non varusteita, kaikille ei edes
asetta. Ennen rintamalle lähtöä
eräät miehet olivat joutuneet va-
rastamaan itselleen kiväärin tai
haulikon. Reserviharjoitusten ai-
kana oli ollut miehiä luvattoman
paljon sairaslistalla, oli pinnattu
kotikäyntejä, mutta kun tuli tieto
rintamalle liihdöstä kaikki parani-
vat.

Se oli esimerkki todellisesta
kansanarmeijasta. Talvisodan hen-
ki oli tarttunut jokaiseen.

Oli päästy Haukiperän maas-
toon ja pystytetty teltat. Erään tel-
tan oviaukossa istui iso mies ja
teroitti päinvänvalossa kiväärinsä
pistintä. Nähdessään taistelusta
palaavia Kainuun miehiä hän ky-

SAIST:

- 
Onko teillä tietua joko me

pian päästään koettaan?

- 
\,r4p6sti pääsette.

- 
No hyvä että päästään, mies

vastasi tyynesti ja koetteli sormel-
laan pistimen terävyyttä.

Tehtiin kysymyksiä toisillekin
kainuulaisille.

- 
Missä niitä ryssiä on?

- 
Niitä piruja näätte vielä ihan

tarpeeksi, vastailivat uupuneet
paikkakunnan miehet ja kummas-
telivat ihaillen kemiläisten tulen-
palavaa intoa päästä taistelemaan.

On selvää, että mahtavaa puna-
armeijaa pelättiin. Mutta maahan-
tunkeutujaa myös vihattiin ja vi-
hattiin niin, että se voitti pelon.

Haukiperässä kaatuneilta vihol-
lisilta otettuja kivääreitä jaettiin
aseettomille pohjoisen miehille.
Kaikille niitä ei riittänyt ja kun
lähdettiin hyökkäykseen kiirkijou-
kossa hiihteli miehiä, joilla ei ollut
puukkoa parempaa asetta muka-
naan.

Niin uskomattomalta kuin tiimä
tuntuukin, se on valehtelematon
tosi!

o



Vihollisen valtaamalle tielle
päästiin helposti eikä mennyt
kauan kun autokolonna ajoi vas-
taan. Käydyn kahakan jälkeen to-
dettiin, että kolmisenkymmentä
vihollista makasi hengettömänä
hangessa ja kuusi kuorma-autoa
oli jäänyt tielle.

Kylmälän Jaakko ja moni muu
sai nyt aseen itselleen. Kahden
oman miehen kaatuminen katke-
roitti mielen, mutta kokonaisuutta
ajatellen sota olisi voinut alkaa
huonomminkin.

Haukiperän itäpuolella olevaan
Karhulanpappilan mäkeen viholli-
nen oli pesiytynyt lujasti. Siinä
saatiin varsinainen tulikaste. Sot-
keuduttiin lumessa, veressä 1a
pakkasessa.

Oiva Leinosen ryhmä raahasi
raskasta konekivääriä tieojassa ja
koetti sijoittaa sen jalustaa penkal-
le ja varsinaista päälle lumen tun-
keutuessa väliin. Se oli konstikas
paikalleen pantava ja vihollisen tu-
lesta välittämättä piti nousta kon-
talleen. Raivokkaan taistelun al-
kaessa konekiväärin johtaja oli ka-
donnut. Jälkeen päin selvisi, että
hän oli menettänyt hermonsa ja
karannut rintamalta. Vänrikki
Leevi Junes määräsi uudeksi ki-
väärinjohtajaksi alikersantti Tauno
Pelttarin.

Björklundin komppania yritti
toistamiseen hyökkäystä, mutta
vastus oli liian voimakas. Eikö
kirkonkylän takaisinvaltauksesta
tullutkaan mitään? pelokas paina-
jainen kalvoi mieltä.

Maata mötkötettiin kylmässä lu-
messa vuorokausitolkulla. Vilutti
ja nälätti. Vihollisen panssarit
möyrysivät päälle kuin vihaiset
härät, ajoivat läpi linjojen ja hä-
tyyttivät suomalaiset metsän suo-
jiin. Ei ollut torjunta-aseita. Kaa-
tuneiden ja haavoittuneiden lisään-
tyessä pelottavasti kirottiin minis-
terit ja puolustusneuvostot.

Verisen viikon jälkeen päästiin
pureutumaan kirkonkylän laitaan.
Vänrikki Sankalan joukkueessa
seurattiin yhden pikakiväärimie-

hen toimia tavallista tarkemmin.
Tiimä kookas, epäilyksen alainen
mies oli nimeltään Ville Saaren-
pää. Hän ei ollut pohjoisen mie-
hiä, vaan jostain etelästä, ja mie-
hen tiedettiin käyneen Neuvosto-
liitossa. Tiedä vaikka olisi ryssän
kätyri? supateltiin. Epäilys oli niin
suuri, että rautatiematkan aikana
oli syntynyt tappelu ja Saarenpää
oli yritetty heittää ulos liikkuvasta
junasta.

Asian todellista laitaa ei tiedet-
ty, nimittäin sitä, että kolmekym-

"r.§§

vihollisten takkiin. Venäläinen
paahtoi vastaan ja arvaamattomal-
ta suunnalta tullut konekiväiirin
suihku tappoi vänrikki Sankalan.
Vain ihme pelasti Saarenpään. Si-
suuntuneena hän vastasi venäläis-
ten tuleen.

Konttailtiin syvänteissä ja etsit-
tiin rakoa vihollisen puolustukses-
ta. Kukkulan Armas Iiihti rohkeas-
ti kiertiimään oikealta, hihkaisten
toisille:

- Minä meen, tulukaa peräsä!
Pitkälle hän ei päässyt kun kuul-
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Eteenpäin!

mentäluvun pulavuosina Saaren-
pää oli kaverinsa kanssa lähtenyt
etsimään töitä naapurista. Perillä
he olivat kuitenkin havainneet
erehtyneensä ihannevaltion oloista
ja pyrkineet loikkaamaan välittö-
mästi takaisin. Mutta sepä ei käy-
nytkään helposti. Pyrkiessään ta-
kaisin kotimaahansa he joutuivat
vaarallisiin seikkailuihin ja tuohon
kaikkeen kului aikaa kolmatta
vuotta.

Vänrikki Sankala Iuotti Saaren-
päähän.

- 
Piä Ville minusta kiinni, niin

painetaan yhtä rintaa, hän tuumasi
Saarenpäälle kun he lähtivät hyök-
käykseen.

- 
Kyllä täsä mukana tullaan.

Painetaan vaan... Saarenpää kähi-
si vastaan ja miehet painuivat ti-
heän kuusiaidan suojiin.

Havaitessaan punasotilaita Saa-
renpää paiskasi pikakiväärinsä
asemiin ja lasketti lyhyitä sarjoja

tiin surkea huuto:

- Tulukaa auttamaan!
Avunpyyntö ei tullut kaukaa,

korkeintaan viidentoista metrin
päästä, mutta sinne ei ollut mene-
minen. Vihollisen konekiväiiri
niitti tienoota kuin kuolemanvii-
katteella ja haavoittunut ryhmän-
johtaja ei pystynyt liikkumaan, sil-
lä häneltä oli ammuttu molemmat
jalat poikki. Saarenpää ja Ojanpe-
rä odottivat hetkeä haavoittuneen
ryhmänjohtajansa noutamiseksi,
mutta ennen kuin se tuli, Kukku-
lan Armas räjäytti käsikranaattinsa
leuan alla ja lopetti kiirsimyksen-
sä.

Suomalaisten palava into vihol-
lisen ajamiseksi pois maasta oli sa-
noin kuvaamaton. Aseveljiä kaatui
ja haavoittui, mutta lyhyen hen-
gähdystauon jiilkeen oltiin valmiit
uuteen hyökkäykseen. Yksi pelot-
tomimpia komppanianpäälliköitä
oli luutnantti Kalliomäki, jota ur-
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naattia taskussaan Saarenpää yritti
kivuta harjalle, mutta luisui kolis-
ten alas. Ville kirosi jyrkkää pelti-
kattoa. Varmasti sisällä jo tiedet-
tiin, että kuolema siellä kolistelee.
Ratkaisuun oli päästävä nopeasti.

Saarenpää ponnisti entistä riva-
kammin ja sai kuin saikin otteen
peltikaton harjasta. Nopeasti hän
sujautti kaksi viritettyä munakra-
naattia savutorveen ja kaiken va-
ralta ravisti sitä rajusti, etteivät
kranaatit jäisi ruttuisen peltitorven
mutkiin. Välittömästi hän luisui
katolta alas ja tarttui pikakivääriin-
sä.

Yhteen ulkorakennukseen oli
jäänyt kuusitoista punasotilasta
valekuolleiksi, makasivat päällek-
käin kuin silakat nelikossa, aseet
mahan alla. Tarkoitus oli hyökätä
suomalaisten selkään, mutta mie-
het paljastuivat liian aikaisin. Oiva
Leinonen joutui painimaan yhden
valekuolleen kanssa elämästä ja
kuolemasta, jolloin vihollinen puri
Leinosen sormen. Tappelun jäl-
keen häntä ryhdyttiin kutsumaan
"Kemin kauhuksi".

Kun kirkonkylä oli puhdistettu
punasotilaista, komppanianpääl-
likkö etsi Saarenpään Villen kä-
siinsä, puristi tätä kädestä miehen
otteella ja sanoi vakaasti:

- 
Tiesin alusta lähtien, että

olet isänmaan asialla. tr

( xyasta taistellaan sa-raru

t
Taistelun iäkiä Alasalmen ja Linnansalmen välillä joulukuun lopulla

heat Kittilän miehet seurasivat
kuolemaansa saakka.

Oli ajateltu viettää jonkinlaista
rintamajoulua ja lottien toimitta-
mia paketteja hiilattiin etulinjaan
saakka. Mutta se jäi aikomuksek-
si, kun vihollinen lähti yrittämään
läpimurtoa ja aloitti hyökkäyksen-
sä hirvittävällä tykistötulella. Jou-
lunpyhinä käytiin katkeraa taiste-
lua, jopa käsirysyssä. Rivimme
harventuivat uhkaavasti. Rauhan-
juhla oli äkisti muuttunut vihan ja
koston juhlaksi.

Noissa torjuntataisteluissa ri-
vimme rakoilivat, mutta eivät kat-
kenneet. Pari päivää nuoltiin haa-
voja, vahvistettiin asemia ja läh-
dettiin uuteen hyökkäykseen.

Vihollinen oli pesiytynyt polte-
tun kirkonkylän kivijalkoihin kuin
myyrät peltoon. Suomalaiset tuho-
sivat korsun kerrallaan ja pakotti-
vat punasotilaat entistä ahtaam-
malle. Paiskattiin kasapanos pe-
säkkeen oviaukosta tai savuhor-
mista sisään.

Jumps! Piti tulla selvää!
Mutta viimeisetkään viholliset

eivät antautuneet, ei, vaikka mei-
käläiset hyppivät korsujen katoilla
ja huusivat uhkauksiaan.

Saarenpään Ville liihti asevel-
jensä Eelun kanssa tuhoamaan
korsua, jonka päälle oli rakennettu
jyrkkä peltikatto. Kaksi käsikra- Suomussalmen kirkonkylä taistelujen tauottua



TEO SORRI

Suomussalmen
operaatiosta on
kirjoitettu viisaita
kirjoja, sen
suunnittelua ja
toteutusta pidetään
suomalaisen
sotataidon
huippuna.
Näin
yksinkertaisena sen
koki korpien läpi
Raatteen tielle
hiihtävä Ylitornion
mies - yksi niistä,
joista kaikki
sittenkin riippui.

"Mie ampua
humhautin sen
venäIäisen
tähystäjän siihen
puuhun kun
metton! Siitä se
rähäkkä alko!"
Näin muistelee
joukkueensa
tunnustelijana
toiminut reservin
alikersantti Väinö
Kangas
Suomussalmen ja
Raatteen taisteluja
Ylitornion
Kivilompolosta
Hyrynsalmelle.

PATALJOONAMME IIIJR
27 perustettiin marraskuun lo-
pulla kotipitäjässämme Ylitor-
niolla, josta siirryttiin Kemiin
keskityskuljetuksia varten.
Kemissä odotimme junakulje-
tusta siten, että oli muistaak-
seni jo 6.12., kun saimme teh-
täväksemme siirtyä Suomus-
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salmelle, jossa venäläiset jou-
kot olivat hyökänneet yli rajan
sekä Juntusrannassa että Raat-
teessa, kertoo reservin aliker-
santti Viiinö Kangas.

Iltapimeällä jätimme Ke-
min taaksemme kuljetusju-
namme lähtiessä vyörymään
tuntematonta määränpäätä
kohti. Rautatiekuljetuksen ai-
kana olimme melko tietämät-
tömiä olinpaikoistamme, kos-
ka asemien nimet oli poistettu
vakoiluvaaran vuoksi samoin
kuin tienviitatkin.

Toisen kuljetuspäivän aa-
muna 8.12. päivän valjetessa
totesimme kuljetusjunamme
olevan lähellä Kajaania py-
sähtyneenä kallioleikkauk-
seen. Venäläinen pommitti
Kajaania ja pääsimme jatka-
maan siirtymistä vasta illalla
pimeän tultua. Pataljoonam-
me purettiin junasta Hyrynsal-
mella seuraavana päivänä
9. 12., viimeiset rykmenttim-
me osat 9.110.12. välisenä
yönä.

VENÄLÄISTEN
SIVUSTAAN
Hyrynsalmella pataljoonam-
me ruokittiin. Syötiin kunnon
hernerokka. Sotureitten käs-
kettiin ottaa kovaa leipää lei-
pälaukkuun, johon piti varata
myös patruunat. Mehän otim-
me niitä, muistelee Väinö
Kangas, koska tiedettiin seu-
raavan muona- ja patruunatäy-
dennyksen siirtyvän pitkälle-
kin. Näinhän se kävikin. Va-
rustauduimme myös Kajaanin
seuduilla jaetuilla lumipuvuil-
la.

Varusteista oli puutetta.

Minullakin oli lumipuvun alla
musta siviilitakki ja -lakki,
jossa kokardi. Lumipuvun
housuja ei minulle riittänyt.
Ase minulla oli hyvä, kone-
pistooli. Ryhmän muilla mie-
hillä oli aseina kiväärit, paitsi
kaksi miestä kokonaan ilman
asetta. Niitä ei ollut alkuvai-
heessa kaikille jakaa. Ei riittä-
nyt.

Niin pataljoonamme aloitti
hiihtomarssin kohti Raatteen
tietä, poikki lumisen Korpi-
Kainuun pakkasmetsän. Hiih-
dimme noin vuorokauden,
jonka jälkeen saavuimme
Haukiperän etelärannalle, jos-
sa ryhmityimme hyökkäystä
varten. Asetimme siihen ran-
nalle konekiväiireitä tulituk-
seen, muistaakseni kahdeksan

tlelle

Tämä mies tuli ensimmäisenä suomalaisena Raatteen tielle. Alikersantti
Väinö Kangas vuonna 1979



maximia, sanoo isäntä Kan-
gas.

ENSIMMÄISENÄ
RAATTEEN TIELLE
Se oli ll.l2., kun hyökkäys
alkoi. Meidän joukkueemme,
muistaakseni aluksi vain yksi
joukkue, låihti päivän jo val-
jettua ylittiimään jåirveä, jonka
leveys oli siltä kohdalta noin
50O metriä. Jäiillä meitä oli
kahdeksan vapaaehtoista tun-
nustelijaa edessä, kaksi kusta-
kin ryhmästä.

Olin toinen oman ryhmäni
tunnustelijoista, parini oli so-

mistä. Veniiläisten hallussa
olevalle Raatteen tielle oli
matkaa vielä nelisensataa met-
riä.

Kuulimme venåiläisten
joukkojen käyttävän tietä.
Korviimme kantautui tieltä
hyökkäysvaunujen ja kuorma-
autojen moottoreiden jyrinä.
Suomussalmen kirkonkylän
olivat vendläiset vallanneet
muutnmaa päivää aikaisem-
min-

Jatkoin tunnustelijana, ta-
voitteena Raatteen tie.

Katkaisemme tien Palovaa-
rassa, joka on6-7 kilometriä
Suomussalmen kirkolta itään,

jamme luutnantti Huhanantin
johdolla tielle ja tien yli.

Otettuamme tieasemat hal-
tuumme ajoi asemiemme läpi
Suomussalmen suunnasta ve-
nåiläinen hyökkäysvaunu. Sii-
hen pystyviä panssarintorjun-
ta-aseita meillä ei ollut. Kun
vaunua kiväiirillä ampui niin
tuli läiskiihti laidasta - sekin
tuli kokeiltua. Yritettiinhän si-
tä vaunua pysäyttää yhteen si-
dotuin käsikranaateinkin -onnistumatta.

Hyökkäysvaunua seurasi
kaksi kuorma-autoa lavat
täynnä neuvostosotilaita. Tu-
lenavauksessamme kuorma-

autot syöksyivät tieltä päin lu-
mivalleja pakkaslumen tupru-
tessa. Siitä kuorma-autosta,
joka sattui kohdallemme, saa-
tiin 23 vankia. Ja ryhmällem-
me tarpeellista asetäydennys-
tä. Tien katkaisukohdalta lie-
nee saatu yhteensä puolisensa-
taa vankia.

Sotasaaliiksi saaduilla
kuorma-autoilla oli meillä heti
käynöä, joten vedimme koh-
dallemme lumipenkkaan
syöksyneestä ajoneuvosta kul-
jettajan ja apumiehen velvolli-
suutensa täyttäneinä ulos ja
avustimme käyttökuntoisen
ajoneuvon tielle.
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Ryhmä Siilasvuon hyökkäys 1 'l .-l 5. 12. 1939. - Kuva veikko Karhusen kir-
jasto Raat,een tie

tamies Kalle Rautio Aavasak-
san Purasenvaarasta. Hiih-
dimme noin 150 metriä jouk-
kueemme edellä. Vihollisen
sijainnista meillä ei ollut tark-
kaa tietoa, joten odotimme
sen avaavan tulen mistä ja
milloin tahansa.

Järven pohjoisrannalla ei
ollut kuitenkaan venäläisiä
joukkoja. Saavutettuamme
rannan annoimme sovitun ne-
näliinamerkin, että maasto on
vihollisista vapaa. Siirryimme
Raatteen tien suuntaan avau-
tuvan suon reunaan suojaa-
maan ja odottamaan, kunnes
koko komppaniamme oli pääl-
likkömme luutnantti Paavilai-
ser johdolla ylittänyt järven.
Oma pataljoona seurasi peräs-
sä.

Oman komppanian edettyä
vesistön yli jatkoimme etene-

olin kuullut käskynä.
Lähestyimme tietä.
OIin jo melkein tien tuntu-

massa, kun huomasin ensim-
mäisen vendläisen sotilaan.
Oli tiihystäjänä puuhun raken-
netulla lavalla, vahvatekoises-
sa kuusessa.

Vendläinen tiihystäjä huo-
masi liian myöhään naakimal-
la liihestyneet tunnustelijat,
tien katkaisuosaston, ja ampui
sekä hiilyttääkeen että osuak-
seen. Näin sen aseen suuliekin
tähystyslavalta. Ampui kai
hätääntyneenä osumatta ja al-
koi pudottautumaan alas puus-
ta.

- Mie ampua humhautin
sen siihen kun metton ja siitä
se alkoi se råihäkkä, toteaa
Väinö Kangas.

Joukkueemme hyökkäsi py-
sähtymättä joukkueenjohta-
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TAVOITTEENA
SUOMUSSALMI
Selvitettyämme tien katkaisu-
kohdan alkoi eteneminen län-
teen tavoitteena Suomussal-
men kirkonkylä. Selustaamme
jäi suojaamaan parin komppa-
nian vahvuinen osasto sulkien
Raatteen tien itään. Minä olin
ryhmän varajohtaja hyök-
käyksen alkuvaiheessa, mutta
kun meidän ryhmänjohtajam-
me kaatui ensimmäisessä tais-
telukosketuksessa, mädrättiin
minut ryhmänjohtajaksi, jat-
kaa Väinö Kangas.

Ylennys alikersantiksi tuli
ennen Suomussalmen tavoit-
tamista. Siinä käytiin raju
taistelu tien päällä päivänva-
lossa. Saatiin sotasaaliiksi en-
simmäinen panssarintorjunta-
tykkikin ja konekivääreitä. II-
tapimeällä hyökkäys pysäytet-
tiin ja me leiriydyimme. Se oli
ll.l12.l2. viilinen yö. Siitä
oli kai matkaa Suomussalmel-
le vielä 4-5 kilometriä.

Seuraavana aamuna,
12.12., jatkoimme hyökkäys-
tä. Päivän taistelujen jälkeen
saavutimme Pappilan mäen-
rinteen. Rinteessä taisteltiin
vielä seuraava yökin, 12.1
13.12., ja sitten seuraavana
aarnuna se Pappilan maasto
lopullisesti puhdistettiin vi-
hollisesta, muistaakseni puo-
leen päivään mennessä, Väinö
Kangas toteaa.

Sinä aamuna, 13.12., alkoi
voimakas hyökkäys kirkonky-
län valtaamiseksi. Me olimme
Pappilan maaston valtaamisen
jdlkeen levossa sen aikaa että
alkoi pikkusen hämyttiimään.
Iltapimeässä valtasimme kaksi
taloa kirkonkylän alueelta sil-
loin illalla.

HUOLTO JUMISSA
Toiseen näistä taloista sain
käskyn majoittua ryhmineni
13. I 14.12. våiliseksi yöksi.

Majoituin yläkertaan.
Huolto ei toiminut. Ei ollut
lämmintä ruokaa eikä telttoja-
kaan. Näkkileivällä itsemme
ravittiin. Tietääkseni kului
kuusi vuorokautta Hyrynsal-
men hernerokasta ennen kuin
liimmintä ruokaa jdlleen saa-
tiin. Minäkin sain leipätäy-
dennystä vasta Ristijåirvellä
haavoittumiseni jdlkeen.

Eipä silti - vaikea huolto-
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tilanne ymmåirrettiin. Suo-
mussalmen kirkonkylän lai-
dassa saimme muonatäyden-
nyksenä palasokeria. Saimme
käskyn, että JSp:n majoitus-
paikasta on noudettava soke-
ria. Yksi mies ryhmästään on
lähetettävä noutamaan. Minä
menin hakemaan, sain kaksi
pakkaa palasokeria, jonka
jaoin ryhmälleni. Se oli muo-
natäydennys, joka saatiin kuu-
den päivän aikana.

Lepo valtaamassamme ta-
lossa jäi Iyhytaikaiseksi. Aa-
mupuolella yötä venäläinen
tykistö ja heittimistö ottivat
majoitustalomme maaston tu-
len alle. Kranaattia tuli kaata-
malla. Ensimmäiset pirstoivat
talon eteisen vintin portaineen
ja tukkivat ulospääsyn ulla-
kolta. Niin jouduimme käynä-
mään vintin ikkunaa ja tika-
puita suojautuessamme kra-
naattitulelta.

Aamupimeällä, 14.12.,
ryhmityimme Suomussalmen
rinteen laitaan, joka oli vasta-
päätä vesitornia. Hyökkäys al-
koi tavoitteena vesitornin
maasto. Hyökkäyksen edis-
tyessä jouduimme ketjussa
etenemään yli avoimen pelto-
karkean. Voimakas tuli iski
meitä vastaan. Suojauduimme
peltokarkealle.

Siinä kovassa tulessa haa-
voituin käsivarteen, luoti me-
ni läpi. Siitä ei päässyt eteen
eikä taakse. Juututtiin kiinni.
Iltapimeällä pääsin siitä vasta
pois. Kahdeksan miestä ker-
kesi mennä siihen peltokar-
kealle meiltä kaatuneina. Ve-
sitornin mäen taisteluissa kaa-
tui myös veljeni Juho, sota-
mies omasta joukkueestani.
Kaikkiaan meni sodissa kolme
veljeäni, Juhon lisäksi llmari,
kersantti, Sallan Kelsinkäises-
sä ja Mauri, sotamies, Ihanta-
lassa. Minun tietääkseni siitä
peltokarkealta ei tullut monta
miestä pois.

Suomussalmen taistelut
päättyivät osaltani tuohon
haavoittumiseeni. Jouduin so-
tasairaalaan Pietarsaareen,
jossa vietin joulunkin. Samas-
sa junassa, jolla meidät eva-
kuoitiin, oli myös haavoittu-
neita venäläisiä sotilaita, mm
pari naissotilasta.

Kuhmon taisteluihin tulin
jälleen mukaan toivuttuani. E

Taipaleenjoella ta-
peltiin rajusti.
Myös tykistön osuus
oli tiilW suunnalla
erittäin merkittävä.
Huutavasta ammus-
pulasta huolimatta

tt
d'-Lt,

näyttää ratkaisevien
torjuntataistelujen
tukemiseen tääilä
riittäneen tavallista
enemmän rautaa.
Tulipatterin
Iikkö kertoo.

feikisodcrn
ioulu
ieripcrleen
Iullpoilerissei
llmakuva Koukunniemestä helmikuussa'194O. Oikeassa yläkulmassa
Kemppilänkoski. Lietteen pelloilla ja jäällä näkyy venäläisiä 4-tykkisiä pat-
tereita

pääI-



AAPO ARVIO

TYKISTÖ ei ole yleensä pa-
hemmin kerskunut sotaisilla
urotöillään - mitäpäs siinä
muuta olikaan kuin jatkuvaa
ampumista - 

jos sattui ole-
maan ammuksia. Kerrotaan
nyt kuitenkin kerran siitäkin.

TAIPALEENJOEN
TYKISTö
Talvisodan Taipaleenjoen ty-
kistön ryhmitys oli seuraava:

Laatokan ja Pahasiltoin-
suon vdlissä Linnakankaalla
oli Siltasen Patteristo I/KTR
l0 (1.1.1940 alkaen KTR 7)
kalustonaan kevyet kanuunat
76KlO2 sekä 6./KTR l0 (7)
kalustonaan haupitsit l05H/
10, yhteensä siis 12 kevyttä
kanuunaa ja 4 haupitsia.

Riiskan metsässä, Suvan-
non ja Vilakkalan kyläaukean
viilissä, oli II/KTR l0 (7), jo-
hon kuuluivat 1. ja 2.Patteri
kalustonaan 76KlO2 sekä Ras-
kaat Patterit I ja 2 kalustonaan
150 millin haupitsit, yhteensä
siis 8 kevyttä ja 8 raskasta put-
kea.

Koukunniemestä noin 10
kilometriä pohjoiseen oli kiin-
teä Kaarnajoen patteri, jolla
oli 4 kuuden tuuman Canet-
tykkiä. Näiden tarkkojen tyk-
kien ampumaetäisyys oli 2l
kilometriä.

Jdrisevän niemellä Laato-
kan rannassa oli kaksi kiinteää
I 20 millin Armstrong-tykkiä,
joiden kantama oli 13 kilo-
metriä.

Suvannon rannalla oli kaksi
ns. sulkulinnaketta, Patoniemi
ja siitä noin 5 kilometriä Sak-
kolaan päin Kekinniemi. Näi-
den kalustona oli keveitä (45
millin?) CaponierJaivastotyk-
kejä, joilla ammuttiin vain
suoralla suuntauksella Suvan-
nolle.

Käytännössä toimi alueella
kulloinkin vain 30--34 put-
kea, koska vanhasta kalustos-
ta osa oli aina rikkoutumisen
vuoksi korjattavana.

Taipaleenjoen "rintama"
Suvannosta Laatokkaan oli
nelisen kilometriä leveä. Vi-
hollisella oli sitä vastassa tie-
dustelutietojen mukaan noin
400 putkea.

JOULUNPYHAT
RIISKAN METSÄSSÄ
S./KTR 10:SSÄ
Alueella oleva Ryhma Nie-
meksi rimetty tykistö oli aina-
kin aluksi mäiirätty tukiryh-
mäksi I/JR 28:lle (JR 19).
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vannon rantapenkasta oli Uk-
kolan kivinavetta, jonka venä-
läiset saivat haltuunsa perus-
taen sinne vahvan konekivää-
rirukikohdan. Siitä koitui puo-
lustajalle paha riesa, koska tu-
Ii ei siihen pystynyt eikä sitä
päästy ampumaan suoralla

että vastassa olevien omien tu-
kikohtien puolustajat saivat
melkein jatkuvasti olla kourat
konekiväiirin kahvoissa.

Viihän idempänä Kaanaan
talon raunioissa olivat touhut
likimain samat.

Näiden vaarallisten suun-
tien mukaan olivat patterimme
varsinaiset sulut "Ukko" ja
"Kaanaa". Laskettuja sulkuja
olivat myös "Bertta 1",
"Bertta 2", "Meeri" ja eräät
muut. Ns. Bertta-metsikkö,
jossa vihollinen myös usein
ryhmittyi hyökkäykseen, oli
Kaanaan talosta Mustaojalle
päin. Mustaojalle oli myös
Iaskettu ainakin sulut "Mus-
taoja l" ja "Mustaoja 2".

Tulenjohtopaikoista oli
Lokki Ykkönen Patoniemen
linnakkeen vasemmalla puo-
lella melkein sen vieressä ja
Lokki Kakkonen siitä kilo-
metrin verran Sakkolaan päin.
Tulenjohtajina toimivat reser-
vivänrikit Antero Seppiinen ja
Erkki Tikkanen.

Tulipatterista noin 400 met-
riä itään oli everstiluutnantti
Kempin komentopaikka "Jy-
viishovi", jossa toimi myös
patteristomme komentaja sil-
loinen kapteeni Aarne Niemi.
Samalla alueella majaili reser-
vinä olevia yksiköitä.
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Mainitun rykmentin vastuulla
oli Kirvesmäeksi nimitetty
Suvannon puoleinen ranta,
siis Suvannosta aina Terentti-
lään ja Suoniittyihin saakka.
Kaistan leveys oli parisen ki-
lometriä.

Noin 200 metrin päässä Su-

suuntauksella. Vihollinen ryh-
mittyi säännöllisesti hyök-
käykseen navetan takana van-
han Suvannon penkereen suo-
jassa suojaten valmistelunsa
navetan konekivädreillä.
Hyökkäys alkoi sitten tykistö-
tulen mukana niin nopeasti,

Ukkolan talon rauniot vuonna 1941 , takana Suvanto
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Talvisodan ioulu...

Tulipatterin perussuunta oli
28-OO ja sektori 20-0G-35-
00 käsittäen siis koko Kou-
kunniemen. Vasen laita oli
Taipaleen lossi ja oikea Riis-
kan kylä Suvannon takana.

JOULUAATTO
Taivas oli ohuen pilviverhon
peitossa ja pakkasta -15"C.
Venäläistykistö ampui enti-
seen tapaansa.

Klo 14.25 ammuttiin sulku-
maaliin "Bertta" 4 kranaattia,
klo 14.43 maaliin n:o 2500 8

kranaattia ja vasta klo 20.25
samaan maaliin jälleen 8 kra-
naattia.

Iltapäivällä alkoi sataa lunta
ja annoin panna suunsuojukset
putkien suulle, ettei lumi pak-
kautuisi putkiin, koska tykit
olivat suunnatut valmiiksi var-
sinaiseen sulkuumme "Kaa-
naa" ja putkien suut olivat
melko pystyssä sekä kranaatit
valmiina putkissa. Tykkien
vartiomiehellä oli Iupa lau-
kaista tykit heti saatuaan tuli-
komennon.

Jouluaaton iltana klo 22.0O
maissa saapui patteriston pas-
tori V. Nurmi tulipatteriimme
ja kokoonnuimme viettiimään
pienen jouluhartaushetken.
Kun aloitimme virren "Enkeli
taivaan lausui näin" pirahti
puhelin klo 22.4O ja sieltä tuli
tulikomento:

- Sulku Kaanaa - 3 ryh-
mää - ampukaa!

Jaosupseeri Toivo Hakala
juoksi ulos, komensi ensin
suunsuojukset pois ja antoi
sitten tulikomennon. Vartios-
sa ollut tykkimies Otto Tam-
minen, joka kaatui myöhem-
min helmikuussa, hätääntyi
hiukan ja nykäisi heti laukai-
suhihnasta, jolloin kolmosty-
killä tapahtui putkiräjähdys 

-putki meni puolesta välistä
poikki. Onneksi ei kukaan
loukkaantunut.

Siihen loppuikin sitten jou-
luhartaus. Yö sujui melko rau-
hallisesti ja vihollinen alkoi
kiihdyttää tulitoimintaansa
vasta aamupuoleen.

JOULUPÄIvÄ
Klo 06.10 alkoi tulitoimin-

Korsujoulu Kannaksella

tamme ja ammuimme maalia
"tuntematon" 6 laukausta.
Klo 09.00 patteriston komen-
taja soitti ja ilmoitti, että tun-
tematon määrä "ryssiä" on
päässyt yöllä sakean sumun
turvin Suvannon yli omalle
puolellemme, meistä oikealle
jossain Patoniemen yläpuolel-
la 2.Raskaan Patterin kohdal-
la. Hän kehotti rneitä olemaan
varuillamme.

Matkaa meiltä mainittuun
patteriin oli vain noin I km.
Hetkistä myöhemmin tuli il-
moitus, että liihellämme oleva
2.Raskas Patteri on joutunut
kiivaaseen tulitaisteluun.

Lähetin viipymättä jaosup-
seerin ja l0 miestä pikakivää-
rin kera liikkeelle tutkimaan
lähimaastoa asemiemme ym-
piirillä. Partio ei kuitenkaan
tavannut mitään.

Klo O9.2O-O9.47 am-
muimme maalia n:o 2386,
jonne meni l3 kranaattia. Ky-
seinen maali oli vihollisen
patteri ja tulenjohtaja Antero
Seppänen ilmoitti, että siihen
tuli täysosuma.

Klo 10.55-14.05 sai maali
n:o 2387 kolmella eri kerralla
yhteensä l1 kranaattia, maali
n:o 2315 9 kpl ja 2314 6kra-
naattia.

Iltapäivällä saimme tiedon,
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"Sulku Kaanaa - ampukaa!"

että vihollinen oli hyökännyt
myöskin tulenjohtopaikkam-
me Lokki II:n välittömässä
ympäristössä. Täällä oli täl-
löin tulenjohtajana Erkki Tik-
kanen. Pojat olivat olleet
montussa hiljaa kuin hiiret
odottaen vain, milloin käsi-
kranaatti putoaa kamiinan tor-
vesta sisään.

Jalkaväki pelasti sitten ti-
Ianteen: I/JR 30:n pääosa, jo-
ka oli sijoitettu reserviksi Jy-
väshovin maastoon, sai käs-
kyn heittää vihollinen takai-
sin.

l.Komppania suunnattiin

Patonientä kohti ja 2.Komp-
pania sitä vihollisjoukkoa vas-
taan, joka oli tunkeutunut
2.Raskaan Patterin asemiin.
Viimeksi mainittua komppa-
niaa seurasi pataljoonan ko-
mentaja majuri Soålo. Myös-
kin 3.Komppania osallistui
taisteluun.

Jo klo 10.00 vihollinen oli
tungettu takaisin Suvannon
rantaan. Majuri Sohlo teki
rohkean ja häikäilemättömän
vastaiskun 2. Komppanian kär-
jessä vihollista vastaan ja va-
pautti 2.Raskaan Patterin vi-
hollisista. Hän jatkoi röyh-
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Taluisodan ioulu...

keästi vihollisen takaa-ajoa
Suvannon rantaan ja loput
hyökkääjät pakenivat jäälle,
jossa löysivät kohtalonsa.

Majuri Sohlo oli kulkenut
aivan edessä näyttäen esi-
merkkiä miehilleen. Hän nou-
si varoituksista huolimatta
erään jyrkänteen reunalle,
jonka pohjalla oli runsaasti vi-
hollisia. Hänellä lienee ollut
aikomus heittää sinne käsikra-
naatti, kun vihollisen luodit
tavoittivat hänet. Hän haavoit-
tui vaikeasti ja hänen elämän-
sä sammui eräässä raskaan
patterin korsussa.

Tämä oli ensimmäinen ul-
jas vastaisku suurta vihollis-
laumaa vastaan, sillä Riiskan
metsästä ja jäältä tapasi kohta-
lonsa noin 700 vihollista.

KELJAN TAISTELU
ALKAA
Patteriston komentaja soitti
minulle ja kysyi:

- Voiko patteri tehdä toi-
set tuliasemat suuntaan 45-
00?

Tykit pili siis kääntää ete-
lästä suoraan länteen.

Kävin tarkastamassa mah-
dollisuudet ja ilmoitin, että
maaston suhteen kyllä, mutta
puita pitää kaataa aika paljon
pois ampumasektorin tieltä.

Tiihän kapteeni Niemi:

- Hyvä on, tehkää kään-
töasemat suuntaan 45-00 ja
nopeasti!

Harasin vastaan ja sanoin,
että jos me kaadamme puut
pois, paljastuu asemamme ja
se tietää varmaa tuhoa.

- Huolimatta siitä! Sinne
on saatava kaikki mahdollinen
tykistötuli, sillä Keljan ja Vo-
lossulan maastoon taaksemme
on pureutunut lukematon
määrä vihollisia ja uusia virtaa
jatkuvalla syötöllä Suvannon
yli. Siellä saattaa olla nyt liik-
keellä kokonainen vendläinen
divisioona, joka painaa selus-
taamme, perusteli Niemi käs-
kyään.

Keljan operaatiosta kehittyi
erittäin ankara ja verinen tais-
telu elämästä ja kuolemasta.
Sinne tuotiin paikalla olleiden
rykmenttien osien lisäksi Eril-

linen Pataljoona 6, joka koos-
tui pääasiassa Sakkolan, Met-
säpirtin ym. rajakylien mie-
histä. Komentajansa Oiva On-
ni Saarelaisen johdolla he
taistelivat urhoollisesti, hen-
keään säästämättä, hyökäten
avoimen peltoaukean yli voi-
makasta vihollista vastaan.
Urhoollisesti he puolustivat
omia kotikontujaan, jopa eräät
omien talojensa pihoissa.

Koko päivän kesti ankaraa
shrapnell isadetta asemiimme.
Se vaimeni vasta yöksi.

TAPANINPÄTVÄ
Vihollisen tykistö alkoi jo aa-
muvarhain kovan ammunnan.
Aamuyöstä klo 04.35 jou-
duimme jo laukaisemaan tykit
maaliin n:o 2317 , johon meni
3 kranaattia. Seuraava maali
ammuttiin klo 07.10. Se oli

"Kääntoasemaan!"

nimetön ja se sai 6 laukausta.
Aamulla klo 07.00 oli pak-

kasta - 18"C. KIo 08.55-
10.40 aikana laukaistiin tykit
I I kertaa.

Kaikki miehet pantiin sitten
kiireesti kaatamaan puita ja te-
kemään asemia suuntaan 45-
00. Jotta olisimme jotenkin
saaneet asemamme naamioi-
duiksi, keksimme sellaisen
systeemin, että puu kaadettiin
nurin noin miehen korkeudel-
ta ja aina vain kaksi puuta ker-
rallaan, etteivät vihollisen Ien-
täjät huomaisi touhujamme.
Latva sahattiin noin 3 metrin

korkuiseksi ja sitten se sidot-
tiin puun tynkään. Tiillä ta-
voin ei ilmasta käsin voinut
havaita, että metsää oli madal-
lettu.

Päivän valjetessa alkoi vi-
hollisen lentokoneita yhtenään
risteillä yläpuolellamme am-
puen kaikilla aseillaan, mikä
suuresti hidasti ja vaikeutti
työtä. Asemien teko keskeytyi
ajoittain, kun klo 14.20 alkoi
taas tulitoiminta, jota kesti
aina klo 23.23 saakka. Tällöin
ammuttiin l3 eri maalia ja ku-
lutettiin ammuksia peräti 100
kappaletta. Osa tykkimiehis-
tä, Iiikenevät puhelin- ja ase-
maryhmän miehet sekä osa
valjakkopaikan miehistä jat-
koi kiireesti kääntöasemien te-
koa.

SA-kuva

rÄÄNtöASEMISTA
AMMUTAAN
KELJAAN
Asemien tekoa jatkettiin pit-
kin yötä, sillä venäläiset piti-
vät huolen valaistuksesta: il-
massa oli jatkuvasti sen tykis-
tön ampumia valoammuksia
ja oli niin valoisaa kuin kirk-
kaimmalla kuutamolla. Aa-
muksi voinkin ilmoittaa ko-
mentajalle, että kääntöasemat
ovat nyt sitten valmiina.

Sitten alkoi tavallisesta
poikkeava tulitoiminta: patte-
rin piti vuorotellen siirtää tyk-

kinsä asemasta toiseen, jopa
useaan otteeseen vuorokau-
dessa. Tåimä kävi myös tykki-
miehille erittäin rasittavaksi.
Mutta miehetpä keksivät taas
tiihänkin konstin, joka helpotti
heidän työtään: he valmistivat
tykkien pyörien alle pienet ja
tukevat jalakset, mikä helpotti
huomattavasti tykkien siirtoa.

Meillä oli suora yhteys tu-
lenjohtueeseen ja komentaja
ilmoitti, että Antero Seppänen
johtaa tulta Suvannon jäälle,
jossa ryssiä lappaa jatkuvasti
jään yli Keljassa ja Volossu-
lassa olevien sillanpääase-
miensa vahvistukseksi. Ante-
ro antaa maalit ja tulikomen-
not suoraan, joten patteris-
toupseeri jää välistä pois tulen
nopeuttamiseksi.

Suoritimme Anteron kanssa
shrapnellien palopituuden tar-
kistuksen ja sitten aloimme
paahtaa jäåillä liikkuvia maale-
ja. Päivän aikana ammuimme
75 shrapnellia.

Alueelle ampui koko käy-
tettävissä oleva tykistö, myös
Kaarnajoen patteri poksautteli
sinne suurilla ammuksillaan
valtavia avantoja. Sulkulin-
nakkeet Kekinniemi ja Pato-
niemi pääsivät myös näitä li-
havia maaleja ampumaan
kumpikin kahdella tykillään,
Kekinniemi Sakkolasta päin
luoteesta ja Patoniemi kaakos-
ta. Jäiillä olevat rivistöt joutui-
vat siis vielä suorasuuntausty-
kistön ristituleen.

Tietojen mukaan Kekinnie-
mi ampui tänä päivänä suora-
suuntauksella jäiille 450 lau-
kausta. Patoniemen ammus-
kulutuksesta ei ole tietoa, lie-
nee senkin kulutus ollut mel-
koisen suuri. Myös rannalla
olevat konekiväiirit ja muut
jalkaväen aseet tekivät pahaa
jiilkeä. Näin estettiin lisävoi-
mien pääsy Keljaan ja Volos-
sulaan.

SEKAVA TILANNE
Veniiläiset olivat jo päässeet
Keljassa suomalaisten juoksu-
hautoihin. Heidän tulonsa
jään yli oli tapahtunut sakeas-
sa pakkassumussa kaikessa
hiljaisuudessa ilman tykistön-
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Taluisodan ioulu...

sä tulivalmistelua. Suomalai-
silla oli näillä kohdin ollut
vain heikko varmistus.

Kelja ja Volossula eivät
voineet saada paljoakaan ty-
kistötulta jalkaväkemme välit-
tömäksi avuksi, sillä tilanne
siellä oli sekava ja niin yllä-
tyksellinen, etteivät tykistön
tulenjohtajat päässeet selville,
mikä osa oli suomalaisten ja
mikä venäläisten hallussa. III/
KTR 10, Merenheimon patte-
risto, ampui sinne Sakkolasta
käsin jonkin verran ja mekin
muutaman ryhmän. Tykistön
tehtäväksi jäi siis pääasiassa
estää venäläisten lisävoimien
saanti sillanpääasemiinsa, jos-
sa onnistuttiin.

Jalkaväen, etupäässä Er.P
6:n tehtäväksi jäi sillanpää-
asemien puhdistaminen ja
vyöryttäminen ja sen teki tä-
mä rajakylien miehistä koottu
pataljoona urhoollisesti ja no-
peasti itseään säästämättä. Se
pelasti Taipaleen rintaman ja
esti koko Itä-Kannaksen rinta-
man murtumisen.

Sotapäiväkirjassani on lop-
pukaneettina tältä päivältä:
"Ryssä yritti vielä keskiyöllä
hyökätä Suvannon yli Volos-
sulan suunnassa, mutta työn-
nettiin nähtävästi takaisin,
koska meidän ei tarvinnut
enempää ampua. Pitkin päi-
vää risteili päällä vihollisen
lentokoneita, jotka ampuivat
kk:lla umpimähkään. Iltapäi-
vä oli rauhallinen."

Suvannon jää oli kuulemma
l8 sentin vahvuinen, joten ve-

näläiset eivät voineet tuoda
jään yli raskasta kalustoaan.
Kaksi hyökkäysvaunua yritti
tulla jään yli, mutta pyörähti-
vät takaisin, kun jää alkoi pet-
tää. Suorasuuntaustykit ja ko-
nekiväärit olivat ainoat ras-
kaat aseet, joita he saivat vie-
dyksi mukanaan.

Vuoden viimeiset päivät
olivatkin tåimän jälkeen suh-
teellisen rauhalliset. Jouduim-
me kuitenkin vielä silloin tiil-
löin ampumaan kääntöasemis-
ta, sillä Suvannon takana to-
dettiin joskus ryhmittymisiä.

Tammikuu oli paljon rau-
hallisempi kuin joulukuu.
Mutta kyllä sitten helmikuus-
sa jo rytisi! Venäläiset organi-
soivat ja vahvistivat koko
hyökkäysarmeijansa uudel-
leen. Suurin ammuskulutuk-
semme oli helmikuun 18. päi-
vänä, jolloin ammuttiin 532
kranaattia. Tällöin jo putkem-
me olivat kestokyvyn rajoilla.
Myöskin puolustajat, ennen
kaikkea jalkaväki ylitti inhi-
millisen kestävyyden rajat.

Mistä tuli se voima heille?
Se on yksi talvisodan ihme.

Helmikuun ammuskulutuk-
semme oli 4786 kranaattia eli
keskimäärin 165 kranaattia
vuorokaudessa. Koko talviso-
dan aikainen kulutuksemme
oli 9729 kranaattia eli melkein
100 kappaletta päivässä. Pat-
terimme lieneekin kuulunut
kanuunapattereihin, jotka tal-
visodassa käyttivät eniten am-
muksia. tr

Persoonallisuuksia

Reservirakuuna Kyösti
K il p el ä ine n eli Kilpe läa
Köpi oli palvellut rau-
han aikana Uudenmaan
rakuunoissa "sikama-
jurina" ja ioutui talvi-
sodassa Taipaleenioen
koviin taisteluihin JR
23zn ll Patalioonan he-
vosmiehenä. AIusta
lähtien Köpi sai pelotto-
man miehen maineen ia
joutui mm. vakinaisesti
kuljettamaan kaatunei-
ta edestä JSp:lle.

Pääasiallisesti öiseen
aikaan suoritetuilla
matkoillaan Köpi iou-
tui säännöllisesti ylittä-
mään pahamaineisen
Kaarnaioen sillan, ion-
ka läheisyyteen rapisi'
vat vähän väliä viholli-
sen konekiväärisuih-
kut. Alueella tuli taP-
pioitakin ja epäiltiin
ammunnan olevan epä-
suoraa konekivääritul-
ta, ioka oli siihen ai-
kaan muodissa. TaP-
pioiden välttämiseksi
tehtiin
kiertotie.

suoiaisempi

Köpi ei suostunut
käyttämään 'pitempää

kiertotietä, vaikka luo-
dit usein vinkuivat sekä
miehen että hevosen

korvissa. Hän mutisi
kyseessä olevan Yain
joidenkin harhaluotien.

Sattuipa sitten niin,
ettå ,luotisuihku osui
Köpin ystävään, hevo-
seen, ia tappoi sen heti
aisojen väliin. Tästä sy-
dänjuuriaan myöten
äkämystyneenä Köpi
koppasi reestä vanhan
vuoden 1891 mallia ole-
van kiväärinsä, ampui
nopeasti sen lippaan
tyhjäksi kohti vihollisen
puoleista taivaanrantaa
ja tuumasi:

- Annanpa minäkin
niille vähän harhakuu-
Iaa!

Aarre Annala, Savonlinna

o

JUURI JA
JUURI KUVIOSSA
Kapteeni OIfi Re-
mes, Mannerheim-
ristin ritari n:o 10,
läksi jatkosodan
alussa yksinään tie-
dusteluretkelle.
Asiat selvisivät,
mutta tiedustelija
sai luodin olkapää-
hänsä.

Sattuiko pa-
hasti? kysyi esimies
nähdessään rapor-
tin antajan verisen
puseron.

- Eikös mitä -suunnilleen seiska
ylhäällä oikealla,
vastasi ammattiso-
turi ja rajamies Olli
Remes.

Taipaleen tykistöupseereita sulku "Ukon" kivinavetan raunioilla 1 94-l
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TILKKUTAKKI
ANNIKKI MANNERMAA

Kirjoittaja oli nuorena
koulutyttö nii sattumalta y ks in
perheen Viipurin asunnossa
ensimmiiisten pommien
pudotessa kaupunkiin
marraskuun viimeisenö
pöivönö vuonna 1939.
Kauhukokemuks et olivat
melkein liikaa lapselle, joka
koki kaiken unenomaisena
painajaisena.

o
POMMIKONEIDEN jyrinä täytti
pienen keittiömme jokaisen kuu-
tion.

Juoksin "pommisuojaan", mikä
tarkoitti asuintalomme hataraa kel-
laria. Olin törmätä portaikossa

keskellä porrastasannetta olevaan
ompelukoneeseen. Joku asukkais-
ta oli luopunut toivottomasta yri-
tyksestään saada sitä alas hissittö-
mässä talossamme.

Kellarissa oli muitakin talomme
asukkaita, kaikki pelosta kalpeina.
Naapurin pikkutyttö puristi nuk-
keaan epätoivoisesti, kuin hakeak-
seen siltä rohkeutta itselleen.

Ensimmäiset pommit pudottivat
ikkunat "pommisuojastamme" ja
ikkunan kohdalla lattialla istunut
vanha rouva sai sirpaleet päällen-
sä. Hänelle olisi ollut onnellisem-
paa, jos hän olisi pyörtynyt. Hän
huusi suoraa huutoa ja vanhempi
mies yritti rauhoittaa häntä. Vauva
viereisellä penkillä, tomaatinpu-
naisena kasvoiltaan. alkoi itkeäKirioittaia talvisodan aatlona
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surkeasti. Omakin sydiimeni hak-
kasi moukarimaisesti.

Astuin ulos talviseen säähän.
Kaikki näytti maailmanlopulta!
Kävelin muutaman korttelin

matkan - 
ja siinä se oli. Kouluni

- tai kaikki mitä siitä oli jäljellä!
Ensimmäiset pommit tekivät siitä
entisen koulun ja minusta entisen
koululaisen.

YKSIN TUHON
KESKBLLÄ
Ilta alkoi hiimiirtyä ja istuin neu-
vottomana keittiössä.

Että äidin ja isän pitikin olla
matkoilla juuri nyt! Mitä nyt teki-
sin?

En uskaltanut ajatellakaan nuk-
kumista. Keräsin vähän tavaroita,
hopealusikoita ja muuta tarpeeton-
ta ja käiirin ne tilkkutäkkiin, jonka
sidoin luistinremmillä. Ruoka, jo-
ta olisi tietystikin pitänyt ottaa, ei
tullut mieleeni.

Tartuin suurimpaan nukeistani
ja asetin sen istumaan seinää vas-
ten. En tarvitsisi sitä enää kos-
kaan, siitä olin varma, enkä luulta-
vasti näkisikään. Lapsuus olisi tä-
män päivän ja yön jälkeen lopulli-
sesti karissut hartioiltani. Nuket,
koulut, lapsuuskotinikin. Kuin tä-
tä kaikkea miettien sieppasin kirja-
hyllystä yhden koulukirjoistani ja
käärin senkin täkin sisään. Sitten
suljin oven. Ikuisesti.

Kurkistin "pommisuojaan".
Siellä ei ollut ketään. Koko talo oli
autio. Kylmä viima tunki sisään
eteisen rikkinäisistä ikkuna-au-
koista ja ne näyttivät kammottavil-
ta. Olin varma, että vihollisen sil-
mät sieltä tuijottivat minua enkä
uskaltanut enää katsoa sinnepäin
peläten mitä näkisin.

Verenpunainen tulenkajo punasi
taivaan.

Tiimä oli maailmanloppu! Mi-
nun maailmani ainakin.

Aloin kävellä kohti asemaa ja
ohitin kaukaa kiertäen palavan ap-
teekin, josta kuului sihinää ja rä-
jähdyksiä, kun pullot kuumuudes-
ta rikkoutuivat.

Kuinka pitkä matka asemalle
olikaan! Liityin tummaan saat-
toon, joka allapäin, lysähtänein
hartioin taivalsi pimeässä kaupun-
gissa samaan suuntaan. Kaikki oli-
vat menossa pois. Pois jonnekin.
Pois entisestä, kaiken taakseen jät-
täen.

Kuinka toisenlainen onkaan sel-
laisen ihmisen ryhti, joka tietää
minne on menossa. Hänen hartian-
sakin näyttävät määrätietoisilta,
hän tietää, mikä häntä odottaa, ai-
nakin suurin piirtein. Me tässä, tä-

Pommit iskevät Viipuriin

En ole enää lapsi. En saa olla!
Korjaan ryhtiäni. En halua

muistuttaa noita muita. Tämä on
otettava vastaan. Kestettävä. Jo-
kainen minuutti voi olla viimei-
nen. Jos kestän tämän, kestän kai-
ken.

JUNIA EI KULJE
Asema on pimennetty. Menemme
sisään.

Siellä ilmoitetaan meille, että
mitään junia ei tule eikä mene.

Istumme aseman lattialle. Pen-
kit ovat kaikki jo täyttyneet. Lattia
on täynnä nukkuvia ja toiset yrittä-
vät kulkea tallaamatta heitä. Ly-
siihdän täkkikääröni päälle ja alan
torkkua istuallani. En uskalla nuk-

Kauhuien keskellä

mä synkkä joukko, emme tienneet
huomisesta ja se näkyi meistä jo-
kaisesta.

En uskalla katsoa taakseni ko-
tiin päin. Jos katson, alan itkeä ja
se ei nyt sovi.
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kua. Ajattelen, etten ehkä enää he-
räisikään. Haluan nähdä elossa
olevana vielä mahdollisimman
paljon...

Yön tunnit kuluvat hitaasti. Tu-
lipalojen kajo näkyy aseman suu-
rista ikkunoista, jotka 

- kummal-
lista kyllä - ovat vielä jokseenkin
ehjät.

Kaikkeen tottuu, sanotaan. Tä-
hänkin. Varmaankin tässä on joku
toinen istumassa. Nipistän itseäni.
Ei ole totta! Totta kuitenkin...

Meille ilmoitetaan, että osa
meistä pääsisi tavarajunaan, joka
on tullut asemalle. Alamme sul-
loutua kohti asemalaituria.

Päätän jättäytyä jälkeen. Pel-
kään portaita. Jos tungoksessa
kaatuisin ja toiset kävelisivät ylit-
seni. Olen kuullut sellaisestakin.

- Rauhallisesti! Kaikki yrite-
tään mahduttaa mukaan.

Joku nostaa minut tavaravau-
nuun, joka on kylmä kuin jääkaap-
pi.

Kuulen jonkun sanovan, että
kauempana on liimmitettävä tava-
ravaunu.

Uskaltaisinko jättää riimän ja
paikkani 

- 
jos en sitten enää pää-

se mihinkään?
Kaikki käy unenomaisesti.

Nousen ja seuraan niitä, jotka liih-
tevät pois. Joudun nyt itse kiipeä-
mään vaunuun, joka on junan vii-
meinen.

Uskomatonta! Siellä on todella
kamiina ja sen vieressä siististi pi-
nottuja puita. Mikä ihanuus, näis-
sä olosuhteissa.

Istun nurkkaan lattialle kääröni
päälle. Se on nyt ainoa omaisuute-
ni. Pidän sitä kouristuksenomai-
sesti, kuin peläten, että se riistet-
täisiin minulta. Sivelen salaa täkin
pintaa ja kyyneleet eivät nyt ole
kaukana.

Olette väärässä vaunussa,
tullaan sanomaan. - Tiimä on va-
rattu vanhainkodin asukkaille.

Meitä ei sentään ajeta pois. Niin
alkaa tuskien taival ja juna lähtee.
On pian päästävä pois aseman vaa-
rallisesta ilmapiiristä.
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VIRREN VOIMALLA
Joku vanhus toisessa nurkassa vi-
rittää särkyneellä äänellään, joka
joskus on ollut kaunis, tufun vir-
ren. Kaikki yrittävät laulaa muka-
na. Laulan innolla ja se tuntuu loh-
dulliselta.
"Mua siipeis suojaan kätke,
oi Jeesus Herrani.
Suojassas suo mun olla,
vaikk' kuinkin kiivisi. . . "

Keikkuva lyhty katossa levittää

kelmeätä, niukkaa valoaan. Kaik-
ki on kuin vanhassa keltaisessa,
hidastetussa filmissä.

Avaan kirjani. Lukeminen on
mahdotonta. Minkä kirjan olin ot-
tanut? Kansilehdellä on nimi:
"Suomen historia". Avaan sen. Se

avautuu kohdasta "Suomen sota".
Suljen sen kiireesti. Tässä on kyl-
lä sotaa riittämiin...

Juna matelee öisessä maisemas-
sa, jota emme tosin näe, koska
luukut ovat suljetut ja peitetyt.
Tuntuu, kuin veturi ei jaksaisi ve-
tää raskasta, ylimitoitettua kuor-
maansa.

Tåimä on kuin loukku! Miten tä-
mä loppuisi? Eikö tämä ole men-
nyt liian hyvin tåihän asti? Pahat
aavistukset täyttävät mieleni.

Kuin vastauksena ajatuksiini ju-
na pysähtyy. Meille tullaan sano-
maan, että se tyhjennetään.

Varuskunnan kirkko palaa. -Antti Taskisen malaus

Hälyytyssireeni ja kirkonkellot
soivat jossakin äänekkäästi. Miten
toisenlainen olikaan niiden kello-
jen rauhoittava kaiku, jotka ennen
kutsuivat jumalanpalvelukseen !

Vanhuksia aletaan raahata alas
vaunusta. Heitä kehotetaan juok-
semaan metsään. Se on hyvin vai-
keata ja monet pyytävät saada olla
vaunussa. Se on yhtä vaarallista
kuin juokseminenkin.

Jään vaunuun. Aänetön rukous
täyttää sen.

Asema on pimea



Kuuluu etäistä kuminaa. Koneet
ovat tulossa.

Sitten jyrähdys.
Luulen vaunun sinkoutuvan kis-

koilta. Ei, siinä se on vielä!!
Vielä muutama jyrähdys. Ulkoa

kuuluu itkua ja valitusta. Joku
vaunussa rukoilee nyt ääneen.
Huuleni sanelevat hänen muka-
naan. Ääntä en saa kuuluville.
Muista, muista, et ole enää kirku-
va lapsi! sanon itselleni. Mykisty-
neenä tuijotan vaunun ovea, joka
on jäänyt raolleen.

OVATKO KAIKKI
KUOLLEBT?
Istumme pimeässä, joku on sam-
muttanut lampun katossa. Valoa ei
saa näkyä, kun ovi avataan.

Vaunu on pimeä kuin hauta.
Valmiilta haudalta se tuntuukin,
yhtä kylmåiltäkin. Kukaan ei ole
lisännyt puita kamiinaan. Hiillos

on kylmentynyt.
Kuinka moni meistä kylmenisi

tänä yönä?
En saa ajatella sitä. Vain odot-

taa. Odottaa.
Hiljaisuus vaunussa on kam-

mottava. Hyvä Jumala, he ovat
kaikki kuolleet!

- Onko täällä muita, kysyn.

- On. On, kuuluu ympiiriltäni.
Jumalan kiitos!
Tuntuu kuluvan ikuisuus ennen

kuin vaunun ovet avataan. Huo-
mattavasti harvalukuisempi on
vaunumme ihmismäärä. En uskal-
Ia kysyä, ovatko puuttuvat kuol-

Junaan on osunut

( Pommeia pakoon

leet vai menneet muihin vaunui-
hin. Paras olla vanhuksia jiirkyttä-
mättä. En ymmiirrä kuinka voin
ajatellakaan nukkumista, mutta
kun juna lähtee, avaan täkin, levi-
tän sen lattialle ja suljen silmäni.

Aamu alkoi sarastaa ja luukuista
ovien kohdalta näkyi valojuova.
Hiimåirässä vaunussa näin kalpei-
ta, rasittuneita kasvoja. Joku van-
hus tuijotti lasitrunein silmin jo-
honkin edessään. Arvelin hänen
kuolleen yöllä.

Ilma vaunussa oli raskas ja kun
ovet avattiin ja juna pysåihtyi, rai-
kas talvisään tuulahdus oli kuin
toisesta maailmasta. Kuollut van-
hus siirrettiin pois.

IHANAT LOTAT!
Lotat olivat asemalla tarjoamassa
ruokaa. Lottapuku ei ole koskaan
ollut minusta kauniimpi! He näyt-
tivät silmissäni enkeleiltä.

Ilmoitettiin, että voisimme

r f *'"* *
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yöpyä kirkossa ja kansakoululla.
Seuraavana päivänä jiirjestettäisiin
kuljetus Hämeeseen tai Keski-
Suomeen kuorma-autoilla.

Kirkossa! Yöpyä kirkossa?
Vanhasta tottumuksesta ja kun-

nioituksesta kirkkoa kohtaan hii-
vin hiljalleen käytävää pitkin.
Asetuin penkille l?ihelle alttaria ja
katselin Kristuksen kuvaa alttari-
taulussa. Tuntui kuin se olisi pu-
hutellut, sanonut, ollut tyytyväi-
nen, ettei täiillä näin hyvää yleisö-
menestystä ole ollut edes jouluna.

Olin väsynyt ja luultavasti nu-
kahdin penkille aika pian. Uni oli
kuitenkin koko ajan pinnallista ja
varuillaan olevaa. Silmieni raoista
näin hahmojen kulkevan käytäviil-
lä paikkaa etsien. He puhuivat
kuiskaamalla ja katsoivat alttarille
päin, kuin pyydellen anteeksi, että
näin arkivaatteissaan, tavarakää-
röineen häiritsivät pyhäkön rau-
haa.

Tuona yönä olin liihempänä
kirkkoa ja Jumalaa kuin koskaan
ennen tai sen jiilkeen. Rauha täytti
mieleni enkä osannut pelätä pom-
mitustakaan, joka kyllä saattoi
yöllä tulla.

Aamu koitti. Pesin lumella kas-
voni ja yritin siistiytyä parhaani
mukaan, mikä ei kylläkään ollut
helppoa. Kansakoululla samat lo-
tat, jotka olivat asemalla eilen tar-
joilleet ruokaa, jakoivat teetä ja
voileipiä. He näyttivät väsyneiltä.
Olivat varmasti valvoneet koko
yön. He jaksoivat olla ystävällisiä
ja se oli yhtä låimmittävää kuin tee-
kin.

Kuorma-autot tulivat. Suurin
osa oli sellaisia, joissa oli vain la-
va. Katetut tarvittiin armeijalle.
Luonnollisesti.

Kiipesin lavalle kiitollisena sii-
tä, ettei tarvinnut lähteä kävellen.
Mitä siitä ettei ollut katettu.

KAUHEA KOKEMUS
Lava sulloutui täyteen naisia ja
lapsia. Istumaan mahtuivat vain
muutamat, joilla oli lapsi sylis-
sään. Ei ollut nyt tilaa istua täkki-
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käiirölle.
AIku meni hyvin. Pakkanen

tuntui sitten kiristyvän ja kylmä
ilmavirta tunki vaatteiden lävitse.

Matkan keskivaiheilla alkoivat
jalkani puutua ja palella.

Olin lähtiessäni epäviisaasti ve-
tänyt päällyskengät jalkaani. Ne
eivät nyt täällä olleet paikallaan.
Tilkkutäkkini olisin nyt luovutta-
nut parista huopatossuja. Aloin
ajatella, että jos matka vielä jat-
kuisi pitkälle, jalkani luultavasti
paleltuisivat. Ne alkoivat olla jo
tunnottomat.

Nyt ei taaskaan ollut itku kauka-
na. Näin jo itseni mielikuvituksis-
sani amputoiduin jaloin. Olin
unenomaisessa horroksessa ja nu-
kuin seisaallani. Kaatumisesta ei
ollut pelkoa, koska tungos esti
sen.

Rukoilin unessani ja kirkon alt-
tarilla olleen Kristuksen kasvot tu-
livat koko ajan silmien eteen. Hei-
tin kaiken hänen huomaansa.

Saavuimme myöhään iltapäiväl-
lä määränpäiihåimme hiimåiläiseen
kirkonkylään.

Heräsin. Olinko elossa, oliko
minulla vielä jalat?

En ollut jiilkimmäisestä varma.
Seisoin jääpuikkona enkä pystynyt
liikkumaan, kun väki ympiirilläni
väheni. Tartuin kiinni auton lavan
reunoihin.

En tiedä miten tulin alas. En itse
pystynyt pudottautumaan. Lyyhis-
tyin hangelle ja nyt purkautuivat
nyyhkytykset kaiken koettelemuk-
sen rauettua.

Olimme kansakoulun pihalla.
Koulun opettajatar tuli luokseni ja
vei minut koululle. Siellä hän hie-
roi jalkojani sekä kutsui kotiinsa.
Muistan, että hän oli ystävällinen
ja llimmin ihminen. Hänen ystä-
viillisyytensä l?immitti apeaa miel-
tä yhtä paljon kuin hänen kätensä
jäätyneitä jalkojani.

Hän näytti tutulta. Olin varma,
että olin niihnyt hänet jossakin.

Tietysti! - Hänen kasvonsahan
muistuttivat sitä kirkon alttaritau-
lun Vapahtajaa... tr

PAAVO HILLU

Kirjoittaja, sotavuo-
sien teekkari, piiätti
liihteii sotaan kotipi-
täjiin miesten muka-
na huolimatta siitii,
ettei hän ollut saanut
piiivöiikäiin sotilas-
koulutusta, koska
v aike a liikuntae lint e n
vamma oli estiinyt
varusmiespalveluk-
sen.

Sodassa hön opet-
teli temput itseopis-
kelutietä ja yleni ker-
santiksi ennen
kuin herrat huomasi-
vatkaan, ettii mukana
oli liikoja miehiö.

NUMEROSS A 8179 ollut ker-
tomus kirkkoherra, kansane-
dustaja, kapteeni Vöinö Ha-
vaksen viimeisestä taistelusta
elokuun 21. päivänä 1941 Su-
vilahdessa palautti mieleen
tuon päivän tapahtumat omal-
ta osaltani.

Toimin JR 50 II Pataljoo-
nan asealiupseerina - saman,
missä kapteeni Havas oli
6.Komppanian päiillikkönä.
Kuten majuri Metsiipellon
kertomuksesta käy ilmi, tuli
Havaksesta koko patal joonalle
isähahmo, jonka epäitsekäs ja
rauhallinen käyttäytyminen
valoi uskoa koko joukkoon.
Muistan elävästi, miten hän

- rauhallisesti ja vakain as-

kelin, villasukat hiihtokenkien
päälä syltyssä marssi
komppaniansa edessä siirtyes-
sämme Jänisjoelta vallatun
alueen halki Hyrsylään kesä-
helteessä ja metsäpalojen rie-
huessa ympiirillä. Tämä mars-
si oli pitkä ja raskas meille
kaikille.

Muistan hyvin hänen ilta-
hartautensa, sillä niissä puhui
samalla hengen mies, soti-las
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Kalustoa tuodaan Hyrsylään ve-
sistön ylitystä varten
v

Kirjoittaja Petroskoin tiellä elokuus-
sa 1941

ja jalo ihminen. Ylittäessäm-
me valtakunnan vanhan rajan
sai hän joukossamme olleet
harvat epäilijätkin uskomaan
tehtävän oikeutukseen.

Tultuamme Hyrsylään lop-
pui kiire. Jouduimme odotta-
maan Suojiirven suunnassa
eteneviä saksalaisia, jotka oli-
vat juuttuneet Näätäojalle. Tä-
mä tauko oli kyllä raskaan

olivat väsyneitä Suvilahden
edustalle pysähtyessämme.
Vihollinen, jonka peräytymis-
tien Näätäjoen suunnalta
olimme etenemisellämme kat-
kaisseet, oli kuitenkin varsin
aktiivinen eikä yölevosta tie-
tenkään tullut mitään. Tiimä
aktiivisuus johti sitten hyök-
käysvaunuin tehtyyn läpimur-
toyritykseen, jolloin kuitenkin

taistelun ja pitkän marssin ko-
keneelle joukolle varsin terve-
tullut.

Odotellessamme aikamme
ja levät§iimme kunnolla -tosin joskus vihollisen tykistö-
tulen häiritessä rauhaamme -

Suvilahden edustalle. Tätä
noin 40 km:n etenemistä koko
ajan taistellen kutsui TK-kir-
jeenvaihtaja Simo Puupponen

- Aapeli 
- 

suomalaiseksi
salamasotanäytteeksi.

On luonnollista, että joukot

vain yhden vihollisvaunun on-
nistui päästä läpi toisten tu-
houtuessa torjuntatulessa.

Jo ennen kuin läpimurtoyri-
tys oli tapahtunut sain patal-
joonan lähettiupseerilta, (joka
oli veljeni kapteeni Arvo Hil-
/n,) ilmoituksen että hyökkäys
Suvilahden valtaamiseksi al-
kaa seuraavana aamuna. Sa-
malla hän kehotti minua tar-
kistamaan arnmus- ja patruu-
natilanteen. Koska hevosve-
toinen tykistö ei ollut voinut
seurata joukkojemme nopeaa
etenemistä, oli hyökkäyksen
valmistelu yksinomaan kra-
naatinheittimien varassa.
Näinollen oli erityisesti krh-
ammusten riittävyys turvatta-
ya.

Tiesin heti, että kovien tais-
telujen ja pitkän marssin jäl-
keen kaikki a-tarvikkeet olivat
hyvin vähissä, joten täyden-
nystä oli ehdottomasti saata-
va.

Koska pataljoonamme oli
jatkuvassa liikkeessä, vies-
tiyhteyksiä ei ollut ehditty ve-
tää. Näinollen ainoa yhteYs
taaksepäin oli rykmentin ko-
mentopaikalta, mikä oli tilan-
teen takia sijoitettu mahdolli-
simman eteen.

Juuri kun olin saapumassa
komentopaikalle saadakseni
yhteyden huoltoon, oli edellä-
mainittu hyökkäysvaunu pääs-
syt läpi ja tehnyt tuhojaan
myös rykmentin komentopai-
kalla kaataen mm. pari autoa.
Samalla katkesivat kaikki
viestiyhteydet taakse, mikä
minun tehtäväni kannalta oli
varsin haitallista.

Kun en saanut yhteyttä rYk-
mentin huoltoon ja kun yh-
teyksien kuntoon saaminen
senhetkisessä sekavassa tilan-
teessa näytti aikaavievältä, oli
keksittävä muita keinoja. Sa-
massa saapui paikalle ryk-
mentin komentajan moottori-

saimme käskyn ylinää Suojo-
ki, vallata Ignoilan kylä ja
edetä Hautavaaran suuntaan.
Siitä alkoi sitten toista vuoro-
kautta yhtä mittaa jatkunut
eteneminen, jolloin ylitimme
Suojoen toisen kerran onnis-
tuen samalla valtaamaan Hau-
tavaaran sillat vahingoittumat-
tomana. Myöhään elokuun
20. päivän illalla päädyimme
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Viitasaaren poiat lähtevät ylittämään Suojokea

pyöräliihetti, jolla oman il-
moituksensa mukaan ei ollut
mitään mäåiräyksiä. Pyysin
häntä viemään minut rykmen-
tin huoltoon, missä se sijain-
neekin, mutta hän ei sanonut
voivansa lähteä ilman esimie-
hensä, lähinnä adjutantin
mäåiräystä. Koska tiesin adju-
tantin juuri saaneen surmansa
hyökkäysvaunun ajettua hä-
nen autonsa päåille eikä ketään
upseereita ollut näköpiirissä,
määräsin hänet vähäisellä ker-
santin arvovallallani käyttööni
luvaten vastata seurauksista.

Låihdimme taaksepäin mah-
dollisimman kovaa vauhtia.
Saavuttuamme noin 20 km
taaksepäin Hautavaaran sillan
lähettyville havaitsimme läpi
murtautuneen hyökkäysvau-
nun jääneen kiinni pohjastaan
tienpenkkaan. Vanha tuttava-
ni kapteeni Eetu Aalto, ioka
oli tukipatteristomme tulen-
johtaja, oli miestensä kanssa
vaunun vieressä. Hän kertoi
vaunun tulleen kovaa vauhtia,
joutuneen mutkassa tien ulko-
reunalle ja juuttuneen siinä
kiinni. Vaunusta ulos tulleet
kahdeksan miestä saavuttivat
matkansa pään liihistöllä.

Kapteeni Aallon antamien
neuvojen avulla löysin ryk-
mentin huollon vajaan kilo-
metrin päästä Ignoilan suun-
taan. Tultuani sinne jouduin
toteamaan, että myös heidän
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krh-ammusvarastonsa oli var-
sin vähissä. Rykmentin aseup-
seerin luutnantti Pitkiisen
kanssa neuvoteltuani sain
käyttööni kuorma-auton sekä
ajo-ohjeet lähellä sijaitsevaan
divisioonan varastoon.

Se löytyi helposti ja saa-

tuamme tarvitsemamme a-tat -

vikkeet kuormatuksi ajoimme
mahdollisimman nopeasti Su-
vilahteen. Saavuimme sinne
juuri sopivasti jakaaksemme
tarvikkeet niitä odottaville.

Hyökkäys alkoi mädrättynä
aikana. Aamupäivän kuluessa
saimme vastarinnan murretuk-
si ja yhteyden Suojdrven
suunnasta eteneviin saksalai-
siin joukkoihin.

Taistelun tauottua saimme
käskyn liihteä marssille kohti
Veskelystä ja uusia kohtaloi-
ta.

Sen tien viereen, jota patal-
joonan pääosa marssi, oli ryk-
mentin komentopaikan lähet-
tyville asetettu kahdet paarit.
Toisilla lepäsi kapteeni Väinö
Havas ja toisilla hänen taiste-
lulähettinsä kersantti Viiinö
Toikkanen.

Tuskinpa oli yhtään kuivaa
silmää siinä jo monet kovat
kokeneessa joukossa suorit-
taessamme tämän ohimarssin
ja jättäessiimme näin jäähy-
väiset rakastamallemme ja
kunnioittamallemme isän-
maanystävälle. n

EINO VITIKAINEN

Jpufuryö
@trp

1969

Joulun tunnelmaan
oli vaikea päästä
lähitaistelun
jatkuessa
etuvartioasemissa
synkässä
pakkasyössä.

Sitäkin
jouluisemmalta
tuntui, kun viimein
pääsi lämpimään
telttaan ja sai
tahjaksi
vasikannahkaruk-
kaset ja
huopasaappaat.



kolisuttivat telaketjujaan etu-
linjassa. OIi huoli. miten niis-
tä selvitään, jos ne käyvät
päälle rynnimään. Kasapa-
noksia ja polttopulloja asemis-
sarnme oli, mutta siinä se tor-
juntakalusto sitten olikin.

Meidän aikanamme eivät
tulleet.

Aatto kului iltaan. Komp-
paniamme kolmannesta jouk-
kueesta määrättiin Pasurinlah-
den rantaan taisteluetuvartio.
Vartiopaikka oli noin kilomet-
rin oman linjan edessä. Sinne
pääsi pimeällä omat piikkilan-
kaesteet ylittäen suoraan,
mutta päivällä oli käveltävä
useamman kilometrin kierto-
tietä. Huonot kulkuyhteydet
huomioiden olimmekin siellä
neljä tuntia kerrallaan.

Etuvartiossa oli yksi ryhmä
kerrallaan aseistuksenaan ki-
väärit paitsi yhdellä miehellä
konepistooli. Ensimmäisessä

saanut lainatuksi manttelin.
Liimpimänä piti kova jänni-

tys. Jalkoja ei voinut juuri
nostella, koska lumi narskui
äänekkäästi. Lämpimiksem-
me teimme vain käsiliikkeitä.

Vihollisen etuvartio oli
myös samassa pensaikossa.
He kokeilivat aseitaan vähän
väliä. Meidän oli uskottava,
että omamme olivat kunnossa,
koska emme us(altaneet ko-
keilla.

ASE EI TOIMI
JOULUYöNÄ
Ensimmäinen vaihto sujui hy-
vin. Toinen vaihto oli myös-
kin rauhallinen, mutta paluu-
matkan jouduimme nyt teke-
mään kiertoteitse. Matkalla
sattui välikohtaus, jossa osal-
lisina olivat sekä oma että vi-
hollisen partio. Kumpikaan ei
saanut kovassa pakkasessaValkjärven maisemaa

JR 5:N 9.KOMPPANIA oli
tehnyt sivutöinään linnoitus-
töitä. Pääasiassa se oli reservi-
nä. Tapella nahisteltiin silloin
sun tällöin, tehtiin "atakkeja"
vaihtelevalla menestyksellä.

Ilma oli kirkas ja lentosää
mitä parhain. Sitä käynivätkin
hyväkseen suuren itäisen naa-
purimaamme lentäjät. Omia
koneita ei juuri näkynyt.

Viipurin suunnalta kuului
kovaa jyrinää. Tuntui kuin
olisi kivikuormia kaatanut.
Olimme huolissamme viipuri-
laisten puolesta.

Valkjdrven pitäjän Marjo-
niemen kylässä liimmitimme
joulun alla erään talon saunan.
Löylyt oli hyvät, vaikka ve-
den käyttö täytyi rajoittaa
mahdollisimman pieneen,
koska se oli lumesta sulatetta-
va.

Vihollinen ei pitänyt sau-
nanliimmityksestä. Kai sitä
savu häiritsi. Saimme liimmi-
tysvaiheessa tykistöterveiset.
Ikkrinat sdrkyivät pädraken-
nuksesta, mutta sauna säästyi
ehjänä.

Jouluviikolla jouduimme
linjaan. Tuntui oudolta ajatel-
la, miten selvitään eteenpäin,

kun tulia ei voinut juuri pitää.
Yön aikana polttelimme kor-
suntapaisessa tikkusia.

Montusta ei ollut varaa
nokkaansa nostaa. Meille, jot-
ka vasta aloittelimme asema-
sotaa, oli vierasta moinen vi-
hanpito.

Eräänä yönä saimme käs-
kyn purkaa linjojemme takaa
riihen, josta saisimme hirsiä
korsunrakennustarpeiksi.
Aloitimme purkamisen alhaal-
ta eikä työ tuntunut kovin hy-
vin sujuvan. Kuitenkin hirsi
toisensa perään siirtyi parin
miehen kantamana etulinjaan
monttuun, johon piti korsu ra-
kentaa.

Linjassa olomme jäi kuiten-
kin lyhyeksi. Luultavasti oli-
kin vain tarkoitus hiukan le-
puuttaa varsinaista linjaporuk-
kaa.

JOULU TULI
TUKIKOHTAAN
Kaikesta sodan melskeestä
huolimatta tuli jouluaatto.

Ei se joululta kuitenkaan
juuri tuntunut. Pakkasta oli
noin -30oC ja ilma oli kir-
kas. Vihollisen höökävaunut

Postikin tuli eteen jouluaattona

vaihdossa ryhmämme kone-
pistooli oli Jiirvisen Leolla.
Järvisen sairastuttua sain hä-
nen aseensa seuraavaan vaih-
toon. Kuume Leon kaatoi, ei
vihollinen.

Vartiopaikkamme oli ti-
heässä pensaikossa. Mitään
suojavarusteita ei ollut. Paju-
pensaat ja puuaita olivat näkö-
suojanamme. Oma vaatetuk-
semme oli myös kevyenlainen
silloisiin pakkasiin. Manttelia
ei silloin kaikilla ollut olemas-
sakaan. Huopikkaat oli muu-
tamilla. Hattu oli SK-mallinen
sarkahattu ja jalassa nahka- tai
kumiteräsaappaat. Tähän tais-
telu-etuvartioon oli jokainen

aseitaan toimimaan ja niin
katsoi vihollinen parhaaksi
liihteä livohkaan.

Me tulimme tässä vaiheessa
peliin mukaan. Minulla oli
konepistooli ja pidin voittoa
varmana, mutta kun yritin am-
pua, oli minunkin aseeni myk-
kä. Naapuri etääntyi. Sen jiil-
keen aseemme joutuivat pe-
rusteelliseen puhdistukseen.
Kiväiirit kyllä toimivat, mutta
konepistoolille rasva ja pakka-
nen teki tepposensa.

Kolmannelle reissulle läh-
dimme kiertoteitse.

Vartiopaikkamme suunnal-
ta kuului taistelun ääniä. Pää-
simme lähelle vartiopaikkaa,
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mutta omat olivat jo taistellen
vetäytyneet, eikä meillä ollut
muuta neuvoa kuin kääntyä
takaisin. Menimme komppa-
niaan, jossa tapasimme jouk-
kueenjohtajamme vänrikki
Renvallin.

Silloin oli ennättänyt tulla
jo pimeä. Oli jouluilta. Joulu-
rauhaa ei vain ollut.

Joukkueenjohtajaltamme
saimme uudet ohjeet:

- 
Menette nyt takaisin,

Iyötte vihollisen yhteisvoimin
ja otatte haltuunne entiset ase-
mat. Siitä ilmoitus minulle.

Tehtävä oli selvä.
Lähdimme matkaan suorin-

ta tietä, jota pimeän aikana
käytettiin. Tapasimme edelli-
sen vaihdon taistelemassa. He
olivat vetäytyneet noin viisi-
sataa metriä erääseen kapeik-
koon, jota oli pienenkin jou-
kon suhteellisen helppo puo-
lustaa. Rintamasuunnassa va-
semmalle jäi Pasurinlahti, oi-
kealla oli pelto, jonka tiesim-
me olevan miinoitettu. Pellon
ja lahden väliin jäi noin vii-
denkymmenen metrin metsä-
kannas, joka kasvoi suuria rai-
toja ja haapoja. Pellon reu-
naan oli kaivettu järveen las-
keva oja. Se ei ollut suuri.
mutta ojasta kaivettu multa-
penkka kummallakin puolella
antoi hyvän suojan. Tässä ka-
verit olivat asemissa, kun hei-
dät tavoitimme.

SOTAJUONI
ONNISTUI
Meidän saamamme määräyk-
sen mukaan olisi nyt pitänyt
ruveta suunnittelemaan hyök-
käystä, että saisimme viholli-
sen vetääntymään ja saisimme
entiset asemamme. Oli kui-
tenkin pulma. kun joukossa ei
ollut yhtään upseeria, joka oli-
si hoitanut asiassa suunnittelu-
puolen. Yksi alikersantti oli,
mutta hänkään ei mielellään
ottanut vastuuta, koska tilan-
teesta saattoi olla vakavat seu-
raukset.

Asiaa pohdittiin miehissä:
muuta ratkaisua ei nähty kuin
suora hyökkäys. Puuttui vain
se alkuunpaneva voima.

Tässä vaiheessa muistin, et-
tä kyllä Tapani Löfvingkin ai-
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Koopee toimii taas

kanaan petti vihollista 
- 

kai
se onnistuisi vielä.kin?

Uskoin, että vihollisen jou-
kossa oli myöskin suomen
kielen taitoisia. Siihen perus-
tuen rupesin hurjalla äänellä
komentamaan komppaniaa
ketjuun. Konekiväärit ym.
määrättiin omiin paikkoihin-
sa. Ampuminen aloitetaan mi-
nun käskystäni.

Huuto ja mekastus oli valta-
va. Pojat huomasivat juoneni
ja melu oli sen mukainen.

Meikäläisiähän oli vain
kaksi ryhmää. Aloimme kui-
tenkin syöksyillä kapeikossa
puunjuurelta toiselle.

Monta syöksyä ei tarvinnut!
Ihme oli tapahtunut! Vanja ot-
ti asian todesta ja lähti kar-
kuun. Me saavutimme entiset
vartiopaikkamme. Jäimme

sinne vartioon ja toiset saattoi-
vat lähteä lepoon. Tehtävä oli
suoritettu, ilmoitus vain jouk-
kueenjohtajalle niinkuin käs-
ky kuului.

,,TAPELLAA VIEL
vÄttÄ AIKAA!',
Olimme olleet vartiopaikal-
lamme vajaan tunnin, kun
huomasimme liikettä taka-
namme metsässä. Vihollinen
olikin tullut jäätä myöten se-
lustaamme!

Nyt alkoi metsässä tapah-
tua. Pyrimme omille linjoille,
mutta sinne tuntui olevan vi-
hollisenkin matka.

Oli niin pimeää, ettei tun-
nettu selvästi kuka oli oma ja
kuka vieras. Ryhmämme ha-
josi. Me ryhmänjohtaja aliker-

santti Mankin kanssa pysyim-
me yhdessä. Hänellä oli ki-
väriri, minulla konepistooli.
Emme kunnolla uskaltaneet
ampua, vaikka maaleja oli
riittiimiin. Minulle oli kuiten-
kin selvää, että voin ampua
kaikkia kohteita, mistä tulee
konetulta, koska meillä ei ol-
lut konetuliaseita muilla kuin
minulla.

Eräs konepistoolimies oli
taas tulossa aivan meitä kohti.
Yritin ampua, mutta huoma-
sin, että aseeni ei toiminut.
Onneksi vika korjaufui lip-
paan vaihdolla.

Pimeys teki haittaa myös-
kin viholliselle. Eivät hekään
nyt niin vaarallisia olleet kuin
päiviillä.

Eräs vanja, jota ensin luulin
Laatun Veikoksi, ampui ki-
väiirillä minusta muutaman
metrin päässä. Näin, että piip-
pu ei ollut aivan minua kohti,
mutta palanutta ruutia tuli sil-
milleni reilusti.

Olimme jo vetäytymässä lä-
hellä sitä paikkaa, josta vähän
aikaisemmin olimme låihte-
neet hyökkäåimään. Näin van-
jan käyttävän konepistoolia
niinkuin niittokonetta: sarja-
tulta vain käsitaipeesta sivuil-
le!

Maastouduimme erään suu-
ren haavan juurelle. Ammuin
kestotulta vanjan eteen. Hän
juoksi sulkuuni kaatuen heti
komeassa kaaressa. Hänen
osaltaan sota loppui.

\,,
§&k,

Ojan penkkaan asemiin



Kun pääsimme pellon reu-
naan ja ojasta ylitse oli meillä
aikaa hiukan tarkkailla tilan-
netta. Olimme kahden ja ole-
timme, että omat olisivat jo
sivuuttaneet tämän paikan.
Muistan elävästi Mankin Val-
kealan murteen, kun hän sa-
noi:

- 
Olota sie täs, kun mie

haen ne pojat. Tapellaa viel
täs vähä aikaa!

Odonelin hiljaa ojanpenkan
takana poikien paluuta. Vihol-
linen ei ollut minusta tietoinen
asettuessaan asemiin toiselle
puolelle ojaa.

En uskaltanut ampua. Heitä
oli paljon. Näytti kuitenkin
siitä. että hekään eivät aiko-
neet eteenpäin vaan jäivät ase-
miin.

Täällä pensaikossa juoksi
vastaani Mankki. Hän sanoi
tulleensa minua hakemaan. Ir-
taantuminen vihollisesta oli
onnistunut.

Omat joukkomme olivat
myös asemissaan kuumana,
kun osa vartiosta oli palannut
ja ilmoittanut, että vihollisia
oli paljon tulossa. Jouduimme
ylittämään oman kolmetolp-
paisen piikkilankaesteen. Es-
teen takana oli eräs kuusan-
koskelainen poika konepistoo-
li suunnattuna meihin eikä ol-
lut millään uskoa, että olem-
me omia.

Jouluilta oli kulunut jo mel-
ko myöhäiseksi, kun pääsim-
me telttaan. Siellä oli lämmin-
tä ja kodikasta. En muista on-
ko koskaan niin hyvälle tuntu-

"Tapellaa täs viel vähä aikaa!"

JOULUNVIETTOON
Kun poikia ei kuulunut ajatte-
lin lähteä hivuttautumaan
poispäin. Ei ollut mahdollista
kääntyä ympäri. Yritin pois-
tua vatsallani jalat edellä. Pää-
sinkin muutaman metrin ettei
mitään tapahtunut, mutta sit-
ten minut huomattiin. Kuulaa
tuli, mutta nousin seisaalleni
ja katosin pajupuskien suo-
jaan.

nut kuin tänä jouluiltana! Puk-
kikin oli käynyt, en tiedä mil-
loin. Paketteja kuitenkin oli.
Sain hyvät vasinkannahkaruk-
kaset ja muutakin. Mankki oli
saanut kotoaan paketin, jossa
oli huopikkaat. Hänellä oli en-
nestään valtion huopikkaat,
mustat ja nahoitetut. Ne sain
nyt minä.

Joulu oli tullut, sittenkin -unohtumaton jouluaatto. tr

URHO YLITALO

lääkärin
omatunto

KESKISUOMALAISELLA sodanaikai-
sella panssarintorjuntajäiikttui Arvo Saks-
holmilla on herkkä omatunto - vai "1gs-
tiukotr" huumoriksiko pitäisi käsittää hä-
nen tempauksensa?

Puolustusvoimain pääesikunnalle
29.9.77 liihettämässään kirjeessä hän ker-
too jo kohta 33 vuotta odottaneensa ares-
tirangaistuksensa toimeenpanoa, joka so-
dan loppuvaiheessa jäi sovittamatta.

Pääesikunnan hallinnollinen osasto otti
asian vakavasti ja vastasi tiedusteluun no-
peasti virallisella kirjeellä ja ilman huu-
morin häivääkään.

Silmäily panssarintorjuntajääkdri Saks-
holmin sotilaspassiin osoittaa, että hän
syntyi Saarijiirvellä 6.7. 1923, joutui va-
kinaiseen palvelukseen 15.1. 1942, kou-
lutettiin panssarintorjuntatykin ampujaksi
ja liihetettiin Syvåirin rintamanosalle.
Taisteluihin osallistuminen luetellaan ly-
hyesti: Syviirin-Miikriän-Sammatuk-
sen-Vitelen-Salmin-Pitkärannan ja
Lemettilän torjuntataistelut. Hän haavoit-
tui taisteluissa kaksi kertaa, vakavammin
Syvåirin voimalaitoksella 2.11 .43 . Hänel-
le myönnettiin vapaudenmitalit I ja 2.
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Pääesikunnalle liihettåimässään kirjees-
sä hän kertoo 16. I I .44 olleens a 24 .Tyk-
kikomppaniassa, joka oli alistettu JR
2:lle. Sillä hetkellä hän palveli komppa-
niassaan taistelulähettinä.

Kirjeessään hän kertoo lainanneensa
komppanianpäiillikkö kapteeni Veikko
Haantilalta polkupyörän, jolla liihti ta-
paamaan kauempana asuvaa tyttöystä-
väänsä. Iltalomaa sitä varten hänelle oli
myönnefty kello 24.00 saakka.

Edelleen hän kertoo, että seurustelles-
saan §rttöystävänsä kanssa häneltä sillä
vdlin varastettiin hänen seinustalle jättä-
mänsä kapteenin polkupyörä sekä että hä-
nen oli palattava yksikköönsä rautatietä
pitkin pys?ikiltä luvatta lainaamallaan re-
siinalla. Siinä vieriihti samalla ylimää-
räistä aikaa niin, että hän myöhästyi ilta-
lomaltaan neljä tuntia.

Kapteenin puhuttelu oli isällisen anka-
raa ja hän mäiiräsi jäiikiirilleen neljän
vuorokauden arestirangaistuksen.

Mutta rauhan tulon woksi tapahtumat
kehittyivätkin niin nopeasti, että vain
kaksi vuorokautta tuon tapahtuman jdl-
keen hänet kotiutettiin täysin palvelleena
eikä rangaistusta näinollen ehditfy panna
toimeksi. Hän oli tullut palvelleeksi maa-
taan 2 vuotta l0 kuukautta ja yhden päi-
vän, sai 270 markan kotiuttamisrahan ja
sotilaspassin.

Pääesikunnalle låihettåimässään kirjees-
sä Saksholm kirjoittaa lopuksi:

' "Tiedustelisin nyt kohteliaimmin mistä
johtuu, ettei minua vieläkään ole kutsuttu
kdrsimään rangaistustani vaikka olen
odottanut sitä yli 32 vuotta."

Velvollisuudentuntoisena jäåikiirinä
hän edelleen tiedustelee, että mikdli ran-
gaistusmädräys yhä on voimassa, niin
missä ja milloin hän voisi sen suorittaa.

Pääesikunnan hallinnollinen osasto
vastasi seuraavalla kirjeellä:

"Kirjoituksenne mukaan Teitä on
komppanianne päiillikön toimesta mar-
raskuun 17. päivänä 1944 rangaistu lo-
malta mäiiräaikaan palvelukseen saapu-
matta jäämisestä neljiillä vuorokaudella
arestia. Rikoslain 8. luvun 9. §:n sään-
nökseen nojautuen pääesikunta ilmoittaa
kunnioittavasti, että mainitsemanne ares-
tirangaistuksen täytäntiiönpano on van-
henfuneena rauennut."

Allekirjoittajina ovat hallinnollisen
osaston päiillikkö asessori Kalervo Arte-
za ja Oikeustoimiston päiillikkö Kalevi
Klelström.

Tapausta haastattelijalle kommentoi-
dessaan Saksholm muistelee:

- Itse asiassa olin olosuhteitten uhri,
vaikka en pidäkään kapteenini rangaistus-
mäåiräystä epäoikeutettuna. Huonosta
tuuristakin täytyy joskus vastata. Eihän
§ttö toki olisi huolinut sekä minua että
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pyörääni viereensä ja mistäpä jääkiiri olisi
saanut pyörävartion.

Kun huomasin tapahfuneen, hämmen-
nyin sikdli, että minun oli otettava tytön
kanssa eräänlainen "aikalisä" - niinkuin
pallopelin terminologia kuuluu. Enkä sit-
ten enää voinut lähteä paluumatkalle
juosta nylkyftåimåillä, joten otin luvatta
resiinan ja palasin sillä yötä myöten yk-
sikkööni.

- Vaivasiko nåimä kaikki vuosikym-
menet fuo tapaus?

- No sen verran, että olisi ollut hel-
pottavaa se suorittaa, ehkä hauskaakin.

- Helpottiko pääesikunnan vastaus?

- Sen verran, että kaljat tässä täytyy
ottaa.

- Vielä yksi ja vähän ilkeä kysymys:
Tosiasiassa taisitkin myydä sen pyörän?

- l-ssnn...

- Entä se tyttö...?

- Voin vain laulaa, että "Muistosi on
mulle kallis, muuta kun jäljel' ei oo..." D

SYITÄ
KERRAKSEEN

- Mistä syystä amerik-
kalainen menee naimi-
siin itseään vanhem-
man naisen kanssa?

- Koska tillä on ra-
haa.

Entä ranskalai-
nen?

Koska tiimä on
niin kokenut.

- Entåipåis saksalai-
nen?

- Koska nainen on
niin hyvä taloustöissä.

- Entäpåis sitten ve-
nåiläinen?

- Koska täti on nåih-
nyt Leninin.

o
STALININ
AIKAAN
Moskovassa kello
U.00. Ioku koputtaa
oveen. Perhe peläs-
tyy halvauksen par-
taalle.

Sitten kuuluu oven
takaa iiöni:

- fsysyit, ei mi-
tiiiin syytö pelkoon!
TiiäUii on vain talon-
mies. Olisin vain il-
moittanut, ettö talo
palaa.

Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei hätää! Särky häipyy aika-
naan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.

Theranyl tekee tottumat-
tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-
pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa veren-
kiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Reseptittä apteekeista.

-ut*le liha§*id(fyn
Lääkeiehdrs
Medisan, Uppsela



Jällen

SUNNUNTAIAAMUNA
3.6.79 kello 7.fi) Helsingin
rautatieaseman tuntumassa al-
koi Iehtemme lukijamatka
kohti itää Kyttåilän Liikenne
Oy:n linja-autolla. Täyden-
nystä saatiin Porvoossa, Lo-
viisassa ja Vaalimaalla. Ko-
konaisvahvuus oli 28, näistä
naisia viisi. Lisiiksi joukon
vetäjä Gunnar Lehti Sota-
muistoyhdistyksestä ja matka-
toimiston opas Raisa Siiyri-
nen sekä automme mainio
kuljeraja Reino Hytönen.

Jo ensi silmäyksellä selvisi,
että varttunutta våikeä oli mat-
kalle liihtenyt. Veteraanejahan
tässä ollaan, sen pian vierus-
toverit toisistaan totesivat.
Reippaasti alkoi juttu luistaa
ja matka taittua.

Vaalimaata liihestyttäessä
uteliaisuus lisääntyi ja hienoi-
nen odotuksen jännitys valtasi
ainakin ensikertaisen matkaa-
jan mielen. Miltiihän rajanta-
kainen maailma näyttää?

Muodollisuudet rajalla täy-
tettiin. Auto tarkastettiin erik-
seen. Kun kaikki oli havaittu
olevan kunnossa, annettiin lu-
pa matkan jatkamiseen seu-
raavalle puomille, josta tie
vihdoin avautui kohti Viipu-
ria.

Viipurin Pyöreässä tornissa
lounastettiin, rautatieasemalla
käväistiin ruplia ostamassa ja
poikettiin vilkaisemassa van-
haa Markovillaa. Sitten kii-
reesti kohti Leningradia. Mat-
kalla pysiihdyttiin kurkista-
maan räjäytettyä betonikorsua
ja vilkaisemaan Terijokea.
Leningradissa päästiin majoit-
tumaan kaupungin uusimpaan
horelliin Pribaltijskajaan noin
kello 20 paikallista aikaa. Ho-
telli on kaupungin parhaita,
ruotsalaisten rakentama, yli
2(XX) vuodepaikkaa ja todella
korkeatasoinen. Se sijaitsee
Suomenlahden rannan tuntu-
massa kaupungin länsiosassa.
Me asuimme kahden hengen
huoneissa, jotka olivat viihtyi-

Matkalaisten \
maiapaikka hotelli 7

Kariala
Petroskoissa

Tuntemattoman
sotilaan hauta
Petroskoissa on
kaunis ja vaikuttava
muistomerkki
v

sät ja hyvin kalustetut.
Kolmen päivän aikana tu-

tustuimme Leningradin nähtä-
vyyksiin Intouristin oppaan
rotla Galinan johdolla. Kä-
vimme kaikissa tavanomaisis-
sa turistikohteissa - myös
sirkuksessa ja baletissa, Jout-
senlampea näkemässä. Ohjel-
ma oli varsin tiivis ja meno
vauhdikasta vuosiluvut,
tyylit ja arkkitehdit tulivat
kuin nauhalta.

Illalla kello 21.34 alkoi ju-
namatka kohti Petroskoita.
Majoituimme neljän hengen
hytteihin.

Uni oli kadonnut. Joillekin
seutu oli entuudestaan tuttu.
Torstaiaamuna noin kello
3 .30 porhalsi juna Syviirin sil-
lalla ja Petroskoihin saavuim-
me kello 6.35.

Vastassa oli paikallinen In-
touristin opas Helmi Parta-
nen, syntyjään inkeriläinen.

Majapaikkamme hotelli Kar-
jala oli uusi, osittain vielä kes-
keneräinen.

Petroskoissa tutustuttiin
kaupunkikierroksella jiilleen
niihtävyyksiin: käytiin mm.
taidemuseossa, Suomalaisessa
teatterissa (näytelmä Neljä pi-
saraa), sekä paikallisella san-
karihaudalla. Monet kiersivät
ensimmäisenä iltana taksilla
kaupunkia entisestään tuttuja
paikkoja katsomassa.

Toisena päivänä matkattiin
kantosiipialuksella Aänisellä
Kizhin saareen, jossa museon-
hoitaja Veera Salonen esitteli
aarteensa. Hänen suomenkie-
lensä oli kaunista kuultavaa.
Matka oli unohtumaton elä-
mys.

Petroskoi on aivan erilainen
kaupunki kuin sota-ajalta
muistamme. Asukkaita on nyt
23O.NO, kiviset kerrostalot
hallitsevat kaupunkikuvaa,
kadut ovat pääosin päiillystet-
tyjä. Katukilvet ovat venäjän-
kieliset, mutta eräissä myy-
mälöissä myös suomenkieli
set. Asukkaista on oppaan
mukaan karjalaisia noin 2O Vo.

Paluumatka kohti Lenin-
gradia alkoi kello 23.55, pe-
rillä olimme lauantaiaamuna
kello 9.31. Aamiainen syötiin
pikavauhtia ja sitten auto koh-
ti Suomea. Entisellä rajalla
pysähdyimme valokuvaan
muistomerkin juurella ja Vii-
purissa lounastimme jiilleen
Pyöreässä tornissa.

Vaalimaalla Neuvostoliiton
puolella passitarkastus ja tulli-
selvittely veivät oman aikan-
sa, mutta Suomen puolella
riitti vilkaisu autoon ja miel-
lyttävän virkailijan lervetulo-
toivotus kotimaahan.

Hyvåiltä tuntui jåilleen olla
kotona.

Ryhmåimme tuli keskenään
mukavasti toimeen ja jäsenet
tuttaviksi keskenään. Kiitok-
set vielä näin jåilkikäteen Gun-
narille, Raisalle, Reinolle ja
paikallisille oppaille! tr



JOULUKIRJOJA

AMERIKKA.
LAISTA
J. Raymond Ylitalo: Vaaran
vuosilta SO-luvulle, Muistel-
mia ja dokumentteja vuosilta
1948-1950, Otava, Keuruu
1979, 359 sivua, runsaasti
valokuvia.
Suomalaissyntyinen amerik-
kalainen diplomaatti jatkaa
muistelmiaan esittäen liihetys-
tönsä raportteja, liittäen niihin
omia kommenttejaan ja muis-
tellen muutenkin Suomessa
viettämiään vuosia, joihin
mahtuu monia sisä- ja ulkopo-
liittisesti kiinnostavia tapahtu-
mia. Kyseessähän olivat vuo-
det, joiden aikana demokraat-
tinen meno Suomessa vakiin-
nutettiin sen jdlkeen kun kom-
munistit radikaaleine aikei-
neen oli saatu sivuun vallan
kahvasta. Monta koetusta oli
kuitenkin vielä kestettävä:
monet "neulanpistonootit",
"sotarikollisten" jåilkijahti,
Kemin ja Arabian lakkomella-
kat, ns. sotaansyyllisten las-
keminen vapauteen, Suopon
perustaminen jne. nostattivat
milloin kenenkin luontoa.

Ylitalo sai tietoonsa paljon
sellaista, mitä tavallinen kan-
salainen ei ainakaan tuohon
aikaan tiennyt, joten kerronta
on varsin kiinnostavaa. Paasi-
kivikään ei vielä tuolloin ollut
sellainen kaikkialla hyväksyt-
ty isähahmo kuin nykyisin
usein kuvitellaan 

- 
Antti Ti-

monen kirjoitti Literaturnaja
Gazetassa mm. näin: "Suo-
men työtätekevä kansa tajuaa,

että Paasikivi teki voitavansa
huonontaakseen suhteita Neu-
vostoliittoon ja säästääkseen
sotarikolliset Rytin, Tannerin
ja muut oikeudenmukaiselta
rangaistukselta. "

Kiintoisa kirja. E.

MAJURI JA
MINISTERI
MUISTELEE
Vitho Väyrynen: Suutarin-
poika porrasteillä, Kustan-
nus Oy Pohioinen, OuIu.
Kemijiirveläissyntyinen suuta-
rin poika, varatuomari, enti-
nen ministeri ja pitkäaikainen
kansanedustaja sekä eduskun-
nan puolustusvaliokunnan jä-
sen, reservin majuri Vilho
Väyrynen on kaiken muun
laajamittaisen yhteiskunnalli-
sen toimensa lisiiksi nyt ryhty-
nyt myös kirjan tekijäksi. Äs-
kettäin markkinoille tullut kir-
jauutuus on liihinnä varsin laa-
jamittainen muistelmateos.
Kirjan tekijä kutsuu itse sitä
kuitenkin vaatimattomasti
vain kertomukseksi.

Vilho Väyrynen kertoo kir-
jansa alkupuolella niistä 1920-
ja -30Jukujen yhteiskunnalli-
sista murroskausista, joita
myös hän 

- ennen muuta
työväenliikkeen miehenä -joutui omassa elämässään ko-
kemaan. Hän kuului siihen
ikdluokkaan, joka joutui kan-
tamaan armeijan sarkatakkia
yllään asevelvollisuuksineen,
reservin kertausharjoituksi-

neen ja rintamapalveluineen
yhteensä peräti noin kuuden
vuoden ajan. Niinpä liihes
kaksi kolmannesta kirjan si-
sällöstä palauftaakin mieliin
muistoja nimenomaan näiltä
kansakuntamme kohtalon ras-
kaimmilta vuosilta.

Kirja on kirjoitettu vailla
vähintäkään paatosta. Mutta
varmaan juuri tässä onkin sen
voima: vaikuttavaa puhetta
yhteiskuntarauhan, puolustus-
tahdon ja isänmaanrakkauden
merkityksestä tälle kansakun-
nalle niin sodan kuin myös
rauhan päivinä. Kaiken lisäksi
juttu kulkee mukavalla huu-
morilla höystäen ja niin vauh-
dikkaasti, että sitä lukee jopa
kuin parasta jännityskirjaa.

Antti Laakso

ELÄVÄÄ
HISTORIAA
Onni Palaste: Suomussal-
men sankarit, Karisto, Hä-
meenlinna 1979, 337 sivta,
valokuvia, karttå.
Palaste on tehnyt paljon työtä
kootessaan aineiston tiihän re-
portaasiin, joka on kiinnosta-
vampi ja jännittäviimpi kuin
monet tekemällä tehdyt sota-
romaanit. Kirja kertoo oikeita
nimiä käyttäen rajan pinnan
erämaakylien asukkaiden koh-
taloista näiden jäätyä hyök-
kääjän jalkoihin, ruplien tai
"aatteen" vuoksi isänmaansa
pettäneistä yhteistoimintamie-
histä ja heidän tuomioistaan
sekä kiirsimyksistä ja niilkä-
kuolemista Neuvostoliiton
keskitysleirissä. Myös Ilmari
Kiannon elämän surkeaa vai-
hetta on valotettu ymmätä-
myksellä ja myötätunnolla.
Teoksen tiirkein anti on kui-
tenkin Suomussalmen tuhoa-
mistaistelun kuvaus alkaen ra-
javartijoiden epätoivoisista
yrityksistä pysäyttää ylivoi-
mainen vihollinen ja päättyen
Raatteen tien kautta viimeis-
ten sotakuukausien sissiso-
taan. Kerronta valottaa asialli-
sesti ja hyvää karttaa käyttäen
taistelun kokonaispuitteita,
mutta pitäytyy pääasiallisesti
yksittäisen taistelijan tunnel-
missa ja kokemuksissa. Näin
se välittää noiden päivien tun-
nelmat lukijoille aitoina ja

väiirentåimättöminä, ilman tur-
haa jälkiviisautta 

- siinä on
tulipalopakkasen, veren ja
ruudin maku. Epäilemättä pa-
ras tekijänsä tähänastisista
teoksista.

NEUVOSTO.
LIITON
HISTORIAA
Leonid Breänev: Muistel-
mia, Otava, Keuruu 1979,
191 sivua, valokuvia.
Neuvostoliitossa annetaan ar-
voa sotilasansioille. Tässä tar-
koituksessa on neuvostokan-
salle aina tehty selkoa kulloi-
senkin puoluejohtajan saavu-
tuksista Suuressa Isänmaalli-
sessa sodassn - "millninsn
mies on sodassa, sellainen hän
on myös rauhan työssä".

BreZnevin muistelmat ovat
ilmestyneet jatkokertomukse-
na kaikissa Neuvostoliiton
lehdissä, myös suomenkieli-
sessä Neuvosto-Karjalassa.
Kirja jakautuu kolmeen
osaan, joista ensimmäinen
kertoo sotatapahtumista, toi-
nen jdlleenrakennuksesta ja
kolmas uuden viljelysmaan
raivauksesta Kazahstanin
aroilla. Sodassa BreZnev toi-
mi yhtymän poliittisena työn-
tekijänä.

Taitavasti tehty teos on oi-
keastaan oppikirja. Se paneu-
tuu ansiokkaasti moniin kan-
sakunnan elinkysymyksiin:
mitä sotilailta vaaditaan, mi-
ten heitä on johdettava, miten
on tehtävä työtä kansakunnan
hyväksi niin suorittaja- kuin
johtajatasollakin. Ulkopuolis-
ta sen lukeminen auttaa ym-
mdrtämään naapurimaan elä-
mää ja tavoitteita.

E.

STALININ
RYHMY JA
ROMPPAINEN
Arto Paasilinna: Sotahevo-
nen, WSOY, Juva 1979,188
sivua.
Hirtehinen sotajuttu kertoo
parin neuvostodesantin usko-
mattomista seikkailuista Suo-
messa. Kissa Mörökölliä vas-
taa hevonen Heikki. S.

E.
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V,* Aleksanteri ralikka,
sotilasarvoltaan alikersanfti,
syntynyt Viipurin maalaiskun-
nan Ylä-Säiniöllä 29.6. 1907,
haluaa yhteyttä henkilöihin,
jotka voisivat todistaa hänen
palelluttaneen talvisodassa
jalkansa 

- muuten ei heru in-
validieläkettä.

Talikka palveli Viipurin
Vartiopataljoonassa, jota
myös Suojeluskuntapataljoo-
naksi nimitettiin. Hänen esi-
miehenään Viipurissa Viesti-
rykmentin kasarmilla oli luut-
nantti Voutilainen. Pataljoona
osallistui taisteluihin Summan
alueella suunnilleen 14.-
I 6.2. 1940. Komppanian pääl-
likkönä oli kapteeni (?) Johan-
nes Vanhanen, joka jourui tais-
telun aikana patterin päiilli-
köksi ja mädräsi Kämdrän ase-
man ylikäytävällä Talikan joh-
tamaan komppaniaa. Vanha-
nen palveli myöhemmin auto-
komppanian päällikkönä.

Talikka johtikin komppa-
nian Viipuriin, jossa Sorvalin
kasarmilla kersantti Eloranta
hoiteli paleltuneita ja mäiiräsi
Talikan sotasairaalaan paleltu-
neiden jalkojen vuoksi. Alus-
sa mainittu Voutilainen pyysi
Talikkaa kuitenkin johtamaan
tdrkeän kolonnan Säiniölle,
mihin tiimä suostui. Tåimän
jåilkeen tuli yhä uusia tehtäviä
eikä Talikka ehtinyt sairaa-
laan, vaan hoiteli itse jalko-
jaan, jotka jossain mäiirin pa-
ranivat, ei kuitenkaan koskaan
kokonaan.

Kuka voi tiedoillaan auttaa
aseveli Talikkaa, jonka osoite
on 19650 Joutsa, Jousitie 23,
puhelin 947-2449?

atunnainen lukijamme
Tampereelta haluaa vielä pa-
lata Suursaaren taistelun sota-
vankien ampumiseen, josta
kirjoitimme lehtemme syys-
kuun numerossa, ja ilmoittaa
saksivansa kaikki sotavankien
ampumisjuttuja kåisittelevät
artikkelit "paljastuksia" teke-
vistä lehdistä sekä låihettävän-
sä ne "luettavaksi henkilöille
joita asia kiinnostaa". "Monet
luulee että rajan takana on
asiat unohdettu. Se on vädrä
luulo. Ollessani käymässä
siellä keskustelin asiasta sel-
laisten henkilöiden kanssa,
jotka on asiaa hoitaneet", jat-
kaa ktjoittaja.

Näin sitä tehdäåin varsinais-
ta "tutkimustyötä", sensaatio-
lehtien peräftömiksi todistet-
tujen juttujen perusteella! On-
neksi "rajan takana" on ar-
vostelu§§isempiä ihmisiä.

Saman päiikirjoituksen joh-
dosta olemme muuten saaneet
runsaasti palautetta jutussa

mainittujen omaisilta ym.
asianomaisilta, jotka ovat kiit-
täneet valheiden oikaisusta.
Kiitoksia vain kirjeistä ja soi-
toista!

J 
"ri.,, 

rr,,: Rovaniemer-
tä kirjoittaa ja kertoo, että
kaupungissa on saatu synty-
mä?in riita saksalaisten aikoi-
naan rakentamasta "Kenraali-
majaksi" ristitystä rakennuk-
sesta, jonka eräät haluaisivat
hävittää "miehitysajan" muis-
tona.

Kirjoittajan mielestä raken-
nus on kuitenkin elävää histo-
riaa ja säilyttåimisen arvoinen.
Sotatieteen laitos on yhtynyt
tiihän käsitykseen.

Yhdymme kirjoittajaan. Ei-
köhän olisi aika luopua saksa-
laisvihasta kuten on luovuttu
"ryssävihastakin"? Historiaa
ei pidä sekoittaa päivän poliit-
tisiin pyrkimyksiin.

I ..r.

Uou*o Ruotsissa asuvia
virolaisia vapaaehtoisia, jat-
kosodan JR 200:n miehiä, kä-
vi viime kesänä laskemassa
seppeleen Malmin hautaus-
maalla olevalle muistomerkil-
Ie, jonka tuntumassa lepää 95
virolaista sankarivainajaa.
Patsaan vieressä JR 200:n ve-
teraaniyhdistyksen puheen-
johtaja Väinö Esken ja sen oi-
kealla puolella veteraani Mar-
tin Juhkam.

aavo Somiska, helsinki-
Iäinen talousneuvos, jonka
osoite on Fabianinkatu 13 A
6, 00130 Helsinki 13, haluaisi
tietoja sodanaikaisesta hyviis-
tä liihettipojastaan Simo Aki-
sesta, joka sotavuosina oli toi-
sella kymmenellä. Hiin toimi
paikkakuntalaisena låihettinä
Porajiirven alue-esikunnassa
Kuutamolahdessa Somiskan
toimiessa siellä aluepiiälikkö-
nä. - Kuka muistaa Simo-
pojan ja tietiiä hänen vaiheis-
taan?

iin on vuosi taas lopussa
ja aika esittää avustajille ja lu-
kijoille kiitokset hyVästä yh-
teistyöstä. Ensi vuodeksi on
tiedossa paljon mielenkiintoi-
sia juttuja, joten varmasti
viihdymme yhdessä edelleen-
kin.

Ja vielä tiirkeä asia: muista-
kaapa taas tilata lehti joululah-
jaksi aseveikolle, jolla ei ehkä
ole varaa panna likoon näitä-
kään pennosia tai jota muutoin
haluatte muistaa!

Hyvää joulua ja entistä pa-
rempaa uutta vuotta!

Lukemisiin vuonna 1980!

o

a

nnen oli miehet rautaa!
Vanha ystäviimme sotilasmes-
tari Ahonen on liihettänyt ku-
van, jossa sotamies Åksman
harjoittaa leukojaan Parolan
leirillä kesdllä 1931. Harjoit-
telun avulla tulos parani 12 ki-
väziriin!

uko Jaatinen, Katavis-
tonkatu 5, 26100 RAUMA
10, haluaisi tietää, millaiseen
kuntoon jäi syksyllä 1944hä-
nen koti§länsä Ruskealan
Alalampi. Kuka oli silloin
paikan päåillä ja muistaa?

oa o O
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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 kp!, 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

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

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

I
I
I
II Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.


