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Lukijalle

Teollisuuden-ja Liikkeenharjoittajani Seura Pamaus kokoon
tuu kokouksiinsa kuukausittain kolmantena perjantaina. 

Kokousesitelmän jälkeisen yhteisen aterian aikana turinatuokio 
johtaa usein myös menneiden muisteluun. Sotamuistot saavat 
osansa Pamaus-veljien keskusteluissa.

Menetetty Karjala on useimpien seuran jäsenten kotiseutu ja  
sodan muistot ovat senkin vuoksi voimakkaina mielessä. Pama
uksen johtokunta päätti kerätä sotamuistelmia Seuran kannalta 
keskeisestä historian vaihteesta ja julkaista muistelmat arvostuk
sen osoituksena Seuran veteraanijäsenille.

Muistelmat on saatu vapaaehtoisiksi kirjoittajiksi ja  muis
telijoiksi ilmoittautuneilta -  useimmat kertovat osuvasti sota
tapahtumista Kannaksella. Kokoon on saatu muistamien kirjo 
kuten oli toivottukin; yksittäisiä tapahtumia, kovia ja  leppoisia, 
hauskoja ja surullisia.

Muistelmat on toimittanut elokuvaneuvos Kari Uusitalo - Vii
purilaisen osakunnan entinen kuraattori. Sanonta ja kieliasu on 
alkuperäisyyden säilyttämiseksi muistelijoiden.

Pamaus-seura kiittää muistelijoita ja  Kari Uusitaloa Seuran ja 
sen jäsenten historian yhden vaiheen viemisestä kirjan lehdille.

Teollisuuden-ja liikkeenharjoittajain Seura Pamaus r.y.

Johtokunta
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KANNAKSELLA JOULUN 
AATONAATTONA 1939

Palvelin talvisodassa reservin vänrikkinä polkupyöräkomp- 
panian II joukkueen johtajana Kevyt Osasto 4:ssä, joka 

koostui erinomaisiksi taistelijoiksi osoittautuvista ”Sörkan jä t
kistä” . Olen vuonna 2002 kirjoittanut osaston vaiheista teoksen 
Kevyt Osasto 4 talvisodassa ja  kuvaillut siinä osallistumistamme 
joulun aatonaaton 1939 suureen vastahyökkäykseen Kannaksella 
mm. seuraavaan tapaan:

Kev.Os. 4 sai 22.12. käskyn osallistua II Armeijakunnan ja  
6. Divisioonan määräämään hyökkäykseen, joka alkaisi kello 
6.30 jouluaatonaattona M uolaanjärven ja  Hatjalahden välisellä 
kannaksella.

Kev. Os. 4 ryhtyi välittömästi asian vaatimiin valmisteluihin, 
ja  23.12. kello 2 aamuyöllä Osasto lähti liikkeelle majoituspai
koistaan, PPK Rautasen ja  Eskadroona Kurkelan kylistä. M ää
ränpäänä oli kummallakin Hatjanlahdessa sijaitseva Jääkäriko- 
din maastoalue. PPK saapui sinne kello 5.30, mutta Eskadroona 
vasta kello 7:n jälkeen. Hatjalahden länsirannan maastoon saapui 
myös PPP 5, jonka komentajana nyt oli meidän entinen komen
tajiimme kapt. Lauri Sotisaari.

Oli tunti aikaa asettua hyökkäystä varten lähtöpaikoille. PPP 
5 asettui Jääkärikodin vasemmalle puolelle Hatjalahden länsi
rannan pohjoisosaan, PPK siitä etelään. Res.vänr. Ilmari Sal
menlinnan johtam a IV joukkue piti kosketusta PPP 5:een, sen 
alapuolella oli res.vänr. Aarno Muonan joukkue ja  alimmaisena
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eli Hatjalahden kapeimmalla kohtaa ylitti lahden minun joukku
eeni ottamalla itärannalla olevan pellon oikealta puolelta sillan
pääasemat. Res.vänr. Eero Permannon johtam a PPK:n I joukkue 
seurasi minun joukkuettani ja  jatkoi hyökkäystään ohittamalla 
sillanpääasemiin jääneet. M yös Eskadroonan piti osallistua 
hyökkäykseen ratsastamalla sapelit paljaina Hatjalahden yli, 
kun PPK oli päässyt maihin, ja  jatkaa matkaa vihollisasemien 
pesäkkeiden tuhoamiseksi.

Kun kello osoitti 6.30, aloitti tykistö keskityksen. Sen pää
tyttyä lähtivät yksiköt ainakin Hatjalahden alueella määräysten 
mukaisesti, paitsi Eskadroona. Sitä johtava upseeri oli vienyt sen 
yön pimeyden takia väärää tietä myöten harhaan, jo ten  Eskad
roona tuli perille vasta kello 7:n jälkeen eikä kovan tulituksen 
takia pystynyt ylittämään lahtea. Päivä oli jo  kirkastunut, joten 
ratsut olivat maaleina hyvin näkyvissä.

Kun hyökkääjiä ketään ei tullut tukemaan, totesi vihollinen 
sen heikkouden ja  alkoi painostaa takaisin Hatjalahtea päin. 
Varsinkin Permannon joukkue joutui koville taistellessaan vihol- 
lispesäkkeissä ja  sen takamaastossa. Jo kello 10:een mennessä 
vetäytyivät I joukkueen elossa olevat miehet II joukkueen tasalle. 
Tällöin tuli tieto, että res.vänr. Permanto, kers. Korte, alik. Alaja 
ja  m uutamia muita jääkäreitä oli kaatunut ja  jäänyt vihollisen 
puolelle.

Tilanne näytti yhä pahenevan, jolloin minun joukkueeni 
mukana tullut komppanian päällikkö, res.luutn. Randall Nybom 
kysyi: ”Mitähän tässä nyt pitäisi tehdä?” Takana on avonainen 
järven jää  ja  vieressä peltoaukea, jonka kautta ei voi m ennä om i
en puolelle.

Lähetin hetken päästä miehen tutkimaan rantaviivan korke
utta nimenomaan peltoaukean kohdalta. Pian maastotiedustelija 
saapuikin ja  kertoi iloksemme, että rantatöyräs onkin suojaava, 
mutta peltoaukion kohdalla on painuttava matalaksi ja  nopeasti 
ryömimällä edettävä, jotta säästyttäisiin ojassa olevan koneki
väärin tulitukselta.
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Heti pantiin liikkeelle käsky ”mies-mieheltä” , että vetäytymi
nen alkaa yksitellen, huomiota herättämättä. Nopeasti tämäkin 
toiminta tapahtui, mutta todellista tietoa miesten lukumäärästä ei 
ollut, koska oli kysymys I ja  II joukkueen miehistä. Osa I jo u k 
kueen miehistä ja  haavoittuneista saattoi siirtyä omien puolelle 
jo  aikaisemmin toista tietä.

Kun oletettiin kaikkien vetäytyneen asemistaan tekivät vii
meisetkin lähtöä. Silloin kuului läheltä aidan takaa pellon ojasta 
huuto: ”Älkää jättäkö, olen haavoittunut!” Käskin lähettiäni, 
kookasta Veikko Miettistä hyppäämään aidan yli hakemaan haa
voittuneen, varmistin noutajan toimintaa ja  toiset tekivät aukon 
aitaan. Nyt lähtivät loputkin, haavoittunut mukana, ja  onnellisesti 
selvittiin metsä- ja  sorakuoppien maastoon kosketukseen III ja  
IV joukkueen sekä PPP 5:n kanssa.

Täälläkään eivät yksiköt olleet päässeet pitkälle eteenpäin 
metsäisessä rantamaastossa, vaan pyrittiin estämään vihollisen 
pääsy rantaan asti. PPP 5:n komentaja Sotisaari antoi käskyn 
kiertää, että pimeän tultua noin kello 18:n jälkeen aletaan vetäy
tyä yksitellen edestä alkaen Hatjalahden länsirannalle. Olin tätä 
ennen siirtyessäni joukkueeni kanssa sillanpääasemista jäänyt 
peltoaukion ohitettuani sen lähellä olevaan hiekkakuoppaan 
m uutam an mieheni kanssa. Heistä yksi oli pikakiväärimies. 
Tarkasteltuani kuopan reunalta pellon ojassa olevaa kk-asemaa 
totesin, että se oli tuhottavissa. Kutsuin pikakiväärimies Aittamä
en luokseni ja  näytin, missä kk laulaa. Käskin ”Sörkan jä tkän” 
nousta penkereelle ja  panna pikaki väärin myös laulamaan lyhyin 
sarjoin kainalosta ampumalla. Eipä mennytkään kauan, kun tote
simme kk-pesäkkeen tuhotuksi ja  sen ammunnan päättyneeksi. 
Nyt pääsivät haavoittuneet palaamaan omalle puolelle.

Vuorokausi oli vaihtumassa. Aattoillan viettäminen ei ollut 
mahdollista. Olosuhteet ja  päivän tapahtumat painoivat mielen 
matalaksi. Oman ”henkirievun” säilyminen ja  kotirintamalta 
tänne asti saadut joulupaketitkaan eivät paljon helpottaneet sitä
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surun painetta, minkä aseveljien kaatuminen ja  taistelupaikoille 
jääm inen aiheutti.

Jouluaatto 24.12. vietettiin Hatjalahdessa teltoissa tai kuo
pissa varmistuksen suojaamana. Takaisin Rautasen kylään PPK 
siirtyi 25.12. entisiin majapaikkoihinsa, missä se oli tammikuun 
5. päivään asti. Se rakensi pilkkilankaesteitä ja  asetti niitä Kuole- 
majärven jäälle. Eskadroona siirtyi M akslahden Kurkelaan, jossa 
myös hevoset pääsivät hyvään hoitoon.

Täällä Kurkelassa vietettiin myös ikimuistoinen ”jälkijoulu” . 
Eskadroonaan kuuluva ratsujääkäri Veikko Hertell oli Hatjalah- 
den kurjissa oloissa sairastunut ja  oli vieläkin huonovointinen 
ja  kuumeinen. Toisten lähtiessä yötöihin hän sai jäädä valmis
tamaan ryhmälle "jälkijouluateriaa", kun oikea jouluateria jäi 
Hatjalahdessa syömättä.

Nyt oli aika korjata vahinko. Majoitustalon aitta oli pullollaan 
ruokatarvikkeita, eikä läheisen kyläkaupan varastoakaan vielä 
ollut kokonaan tyhjennetty. Sinne oli jäänyt monenlaista syötä
vää: kuivattuja sekahedelmiä, rusinoita, rinkilöitä ja  sokeriakin 
- oikea "nälkäisen sotilaan paratiisi".

Veikon ruuanlaitto alkoi. Täm ä siunattu yö innotti häntä tehtä
vässään. Hän haki suolatiinusta kaksi suurta kinkkua, päällysti ne 
taikinalla ja  laittoi lämmittämäänsä uuniin paistumaan. Keitetyt 
lanttukuutiot muhivat myös uunissa meheviksi makupaloiksi, 
keitinperunat ja  "väskynäsoppa" valmistuivat hellalla. Katettu 
juhlapöytä odotti tulijoita -  se oli juhlistettu palavin kynttilöin ja  
katettu oikeilla astioilla, lautasilla ja  laseilla. Julman sodan kes
kellä, talvisen aamuyön hämärässä odotti karjalaisessa tuvassa 
juhla-ateria vieraitaan.

Jo monissa taisteluissa karaistuneet jerm ut asettuivat pöydän 
ääreen. Mielettömän sodan keskellä tällainen tuntui epätodelli
selta, nälkäisen sotilaan unennäöltä. Syötiin hartaina ja  hiljaisina. 
Kinkusta vuoltiin m eheviä siivuja lanttukuutioitten ja  perunoit
ten höysteeksi. Lisukkeiksi oli talon ruokavarastosta tuotu ka
laa, suolakurkkua, sieniä ja  hilloja. Jälkiruuaksi oli vielä kaupan



Hatjalahden
hyökkäykseen
osallistuvien
sijoitukset ja
hyökkäyssuunnat
23.12.1939.

antimia: sekahedelmäsoppaa ja  rinkeleitä, ”paraskeja” . Melkein 
liikuntakyvyttömiksi miehet siinä itsensä söivät - mahtoiko so
dassa sellainen olla edes luvallistakaan...

Oli tällä ”jälkijoululla” ja Hatjalahden jouluyöllä eroa! Kylläi
sinä miehet heittäytyivät lattialle levitetyille oljille lepäilemään. 
Tuokioksi siinä unohtui sota, tuo sotilaan päätehtävä. Ohikiitä
väksi hetkeksi ajatukset siirtyivät omaisten ja  tuttavien pariin. 
Ruuanlaittajaa kiiteltiin ja kehuttiin. Suuret kiitokset saivat myös 
ruokavarastonsa jättäneet Kurkelan kylän asukkaat.

Eero Huotari (s. 1912) 
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SUUR-MERIJOEN LENTOASEMA 
SODAN AIKANA

Sodan alkaessailm avoim iem m e suurin lentoasema sijaitsi Vii
purin länsipuolella, Suur-Merijoella, ilmateitse noin viiden 

kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Lentoaseman sodan
aikaisista tapahtumista on vain vähän mainintoja julkisuudessa. 
YH:n ja  pääosin talvisodan ajan siellä toimineena kerron muistiin 
jääneenä seuraavaa:

Ennen sotaa oli LentoR l :n  esikunta Suur-Merijoella. Myös 
TLeLv lO jaT L eL v  12 olivat siellä. TLeLv 14 oli Turkinsaaressa 
ja  TKeLv 16 Sortavalan Kasinhännässä. Vuoden 1939 syksyllä 
näiden laivueiden sijoitus oli seuraava:

- TLeLv 10 Lappeenrannassa
- TLeLv 12 Suur-Merijoella
- TLeLv 14 Laikossa
- TLeLv 16 kaksi lentuetta Värtsilässä ja  yksi lentue Pohjois- 

Suomessa.
Sodan ensimmäisinä päivinä oli Suur-Merijoen lentoasemalla 

vilkasta toimintaa. TLeLv 12:n ohella tukikohtaa käytti silloin 
yksi lentue Hävittäjälentolaivue 24:stä, joka  oli siirretty Utista 
Viipurin torjuntaan. Lentueen päällikkönä oli luutnantti Jalmari 
Vuorela. Hävittäjät olivat Fokker D.XXI -tyyppiä. Lentue kävi 
useita voitokkaita ilmataisteluita, mm. 1.12.1939. Luutnantti 
Vuorela mainitaan näiden taistelujen yhteydessä erityisesti siitä 
syystä, että hän sai sodan ensimmäisen ilmavoiton venäläislen- 
täjistä ampumalla alas yhden SB:n Kämäränjärven länsipuolella 
kello 12.05. Tappioiltakaan ei lentue tuona päivänä välttynyt.
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”Tienhaaran asemalta ammuttiin kello 11.55 kiväärinlaukauk- 
sia ylikersantti Weikko Rim misen Fr-94 -konetta kohti, jolloin 
yksi luoti läpäisi rungon. Lasinsirut lensivät ohjaajan kasvoille 
rikkoen nahan pahoin. Toinen silmä vahingoittui. Ylikersantti 
Rimminen teki onnistuneen pakkolaskun kentälle.”

Joulukuussa TLeLv 12 siirrettiin Konnunsuolle. Suur-Merijo- 
elle jätettiin kuitenkin toistaiseksi joitakin Fokker C.X. -koneita. 
Kun LentoR l:n esikunta oli siirtynyt samoihin aikoihin Im at
ralle, jäi lentoasemalle tämän jälkeen pysyvästi ainoastaan yksi 
kenttähuoltojoukkue (Khj 14/TLeLv 12). Joukkueen valvontaan 
määrättiin myös Turkinsaaren lentoasema.

Khj 14:n ensimmäisiä tehtäviä joulukuun alkupuolella oli 
lentokentän, lentokonehallien sekä esikunta ja  eräiden muiden 
rakennusten naamioiminen. Kentän osalta tämä suoritettiin 
hiekoittamalla alueen poikki valeteitä ja  rakentamalla sinne 
jalaksin varustettuja, helposti siirrettäviä heinälatoja ja  aumoja. 
Hallit ”maalattiin” kalkkivedellä valkoisiksi paloruiskun avulla. 
Esikuntarakennus verhottiin kana-aitaverkolla, joka  oli levitetty 
teräslankojen varaan. Verkon päälle i s tu te t t i in ” katajapensaita 
ja pieniä kuusia.

Viholliskoneiden harhauttamiseksi rakennettiin lisäksi va- 
lekenttä H ovinm aan peltoaukealle. Sinne kuljetettiin Viipurin 
Ilmapuolustusyhdistyksen purjelentokoneita, joita tarkoituksel
la osittain naamioitiin. Tyhjistä polttoainetynnyreistä ladottiin 
pinoja aukean läheisyyteen ja  värikkäitä tuulipusseja sijoitettiin 
sopiviin paikkoihin ”kentän” laidoille. Näkym ää täydennettiin 
lentokoneen laskutelineen (suksien) jäljillä, jo ita  hiihtäen tehtiin 
lumihangelle,

YH:n aikana aloitettua lentokonekorsujen rakennustyötä ja t
kettiin. Korsuja tehtiin kentän laidalla olleeseen metsään, mutta 
myös heinäpellolle lähelle Ykspäänjokea. Lentokenttää lyhyitä 
aikoja tukikohtanaan käyttäneet koneetkin sijoitettiin aina näi
hin suojiin. Halleja ei turvallisuussyistä käytetty. Lentotoiminta 
tapahtuikin pääasiassa pienemmiltä sotakentiltä. Suurempien yö-
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lentojen aikana, jolloin koko laivue saattoi toimia Suur-Merijoel- 
ta käsin, käytettiin kuitenkin lentokonehalleja kaluston huoltoon 
ja  henkilöstön majoitukseen.

Kahden lentoaseman (Suur-Merijoki jaTurkinsaari) vartiointi 
sitoi joukkueen vahvuudesta osan, mutta varsinaisiin sotalentoi- 
hin liittyviä tehtäviä se muun palvelun ohella hoiti silti runsaasti. 
Kiitoratojen kunnossapito ja  niiden tyhjennys naamiolaitteista 
("heinäladot” jne.) lentotoiminnan ajaksi kuuluivat mm. näihin. 
Koneiden polttoaine- ja  taistelumateriaalitäydennys on myös 
syytä mainita. Yölentojen kestäessä aiheutti kiitoratojen valaise
minen lisäksi oman huolensa. Valaisimet eivät silloin toimineet 
sähköllä, eikä niitä voitu pitää yhtäjaksoisesti näkyvissä lento
kentän paljastumisen vuoksi. Jokainen ” lyhty” oli varustettu 
miehen hoitamalla peltisellä peittohupulla.

Om an mainintansa ansaitsee ilmataisteluissa pudonneitten 
lentokoneitten noutaminen. Etsinnän iälkeen ne lövtvivät useins j y  •/

vaikeakulkuisista maastokohdista. M onen vaiheen jälkeen ne 
yleensä saatiin kuitenkin auto- ja  rautatiekuljetuksin toimite
tuiksi varikoille.

Tähtitorni Suur-Merijoella toimi ajoittain koneiden mukana 
kaatuneiden sankarivainajien kokoamispaikkana.

Lentokentän naamiointi ja  muut em. toimenpiteet saivat 
todennäköisesti aikaan sen, että vihollinen ei löytänyt lentoase
maa joulu-tam mikuun aikana. Suuret pommikonemuodostelmat 
lensivät matalalla usein lentokentän yllä, etenkin joulukuun al
kupuolella, mutta pommituksia ei tapahtunut. Tosin vihollisen 
radio ilmoitti urheiden lentäjiensä tuhonneen Suur-Merijoen 
lentotukikohdan maan tasalle. M uutam an kerran sen alueelle 
kyllä pudotettiin pom meja kuten lähiseudullekin, mutta tuskin 
pommittajat olivat täysin tietoisia, mistä kohteesta todella oli ky
symys. Helmikuun alussa vihollisen hävittäjät matalalennoillaan 
löysivät kuitenkin lentoaseman.

Hyökkäykset sitä kohtaan alkoivat tämän jälkeen.



Fokker C.X -syöksypommittajia paraatissa Suur-Merijoella ennen so
taa. Talvisodassa nämä koneet suorittivat pommitusten ohella vihollisen 
rintamalinjojen valokuvauksia ja muita tiedustelutehtäviä menestyksel
lisesti.

Suuri, yleisölle tarkoitettu lentonäytös pidettiin Suur-Merijoen lentoken
tällä 3.8.1935. Kuvassa eri tyyppisiä koneita järjestäytyneenä kentän lai
taan. Lentonäytöstä seuraamassa oli myös sotamarsalkka Mannerheim.
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Suur-Merijoen lentoasema selvisi talvisodasta suhteellisen 
pienin vaurioin. Täydellisen tuhon omaksi se joutui vasta vihol
lisen toimesta jatkosodan alussa kesällä 1941. Ilmavoimamme 
käyttivät sitä kuitenkin tukikohtanaan vielä tämänkin jälkeen. 
Mm. ykköshalli rakennettiin uudelleen vuonna 1942. Turkinsaa- 
ren lentoasema sitä vastoin tuhoutui täydellisesti talvisodan lop
pupuolella sen jouduttua Viipurinlahden taisteluissa vihollisen 
maavoimien hyökkäyksen kohteeksi.

Eelis A htiainen  (s. 1915)
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MIINA JOKA RÄJÄHTI

Se oli kolmastoista päivä syyskuuta 1941 -  seuraava päivä 
olisi syntymäpäiväni, täyttäisin 26 vuotta. Yksikköni oli 11. 

divisioona, eversti K.A. Heiskasen divisioona. Palvelin siellä 
erillisessä komppaniassa joukkueenjohtajana. Sotilasarvoni oli 
silloin luutnantti.

Oltiin vielä etenemisvaiheessa; Värtsilän pohjoispuolelta oli 
lähdetty alas pitkin Jänisjärven rantoja. Jänisjärven itäpuolta 
mentiin alas Suistamon paikkeilta aina Pitkärantaan saakka. Sit
ten mentiin taas takaisin katkaisemaan Äänisen rautatietä suo
raan Käsnäselkään ja  Kolatselkään, ne olivat sellaisia pieniä ky 
liä siellä. Niistä mentiin sisään suoraan rautatielle päin. Rintama 
ei ollut vielä vakiintunut, hyökkäysvaihetta se oli koko ajan.

M ajoituspaikkamme oli Säämäjärvi ja  Prääzä oli pikkuinen 
kaupunki taikka kauppala noin 40 kilometriä Äänisestä päätien 
varrella. Säämäjärven pitäjän ja  Prääsän välillä kulki kenttätie 
pitkin Säämäjärven rantoja ja  Suojujoen yli, loppujen lopuksi 
ikään kuin ei kenenkään maalla. M aasto oli kokonaan avoin Ve
näjän suuntaan, siinä oli suot ja  metsät välillä ja  sitä piti suojatietä 
pitkin valvoa, ajamalla autolla kerran päivässä tie edestakaisin.

Syyskuun 13. päivän aamulla siinä yhdeksän aikaan lähdettiin 
Säämäjärveltä Prääzään kuorma-autolla, ja  minulla oli joukkue 
mukanani. Itse asiassa erään nuoren vänrikin piti lähteä vetä
mään sitä joukkuetta, mutta hän oli ollut yksikössä vasta kaksi 
viikkoa ja  niin komppanianpäällikkö, vanha jääkärimajuri sanoi 
minulle että lähde sinä vetämään vielä tämä kerta kun olet vanhin 
kaveri. Oltiin vähän huonoissa väleissä, minulla oli oma joukkue 
em m ekä olleet komppanian kanssa samassa majoituksessakaan 
vaan meillä oli omat teltat ja  vehkeet.
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Niin se vetohom ma sitten lankesi minulle. Paluumatkalla 
iltamyöhällä kello kymmenen aikoihin siinä lähellä Suojujoen 
ylityspaikkaa tuli tiellä vastaan m uuan kersantti, pysäytti auton 
ja  sanoi, että lähellä oli linja-auto ajanut miinakenttään ja  että 
meidän pitäisi tulla auttamaan niitä. Vanjat olivat yöllä tulleet 
Äänisen puolelta ja  päivällä katkaisseet tien miinoittamalla sen.

Kävelin sen kersantin kanssa sinne linja-autolle. Se oli sai- 
rasauto, jonka oli pitänyt mennä Veskelyksen kenttäsairaalaan, 
siis Suojärvelle päin, mutta ajanutkin vahingossa rintamatielle. 
Siinä Prääsän lähellä oli semmoinen vaikeasti havaittava tienhaa
ra, josta auton olisi pitänyt kääntyä etelään, mutta se olikin ajanut 
siitä väärään suuntaan pohjoiseen ja  tullut tänne ei-kenenkään 
maalle ja  joutunut venäläisten miinakenttään.

Siellä sairasautossa ne haavoittuneet ihmisparat voivottelivat 
ja  auto oli keskellä miinakenttää. Ja minä luulen että tämä sai- 
rasautobussi oli juuri se, mistä Väinö Linna kertoo Tuntem atto
massa sotilaassa, hänhän palveli aikoinaan JR 8:ssa.

Kaikki minun kohdaltani meni siihen saakka hyvin, m utta 
kun tultiin takaisin meidän autolle, se kersantti joka  ohjasi kul
kuamme minua kädestä kiinni pitäen, astuikin miinaan. Se oli 
herkistetty hyökkäysvaunumiina - hän meni kokonaan sirpaleiksi 
ja  sain hänen hampaitaan käsivarteeni. Ensimmäiset miinansir- 
paleet osuivat minua polveen ja  sitten aika pahasti selkään ja  
kasvoihin, ja  tukkakin paloi. Ja verta valui rajusti.

En mennyt tajuttomaksi enkä shokkiin, mutta polvilleni kyllä 
putosin. Pääsin siitä kuitenkin sen verran liikkeelle, että jaksoin 
ryömiä sanomaan pojille, että nyt pitää lähettää yksi ryhmä jo s 
takin Suojujoen yli ilmoittamaan Säämäjärvelle, että meille on 
käynyt hassusti. Se meidän kuorma-auto piti jättää siihen paik
kaan, koska miinoituksen vuoksi se ei päässyt läpi, ja  kuljettaja, 
jonka auto se oli, poika Pohjanmaalta, jäi sitä valvomaan ja  sai 
kaksi ryhmää tuekseen. Sairasauto ja  tämä kuorma-auto saatiin 
sitten aamulla sieltä pois kun ryssät saatiin karkoitetuiksi sieltä 
suosaarekkeestaan.
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Yksi ryhmä lähti kantamaan minua joukkosidontapaikalle. 
Parin kolmen kilometrin päässä tuli kuitenkin vastaamme hen
kilöauto, pikkuinen Opel Kadett. Senkin kuljettaja oli ajanut har
haan ja  kysyi meiltä missä hän oikein on. Pojat nostivat auton 
ympäri kapealla kapulatiellä j a  minut autoon, joka  vei minut JR 
8:n joukkosidontapaikalle. Se oli minun onneni, se pelasti minun 
henkeni.

Rykmentin lääkärinä sattui olemaan vanha tuttavani Lasse 
Tigerstedt. Veskelykseen tullessani olin niin huonossa kunnossa 
ja  säpäleinä, että ne meinasivat viedä minut suoraa päätä paari- 
huoneeseen. Oikea käsi oli riekaleina enkä nähnyt paljon mitään 
kun silmä oli palanut, mutta vasenta kättä jaksoin sentään sen 
verran heiluttaa, että joku armahti minut ja  vei sairaalan puolel
le. Kenttäsairaala Veskelyksessä oli tanskalainen ja  sen verran 
ymmärsin tanskankieltä, että pystyin vastamaan kun ne vähän 
kyselivät. Minulla oli jokin erilainen veriryhmä, mutta tohtori 
sai jostakin haalituksi kaksi nuorta lottaa luovuttamaan minulle 
verta ja  sen oheistuotteena taisin loppujen lopuksi tulla kaksi
kymmentä vuotta nuoremmaksi.

Veskelyksessä olin kai viikon, pari ja  sitten vietiin linja- 
autolla Suojärvelle ja  siitä junalla  Mikkeliin. Mikkelissä olin 
12 viikkoa ja  menin niin huonoon kuntoon, että pyysin siirtoa 
Helsinkiin Tilkkaan. Mikkelissä oli osastolääkärinä nuori nainen, 
hammaslääkäri, hyvinkin vasemmalle kallistuva ehkä, joka  ei pi
tänyt siitä että upseereilla oli sairaalassa oma huone. Hän antoi 
minulle passituksen semmoiseen toipilaskotiin Tukholmankadun 
Sairaanhoito-opistoon. M utta kun tulin sinne ja  päätäni vielä 
märki pahasti, lääkäri sanoi että mitä helvettiä te täällä teette, 
Tilkkaan vaan ja  nopeasti!

Tilkassa olin sitten kuusi viikkoa ja  aloin vähitellen paran
tua.

Vaimoni, joka oli apuhoitajana Oulun lääninsairaalassa, sai 
siirron Mikkeliin ja  tuli minun mukanani myöskin Tilkkaan.
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Rintamalle en enää joutunut, kun kuntoisuusluokkani oli nyt 
B 2, mutta kun olin koulutukseltani vuori-insinööri taikka m e
tallurgi, niin toivuttuani minut sijoitettiin Sotatalousesikuntaan, 
joka määräsi minut Outokum m un ja  Vuoksenniskan tehtaille 
tarkastajaksi. Vuoden kuluttua jouduin komennukselle Ruotsiin 
ja  sitten sodan jälkeen olin Sotevassa, Sotakorvausteollisuuden 
valtuuskunnassa insinöörimajuriksi ylennettynä.

Kun Juha Numm inen haastatteli minua vuonna 1986 teok
seensa Raskas sarja, kerroin hänelle:

"Toimintaohjetta, jonka nuoruudessani itselleni asetin, olen 
noudattanut läpi elämän.

Se on hyvin yksinkertainen.
Älä koskaan anna periksi, älä hellitä eläkä antaudu, vaan tais

tele niin kauan kuin henki pihisee.
Suosittelen sitä muillekin. Parempaa ohjetta ei pärjäämiseen 

ole.”

Syksyllä 1941, miinaan astumiseni jälkeen, tuo elämänohje 
oli minulle tarpeellisempi kuin koskaan sitä ennen tai koskaan 
sen jälkeen.

Pehr G. J. Som m ar  (s. 1915)
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VIIPURIN I/SK-PATALJOONASSA 
TALVISODASSA

Talvisodan puhjetessa 30.11.1939 Viipurin suojeluskunta- 
pojista koottu pataljoona, mihin minäkin kuuluin, koostui 

neljästä komppaniasta. Pataljoona sai sodanaikaisessa organisaa
tiossa nimekseen I/SK-pataljoona.

SK .pataljoonan poikia Torkkelin puistossa tulittam assa venäläisiä pom 
m ikoneita. SA-kuva
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Tehtäviimme kuului aluksi mm. puhelin-, kaasu- ja  sähkölai
tosten sekä monien muiden elintärkeiden kohteiden vartiointi. 
Vartiovuorojen välillä evakuoimme liikelaitoksia, mm. Tienhaa
ran myllyn ja Alkoholiliikkeen.

Ensimmäinen sotapäivä alkoi Viipurissa aamu varhain ilma- 
pommituksella. Viholliskoneet lensivät ärsyttävän matalalla 
ja pudottivat pomminsa Kelkkalaan, Maaskolan ratapihalle ja 
Kaupunginsairaalan taakse. Keskikaupungille pommitus ei ai
heuttanut sanottavia vaurioita.

Toisena sotapäivänä lentohyökkäykset olivatkin sitten tuhoisia 
keskustassa. Sain silloin komppanianpäälliköltämme SK-vääpeli 
Aatu Turuselta luvan pistäytyä kotonani Eliaankatu 3:ssa hoita
maan isäni Oskarin pikaista poislähettämistä kaupungista.

Tuskin olin tullut neljännessä kerroksessa sijainneeseen 
kotiimme, kun valtavat räjähdykset vavisuttivat taloa. Lottana 
pataljoonassamme työskennellyt serkkuni Elsa oli juuri keittänyt 
kahvit nimipäiviään viettävälle isälleni, kun komensin heidät kii
rehtimään alas kellariimme kyhättyyn väestönsuojaan pommien 
viheltäessä ja  pudotessa koko ajan lähiympäristöön.

Suojassa tapasimme naapurimme kirjailija ja ateisti Kalle 
Väänäsen. Siinä samassa koko talo tuntui luhistuvan päällemme. 
Sähkövalot sammuivat ja  sakea hiilipöly kellarin hiilivarastosta 
tunki suuhumme ja silmiimme.

Silloin ateisti Väänänen pyysi isääni rukoilemaan meidän 
kaikkien puolesta ja aloittamaan virren Jumala ompi linnam
me... Niinpä veisasimme pommituksen rajuimmillaan ollessa 
tuon Martti Lutherin voimallisen virren, mihin kansamme oli 
niin monesti turvautunut hädän hetkellä.

Hyökkäyksen jälkeen totesimme naapuritalomme luhistuneen 
ja oman talomme päädyn vaurioituneen. Tuli riehui naapuritalon 
raunioissa, ja kadulle oli jostakin singonnut kuutisen metriä pit
kä rautapalkki, joka oli iskeytynyt perä edellä katuun törröttäen 
siinä pystyssä kuin keihäs.
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Kalle Väänäseen tapaus teki syvän vaikutuksen - hän ryhtyi 
sodanaikaiseksi saarnamieheksi, pisti raamatun selkäreppuunsa 
ja  läksi "korsukolportöörinä” puhumaan Jumalan sanaa tulilin
jojen taistelijoille.

Vielä samana iltapäivänä, lukuisten tulipalojen punertavan 
loimun heijastuessa tihkusateiselle taivaalle, sain isäni sijoitetuk
si yhteen siviilihenkilöiden evakuointiautoista, joita lähti Repo
lan kansakoulun edestä kohti tuntematonta päämäärää. Sydäntäni 
kouristi kun halasin rakasta isääni, tietämättä tapaisimmeko enää 
koskaan toisiamme.

Saman päivän pommituksessa Rautatientorin Apteekin eteen 
putosi kadulle useita pommeja, yhden tullessa viistoon läpi ap
teekin toisen kerroksen ikkunan ja  räjähtäen talon sisällä. A p
teekin proviisori rouva Ventjärvi oli juuri silloin huolestuneena 
katsonut ikkunasta asemalle päin, koska hänen miehensä oli 
reserviläisenä rautatieasemalla, jonka edusta oli tupaten täynnä 
kaupungista pois lähteviä siviilejä ja  sotilaita.

Pom min räjähtäessä sekä rouva Ventjärvi että huoneessa ollut 
neiti Liisa Silver kuolivat heti. Apteekin kellarin varastossa sitä 
tyhjentämässä ollut apteekkarin poika, pataljoonakaverini Torolf 
Hultin pelastui kuin ihmeen kautta - vain hänen silmälasinsa m e
nivät pirstaleiksi. Onneksi yksikään pommeista ei osunut väkeä 
täynnä olleeseen suureen asemahalliin.

Vielä samana iltana olin Ristimäen suunnalla osuman saa
neessa ja  tuleen syttyneessä myllylaitoksessa pataljoonalaisten 
kanssa pelastamassa jauhoja  sieltä niin paljon kuin mahdollista. 
Tihkusateessa vehnäjauhosäkkejä kannettiin palavasta myllystä 
Kannaksenkadun päässä odottaviin raitiovaunuihin, joilla säkit 
vietiin turvaan ammattikoululle. Kun jauhosäkkisiirtoja tehtiin 
läpi yön, oltiin tihkusateen kastelemina sarkatakkisina sotilaina 
aamulla kuin taikinaukkoja.

Pataljoonamme oli majoitettuna koulukentän eteläpäässä 
olevaan Kauppa- ja  Merenkulkuopistoon. Sen vieressä olevas
sa vallihaudassa täytimme tuhansia viinapulloja bensiinillä ja



SK. pataljoonan pojat poistuivat Viipurista 28.2.1940 jäätä m yöten. Silta 
oli poikki ja  linna paloi. SA-kuva

pistimme tappuraa korkin viereen sytykkeeksi. Siellä Viktor 
Janssonin, Risto Holopaisen ja  Heikki M ontosen kanssa olimme 
monien muiden pataljoonalaisten mukana vartiovuorojen välillä 
korkkaamassa polttopulloja. Näitä talvisodan panssari torjunta- 
aseita eli ”Molotovin cocktaileja” toimitimme autokuormittain 
Kannaksen rintamalle.

Joulukuun 19. päivänä Viipuri koki erittäin voimakkaan 
pommituksen. Yhteensä 47 viholliskoneen laskettiin osallis
tuneen samalla kertaa hyökkäykseen. Levittäydyimme silloin 
Kauppaopistoa ympäröiville valleille ja  kallioille. Kivääritulella 
pyrimme pudottamaan matalalla lentäviä vihollisen pom m i
koneita, siinä kuitenkaan onnistumatta. Samalla suomalaisten
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ja  pom m ikoneita  turvanneiden venäläisten hävittäjien kesken 
käytiin kiivaita ilmataisteluita kaupungin yllä. Ainakin yhden 
hävittäjän näimme syöksyvän palavana alas Havin suunnalla. 
Sitä hurrattiin vaikka emme edes tietäneet, kum man osapuolen 
kone siinä tuhoutui.

Joulukuun 23. päivän päättyessä alkoivat mystiset räjäh
dykset vapisuttaa kaupunkia. Aluksi luultiin kyseessä olevan 
hyvin korkealta pudotetut lentopommit. Ilmahälytystä ei ehditty 
kaupungissa antaa, kun pommit ilman vihellystä räjähtelivät eri 
puolilla Viipuria.

M yöhem m in todettiin, että kaupunkia tulitettiin noin 40 ki
lometrin päästä, Perkjärveltä. Am m ukset lähtivät sieltä loivaa 
rataa, kunnes ne lähellä Viipuria saavuttivat huippukorkeuden ja  
putosivat sitten kaupungin kohdalla kohtisuoraan alas.

Jouluaattona kaupunginjohtaja Arno Tuurna kävi Kauppaopis
tolla toivottamassa meille hyvää joulua. Juuri hänen puhuessaan 
koko talo tärähti ja  tuntui kaatuvan päällemme. Silloin ei vielä 
osattu aavistaa tuon ”aavetykin” olevan syypää räjähdyksiin.

Helmikuussa ilmahyökkäykset muuttuivat taas erittäin tuhoi
siksi. Laajat tulipalot hävittivät kokonaisia kaupunkikortteleita. 
Havin öljyvarasto sai osuman ja  öljysäiliön kattorakenteet lensi
vät riehuvasta tulimerestä kuin tykin am pum ana kauas korkeuk
siin, leviten sitten laajana romusateena ympäristöön.

Kalakauppias Reposen ennustus Tuomiokirkon tuhosta alkoi 
myös toteutua lentopommin tuhotessa kirkon sakastin katon ja  
kattoholvauksen alttarin yläpuolelta.

Viipurin tuhosunnuntai 18. päivä helmikuuta oli talvisodan 
kaikkein ankarin, silloin Viipurin ilmatilassa kävi lähes 500 
pommikonetta. Tuolloin Viipuriin vartio- ja  pelastustehtäviin 
jääneet pataljoonalaiset määrättiin lähtemään kaupungista. Sil
loin myös Karjala-lehti sekä Kansan Työ ja  Maakansa lakkasivat 
ilmestymästä. Kaupungin virastot ja  väestönsuojelukeskus lopet
tivat toimintansa ja  sähkövirta katkesi. Vanhankaupungin kadut
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peittyivät sortuvista rakennuksista ja  tulipaloja riehui kaikkialla. 
Vähäinen ilmatorjunta oli voimaton. Viimeiset siviilit lähtivät 
kaupungista ja  tilalle tulivat 3. Divisioonan peräytyvät sotilaat 
Kannakselta. SK-pataljoonan poikien vartiot lopetettiin.

Pataljoonamme, jonka vahvuus oli enää 118 SK -poikaa ja  
13 lottaa, poistui kaupungista  läpi palavan ja  raunioituneen 
Vanhankaupungin, pakkaslukemien ollessa 40 asteen nurkilla. 
Kun Linnansilta oli päivän pom m ituksissa saanut osum an ja 
palanut poikki, mentiin jäätä pitkin ohi linnan Tervaniemelle ja  
sieltä Pyhän Annan torille. Taakse jäi rakas Viipuri, ennen niin 
elämäntäyteinen ja  touhukas, henkisesti j a  taloudellisesti rikas 
kotikaupunki.

Kalevi Tilli (s. 1918)
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PARI ERIKOISTEHTÄVÄÄ

Ollessani joukkueenjohtajana Lappeenrannan 1. ErAutok: 
ssa vuoden 1940 lopulla komppaniamm e sai erikoistehtä- 

väkseen sotasaalisautojen luovuttamisen takaisin venäläisille. 
A utokom ppaniam m e asentajilla oli tavanomaisten omien au
tojen huolto- ja  korjaustöiden ohella iso urakka kunnostaa nuo 
sotasaaliina saadut ja  komppaniaam m e tuodut ”Molotoffit” . N ii
tä oli muistaakseni 24 autoa, noita ryssillä olleita Ford-autojen 
venäläiskopioita. Useimmat tuotiin ajamalla, ja  kymmenkunta 
hinaten. Kaikissa oli eriasteisia vikoja ja  niiden oli määrä olla 
kunnossa parin viikon sisällä, jolloin luovutus tapahtuisi E n 
sossa. Oli käynnistettävä varaosien hankinta autovarikolta, joka 
puolestaan hankki puuttuvat osat Ford-autojen maahantuojalta 
Helsingistä. Autovarikon romuvarastossa olleista samanlaisista 
autoista saatiin pari moottoria vaihdelaatikkoineen. Puuttuvat 
renkaat korvattiin irrottamalla romuista etu- ja  takapyöriä. O n
neksi autoihin ei vaadittu varapyörää. Korjauskelvottomien alku- 
peräisakkujen tilalle pantiin suomalaiset akut. Risat pakoputket 
korjattiin hitsaamalla niihin ehjää putkea ja  äänenvaimentajiin 
vastaavasti peltipaikkoja.

Lähes koko ajan asentajat ja  heille apulaisiksi määrätyt au- 
tosotamiehet ahersivat yötäpäivää ja  saivatkin koko erän ajet
tavaan kuntoon. Kun puuttumaan jäi pari kaasuttimen suutinta, 
kekseliäät asentajamme tekivät ne kovasta omenapuun oksasta. 
Polttoaineen kulutus tosin kasvoi moninkertaiseksi, mutta mitäpä 
siitä. M olempiin nostettiin lavalle varakanisterit. Autot tankattiin 
lähdettäessä normaalisti, ja  Imatralla varmistettiin, että niiden 
tankeissa oli riittävä määrä bensaa.
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Luovutus annettiin m inun tehtäväkseni, koska oletettiin että 
tilaisuudessa tarvittaisiin venäjää. Poikien kanssa sovittiin, että 
moottoreita ei varmuuden vuoksi sammutettaisi.

Luovutuspäivä oli jokin helmikuun 1941 alkupäivistä, ja  paik
kana suora tieosuus ennen tehdasaluetta. Ajo Ensoon onnistui ke- 
särenkailla hyvin. Ajoin edellä, kunnes näin venäläisen upseerin 
käsi pystyssä. Jätin autoni tien sivuun ja  astelin tervehtimään tuo
ta upseeria, joka oli luutnantti. Hänen takanaan oli ”vanjalaum a” 
heidän autonkuljettajiaan.

Ilmoitin venäjänkielellä, että olemme valmiit luovuttamaan 
autot heille. Se oli ihan ystävällinen tervehdys ja  lyhyt seremo
nia, jonka päätteeksi luutnantti pyysi pitämään autot käynnissä 
ja  meidän kuljettajamme poistumaan niistä.

Pojat olivat uteliaita, halusivat nähdä millaisia suhareita au
toihin nousisi ja  hieman viivyttelivät tiellä. Piti oikein kom en
taa: "Liikettä” ! Samantien laum a ryssäkuskeja juoksi molottaen 
autoille, ja  kun olimme luutnantin kanssa kätelleet, hän komensi 
autot liikkeelle.

Sinne hävisivät autot tehdasalueelle. Pojat nousivat V-ka- 
siimme, vetivät manttelit ylleen ja  karvalakit syvälle päähän. 
Komppaniaan palattuamme vitsailimme hieman vahingoniloi
sina: "Siitäpä saitte molonne takaisin, pankaa bensa palamaan!” 
Veikko Ruohonen ilmoitti AK:n kuljetusvälinetoimiston päälli
kölle kapteeni Soukkiolle: "Tehtävä suoritettu” , eikä asiasta sen 
jälkeen kuulunut mitään.

Oli oikein helpottava olo pitkän aikaa.

Komennusmatka 
sotakätköä hakemaan

Myös toimiessani jatkosodan aikana Päämajan Radiopatal- 
joonassa autoupseerina kohdalleni sattui varsinaisten tehtävieni 
ohella joitakin erikoistehtäviä. Seuraavassa eräs sellainen.
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Sain muistamani mukaan 30.7.1941 tehtäväkseni lähteä 
noutamaan Sortavalan itäpuolella lähellä ehjänä säilyneen ap
teekkari Jääskeläisen komeata huvilaa sijainneen luontaisparan- 
tolan kellariin jääneitä kulta- ja  hopeaesineitä. Ohjeet annettiin 
Savonlinnassa, jonne kersantti Kalevi Korhosen kanssa olimme 
ajaneet Immolasta. Saimme kartan, johon merkityn maakellarin 
takaseinään oli piilotettu tuo kätkö.

Luovutettujen alueiden takaisinvaltaus oli sujunut nopeasti ja 
Laatokan pohjoispuolen alueet olivat omien joukkojemme hal
lussa 16.7. Sortavalan kaupunki oli kuitenkin vielä ryssillä, joten 
jouduimme Savonlinnasta ajamaan määränpäähämme kiertoteitä 
Uukuniemen, Ruskealan ja  Jänisjärven kautta. Valtausjoukkom- 
me etenivät tällöin jo kohti Pitkärantaa.

Kohde löytyi. Varmuuden vuoksi kiskoimme kellarin oven 
auki pitkällä narulla, sillä pelkäsimme miinoitusta. Sisällä näim
me, että kellarin takaseinä oli kaivettu auki ja  kätkössä olleet 
esineet siis joutuneet vieraiden haltuun. Hukkareissuhan siitä 
näin tuli. Takaisin ajoimme samaa reittiä. Parissa pysähdyspai
kassa nautittujen korvikekupposten ja  pullan lisäksi emme koko 
matkalla saaneet ruokaa. Tiesimme, että Savonlinnan ravintolat 
suljetaan kello 20. Niinpä Punkaharjulta kohti kaupunkia johta
villa suorilla osuuksilla laskettelin tosi lujaa vauhtia. Ohitimme 
monia autoja, kuriiriautonkin joka tunnetusti ajoi aina ”tuhatta 
ja  sataa” .

Ehdimme Rantaravintolaan juuri ennen sulkemista ja  tilasim
me mitä tahansa syötävää sekä pullot olutta. Siemaisin omani 
välittömästi.

Kun tarjoilija toi annoksemme ja näki minun nukahtaneen 
pöytää vasten, hän sanoi Kaleville: ”01ipa siinä heikko mies 
- nukahti pullosta olutta!” Korhonen ei katsonut tarpeelliseksi 
kertoa hänelle, että olimme sinä päivänä ajaneet 850 kilometriä 
ilman lepotaukoja ja  väsähtänyt vänrikki koko ajan ratissa.

Niilo Kostermaa (s. 1919)
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UUSI VUOSI SYVÄRILLÄ

Vuoden 1942 joulu oli vietetty suuren Syvärin lumisilla ran
tamilla. Joulun jälkeen pataljoonamme I/JR 4 siirtyi leirin

täalueelle reserviksi.
Vuoden viimeinen ilta hämärtyi. Uusi vuosi 1943 oli päätetty 

ottaa yhdessä vastaan tavallisuudesta poikkeavan juhlallisesti. 
Ajatus oli varmaankin lähtöisin pataljoonamme pidetyltä pasto
rilta Viljo Lindbohmilta.

Käsky oli annettu yksiköille: "Pataljoona kokoontuu avoneli- 
öön juhlapaikalle vastaanottamaan yhdessä uutta vuotta."

Tilaisuus oli vaatinut runsaasti valmisteluja; juhlapaikka oli 
kunnostettu, yksiköiden paikat määrätty ja  ohjelma jopa  oman 
kuoron esiintymistä varten harjoiteltu. Ilmassa oli suuren juhlan 
odotuksen tuntua.

Pimeä oli uudenvuoden yö Syvärin suistoalueen soilla. Yhtei
söllämme oli oma pieni "sähkölaitos". Juhlapaikalle oli puihin 
asetettu sähkölamput, ja  niin oli kokoontumispaikka korkeiden 
honkien kätkössä valaistu.

Etulinjaan oli matkaa pari, kolme kilometriä, joten valaistus ei 
näkynyt sinne. Ja mikäli viholliskoneiden surinaa kuuluisi, valot 
sammuisivat välittömästi.

Ilta pimeni, Syvärillä oli rauhallista. Yksinäinen laukaus 
kuului siellä täällä, lyhyt sarja räsähti ja  häiritsi välillä vuoden 
viimeisen illan yksinäisyyttä. M arssimme juhlantuntuisina ko
koontumispaikalle.

Komentajamme majuri Lauri Holopainen seurueineen saapui 
sotilaallisen täsmällisesti, valot syttyivät "juhlasaliimme". Ma-
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juri kiitti ilmoituksen tehnyttä kapteenia, yksiköiden katselmus 
alkoi.

Voimakkaina ja  juhlallisina kajahtivat sotilaalliset tervehdyk
set Syvärin pimeässä yössä: ”Hyvää iltaa, Esikuntakomppania!” 
”Hyvää iltaa, herra majuri!” Kiertäen kaikki yksiköt komentaja 
seurueineen asettui avoneliön keskustaan.

Kuoro kajautti Heikki Klemetin mahtavan hym nin Oi, kallis 
Suomenmaa! Mahtavat lumiset ikihongat humisivat säestäen ju h 
lavaa esitystä. Monet ankarat verileikit läpikäynyt miesjoukko 
hyvästelemässä vanhaa vuotta ja  tervehtien pian alkavaa, täysin 
tuntematonta tulokasta.

Puheessaan komentaja palauttaa mieliin kuluneen vuoden vai
heita pataljoonamme taistojen tieltä. Vuosihan alkoi ankaralla, 
yllättävällä taistelulla Seesjärven Suurlahdessa ja  oli pataljoonal
lemme erittäin raskas. Maaliskuussa tilanteemme helpottui jou- 
tuessamme uusiin maisemiin. Useita eri kertoja pataljoonamme

YVosnezenjan kylä kuvattuna 10.5.1942. SA-kuva
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sai kantaa rintamavastuun. Ne ajat eivät menneet uhreitta, rivit 
ovat silloin aina harventuneet.

Erityisesti komentaja kohdistaa kiitolliset sanansa heille, jotka 
ovat joutuneet antamaan Isänmaan puolesta suurimman uhrinsa. 
Mielet hiljentyvät. Moni muistelee aseveljeään, joka  vielä vuosi 
sitten oli mukana iloisena ja  elämänhaluisena, mutta nyt nukkuu 
kotiseutunsa sankarihaudassa.

Komentajan puhe päättyy toivorikkaaseen, valoisaan näke
mykseen uudesta vuodesta. Kuoro kajauttaa armeijan kunnia- 
marssin, Porilaisten m arssin , pataljoonan kuunnellessa juhlavaa 
esitystä asennossa.

Lam put loistavat Syvärin synkeässä yössä, valaisten valtio
miesten vakavia katseita. Kello on pian 24, vuoden viimeiset 
hetket alkavat olla käsillä. Vielä pastorimme sykähdyttävät sanat: 
”Rakkaat aseveljet! Mitä mahtanet tuoda tullessasi, uusi vuosi. 
Joko saamme kaivatun rauhan vai vieläkö vuaden kuluttua tykit 
jylisevät sodan sinfoniaa?”

Ihmeellinen tuntu oli tuossa uuden vuoden yössä. Tunsimme 
selvemmin kuin koskaan, miten aika kuluu ja  ”vuotemme virta
na vierivät pois” . Se ajatus pysähdyttää. Ajan rajalla katsomme 
taaksepäin ja  eteenpäin.

Olemm e yhteisvoimin kestäneet sotavuosien koette lem uk
set, ajattelemme joukostamm e poistuneita ystäviämme. Heidän 
muistonsa velvoittaa meitä uuteen vuoteen siirtyessämme.

Kiitollisina, hetken vakavuuden tuntien hiljennymme kuunte
lemaan uuden vuoden kellojen lyöntejä Syvärin yössä.

Pastorin puhe keskeytyi - kello näytti tasan 24:ää. Kajahti 
komentava sana: ”Asento!” Pataljoona seisoi asennossa, suuren 
ääniraudan pehmeät, soinnukkaat, paljon puhuvat helähdykset 
värisyttivät sydämiä 24 lyönnillä.

Samalla alkoi myös rintama elää. Sodan suuri sinfonia, kaik
kien aseiden yhteissoitto kuului kautta linjan. Kevyet ja  raskaat 
patterit antoivat myös oman jylhän basso-osuutensa ainutlaatui
seen yökonserttiin, joka  valtavana teräsmyrskynä säesti kahden
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sotavuoden vartionvaihtoa. Valoraketit välähtelivät tiheään - rin
tamat tervehtivät toisiaan omalla tavallaan.

Sitten taas kaikki hiljeni. Kellon lyönnit olivat kajahtaneet, 
olimme siirtyneet unteen sotavuoteen.

Kuului komentava sana: ”Lepo!” Pastorimme puhe jatkui: 
”Uusi vuosi on alkanut! Tulevaisuus on meille verhon peitossa. 
Em me tunne sen käänteitä, em m e tiedä sen kohtaloita emm ekä 
vaaroja. Joillekin meistä tämä vuosi saattaa olla viimeinen. Läh
demm e kuitenkin valoisin, toivorikkain mielin uutta tulevaisuut
ta kohti. Aloitamme tämän vuoden taisteluvirrellämme.”

Voimakkaana kajahti sodan äänien säestämänä tuttu, vaikut
tava virsi: ”Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan / On 
m iekkam m e ja  kilpemme ajalla vaaran vaivan.”

Lyhyt, mutta tunnelmallinen ja  ikimuistettava, mieliinjäävä 
rintamajuhla oli päättynyt.

Valto M attila  (s. 1920)
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TALVISODAN LOPPUVAIHEITA 
VIIPURISSA

9 5 Poika on mänt iha sekasii, se pittää panna leppäämää!” - Mutt 
enneku tähä ast oi tultu, oi ehtint tapahtuu yhtä ja  toista.
Oli ollut syksyllä 1939 koulujen alku, minulla Viipurin Klas

sillisen Lyseon 8. luokalla, tarkoituksena kevään 1940 ylioppi
laskirjoitusten jälkeen saada valkolakki, sen jälkeen ruotuväkeen 
ja  sitten opiskelujen kimppuun. Toisin kuitenkin kävi.

Kaikki, jo tka silloin olivat samassa vaiheessa ja  ovat vie
lä hengissä, muistanevat että koulut loppuivat lokakuun 6. 
päivänä. Meidät, jo tka kuuluim me Viipurin suojeluskuntaan, 
kutsuttiin omiin kokouspaikkoihimme aikaisemman suunnitel
man mukaan. Minun kokouspaikkani noin 30 muun koulupoi- 
kasuojeluskuntalaisen kanssa oli Viipurin Puhelinyhdistyksen 
talo Pellervonkadulla. Siellä lorvailimme ilman erikoisempaa 
tekemistä muutaman viikon. Sitten taas aloitettiin koulu, kunnes 
marraskuun 30. päivänä alkoi talvisota hälytyssirenien ulvomi
sen ja  pommitusten säestämänä.

Jälleen kokoonnuimme samaan paikkaan puhelinyhdistyksen 
talolle, mistä käsin sitten teimme lähinnä puhelinyhdistyksen 
miesten kanssa ja  "hanslankkareina” vioittuneiden linjojen kor
jaustöitä ja  erilaisia vartioimis- ja  kuljetustehtäviä, kuten kirja 
Viipurin koulupojista noilta ajoilta kertoo (Olavi Suhonen: Vii
purin  koulupojat talvisodassa, Karisto Oy, Hämeenlinna 1992). 
On toisaalta varsin merkillistä, että meidän osastostamme - so
tilaspassini mukaan V-os.2/Viiskp.E - ei tuossa kirjassa mainita
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sanaakaan! Yhä enemmän ja  enemm än jouduim m e hoitamaan 
puhelunvälittäjän tehtäviä, koska sodan jatkuessa varsinaiset 
”sentraalitantat” joutuivat lähtemään sodan jaloista pois.

Aivan oleellinen muutos tilanteessa tapahtui helmikuun 14. 
päivän suurpommituksen jälkeen. Silloin nimittäin istuessamme 
keskuspöydän ääressä puheluja välittämässä tuli aivan pöydän 
toiselle puolelle katon läpi palopommi, mikä ilmeisestikin rä
jähti lattiassa taikka heti sen alapuolella. Savua ja  liekkejä alkoi 
tulla sisälle miltei välittömästi ja  sieltä tuli kiire lähteä alas - niin 
kiire että minulta unohtui edessäni pöydällä puheluaikojen m er
kitsemistä varten ollut, rippikoululahjaksi saamani taskukello 
pöydälle ja  paloi sinne paljon muun mukana.

Osallistuimme tietysti kykyjem m e m ukaan sammutushom- 
miin; ainakin minä kastuin kunnollisesti silloisessa yli 20 asteen 
pakkasessa. Palo sammui aikanaan ja  vaatteetkin kuivuivat vä
hitellen. Ehkäpä terveys ei kestänyt tuota koettelemusta täysin 
ilman häiriöitä, sillä tuonjälkeiset tapahtumat eivät ole säilyneet 
mielessä läheskään tarkkoina ja  yksityiskohtaisina. Joka tapauk
sessa melko pian saman puhelinyhdistyksen talon kellariin ra
kennettiin puhelinlaitoksen miesten taidolla ja  meidän m uutam i
en paikalle jääneiden koulupoikien avustamana "hätäkeskus” .

Sota alkoi jo  lähestyä Viipuria. Tykistötulen lisääntyessä 
linjoissa oli yhä enemm än vikoja, ja  yhteyksiä yritettiin pitää 
kunnossa korjaamalla kirkasjohtoja ja  vetämällä tapsia puuttu
ville väleille. Joukkomme oli päivien kuluessa huomaamattani 
harventunut - poikia oli komennettu muuanne erilaisiin tehtäviin, 
mm. helmikuun puolivälissä ”paikkaamaan” Summan rintaman 
murtumaa. Loppujen lopuksi kellarissa keskusta hoitavien jo u k 
ko oli supistunut noin runsaan ryhmän vahvuiseksi, mistä pai
kalla "keskuksessa” , kellarissa, oli tavallisesti puhelunvälittäjän 
lisäksi pari kolme miestä. M uut olivat vikapartiossa katkenneita 
yhteyksiä korjaamassa.

Jostakin Torkkelinkadulta oli joku ryhmästäm me löytänyt 
käyttökelpoisen, käsin veivattavan gramofonin ja  siihen muu-
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tamia levyjä, enimmäkseen käyttökelvottomia. Pari levyä oli 
kuitenkin erinomaisessa kunnossa ja  niitä me vaalimme huo
lellisesti, tietäen että täydennystä ei ollut saatavissa. Toinen oli 
Miliza Korjuksen laulama Warum ja toinen muistaakseni April 
in Portugal. Mitä levyjen toisella puolella oli, sitä en muista. 
Nämä kaksi, varsinkin tuo Warum , olivat soimassa kellarissam
me miltei jatkuvasti, sikäli kuin lisääntyvässä tykistötulessa enää 
mitään kuuli. Tämän tapainen oli tilanne maaliskuun puoliväliä 
lähestyttäessä.

Olin tullut vikapartiosta maaliskuun 13. päivän aamuyöstä ja  
istahdin sitten vuoroni mukaisesti keskuspöydän ääreen puheluja 
välittämään. Ei niitä puheluja kovin tiheästi suinkaan tullut, ei
hän linjojakaan niin paljon pysynyt kunnossa, mutta tärkeimmät 
kuitenkin. Kello 7 aamulla tuli keskukseen takaa viesti, mikä sai

Viipurin Suojeluskunnan viestiosasto 2:n poikia ” päiväIevolla” Viipurin  
Puhelinyhdistyksen talon vintillä YH:n aikana lokakuussa 1939. Keskellä  
ylim pänä luokkakaverini Leo Seppänen, hänestä vasem m alle kirjoittaja  
ja hänestä toinen oikealle Lauri Keto, klassikko hänkin. Toisia en enää 
tunnista.
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minut säpsähtämään. Tiukattiin, onko linja kunnossa edessä ole
vaan komentopaikkaan, minkä salanimeä en enää muista - sinne 
oli ehdottomasti saatava perille viesti: ”Tuli seis kello 11, tulee 
rauha. Onko selvä - saatava tiedoksi kaikille joukoillesi!” Tykis
tötuli oli noihin aikoihin melkoinen ja  Viipuri varsin ahtaan rin- 
tamarenkaan keskellä. Kun kerroin kämpässä sillä kertaa oleville 
kavereille, että kello 11 tulee rauha, ei kukaan minua uskonut. 
Vanhin paikalla ollut -  muistaakseni hän oli puhelinlaitoksen 
miehiä - sanoi nuo alussa siteeraamani sanat: ”Poika o mänt iha 
sekasii, se pittää panna leppäämää!”

Niin tapahtui. M inut pantiin omalle laverille pitkälleen, 
vaikka väitin olevani täysin kunnossa ja  kuulleeni viestin aivan 
oikein. Toinen mies tuli keskuspöydän ääreen. Kovasta tykis
tötulesta huolimatta nukahdin heti. Mitä nukkuessani tapahtui, 
siitä minulla ei ole aavistustakaan. Ilmeisesti ei kuitenkaan uusia 
samantapaisia sanomia tullut.

Yhtäkkiä hyppäsin säikähtyneenä pystyyn laveriltani, silmät 
harillaan. Oli aivan hiljaista. Kesti kotvan ennen kuin tajusin: 
tykistötuli oli lakannut, hiljaisuus oli miltei täydellinen - olin he
rännyt siihen äkilliseen hiljaisuuteen. Kaikki toisetkin kellarissa 
olevat kaverit seisoivat silmät harittaen, epäuskoisen näköisinä 
katsellen minua ja  toisiaan. Lopulta ”kylänvanhin” , minut m uu
tam a tunti aikaisemmin höperöksi tuominnut, loihe lausumaan: 
”Poika olkii oikiass eikä suinkaa sekasii -  sota on loppunt!”

Kello oli muutaman minuutin yli yhdentoista. Ohjeita rupesi 
tulemaan sekä keskuksen kautta että lähettien tuomina. L op
putuloksena tästä kaikesta oli, että kello 13:n ajoissa olimme 
järjestäytymässä Punaisenlähteentorille, ja  marssi pitkin Torkke- 
linkatua kohti Linnansiltaa alkoi. Siltahan oli pommitettu rikki; 
ylitimme salmen jäitse, ja  matka jatkui Tienhaaran kautta kohti 
tynkä-Suomea.

Tämänjälkeinen aika on minulle melko lailla hämärän pei
tossa. En muista missä vaiheessa tietooni tulivat rauhan ehdot, 
että Viipuri ja  koko Karjala oli menetetty. En liioin muista,
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yövyimmekö marssin aikana jossakin välillä ja  kuinka monta 
yötä, mutta loppujen lopuksi olimme Miehikkälässä. Hämärän 
peitossa on suurin osa myös siitä ajasta minkä olin Miehikkäläs
sä; siihen saakka kunnes huhtikuun puolivälissä pääsin lomalle 
perheen luokse Pietarsaareen, minne vanhempani ja  nuorempi 
veljeni sekä sisareni oli evakuoitu. Saavuin sinne aamuyöstä, ja 
ummikkopoliisin avulla löysin lopulta pesueen eräästä pihara
kennuksesta.

Jälleennäkemisen riemua hillitsi hieman se, kun tulin sano
neeksi että minussa oli runsaasti täitä. Äiti otti komennon käsiin
sä. Tuota pikaa minut riisuttiin aivan alasti, vaatteet ja  varusteet 
vietiin siitä paikasta pihalle. Sain puhtaat alusvaatteet ylleni, 
lattialle siivottiin paljas alue, matonretku levitettiin alleni, peitto 
päälleni ja  ympärilleni lattiaan tehtiin terva- taikka jodirengas. 
Siinä nukuin aamuun asti, jolloin heti lämmitettiin kunnon sauna. 
Minut ja  vaatteet pestiin huolella, puettiin puhtaisiin ja  sitten piti 
ruveta nautitsemaan lomasta! Mutta...

Vanhempieni tarkka silmä huomasi heti, että poika ei ollut 
terve. Minut vietiin kohta parin päivän kuluttua sotilaslääkärin 
vastaanotolle ja  hän otti minut sairaalaan (SotaS 26/3), missä 
kuumeilevana olin pari viikkoa. Sieltä minut siirrettiin Härmän 
parantolaan keuhkopussin tulehduksen ("vettä keuhkossa” ) ja 
keuhkotuberkuloosin (?) vuoksi neljän kuukauden ajaksi syö
mään ja makaamaan, niin kuin silloin tällaisia tauteja hoidettiin. 
Elokuussa 1940 minut lomautettiin toistaiseksi, ja  syyskuussa 
pääsin sitten aloittamaan opintoni Helsingin yliopistossa lääke
tieteen alkututkintoa varten.

Kaarlo V. Parkkulainen (s. 1921)
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MUISTIKUVIA
JATKOSODASTA

Tunnustelijana ensimmäisessä hyökkäyksessä

Kuuluin eversti Ruben Laguksen 1. Jääkäriprikaatiin, sen 
Jääkäripataljoona 4:n 1. komppaniaan. Olimme sivuuttaneet 

samana aamuna, 11.7.1941 vallatun Korpiselän kirkonkylän ja  
saavuimme Kokkarin kylän länsilaitaan, johon etenemisemme 
pysähtyi. Joukkue, johon kuuluin, sai käskyn ryhmittyä tien 
oikealle puolelle ja  lähteä etenemään kohti K okkana kaartaen 
kylän eteläpuolelta. Muu osa pataljoonaa jäi paikalleen, odottaen 
meidän hyökkäyksemme vaikutusta. Joukkueem m e oli avorivis- 
sä siten, että oma ryhmäni oli keskellä, ryhmänjohtajana Oulun 
läänin Pyhäsalmelta kotoisin oleva alikersantti Veikko Olavi 
Jokela. Itse olin tavallisena rivimiehenä ja  ryhmäni toisena tun
nustelijana kymmenisen metriä muun joukkueen edessä.

Etenemisemme kohti Kokkarin mäellä olevaa kylää alkoi 
varovasti. Vihollisen puolelta ei kuulunut mitään ääniä, lukuun
ottamatta silloin tällöin ylitsemme lentäviä kranaatteja. Hetken 
kuluttua oli edessämme niittyaukea. Jatkoimme etenemistä, me 
tunnustelijat jälleen muun joukkueen edessä. Kun pääsimme nii
tyllä sen verran pitkälle, että muukin joukkue jo  ehti ulos metsäs
tä, avasivat venäläiset vastaamme voimakkaan konekivääritulen. 
Heittäydyimme kaikki välittömästi maahan. Minulla on sellainen 
käsitys, että konekivääri oli tulenavaushetkellä suunnattu vasem 
malla puolellani olleeseen toiseen tunnustelijaan Eino Tapanina- 
hoon ja  oma pelastumiseni siinä tilanteessa nopea maahanmeno. 
M aasto niityllä oli meidän onneksemme sellainen, että olimme
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maassa maatessamme sillä hetkellä kuolleessa kulmassa vihol
liseen nähden.

Joukkueenjohtaja komensi eteenpäin. Ryhmänjohtajan jo h 
dolla syöksyimme yksitellen kohti vihollisen asemia. Sen jälkeen 
eteneminen jatkui kontaten ja  lopuksi ryömien kohti koko ajan 
ylitsemme ampuvaa konekivääriä. Olimme päässeet käsikra
naattien heittoetäisyydelle ja  myös heitimme. Vihollinen vastasi 
omalta puoleltaan käsikranaatein ja  pienoisheittimin. Hetken 
kuluttua tulisi tapahtumaan rynnäkkö päin vihollisasemia. En 
tullut sillä hetkellä edes ajatelleeksi, etteihän tämä voinut olla 
ainoa oikea tapa edetä päin varustetussa asemassa olevaa kone
kivääriä.

Siinä samassa tapahtui voimakas räjähdys vasemmalla puolel
lani, juuri ryhmänjohtajani kohdalla. Maata ja  mutaa lenteli pääl
leni ja  ylitseni. Oliko vihollisen kranaatti pudonnut juuri hänen 
kohdalleen vai mitä oli tapahtunut, sitä en pystynyt toteamaan. 
Hänen suunnaltaan ei kuulunut enää mitään. Hetken kuluttua 
antoi joukkueenjohtaja käskyn: ”Joukkue vetäytyy metsän lai
taan!” Ryömin ensin takaperin joitakin metrejä ja  käännyin sitten 
pää menosuuntaan jatkaen vielä ryömimistä. Lopuksi konttasin 
ja  syöksyin loppumetrit. Olimme metsässä ja  suojassa ainakin 
välittömältä vaaralta. Em me kuitenkaan olleet tässä kaikki - kol
me meistä puuttui. Ryhmänjohtajat alikersantti Veikko Jokela ja  
Eino Valtonen sekä toinen tunnustelijamme Eino Tapaninaho 
olivat poissa. Odottelimme heitä hetken ja  kuuntelimme, mutta 
mitään ääniäkään ei kentältä kuulunut. Ei ollut minkäänlaista 
mahdollisuutta lähteä siinä tilanteessa heitä etsimään. Vihollisen 
tulitus tuohon niitylle oli niin voimakasta, että tappioita olisi 
tullut vain lisää.

Joukkueenjohtajan määräyksestä lähdimme vetäytymään 
muun pataljoonan lähettyville. Olimme toistaiseksi turvassa. 
Kun Rokkarin kylä oli m yöhem min illalla vallattu pataljoo
nan ja  naapurirykmentin voimin, menimme takaisin äskeiselle 
taistelupaikalle. Meitä ei enää ammuttu, vihollinen oli jo  tais-
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telunsa hävinnyt. Kentällä makasivat kaatuneina myös meidän 
om at miehemme, Valtonen ja  Tapaninaho luotien lävistäminä 
ja  Jokela kranaatin silpomana. Seisoimme murheen murtamina, 
itsekullakin varmaan mielessään ajatus: ”He olivat veljistämme 
ensimmäiset - kenen vuoro on oleva seuraavana?”

Venäläinen ehti ampua ensin

Jälleen kerran ollessani tunnustelijana muun joukon edessä, 
28.9.1941 jo  lähellä Petroskoita, tapahtui taasen kohdallani 
"vähältä piti” . Joukkomm e Jääkäripataljoona 4 lähestyi etelän 
suunnasta, Äänisen rannan lähettyvillä Petroskoin kaupunkia. 
Siirryimme Muurmanin radan yli, sen itäpuolelle. Tunnustelijana 
edetessäni huomasin parinkymmenen metrin päässä venäläisen 
sotilaan tähtäävän minua kiväärillään ampumavalmiina. Ajatte- 
lin, että jos minä nyt nostan aseeni ja  yritän ampua hänet, ehtii 
hän ennen minua laukaista aseensa ja  osua minuun tappavan luo
din. Heittäydyin välittömästi maahan ajatellen, että muu joukkue 
näkee tapahtuman ja  arvaa vihollisen olevan edessä.

Samassa kuitenkin tuumasin, että ryssä näki minun heittäy
tyneen pienen pensaan taakse ja  ampuu pensaan läpi. Siirryin 
välittömästi hieman oikealle, ja  siinä samassa tulikin laukaus. 
Luoti meni vasemman poskeni vierestä niin läheltä, että luulin 
sen osuneen. Se oli kuitenkin onneksi vain paineisku poskeeni, 
ja  olinkin täysin ehjä. Joukkuetoverini ampuivat sitten konepis
toolillaan tämän äskeisen vihollisen.

Tapahtuma vaikutti m inuun kuitenkin niin, että tunsin jä l 
keenpäin armotonta pelkoa siitä, miten lähellä hengenlähtö oli 
jälleen ollut. En ollut osannut etukäteen pelätä, vaan vasta sitten 
kun kuolema oli sivellyt poskeani. Vai olinko kenties vain perus
teellisesti säikähtänyt.
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Yöunet kaatuneen venäläisen vieressä

Jääkaripataljoona 4 oli siirretty kiireesti Karhumäen pohjois
puolelta Syvärin eteläpuolelle Shemenskin seudulle huhtikuussa 
1942. Venäläiset olivat aloittaneet hyökkäyksen Lotinanpellon ja  
Äänisen välillä ja  päässeet 11. D:n ja  17. D:n saumasta läpi aina 
suomalaisten huoltotien yli. Kun JP 4 oli vastahyökkäyksellään 
avannut Shemenskin Pertjärven tien, sai 1. /JP 4 käskyn siirtyä 
tien eteläpuolelle ja  varmistaa etelään. Illan 20.4 jo  pimetessä 
annettu tavoite saavutettiin ja  komppania asetti varmistuksen.

Sain taistelulähettinä käskyn lähteä viemään kom ppanian 
päällikön luutnantti Mauri Ravean ilmoitusta pataljoonan ko 
mentajalle kapteeni Lounilalle, että tavoite on saavutettu. Palat
tuani takaisin asemiin oli huhtikuinen yö jo  pilkkosen pimeä, sitä 
valaisi vain maassa oleva lumi. Rintamassa oli hiljaista. Edessä 
oli varmistus, ja  komentoryhmän miehet makasivat hangella ha
vuja allaan ja  mantteleihinsa kääriytyneinä. Telttoja ei ollut eikä 
nuotioita voitu pitää, vihollinen kun sentään oli melko lähellä. 
Katsoin pimeässä itselleni sopivannäköisen nukkumapaikan 
erään kuusen suojasta, jossa joku toinen jo  näytti nukkuvan. Ar
velin, että kahden on lämpimämpi nukkua. Taitoin havuja alleni 
ja  nukahdin selkä kaveria vasten.

Keskiyöllä heräsin kylmään; vierustoverini makasi edelleen 
liikahtamatta. Pimeässä en saanut selvää kuka hän oli, koska 
hänellä oli mantteli vedettynä yli pään. Aamun alkaessa sarastaa 
heräsin uudelleen ankaraan viluun ja  nousin ylös verryttelemään. 
Huomasin tällöin, että lumipukuni housut olivat veriset. Kun 
kummastelin tätä ja  tarkastelin vierustoveriani, totesin tämän 
hiljaisen kaverin olevan kaatuneen venäläisen sotilaan. Hän oli 
eräs niistä iltahämärissä kaatuneista vihollisista, joka  oli illal
la pimeässä palattuani ollut vielä lämmin ja  jonka olin luullut 
olevan jonkin  meikäläisistä hangella nukkuvista komppanian 
miehistä.
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Yksin venäläisten valtaamassa tukikohdassa

Venäläisten hyökättyä 25.6.1944 Talin suunnasta JR 13: 
n asemien läpi kohti Juustilaa sai kenraali Ruben Laguksen 
komentama Ps.D käskyn vastahyökkäykseen. Etenimme lähes 
alkuperäisiin asemiin asti, ja  JP 4 miehitti Konkkalan vuoret. 
Olin kk-joukkueenjohtajavänrikki ja  tapahtumahetkellä vänrikki 
Pentti Nikkolan tukikohdassa. Puolenpäivän aikaan venäläiset 
hyökkäsivät kallioiselle kukkulalle ja  tukikohdan suomalais- 
miehet lähtivät vetäytymään. Jäimme vänrikki Nikkolan kanssa 
kahdestaan tuk ikohtaanpa samassa venäläinen konepistoolimies 
pääsi tulittamaan meitä. Nikkola kaatui välittömästi ja  minä sain 
kaksi luotia oikeaan käsivarteeni. Kun totesin Nikkolan kuol
leeksi, lähdin ryömimään tukikohdasta kohti hieman taempana 
olevaa reservikomppaniaa kohti. Sinne päästyäni kerroin tilan
teen, ja  reservikomppania teki vastahyökkäyksen tukikohtaam
me, saaden sen takaisin.

Tukikohdassa saatoimme todeta, että Nikkolan päältä oli 
sinä aikana viety pusero, lakki, housut ja  saappaat. Varmaankin 
venäläiset tarvitsivat suomalaisia sotilasvaatteita lähettäessään 
linjojen läpi omia tiedustelijoitaan.

Esko Pihko  (s. 1922)
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MUISTIJÄLKIÄ JATKOSODASTA

Osallistumisesta talvi-, jatko- ja  Lapin sotaan on jäänyt monia 
muistijälkiä. Syvimmät niistä ovat vuodelta 1944, jolloin 

palvelin kiväärijoukkueen johtajana pääosin satakuntalaisen 
Jalkaväkirykmentti 57:n 9. komppaniassa. Kerron kahdesta 
kohteesta, suppeasta ja  laajasta.

Lempäälän Munakukkula vallattiin takaisin

Tulin JR 57:ään 2.1.1944 Upseerikoulun kurssin juuri suorit
taneena 20-vuotiaana upseerikokelaana. Rykmentti, jo ta  komensi 
eversti Y. Valkama, oli puolustuksessa pääasemassa Silantojär- 
ven lohkolla Inkerin Lempaalassa.

III/JR 5 7 :stä, jota komensi kapteeni B. H. Wikki, olivat 19. 
tammikuuta etulinjassa 10. ja  11. komppania sekä reservissä 9. 
komppania. Sen päällikkö oli luutnantti Mauno Kääpä.

Kello 14.30 vihollisen raskaat aseet aloittivat kiivaan tulen ja  
ampuivat rykmentin lohkolle 6500 kranaattia. Etulinjaan koh
distui myös suorasuuntaus-ja  jalkaväkiaseiden tulta. Tulituksen 
turvin vihollisen parinsadan miehen iskujoukko nousi Muna- 
kukkulan eli Karotin alalohkon uloimman tukikohdan Munan 
etelärinnettä ja  pureutui kukkulan taisteluhautoihin.

Munaa puolusti joukkue 10/JR 5 7 :stä. Ylivoimaista vihollista 
torjuessaan saivat surmansa tukikohdan päällikköjä  tulenjohtoa- 
liupseeri; joukkueen varajohtaja haavoittui kuolettavasti. Kello 
15.20 toi 10 K:n taistelulähetti Wikille tiedon, että M una oli 
vihollisen hallussa.
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M unalukkula oli tärkeä kummallekin osapuolelle. Puolen 
hehtaarin laajuinen kukkula on parikym mentä metriä korkea, 
joten tukkohdasta oli mahdollista tähystää ja  tulittaa joka  
suuntaan. Kukkula sijaitsi Lempäälän leveän kivitien varressa. 
Vihollinei oli jo  marraskuussa 1941 hyökännyt tukikohtaan ja  
karkotetti sieltä.

Wikki päätti, että Munalle hyökätään heti kun tulivalmistelu 
on päättyiyt. Valkama hyväksyi ratkaisun. Tasan kello 18 sai III 
joukkueen johtaja, 20-vuotias lappeenrantalainen vänrikki Pauli 
Vuorinen Käävältä käskyn käydä miehillään vastaiskuun Munan 
takaisin vihaamiseksi. Puoli tuntia m yöhem min Vuorinen jakoi 
M unan tacarinteen juurella joukkueen kolmeksi ryhmäksi, jo is 
ta kukin ;ai vyörytettäväkseen yhden kolmesta rinnakkaisesta 
taisteluhaidasta.

Ylikenantti Uuno Koskilinnan ryhmä tunkeutui keskihautaan. 
Oikealla \ääpeli Aimo Rantasen ryhmä pääsi vyörytyksen alkuun 
vaiennettiaan tuloväylää hallinneen pikakiväärin. Kersantti Esko 
Keskisen ryhmä eteni vasemmalla. Oikealla vyörytys keskeytyi 
Rantasen astuttua miinaan.

Kello 8.45 osasto oli pureutunut tukikohtaan. Puoli tuntia 
myöhem nin vihollinen teki voimakkaan vastaiskun, jo lla  se 
työnsi Keskisen ryhmän kukkulalta ja  Koskilinnan ryhmää 
hieman taaksepäin. Vuorinen sai lujin ottein miehet uudelleen 
järjestykseen ja  varmistamaan vyörytyksen jatkumisen. Samaan 
aikaan Kääpä toi Munalle 13 miestä, jotka jaettiin keskelle ja  
oikealle. Vyörytys kuitenkin keskeytyi käsikranaattien ehtym i
seen.

Tilanteen alkaessa olin 9.K:n II joukkueen johtaja. Kello 16.15 
minut määrättiin johtamaan pataljoonan jääkärijoukkuetta, jonka 
johtaja oli lomalla. Jääkärijoukkue siirtyi reservialueelta Munan 
taakse tukkohta Suopohjaan. Sain käskyn nimetä joukkueesta 15 
miestä yhtymään vastaiskuun. Vapaaehtoisista koostuva osastoni 
nousi Mmalle kello 20.15 mukanaan runsaasti käsikranaatteja.
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M iehet jaettiin keskelle ja  oikealle, jossa  ryhdyin johtam aan 
vyörytystä.

Käsikranaattien jälleen loppuessa vyörytys pysähtyi keskellä 
ja  oikealla. Tilanne kohentui, kun Munalle saapui miehiä, jotka 
toivat käsikranaatteja ja  alkoivat huolehtia jatkuvasti niiden 
riittävyydestä. Vyörytys jatkui niin pitkälle, että keskiryhmä ja  
jääkärit saivat yhteyden poikkihaudassa. Poikkihaudat aiheutti
vat uhan, että tulemme kohdistuisi omiin miehiin, joita  oli p im e
ässä vaikea erottaa vihollisista. Ilmoitimme huutamalla, missä 
kulloinkin mennään. Tunnushuutoja ”Kärävä” ja  ”Yhdysolut” 
venäläiset eivät yön tunteina oppineet käyttämään.

Kello 21.15 Vuorinen sai tiedon Käävän haavoittumisesta 
Munan takamaastossa. Tuntia myöhem min Munan vasen puo
lisko ja  keskiosa olivat vapaat vihollisista. Etuoikealla taistelu 
jatkui voimakasta pesäkettä vastaan. Vuorokauden lopulla saa
pui viimeinen vahvistus, kaksi ryhmää 1 ./JR 57:stä. Vyörytimme 
yhdessä jäljellä olevan osan päähautaa. Sitten jaoin osaston kah
tia: jääkärit ja  toinen täydennysryhmä vyöryttämään johdollani 
vastarintapesäkkeen vasenta ja  toinen ryhmä ylikersantti Tauno 
Hongiston johtam ana oikeaa puolta. Pesäke saatiin tuhotuksi 
kello 01.25. Vuorinen lähetti heti Wikille ilmoituksen, että tu
kikohta M una on lopullisesti hallussamme. Aamulla vänrikki 
Sakari M ikkolan joukkue 1 ./JR 5 7 :stä vaihtoi taisteluosaston 
tukikohdasta.

Vastaiskuun osallistui Munalla yhteensä 79 taistelijaa. Tuki
kohdassa iskuosastosta kaatui kaksi ja  haavoittui kolme miestä, 
joista  yksi menehtyi haavoihinsa kenttäsairaalassa. Kaikkiaan 
rykmentin lohkolla kaatui 13 ja  haavoittui 25 miestä sekä katosi 
yksi mies.

Vuorinen arvioi taisteluosaston aiheuttaneen viholliselle 
50-60 miehen tappiot. Rykmentin kertomuksen mukaan taiste- 
luhaudoissa oli 20 ja  kukkulan lähimaastossa 20 -30  kaatunutta 
vihollista. Kannaksen kenttälehti kertoi niiden määrän nousseen
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Munakukkulan jyrkkä taka- eli pohjoisrinne, josta iskuosasto nousi vyö
rytykseen. Oikealla olevilla kukkuloilla kulki oma puolustuslinja.
Ku\ a: Einari V alleala

todennäköisesti lähes sataan. Tietenkin vihollisia myös haavoit
tui sekä Munalla että lähistössä.

Vyöryttäessämme am m uim m e konepistoolilla 30 000 lau
kausta ja  heitimme 1200 käsikranaattia. Olimme harjaantuneet 
heittäjiksi pesäpalloa pelatessamme ja  suojeluskunnassa.

Taistelutahdon ja  -taidon ohella vastaiskun onnistuminen 
perustui tykistön ja  heittimistön tarkkaan tuleen sekä ilmeisesti 
myös yllätykseen. Iskuun ryhdyttiin viipymättä kukkulan m e
nettämisen jälkeen, jolloin vihollinen vielä vaihtoi tukikohdan 
miehitystä, eikä vasta seuraavana aamuna, jolloin vihollinen olisi 
jo  pesiytynyt sinne.
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Iskuosastomme nousi tukikohtaan jyrkkiä portaita. Vihollinen 
saattoi arvella meidän käyttävän loivempia rinteitä. Rykmentin 
kenttälehden numerossa, mikä kertoi vastaiskusta, oli etusivun 
otsikossa virke, joka lienee viittaus menestymiseemme Munalla: 
”Taidolla työtä tehdään, ei suurilla voimilla.”

M unan valtaaminen merkitsi paljon iskuun osallistuneiden 
miesten itsetunnolle sekä lujitti miesten ja  heidän johtajiensa 
välistä luottamusta. Sitä tarvittiin eritoten kesän 1944 raskaissa 
viivytys ja  torjuntataisteluissa, joihin joukkueeni osallistui Vuo- 
salmella.

Hyökkääjän tie suljettiin Vuosalmella

Puna-armeijan 9. kesäkuuta 1944 aloittaman suurhyökkäyk
sen johdettua vihollisen nopeaan etenemiseen länsi-Kannaksella 
itä-Kannaksen joukkojam m e alkoi uhata saarrostus. Tämän jo h 
dosta myös JR 57 irrotettiin 13. kesäkuuta pääasemasta viivytys- 
taisteluihin: rykmentti vetäytyi VT-aseman kautta VKT-asemaan, 
puolustuslohkolleen vesistölinjalle Viipuri-Kuparsaari-Taipale 
19. kesäkuuta mennessä. Pataljoonamme järjesti rantavarmistuk- 
sen Vuokselaan linjalle Ruissaari -  Pikku-Vuoksi. Joukkueeni 
sijoitettiin lohkon oikeaan laitaan.

Komppaniaan saapui 21. kesäkuuta ylipäällikkö M annerhei
min vetoomus: ”Armeijam me asettuessa puolustukseen VKT- 
linjalle on aika panna sulku vihollisen maahantunkeutumiselle. 
Vaadin, että linjalla suoritetaan jyrkkää torjuntataistelua. Kiin
nitän erityistä huomiota siihen, että tämän aseman murtuminen 
ratkaisevalla tavalla tulisi heikentämään puolustusmahdollisuuk- 
siamme ja  täten asettamaan m aamme ja  kansamme kohtalon vaa
ran alaiseksi.” Luin vetoomuksen joukkueeni jokaiselle miehelle. 
Toiminnallaan he osoittivat ymmärtävänsä vastuunsa. Vain kaksi 
miehistäni valtasi pelko niin pahoin, että jouduin puuttumaan 
asiaan erityistoimin.
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Ranta-asemassa joukkueeni tehtävä oli tähystää vihollisen 
liikkeitä Vuoksen etelärannalla sekä torjua vesistön ylitysyrityk- 
set ja  väkivaltaiset tiedustelut. Kesäöitä hämärsivät vihollisen 
laskemat savuverhot. Niissä liikkui sekä harhauttavia rättilaut- 
toja että veneitä, jo issa  oli vihollissotilaita konetuliaseineen. 
Heinäkuun alussa joukkueeni upotti rantaamme edenneen vihol- 
lisveneen ja  poimi rantamatalasta haavoittuneen venäläisen sota
vangiksi. Ranta-asemassa ei ollut taisteluhuutoja eikä poteroita, 
saati asumuksenamme korsua, vaan enintään puiden katveeseen 
pystytetty teltta.

Joukkueeni saattoi tähystyspaikoiltaan tehdä havaintoja ra
ju is ta  torjuntataisteluista, jo ita  joukkom m e kävivät Äyräpään 
sillanpäässä. Vihollisen uusiutuva ylivoima johti siihen, että vii
meisten joukkojemm e oli 9. heinäkuuta vetäydyttävä Vuoksen 
yli. Sen pohjoisrannalle vihollinen puolestaan muodosti Vuosal
men sillanpääaseman.

Pataljoona siirtyi 12. heinäkuuta rykmentin yhteyteen Pans
saridivisioonan lohkolle Vuosalmen sillanpäähän. Siellä kom p
paniam me osallistui 13. heinäkuuta illalla ja  seuraavana yönä 
Lampelan vastahyökkäykseen. Sen tulivalmisteluun kuului sak
salaisten lentokoneiden tehokas pommi-isku vihollisen asemiin. 
Hyökkäystä tukivat myös rynnäkkötykit. Äskettäin Saksasta saa
dut panssarinyrkit ja  -kauhut osoittivat tehonsa. Joukkueeni tais
teluhenki oli hyvä - pääsimmehän pitkästä aikaa hyökkäämään 
kärkijoukkona ja  työntämään vastustajaa taaksepäin. Tilanteen 
innostamana käytin edellä olevan aukion ylittämiseen ryhdyt
täessä komentoa, jollaisella joukkueeni varajohtaja, ylikersantti 
Uolevi Kopio oli kertonut kesän 1941 taisteluissa vauhditetun 
hyökkäystä. Huusin ketjussa oleville miehilleni: ”Am m unta 
lopetetaan - taulut paikataan! Tauluille mars, mars!” Ryntäsim
me tavoitteeseen ripeästi ja  tappioitta. Täm ä kohotti mielialaa. 
M ielipahaa tuotti se, että pataljoonan komentaja, majuri M ikko 
Kangasvaara haavoittui joukkueeni tavoitemaastossa omasta 
tykistötulesta. Hyökkäyksellä supistimme vihollisen sillanpää-
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Upseerikokelas Sim o Kärävän tuoreeltaan tekem ä piirros M unan vas
taiskun vaiheista: 1) Klo 18.30 nousu ja pureutum inen M unalle; 2) klo 
19.05 vihollisen voim akas vastaisku; 3) klo 19.45 vyörytyksen jatkum inen  
täydennysryhm än saavuttua; 4) klo 20.10 vyörytys jääkärien saavuttua; 
5) vyörytys mies- ja  kranaattitäydennyksen saavuttua; 6) voim akas vyö
rytys vahvistetuin voimin; 7) klo 23.25 vyörytys 1 K:n miesten saavuttua. 
Vihollisen m iinoittam at tst-haudat on m erkitty katkoviivalla ja voim ak
kaim m at vastarintapesäkkeet ym pyröillä.
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asemaa ja  saavutimme puolustuslinjan, jossa taisteluasemamme 
pidettiin syyskuun aselepoon asti.

Lampelan taistelun jälkeen joukkueeni teki kenttävarustustöi- 
tä, perehtyi uusiin asemiin ja  oli elokuun puolivälistä rintamavas- 
tuussa Niittylohkolla. Taisteluasemat olivat kehnot. Liejuisissa 
taistelukuopissa, joista  osa oli M yllyojan penkassa, seisottiin 
etenkin sadesäällä kuraisina ja  jalat liossa. Kosteaan etumaastoon 
ei voitu rakentaa lepokorsuja, joten etulinjan joukkueet kävivät 
vuorollaan lepäämässä ja  varusteita kuivattelemassa taemmaksi 
kyhätyissä korsuissa tai nukahtamassa ahtaissa lepopoteroissa. 
Uutena riesana oli punatauti.

Kun puna-armeija ei aikaansaanut Vuosalmella ratkaisua 
määräajassa, Neuvostoliitto joutui muuttamaan suunnitelmiaan. 
Vihollinen asettui siellä puolustukseen voidakseen irrottaa voi
mia päärintamalle Saksaa vastaan. Yleistilanteen näin muututtua 
Vuosalmella siirryttiin asemasotaan. Päivät kuluivat enim m äk
seen melko rauhallisesti, mutta iltaisin alkoi tiukka "nikkelivar- 
mistus” , jossa kumpikin osapuoli käytti ahkerasti konetuliaseita. 
Vihollisosastojen liikkumista estettiin tykistön ja  heittimien tu
lella. Öisessä tulituksessa 20. elokuuta kaatui rohkea ja  luotettava 
taistelulähettini Arvi Nurmas.

Hyökkääjän tie suljettiin. Joukkojemme Vuosalmella ja  m uu
alla Kannaksella sekä Laatokan pohjoispuolella saavuttamat tor
juntavoitot loivat mahdollisuuden välttää ehdoton antautuminen 
ja  päästä rauhaan.

Aamuyöllä 4. syyskuuta saimme komppanian kom entopai
kalle tiedon aselevosta ja  käskyn lopettaa sotatoimet kello 7.00. 
Komppanian sotapäiväkirja kertoo, että kello 7.30 "vihollisen 
tuli tuntuu jatkuvan entisen mukaisesti” . Jostakin syystä neuvos
tojoukkojen tuli päättyi vasta 5. syyskuuta kello 6.55. Kirjoitin 
tuoreeltaan päiväkirjaani: ”Yö oli sodan jännittävimpiä.”

Taistelujen tauottua joukkueeni jatkoi etulinjan vartiointia ja  
asemien varustamistakin kaiken varalta. Irtaannuimme etulinjas
ta 13. syyskuuta ja  saavuimme 110 kilometrin marssin jälkeen
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Vänrikki Kärävän (kolmas vasemmalta) joukkueen miehiä Vuosalmella 
taistelujen päätyttyä syyskuun alussa 1944. SA-kuva

24. syyskuuta Simpeleelle. Siellä kotiutettiin vanhimmat miehet, 
mutta muilla oli vielä edessä Lapin sotaretki. Se ja  samalla koko 
sotatie päättyi osaltani marraskuun lopulla 1944.

Eritoten Munakukkulan vastaisku sekä Vuokselan ja Vuosal
men torjuntataistelut ovat jättäneet mieleeni pysyviä muistoja 
aseveljistä, joiden velvollisuudentunto, taistelutahto ja  usko 
omiin mahdollisuuksiin kestivät vaikeimmissakin vaiheissa ja  
kovimmissakin koettelemuksissa.

Simo Kärävä (s. 1923)
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HERKULLINEN HETKI 
TULIMYRSKYN JÄLKEEN

Palasin takaisin joukko-osastooni III/JR 35:een tammikuussa 
1944, suoritettuani edellisenä syksynä upseerikurssin. Toi

min sen jälkeen kranaatinheitinjoukkueen varajohtajana sekä 
tulenjohtoupseerina. Rintamalla etulinjassa opin tuntemaan 
aseveljeni kuin oman perheeni.

Keväällä 1944 pataljoonamme siirrettiin Uhtualta Karjalan 
kannakselle reserviin ja  viimeistelemään Vammelsuulta Taipa
leelle rakennettua puolustusasemaa, VT-linjaa. Kesäkuun alussa 
olimme Onkamonkankaalla. Asuimm e pahviteltoissa, teimme 
linnoitustöitä ja  saimme monipuolista koulutusta.

Kesäkuun 9. päivänä venäläiset aloittivat suurhyökkäyksen 
valmistelun. Herätessämme teltoissamme kauniiseen kesäaamun 
kuulimme lentokoneitten epänormaalin kovaa jyminää. Aluet
tamme oli lähestymässä sadan pom m ikoneen laivue. Hetken 
aikaa ehdimme ihmetellä laivueen suuruutta, kunnes totesimme 
pommituksen kohteena olevan oma alueemme VT-linjan tuntu
massa. Lentopommitus sai aikaan paljon tuhoa myös joukku
eessamme. Yksi aseveljistämme menehtyi, ja  kolme haavoittui 
vakavasti pommien sirpaleista. Lentopomm itukset jatkuivat 
koko päivän, ja  samanaikaisesti alkanut kiivas tykistötuli ulottui 
Onkamonkankaalle asti.

Seuraavana päivänä Rajajoen suunnalta kuului aamusta alka
en kovaa jyrinää, kuin ukkosmyrskyn aiheuttamaa. Tykistötuli 
tuntui kohdistuvan myös pitkälle etulinjan taakse. Uusina ”häi- 
rikköinä” olivat maataistelukoneet. Ne ilmestyivät päällemme
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aivan arvaamatta ja  tulittivat sekä edestä että takaa. Pommikone- 
laivueita saapui myös jatkuvina aaltoina.

Venäläisten suurhyökkäys Kannaksen valtaamiseksi oli alka
nut.

Puolenpäivän aikaan 10.6. pataljoonamme sai ohjeet lähteä 
vastaiskuun, koska vihollinen oli saanut aikaan vähäisen murron 
Valkeasaaressa. Vajaa puoli tuntia lähtömme jälkeen tavoite ku i
tenkin muutettiin ensin Sahakylään ja  myöhemmin Kuuterselän 
läheisyyteen VT-linjalle. Pataljoonamme puolustuslohkon leveys 
tuli olemaan kuusi kilometriä, ulottuen Kuuterselästä Kotsel- 
kään. Hajanaiset tiedot vakavasta tilanteesta Rajajoen suunnalla 
saivat vahvistusta.

Taistelutoiminta jatkui seuraavina päivinä, mutta meillä oli 
myös aikaa valmistella VT-linjan puolustusta. Yleisen käsityksen 
mukaan lohkomme ei tulisi olemaan venäläisten pääkohteena. 
Sen sijaan Kuuterselkä oli todennäköisesti eräs vihollisen väli
tavoitteista.

Päätimme yhdessä Topin (Karjalainen, ltn, joukkueen joh ta 
ja), Mikon (Huhtela, ups.kokelas, tulenjohtaja), Yrjön (Anttila, 
tulenjohtaja) ja  Taunon (Vikström, tulenjohtaja) kanssa ylläpitää 
kahta tulenjohtopaikkaa. Olin Yrjön kanssa toisessa ja M ikko 
Taunon kanssa miehitti toisen. VT-linjalla oli puolustusloh- 
komme kohdalla viimeistelyä vailla olevia betonibunkkereita ja  
-kupuja, joita yhdisti leveä juoksuhauta. Päätimme pysyä poissa 
bunkkereista, vaikka niistä oli hyvä tähystää etumaastoon. Kes
kustelumahdollisuus tuliaseman ja  tulenjohtopaikkojen kesken 
varmistettiin sekä lankayhteyksillä että radiopuhelimen avulla.

Etulinjaan saapuneet tiedot vihollisen liikkeistä olivat vähäi
siä, mutta kaikki viittasi suurhyökkäyksen onnistuneen ja  j a t 
kuvan. Venäläiset saapuivatkin yllättäen kesäkuun 13. päivänä 
asemiemme eteen näköetäisyydelle. M uutama konepistoolisarja 
kuitenkin hämäännytti hyökkääjät. Ilmeisesti he uskoivat VT- 
linjan olevan lujasti miehitetyn. Sahankylän ja  Kuuterselän läpi- 
murtoyritykset alkoivat saman päivän kuluessa.
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Seuraava päivä, 14.6. alkoi tykistökeskityksillä ja  lentopom
mituksilla. Operaatiot kohdistuivat ennen kaikkea Kuuterselän 
lohkolle, mutta myös laajasti sivustoille. Siihen osallistui m aa
voimien lisäksi venäläisten laivastoa sekä maataistelukoneita. 
Päivän "infernaalista” musiikkia ei pysty sanoin kuvaamaan eikä 
koskaan urohtamaan. Moni aseveljistä haavoittui silloin.

O m a puolustuslohkomme oli myös murtoyritysten kohteena. 
Tulenjohtcpaikalta pystyi tarkkailemaan Kuuterselän taisteluita 
kilometrin, parin etäisyydeltä. Vihollisen panssarit näyttivät vyö
ryvän vastustamattomalla voimalla suomalaisten linjoille. M yö
hemmin kiidimm e, että venäläisten läpimurto Kuuterselässä oli 
tapahtunut juuri silloin.

M eillä )li kova urakka estää venäläisten yritykset vallata 
lohkomme asemat. Tykistön tulitus oli ankaraa; puolivalmiit be- 
tonibunkkerit olivat erityisesti suorasuuntausaseiden kohteina. 
Hiekkainen maasto pölisi ja  korvat menivät lukkoon "urkupillien 
soidessa” .

Puhelinyhteydet tulenjohtopaikkojen ja  heitinaseman välillä 
katkeilivattavan takaa, mutta viestimiehet saivat tapsit aina kor
jatuiksi. Laikayhteyksistä ei kuitenkaan ollut tykistökeskityksis
sä juuri mi ään apua. M yöhemm in kuulimme, että tulikomennot 
heitinasemilla oli annettu usein "korvakuulolta" tai näköhavain
toihin turvautuen.

VT- linjan pidimme puolustuslohkollamme hallussa kesäkuun 
16. päivään saakka. Asemista oli kuitenkin luovuttava venäläis
ten onnistittua operaatiossaan lohkomme oikealla sivustalla 
Kuuterselässä. Vihollisen panssarit olivat ehtineet edetä jo  pit
källe selusiaamme.

Saimmt ohjeet vetäytyä Suulajärven suuntaan sen itärantaa 
seuraten. Päiväkausia jatkuneitten viivytystaisteluiden takia 
olimme kiolemanväsyneitä . Kriittisestä tilanteesta huolimatta 
päätimme pitää lyhyen lepohetken Suulajärven tuntumassa.

Saavuinm e suuren maatilan päärakennuksen pihalle. Siellä 
tuntui vallitsevan "suviaamun rauha” . Sireenit olivat parhaassa
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kukassaan, ja  sodan todellisuudesta muistuttivat vain kauem paa 
kantautuva tykkien jy linä sekä järven toiselta puolen kuuluvat 
laukausten ja  panssarien äänet. Tilan omistajat olivat lähteneet 
evakkoon hiukan ennen tuloamme. Osa karjasta oli navetassa, 
osa läheisellä niityllä.

”Hei pojat, näettekös mitä aarteita löysin” , huusi Yrjö. H uo
m asimm e hänen riiputtavan käsissään kahta pientä porsasta. 
” Siellä on niitä enem m änkin!” Eihän vastasyntyneitä porsaita 
saisi teurastaa, toki sen tiesimme, mutta pitkän pakkopaaston 
jälkeen nälkä kurni vatsassa jokaisella.

Hetken harkittuamme päätimme panna juhlat pystyyn. Yrjö 
haki vielä kolmannen porsaan grillattavaksi. Sytytimme nuotion, 
ja  puolessa tunnissa oli herkkuateria valmis. Ruokailumme kes
keytti kuitenkin matalalla lentävä maataistelukone, joka  m uuta
malla kk-suihkulla muistutti meitä sodan todellisuudesta.

Sireenien huumaava tuoksu ja  herkullinen possuateria jäivät 
päällimmäisiksi tuon päivän muistoista.

Seppo M. Saukkonen  (s. 1923)
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JUOKSUPOJASTA
KAUPPIAAKSI

Talvisotaa edeltäneenä kesänä täytin 15 vuotta. Olin saanut 
tiedon keväällä, että pääsen juoksupojaksi Viipurin kauppa

halliin Jussi Turpeisen myymälään, asiasta itse kauppiaan kanssa 
sopien. Turpeisella oli kulmapaikka keskellä hallia, tilaa kolmen 
kojun verran, siis aika suuri hallikaupaksi. Yhtä suuria oli vain 
kolme myymälää; Törnin lihakauppa oli yksi näistä. Törnin poi
ka Lauri oli m inua noin neljä vuotta vanhempi. Hän oli salskea 
nuorukainen, m yöhemmin Mannerheim-ristin ritari ja  m aailman
kuulu sotasankari. Jo tuolloin ihailin häntä.

Turpeisen liike oli siirtomaatavaroiden tukku- ja  vähittäis
kauppa, asiakkaina mm. ravintolat Espilä ja  Lehtovaara. Jussi 
nuukana miehenä ei hankkinut juoksupojalle edes tavarapolku- 
pyörää, ja  niinpä minä huolitsin omalla Crescentilläni pienet toi
mitukset, vähän suuremmat leipäkorissa pääni päällä ja  kaikkein 
suurimmat isopyöräisillä työntörattailla, jo tka mukulakivisillä 
kaduilla kolisivat hirveästi.

Hallin päätyyn oli tehty kylmät tilat, ” frigidairet” - tuolloin 
ei vielä ollut keksitty kylmiö-sanaa, joka  tuli yleiseen käyttöön 
vasta sodan jälkeen. Täm ä kylmätila lienee ollut Suomen ensim 
mäinen - j a  sai talvisodan sytyttyä toimia myös pommisuojana.

Sodan uhka alkoi olla totta syyskesällä 1939. Evakkoon lähti 
jo  elokuusta alkaen satoja viipurilaisia, tavallisia kansalaisia ja  
myös kauppiaita, jo tka sulkivat liikkeensä. Jussi Turpeinenkin 
lähti syyskuun alussa syntymäpitäjäänsä Suonenjoelle. Kaupassa 
oli Jussin lisäksi kaksi myyjää, jo tka hekin lähtivät omistajan jäl-
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keen. Niinpä minä jäin yksin kauppaa hoitamaan ja  olin tietysti 
iloinen ja  ylpeä arvonnoususta - olinhan nyt k a u p p ia s !

Tavaraa oli suuressa kylmiössä runsaasti, oli mitä myydä. Es- 
pilä ja  Lehtovaara sulkivat m olemmat myöhäissyksyllä ovensa, 
meillä oli tukkuliikkeessä vielä suuret varastot.

Sota alkoi torstaina marraskuun 30. päivänä. M e kauppiaat 
katselimme, kun neuvostoliittolaiset pom m ituskoneet lensi
vät Viipurin taivaalla pom mittamaan tärkeitä kohteita kuten 
Helsinkiä. Viipuria ei sodan ensimmäisinä päivinä pahemm in 
pommitettu - ehkäpä neukut olivat suunnitelleet Viipurin tuhon 
myöhemmäksi.

Oli armoton pakkanen, 42 - 45°; vesi jäätyi yöllä ämpäriin 
meidänkin mökissä. Onneksi minulla oli täkkejä. Olin jäänyt 
yksin, isä Hugo komennettu Viipurin Satam atyöm ieskunnan 
jäsenenä töihin Viipurin satamaan, perheen muut jäsenet lähte
neet evakkoon Vilppulaan, äiti ia Anni-sisar Irja-sisaren perheen

Viipurin kauppahalli ennen sotia.
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Viipurin kauppahalli pommitusten jälkeen. S A-kuva

turvaksi. Irjalla oli kolme lasta, kaikki alle 10-vuotiaita, Anja 8, 
Pertti 5 ja  Keijo 3 vuotta.

Sodan ensimmäisenä sunnuntaina 3.12 oli Viipurin ensim 
mäinen tuhoisa pommitus. Sen seurauksena mm. kauppahallin 
katto romahti lähes täydellisesti sisään. Oli onni, että se oli py
häpäivä - arkena olisi tullut paljon vainajia. Vaikka kaupunki oli 
alkanut tyhjentyä siviiliväestöstä ja  melkein kaikki kaupat olivat 
sulkeneet ovensa, kauppahallia oli pidetty auki ja  siellä oh päi
vittäin satoja asiakkaita. Ja vaikka kylmiöt säilyivät ehjinä, eivät 
läheskään kaikki ihmiset - kauppiaat ja  ostajat - olisi arkipäivän 
tungoksessa mahtuneet niihin.

Poljin työpaikalleni m aanantaina noin 40°:en pakkasessa, 
tuhosta tietämättä. Raivaustyöt olivat sotilaiden toimesta jo  täy
dessä käynnissä ja  muutama kauppias paikalla tuhoja ihmettele
mässä. Kojut olivat niin lujaa tekoa, että vain m uutama niistä oli
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romahtanut. Siinä päätettiin tulla seuraavana päivänä katsomaan, 
vieläkö kauppaa voitiin jatkaa.

Poljin takaisin kotikylääni Huhtialaan, noin kolmen kilomet
rin päähän itään Kangasrannan taakse. Olin ainoa asukas kylässä, 
jossa oli noin 60 taloa ja  mökkiä ja  normaalisti ehkä satakunta 
asukasta.

Tullessani kotiin huomasin pihalla armeijan auton ja  kolme 
sotilasta, joista yksi oli arvoltaan luutnantti. Tervehdimme, ja  
luutnantti sanoi minulle: ”Kuuleha sie poika - myö tiijetää siust 
kaikki! Nyt sie lähet evakkoo tai tuut sotilaspojaks mei jouk- 
koihi! Kumman valitset?” Vastasin siihen: ”Jos mie saan jatkaa 
kauppaa vielä viikon verran, on varastot lähes lopussa - myö 
ollaa sovittu Jussin pojan kans nii. Sit mie lähtisin evakkoon 
perheen luo Vilppulaa, miu siskol on pienii lapsii, siel tarvitaa 
minnuu ko mei isä ja  äiti on jo  vanhoi...” Johon luutnantti: ”No 
myö annetaa siul kaks viikkoo aikaa, sit lähet!”

Meitä kauppiaita oli seuraavana päivänä tiskin takana kym 
m enkunta noin 40°:en pakkasessa jatkam assa kauppaa. Kirvestä 
tarvittiin apuna, elintarvikkeet eivät silloin olleet paketteihin pa
kattuja, vaan mm. voita myytiin irrallaan suoraan noin 50 kilon 
drittelistä. Ei muuta kun puinen dritteli kirveellä hajalle ja  voi 
paloiteltiin halutunsuuruisiin palasiin.

Tavara alkoi vähentyä. Olimme sopineet Jussin pojan, luut
nantti Turpeisen kanssa, että sitten kun tavaraa on jäljellä arviolta 
sen verran, että se mahtuu kuorma auton lavalle, m inä soitan 
hänelle Viipurin suojeluskuntapiiriin, missä luutnantti Turpeinen 
palveli. Niin loput tavarat pakattiin kuorma-autoon ja  ajettiin 
rautatieasemalle, mistä ne toimitettiin edelleen Suonenjoelle. 
Vastaanottajana kauppias Jussi Turpeinen, lähettäjänä kauppias 
Veikko Laihanen. Viimeisten päivien myynnistä kertyneet rahat 
tilitin luutnantti Turpeiselle, kuten olin jo  aina aikaisemminkin 
tehnyt. Ja niin päättyi ensimmäinen liikemiesurani.

Veikko Laihanen  (s. 1924)
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KOHTAAMISIA KANNAKSELLA

Sota on erikoislaatuista aikaa. Vielä vuosikymmenien kuluttua 
sen päättymisestä saattaa yllättää itsensä muistelemasta ja  

pohtimasta jotakin kokemustaan, jonka  kaiken järjen mukaan 
olisi jo  pitänyt hautautua muiden nuoruusajan elämysten utui
seen massaan. Yleistäkin lienee, että nimenomaan juuri sota-ajan 
muistot ovat säilyneet selväpiirteisinä ja  että jotkut niistä ovat 
jälkeenpäin alkaneet tuntua paljon merkityksellisemmiltä kuin 
mitä aikanaan osasi ajatella. Ehkäpä erityisesti sodan kriittiset 
vaiheet, niin kansakunnan kuin yksilönkin kohtalon hetket, 
jättivät muistin kenttiin tavallista syvemm ät urat. Niitä eivät 
olleet mitkään "kriisiryhmät” keventämässä. M onet minullekin 
raskaimmat muistot liittyvät nimenomaan Karjalan kannaksen 
suurtaisteluihin kesällä 1944. Noiden viikkojen nuorelle miehel
le antamista opetuksista antanevat jonkinlaisen kuvan vaikkapa 
muistot muutamista kohtaamisista.

Kannakselle jouduttiin kesäkuussa 1944 aivan yllättäen. Jal
kaväkirykmentti 25, ehkä paremmin tunnettu Piikkirykmentin 
nimellä, johon  olin tullut syksyllä 1943 asemasotavaiheessa 
Maaselän kannakselle ja  josta minut oli kevättalven 1944 ajaksi 
komennettu Upseerikouluun, oh ollut kurssini ajan Ylipäällikön 
reservinä. Joukot olivat tehneet linnoitustöitä, I ja  III pataljoo
na edelleen Itä-Karjalassa Käppäselän - Perälahden - Sungun 
alueella ja  II pataljoona kanta-Suom en puolella Lemetissä. 
Rykmentille oli 6.6.1944 annettu käsky siirtyä Itä-Syvärille 
etulinjaan, mutta neuvostojoukkojen suurhyökkäyksen alka
minen 9.6.1944 kuitenkin aiheutti jo  alkaneiden siirtotoimien 
keskeyttämisen ja  rykmentti määrättiin siirtymään Kannakselle.
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Ensimm äisenä lähti m atkaan Pitkärannasta II pataljoona. Sen 
6. komppaniaan olin ilmoittautunut uunituoreena upseerikoke
laana 8.6.1944. Jo kahta päivää m yöhemmin alkoi pataljoonan 
junakuljetus, ja  11.6.1944 päästiin ilman häiriöitä Viipurin ohi 
ja  saavuttiin Valkjärvelle. Sieltä alkoi II pataljoonan yksiköiden 
pitkä marssi Päämajan reservinä Kannaksen teillä yleistilanteen 
kulloinkin vaatimaan suuntaan, ensin Siiranmäen ja  sittemmin 
Kuuterselän taustamaastossa.

Olin saanut johtooni 6. komppanian 1. joukkueen, jonka 
miehistä huomattava osa oli Luumäen poikia. Melkein kaikki 
olivat minua vanhempia, asemasodan vaiheissa kouliutuneita so
tilaita. Om a sotakokemukseni oli vähäisempi sillä olin nuorinta 
ikäluokkaa, vasta keväällä 20 vuotta täyttänyt ja  palvelukseni 
etulinjassa Maaselässä ennen komennusta Upseerikouluun oli 
jäänyt lyhyenpuoleiseksi. Onneksi olin tuolloin palvellut saman 
komppanian 4. joukkueessa ja  siinä vaiheessa ehtinyt tutustua 
moniin muihinkin kuin silloisen oman joukkueeni johtajaan ja  
miehiin. En siis ollut joutunut niin vieraaseen joukkoon, että sii
tä olisi ollut vaikeuksia. Tiesin voivani luottaa niin esimiehiini 
kuin myös uuden joukkueeni poikiin, joista erityisesti muutamat 
ryhmänjohtajat tunnettiin rohkeina ja  neuvokkaina sotureina.

Aluksi jouduim me siis vain marssimaan Valkjärven, Kivenna
van ja  Muolaan pölyisiä hiekkateitä. Etulinjasta kuulunut jatkuva 
rumputulen kumina ja  telaketjujen kolina, pitkät päivämarssit 
täydessä taisteluvalmiudessa sekä vihollisen turhan ahkerien 
maataistelukoneiden rynnäköt antoivat tuntuman sodan uuteen 
ankaraan vaiheeseen ja  pitivät yllä jännitystä. Meillä ei ollut juuri 
tietoa yleistilanteen kehityksestä tai siitä, mitä lähistöllä etulin
jassa oli tapahtumassa. Yleensä emme edes tienneet, minkälaisiin 
tehtäviin olimme menossa. Kartoista voitiin tietysti seurata, mitä 
teitä kulloinkin marssittiin.

Eräänä päivänä kesäkuun puolivälin paikkeilla, luultavasti 14. 
tai 15.6.1944, kun oltiin taas marssilla jossakin Muolaan kun
nan alueella, tuli tiellä vastaamme suurehko ryhmä surkeassa
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kunnossa olevia meikäläisiä sotilaita. Miehet olivat aseettomia, 
likaisia ja  rähjäisiä sekä ylenmäärin väsyneitä. Jotkut tuntuivat 
olevan aivan poissa tolaltaan. He olivat ilmeisestikin jonkin  
etulinjassa hajalle lyödyn joukko-osaston jäänteitä ja  pakom at
kalla taaksepäin. Eivät nämä hiipparit mitenkään yrittäneet estää 
joukkueeni kulkua, mutta epätoivoista puhetta kuultiin runsaasti. 
Meille huudeltiin kauhujuttuja etulinjan tapahtumista ja  varoi
teltiin jatkamasta matkaa eteenpäin, koska siellä oli uhkaamassa 
ylivoimainen vihollinen panssareineen ja  tykistöilleen. Oli nuo
ren joukkueenjohtajan ensimmäinen kriisitilanne: mitä tekevät 
miehet? Se selvisi pian: karkurijoukko ohitettiin, eikä ainutkaan 
omista miehistä liittynyt siihen. M arssimme jatkui. Meidän teh
tävämme ei sallinut ryhtyä toimiin karkureiden suhteen - mihin 
lienevät joutuneet.

Muutamaa päivää myöhemmin, 17.6.1944, oli pataljoonam
me jo  saanut asemat ja  rintamavastuun Kaukjärvellä, jonne myös 
Karhumäestä tulleet rykmentin I ja  III pataljoonan joukot olivat 
saapuneet. Joukkueeni asemat olivat Hyväjärven etelänpuolei
sessa maastossa kumpareella pienen Kaukjärveltä Perkjärvelle 
johtavan kylätien m olemm in puolin. Päivä oli ollut melko 
rauhallinen, vain "maatalouskoneet” olivat vierailleet ja  omien 
sotilaiden ryhmiä oli vetäytynyt etumaastosta linjojemme läpi. 
Tilanne oli kuitenkin jännittynyt, sillä illan lähestyessä oli etu
maastossa nähty vihollispartio, jota  eräs pikakiväärimiehemme 
oli tulittanutkin, ja  totesimme myös jo  olevamme jonkinlaisessa 
motissa. Panssarikiilat olivat näet havaintojemme mukaan eden
neet sekä länsi- että itäpuolellamme kauas taaksepäin Viipuriin 
johtavien pääteiden suunnassa, ja  panssarit jyrisivät myös ta
kanamme poikittaissuunnassa olevalla Kaukjärven-Perkjärven 
maantiellä.

Olin illan alkaessa hämärtyä noin kello 22 joukkueeni ase
mien takamaastossa neuvottelemassa komppanianpäällikköni 
luutnantti Urho Valtakarin kanssa, kun jostakin edestäpäin kuu
lui voimakas räjähdys. Juoksin joukkueeni tukikohtaan. Siellä
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kerrottiin, että kylätiellä tukikohdan etumaastossa oli ilmeisesti 
jokin vihollisajoneuvo ajanut miinaan ja  kun eräs miehistämme 
oli mennyt sitä lähempää katsomaan, häntä oli tulitettu käsiasein. 
Otin lähimmältä mieheltä itselleni pystykorvakiväärin, sillä oma 
konepistoolini oli tilapäisesti lainassa vartiomiehellä, ja  lähdin 
kahden m uun sotilaan kanssa tutkimaan tilannetta. Sovittiin, 
että minä kiertäisin paikalle tien oikealta puolelta, eräs kersantti 
lähestyisi ajoneuvoa tien suunnassa ja  kolmas mies kiertäisi 
kauempaa vasemmalta. Onnistuimmekin vaivihkaa lähestymään 
kohdetta, tien reunassa kallellaan olevaa panssariautoa. Näin 
minua lähinnä parinkymmenen metrin päässä tienojaan m aas
toutuneen sotilaan pistooli kädessään. Hänkin huomasi minut, 
ja  niin syntyi yllättäen kaksintaistelullanne. Onneksi olin häntä 
nopeampi... Myös toisten aseet toimivat.

Tulitaistelu oli lyhyt. Totesimme venäläisten olleen upseereita. 
Heistä minun äskeinen vastustajani oli arvoltaan eversti ia hänel
lä oli paksu karttalaukku, jonka alikersantti Niilo Huopainen kor
jasi talteen. Laukussa oli paljon asiakirjoja. Niistä jäi erityisesti 
mieleeni kartta, johon oli merkitty ilmeisesti venäläisjoukkojen 
etenemisen päivätavoitteita kauas Etelä-Suomen teille. M uiste
len venäläisten sillä hetkellä olleen kaksi päivää aikataulustaan 
myöhässä. Muistiini jäi myös, että eversti olisi ollut nimeltään 
Wroblevski, mutta Piikkirykmentin historian kirjoittaja eversti 
Pertti Kilkki kertoo hänen nimekseen S.A. Wrublevski, 358. di
visioonan komentaja. Karttalaukku jäi minulle, mutta sen sisältö 
toimitettiin kiireimmän kaupalla taaksepäin ja  kulkeutui heti 
Päämajaan asti.

Jälleen m uutam ia päiviä m yöhem min, 20.6.1944, olimme 
tienpäällä, tällä kertaa vetäytymässä Säiniöltä Talin suuntaan. 
Joukkueen tappiot olivat Summan vaiheessa jääneet vähäisiksi, 
mutta miehet olivat väsyneitä ja  huonokuntoisia. Pitkien mars
sien seurauksena monet pojat olivat saaneet jalkoihinsa pahoja 
hiertymiä; jo tkut jopa niin pahoja etteivät voineet pitää saappaita 
jaloissaan. M uutam at nukkuivat kävellessään ja  suuttuivat, jos
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joku sattui heitä tönäisemään. Mieliala oli myös yleistilanteen 
vuoksi matalalla. Kun sitten eräässä vaiheessa illansuussa oltiin 
kukkulalla, josta  näkyi Viipurin linnan torni, oli käsillä koko pe- 
räytymismarssin vaikein kohtaaminen. Nähtiin, että tornin hui
pussa oli jo  punainen vaate. Tuskin voi kuvitella suomalaiselle ja  
karjalaiselle sotilaalle katkerampaa elämystä. Mutta mitenkuten 
matka jatkui. Saatiin ruokaa ja  hetki lepoa. Seuraavana päivänä 
miehitettiin asemat Talin-Karisalmen maastossa.

Nyt, vuosikym m eniä m yöhem m in, on syytä todeta, että 
tämänlaatuisilla sinänsä vaatimattomillakin kokem uksilla  voi 
toisinaan olla suuri merkitys. Näin ainakin uskon asian olevan 
sekä om aa selviytymistäni että joukkueeni toimintaa ajatellen. 
Hiippareiden kohtaaminen ja  ohittaminen ilman om ia m enetyk
siä vahvisti tietysti nuoren ja  kokemattoman joukkueenjohtajan 
luottamusta joukkueeseensa, joka  m yöhem m inkin  osoittautui 
sen arvoiseksi. Ehkä se myös vahvisti joukkueen  yhteishen
keä, joka  sittemmin oli monasti kovalla koetuksella. M yöskin 
venäläiseverstin ja  hänen seuralaistensa ”kohtaam isella” oli 
joukkoom m e rohkaiseva vaikutus, puhum attakaan siitä että 
everstin karttalaukusta löytyneet kartat, käskyt j a  muistikirja 
sotahistorioitsijoiden mukaan antoivat Päämajalle tärkeää uutta 
tietoa venäläisjoukkojen todellisista vahvuuksista ja  suunnitel
mista. Ja mitä tulee punavaatteeseen Viipurin linnan tornissa, sen 
aikaansaama katkera menetyksen tunne on säilyttänyt voimansa 
vuosikymmenien ajan. Tärkeää kuitenkin on, että tuo pahinkin 
masennus aikanaan jaksettiin kestää ja  että neuvostojoukkojen 
vyöry lopulta pystyttiin katkaisemaan Talin-Ihantalan ja  Viipu
rinlahden suurtaisteluissa. M inä en tosin enää tuolloin ollut jo u 
koissa m ukana, vaan parantelin Karisalmella saamiani haavoja 
Iisalmen sotasairaalassa.

Kohtaamisia Kannaksella koskevat muistot ja  m onen monet 
muut noiden viikkojen kokemukset kypsyttivät meidät nuorim 
pienkin ikäluokkien sotilaat, vastikään koulunpenkiltä lähteneet 
pojat, aikuisiksi miehiksi jo tka ovat sittemmin osanneet antaa
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arvoa selviytymiselle elävinä sodan kaaoksesta ja  iloita laa
mastaan jatkoajasta. Mutta on myös selvää, että ne aiheuttvat 
jokaiselle psyykkisiä vammoja, jo tka ovat elinikäisiä taakloja 
- kenellä kevyempiä, kenellä raskaampia. Ehkäpä nykymaailman 
kriisitilanteisiin kehitetyt avustajavoimat, niinsanotut kriisiiyh- 
mät, voisivat yhä vieläkin, vuosikymmeniä tapahtumien jälkeen, 
helpottaa niiden veteraaniveljien ja  -sisarten elämää, jo iien  
nuoruuden painajaismaiset kokemukset tuntuvat taas muuttuvan 
ahdistaviksi.

Heikki Maikki  (s. 1924)

64



JATKOSODAN JÄLKIKAIKU

Sodasta on kirjoitettu runsaasti - niin henkilökohtaisia m uis
toja, historiantutkijoiden tulkintoja kuin mielipiteitä ja  tosi

asioitakin. Mutta sodalla on myös seurauksia, jo tka  voivat olla 
erittäin vaikeita häviäjälle.

Vaikkakin Viron vapaaehtoiset auttoivat omien voimiensa m u
kaan säilyttämään Suomen itsenäisyyden, palattuamme Viroon 
emme pystyneet tekemään samaa, puolustamaan isänmaatamme. 
Olimme häviäjiä, menettäneet kotimaamme itsenäisyyden. Voit
taja näytti mahtinsa -  ankarasti rangaistiin niitä jo tka  taistelivat 
heitä vastaan. Me taistelimme isänmaamme, kansamme ja  kotim
me vapauden puolesta, mutta meistä tehtiin isänmaanpettureita!

Huhtikuussa 1945 kohtalo tavoitti minutkin. Pidätys, kansan
tuomioistuin, vankileiri. Suomen armeijan 20-vuotias vänrikki 
tuomittiin 15 vuodeksi pakkotyöhön, sen lisäksi karkoitus vii
deksi vuodeksi Neuvostoliiton kaukaisille alueille ja  vielä kan- 
salaisoikeuksen menetys viiden vuoden ajaksi!

Maaliskuussa 1946 lähetettiin Leningradin keskusvankilasta 
parituhatta vankia Vorkutaan. Junam atka kesti kaksi viikkoa. 
Vorkutan keskusleiriltä pääsin Ajatsh-Jaga -leirille, joka  varusti 
työvoimalla hiilikaivoksia 12-14-16.

Vuonna 1950 jouduin sairaalaan: aluksi potilaaksi jalasta  
murtuneen luun seurauksena ja  johtuen myös huomattavasta 
laihtumisesta. Vähitellen tilanne sairaalassa parani. Vaikkakaan 
en pystynyt kävelemään, sain työskennellä käsin: pesin käytet
tyjä likaisia siteitä, keitin niitä, kuivasin ja  rullasin taas uuteen 
käyttöön.
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Ennen sotaa kävin koulua tunnetussa Hugo Treffnerin kym
naasissa Tartossa. Harrastuksenani oli partiopoikien (Noored 
Kotkad) toiminta, erikoisalana ensiapu. Koulutusta saimme 
lääketieteen ylioppilailta. Vanhemmat pojat kävivät harjoittele
massa sairaanhoitoa, pistoksia ym. Tarton Yliopiston kirurgisella 
klinikalla.

Opittuani puhumaan ja kirjoittamaan venäjää lääkärin innos
tamana (hän oli ollut jatkosodan aikana Suomessa sotavankina 
ja  ”tienasi” siitä hyvästä 20 vuotta pakkotyötä) olin siis vuonna 
1950 joutunut töihin sairaalassa, aluksi sairaanhoitajana, myö
hemmin jo  välskärinä.

Syksyllä alkoi tapahtua. Tavallisessa etsinnässä - parakeissa 
etsittiin kiellettyjä välineitä, aseita, vaatteita, ruokaa - löysivät 
vartijat sairaalaparakin seinään kätketyn ison puukon. Ilmeisesti 
joku oli kielinyt ("koputtanut”) vartijoille puukosta, saadakseen 
palan leipää tai annoksen hapankaalikeittoa.

Seuraavana päivänä tehtiin uusi, perusteellinen etsintä koko 
leirialueella. Löydettiin useita puukkoja, monessa kätkössä 
monta yhdessä. Oli muitakin välineitä, joita voisi käyttää terä-, 
lyömä- tai pistoaseena.

Tulos oli se, että seuraavana yönä ja päivällä lukittiin leirin 
vankilaan - ns. isolaattoriin - noin 80 miestä. Kaikilla sama syy: 
veitsien valmistaminen, rangaistusaika kaksi kuukautta. Heidän 
joukossaan oli myös minä.

Parakki oli kylmä - hiiliannoksesta ei riittänyt lämmitykseen. 
Ruokakin oli hyvin vaatimatonta - 300 grammaa leipää, kaksi 
kupillista lämmintä vettä ja  kerran hapankaalisoppaa eli noin 
puoli litraa lämmintä vettä, missä muutama hiutale ja  suurimo. 
Ei se ollut sanatorio - annoksesta ei riittänyt makuullaolemiseen- 
kaan.

Keitä olivat nämä veitsimestarit? Eniten ukrainalaisia, puo
lalaisia, latvialaisia ja  liettualaisia - minä olin ainoa virolainen. 
Suurin osa miehistä oli tarkkaavaisten, energisiksi mainittujen 
kansojen edustajia, mutta ehkä vain jotkut heistä olisivat pys-
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tyneet valmistamaan kunnollisen veitsen. ”K um ” (kummisetä, 
KGB:n edustaja leirillä) kutsui miehiä vuorotellen kuulusteluun, 
mutta ilmeisesti ilman tuloksia.

Täyttyi kaksi vaivalloista kuukautta. 60 miestä vapautettiin, 
20 jäi, heidän joukossaan minä. Meille esitettiin uusi peruste: 
valmistautuminen pakenemiseen. Vielä kaksi kuukautta isolaat- 
torissa! Ensimmäiset 60 meistä saivat surkean varoituksen; meil
le merkitsisi näissä oloissa oleminen varmaa kuihtumista.

Lain mukaan leirin johto voisi määrätä rangaistukseksi aino
astaan kaksi kuukautta karsseria - jos syy vaatisi enemmän niin 
asia tulisi hoitaa oikeudessa. Oikeudenkäynnin välttämiseksi 
rangaistiin kahdella tai useammallakin, eri syistä annetuilla 
peräkkäisillä kahden kuukauden rangaistuksilla. Niin meillekin 
tapahtui.

Mutta uusi peruste ei soveltunut seuraavaan: meille annettiin 
600 grammaa leipää, kaksi kertaa tuttua hapankaalisoppaa, m ut
ta lähetettiin töihin leirin ulkopuolelle. Muodostettiin kaksi 10 
miehen työryhmää; työhön mentiin joka  toinen päivä, yksi va
paapäivä välillä. Tehtävämme oli lapioida soraa kuorma-autoille 
Vorkuta-joen rannalla sijaitsevassa louhoksessa.

Saattueessa oli kolme sotilasta, johtajalla  konepistooli, 
miehillä kiväärit. He olivat varusmiehiä sisäasiainministeriön 
joukoista punaisin olkaimin; leirin vapaaehtoisilla palkallisilla 
sisävartijoilla olkaimet olivat siniset.

Louhoksessa istuttiin pienessä töllissä, kerättiin joen rannalta 
polttopuita, sytytettiin nuotio ja  kerrottiin kavereille tarinoita elä
mästämme. Jos tuli kuorma-auto hakemaan soraa kaivoksesta 
No 7, sanoimme kuljettajalle, että kuormataan ainoastaan kai
voksen No 12 autoja, jos kaivoksesta No 12, niin selvitettiin että 
kuormataan vain kaivoksen No 7 autoja. Mikäli muistini ei petä, 
työryhmämme ei kuormannut yhtään autoa. Ihme, ettei kukaan 
tullut valittamaan. Järjestys oli siis mitä oli.

Tätä "työvelvollisuutta” oli suoritettu ehkä pari viikkoa, kun 
tapahtui sellaista, mitä toki ei saa yhdistää vankileirin tapoihin.
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Tavallisesti ennen lähtöä saattueen johtaja  sääntöjen m ukaan 
huusi: ”Askel oikealle, askel vasemmalle luetaan paoksi, ja  var
tijat ampuvat ilman varoitusta!”

Saattueen sotilaat olivat saaneet ensimmäisen kerran ns. 
pohjoisen lisärahaa ja  ilmeisesti se kutitti heillä taskuissa. Parin 
kilometrin päässä sijaitseva kauppa oli jo  auki, kun yksi sotilasta 
jätti kiväärinsä toverille ja  lähti. Noin tunnin kuluttua hän palasi, 
”pakkaslääke” mukanaan. Yleensä he olivat aina alueen eri ku l
milla, mutta nyt kaikki kokoontuivat oman nuotion ympärille ja  
pian kuulimme moniäänistä lauluakin. Sitten kaksi sotilasta jätti 
kiväärinsä kolmannelle eli johtajalle, joka oli kasakka, ja  tuli pu l
lo kädessä ja  makkara taskussa tölliin. Tarjosivat meille votkaa ja  
leikkasivat jokaiselle palan makkaraakin. Ihmettelimme, mutta 
otimme kestityksen vastaan. Itkuisina kertoivat, että heidänkin 
vanhempansa olivat vankileirillä ja  kotona vain naiset ja  lapset. 
He olivat valkovenäläisiä ja  kotona tilanne oli hyvin vaikea. 
Suuntäysi vaikutti meihin, nälkäisiin, kuin unilääke - se väsytti. 
Sotilaat menivät jatkamaan juhlaansa, me yritimme nukahtaa.

Tunti ennen paluuta leirille tilanne oli aivan toivoton: ”ystä- 
vät” , paitsi johtaja, eivät pystyneet seisomaan, kävelemisestä pu
humattakaan. Kasakka yritti virkistää heitä tavalla jos toisellakin 
- yksi nousi jaloilleen, mutta toinen lepäsi kuin ruumis.

Kasakka jätti konepistoolinsa pystyyn nousseelle ja  tuli kans
samme neuvottelemaan: mitä tehdä? Uskoi, että auttaisimme. 
Nuotiomme oli sammunut, samoin heidän nuotionsa, palelimme 
kaikki ja  halusimme takaisin leirin lämpöön ja  syömään.

Tuli hetkeksi ajatus: nyt! Sotilailta saamme aseet, aseilla ruo
kaa ja  matkatarvikkeita - olemme vapaat! Mutta mihin mennä? 
Keväiseen tundraan, missä ei ole mahdollista kätkeytyä - olet 
kuin kämmenellä. Keväällä tundra on kuin suo täynnä vettä, met
sä alkaa vasta 300-400 kilometrin päässä ja  sen takana odottavat 
paikalliset asukkaat, komit, joille on luvattu palkkio karkureiden 
kiinniottamisesta. Em me pääse! Olimme nähneet leirin portilla 
ruumiita, ammuttuja ja  koirien puremia - olivat yrittäneet pakoa
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kesällä tai suksilla talvella ja  jätetty siihen varoitukseksi uusille 
yrittäjille. Meille avautunut mahdollisuus olisi niissä olosuhteis
sa itsemurha. Samat ajatukset olivat toisillakin, ja  sanomattakin 
ymmärsimme, että näytelmä täytyi pelata loppuun.

Eniten votkasta kärsineeltä sotilaalta riisuimme vaatteet ja  
kylvetimme häntä jäisessä vedessä, kunnes hän tuli tajuihinsa ja  
rupesi ankarasti kiroilemaan. Autoimme häntä pukeutumaan, sit
ten vähän voimistelua ja  juoksua ja  niin uskoimme, että voimme 
jo  lähteä leiriin päin.

Kasakka konepistooleineen edessä, kaksi sotilasta välissäm
me, kaksi kivääreitä kantavaa vankia perässä. Uskomatonta, 
mutta totta! Ennen leiriä välissämme kävelevät sotilaat kuitenkin 
toipuivat niin, että pystyivät kantamaan kivääreitä ja  luovutta
maan vangit leirin vartijoille ilman välikohtausta.

Parakissa pohdittiin tapahtumaa, nyt jo  ääneen, käytiin läpi 
kaikki mahdolliset yksityiskohdat ja  tultiin tulokseen, ettei ilman 
perusteellisia valmisteluja ole mahdollista loikata Vorkutan van
kileireiltä tundran kautta, ei ainakaan keväällä.

Mistä syystä me silloin leirin vankilassa istuimme? Kyllä use
at meistä sen tiesivät, muttei siitä puhuttu, sillä joukossam me 
saattoi aina olla joku ”koputtaja” , ilmiantaja.

Juttu alkoi vuonna 1949, kun tavallisesta Vorkutan leirikes
kuksesta, ns. V O R K U T L A G ästa , missä yhdessä olivat niin po
liittiset kuin rikollisetkin vangit, erotettiin erityinen RETSHLAG, 
jonka leireillä olivat ainoastaan poliittiset vangit. Tiesimme, että 
erikoistilanteessa meille voisi tapahtua mitä vaan. Välttyäk- 
semme tuholta oli pakko järjestäytyä. Pääasiassa ukrainalaisten 
aloitteesta muodostettiin eri kansojen miehistä (omat tunnettiin 
paremmin) kolmikot. Jokainen tiesi vain oman kolmikon jäsenet, 
ja  jokaisesta oli yhteys toiseen kolmikkoon. M inun tehtäväni oli 
olla yhteysm iehenä ukrainalaisiin. Latvialaisiin, liettualaisiin 
eikä puolalaisiin yhteyttä ei ollut, he olivat suorassa yhteydessä 
keskukseen.
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Leirin johto ilmeisesti aavisti jotakin (veitset!), mutta heillä 
ei ollut tarkempia tietoja ("koputtajat” ). 80 miehen järjestäminen 
leirin vankilaan oli enemmän ehkäisevä toimenpide kuin tiedossa 
olevien rikollisten rankaiseminen.

Uutta määräystä ei tullut, ja  niin pääsimme neljän kuukauden 
jälkeen taas toisten vankien joukkoon. Jäimme senkin jälkeen 
valvonnan alaisiksi, emm e päässeet työalueelle, missä kontrolli 
oli heikompaa, vaan meidät liitettiin ns. työvoiman reserviin ja  
meitä käytettiin leirin sisäisiin töihin. Talvella tehtiin saattueen 
ja  koirien valvonnassa lumitöitä leirienvälisillä teillä ja  leirillä 
parakkien ympärillä, kesällä raivattiin ikuiseen routaan hautoja 
vainajia varten. Yritettiin noudattaa leirin kirjoittamattomia sään
töjä: a) mitä tänään voit syödä, älä jätä  huomiseksi (varastetaan), 
b) mitä huomenna voit tehdä, älä tee sitä tänään (käsky voi m uut
tua), c) mitä joku toinen voi tehdä, älä itse tee!

Elämä leirillä riippui paljon johdosta. Valtava osa vangeista 
oli poliittisia ja  välikohtauksia oli harvoin. Vorkutan hiili oli 
Neuvostoliiton pohjoisosalle hyvin tärkeä ja  siitä seurasi, että 
olosuhteet leirillä olivat helpommat kuin esimerkiksi metsätyö- 
leireillä. Kaivokset vaativat leireiltä kunnossa olevaa työvoimaa 
voidakseen täyttää valtion asettamat suunnitelmat. Täm ä vuoros
taan pakotti leirin johdon huolehtimaan vangeista.

Vuodesta 1949 alkaen tilanne vähitellen lieventyi. H uom at
tavasti olot muuttuivat lakon jälkeen kesällä 1953 - siis Stalinin 
kuoleman seurauksena. M arraskuussa 1955 uljas vänrikki pääsi 
taas kotimaahansa uusia ahdistuksia odottamaan. Oli yleisen 
armahduksen aika.

Villein A lias  (s. 1925)

V irolainen vapaaehtoinen V iileni A has palveli Suom en arm eijassa  13.10.1943- 
19.8.1944 ja  valm istui vänrik iksi upseeriku rssilta  U K /JR  200. V iroon p a la t
tuaan A has ta iste li Tarton rin tam alla . T am m ikuussa 1945 hänet m ob iliso itiin  
työpata ljoonaan  ja  vangittiin  huhtikuussa.
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VAPAAEHTOISENA 
TALVISODASSA 1939-1940

Asuin Lappeenrannassa 5. kaupunginosassa sairaalan m äel
lä. Isäni oli ratsuväkiprikaatissa lääkintävääpelinä. Kuuluin 

Lappeenrannan Suojeluskunnan poikaosastoon; olen syntynyt 
1925. Lokakuun lopulla 1939 aloimme saada erilaisia palvelu
tehtäviä. Ohjasimme kasarmeille siellä koottaviin joukko-osas
toihin eri puolilta Suomea saapuneita reserviläisiä.

Sodan sytyttyä heräsi meidän poikien kesken tarve päästä 
Kannakselle tositoimiin. Kohdallani asiaa edisti osallistumiseni 
isäni omistaman "pystykorvan” kanssa sairaalanmäelle sijoitet
tuun konekiväärein ja  pääasiassa kiväärein varustettuun it-poruk- 
kaan. Tällaisia porukoita oli ympäri kaupunkia. En kuullut, että 
sodan alkuvaiheessa olisi ollut ainuttakaan it-tykkiä. Joulukuun 
alkupäivinä tuli kaksi ryssän pommikonetta matalalennossa - se 
oli kai ainut kerta; myöhem min ottivat kovia korkeuksia. K o
neista toinen rupesi savuamaan ja  putosi leirin taakse. Me pojat 
hurrasimme tapahtuneelle.

Majuri Wahren toimi hetkellisesti täydennysmiehistä koostu
vien it-osastojen johdossa. Kysyin, miten voisin päästä ottamaan 
jyvälle muita ryssiä kuin 5000 metrin korkeudessa lentäviä ko
neita. "Tarvitaan vanhempien lupa", vastasi Wahren.

Kirjoitin luvan, väärensin isäni nimen. Äiti totesi: "Oot itse 
isän nimen kirjoittanut!" Myönsin. Lupa tuli ja  se hyväksyttiin. 
Sain henkilökohtaisen komennuksen Uudenm aan Rakuunaryk- 
menttiin. Varusvarastolta kypärä ja  kaasunaamari, kotoa lämmin
tä vaatetta, kivääri ja  äidin tekemä lumipuku.
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Lähtö Lappeenrannan asemalta iltapäivällä 26.12.1939. Vi- 
rasoja - Antrea - Sairala. M atka jatkui aamulla kuorma-autolla, 
jossa oli peltilava - ei pressuja taikka penkkejä, kylläkin joku 
orpo havu. Oli pakkanen. Hävittäjät ajoivat meidät ilmasuojaan 
ja  tulittivat - onneksi oli enemm än ääntä kuin osumia. Tulimme 
Räisälään, ilmatoiminta vilkastui yhä. Ruokailimme koululla, 
kuulimme matkan jatkuvan yöllä. Se oli järkevää, muutoin olisi 
jatkuvia keskeytyksiä.

Nyt seurasi ”ruljanssivaiheita” . Lähestyimme Suvantoa, oli 
vielä pimeää, Taipaleen suunta hyvin valkeana. Ryssän tykistö 
suorastaan paahtoi, Suomi vastasi harvakseltaan. Joku tiesi Kaar- 
najoen patterin ampuvan. Edessä heijasteli suuliekkejä, räjähteli 
kauempana. Sitten alkoi tulla lähelle ja  meitä kohti, muta lensi. 
Oli jotenkin upeaa, mutta hyvin vaarallisen oloista. Pysähdys, 
joku huusi: ”Eteenpäin - siellä on viitta, sieltä löytyy lämpimiä 
telttoja.”

Olimm e lähellä Kiviniemi-Konnitsa-Sakkola kk -risteystä. 
Etulinjan sanottiin olevan 1,5 kilometrin päässä. Tyypillistä: 
täällä ei tiedetty yksiköiden sijoituksista - ehkä se oli varovai
suutta (vakoilu, vangiksi jääm inen tms). Selvisi, että URR ei ole 
täällä. Ajattelin: ” Se selviää aikanaan, nyt olen siellä, mihin olen 
pyrkinyt. Teen mitä käsketään, koetan sopeutua näihin tilantei
siin.” En pelännyt.

JR 20 oli yksikkö, jonka teltassa olin. Kaverit tiesivät ja  tunsi
vat tilanteen. Kukaan ei käskenyt tai kieltänyt. Hain petikaverini 
Nykäsen kanssa kuivia polttopuita (savu). Verhoiltiin korsukai- 
vannon maita (ilmatähystys). Liityin porukkaan, kun vartioitiin 
vastarannan Röykkylä-Kiviniem en Vaalimoin puolia. Pääosin 
tuli vain ryssän häirintätulta osana sitä lyhyttä kolmen päivän 
aikaa, kunnes 1.1.1940 aamulla kello 5.00 - 6.00:n välillä repesi 
kaikkiin asemiin. Oh pimeää. Tulituksen kajossa vaikutti noin ki
lometrin päässä olevan ryhmitystä - ja  olihan sieltä pipoa tulossa. 
Avattiin tuli, saatiin kova krh-keskitys. Käteeni osui, kypäräkin 
kilahti. Osumia oli muillakin. Sanoin kaverille, että menen JSP:
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Ile, ei hätää. JSP.llä lyhyt toteamus: oikean käden kahteen sor
meen sirpaleosuma. Haavat sidottiin, lasta ja  särkylääke.

JSP:llä esitin tallella olevan komennustodistuksen. Lääkäri 
tarttui asiaani, selvitti URR:n esikunnan sijainnin ja  järjesti 
matkani sinne. Ilmoittauduin URR:n esikuntaan, nyt noin viisi 
vuorokautta myöhässä. Itse rykmentin komentaja, ev. Harri 
Alfthan, joka oli kuullut vaiheistani, piti puhuttelun: miten lupa, 
miksi etulinjaan jne. Kerroin hänelle lupahistorian - automme 
harhailun syyt eivät ole tiedossani. Eversti totesi: ”Vääpeli Vire- 
nius on juuri lähdössä Lappeenrantaan. Te menette sinne hänen 
kanssaan.” Ajattelin mielessäni: ”Lähden täältä - katsotaan!”

Tulimme Räisälän kansanopistolle, jossa  sovittiin pidettä
väksi kolmen tunnin ruokailutauko. Syötyäni lähdin katsele
maan paikkoja. Selvisi, että opisto on ison esikunnan, III AK:n 
käytössä. Vastaani sattui tulemaan ev.ltn. G. Ehrnrooth. Pyysin 
lupaa puhutella, sain luvan. Kerroin, kuka olen ja  mistä tulen, ja  
ev. Alfthanin käskyn mennä Lappeenrantaan. ” Sinun ei tarvitse 
mennä Lappeenrantaan, ilmoittaudu Esik. K:n päällikölle, ltn. 
T. Hietalalle. Kerro tapaamisestamme, asiat järjestyvät” , vastasi 
Ehrnrooth. Totesin tulleeni paikkaan, jossa vallitsivat selkeät ja  
varmat otteet asioihin.

Sain aluksi olla mukana postin ja  erikoislähetteiden kuljetuk
sessa ja  jakelussa 7. ja  8. Divisioonaan, usein Pölläkkälään, josta 
jatkoimme Viipurin Tervaniemeen. Meitä oli henkilöautossa kul
jettajan lisäksi yksi alikersantti tai vääpeli ja  minä. Tammikuun 
lopulla alkoi uusi asiainhoito: vain kuljettaja ja  minä ajoimme. 
Tulen alla, kuten alueella Vuosalmi - Pölläkkälä ja  lähellä 
Summaa oli paikkoja, jo issa mentiin kävelyvauhtia. Mies kä
veli edellä punainen lamppu takapuolen päällä. Tuulilasi jäätyi 
jatkuvasti, tietäähän ne sen ajan lämmitykset. Siis puhalsimme 
ja  kyttäsimme. Puhuivat miinoituksista; oleellista oli ryssän lä
heisyys ja  valvonta.

Ikävää oli kerta kerralta todeta kauniin Viipurin lisääntyvä 
tuhoutuminen. Syntymäkaupunkia oli raskasta enempää ajatella.

74



Erityisesti riipaisi, kun ajoimme Päävartion ohi Linnansillalle, 
vieressä pakkasen purema Viipurin linna. Tulivat mieleen Karja
lan ja  Suomen puolustuksen symbolit. Miten täm ä sota päättyy? 
Jaksavatko etulinjan miehet?

Tehtäväkenttääni tuli hyvin mielenkiintoisia ja  monipuolisia 
asioita. Viedessäni Pioneeritoimiston vanhentuneita karttoja ja  
suunnitelmia poltettavaksi kiinnosti niiden sisältö. Samoin tuli 
silmäiltyä joitakin salaisia papereita. Seurasin yksiköiden tappi- 
oilmoituksia ja  toisaalta linjojen säilymistä. Poltto-osaston tie
dotteita viedessäni tapasin Pukkilan ja  hänen kaverinsa Konsta 
Jylhän. Hän ei ollut silloin vielä säveltäjä. Konsta halusi minut 
kaveriksi laulamaan Savonmuan Hilimaa — no, laulettiin. Konsta 
eläytyi näyttävästi laulun kohtaan ” ... ja  se hytkyttelj Kuopioon 
päin ...”

Esikunnassa vallitsi hyvä henki - avointa, hyvää yhteistoi
mintaa. Kaikki jäi hyvin rikkaana ja  myönteisenä mieleen. Rau
han tulo oli kaikille raskasta, varsinkin 2DE:n viipurilaiselle ja  
karjalaiselle henkilöstölle. Seurasi kovaa pakkaamista ja  lähtö 
ensin Rautjärven Miettilään. Ohitimme paitsi Suomeen meneviä 
sotilasosastoja myös tulevan uuden rajan itäpuolella asuneita 
evakkoja. M atka jatkui Savonlinnaan NNKY:n talolle. Sinne 
sijoittuivat komentoporras ja  toimistot I-III sekä keskuskanslia. 
Jatkoin palveluani syksyyn. Siihen vaikuttivat k o t i- ja  kouluasi
at. Mieleeni jäi Savonlinnassa rauhan ajalta kolme tapahtumaa, 
jotka kirjaan tähän lopuksi:

- Armeijakunnan komentaja vaihtui keväällä - H.J. Siilasvuo 
tuli Talvelan tilalle. Siilasvuon nuorempi poika R olf  tuli myös 
esikuntaan; oltiin kavereita. Kerran Rolf  pyysi minua teatteri 
Olaviin katsomaan elokuvaa Suomussalmen taisteluista. Oh tosi 
vaikuttavaa, kun istuin kenraalimajuri Siilasvuon vieressä, Rolf 
toisella puolella. Yhdessä seurasimme tapahtumia, Sibeliuksen 
Karelia-sarjan soidessa vahvana taustamusiikkina.

- Olin viemässä tiedotteita tsto II:een. Koputtelin ovelle, ei 
vastausta. Avasin oven - ltn. Pasanen lähes syöksyi eteeni ja
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sanoi: ”Mitä nyt näet, et saa kenellekään kertoa!” Näin pöy
dän vieressä kaksi punaupseerin puvussa, kuulokkeet korvissa 
olevaa, mahorkkaa polttavaa suomalaista. Toisen tunsin heti, ja  
toisenkin olin nähnyt. Vesitaso vei heidät illalla itään päin. He 
eivät koskaan palanneet. Kerroin näkemäni vasta noin 50 vuotta 
myöhemmin ensimmäisen kerran.

- Olin vuorollani Esikuntakomppanian päivystäjänä 26.- 
27.6.1940. Tuli puhelu ja  käsky: ”Autoon heti kaikki paikalla 
olevat; sankoja, lapioita ja  kirveitä mukaan! Hoidatte ilm oittau
tumisen sotapoliiseille Pääskylahdessa!” Lähdettiin heti. Pääs- 
kylahdessa räjähti hieman ennen tuloamme, AKM ja  lähimetsä 
paloivat. SP jakoi tehtävät. Vedin Kalle Eevan (Eräviita) kanssa 
moottoriruiskuletkua läheisestä järvestä. Vettä tuli. Huomasim
me yhtä aikaa, kun joku mies juoksee vetämämme letkun viereen 
polvilleen ja  alkaa leikata letkua poikki. Kirosana - Kalle edellä 
ja  minä perässä. Kalle otti ryssää (luutnantin ruusukkeet, ei ko
mentohihnaa, ruskea sk-pusero, ryssän haju, saappaat ja  housut) 
kädestä lujalla otteella. Ryssä tavoitteli pistoolia, minä sain hy
vän otteen kurkusta, puristin minkä jaksoin. Tilanne selvisi - SP 
tuli ja  hoiti loput. Kysyin myöhemmin SP:n toimistosta, mistä 
ryssän upseeri oli tullut. Niitä oli ollut kaksi, molemmat hyvin 
väkivaltaisia. Välirauhan toimiin liittyi paljon asioita, joista ei 
puhuttu.

Aimo Rouhiainen (s. 1925)
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KOMENNUS SAKSAN ILMAVOIMIIN

Viipurilaisena koulupoikana minusta, entisen Valkjärven raja- 
sissin partiolaisesta tuli syksyllä 1939 Viipurin suojeluskun

tapiiriin sk-poika. Ja kun isäni, silloinen vänrikki Olavi Vanamo 
oli komennettu tai oikeastaan siirretty samaiseen suojeluskunta- 
piiriin alisotilasohjaajaksi eversti Jussi Sihvon alaisuuteen niin 
meidät kaksi vanhinta poikaa isä tietysti hommasi läheteiksi 
toimistoonsa.

Talvisodan jälkeen suojeluskuntapoikatoiminta jatkui M ynä
mäellä ja  myöhemmin myöskin niinsanottuna IS- elikkä ilmasuo- 
jelusotilastoimintana, kunnes sain kom ennuksen Lempäälään, 
jossa isäni silloin toimi samaisen eversti Jussi Sihvon alaisena ja  
hänelle alistetun X Divisioonan erillisen pst-tykkikomppanian 
päällikkönä ja  isä komensi minut taas luokseen sinne. Ja siellä 
etulinjassa, käydessämme talvella 1943 tarkastamassa pst-ase- 
mia, olikin lähin kaupunki siinä suoraan juoksuhaudan edessä 
silloinen Leningrad. Kun M annerheim sitten samoihin aikoihin 
komensi nuoret, hänen mielestään alaikäiset, takaisin koulunpen
kille, niin koulu jatkui Turussa - oppikoulun seitsemäs, ja  vähän 
ehdimme käydä myöskin kahdeksatta luokkaa, kunnes astuimme 
12.10.1943 kaksi Mynämäaen poikaa, Sillanpään M ikkoja  minä, 
komennettuina IT-kouluun Santahaminaan.

Jos ajatellaan, että minkälainen näiden kahden pojan lähtö 
sotaan luokkatovereiden (tyttöjen) saattamana ja  kukittamana 
oli, niin siihen liittyy sekä huum oria että dramatiikkaa. Me 
kaksi olimme ainoat Mynämäeltä, joille tuli erillinen komennus 
Ilmatorjuntakouluun, muut menivät jalkaväkeen. Kun olimme
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Ilmavalvontatutka ”Raija” suomalaisessa maastossa.

sitten ase ttau tuneet ju n aan  j a  juna il i ja  tuli kysym ään  litteroita ja  
näki, m ih in  pojat olivat m en o ssa  - en tiedä, koh te lia isuudesti  vai 
mistä  syystä  hän  sanoi: ” Pojat, tu lkaa  - ens iluokassa  on tilaa!”
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Ja niin me pojat matkattiin Helsinkiin komeasti ensimmäisessä 
luokassa.

Ensimmäinen yö oltiin nykyisen Pääesikunnan rakennuksissa. 
Höyläämättömistä laudoista tehdyillä makuusijoilla ja  paperipat- 
joilla nukuttiin, ja  sitten aamulla ilmoittauduttiin Santaham inas
sa. No, oliko kym m entä päivääkään kulunut kun tämä minun 
M ynämäen kaverini tuli ja  sanoi: ”Pena, siellä komennetaan 
ilmavoimiin poikia” ja  hänet on valittu sinne. Se on semmoinen 
ryhmä, olisiko kym menen miestä - ”menepä kysymään vääpelil
tä, että jos sinä pääsisit!” No minähän menin vääpelin luo - yli- 
kersantti oli hän arvoltaan, mutta hoiti komppanian vääpelin vir
kaa, esittelin itseni ja  sanoin että olen näitä purjelentäjiä - ”jaha, 
no te pääsette mukaan!” Ja niin me siirryimme ilmavoimiin.

Oli edelleen lokakuu kun saavuimme Hämeenlinnaan Suo
men kasarmille. M uutam a päivä siellä ehti kulua, olisiko ollut 
pari kolme viikkoa, niin yksi ennestään tuttu kaveri, Sauran Kalle 
Turusta, tuli ja  sanoi: ”Pena, sinä osaat saksaa, tuletko saksan
kielen tenttiin!” Eikä mitään selostusta siitä että mikä tämä aihe 
oli, että mihin meitä nyt lähetetään. Saksa oli m inulla aika vahva 
koulussa j a  pärjäsin tentissä sen verran kun tarvittiin. Me olimme 
vielä alokkaita, tukkakin oli jo  ajettu Santahaminassa ja  olimme 
aikamoisissa rytkyissä, asusteet olivat vanhoja ja  kuluneita, hy
vin vaatimattomia mutta kuitenkin täydellisiä sotilaspukuja.

Sitten mentiin varusvarastolle. ”Pojat, saatte kaikki tuli- 
teräkamppeet, alusvaatteista lähtien!” Ja niinhän meistä tuli 
komeita poikia - ilmavoimien kauluslaatat ja  kaikki. Mutta 
vieläkään ei kukaan sanonut että mikä on tämän peruste, että 
tällä lailla kohdellaan. No sitten se selvisi: ”Teidät komennetaan 
tuntemattomaan paikkaan. Teillä on johtajana upseeri ja  vasta- 
tulleista alokkaista on m ukana vähintään kuusi.” Kaksi miestä 
oli radiomekaanikkokurssilta ja  radiosähköttäjäkurssilta kaksi. 
Elikkä salaisen päiväkäskyn mukaan meitä oli yhteensä kym 
menen miestä ja  johtajana luutnantti Pätäri, Otto Arvid, synty
nyt 9.8.1914 Luumäellä. Tässä salaiseksi leimatussa kirjelmässä,
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josta pari vuotta sitten sain jäljennöksen Ilmavoimien historiaa 
kirjoittavalta everstiltä, tässä sanotaan että sotamiehiä - me o lim 
me kyllä suurin osa näistä kavereista alokkaita, me ei oltu vielä 
vannottu edes sotilasvalaa.

Nyt sitten meille annettiin täysvarustus. Hilpeyttä herätti 
syrjäisissä mutta ei meissä itsessämme se kun aseina meillä oli 
italialaiset Terni-kiväärit, tämmöiset leikkikiväärit jotka olivat 
kiinteätähtäimisiä määrätylle metrimatkalle. No, ehkä me emme 
siten tarvinneet muuta.

Sitten alkoi junamatka, pääteasemana Rovaniemi, joka  kui
tenkin oli vain välipysähdys ja  lopullinen määränpää edelleenkin 
meille tuntematon. Sinä aikana kun odotimme kuljetusta eteen
päin, niin porukan vanhemm at ja  jo  sotilaselämään tottuneet 
meinasivat että nyt lähdetään Pohjanhoviin! Että kyllä me nyt 
tässä ehdimme olutta ja  ehkä jotakin muutakin ottamaan. Ja niin 
käytiin Pohjanhovissa joka  silloin vielä oli pystyssä ja  komea 
hotelli olikin. Minä en ollut koskaan aikaisemmin niin kaukana 
pohjoisessa vielä käynytkään. Oli siis talvisaika ja  kaamos lähes
tymässä. Mutta lunta oli jo  runsaasti, täysi talvikeli kun lähdim 
me sitten autolla liikkeelle. Vieläkään ei tiedetty muuta kuin että 
jonnekin tässä mennään ja  hyvin kauas Hämeenlinnasta. Kuljetus 
oli hyvin hitaasti matelevaa ja  jonojakin oli.

Yhdellä kertaa tämä matka Rovaniemeltä Petsamon Ylä- 
luostarin lentokentälle, joka  vasta sinne päästyämme osoittautui 
lopulliseksi päämaaliksemme, ei taittunut. Välillä oltiin yötä 
majatalossa tai paremminkin jonkinlaisessa krouvissa. Siellä oli 
muitakin sotilaita, jo tka viettivät siellä yönsä jatkaakseen sitten 
matkaa valoisana aikana tai päiväsaikaan. Meitä oli limittäin tu
van lattia aivan täynnä. Reppu päänalusena siinä sitten nukuttiin 
jos nukuttiin.

Seuraavana päivänä matka sitten jatkui ja  nyt saavuimme Pet
samon lentokentälle. Sitä piti hallussaan saksalainen lentolaivue 
Luftflotte 5, komentajana kenraalieversti Hans-Jiirgen Stumpff. 
Hän muistutti ulkoisestikin nimeään, lyhyenläntä mies, mutta
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Alikersantti Vanamo.

Parkkinan jatkosodan aikainen sotasairaala nykyisessä kunnossa.
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ihmeellisintä minusta oli se, että hän ei ollut ollenkaan ilmavoi
mien kasvatti vaan maavoimien mies. Heillä oli ilmavoimissa 
pulaa korkeasta sotilasjohdosta. No eihän tämä meilläkään ollut 
vierasta, meillähän Lundqvist myös oli ihan muita miehiä, kun 
hänestä tuli Ilmavoimien komentaja. Stumpffista on otettu kuva 
silloin Petsamossa, Heinkel 111 -koneen ohjaamossa. Hänellä on 
valkoinen kenraalinlakki päässä; hän oli aikaisemmin palvellut 
kuumassa Afrikassa ja  siellähän oli tietysti ollut senvärinen lakki 
ihan paikallaan!

Me suomalaisryhmä saimme oman parakin käyttöömme ja  
tietysti meillä oli saksalainen m uona viinoineen, suklaineen 
ja  kaikkine muine tykötarpeineen - se m uona oli ihan toista 
kuin mihin me olimme tottuneet. M e hoidim m e tämän viinan 
jakelun sillä tavalla, että kun saimme sen kokopullossa ryhmää 
varten niin kortilla pelattiin että kuka sen pullon saa. Joka sen 
sitten voitti, niin hän kyllä sen jakoi kristillisesti tasan kaikkien 
kesken.Totesimme myöskin, että Saksan ilmavoimilla oli Petsa
mon lentokentällä melkein kaikki silloiset saksalaiset maalento- 
konetyypit alkaen Fieseler Storchista aina Focke W ulf Condoriin, 
jolla Viimeksimainitulla pystyttiin pitkän matkan pommitus- ja  
tiedustelulentoja tekemään. Huolto pelasi heillä hyvin ja  henki
sestä puolesta pidettiin myös huolta; heillä oli om a elokuvate
atterikin siellä. Ja niin mekin m enimm e sitten elokuviin. Ja kun 
osalla meistä oli kalju pää, millin koneella ajeltu, niin pidimme 
lakkia päässä niin kauan kunnes valot sammuivat. Täm ä filmi 
jäi minulle erittäin hyvin mieleen, ”Die grosse L iebe” mit Zarah 
Leander. Ennen tätä filmiä tuli Ufa - katsaus, jossa  sillä kertaa 
näytettiin juuri saksalaisia hävittäjä-ässiä tällä Yläluostarin len
tokentällä. He istuivat eturivissä ja  horisivat, kun näkivät oman 
kuvansa katsauksessa.

Kurssin piti jatkua, mutta sitä viivytettiin ja  viivytettiin enkä 
minäkään ehtinyt yhdellekään luennolle kun sain jo  keltataudin. 
Olin 59 kiloa kun menin sisään, mutta monta kiloa lähti pois, kun 
ruoka ei maistunut. Minut vietiin saksalaiseen kenttäsairaalaan
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ja  siellä oli mieshoitajat. Yksi ainut nainen oli ja  kävi minua 
katsomassa, hän toimi tulkkina tämä neiti tai rouva Aminoff. 
Kun olo rupesi hiukan paranemaan niin ensimmäinen ravinto oli 
tammenterhoteetä - siis Eichel-tee ja  korppua.

Siinä kun vähän aikaa olin ollut, niin minut siirrettiinkin Park
kinaan. Siellä oli yhdistetty siviili- ja  sotilassairaala. Ja siellä 
ihastuin Lappiin kun ikkunasta näkyi Parkkina-vuono ja  lumiset 
huiput. En ollut sielläkään monta päivää kun taas siirrettiin, nyt 
kenttäsairaalaan Ivaloon. Ja siellä sitten minua hoidettiin niin 
pitkälle että pääsin toipumislomalle. Ja toipumisloma osui niin, 
että olin joulun kotona Terni-kivääri komerossa! Ja lähde taas 
yksin loman päätyttyä tulemaan tuntemattomien joukossa ja  tun
temattomalla tavalla M ynämäeltä  Ivaloon! Ja koko varustus, se 
Terni-kiväärikin jälleen mukana, ja  muut jerm ut taas hymyilivät 
"osaaottavasti” .

Sotaa enemm än kokeneet pojat neuvoivat minua lähtiessäni 
lomalle, että älä välitä milloin on merkitty, että loma loppuu 
sinulla. Lähde paluumatkalle vasta silloin kun on merkitty, että 
se loppuu. Sinä et koskaan tiedä että milloin olet perillä. Kulku
neuvot on mitä on, ja  aikataulut eivät pidä. Ja niin minä lähdin, 
jälleen Suomi päästä päähän yksinään. Ja kun saavuin Rovanie
melle oli taas ruvettava kyttäämään että millä ajoneuvolla pääsee 
siitä eteenpäin. No, löytyi saksalainen tankkiautoja  sen kuljettaja 
oli yksinään; minä pääsin hänen mukaansa ohjaamoon. Mies oli 
juronsorttinen, ei paljoa puhunut, ei varmaankaan pitänyt Lapin 
pakkasista! Perille päästyä ilmoittauduin Ivalon kenttäsairaalassa. 
Maha, tänne on saapunut sanoma, että teidän komennusryhmä on 
kokonaan siirretty etelään. Se on komennettu takaisin Häm een
linnaan, koulutus on keskeytetty.” Olin juuri päässyt Ivaloon - ja  
taas Suomi päästä päähän, Ivalosta alas Hämeenlinnaan.

Mikä nyt eteen, Pinneberg? No, sain Hämeenlinnassa koulu
tuksen pommikoneen lentosähköttäjäksi ja  konekivääriampujak
si. Mutta se onkin sitten jo  eri juttu.
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Mutta mikä sen meidän Petsamon-komennuksemme taikoitus 
sitten oli? Se oli tutkakoulutus - meidät piti perehdyttää titkiin. 
Siis aivan ensimmäisten joukossa Suomessa. Tutka-nimit/stä ei 
siihen aikaan vielä edes tunnettu, tuossa salaisessa komemuskir- 
jelmässäkin käytettiin radioluotain-termiä. Suomalaiset puteni- 
met Irja ja  Raija olivat kaksi ensimmäistä alunperin saksilaista 
tutkatyyppiä. Minulta tuo tutkakoulutus jäi siis kesken -jatkoa 
olisi seurannut, mutta olin jo niin pitkällä tuolla lentosähkittäjä- 
kurssilla, että suoritin sen loppuun, minkä jälkeen minut siirret
tiin rintamalaivueeseen.

Pentti O. Vanamo (s. 1925)
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TAISTELUT HAPENENSAARELLA 
KESÄLLÄ 1944

Kun venäläiset vuoden 1944 kesä-heinäkuun vaihteessa 
joutuivat toteamaan, ettei 51. Armeijan hyökkäys Talin- 

Ihantalan suunnalla johtaisi nopeaan läpimurtoon, päättivät he 
murtaa suomalaisten puolustuksen VKT-aseman sivustoilla Vii- 
purinlahdella ja  Vuosalmella.

Kenraaliluutnantti Korovnikovin 59. Armeijan joukot aloit
tivat heinäkuun alussa hyökkäystoimet Viipurinlahden ylittä
miseksi ilmavoimien ja  voimakkaan tykistön tukem ina sekä 
suojasumutuksia runsaasti käyttäen. Rajujen torjuntataistelujen 
jälkeen kenraalimajuri A Svenssonin V Armeijakunnan joukot 
olivat 7.7. mennessä joutuneet luopumaan mm. Teikarsaaresta, 
Helansaaresta sekä lähes koko Uuraan saaristosta. Hyökkääjän 
tappiot olivat kuitenkin niin raskaat, ettei se pystynyt jatkamaan 
hyökkäystä suoraan Viipurinlahden länsirannalle sillanpään 
luomiseksi etenemistä varten edelleen länteen ja  IV AK:n se
lustaan.

Tilanteen muodostuttua jo  varsin kriittiseksi V AK:n vahven
nukseksi saapui saksalainen 122. Divisioona (Greif-divisioona), 
joka  oli erittäin tulivoimainen ja  siten rannikkopuolustukseen 
hyvin sopiva yhtymä. V AK:n komentaja 7.7. kello 13 käski 122 
D:n ottamaan Ratsuväkiprikaatilta kesken kiivaita taisteluita rin- 
tamavastuun Ykspääjoen Nisalahden lohkolla, johon keskeisenä 
osana kuului Uuraan saariston suunta.

Uuraan saaristoon kuuluva Hapenensaari oli 6.7. illalla lii
tetty HRR:n vastuulla olevaan Lihaniemen lohkoon. HRR:n ko
mentaja ev G Ehrnrooth yhdisti Hapenensaarta, Piispansaarta,
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Turkinsaarta ja  Hannustiensaarta puolustavat joukot m auri M 
Siraman johtoon Os. Siramaksi siihen saakka, kunnes saksilaiset 
ehtisivät ottaa r intamavastuun saarilla. Tuolloin II/JR1 oliHRR: 
n reservinä mantereella ja  siitä irrotettu 5.K  kenttävarustu;töissä 
Piispansaarella.

Illalla 7.7. vihollinen teki H arjuniem een voimakkaat mai- 
hinnousuhyökkäyksen, joka torjuttiin tykistön ja  suorasumtaus- 
aseiden tulella ja  lopulta rantaviivalla käydyin kiivain taisieluin. 
Kohta tämän jälkeen hyökkäsi noin pataljoonan vahvuinen vihol
linen (I/JR 185) sumuverhon suojassa yllättäen Hapenen>aaren 
länsirannalle ja  pääsi kello 20.30 pureutumaan saaren keskosaan 
ja  Hapenen kartanon alueelle. Vihollinen kaivautui nopeasti ja  
toi kookkailla maihinnousuveneillä lisäjoukkoja, vallaten ltayön 
kuluessa käytännössä koko saaren.

Saaren puolustajat, vajaa kom ppania JP 6:sta (Os. Keituri) 
sekä pieni saksalainen osasto, joka  etujoukkona oli ottamassa 
rintamavastuuta saarella, lyötiin hajalle aivan saaren pohjois
päähän ja  pieni ryhmä eteläkärkeen. Hyökkäys tuli pahinpaan 
mahdolliseen aikaan, vaihdon ollessa juuri käynnissä.

HRR:n kom entaja käynnisti heti vastatoimet - hän käski 
4./HRR:n torjua vihollisen pääsyn Hapenensaaren pohjcispään 
kautta mantereelle ja  valmistautua vastaiskuun yhdes;ä Os. 
Keiturin kanssa. Piispansaaressa oleva 5./JR 1 alistettiin Os. 
Siramalle vastahyökkäystä varten Piispansaaresta salrren yli 
Hapenensaareen tunkeutuneen vihollisen lyömiseksi.

Kyseisen heinäkuun 7. päivän hämärtyessä olin joukkueeni 
(II/5./JR 1) m ukana taas aloittamassa Piispansaaressa taempien 
asemien varustelutöitä, jo tka vihollisen ilmatoiminnai takia 
jouduttiin suorittamaan pääasiassa öiseen aikaan. Olimme juuri 
ryhtyneet työhön, kun joukkueenjohtajalta, luutnantti Tauno 
Niemiojalta tuli käsky: ”Heti pikam arssia majoitusalueelle!” 
Telttamme olivat tiheän metsän suojassa noin kilometrin päässä 
silloisesta työkohteestamme.
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Hapenensaaren taistelu 7.-8.7.1944.
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Jatkokäsky perillä kuului: ' 'Valmistautukaa liikkeellelähtöön, 
reput telttoihin, päivän kuiva muona leipälaukkuun, kypärät pää
hän ja  kaikki a-tarvikkeet mukaan!”

Joku lausui ääneen meidän kaikkien mielessä olleen kysy
myksen: "Onko se sitten vastaiskuun lähtö?” Olimme jDutuneet 
varautumaan tähän tilanteeseen ja  hetkeen, sillä taistelu en äänet 
ja  pauhu olivat usean päivän ajan pitäneet huolta siitä, ettei sota 
päässyt hetkeksikään unohtumaan. Vihollinen suuntasi Uuraan ja  
Ravansaaren vallattuaan yhä uusia joukkoja läheisten Tirkinsaa- 
ren, Vasikkasaaren, Hannustiensaaren ja  Hietasaaren vajaukseen 
sekä pyrki samanaikaisesti kaikin keinoin saamaan jilansijaa 
myös mantereelta Harjuniemessä. Kranaattien räjähdykset, 
maataistelukoneiden syöksyt, suorasuuntaustuli Ravansaaresta 
ja  muu taistelun meteli sekä m aihinnousuhyökkäyksiir liittyvät 
suojasavut ennustivat, että reservissä olevaa komppaniaamme 
saatetaan ehkä piankin tarvita.

Joukkueenjohtajamme joutuikin toteamaan, että vastaiskuun 
lähtö on edessä: "Vihollinen on iltapäivän ja  illan aikana vallan
nut Hapenensaaren ja  komppaniamme tehtävänä on oitaa saari 
takaisin. H yökkääm m e mahdollisimman pian Piispansaaresta 
salmen yli Hapenensaareen tykistön tulivalmistelun jälkeen; 
vettä ei pitäisi salmessa olla kuin vyötäröön asti.”

Siinä ei enää kysyttävää jäänyt; aseiden nopea toinintakun- 
toisuuden tarkistus, a-tarviketäydennys ja  kuiva m uonam ukaan. 
Aseistuksemme ei ollut Kannaksen taistelujen jälkeen mitenkään 
parhaasta päästä. Itselläni oli jyvän rengassuojuksella \arustettu 
sotasaaliskivääri, ja  esimerkiksi naapuriryhmän pk-anpujaksi 
määrätyllä ikäkaveriliani stm Pentti Lahnalalla ei o lu t  edes 
koko pikakivääriä. Joukkueen varajohtaja totesi vain hänelle, 
että pidä silmäsi auki, muutaman tunnin kuluttua saat varmasti 
aseen vihollisilta tai omilta. En tiedä, mitä kuulomatktn päässä 
olevat muiden ryhmien pk-miehet siitä ajattelivat.

"Liikkeelle!”-komento kuului, ja  luutnanttimme läh i rauhal
lisesti kävelemään kapeahkoa kärrytietä taistelulähetit perässään



ja  joukkueen miehet harvassa parijonossa tieuran kahta puolta. 
Vastaan tuli 34 hevosajoneuvoa, jo issa  kuljetettiin päivän tais
teluissa kaatuneita aseveljiämme taakse ja  edelleen kotipitäjien 
sankarihautoihin siunattaviksi. Siinä loppukin huulenheitto lak
kasi, kun joku vielä puoliääneen oli todennut, että noin varmaan 
meitäkin tältä reissulta tuodaan. Silloin kovempiluontoisetkin 
joutuivat sen ajatuksen eteen että niin tuodaan, mutta montako 
ja  keitä meistä. Moni taisi silloin esittää mielessään hiljaisen toi
vomuksen ylöspäin: jospa minä saisin tulla omin jaloin.

Lähtöasemiin etenimme loppumatkan ryömien ja  hiljaa, sillä 
puolen yön jälkeen taistelujen äänet olivat lähes kokonaan vaien
neet ja  taistelukentällä vallitsi eräänlainen odotusvaihe - jotakin 
on pian tapahtumassa, mutta mitä ja  missä? Edessäm m e kiilteli 
salmen vesi melkein käsin kosketeltavana ja  Hapenensaaren 
tumma kuusikko näytti olevan kovin kaukana, vaikka matkaa ei 
loppujen lopuksi ollut kuin 100-150 metriä. Vedessä kasvoi run
saasti kaislikkoa, se antoi ainakin jonkinlaista  näkösuojaa mutta 
esti myös etenemistä salmea ylitettäessä. Tiesimme vihollisen 
vastarannalla tapansa mukaan kaivautuvan nopeasti asemiin.

Äkkiä kuului oman tykistön lähtölaukausten jym inä ja  melkein 
samalla hetkellä tulivalmistelujen kranaatit iskivät vastarannalle 
räjähdysten repiessä hiljaisuuden rikki ja  lieskallaan valaistessa 
kesäyön hämärän melkein päiväksi. Sillä hetkellä, 8.7. kello 1.57 
kaikki muut ajatukset hävisivät mielestä, kun koko huomiokyky, 
voima ja  tarmo keskittyivät alkavaan toimintaan. Osa tulival
mistelujen kranaateista iski edessä olevaan salmeen ja  ainakin 
pari kolme kranaattia tuli niin lähelle, että joitakin etummaisten 
ryhmien miehistä haavoittui, mm. om a ryhmänjohtajam me ali
kersantti Olavi Salonen - ja  niin huomasin yhtäkkiä varajohtajana 
olevani vastuussa ryhmästämme.

Tasan kello 2.00 syöksyimme salmeen ja  yritimme kukin 
parhaamme m ukaan selvitä veden, mutapohjan ja  kaislikon ai
heuttamista hidasteista; aseita piti kannatella pään päällä ja  jotkut 
upposivat syvänteissä hetkeksi jopa  veden alle, kuten joukku-
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eemme taistelulähetti koipraali Veikko Hämäläinen. Vihollinen 
joutui kaislikon takia tulittamaan lähes umpimähkään ja koneki
väärien luotisuihkut pyyhkivät kaislikkoa päittemme yläpuolella, 
joten salmen ylityksessä tappiot jäivät suhteellisen vähäisiksi.

Rantaviivan tuntumassa, kaislikon antaman suojan loputtua, 
kasvoivat myös tappiot, vaikka tulivalmistelun ansiosta vihol
lisen vastarinta ei täysitehoista ollutkaan. O m asta ryhmästäni 
kaatui rantaviivalle juvalainen sotamies Tauno Paunonen saa
tuaan luodin otsaansa, ja  m yöhemmin kuulin ikätoverini koti- 
pitäjästäni, sotamies Toivo Luumin, jääneen  rannalle päähän 
ammuttuna.

Kaatuneista ja  haavoittuneista huolimatta jatkoimme rynnäk
köä saaren sisäosiin aseiden suuliekkien leimahdellessa synkässä 
kuusikossa, missä ei aina tiennyt kuka oli oma ja  kuka vihollinen. 
Joukkueemme tavoitteena oli saaren länsiranta, johon oli matkaa 
noin 300 metriä. Osa komppaniasta suunnattiin heti salmen yli
tyksen jälkeen pohjoiseen ja  osa etelään, lyömään saaren etelä
pään miehittäneen vihollisen.

Saavutimme tavoitteen vajaassa puolessa tunnissa ja  tehtävän 
mukaisesti käännyim me länsirannan tuntumassa pohjoiseen, tu
keutuen Hapenen kartanon puutarhaa kiertävään kiviaitaan. 
Kiireisen asemiin asettumisen yhteydessä totesin ryhmän kah
deksasta miehestä olevan jäljellä enää kolme -  minun lisäkseni 
pk-ampuja, ikätoverini Veikko Juutilainen Juvalta sekä ampujan 
apulainen. Kaatuneen Paunosen ohella rivistä olivat poissa ali
kersantti Salonen ja  kaksi muuta ryhmäni miestä haavoittuneina, 
ja  yksi oli taistelun melskeessä joutunut väärään ryhmään. Ryh
mäni tappiot olivat puolen tunnin aikana 50 %.

Kova taistelun meteli kuului sekä etelästä että pohjoisesta, ja  
kun saaren pohjoispään suunnasta vastaiskuun liittynyt HRR:n 
osasto - johon kuului myös vänrikki Veikko Kolivuoren, m yö
hemmän kadettikurssitoverini, joukkue - tunki siihen suuntaan 
edenneitä vihollisia etelään päin, jäivät nämä kahden tulen väliin 
ja  Juutilaisen pikakivääri teki selvää jälkeä osin pakokauhun val-
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lassa syöksyilevistä vihollisista. Osa pakeni länsirannan sakeaan 
kaislikkoon, mistä enim mät joutuivat m yöhem m in vangeiksi, 
mutta jo tkut yrittivät uimalla pelastautua Lihkariin ja  Hieta- 
saareen, minne selvinneet voitiin varmasti laskea yhden käden 
sormilla. Omalta kohdaltani tilanne tuntui vähän "kalavelkojen 
maksulta", kun olin muutamaa viikkoa aikaisem min joutunut 
Kannaksella pelastautumaan saarroksista uimalla Kaukjärven 
pohjoispään yli.

Aam uyön aikana Hapenensaari puhdistettiin vihollisesta, ja  
näin oli yhden vahvennetun m aihinnousupataljoonan kohtalo 
Viipurinlahdella sinetöity.

Om a 5. komppaniamme siirtyi 8.7. puoleen päivään mennessä 
mantereelle ja  saksalaisen II/JR 409:n osat ottivat puolustuksen 
vastuulleen, torjuen vielä 9.7. vihollisen maihinnousuyrityksen. 
Heinä-elokuuun vaihteessa, kun 122.D siirrettiin takaisin Saksan 
rintamalle, komppaniamme otti rintamavastuun Hapenensaares- 
sa ja  piti sen hallussaan aselepoon saakka. Tuona aikana Hape- 
nensaareen kohdistui epäsuoran ja  suorasuuntaustulen lisäksi 
lähinnä partio-ja  tiedusteluhyökkäysyrityksiä. Hannustiensaaren 
omistuksesta käytiin kahakointia koko elokuun ajan. Omalaatui
sena ja  lähes uskomattomana tapahtumana on mainittava kook
kaan moottoriveneen löytyminen 28.8. Hapenensaaren eteläran
nan kaislikosta ja  sen pohjalta kaksi mätänemistilassa olevaa 
venäläissotilasta sekä yksi vielä joten kuten hengissä. Hän oli 
tataarisotamies Garif Ginjatov, joka  Hapenensaaren taistelusta 
8.7. lähtien oli piileskellyt tiheän kaislikon suojassa veneessä. 
Kenttäsairaalassa hänen hengissä pysymistään seitsemän viikon 
ajan pidettiin melkein enemmän kuin ihmeenä.

Nuorena, 18-vuotiaana nostomiehenä en ymmärrettävästi 
taistelujen tapahtuma-aikana juurikaan pystynyt erittelemään ja  
arvioimaan rannikko- ja  saaristo-olosuhteiden joukolle ja  yksit
täiselle taistelijalle asettamia vaatimuksia. Oman komppaniamme 
ja  joukkueem m e varustus sekä aseistus olivat vielä Kannaksen 
taistelujen jäljiltä varsin vajavaisia, sillä konetuliaseita puuttui
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enkä muista esimerkiksi käsikranaatteja olleen lainkaan. Nämä 
puutteet korvasi ainakin 7./8.7. yöllä tykistön tehokas tulituki ja 
viime kädessä joukkomme taistelutahto ja yhteishenki, minkä 
syntyminen Valkeasaaressa ja  sen jälkeen Kaukjärvellä hajalle 
lyödyn rykmenttimme kohdalla oli jonkinlainen ihme. Yleisenä 
edellytyksenä vastahyökkäyksen onnistumiselle oli, että se pys
tyttiin toteuttamaan niin nopeasti ettei viholliselle jäänyt aikaa 
puolustuksensa järjestämiseen.

Hapenensaareen tuli mielessäni uutta ulottuvuutta, kun sain 
käsiini saaren omistajasukuun kuuluneen toimittaja-kirjailija 
Benedict Zilliacuksen teokset Vuoren varjo ja  Kertomus ka
donneesta saaresta; jälkimmäinen nostalginen muistelmakirja 
kirjoittajan lapsuuden paratiisisaaresta aina sen menettämisen 
aiheuttamiin tuntemuksiin saakka. Kirja oli aikanaan myös 
Finlandia-palkintoehdokas. Jatkosodan loppuvaiheessa Zillia
cus toimi kenttätykistön tulenjohtajana Portinhoikan alueella ja  
hänellä oli tilaisuus vielä heinäkuun 1944 loppupuolella käydä 
Hapenensaarella saksalaisten yhdysupseerina toimineen veljensä 
Henrikin kanssa.

Kun me 5./JR l:n aseveljet saimme vuonna 1991 tilaisuuden 
20-25 miehen voimin palata Hapenensaareen vanhoja muistoja 
verestämään ja  kun onnistuimme saamaan oppaaksemme Bene
dict Zilliacuksen, vasta silloin meille lopullisesti selvisi, miten 
monella tavoin erikoislaatuinen ja muistorikas oli tuo saari, jos
sa taistelimme ja jota puolustimme, kun isänmaamme kohtaloa 
ratkaistiin.

Lauri Viikko (s. 1925)
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ERÄÄN KENRAALILUUTNANTIN 
SOTILASURAN ALKU

Runsaat 42 vuotta kestäneen sotilasurani alku oli tavallisuu
desta poikkeava, jopa siinä määrin että se antoi aiheen ihan 

lehtijuttuunkin. Forssan Lehdessä kertoi TK-rintamakirjeenvaih- 
taja Arvo Laro tuoreeltaan seuraavaa:

”Tänään syyskuun 26. päivänä [1941] oli Petroskoin rinta
malla erään raskaan tykistöpatteriston kom entopaikan edustalla 
harvinainen tilaisuus. Patteriston "pikku majuri” , 15-vuotias 
vapaaehtoinen Lauri (Lassi ) Koho pääsi tykkien jymähdellessä 
ja  konekiväärien rätistessä ripille käytyään viime sotaviikkojen 
aikana patteristonsa pastorin, luutn. Jousimaan luona rippikou
lun. ...

”Pikku majurin” sotaanlähtö kesäkuussa oli sekin varsin 
erikoislaatuinen. Lauri Koho on kengityssepän poika Elisen- 
vaarasta ja  hän asui sodan syttyessä evakkona Tammelassa. 
Vanhemmiltaan hän lienee saanut luvan lähteä lähettipojaksi 
sotaan, mutta vanhempien lupa ei lkp:ssä riittänytkään. Tykistö- 
patteristossa, johon Lauri poika Matkun asemalla pyrki lähetiksi, 
ei häntä tahdottukaan ottaa riviin. Mutta Lauri oli sisukas poika 
eikä hevillä luopunut aikomuksestaan. Hän kätkeytyi " jänikse
nä” , salamatkustajana, patteriston kuljetusjunaan ja  pääsi kuin 
pääsikin sen mukana melko pitkälle. Kun hänet vihdoin huom at
tiin, ei patteriston komentaja majuri H[allakorpi] enää hennonut 
lähettää poikaa takaisin. Olihan viime sodassakin ollut mukana 
reippaita poikia esikuntalähetteinä. Ja niin tuli vapaaehtoisesta 
Lauri Kohosta, oppikoulun viidesluokkalaisesta, patteristoup- 
seerin lähetti.
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Konfirmaatiotilaisuus Matrosan kylässä Petroskoin tiellä 25.9.1941. Oi
kealla konfirmoija, Rask. Psto 15:ta pastori, luutnantti Matti Jousimaa, 
konfirmoitava Lauri Koho asennossa hänen edessään. Tilaisuuden todis
tajana patteriston tulenjohtue. SA-kuva.

Lauri-poika joutui patteristonsa mukana sodan alunsa K an
nakselle. Hän oli mies muiden m ukana Ensossa, Konrunsuolla 
ja  Simpeleellä, ja  Hiitolan Pukinniemen läpimurtoa valmistelta
essa. Laurin patteristo oli yksi niistä patteristoista, jotka useiden 
vuorokausien yhtämittaisella tykistötulella möyhensivät läpi- 
murtoaukon ryssien linnoitusvyöhykkeeseen. Täm ä peloton ja  
kätevä nuorukainen seurasi aina valmiina ja  valppaana lähettinä 
patteristoaan sen monisuuntaisella matkalla Hiitolasta Antreaan, 
Kämärälle, Koivistolle, Kivennavalle ja  lopuksi Petroskoin 
tielle. Tammelan ja  Forssan isokokoiset, hyvänsuova: miehet, 
joista patteristo oli kokoonpantu, ristivät reippaan lähetin ”pik- 
ku majuriksi” . Tärkeiden säätietojen välittäminen tulipattereille
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ammunnan täydellistä valmistelua varten oli hänen tärkeimpiä 
tehtäviään ja  sen hän suorittikin täsmällisesti ja  tunnollisesti. 
Kun patteristo sitten lähti raskaine 150 m m m  uudenaikaisine 
haupitseineen Petroskoin tielle, tarjosivat yhä uudet ja  uudet 
paikkakunnat marssitien varrella ”pikku majurille” mielenkiin
toista nähtävää.

Sotaretken aikana ryhtyi patteriston pastori, luutnantti Jou
simaa, huolehtimaan ”pikku m ajurin” asioista j a  pani pojan 
rippikouluun. Viikkojen ja  kuukausien aikana sai Lauri-poika 
leiriteltassa kristillistä uskonopetusta ja  oli lopulta kypsä konfir- 
moitavaksi, laskettavaksi ripille. Varmaan tämä erikoislaatuinen 
rippikouluopetus sodan ankarien kasvojen alla painui lähtemät
tömästi pojan mieleen.

Mutta ”pikku majuri” ei saanutkaan lapsen papereita, vaan 
hänestä tuli rippikoulun käynyt nuorimies. Siviiliinlähtöpäivä- 
nä koottiin tulenjohtue komentajan teltan luona kahteen riviin.

‘ROSKO 1 \

S I M A N  IST O

( K A O J A  \

SOUTJÄRVl

*} TIHQjfrlSrA 

'A  K A M.

KAI A JOKI

Matrosan kylä (kartan vas. yläkulmassa) sijaitsi puolivälissä Prääzää ja 
Petroskoita.
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yu/_,aytZZ-^- a yZ s  — JtCotsi. -
/̂ ■■Lec^t* . CU**tZu» ^4 . ^  /tZZ~#~t~4M  ̂tJjLa

^ fe e iy /te p Z  $C&yZZt ■'j/LtHU*'** sH.ct.0UK/
\/$& *& . /& ' '**' /-L-t,.aZu

y  * '  , h
/  . ^ 'i '/i-/Ä'«- yyiA. &£Lc~tj i,&.'
C ;4

4 - / '  ^
> ,  ,—  - / ^ - ° J # \../. e Z C-a- y**" •'*. » '-’•-< <*->•<*.> H S * / NtA

%  /?■ // i C H ä ) * !
/T € 4 i

Pastori Jousimaalta saamani konfirmaatiotodistus Tammelan kirkkoher
ran K. Korpelan 5.10.1941 täydentämänä.

Veisattiin virsi ”Joutukaa sielut” ja  patteriston pastori suoritti 
konfirmatiotoimituksen. Tykit jymisivät valtavasti ja  konfirma- 
tiopaikalle kantautui kiivas konekiväärien rätinä noin kilometrin 
päästä, jossa  suomalaiset hävittäjät kävivät voitokasta ilmatais
telua viholliskoneita vastaan. Sillä tavoin tuli Lauri Kohosta 
kristillisen seurakunnan täysivaltainen jäsen. Tykkimiehet olivat 
liikuttuneita. Täm ä vakava ja  erikoislaatuinen ripillepääsy koski 
heiliinkin.”

Ja samaisen Forssan Lehden toisessa numerossa Forssan lot- 
tien toimintaa johtava opettajatar Hilma Kivikoski kertoi lehden 
toimittajalle:
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”Tässä näette pienen kauniin Uuden testamentin, jonka Fors
san lottien puolesta lähetän rippilahjaksi Forssan joukkojen nuo
rimmalle, 15-vuotiaalle Lauri K oholle .... Pojan esimiehet pitävät 
kovin hänestä. Hän on rohkea ja  reipas. Kirjeessä, joka seuraa 
lahjaamme, lausumme ilomme, että vielä elää poikasten povessa 
sotilaspojan reipas ja  rohkea mieli niin pelvottomana, että se vie 
sinne vaarojen keskelle miehisten miesten joukkoon.”

Konfirmaation jälkeen minut yhdessä toisen vapaaehtoisen, 
Valkeakoskelta kotoisin olleen 16-vuotiaan Valter Heinosen 
kanssa siirrettiin takaisin siviiliin varttumaan. Alussamainitussa 
reportaasissaan Arvo Laro kertoo: ”Ja sitten koittaa lähdön hetki. 
Pojat kiipeävät autoon. ”Pikku majurilla” on venelakki ja  pistooli 
komeasti vyöllä. Vähän kookkaammalla Heinosella on täysi va
rustus ja  italialainen kivääri.

Tykit jymisevät. Rykmentit rynnistävät kohti Petroskoita. 
Kaksi sotilaspoikaa heiluttaa hyvästejä etääntyvästä kuorma-au
tosta. Tammelan ja  Forssan vanhojen tykkimiesten mieli on hie
man apea, mutta samalla myös keveä. Tuli jo  niihin poikiin niin 
totuttua. Mutta sielläpä ovat kotona turvasssa ja  varttumassa.” 

Ehtoollista en konfirmaationi yhteydessä saanut, kuten ohei
sessa Matti Jousimaan allekirjoittamassa ripillepääsytodistuk
sessa kerrotaan. Se järjestyi 5.10.1941 Tammelassa, rintamalta 
paluuni jälkeen.

Lauri Koho (s. 1926)
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SOTAVUOSIEN KOULULAINEN

Talvisota 1939-1940

alulaisetkin kokivat sodan uhkan jo loppukesällä 1939.
euvostoliitto oli alkanut esittää vaatimuksiaan Suomelle, 

ja  aloimme nostaa puolustusvalmiuttamme. Kotini sijaitsi silloin 
Viipurin ja Pietarin välisen radan varrella lähellä Kämärän ase
maa. Loppukesällä täyttyivät Karjalan kannaksen tiet ja  myös 
maatilamme metsät ylimääräiseen sotaharjoitukseen osallistu
vista sotilaistamme. Totta kai me koululaiset seurasimme taiste- 
luharjoituksia ja  keräilimme kasoittain hylsyjä sekä pudonneita 
paukkupatruunoita.

Kansakoulumme aloitti syksyllä toimintansa. Vihollisen 
hyökkäystä kuitenkin aavisteltiin. Olimme saaneet tietoja venä
läisten joukkojen keskittämisestä rajoillemme. Koulussa teimme 
käsitöissä kaasuhyökkäyksen varalta oman kaasunaamarin. Se 
oli flanellikankainen pussi, jonka sisään laitettiin uunista puuhii
liä, ommeltiin pussin suu kiinni ja  varustettiin pussi kiinnitysnau- 
hoilla. Saimme myös ohjeita ilmahyökkäyksen varalta. Viipuriin 
teimme luokkaretken junalla katsomaan uutta kotimaista eloku
vaa Jääkärin morsian.

Muistan elävästi, miten marraskuun viimeisenä päivänä met- 
säntakainen taivaanranta alkoi loimuta ja  vaimea tykkitulen ku
mina kantautui pihallemme. Neuvostoliitto oli hyökännyt pienen 
Suomen kimppuun. Viholliskoneet lensivät ylitsemme pommit
tamaan Viipuria ja  maamme muita kaupunkeja. Kuuntelimme 
muutaman päivän ajan, mutta kun evakuointia ei järjestetty, 
lähdimme parin matkalaukun kanssa Kämärän asemalleja sieltä 
junalla kohti Viipuria. Normaalisti matka Viipuriin kesti puolisen
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tuntia. Nyt se otti monta tuntia, sillä viholliskoneiden tulittaessa 
junia oli välillä juostava lumiseen metsään ilmasuojaan.

Viimein saavuimme Viipurin asem alle ja  näimme, miten pom 
mitetun kaupungin korkeat kerrostalot loimusivat ilmiliekeissä. 
Pakomatkamme jatkui junalla  Keski-Suomeen ja  sieltä Vaasaan 
asti. Pakkorauhan 13.3.1940 jälkeen siirtoväkeä asutettiin eri 
puolille Suomea, ja  perheem m e sijoituspaikaksi osoittautui 
Pomarkun kirkonkylä, jonne isä alkoi heti suunnitella uutta 
kotirakennusta. Isänm aam m e jälleenrakennustyö ja  puolustus
valmiutemme kehittäminen käynnistyivät. Kävin Pomarkun 
kirkonkylän kansakoulua ja  osallistuin varsinkin kesällä 1940 
ja  1941 suojeluskunnan poikaosastojen ohella aloitettuun soti- 
laspoikatoimintaan sekä nuorten talkoisiin. Harjoittelimme mm. 
ilmasuojelutoimintaan kuuluvaa tähystystä palokunnantalon 
tornissa.

Jatkosota 1941-1944

Kesällä 1941 rupesimme valtaamaan takaisin meiltä ryöstettyä 
Karjalaa. Aloitin kansakoulun Pomarkussa, mutta jo  syksyllä isä 
haki meidät evakosta takaisinvallattuun Viipuriin. Kävimme heti 
katsomassa hävitettyä kotiamme Kämärällä, jonka lähimaasto oli 
tuhottua korsualuetta ammuskasoineen ja  raivaamattomine mii- 
nakenttineen. Olimme varovaisia, koska alue oli vielä siviileiltä 
kiellettyä, mutta silti jokin räjähti ja  sain pieniä sirpaleita käsi
varteeni. Se sidottiin ja  lastoitettiin Viipurin sotilassairaalassa.

Lukuvuoden 1941-42 kansakoulu ei alkanut ennen kuin tal
vella, koska viipurilaisia perheitä palasi vasta vähitellen kotikau
punkiinsa. Oppikoulut käynnistyivät syksyllä 1942.

Koulunkäynnin ohella tarvitsimme ajan hengen mukaista 
valmiustoimintaa. Takaisinvallatuilla alueilla ei ollut jä r jes 
tettyä sotilaspoikatoimintaa, joten perustimme veljeni ja  minä 
partiolippukunnan Viipurin Nuotiopojat. Retkeilimme rohkeasti 
Viipurin ympäristössä saaristoa myöten ja  harjoittelimme selviy-
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tymistaitoja. Ilmoittauduimme myös vapaaehtoisiksi läheteiksi 
läheiseen sotilaspiirin esikuntaan ja  saimme koulupojille soveltu
via helppoja lähetintehtäviä kaupungin alueella. Ilmasuojeluteh- 
täviin pääsin vasta seuraavina vuosina, kun viholliset aloittivat 
taas aktiiviset pommituslentonsa.

Lukuvuosi 1943-44 oli viimeinen kouluvuoteni Viipurissa. 
Olin oppikoulun toisella luokalla ja  osallistuin vapaaehtoisesti 
yöpartiointiin kaupungin kaduilla. Tehtävänämme oli valvoa 
talojen valaistusta ja  puuttua tilanteeseen, jos näimme pimentä- 
mättömiä ikkunoita, jo tka loistivat kuin merkkivalot pommitus- 
koneille.

Olimme jo  syksystä 1941 tottuneet itse suojautumaan pom 
mituksienkin aikana. Asuim m e silloin tilapäisesti puutalojen 
kaupunginosassa, ja  muistan miten öisin piti m ennä ulos ja  
maastoutua sirpalevaaran takia. Kerrankin makasin tiiviisti kal
lion kupeessa, kun pom m it räjähtelivät ja  viisi puutaloa paloi 
aivan lähellä.

Pakenimme terroristivaltaajia 1944 Lahteen, ja  jatkoin kou
lunkäyntiä Lahden lyseossa. Pakkorauhan jälkeen sotilaamme 
palasivat kotiin ja  koulumme lukioasteelle tuli takaisin oppilaita 
jotka pitivät päällään kuluneita sotilasvaatteita, koska siviiliasus- 
teet olivat jääneet pieniksi. Myös sodasta palaavilla opettajilla oli 
aluksi yllään sotilasasuja.

Neuvostoliitto vaati suojeluskuntatoiminnan ja  sen poika- 
osastojen sekä sotilaspoikatoiminnan lakkauttamista. Vasta 
1987 ryhdyimme viettämään kansallista Veteraanipäivää, jolloin 
sotiemme veteraanit alkoivat kouluissakin kertoilla arvokkaasta 
maanpuolustusperinteestämme sotamuistoineen. Sotavuosien 
koulupojat ovat elvyttäneet sotilaspoikakiltoja vaalimaan ja  
kertomaan suomalaisen nuorison työstä isänmaamme vapauden 
puolesta. Sotilaspoikien valtakunnallinen perinneliitto on ansain
nut jatkuvan tukemme .

Jaakko Linnankivi (s. 1930)
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SALAOJITUSTA 
KESÄKUUSSA 1944

Isäni, agronomin ja  Viipurin vieressä sijaitsevan Yliveden tilan 
omistajan Lauri Pullisen salaojitushimo pääsi oikeuksiin vasta 

sota-aikana. Silloin oli saatavana todella halpaa työvoimaa eli 
sotavankeja.

Kesäkuun 1944 koittaessa Viipurin maalaiskunnan alueen 
sotavankileirit tarjosivat taas miehiä haluttuihin maataloustöi
hin. Edellisen kesän kaalikaupat olivat tuoneet perheelle edes 
vähän markkoja, jo ten  oli aika kaivaa esiin vanhat suunnitelmat 
ja  kartat.

Me, koulumme aloittaneet kaksi veljestäkin, Lauri ja  minä, 
olimme jo  miesten kirjoissa - em m e käyneet enää naisten sau
nassa j a  hevosetkin tottelivat. Ja voimat riittivät salaojaputkien 
jakamiseen ojan reunalle, ja  saimme kokeilla jopa  putkien laskua 
höylätylle pohjalle.

Talven yli olleiden tuttujen vankien lisäksi tuli Juustilasta 
venäläisiä niin, että heitä oh yksitoista rivissä aamulla kello seit
semän töitä jaettaessa. Kyllä tsuhnien kapeat lapiot ja  kapea oja 
naurattivat aron poikia. - Ei pysy oja kunnossa, ei pysy, hieman 
suomea oppineet sanoivat.

Parjasen Oskari sieppasi ensimmäisestä Talin asemalta hae
tusta putkikuormasta kym m enkunta  Salon tiilitehtaan putkea 
höylätyn uran pohjalle, heitti karkeaa hiekkaa päälle ja  sanoi: 
- Ei tarviikkaan pysyä! Näettekös - mitäs nyt sanotte?

Niin alkoi työ luistaa. Koulupoikina haimme hevosilla ke- 
veitä putkia asemalta, jaoim m e niitä penkalle ja  vangit harvaan 
tahtiin nostivat ojista maata. Pohjaa höylättiin, syvyysmerkkejä
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sihdattiin, putket pääsivät sadaksi vuodeksi m akuulle ja ojaa 
peitettiin.

Kesäkuun yhdeksäs 1944 sarasti. Kuuden jälkeen olimme aa- 
mupuurolla, ja  kaikki tuijottivat Kyöpelinvuoren yli itään. Siellä 
oli sota alkanut murista.

Työt eivät luistaneet, hiljakseen lensi savi ja  vähän väliä ve
näläiset pitivät kokouksiaan.

Kesäkuun kymmenentenä, seuraavana aamuna heti kello seit
semän jälkeen, alkoi rummutus ja  ilman värinä kuului samaan 
tahtiin.

Venäläiset löivät lapiot, niin leveät kuin kapeatkin multaan ja  
huusivat STRAIK, lakko!

Äitini, joka osasi venäjää, kutsuttiin hätiin.
Venäläiset työnsivät eteen äänitorvensa Andrein. Työntäjä oli 

ryhmän kommunistisen solun politrukki.
- Puna-armeija tulee ja  tappaa teidät valkobandiitit. Me emme 

porvareille ojaa kaiva!
Äitini, tarvittaessa melko tulinen daami, piti pienen taide- 

paussin.
- Niin tulee ja  tappaa meidät. Mutta kyllä se tappaa teidätkin. 

Te olette pettäneet Stalinin ja  Puna-armeijan ja  ne tappavat teidät. 
Töihin siitä!

Pitkän hiljaisuuden ja  sitten tunnin pölinän jälkeen lapiot 
nousivat ja  etenkehtainen laiska työ jatkui.

Isä, jonka asemapaikka oli esikunnassa läheisessä Viipurissa, 
ajoi työt esikunnassa jaettuaan autolla kiivaasti pihaan:

- Työt seis, venäläinen tulee läpi! Metriäkään ojaa ei heille 
kaiveta.

- Minulta menee arvovalta, sain heidät juuri työhön, äiti kertoi 
m yöhemmin meille pojille sanoneensa isälle.

- Tässä menee pahempaa, tässä voi mennä henki. Sähkömoot
torit, maatalouskalut ja  rehut hevosiin ja  Talin asemalle. Salaoja- 
putket siitä vaunusta metsään ja  tavarat tilalle.
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Näin tehtiin. Vakinaiset tutut venäläiset auttoivat ja  salaoja- 
musikat marssitettiin leirille. Asemapäällikkö pullikoi, mutta 
tutun isännän sana painoi ja  tämä huutava isäntä painui työ
maalleen Viipuriin.

Siihen vaunuun nousivat leveät ja  kapeat lapiot, höyläys- 
kauhan terät ja  laskukoukku varret irrotettuina. Varsipuuta on 
Hämeessäkin, tiedettiin. Paljon siihen mahtuikin tavaraa, eihän 
ollut talon väen ensimmäinen evakkomatka.

Pääsin 1990-luvulla katsomaan entisiä Yliveden tilan maita. 
Ei ollut merkkiäkään salaojituksen harjoittelusta vuonna 1944. 
Nykyiset isännät olivat viisaasti kyllä vetäneet jättiauralla avo- 
viemärin juuri lautatolpilla ja  syvyystikuilla aikanaan merkityn 
mutta kesken jääneen kokoojaojan paikalle. Saarelan suuren 
karjakolhoosin paimenten vahtima nuorikarja nyhti ruohoa, ja  
ruskea lantavesi norui ojaa pitkin Kilpeenjokeen.

Olisikohan Talin asemalla muun rojun keskellä vielä ollut 
kasa tiilimurskaa? Ei tullut katsotuksi.

Muuten - tämä on melko historiallinen pelto. Sille ampui ke
säkuun 1944 lopulla majuri M ikkolan raskas psv-komppania vii
si venäläistä panssaria tuleen ja  otti kolme ehjänä suomalaisten 
käyttöön. Ilman omia tappioita. Ja sen reunaa pitkin kävelytettiin 
syyskuun alussa 1944 Juustila-Portinhoikka -tietä Suomen rau- 
hanvaltuuskunta vanhan pääministeri Antti Hackzellin johdolla 
tekemään toista Moskovan rauhaa.

A ntti Pullinen  (s. 1935)
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PIENEN POJAN MUISTIKUVIA 
SORVALISTA 1942-1944

Viipurin takaisinvaltauksen jälkeen m uutim m e kaupunkiin 
melkein heti, kun se oli mahdollista. Olin leikkikouluikäi- 

senä Toukolassa. Isoisäni omistamasta suuresta omakotitalosta, 
missä olimme asuneet ennen talvisotaa, oli pommitusten jäljiltä 
pystyssä vain kivijalka. Massiivisen kerrostalon pääty on nyt 
osittain talomme kohdalla. Vuonna 1942 saimme keittiön ja  
kamarin käsittävän asunnon Sorvalista Pajuniityntieltä Mälkiän 
talosta. Vanhempani ja  minä asuimme talon toisessa ja  Mälkiät 
toisessa päässä. Oli myös kasvimaa, halkokuuri, puucee ja  kom 
posti. Sauna oli hajonnut talvisodassa. Vastapäätä meitä Touko- 
tiellä asuivat Tikat. Heidän vanhempi poikansa Seppo Tikka, jo l
ta olen saanut varsinkin tapahtumien päivämääriä, oli silloin noin 
15-vuotias. Kesäkuussa 1944 m olemm at talot muiden mukana 
tuhoutuivat omien pommituksessa ja  tulituksessa. M yöhemmin 
tämä osa joutui Neuvostoliiton armeijan kasarmialueeksi.

"Vanginvartija”

Isäni oli ammatiltaan kivimies ja  korvasairauden takia vapau
tettu asepalveluksesta. Ennen talvisotaa hän oli ollut töissä Vii
purin kaupungilla sekä linnoituksia rakentamassa. Vuosina 1942- 
44 isäni teki Viipurissa katukiveyksiä apunaan todennäköisesti 
Gruusiasta kotoisin olevia sotavankeja. Lounasaikaan hän tuli 
kotiin syömään vangit mukanaan, ja  minä olin sen aikaa ulkona 
asennossa kuin vartiomies vankien tekemä puupyssy Olallani ja

104



vangit ryhmänä minun takanani. Isästä tehtiin näin myös vankien 
vartija. Vangit olivat muistikuvani mukaan hyvin nuoria poikia, 
ei juuri paljon teini-ikäisiä vanhempia. Koska ruokaa oli vähän, 
pojat kävivät tonkimassa meidän ja  lähitalojen komposteja. Ti
kan m am m a antoi pojille tuoreita haileja, kun oli nähnyt heidän 
syövän tunkiosta mm. kalojen päitä.

Pojat askartelivat minulle erilaisia puisia leikkikaluja, puu- 
pyssyn lisäksi mm. luikertelevan pitkän matokäärmeen, jonka 
puupalikoiden läpi meni naru. Isäni ei ollut koskaan ampunut 
laukaustakaan. Vartiopäällikkö oli tiedustellut, mitä hän tekee jos 
joku yrittää karata. ”Heitän patruunat perään” , oli vastaus.

Isäni kohteli vankeja hyvin, joten pelkoa karkureista ei var
mastikaan ollut. M yöhem m inhän kävi ilmi, että jotkut vartijat 
olivat kohdelleet vankeja huonosti. M uuten vangit pyrkivät 
”keskustelemaan” kanssani erilaisin käsimerkein, mm. näyttä
mällä miten perhoset surraavat heidän kotiseudullaan. Siitä luu
len poikien tarkoittaneen, että he ovat kotoisin Neuvostoliiton 
eteläosista. Vaikka aikanaan selvisi, että Neuvostoliiton sotilaat 
olivat tehneet raakuuksia ja  hirveyksiä valtaamillaan alueilla, on 
minun vaikea hyväksyä, että nämä nuoret vangit olisivat olleet 
raakalaisia. Pikemminkin olen tuntenut heitä kohtaan sympatiaa 
ja  sääliä. Olen myös miettinyt, mikä oli vankien kohtalo heidän 
palattuaan Stalinin hirmuhallinnon alaisuuteen.

Muita muisteloita

Rautatie kulki silloin lähellä asutustamme. Sen penkereillä 
kokeilin ensimmäisen ja  ainoan kerran kuivista koivunlehdistä 
käärittyä sätkää. Pyöreän Tornin vierestä lähteneet sotalapsikul- 
jetukset jäivät hyvin mieleeni - moni lapsi itki silloin sydäntäsär
kevästi. Traaginen tapahtuma muistissani on auton alle jääneen 
leikkikoulukaverini hautajaiset.
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Kesäkuu 1944: toisen kerran evakkoon

Kesäkuulta 1944 muistan hyvin, kun Viipurin yllä leiju valo- 
ammusten meri. Samoin Sorvalin tykistön voimakas amnunta, 
mitä pyrin seuraamaan ja  " ihailemaan” ulkona - lapsen mielessä 
se oli kuin ilotulitus. Siitä ei kuitenkaan tullut mitään, koska 
äitini raahasi minut sisään kuuriin. Lähellä sijaitsevalla haataus- 
maalla olimme hakeneet suojaa hautakivien seasta.

Isäni ja  Seppo Tikka lienevät olleet viimeisiä siviilejä pääs
tyään sunnuntaina 18. päivän illalla kello 18 rekka-auton avalla 
Lappeenrantaan. Sotilaita oli jo  tullut Sorvaliin ja  ilmoittaneet, 
että ryssä on noussut maihin Makslahdessa. Kivisillan taistelui
hin ei silloin ollut enää kuin m uutama päivä. Me o lim ne  läh
teneet äitini kanssa vähän aikaisemmin myös Lappeenrantaan. 
Muistan lähdön hyvin - pieni nyssäkkä mukana kuorma-auton 
lavalla. Tavarat oli käsketty jättää ulos, mistä autojen pii niitä 
noutaa. Autot olivat kuitenkin Lappeenrannassa ja  tavarat jäivät 
noutamatta. Pappi oli kyllä hoitanut kuljetuksen omille tavaroil
leen.

Lappeenrannasta meidät sijoitettiin aluksi, ennen Hekinkiin 
siirtymistä, maalaistaloon Ryttylään. Talon väki kohteli meitä 
erittäin hyvin. Talkkuna ja  pitkä piimä olivat herkkuruokcani.

Yrjö Karjalainen  (s. 1936)
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