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Talvisota ja sen taustoja
 Vanhan sanonnan mukaan uuden 
sodan siemen kylvetään edellisen rau-
hanteossa. Tämä pitää paikkansa myös 
talvisodan osalta, sillä Tarton rauhassa 
neuvotteleva vastapuoli Neuvostoliitto 
joutui taipumaan rauhanehtoihin, jotka 
jäivät kaivertamaan maan poliittisen 
johdon ajatusmaailmaa.

1930-luvun alussa Suomi ja Neu-
vostoliitto olivat solmineet keskinäisen 
hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka 
pitävyyteen Suomi luotti varauksetta. 
Maidemme välit olivat suhteellisen 
hyvällä tolalla tultaessa 1930-luvun 
puoliväliin, mutta taustalla eli kuiten-
kin koko ajan epäilys Neuvostoliiton 
luotettavuudesta. Epäilys osoittautui 
täysin aiheelliseksi sen jälkeen, kun 
Euroopassa alkoi tapahtua suuria asi-
oita Hitlerin päästyä valtaan Saksassa 
1933. 

Kommunistinen diktatuurivaltio 
odotti hiljaa suotuista aikaa suunni-
telmiensa toteuttamiselle. Sen tarkoi-
tusperistä Suomen suhteen päästiin 
lopullisesti selville kevään ja kesän 
1938 aikana, kun Neuvostoliiton Hel-
singin lähetystön virkailija Boris Jart-
sev taivutti Suomen neuvottelemaan 
kanssaan. Tällöin kävi Suomelle sel-
väksi, että itäinen naapurimme pyrki 
saamaan maassamme sekä poliittista 
että alueellista jalansijaa.

Maavoimien kehittäminen 
laiminlyötiin
Suomi oli koko 1930-luvun laimin-

lyönyt puolustuslaitoksensa kehit-
tämisen lukuun ottamatta laivastoa. 
Maavoimien valmius oli joka suh-
teessa ala-arvoinen. Laiminlyönnit 

maksettiin sitten talvisodassa suo-
malaisen sotilaan verellä. Kesällä 
1939 valtakunnan johto heräsi jossain 
määrin ja Karjalan kannasta linnoitet-
tiin kiireisesti vapaaehtoisin voimin. 
Elokuussa 1939 armeijasta siviiliin 
päässet ikäluokat kutsuttiin takaisin 
palvelukseen heti syyskuun alussa, 
kun Saksa oli hyökännyt Puolaan, ja 
muutenkin näytti siltä, että sota saattaa 
tulla myös Suomen osaksi. 

Neuvostoliitto oli pakottamalla saa-
nut tukikohtia Baltiasta, ja kun Neu-
vostoliitto ja Saksa olivat solmineet 
salaisen sopimuksen etupiirijaosta, 
alkoi Suomen painostaminen tosis-
saan. Lokakuun 5. päivänä sai Suomen 
hallitus kutsun lähettää valtuutettunsa 
Moskovaan neuvottelemaan ”konk-
reettisista poliittisista kysymyksistä”. 
Neuvostoliitto esitti vaatimuksia, mm. 
alueluovutuksia ja aluevaihtoja, joihin 
Suomi ei voinut suostua.

YH toteutettiin 
lokakuussa 1939 
Kun Suomessa tajuttiin tilanne, 

kutsuttiin lokakuun alkupuolella ase-
kuntoiset miehet Ylimääräisiin Har-
joituksiin (YH), mikä käytännössä 
tarkoitti sitä, että puolustusvoimissam-
me toteutettiin täysimittainen liike-
kannallepano. Lokakuun puolivälistä 
alkaen olivat joukkomme pohjoisinta 
Suomea lukuun ottamatta siirtyneet 
suunnitelmien mukaisille puolustuslin-
joille. YH:n aikana jatkettiin kuumei-
sesti linnoitustöitä kautta rajaseudun, 
erityisesti Karjalan kannaksella, mutta 
läheskään kaikkea ei ehditty ennen 
sotaa saada valmiiksi.
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Neuvottelut Moskovassa eivät edis-
tyneet, sillä Neuvostoliitto pelkästään 
saneli, mitä se vaati. Joka kerta suo-
malaiset voivat vain todeta, että ehdot 
ovat liian kovat, eikä niihin voida alis-
tua. Marraskuun lopulla Neuvostoliitto 
syytti Suomea rajaprovokaatiosta, ns. 
Mainilan laukauksista. Se syytti Suo-
men ampuneen tykistöllä yli rajan ja 
surmanneen neuvostosotilaita. Suomi 
vakuutti syyttömyyttään, mutta sillä ei 
ollut mitään vaikutusta. Vasta paljon 
myöhemmin Venäjällä myönnettiin, 
että Mainilan laukaukset ampui puna-
tykistö itse. Neuvostoilmavoimat louk-
kasivat useita kertoja Suomen ilmati-
laa ja 27. marraskuuta Neuvostoliitto 
sanoi yksipuolisesti ja sopimuksen 
vastaisesti irti hyökkäämättömyysso-
pimuksen. Tämän jälkeen oli selvää, 
että edessä on sota.

NL hyökkäsi 
ilman sodanjulistusta
Neuvostoliitto hyökkäsi ilman so-

danjulistusta Suomeen marraskuun 
viimeisen päivän aamulla ja ilmapom-
mitti useita kaupunkeja eri puolilla 
eteläistä Suomea. Hyökkääjä aloitti 
sodan totaalisena. Itärajan takana oli 
kenraali Meretskovin johdossa neljä 
armeijaa. Kannakselle tuli 7. Armeija, 
johon kuului 12 divisioonaa ja kolme 
panssariprikaatia sekä runsaasti tu-
kevia joukkoja. Aunuksen Karjalasta 
lähti hyökkäämään 8. Armeija, johon 
kuului kuusi divisioonaa ja kaksi pans-
sariprikaatia. Vienan Karjalassa oli 
valmiiksi keskitettynä viisi divisioonaa 
käsittänyt 9. Armeija. Murmanskissa 
oli taisteluvalmiina 14. Armeija, jonka 
vahvuus oli kolme divisioonaa. Jouk-
kojen aseistus ja kalustus oli omaan 
armeijaamme verrattuna kuin toiselta 

Talvisodan Summaa joulukuus sa  1939.

SA-kuva
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planeetalta. Materiaalista ei hyökkää-
jällä ollut pulaa.

Massiivista ylivoimaa oli Karjalan  
kannaksella torjumassa Kannaksen 
Armeija komentajanaan kenraaliluut-
nantti Hugo Österman. Armeija käsitti 
kaksi armeijakuntaa. Läntisellä kan-
naksella oli kenraaliluutnantti Harald 
Öhquistin komentamana II Armeija-
kunta, johon kuului kolme divisioonaa 
sekä ns. suojajoukot, neljä prikaatia ja 
joitakin erillisiä pataljoonia. Itäisellä 
kannaksella oli kenraalimajuri Erik 
Heinrichs kaksidivisioonaisen III 
Armeijakuntansa kanssa. Laatokan ja 
Joensuun välisellä alueella oli IV Ar-
meijakunta, jota komensi kenraalima-
juri Juho Heiskanen. AK:n vahvuus oli 
kaksi divisioonaa ja muutama erillinen 
pataljoona. Pohjoisimpana oli vastaan-
ottavana voimana Pohjois-Suomen 
ryhmä kenraalimajuri Viljo Tuompon 
johdossa. Tuompon käytössä oli vain 
hyvin puutteellisesti varustettuja 
erillisiä pataljoonia ja muita lähinnä 
satunnaisissa kokoonpanoissa olleita 
joukkoja.

Murskaavaa ylivoimaa 
kestettiin 105 päivää
Kaiken kaikkiaan Suomeen pyrkivä 

vihollinen oli kaikessa murskaavan 
ylivoimainen. Ilmavoimamme oli-
vat totaalisesti alakynnessä tuhansia 
koneita käsittäneen punaisen ilma-
armadan edessä. Panssariaseemme 
oli olematon, hyökkääjällä sen sijaan 
huippumoderni tuhansia panssareita 
käsittänyt iskuvoima. Oma kenttäty-
kistömme oli merkityksetön verrattuna 
punatykistöön. Tykistömme ampui 
talvisodassa yhteensä noin 470 000 
laukausta. Punatykistö ampui saman 
määrän esim. Summaa murtaessaan 
parissa päivässä.

Maailmalla uskottiin Suomen nis-
kan taittuvan muutamassa päivässä, 
mutta kuten tiedetään, toisin kävi. 
Talvisota kesti 105 päivää, eikä puna-
armeija päässyt koskaan tavoitteeseen-
sa. Helsinki ja Suomi jäivät valloitta-
matta, vaikka hyökkääjä vahvemman 
oikeudella ryöstikin meiltä suuret 
maa-alueet ja ajoi ikimuistoisilta 
asuinsijoiltaan pakoon yli 420 000 ih-
mistä. Suomalaisia kaatui tai menehtyi 
muuten tai katosi talvisodassa lähes 
27 000. Kotirintaman pommituksissa 
sai surmansa noin 1 000, haavoittui 
pahoin yli 500 ja lievästi noin 1 300 
henkilöä. 

NL menetti  
lähes miljoona miestä
Neuvostoliiton tappiot olivat mo-

ninkertaiset. Kaatuneitten osalta arviot 
vaihtelevat suuresti, mutta kalustotap-
pioista on olemassa melko luotettavat 
tiedot. Venäläisten uusimmissa tie-
doissa kokonaistappioiksi ilmoitetaan 
yli 333 000 henkeä, joista kaatuneita 
ja vankeja olisi 85 000. Lukuihin on 
suhtauduttava epäillen, kun tiedetään 
jokseenkin tarkasti, miten paljon vi-
hollisia kaatui eri taistelupaikoilla. Pel-
kästään Suomussalmella suomalaiset 
hautasivat keväällä 1940 noin 22 000 
kaatunutta venäläistä. Suurimmat 
tappioluvut on kertonut 1960-luvun 
alussa silloinen Neuvostoliiton kom-
munistisen puolueen pääsihteeri Nikita 
Hrustshev, jonka salaa länteen tuodut 
ja jul kaistut muistelmat ilmoittavat 
puna-armeijan menet täneen talviso-
dassa lähes miljoona miestä. 

Puna-armeijan kalustotappiot olivat 
pöyristyttävät. Hyökkäysvaunuja se 
menetti talvisodassa yli 3500 kap-
paletta. Yksistään 7. Armeija kärsi 
Mannerheim-linjalla päähyökkäyksen 
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läpimurron yhteydessä 1244 panssarin 
tappiot. Lentokonemenetys oli noin 
1000 konetta

Talvisodan toisena päivänä Stalin 
perusti ns. Terijoen hallituksen, jonka 
kanssa se paria päivää myöhemmin 
solmi ystävyys- ja avunantosopimuk-
sen. Hallituksen oli tarkoitus murtaa 
suomalaisten henkinen vastarinta. 
Mutta toisin kävi. Suomessa tälle lä-
hinnä vain paperilla toimineelle kan-
sanhallitukselle naurettiin ja irvailtiin 
avoimesti, eikä se maailmallakaan 
saanut tukea mistään. Hallituksen joh-
toon Stalin asetti vapaus sodan aikana 
1918 Neuvostoliittoon loikanneen Otto 
Ville Kuusisen, ja ministereiksi joko 
suomalaisloikkareita tai karjalaisjuu-
risia kommunisteja. Terijoen hallitus 
osoittautui varsin pian virheratkaisuksi 
ja riippakiveksi Stalinille. Stalin hau-
tasikin kaikessa hiljaisuudessa tämän 
hallituksensa tammikuun 1940 aikana.

Tolvajärven voitto 
esimerkkinä
Talvisodassa alivoimainen Suomi 

pärjäsi hyvin, vaikka aluksi näyttikin 
siltä, että loppu tulee pikaisesti. Suo-
jajoukot vetäytyivät suunnitellusti 
pääpuolustuslinjalle aiheuttaen jo 
tässä vaiheessa hyökkääjälle raskaat 
tappiot. Ensimmäinen suuri voitto 
saatiin joulukuun puolivälissä Tolva-
järvellä, missä eversti Paavo Talvelan 
ja everstiluutnantti Aaro Pajarin joh-
dolla lyötiin täydellisesti vihollisen 
193. divisioona. Tämä voitto oli hen-
kisesti ja moraalisesti hyvin merkittävä 
koko taistelevalle armeijallemme. 
Tolvajärvi näytti, että ylivoimainen 
vihollinen on lyötävissä. Suomus-
salmella tuhottiin täysin vihollisen 
ukrainalainen 44. divisioona Raatteen 
tielle ja Juntusrannasta kirkonkylään 

saakka tunkeutunut 163. divisioona 
sai melkein saman kohtalon. Laatokan 
koillispuolen kuuluisissa mottitaiste-
luissa Lemetin alueella tuhottiin 18. 
ja 168. divisioona sekä 168. Panssa-
riprikaati. Kollaalla vihollinen ei koko 
sodan aikana päässyt tavoitteeseensa, 
vaan kärsi valtaisat tappiot. Kuhmossa 
vihollisen pelasti täydelliseltä tuholta 
rauhan tulo. Sallassa alkuvaikeuksien 
jälkeen saavutettiin loistavia voittoja, 
ja samoin Petsamossa pystyttiin torju-
maan hyökkäykset. 

Kannaksella vihollinen yritti en-
simmäisen kerran murtaa suomalais-
rintaman hyökkäyksellä Taipaleessa 
joulukuun alussa. Vihollinen pääsi 
yli Taipaleenjoen, mutta seuraavien 
kolmen kuukauden aikana se kerta 
toisensa jälkeen iskettiin takaisin niin, 
että 13.3.1940 mennessä vihollinen 
oli saanut aluetta haltuunsa syvim-
milläänkin vain parin kilometrin 
verran. Taipaleen Keljan taistelussa 
jouluna 1939 viholliselle tuotettiin 
synkän raskaat tappiot ja torjuttiin 
sen pääsy yli Suvannon Vuoksi-linjan 
pohjoispuolelle. Suvannon jäälle jäi 
tuhansia punasotureita. Sodan kahden 
viimeisen viikon aikana Äyräpäässä ja 
Vuosalmella pystyttiin itsekin raskaat 
tappiot kärsien estämään vihollisen 
pääsy pitemmälle Suomeen. 

Ankaria taisteluita 
Mannerheim-linjalla
Läntisellä kannaksella käytiin an-

karat taistelut Summassa ja Muolaan 
alueella, ns. Mannerheim-linjalla. 
Joulukuussa vihollisen hyökkäykset 
torjuttiin kautta linjan, mutta kun 
vihollinen käynnisti läpimurtoon täh-
täävän murskaavan massiivisen hyök-
käyksensä helmikuun alussa 1940, 
jouduttiin Summassa ahtaalle. Väsy-
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neet ja harvalukuiset puolustajat eivät 
puutteellisesti varustettuina pystyneet 
enää torjumaan moninkertaista ylivoi-
maa, ja vihollinen pääsi läpimurtoon 
pääpuolustuslinjalla Lähteen lohkolla 
10. helmikuuta 1940. Muutamaa sataa 
suomalaistaistelijaa vastassa oli tuore 
ja täysin varustettu 123. divisioona 
satoine tankkeineen. Se tuli suuren 
massansa voimalla tappioista hiuk-
kaakaan piittaamatta läpi, ja niin suo-
malaisten oli lähdettävä vetäytymään. 
Vetäytyminen toi puolustajat taisteluja 
käyden Viipuriin, Viipurinlahdelle ja 

Vuoksen linjalle asti. Viimeiset rat-
kaisevat taistelut käytiin Kannaksella 
Viipurinlahdella ja sen länsirannalla 
Säkkijärven pitäjän alueella.   Lop-
puun kulutettu puolustaja oli tässä 
vaiheessa suurissa vaikeuksissa, sillä 
taistelumateriaali alkoi olla lopussa, 
ja miehet ylittäneet jo monin kerroin 
inhimillisen kestokyvyn rajan. Ei ole 
liioiteltua sanoa, että talvisodan asele-
po tuli yhdennellätoista hetkellä.

Markku Vainio

Erkki Hannulan albumi

Talvisodan Taipaletta, on veteraani kirjoittanut albumiinsa. Taipaleen alueella vi-
hollinen kärsi suuria tappioita ja aselepoon mennessä vihollinen oli saanut aluetta 
haltuunsa syvimmilläänkin vain parin kilometrin verran.
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Taivassalon miehistä palveli merkit-
tävä osa talvisodassa Summassa ja 
rannikkopuolustuksen linnakkeilla.  

Summan taisteluihin taivassalolaiset 
osallistuivat pääosin Vakka-Suomesta 
kootun JR 13:n ja nimenomaan sen toi-
sen pataljoonan ja kuudennen komp-
panian riveissä. Osa taivassalolaisista 
taisteli Summassa JR 14:n ja JR 15:n 
mukana rykmenttien eri pataljoonissa, 
joten Summa tuli tutuksi taivassalolai-
sille taistelijoille kautta koko puolus-
tuslohkon. 

Lokakuun puolivälissä 1939 kävi 
kutsu Ylimääräisiin Harjoituksiin ja 
tällöin jalkaväkeen määrätyistä tai-
vassalolaisista ja ympäristön miehistä 
suurin osa astui palvelukseen Turussa, 
jossa koottiin ja varustettiin joukko, 
joka sai nimekseen Jalkaväkirykmentti 

13. Turusta joukko siirrettiin junakul-
jetuksin Kannakselle Viipurin itä- ja 
eteläpuoliselle alueelle.

Jalkaväkirykmentti 13:n toinen pa-
taljoona taisteli Summassa kolmella 
eri lohkolla, Suokannassa, Summan 
kylässä ja Lähteen lohkolla. Pataljoo-
na oli useita viikkoja linnoitustöissä 
lähinnä tukilinjalla. 

Pataljoona oli kaivamassa myös 
Lähteen lohkolla panssarikaivantoa, 
jonka syvyys oli kaksi metriä ja le-
veys kuusi metriä. Este kaivettiin 
tammikuun ja helmikuun alun kovissa 
pakkasissa lapiotyönä. Estettä ehti 
valmistua vajaan kilometrin verran. 
Pataljoonan miehet kaivoivat myös 
tukilinjan varsinaisen taisteluhaudan 
ja sen harvat suojapoterot. 

Helmikuun puolivälissä taivassa-
lolaiset ja muut 
vakkasuomalai-
set olivat samas-
s a  p a i k a s s a 

Talvisodassa taivassalolaiset 
taistelivat Summassa ja 
rannikkopuolustuksessa

Vuosikymmenten 
aikana mataloi-
tunutta tukilinjan 
panssarikaivan-
toa Summassa v. 
2003. Tätä olivat 
taivassalolaisetkin 
6./JR 13:n miehet 
kaivamassa lapi-
oilla vuoden 1939 
lopussa.

Kuva Matti Jalavan videosta
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tor ju massa vihollisen läpimurtoon 
johtanutta hyökkäystä. Varsinaisiin 
sotatoimiin pataljoona osallistui tam-
mikuun loppupuolelta lähtien, mutta 
vielä tällöinkin pataljoona joutui te-
kemään linnoitustöitä, jotka sen osalta 
päättyivät kokonaan vasta helmikuun 
ensimmäisellä viikolla. 

Vihollisen 123. Divisioonan pääs-
tyä läpimurtoon Lähteen lohkolla 
helmikuun puolivälissä 1940, joutui 
pataljoona verisiin ja suuret uhrit vaati-
neisiin puolustustaisteluihin vihollisen 
läpimurtoalueella. 

Lähteen tien itäpuolella taivassalo-
laiset ja muut vakkasuomalaiset ottivat 
vastaan massiivisen ylivoimaisen 
vihollisen murskaavat läpimurtoyri-
tykset, joitten edessä moninkertaisesti 
alivoimaisen puolustajan oli jätettävä 
asemansa ja lähdettävä vetäytymään 
Kämärän ja Viipurin suuntaan. Näyk-
kijärven maaston kautta pataljoona 
vetäytyi sitkeästi taistellen Viipurin 
maalaiskunnan alueelle Leitimojärven 
ja Kärstilänjärven maastoon. Vaikeassa 
maastossa vakkasuomalaiset taistelivat 
urhollisesti ja pysäyttivät vihollisen 
etenemisen ja pitivät asemansa alueel-
la aina rauhantuloon 13.3.1940 saakka. 

Taivassalon miehiä taisteli talviso-
dassa Karjalankannaksella muissakin 

joukko-osastoissa, kuten 
JR 68:ssa, JR 62:ssa, JR 
11:ssa ja JR 15:ssä sekä 
pienemmissä erillisissä 
joukoissa. 

Viipurinlahden ratkai-
sevissa taisteluissa oli 
mukana myös taivassa-

lolaisia. Suurin osa Viipurinlahdelle 
komennetuista miehistä ei ollut saa-
nut kunnollista jalkaväkikoulutusta 
ja he kuuluivat vanhimpiin sodassa 
mukana olleisiin ikäluokkiin. He jou-
tuivat kylmiltään paikkoihin, joissa 
selviytymisen mahdollisuudet olivat 
vähäiset, mutta he kestivät yli lahden 
hyökänneen ylivoimaisen vihollisen 
ryntäilyt ja pysäyttivät puna-armeijan 
Säkkijärven rannikolla talvisodan vii-
meisinä päivinä.

Talvisodassa taivassalolaisia taisteli 
useilla rintamanosilla, pohjoisessa aina 
Petsamon edustalla olevaa Kalastaja-
saarentoa myöten ja etelässä Suomen-
lahden rannikolta lähtien. 

Joukko-osastoja, joissa taivassalo-
laisia soti, olivat mm. 1. Prikaati, 2. 
Prikaati, KTP 5, JR 31, PPP 1, JP 3, 
Sissipataljoona 1, 9. Prikaati, KTR 
5, JR 63, JR 5 ja JR 14. Laivastossa 
ja rannikkopuolustuksessa oli mer-
kittävä määrä taivassalolaisia, mutta 
merkittävimmän panoksen isänmaansa 
vapauden puolustamisessa taivassalo-
laiset antoivat nimenomaan Summan 
ja läntisen Karjalankannaksen puolus-
tuksessa.

Markku Vainio

Tällaisillakin hyökkäysvau-
nuesteillä yritettiin talviso-
dassa estää panssareitten  
tuloa – osin huonolla me-
nestyksellä, kuten Sum-
mastakin tiedetään.

SA-kuva
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Jatkosota oli jatkoa talvisodalle ja 
yritys korjata kärsityt vääryydet

Kesäkuussa 1941 alkanut jatkosota 
oli sananmukaisesti jatkosota – jat-
koa talvisodalle, jonka koko Suomen 
kansa koki suureksi vääryydeksi. 
Neuvostoliitto oli aloittanut talvisodan 
ilman sodanjulistusta, mutta syytti 
Suomea sodan aloittamisesta, vaikka 
itse häikäilemättömästi vyöryi yli 
itärajamme marraskuun viimeisenä 
päivänä 1939. Sodan päättänyt Mos-
kovan rauhansopimus koettiin sekin 
epäoikeudenmukaiseksi, sillä Suomi 
joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle 
huomattavan määrän alueita, joita 
itänaapurimme ei ollut meiltä saanut 
sodalla haltuunsa. Rauhansopimusta 
pidettiin sanelusopimuksena.

Talvisodan jälkeinen ns. välirauhan 
aika oli Suomessa hyvin epävakaa. 
Neuvostoliitto painosti Molotovin 
johdolla Suomea jatkuvasti ja esitti 
uhkavaatimuksia, joihin Suomi ei 
voinut suostua. Kesäkuussa 1940 
Molotov vaati Neuvostoliitolle oi-
keutta päästä osingoille Petsamon 
nikkelikaivoksen tuotannosta. Tämä 
koettiin Suomessa hyvin uhkaavana 
eleenä ja asiassa nähtiin jopa suoranai-
nen sodan vaara. Vapaasti toimimaan 
päässyt ryömäläisten kommunistien 
johtama Suomi-Neuvostoliitto –seura 
provosoi toiminnallaan yhteiskuntaa 
ja uhkaili kansalaisia puna-armeijan 
maahantulolla ja teki yleensäkin kaik-
kensa saadakseen poliittiset olomme 
mahdollisimman sekaisiksi.

Heinäkuun lopulla eri diplomaat-
titeitse tihkui tietoja, joiden mukaan 
Neuvostoliitto valmisteli hyökkäystä 
Suomeen. Asiaa perinpohjaisesti 

tutkinut professori Mauno Jokipii on 
todennut, että elokuussa 1940 Suo-
men ja Neuvostoliiton välisen sodan 
uhka oli ilmeinen. Suomen tiedustelu 
oli saanut selville, että Neuvostoliitto 
siirsi itärajamme tuntumassa olevia 
joukkojaan ja ilmeisesti myös keskitti 
alueelle kokonaan uusia joukkoja. 
Tämäkin lisäsi osaltaan epätietosuutta 
siitä, mitä mahdollisesti oli tulossa. 
Pahana enteenä pidettiin myös sitä, 
että Neuvostoliitto voimisti koko ajan 
Hangon tukikohtaansa, jonka se oli 
pakkovuokrannut itselleen talvisodan 
jälkeen. Kaiken kaikkiaan tilanne oli 
pelottava, sillä puolustusvalmiutemme 
oli edelleen heikko, vaikka olikin tun-
tuvasti parempi kuin talvisodan alla.

Saksan kanssa tehty 
sopimus lisäsi luottamusta
Elokuussa 1940 Saksa esitti Suo-

melle sopimusta, jolla se pyysi lupaa 
saada kuljettaa joukkojaan Suomen 
kautta Pohjois-Norjaan. Suomi teki 
varsin nopeassa tahdissa myönteisen 
päätöksen. Sopimuksen mukaan Suo-
mi sai oikeuden ostaa aseita Saksasta, 
millä asialla oli suuri merkitys puolus-
tuskykymme vahvistamisessa.

Saksan kanssa tehty sopimus lisäsi 
luottamusta kykyymme säilyä itsenäi-
senä valtiona, ja Suomi sai tavallaan 
lisää liikkumavaraa puolustusasioissa. 
Merkittävää on, että sopimuksen alle-
kirjoittivat ensin sotilaat, eli kautta-
kulkusopimus oli aluksi puhtaasti soti-
laallinen sopimus. Poliittinen sopimus 
allekirjoitettiin syyskuun lopulla, kun 
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kauttakuljetukset jo olivat täydessä 
vauhdissa.

Hitler oli tehnyt joulukuussa 1940 
päätöksen hyökätä Neuvostoliittoon. 
Suomalaisille asiasta kerrottiin vasta 
keväällä 1941, mutta sotilasjohdon on 
täytynyt jo aikaisemmin tajuta, mitä 
on tulossa. Neuvostoliittokin havahtui 
asiassa ja yritti olla ystävällinen Suo-
mea kohtaan. Stalin ilmoitti olevansa 
valmis neuvottelemaan aluekysymyk-
sistäkin, mutta kun Neuvostoliitto 
kesäkuussa 1941 toimitti meille lupaa-
mansa 20 000 tonnin viljalähetyksen, 
tiedettiin Suomessa toimitusta vastaan-
otettaessa, että sota syttyisi pian.

Sotatila julistettiin 
26.6.1941
Suomi kutsui asekuntoiset miehet 

ylimääräisiin harjoituksiin kesäkuun 
17. päivä 1941. Käytännössä kutsu oli 
täydellinen liikekannallepano. Tais-
telujoukkojen vahvuudeksi tuli noin 
475 000 miestä. Saksalaisten operaatio 
Barbarossa eli hyökkäys Neuvosto-
liittoon alkoi 22.6. ja samana päivänä 
neuvostoilmavoimat pommittivat en-
simmäisen kerran suomalaisaluksia, 
jotka olivat kuljettamassa miehiä ja ka-
lustoa Ahvenanmaalle. Kolme päivää 
myö  hemmin Neuvostoliiton ilmavoi -
mat pommittivat useita Etelä-Suomen 
paikkakuntia, jolloin valtiojohtomme 
katsoi itänaapurin aloittaneen sodan 
Suomea vastaan. Sotatila julistettiin 
26.6.1941.

Joukkojen keskitykset itärajalle 
sujuivat hyvin ja heinäkuun alkuun 
mennes sä joukkomme olivat taiste-
luvalmiina rajan tuntumassa kautta 
koko itärajan. Ensimmäisenä joukko-
na ylitti itärajan Petsamossa osasto P 
29.6.1941. Ensimmäisenä isompana 
joukkona, divisioonana, toteutettavan 

hyökkäyskäskyn sai eversti Erkki 
Raappanan komentama 14. divisioo-
na. Raappanan tiedustelukärki työntyi 
heinäkuun ensimmäisenä päivänä 
kymmenen kilometriä itärajan taakse, 
mutta varsinainen hyökkäys alkoi 4.7. 
vastaisena yönä, ja johti divisioonan 
Rukajärvelle, jonne se jäi koko jatko-
sodan ajaksi. 

Karjalan Armeija aloitti hyökkäyk-
sensä kohti Laatokan pohjois- ja koil-
lisrantaa 10.7. 

Viipuri vallattiin  
takaisin
Itä-Kannaksen valtaamisesta annet-

tiin käsky II Armeijakunnalle 30.7., 
ja niinkin myöhään kuin 20.8. IV 
Armeijakunta sai aloittaa hyökkäyk-
sensä Länsi-Kannaksen valtaamiseksi. 
Tämän hyökkäyksen tuloksena Viipuri 
vallattiin 28.8. Viipurin valtaamisella 
oli suuri henkinen merkitys koko Suo-
men kansalle. Se vahvisti uskoa, että 
uudella sodalla pystytään hyvittämään 
talvisodassa koetut vääryydet. Vii-
purin valtaamisen yhteydessä saatiin 
kaupungin eteläpuolelta Porlammin 
alueelta valtava sotasaalis, kun Koi-
vistolle vetäytymistä yrittäneet puna-
armeijan osat motitettiin Porlammin 
peltoaukeille. Sotasaalis oli Suomen 
sotahistorian suurin, ja siitä saatiin 
kipeästi tarvittua materiaalitäyden-
nystä omaan käyttöön. Tuhansien 
sotavankien joukossa oli yksi ken-
raalikin, kenraalimajuri Kirpitsnikov, 
joka divisioonansa kanssa jäi mottiin. 
Kirpitsnikov oli korkea-arvoisin jatko-
sodassa saatu sotavanki. 

Kannaksella toimivat joukot saa-
vuttivat syyskuun alkupuolella Tarton 
rauhan rajan ja asettuivat sen tuntu-
maan puolustusasemiin, joissa oltiin 
kesäkuun 10. päivään 1944 saakka. 
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Petroskoi lokakuussa,  
Karhumäki joulukuussa
Kenraali Paavo Talvelan komentama 

VI Armeijakunta eteni Itä-Karjalaan ja 
Aunukseen niin, että Petroskoi vallat-
tiin lokakuun 1. päivänä ja Syvärin 
tasa saavutettiin 7.9.1941. Aunuksen 
valtausta ja Syvärille pääsyä juhlittiin 
voitonparaatilla Aunuksen kaupungis-
sa 10.9. Syvärillä joukkomme olivat 
ottaneet haltuunsa kuulun Syvärin 
voimalaitoksen ja edenneet mahtavan 
virran eteläpuolelle lähes 25 kilomet-
rin verran. 

Petroskoin eli Äänislinnan valtauk-
sen jälkeen hyökkäystä jatkettiin edel-
leen. Karhumäki vallattiin 5.12.1941. 
Karhumäen valtauksen jälkeen suoma-
laiskärki valtasi Poventsan kaupungin 
itsenäisyyspäivänä 1941 ja saavutti 
samalla Stalinin kanavan. 

Tämän jälkeen ylipäällikkö keskeyt-
ti hyökkäyksen, sillä nyt oli päästy 
linjalle, joka oli ollut tavoitteena.  
Kolmen kannaksen linjalla, Maaselän 
kannaksella, Aunuksen kannaksella ja 
Karjalan kannaksella oltiin edullisissa 
puolustusasemissa. 

Pitkä  
asemasotavaihe 
Asemasotavaihe oli yleisesti ottaen 

rauhallinen, vaikka taistelutoimintaa 
olikin koko ajan jossain rintamalla. 
Puna-armeija yritti keväällä 1942 
vahvoin voimin lyödä joukkomme 
Syvärillä, Krivillä ja Kiestingissä, 
mutta kaikki yritykset torjuttiin, ja 
vihollinen kärsi raskaat tappiot. Omi-
en joukkojemme asemasotavaiheen 
aikana tekemä ainut hyökkäyksellinen 
operaatio tapahtui maaliskuussa 1942, 
kun kenraali Aaro Pajarin johdolla 

Viipuri vallattiin takaisin 28.8.1941. ”1940 ryssä oli lyönyt Suomen leijonalta jalat 
pois, mutta Suomen mies löi pään pois bolshevikkien ihailemalta tsaari Pietari I:ltä 
ja suisti hänet maahan 1941”, lukee veteraanin albumissa.

Antti Marvolan (Uusikaupunki) albumi
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vallattiin Suursaari. Partiotoimintaa oli 
runsaasti, ja kaukopartiot kävivät aina 
Muurmannin radalla saakka useaan 
kertaan. Merivoimat toimi jonkin ver-
ran, mutta ilmassa oli suhteellisen vil-
kasta myös asemasotavaiheen aikana. 

NL:n suurhyökkäys 
kesäkuussa 1944
Hiljaiselo rintamilla päättyi kesä-

kuun alussa 1944, kun puna-armeija 
aloitti suurhyökkäyksensä eteläisellä 
Kannaksella Valkeasaaren maastossa 
kesäkuun 9. päivä 1944. Suurhyökkä-
ystä oli osattu odottaa, mutta sen rajuus 
yllätti puolustusvoimiemme johdon. 
Rintamavastuussa olleet olivat koko 
kevään 1944 nähneet ja ennen muuta 
kuulleet merkkejä siitä, että vihollinen 
valmisteli välittömästi linjojen takana 
jotain suurempaa operaatiota. Ilmaku-
vauksin saatiin asiasta varmaa tietoa 
ja tykistön mittaustiedustelu oli täysin 
perillä siitä, että vihollinen keskitti rin-
taman taakse runsaasti epäsuoran tulen 
yksikköjä. Valitettavasti vastuussa 
olleessa kenraali Taavetti Laatikaisen 
johtamassa Armeijakunnan esikun-
nassa ei otettu tietoja vakavasti eikä 
myöskään Päämajassa Mikkelissä. 
Päämajassa jopa vääristeltiin tiedus-
telutuloksia, jottei olisi luotu liian 
synkkää kuvaa tulevasta.

Kaikki kuvitelmat murtuivat, ja 
julma todellisuus kohtasi suomalaiset 
ja ennen muuta Valkeasaaren Mottorin 
lohkolla etulinjavastuussa olleen JR 
1:n miehet kesäkuun 9. päivän aamu-
varhaisella 1944, kun vihollinen aloitti 
ankaran tunnusteluhyökkäyksensä, 
jota tuettiin kaikin mahdollisin asein 
niin maalta, ilmasta kuin mereltäkin. 
Vihollinen oli keskittänyt Valkeasaa-
ren eteläpuolelle Suomenlahden ja 
Laatokan väliselle noin 60 km leveälle 

kannakselle kaikkiaan vajaa 280 000 
miestä, runsaat 450 panssaria, 170 
rynnäkkötykkiä, yli 1600 kenttätykkiä 
ja lukemattoman määrän kranaatin-
heittimiä. Murtokohtaa pystyi lisäksi 
tulittamaan yli sata rannikkotykkiä 
ja laivastotykistö. Hyökkäystä tuke-
neen ilma-aseen vahvuus oli yli 1 500 
konetta, hävittäjää, pommittajaa ja 
maataistelukonetta. Vihollisen tu-
livoimasta antaa parhaan kuvan se, 
että yhtä rintamakilometriä kohti se 
ampui Mottorin maastoa runsaasti yli 
200 kenttätykillä. Vihollisella oli täy-
dellinen ilmaherruus ja panssareillaan 
se pystyi toimimaan hyvin vapaasti, 
sillä pst-aseistuksemme oli kovin 
puutteellinen. Huhtikuussa Saksasta 
tuotuja panssarikauhuja ja –nyrkkejä 
ei vielä tässä vaiheessa joukoilla ollut. 
Ne olivat turvallisessa varastoinnissa 
taaempana.   Valitettavasti. 

Murto Valkeasaaressa - 
Viipurin menetys
Ensimmäisen hyökkäyksen JR 1 

pystyi rajoittamaan, mutta vihollinen 
sai Mottorissa aikaan runsaan kilomet-
rin levyisen ja puolitoista kilometriä 
syvän murron. Seuraavana aamuna 
alkanutta varsinaista murtohyökkäystä 
vastaan suomalaisvoimat eivät riit-
täneet. JR 1 menetti vahvuudesta yli 
kolmanneksen, tykistöllä ei ollut ve-
tokalustoa, viestiyhteydet eivät pelan-
neet ja yleensäkin kaikki mahdollinen 
oli sekaisin. Ilma hiekkakankaisessa 
maastossa oli usean kymmenen metrin 
korkeudelta täynnä hienoa pölyä, mikä 
esti näkyvyyden ja aseiden liikkuviin 
osiin tunkeutuessaan teki aseet käyttö-
kelvottomiksi. Suomalaiset pakenivat 
suin päin koko rintamaosalla. Järjes-
täytyneeseen vastarintaan kyettiin 
uudelleen vasta Rajajoen länsipuolella, 
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mutta vihollisen paine oli koko ajan 
niin valtava, että kymmenessä päi-
vässä joukot perääntyivät VT-linjalla 
tapahtuneitten murtojen jälkeen aina 
Viipurin esikaupunkialueille. Viipuri 
menetettiin kohtalokkaasti 20.6.1944, 
mutta sen jälkeen vihollisen raju ete-
neminen saatiin aisoihin. Vihollinen 
oli kymmenessä päi väs sä pystynyt 
etenemään noin 120 kilometriä, mutta 
seuraavien kymmenen päivän aikana 
se pääsi eteenpäin enää vain noin 12 
kilometriä.

Torjuntavoitto  
Tienhaarassa
Viipurin menetyksen jälkeen suo-

malaiset saivat ensimmäisen ja hyvin 
ratkaisevan torjuntavoiton Viipurin 
länsipuolella Tienhaarassa, missä 
Syväriltä siirretyn ruotsinkielisen JR 
61:n johdolla lyötiin takaisin kaikki 
vihollisen yritykset päästä yli Suo-
menvedenpohjan Viipurinlahden län-
sipuolelle. Tämä juhannuksen päivinä 
1944 saatu torjuntavoitto oli tae sille, 
ettei vihollinen päässyt jatkamaan 
voittokulkuaan syvemmälle Suomeen 
tai Viipurin pohjoispuolella olevien 
joukkojemme selustaan. Vasta muu-
tamana viime vuonna on osattu antaa 
Tienhaaran voitolle sille kuuluva arvo. 
Taisteluja Tienhaarassa johti JR 61:n 
komentaja everstiluutnantti Alpo Kul-
lervo Marttinen, jonka Mannerheim 
ylensi everstiksi heti, kun vihollisen 
etenemiselle oli lyöty pysyvä tulppa 
23.6. Ratkaisevassa merkityksessä 
vihollisen torjunnassa oli tykistö, joka 
torjunnoillaan useaan kertaan tuhosi 
vihollisen jo ylimenoyritysten alkuvai-
heessa. Etelämpänä Viipurinlahdella 
käytiin myös ankarat taistelut samoilla 
saarilla ja rannikko-osuudella, missä 
oli taisteltu sodan loppupäivinä tal-

visodassa. Vihollinen pääsi tälläkin 
kertaa yli Viipurinlahden, mutta ei ta-
voitteeseensa eli pitemmälle Suomeen. 
Eteneminen tyrehtyi Säkkijärven 
rannikolle.

Tali-Ihantalan  
suurtaistelu 
Kun eversti Elisanovin komentama 

divisioona ei päässyt läpimurtoon 
Tien haarassa, siirsi Neuvostoliiton 
sodanjohto painopistesuunnan Vii-
purin koillispuolelle, missä kesäkuun 
loppupuolella ja heinäkuun alussa 
käytiin ankarat taistelut Talin – Ihan-
talan alueella. Talin alueella oli lähellä 
vihollisen panssarivahvisteisen kärjen 
jääminen mottiin, mutta voimamme 
eivät aivan riittäneet, vaan motin 
pohjaan jäi puolentoista kilometrin 
levyinen aukko, joka pelasti viholliset 
tässä vaiheessa. Ankarasti taistellen 
ja viholliselle raskaat tappiot tuottaen 
vetäydyttiin Portinhoikan tasan kautta 
Ihantalaan, jonne asemat vakiintuivat 
ja pysyivät paikoillaan aina rauhan-
tuloon saakka. Ihantalaan tultaessa 
saatiin vahvistukseksi kokonainen 
divisioona, joka oli siirretty alueelle 
Itä-Karjalasta. 

Ihantalassa käytiin pohjoismaiden 
kaikkien aikojen suurin taistelu, joka 
päättyi Suomen loistavaan torjunta-
voittoon. Taisteluissa torjuttiin Ihan-
talan kirkonmäen edustalla virtaavalle 
Pekarilan purolinjalle puna-armeijan 
strateginen hyökkäys ja tuhottiin käy-
tännössä täysin mm. vihollisen 35. 
Kaartin Armeijakunta, joukko, joka 
oli tehnyt läpimurron Valkeasaaressa. 
Tämä oli ainut puna-armeijan strate-
ginen hyökkäys, joka pystyttiin toisen 
maailmansodan aikana torjumaan. Val-
keasaaren jälkeen 35. Kaartin Armeija-
kunta oli ollut viikon päivät levossa ja 
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täydennettävänä, mutta Ihantalassa se 
tuli maallisen matkansa päähän ja pois-
tui puna-armeijan vahvuudesta. Myös 
omat joukkomme kärsivät Ihantalassa 
raskaat tappiot, mutta lopputuloksena 
oli kuitenkin torjuntavoitto vailla 
vertaansa. 

Suomalainen tykistö näytti Ihanta-
lassa kaiken osaamisensa ja pitkälti 
juuri jopa 18 patteriston keskitetyllä 
yhteistulella  tuhottiin vihollinen rat-
kaisevilla hetkillä, kun se oli ryhmit-
tymässä hyökkäyksiin. Panssarikauhut 
ja panssarinyrkit olivat taitavien ja 
uskaliaitten pst-miesten käsissä tu-
hoisia vihollisen panssareille. Näillä 
saksalaisaseilla taitettiin vihollisen 
panssarikärjen taival Pekarilan muu-
taman metrin levyiselle purolinjalle. 

Saksalainen lento-osasto Kuhlmey 
toimi Talin ja Ihantalan taistelujen 
aikana loistavasti. Saksalaisavun mer-
kitys oli jopa ratkaiseva tuhottaessa 
vihollisen joukkoja keskitysalueilla 
ja huoltokuljetuksia pitemmälläkin 
rintaman takana. Vihollisen ryntäilyt 
Ihantalassa hiljenivät 10. heinäkuuta. 

Sen jälkeen vihollinen tyytyi vain pi-
tämään asemansa.

Kannaksella  
ei läpimurtoa
Ihantalan jälkeen puna-armeija 

yritti Kannaksella vielä kerran läpi-
murtoa. Viimeiseksi murtokohdaksi 
se oli valinnut Äyräpään ja Vuosalmen 
alueen, paikan, jolla jo talvisodassa 
käytiin kiivaat taistelut. Sen jälkeen, 
kun suomalaiset käskystä vetäytyivät 
Siiraanmäestä Pyöräkankaan kautta 
Äyräpäähän ja Vuosalmelle, käytiin 
alueella ankarat taistelut, jotka myös 
päättyivät torjuntavoittoon. Vihollinen 
pääsi yli Vuoksen sen pohjoisrannalle, 
mutta sillanpää, jonka se saavutti, pys-
tyttiin rajaamaan muutaman kilometrin 
levyiseksi ja syvyiseksi. Lopulliseen 
läpimurtoon ei vihollinen moninker-
taisesta ylivoimastaan huolimatta 
täälläkään kyennyt.

Itä-Karjalasta vetäytyminen
Itä-Karjalasta ja Syväriltä alkoi ve-

täytyminen kesäkuun lopulla. Syväriltä 
vetäytyvät joukot olivat jäädä mottiin, 

Tämänkin kirjoi-
tuksen kirjoitta-
ja Markku Vainio 
Viipurin Tienhaa-
rassa muistolaa-
tan vieressä ker-
tomassa v. 2004 
vakka suo ma lais-
ryh mäl le Tien-
haaran tor  jun-
tavoitosta, joka  
saatiin juhannuk-
sena 1944. 

Matti Jalavan videosta
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kun vihollinen teki yllättäen maihin-
nousun Laatokan pohjoisrannalle Tuu-
lokseen saaden haltuunsa Laatokan 
rannan tuntumassa olleen maantien ja 
myös rautatien. Näin perääntymisreitti 
oli suomalaisilta poikki. Täydelliseltä 
tuholta joukkomme pelasti keväällä 
1944 osittain umpimetsään raivattu 
maihinnousupaikan kiertävä tielinja, 
jota pitkin joukot ja suurin osa kalustoa 
saatiin pelastetuksi. Lopullinen seinä 
vihollisen eteen tuli Laatokan Karjalan 
ainoalla linnoitetulla – tosin vain osin 
– puolustuslinjalla, U-asemalla, joka 
alkoi Laatokan rannasta Pitkärannan 
kohdalta ja päättyi Loimolaan. Tällä 
linjalla vihollinen pystyttiin pysäyt-
tämään Nietjärvellä, missä taisteluja 
käytiin välillä puukoin ja pistimin mies 
miestä vastaan. Syvyyttä puolustuslin-
jalla ei ollut, mutta sitkeät puolustajat 
pysyivät paikallaan ja aiheuttivat vi-
holliselle niin kovat tappiot, että se 
heinäkuun lopulla luopui enemmästä 
yrittämisestä.

Itä-Karjalasta Maaselän kannakselta 
saakka onnistui vetäytyminen suh-
teellisen hyvin, vaikka omat tappiot 
olivatkin tuntuvat. Uuvuttavia taiste-
luja käyden vetäydyttiin vanhan rajan 
tuntumaan. 

Vihollinen vaikeuksissa 
Ilomantsissa
Viimeisen kerran vihollinen yritti 

ratkaisua elokuun alussa Ilomantsis-
sa. Alku näyttikin vihollisen kannalta 
lupaavalta, mutta Hattuvaaran tasalla 
puna-armeijalle lyötiin luu kurkkuun 
tavalla, joka ei jättänyt sijaa jossit-
teluille. Korpisodan erinomaisen 
hyvin tuntenut kenraalimajuri Erkki 

Raappana juoni rohkeasti ja motitti 
vihollisen kaksi divisioonaa kaksipuo-
lisella saarrostusliikkeellä totaalisesti. 
Punadivisioonat jäivät kiipeliin ja ne 
pelasti täydelliseltä tuholta vain pake-
neminen elo kuun pimeän yön turvin 
omalle puolelleen. Vihollisen koko 
raskas kalusto jäi meil le sotasaaliiksi. 
Kun vihollinen kälppi pois Ilomant-
sista, tiesi se samalla sitä, että rauhan 
tullessa ei ainuttakaan vihollista ollut 
talvisodan rauhan rajojen Suomen 
puoleisilla alueilla.

Aselepo  
ja rauha
Aselepo solmittiin 4.9.1944, ja vä-

lirauha tehtiin 19.9.1944. Suomalaisia 
oli jatkosodassa kaatunut noin 90 000. 
Talvisodassa menetettyjen alueiden 
lisäksi Neuvostoliitto anasti itsel-
leen myös Petsamon ja pakko-otatti 
Hangon tilalle tukikohta-alueekseen 
Porkkalan.

Rauhansopimus oli Suomelle ras-
kas, mutta se ei vielä riittänyt. Neu-
vostoliitto vaati, että suomalaisten on 
ajettava pois maasta Lapissa oleva 
saksalainen sotaväki. Käsky täytettiin, 
ja viimeinen saksalainen poistui maas-
tamme Norjaan Kilpisjärvellä huhti-
kuun 27. päivä 1945. Tähän päättyi 
Lapin sotana tunnettu sota saksalaisia 
vastaan. Lapin sota maksoi Suomelle 
noin 1000 kaatunutta. 

Menetykset kaiken kaikkiaan jat-
kosodan vuosina olivat raskaat, mutta 
emme saa koskaan unohtaa sitä, että 
tärkein, itsenäisyys, säilyi.

Markku Vainio
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Äänisen Rannikkoprikaatin sekä pää-
asiassa vakkasuomalaisista koottu-
jen jalkaväkirykmenttien 56 ja 60:n 
riveissä soti suuri osa Taivassalon 
reserviläisistä jatkosotansa. 

Alkukokoonpanoissa kesäkuussa 
1941 taivassalolaisia määrättiin verrat-
tain vähän JR 56:een, vain 19 miestä, 
mutta sodan aikana taivassalolaisten 
määrä rykmentissä kasvoi uusien 
palvelukseen määrättyjen ikäluokkien 
miesten myötä. Taivassalolaisia oli 
etenkin rykmentin 10. ja 11. Komp-
paniassa. 

JR 60:n kolmas pataljoona, johon 
taivassalolaisia määrättiin, perus-
tettiin Mynämäellä ja Mietoisissa. 
Mietoisissa perustettiin rykmentin 
12. Komppania ja Mynämäellä kol-
mannen pataljoonan esikunta, saman 
pataljoonan kranaatinheitinjoukkue 
sekä 9. Komppania. Näihin kaikkiin 
sijoitettiin myös taivassalolaisia. 

Pataljoonan komentajaksi tuli tai-
vassalolaisille talvisodan Summasta 
tuttu jääkärimajuri Mikko Karmo. 
Rykmentin pitkäaikaisin komentaja 
oli Mannerheim-ristin ritari, eversti 
Kaarle Kustaa Kari.

JR 60 taisteli hyökkäysvaiheen Itä-
Karjalassa edeten lähes samaa polkua 
sisarrykmenttinsä JR 56:n kanssa 
Korpiselästä lähtien Äänislinnaan, 
Karhumäkeen ja Maaselän kannakselle 
Seesjärven etelärannalle. Rykmentti 
kotiutettiin armeijan uudelleenjärjeste-

lyn yhteydessä keväällä 1942 melkein 
kokonaan. 

Vahvennettu II/JR 60 kantoi yli 
puolitoista vuotta vastuun Seesjär-
ven rantojen varmistuksesta. Joukon 
”perillinen” Er.P 14/4 lähes kokonaan 
uudistuneena oli kesällä 1944 pysäyt-
tämässä puna-armeijan suurhyökkäys-
tä Karjalankannaksella.

Taivassalolaisia palveli myös useis-
sa muissa joukko-osastoissa kautta 
kaikkien rintamalinjojen. Erityisen 
runsaasti taivassalolaisia määrättiin 
rannikkopuolustukseen Saaristome-
reltä Äänisjärven rannoille ja saarille 
saakka. 

Äänisen Rannikkoprikaatissa oli 
taivassalolaisia pitäjän kokoon huo-
mioiden paljon. Kenttätykistössä ja 
ilmatorjunnassa oli taivassalolaisia 
useissa joukko-osastoissa. Laivastos-
sa pitäjän miehiä oli useilla aluksilla, 
mm. molemmilla panssarilaivoilla, 
Ilmarisella ja Väinämöisellä.  

JR 56:n III pataljoonan – johon 
taivassalolaisia määrättiin koko sodan 
ajan –  komentaja oli taivassalolaisille 
ainakin nimeltä tuttu Vehmaan alue-
päällikkö kapteeni Lauri Miettinen. 

Rykmentin ensimmäinen komentaja 
oli eversti Vilho Vihma. Hänen komen-
tajuutensa päättyi 2.12.1941, jolloin 
hänet kesken Karhumäen valtaustais-
telujen siirrettiin Kotijoukkojen esi-
kunnan koulutusosaston päälliköksi. 
Vihman jälkeen tuli komentajaksi 

Äänisen Rannikkoprikaati 
sekä JR 56 ja JR 60 olivat 
taivassalolaisten joukko- 
osastot jatkosodassa
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legendaarinen everstiluutnantti, myö-
hemmin eversti, Motti-Matti Aarnio, 
joka oli rykmentin komentajana sodan 
loppuun saakka. 

Rykmentin sotatie alkoi Korpiseläs-
tä heinäkuussa. Ensimmäisen kerran 
JR 56 ja sen mukana taivassalolaiset 
joutui koviin taisteluihin heinäkuun 
lopulla 1941 talvisodasta tutun Kol-
laan maisemissa. Yli kaksi viikkoa 
kestäneissä Kollaan - Näätäojan ra-
juissa taisteluissa rykmentti kärsi rajut 
tappiot. 

Kollaalla ei vihollista pystytty lyö-
mään, eikä myöhemminkään JR 56 
päässyt helpolla, kun eteneminen kohti 
Itä-Karjalaa ja Petrosikoi-Äänislinnaa 
jatkui. Äänislinna vallattiin 1.10.1941. 

Helpompiakin hetkiä toki sotatien 
varrella oli, mutta taistelut eivät juu-
rikaan suoneet miehille kunnon lepo-
hetkiä ennen Petroskoita. Petroskoin 

–  jonka nimi muutettiin Äänislinnaksi 
– valtaukseen ei JR 56 suoranaisesti 
osallistunut, mutta kaupungissa saivat 
rykmentin taistelijat sentään pistäytyä. 

JR 60 taisteli JR 56:n rinnalla koko 
matkan Äänislinnaan saakka, ja myös 
kaupungin valtauksen jälkeen aina 
Karhumäkeen saakka.

Rykmentit jatkoivat sotatietään vä-
littömästi Äänislinnasta pohjoiseen. 
Välitavoitteina olivat mm. Kontupohja 
ja Karhumäki. Karhumäki vallattiin 
sitkeitten taistelujen jälkeen itsenäi-
syyspäivänä 1941 ja seuraavana päi-
vänä saatiin haltuun Stalinin kanavan 
varrella sijaitseva Poventsa. Etenemis-
vaihe päättyi Poventsaan ja Stalinin 
kanavalle.

Noin kuukauden lepovaiheen jäl-
keen JR 56 siirrettiin eturintama-
vastuuseen Maaselän kannakselle 
tammikuun lopulla 1942. Maaselässä 

”Lähtökorvikkeeet: Hemmilä, Hannula, Salminen”, lukee Erkki Hannulan albumissa. 
Kuva lienee Loimolasta 17.7.1941 ennen pari viikkoa kestäneitä rajuja Kollaan –
Näätäojan taisteluita. Kuvassa lienevät 11./JR 56:n taivassalolaiset Aimo Hemmilä, 
Erkki Hannula ja Urho Salminen.

Erkki Hannulan albumi
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rykmentille tulivat tutuiksi Salmijoen, 
Voljärven, Hiisjärven, Vansjärven ja 
Krivin puolustuslohkot. 

Joulukuussa 1943 Maaselän kan-
naksen joukkoja järjestettiin uudelleen 
ja perustettiin kokonaan uusi joukko-
osasto, 21. Prikaati eli Venttiprikaati. 
JR 56:n kolmas pataljoona ja siinä 
olleet taivassalolaiset siirrettiin uuteen 
prikaatiin. 

Perääntymään JR 56 ja 21. Pri-
kaati lähtivät Kriviltä 20.6.1944. 21. 
Prikaati suuntasi Porajärven jälkeen 
Kuolismaan kautta Ilomantsiin, jossa 
kävi ankarat taistelut Liusvaarassa, 
Hattuvaarassa, Leppävaarassa ja Sys-
mäjärvellä. 

Kenraalimajuri Erkki Raappanan 
johdolla käydyt Ilomantsin taistelut 
päättyivät puolustajien täydelliseen 
voittoon, sillä ovelalla kaksipuoli-
sella saarrostaktiikalla tuhottiin Ilo-

mantsissa kaksi neuvostodivisioonaa. 
Ilomantsin taistelut olivat lopullinen 
piste puna-armeijan yrityksille päästä 
syvemmälle Suomeen. 

JR 56 perääntyi Kriviltä irtaudut-
tuaan ensin Porajärvelle ja sen jäl-
keen talvisodasta tunnetuiksi tulleille 
Tolvajärven, Ägläjärven ja Loimolan 
seuduille. Rykmentti taisteli perään-
tyessään mm. Liistepohjassa, Ahven-
järvellä, Osterjärvellä, Kumsjärvellä, 
Mäntyselässä, Juustjärvellä, Säämäjär-
vellä, Sotjärvellä, Suojärvellä ja Vuon-
teleessa. Aselevon tullessa 4.9.1944 
oli rykmentti asemissa Tolvajärvellä 
ja Ägläjärvellä.

Äänisen Rannikkoprikaati
Suomalaisten vielä edetessä kohti 

Karhumäkeä perustettiin 27.10.1941 
Äänisen Rannikkoprikaati, jonka 
tehtäväksi tuli Äänisjärven rantojen 

Frans Grönlundin albumi

Maaselän kannaksella taisteli paljon taivassalolaisia. Mm. Hiisjärven maastot tulivat 
tutuiksi. Tässä Hiisjärven tulenjohtopaikka 16.2.42.
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vartiointi ja turvaaminen. Prikaatin 
komentajaksi määrättiin eversti Arvo 
Lyytinen. Huhtikuussa 1943 komen-
tajaksi tuli eversti Eino Järveinen. 
Vartioitavaa riitti, sillä Ääninen on 
Euroopan toiseksi suurin järvi. Se on 
235 kilometriä pitkä ja leveyttä sillä on 
suurimmillaan 90 kilometriä. 

Erityisen tärkeää oli pitää vihollinen 
poissa Äänisniemeltä, joka pohjoisesta 
pistää järveen yli 90 kilometrin pitui-
sena ja lähes 50 kilometrin levyisenä 
kaistaleena. Kapeimmalla kohdalla 
niemen ja Äänisen itärannan väliä on 
vain kymmenisen kilometriä, eli vain 
tykinkantama. Rantaviivaa Äänisellä 
on noin 1 500 kilometriä ja saaria jär-
vessä on lähes 2 000. 

Äänisniemeä turvasi Ratsuväkip-
rikaati, jolle kaikki niemellä olevat 
joukot oli alistettu. 

13.11.1941 saivat joukkomme hal-
tuunsa Äänisniemen eteläkärjessä 
olevan Klimetskin saaren, joka nimet-

tiin suomeksi Limonsaareksi. Myös 
muotoa Limosaari on käytetty rinnan 
Limonsaaren kanssa. Saareen on 
niemen kärjestä matkaa kymmenisen 
kilometriä. Saari on 25 kilometriä pitkä 
ja noin kahdeksan kilometriä leveä. 
Limonsaaren itäpuolella oli kaksi pie-
nempää saarta, Peurasaaret.

Kun Suomi otti saaren hallintaansa, 
jäi sinne paikallista väestöä noin 2 700 
henkeä. Puna-armeijan joukot yrittivät 
saada Limonsaaren haltuunsa useita 
kertoja talviaikoina aina kevättalvelle 
1944 saakka. Kaikki yritykset torjut-
tiin. 

Tammikuussa 1942 vihollinen 
hyök   käsi yli 600 miehen voimin 
saa  reen neljästä kohdasta ja aiheutti 
suomalaiselle isot tappiot. Suomalaisia 
oli hyökkäyksen alkaessa Limonsaa-
ressa vain 79 miestä. Avuksi saatujen 
joukkojen ansiosta ylivoimaiset hyök-
käykset torjuttiin ja vihollinen lyötiin 
takaisin Äänisen jäälle. Tämän hyök-

Suomalaisjoukkoja Äänisen Limosaaressa, jossa myös taivassalolaisia palveli.

Mauno Jalosen (Uusikaupunki) albumi
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käysvaiheen jälkeen kaikki paikalliset 
asukkaat evakuoitiin, sillä paljastui, 
että osa heistä toimi yhteistyössä vi-
hollisen kanssa.

Limonsaarelta viimeiset omat jouk-
komme irtaantuivat 17.6.1944, jolloin 
miehet ja varusteet vietiin proomuilla 
Jalgubaan. Evakuoimistoimiin niin 
Limonsaarelta kuin Äänisniemeltä oli 
ryhdytty jo lopputalvella 1944.

Esikunta Turusta ja miehiä 
kautta Vakka-Suomen
Rannikkoprikaatin esikunnaksi 

määrättiin lokakuussa 1941 5. Rannik-
koprikaatin esikunta Turusta ja miehiä 
uuteen joukko-osastoon määrättiin 
suhteellisen runsaasti Vakka-Suomen 
Suojeluskuntapiirin kunnista. Vak-
kasuomalaisia komennettiin nimen-
omaan Limonsaarelle. 

Uudessakaupungissa perustettiin 
kesällä 1941 kolmitykkinen rannik-
kopatteri, jonka aseina olivat 122K/31 
–kanuunat. Patteri oli jonkin aikaa 
Ahvenanmaan Hammaruddassa ja 
Hangon rintamalla kunnes se siirrettiin 
tammikuun lopulla 1942 Limosaaren 
Konnunkylään. Elokuussa samana 
vuonna patteri siirrettiin Koiselän ky-
lään, mistä se 17.6.1944 evakuoitiin 
ja vietiin Laatokan Valamoon, missä 
patteri ja sen vakkasuomalaiset miehet 
olivat sodan loppuun saakka.

Tammikuussa 1942 siirrettiin Saa-
ristomereltä Limonsaareen kaksi tor-
juntakomppaniaa, joissa palveli myös 
taivassalolaisia.

252.It KKK ja muut 
joukot, joissa palveli 
taivassalolaisia
Kesäkuussa 1941 perustettiin Uu-

dessakaupungissa 252. It KKK eli 
252. Ilmatorjuntakonekiväärikomp-
pania. Miehiä komppaniaan määrättiin 
luonnollisesti kaupungista ja sen ym-
päristöstä, myös Taivassalosta. Sodan 
aikana tässä joukossa palveli useita 
taivassalolaisia. 

Taivassalolaisia soti luonnollisesti 
myös useissa muissa joukko-osas tois sa 
niin maalla, merellä kuin ilmassakin. 
Rykmenttejä, joissa taivassalolaisia 
oli, olivat ainakin seuraavat: JR 1, JR 
2, JR 4, JR 5, JR 7, JR 10, JR 11, JR 
12, JR 13, JR 14, JR 15, JR 23, JR 27, 
JR 28, JR 30, JR 31, JR 33, JR 35, JR 
37, JR 44, JR 45, JR 47 , JR 49, JR 51, 
JR 53, JR 55, JR 56, JR 57, JR 60, JR 
68 ja JR 101. Kenttätykkikoulutetut 
taivassalolaiset sotivat pääasiassa KTR 
5:n patteristoissa. Yksittäisiä taivassa-
lolaisia palveli erillisissä pataljoonissa, 
rajajääkärijoukoissa, viestijoukoissa ja 
pioneerijoukoissa. 

Taivassalolaisia palveli yllättävän 
monissa joukko-osastoissa ja moni 
taivassalolainen palveli useammassa 
joukko-osastossa. Muutama mies siir-
rettiin vajaan kolmen vuoden aikana 
jopa viiteen eri joukko-osastoon ja 
tehtävään.

Markku Vainio   
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Rauhanehtojen mukaan Suomi 
joutui raivaamaan miinat 
Suomenlahdelta
Myös Lapissa riitti raivaamista saksalaisten jäljiltä

Syyskuussa 1944 tehdyn Moskovan 
rauhansopimuksen ehtojen mukaisesti 
Neuvostoliitto vaati, että Suomen on 
raivattava merimiinat Suomenlahdelta, 
jotta punalaivasto ja ennen kaikkea sen 
sukellusveneet pääsisivät liikkumaan 
Suomenlahdella ja myös Itämerellä, 
missä sota saksalaisia vastaan jatkui.

Vaatimuksen mukaan Suomen oli 
raivattava kaikki miinat, olivat ne 
sitten suomalaisten, saksalaisten tai 
neuvostoliittolaisten laskemia. Teh-
tävä oli valtava, sillä Suomenlah-
teen oli jatkosodan aikana laskettu 
useita suuria miinakenttiä. Miinoja 
laskettiin tuhansia. Esimerkiksi sak-
salainen laivasto-osasto laski 1941 
Tammisaaren ja Viron Paldiskin välille 
”Corbetha”-miinakentän, jossa oli 581 
kosketusmiinaa ja niitä varmistamassa 
672 raivausestettä. Suomi laski Suo-
menlahteen vuonna 1941 yhteensä 
1 640 miinaa ja 115 rai va usestettä. 
Miina kentistä tunnetuin lienee ollut 
vuonna 1941 Tallinnan edusvesille las-
kettu ”Juminda” –miinakenttä, jonka 
rakentamisessa olivat avainasemassa 
meri voi miemme uudet mii na-alukset 
Riilahti ja Ruotsinsalmi.  Jumindaan 
laskettiin yhteensä 1 787 miinaa ja 
771 raivausestettä.  Neuvostoliiton 
evakuoidessa hätäpäissään Tallinnaa 
28.8.1941 menetti se Jumindan mii-
noihin ainakin 15 sota-alusta ja useita 
kuljetusaluksia. Miehistötappiot olivat 
jopa 6 000 henkeä. Neuvostoliiton 

laskemien miinojen määrästä ei ole 
tarkkoja tietoja. 

Suomenkin laivastolle miinakentät 
muodostuivat kohtalokkaaksi, sillä 
merivoimamme kärsivät miinaanajos-
sa suurimman yksittäisen tappionsa, 
kun panssarilaiva Ilmarinen tuhoutui 
ja upposi Utön edustalla 13.9.1941. 
Ilmarinen törmäsi Neuvostoliiton las-
keman miinakentän miinaan ja upposi 
muutamassa minuutissa. Mukanaan 
syvyyksiin alus vei 271 merisotilasta.

Neuvostoliitto oli aluksi raivausvaa-
timuksissaan tapansa mukaan ylitiukka 
ja vaati esimerkiksi, että Suomen oli 
heti rauhanehtojen tultua voimaan 40 
päivässä raivattava punalaivastolle 
turvallinen reitti Leningradiin vievästä 
pääväylästä. Suomi teki kiltisti voita-
vansa ja poisti määrättynä aikana rei-
tiltä 585 miinaa, jonka jälkeen punalai-
vasto pystyi reittiä pitkin siirtämään 
sukellusveneensä operoimaan Itäme-
rellä saksalaisia vastaan ja upottamaan 
mm. siviilien evakuointikuljetuksia.

Suomella ei ollut heti läheskään 
riittävää raivauskalustoa, mutta rai-
vaustyö päästiin kuitenkin aloittamaan 
edellä mainitun pääväylän puhdista-
misella lokakuussa 1944. Seuraavina 
vuosina raivauksia jatkettiin Suomen-
lahden alueella aina Ahvenanmaalle 
asti. Raivauksia tehtiin syksyyn 1948 
saakka. Raivaustyössä oli mukana 
neljän vuoden aikana yli 2 000 miestä 
ja yli 200 alusta. Koko alue saatiin 
käytännössä puhtaaksi miinoista, 
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mutta yksittäisiä miinoja on tavattu 
Suomenlahdella vielä 2000-luvullakin.

Miinanraivaus oli vaativaa, her-
moille käyvää ja henkisesti kuluttavaa 
työtä.  Miinoja raivattiin nostamalla 
niitä pintaan erilaisten vaijeriviritysten 
avulla. Pintaan nousseet miinat yleen-
sä räjäytettiin ampumalla Madsenin 
tai Boforsin 20-millisillä tykeillä. 
Paljon jouduttiin miinoja tuhoamaan 
myös purkamalla miesvoimin. Vaikka 
henkilöstö oli hyvin ammattitaitois-
ta, ei vahingoiltakaan voitu välttyä. 
Suomenlahden miinanraivauksessa 
menetti henkensä 28 miestä.  

Saksalaiset miinoittivat  
koko Lapin perusteellisesti
Lapin sodassa saksalaiset hävittivät 

Lapin lähes täydellisesti ja miinoit-
tivat sen todella perusteellisesti. En-
simmäisenä rauhankeväänä 1945 oli 

suomalaisilla Lapissa edessään mittava 
miinanraivausurakka. Raivaaminen 
aloitettiin varusmiesvoimin ja rungon 
muodostivat Pioneerirykmentti ja 
Erillinen Pioneerikomppania. Lisäksi 
raivaamassa oli jalkaväkirykmenttien 
pioneeriosastojen miehiä. 

Varsin pian kesän aikana tajuttiin, 
että voimat ovat täysin riittämättömät 
ja niinpä raivaamista varten perustet-
tiin miinanraivausorganisaatio, johon 
miehet värvättiin ja palkattiin pääosin 
siviilistä. Suurimmillaan raivaajia 
oli Lapissa lähes 1 500. Organisaatio 
toimi aina vuoteen 1952 asti, jolloin 
kaikki tiedossa olleet miinoitteet oli 
Lapista raivattu. Kaikkiaan Lapista 
raivattiin saksalaisten jäljiltä noin 
70 000 erilaista miinaa ja yli 800 000 
ammusta sekä noin 400 000 muuta 
räjähtävää esinettä. 

Miinan purkamista. Vas. kustavilainen Kalevi Numminen (s. 1927), III Raiv.os.

Lahja Nummisen (Kustavi) albumi
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Lapin miinanraivauksessa menetti 
henkensä 72 miestä ja haavoittui 141 
miestä.

Miinanraivaajat  saivat  oman 
muis tomitalinsa 17.9.1993, jolloin 
presidentin asetuksella perustettiin 
Miinanraivausmitali. Mitali anne-
taan henkilölle, joka on osallistunut 
miinanraivaukseen Suomenlahdella 
16.9.1944 – 17.7.1950 tai Lapissa 
5.9.1944 – 14.9.1952 välisenä aikana.

Markku Vainio

SA-kuva

Neuvostoliiton vaatimuksesta jouduttiin poistamaan kaikki miinat, olivat ne sitten 
suomalaisten, saksalaisten tai neuvostoliittolaisten laskemia. Tässä vuoden 1942 
kuvassa kyseessä on vielä sarvimiinojen lasku miinanlaiva Ruotsinsalmelta.

Oikealla v. 1993 perustettu Miinan-
raivausmitali.
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– Olin vanhan rajan takana Inkerin-
maan Valkeasaaressa Lampijärvellä 
vartiossa kuumana heinäkuun päivänä 
1942. Oli niin helteistä, että vartiossa 
minulla oli päälläni vain uimahousut 
ja päässä kypärä. Kovin sotilaalli-
nen ilmestys en siis ollut, mutta ase 
tietysti oli koko ajan kainalossa am-
pumavalmiina, kertoo Eero Anttila 
[1921 – 2012]  maineikkaan Tyrjän 
Rykmentin eli Jalkaväkirykmentti 7:n 
sotilas jatkosodan vuosilta.

– Rykmentin komentaja Armas 
Kemppi sattui silloin olemaan tavan-
mukaisella etulinjan kierroksellaan ja 
tupsahti vartiopaikalleni. Tein tietysti 
ilmoituksen ja Kemppi otti sen vat-
saan, mutta ihmetteli kovasti asuani. 
Selitin mistä oli kysymys, mutta se 
ei Kempille riittänyt. Isällisesti hän 
käki minun käydä pukemassa päälleni 
sotisopani ja tietysti tein niin. Kemppi 
odotti sen ajan vartiopaikallani ja kun 
tulin takaisin, oli hän tyytyväinen ja 
läksi näkemisiä toivottaen jatkamaan 
matkaansa. 

– Joku muu eversti olisi voinut me-
netellä toisin, mutta Armas Kemppi oli 
suurenluokan johtaja, joka osasi käsi-
tellä miehiään ja piti heistä myös huol-
ta. Miehet arvostivat hänet korkelle ja 
pitivät hänestä paljon. Kaikki tiesivät 
hänen talvisodan ansionsa Taipaleen 
päiviltä ja jatkosodan hyökkäysvai-
heen ajalta, kertoo Eero Anttila.

Kemppi ja Anttila tapasivat toisen-
kin kerran Anttilan ollessa vartiossa.

– Toisen kerran Kemppi tupsahti 
vartiopaikalleni Lappalaisenmäellä. 
Minulla oli pitkä ja aika epäsiisti parta 
ja hiustenkin kanssa oli vähän niin ja 
näin. Kemppi katseli minua merkitse-
västi ja antoi ymmärtää, että vartiomies 
voisi olla siistimpikin. Ja vartiovuoron 
jälkeen vartiomies todellakin siistiytyi, 
naurahtaa Eero Anttila.

Eero Anttila sanoo pukevansa ase-
veljiensä ajatukset sanoiksi, kun puhu-
taan JR 7:n komentajan vaihdoksesta.

– Kuten jo sanoin, miehet arvostivat 
Kemppiä ja pitivät hänestä. Hän oli 
joka suhteessa hyvä komentaja ja reilu 

Eversti Armas Kemppi odotti, 
että vartiomies kävi pukemassa 
oikeat sotilasvetimet päälleen

Eero Anttila (1921 – 2012)
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mies alaisiaan kohtaan. Samaa en voi, 
enkä halua sanoa Kempin seuraajasta 
Adolf Ehrnroothista, vaikka häntä 
ylistetäänkin maasta taivaaseen. 

– Minulle hän on miestensä tapatta-
ja, sillä hän ammutti heinäkuussa 1944 
Äyräpään kirkonharjua ja kirkkoa 
tykistöllä, vaikka tiesi, että raunioissa 
on omia miehiä, suomalaisia sotilaita. 
Tästä vaan ei ole juurikaan ääneen 
puhuttu, vaikka se on totisinta totta, 
painottaa Eero Anttila.

Kaikki alkoi 
Kuuskajaskarista 
Vuonna 1921 syntynyt Anttila astui 

varusmiespalvelukseen helmikuun 
alussa 1941, ja kävi UK:n kurssin 
60 ajalla 7.9. – 28.11.1944 Kankaan-
päässä.

– Kaikki alkoi Kuuskajaskarista, 
missä sain alokaskoulutuksen. Sieltä 
ensimmäinen määräys vei minut Ah-
venanmaalle, mistä minut siirrettiin 
Karjalan kannakselle vanhan rajan 
itäpuolelle Suomenlahden tuntumaan 
Valkeasaareen ja Aleksandrovkan 
maisemiin. Kannaksella tulin olleeksi 
runsaat kolme vuotta enemmän tai 
vähemmän sotaisissa oloissa. 

Eero Anttilalle tulivat tutuiksi van-
han rajan takana olleet Inkerinmaan 
suomalaiset tukikohdat ja puolustus-
lohkot eteläisen Aleksandrovkan ja 
Lempaalan korkeudella olleen Lap-
palaisenmäen välillä. Hän kuului JR 
7:n 11. Komppaniaan koko sodan ajan.

– Kun sain siirron JR 7:ään, oli 
ensivaikutelma aika sekava, sillä 
porukassa oli pääasiassa savolaisia 
ja heidän murteensa kuulosti kovin 
oudolta. Ihan kaikesta puheesta en en-
simmäisinä päivinä saanut edes selvää. 
Onneksi samassa komppaniassa oli 
taivassalolainen Heikki Pohjaranta, 

joten puhekumppani sentään löytyi, 
naurahtaa Eero Anttila.

– Olot Inkerinmaalla olivat vuoden 
1944 keväälle saakka suhteellisen rau-
halliset. Mitään suurempia yrityksiä 
ei kumminkaan puolin tehty, vaikka 
pientä vihaa pidettiinkin jatkuvasti 
yllä. Maaliskuun alussa 1942 tuhottiin 
oman tukikohtamme ”Polan” edessä 
ollut ryssien vaarallinen tukikohta, 
joka tunnettiin Ojasen bunkkerina. 
Tällä nimellä siksi, että edellisenä 
syksynä oli kapteeni Aimo Ojanen 
yrittänyt tuhota bunkkerin yhdessä 
luutnantti Sulo Viuhkosen kanssa. 
Yritys epäonnistui. Ojanen kaatui 
ja jäi asemien väliin ei kenenkään 
maalle. Toisella kertaa yritys onnistui 
ja bunkkerista tuli entinen. Kuulusta 
Sevastopolina tunnetusta tukikohdas-
ta käytiin myös raju yksittäinen sota, 
mutta siinäpä asemasodan aikaiset 
jutut taitavat ollakin.

Valkeasaari ja koko vanhan rajan ta-
kainen Inkerinmaa on alavaa ja melko 
tasaista ja soistunutta maastoa.

– Asemien väliä oli ehkä 300 metriä, 
joillakin kohdin 200 metriä, joten ihan 
nokakkain ei oltu. Niissä kohdissa, 
missä väli oli 300 metrin paikkeilla, pi-
dettiin kuulovartioita suunnilleen 200 
metrin päässä omista asemista, mutta 
käytännöstä luovuttiin, sillä ryssä kävi 
sieppaamassa vangeiksi kuulovartio-
miehiä. Lappalaisenmäellä asemamme 
olivat mäen eturinteessä, mikä ei ollut 
paras mahdollinen etulinjan paikka, 
mutta muutakaan mahdollisuutta ei ol-
lut. Kerran tuli luoti ihan eteeni lumeen 
Lappalaisenmäellä, mutta singahti 
onneksi ohi minun. 
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Kaikki asiat menivät niin 
sekaisin kuin olla ja voi
– Rauhallinen olotila rupesi kevääl-

lä 1944 horjumaan, kun vastapuoli 
selvästikin aktivoitui. Kaikesta voi 
ymmärtää, että jotain suurta on val-
misteilla. Vihollisen puolelta kantautui 
lähes yhtämittaista koneiden ääntä ja 
ammuntaa, kun tykistö ampui tarkis-
tuksiaan. Kovaääniset kertoivat mitä 
tuleman pitää, jos emme ymmärrä 
omaa hyväämme ja antaudu. 

– Emme tainneet ymmärtää, sillä 
kesäkuun 9. päivä alkoi tapahtua. 
Aamulla alkoi valtaisa tykistötuli, 
jota säestivät il ma voimat ja panssarit 
suorasuuntaustulellaan. Sama jatkui 
seuraavana päivänä, ja silloin olikin 
tosi kyseessä. Asemamme mu re nivat 
tykkitulessa ja jatkuvassa ilmapom-
mituksessa. Ilman täyttänyt pöly 
tunkeutui aseisiin ja teki niistä käyt-
tökelvottomia. 

– Miehiä kaatui ja haavoittui jatku-
vasti. Hiekkamaastossa täysosumat 
tekivät kaameaa jälkeä. Kavereita 

hautautui elävältä ja moni menetti 
hermonsa. Osa jätti paikkansa ja lähti 
pyrkimään turvaan taaksepäin. Muuta-
massa tunnissa kaikki meni sekaisin. 
Yhteydet olivat poikki ja joukot sekai-
sin ja vihollinen tuli massalla päälle. 
Oli pakko jättää asemat.

– Oman porukkani oli tarkoitus vielä 
10. päivä aamulla mennä vastaiskuun, 
mutta se jäi tekemättä, kun suunta 
otettiin länteen. Kun vihollinen tuli 
läpi Vaskisavotan kohdalla, läksimme 
yrittämään länteen. Monelta jäi yritys 
yritykseksi. Lampijärvellä oli osa po-
rukastamme, mutta mistään järjestäy-
tyneestä osastosta ei kyse ollut. 

– Metsien ja Suurharvasuon kautta 
kiertämällä pääsimme alta pois ja omi-
en yhteyteen Uudessakylässä. Välillä 
oma tykistö ampui meitä ja kivääritul-
takin saimme omilta vastaamme, kun 
linjassa olleille oli ilmoitettu, että omia 
ei enää voi tulla idästä päin. Onneksi 
säästyttiin haavereilta. 

– Kerran ennen kuin oman tykistön 
tulitus saatiin loppumaan, haavoittui 
sirpaleista naapuriporukka niin, että 

Matti Jalava
Valkeasaaren 
maisemia v. 
2006, jolloin 
vakkasuoma-
l a i s  r y h m ä 
käv i   s ie l l ä 
s o t a h i s t o -
riamatkalla. 
Täällä Eero 
Anttila kävi 
kovat taiste-
lut.
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vain kaksi kaveria jäi ehjiksi. Kaikkea 
sattui, kun kukaan ei tiennyt mitään 
varman päälle, selvittää Eero Anttila.

Punatauti pelasti  
Siiranmäeltä
JR 7:n vetäytyminen Ohdasta jatkui 

hallitusti ja rykmentti oli määrätty ot-
tamaan puolustusvastuu Siiranmäessä.

– Olimme Siiranmäen eteläpuolel-
la Seppälän kylässä. Tunsin vointini 
huonoksi kuten moni muukin. Selvisi, 
että olin saanut saastuneesta vedestä 
punataudin. Olin aika heikossa kun-
nossa, enkä siksi joutunut Siiranmä-
keen. Tieni vei Vuosalmelle, missä 
ehdin olla vajaan viikon ennen kuin 
rykmentti vetäytyi sinne. Olin kovassa 
kuumeessa ja makasin jonkun talon 
uunin päällä houreissani. Joku soitti 
haitaria ja se kuulosti niin kauniilta, 
että luulin olevani taivaassa, kertoo 
Eero Anttila. 

Kun joukko, jonka mukana Anttila 
tuli, pääsi Vuosalmelle, oli Vuoksen 
ylittävä ponttonisilta vielä käytössä. 

– Sitä pitkin ylitimme Vuoksen 
Äyräpään kirkonmäen kohdalta. Ki-
lometrin päässä alajuoksulla paloi 
Pölläkkälän saha ja nostatti sankkaa 
savua. 

– Ryssä tunki Äyräpäähän ja Vuo-
salmelle kahden divisioonan turvin ja 
sai heinäkuun toisella viikolla sillan-
pään Vuoksen pohjoispuolelle. Sitä en-
nen se oli saanut haltuunsa Äyräpään 
puoleisen harjanteen, josta se hallitsi 
tulellaan alempana ollutta Vuosalmen 
puolta miten tahtoi. Viimeiset suoma-
laiset pääsivät Vuoksen pohjoispuolel-
le ilmeisesti 10. heinäkuuta.

– Tässä vaiheessa, kun kirkonmäki 
jo oli ryssillä, ammutti Ehrnrooth ty-

kistöllä omia miehiään, jotka hakivat 
turvaa kirkon raunioista. Ne, jotka 
selvisivät rytäkästä hengissä, jäivät 
vangeiksi, mutta onneksi palasivat 
vankienvaihdossa Suomeen. Oman 
tulen alle jääneet aseveljet ovat ker-
toneet minulle, etteivät koskaan voi 
antaa asiaa anteeksi Ehrnroothille. 
Enkä minäkään, painotta Anttila.

Antti Malmberg johti 
naapuritukikohtaa
Vuosalmella saatiin ryssän sillan-

pääasema rajoitetuksi ja taistelut muut-
tuivat asemasodaksi. Puna-armeijan 
divisioonat kärsivät murskatappiot. 

– Kovat olivat omatkin tappiot, 
mutta minä en haavoittunut. Vuosal-
mella oli naapuritukikohdan päällik-
könä vehmaalainen luutnantti Antti 
Malmberg. Yritimme vastaiskua, 
kun saimme vastaamme kovaa tulta. 
Naapuritukikohdan miehistä kaatui 
muistaakseni viisi ja Antti Malmberg 
haavoittui. Minä säästyin tässäkin 
tilanteessa ehjänä, joten minulla oli 
varmastikin hyvä onni mukanani koko 
sodan ajan.

– Elokuussa tuli Vuosalmelle täy-
dennykseksi vuonna 1904 syntyneitä 
miehiä. He olivat parikymmentä vuotta 
vanhempia kuin me kantajoukon pojat. 
Onneksi oli määrätty niin, että näitä 
vanhuksia ei saanut käyttää etulinjassa. 
Siinä olisi varmasti käynyt huonosti, 
sillä niin pelokkailta tulijat vaikutti-
vat, sanoo Eero Anttila, Vuosalmelta 
reserviupseerikouluun komennettu 
taivassalolaistaistelija.

Markku Vainio
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Maanviljelijä Mauno Kummila 
(28.10.1922 – 31.10.1996) on itse 
kirjoittanut tämän muistelman. Kir-
joituksen lopussa hän kertoo, että 
häntä oli usein pyydetty muistele-
maan. ”Ymmärsin hyvin, että viime 
hetket ovat käsillä, siksi päätin tämän 
asian toteuttaa”, Kummila kirjoitti 
puolitoista kuukautta ennen kuole-
maansa.

Lokakuun 29 päivänä 1941 kello 4 
aamulla kotielämäni loppui äitini kyy-
neliin. Olimme lähdössä polkupyörillä 
Vinkkilään.

Edellisenä iltana olivat Vehaksen 
pojat Torsti Saarinen ja Arvo Valto-
nen tulleet Kummilaan yöksi, jotta 
Vinkkilän matka vähän lyhenisi. Mat-
kaseurueeseen liittyi muitakin oman 
koulupiirin poikia, kuten Alpo Pajula, 
Aimo Palo ja Olavi Nurmi. Härkä-
vaunu oli tietysti meitä varten varattu 

ja niin saimme oppia tulevaisuuden 
matkustamisesta.

Olimme vasta myöhään illalla Pei-
pohjassa, jossa yövyimme. Seuraavana 
päivänä alkoi kävely Harjavaltaan 
Tirkkalan kouluun Kokemäenjoen 
itäiselle rannalle.

Kaikki eivät kuitenkaan tahtoneet 
jaksaa kävellä niin pitkää matkaa, 
esim. Kuisma Lokalahdelta valitti 
sydäntään.

Alokasaika Harjavallassa – 
JR 56:een 1942 alussa
Meitä koulutettiin kolme kuukautta 

sotaa varten, ja sitten olimme muka 
parhaita sotilaita.

Minut valittiin komppanian pst-ryh-
mään. Sain yhden kerran ampua pst-
kiväärillä. Siihen päättyi meikäläisen 
panssarintorjunnan opetus. Mainitsen 
tässä yhden asian joka jäi oppitunnilta 
mieleeni: jos joudut vihollisen edestä 
avonaisella paikalla perääntymään, se 
helposti päättyy elämäsi viimeiseksi 
juoksuksi, jos juokset suoraan.

Olen itse pelastunut avonaiselta 
paikalta juoksemalla siksakkia, pienet 
männyntaimet vain katkeilivat molem-
min puolin.

Se oli tammikuun 8 päivä, kun vuon-
na 1942 saavuin junalla Käppäsel-
kään, joka oli viimeinen asema ennen 
Karhumäkeä. Suurin osa Harjavallan 
porukasta oli tullut viikkoa aikaisem-
min. Seuraavana aamuna lähdimme 
hiihtäen Perälahden yli Lumbuusiin 
ja sitten siitä rintama-suuntaa kohti.

Sotamiehen asemasota- 
vaiheen muistelmia

Mauno Kummila
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JR 56:n III:n pataljoonan vartioin-
tialueet olivat: Vansjärvi – Vansjoki, 
Hiisjärvi – Hiisjoki, Salmijärvi – Sal-
mijoki sekä osa Voljärveä.

Kun ensi kertaa jouduimme Salmi-
joelle, havaitsemme jokainen, että nyt 
on oltava tarkkana, jos haluaa säilyä 
ohiammuttuna, sillä juoksuhautojen 
väli oli vain 100 – 150 metriä.

Vihollisen tarkka-ampujat 
vaivana Salmijoella
Ensimmäinen kaatuminen meidän 

kämpästä tapahtui juuri Salmijoella. 
Kun istuin ”orrella”, vartiomies palasi 
vartiosta ja huusi jo kaukaa: ”Lähde 
nyt ampumaan ryssiä”.

Naapuri oli tehnyt sotilaan kuvia ja 
liikutti niitä. Jo siihen aikaan oli mo-
lemmin puolin tarkk´ampujia. Hakulan 
Matti Mynämäeltä läksi juoksemaan 
asemiin, huusi vielä minullekin että 
lähde mukaan. Olin vielä ”orrella”, 
kun kaveri juoksi asemista ja sanoi että 
Matti kuoli, kuula oli osunut keskelle 
otsaa. 

Aallon Huugo [9.1.1922 – 22.4. 
1943] taas haavoittui siksi, kun yhdys-
hauta oli liian matala. Olin sattumalta 
naapurikorsun pihalla kun Huugoa 
tuotiin sidottavaksi. Hän oli haavoit-
tunut rintaan ja siinä hän sitten veti 
viimeisen henkäyksensä.

Tulin Huugon kanssa harvinaisen 
hyväksi kaveriksi rippikouluaikana. 
Ystävyyssuhde sen kuin vahvistui kun 
kerran pääsimme yhtä aikaa lomalle.

Jouduimme Salmijoelle jo kolman-
nen kerran, vuosi oli 1943 ja huhtikuu. 
Sijainti oli taas toinen kuin ennen.

Meillä oli meidän puolijoukkueella 
kaksi kahden hengen vartiopaikkaa, 
toinen järven rannalla ja toinen järven 
ja joen yhtymäkohdassa. Pioneerit 
olivat syksyllä asettaneet arsapullo-

kentän meidän järviasemamme edestä 
naapurin asemaa kohden noin puolen 
kilometrin matkan. Akku oli meidän 
kämpässä räjäytystä varten jos tarve 
vaatii.

Kevät oli jo niin pitkällä, että lumi 
oli sulanut korsun rinteestä. Pyysim-
me komppanianpäälliköltä lupaa, että 
saisimme räjäyttää kentän. Saimme 
luvan. Räjäytimme kentän illalla 
huhtikuun 25 päivä 1943. Järveen tuli 
500 – 600 metriä kertaa kymmenen 
metrin sula.

Päätimme yksimielisesti räjäytyk-
sen jälkeen, että emme enää vartioi 
ensimmäisellä vartiopaikalla. Päätös 
perustui siihen, että meitä ei aina ollut 
paikalla kuin alle kymmenen.

Päätöksemme kohtalokkuus on 
antanut ikuisen ajattelemisen aiheen, 
johon vastausta ei ole löytynyt.

Toinen yleisesti käytännössä ollut 
huono tapa oli se, että emme pitäneet 
ulkona korsuvartiota.

Sitten tapahtui huhtikuun 26 päivä 
1943 puoli kahdelta yöllä se, mikä 
sodassa aina on mahdollista.

Vihollinen yllättää yöllä 
korsussa olijat – 
monta miestä kaatuu
Venäläinen vanginsieppausporukka 

nousi maihin juuri meidän tyhjäksi 
jääneestä vartiopaikasta.

Lunta ei ollut kuin jossain not-
kelmissa. Saarisen Torsti oli meidän 
vartiopaikassa. Venäläiset saivat rau-
hassa astua korsun ovesta sisään, sekä 
aloittaa ampumisen kahdella konepis-
toolilla.

Kun heräsin, suuliekit osoittivat 
meitä kohti. Tajusin heti todellisuuden 
ja painoin pääni laverin pohjaa vasten. 
Olin parhaassa ampumiskohdassa 
ovesta katsoen. Me konetuliaseita 
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käyttäneet tiedämme, että kun sarjatul-
ta ampuu, niin panosten kulku nousee 
koko ajan.

Vieressäni makasi Koivisto-ni-
minen sotilas joka oli komppanian 
tarkk´ampuja. Vähän ennen hänen 
päätään sarja nousi seinään. Sieltä 
sitten ampuja veti sarjan jalkopäätä 
kohti. Kaksikymmentä senttiä kehoni 
yläpuolella seinässä sarja jatkui jalko-
päähän. Pituuteni yläpuolella seinässä 
oli yhdeksän reikää.

Kun konepistoolit hiljenivät, seurasi 
muutaman sekunnin hiljaiselo. Sitten 
kova räjähdys. Kamina kaatui ja pari 
ikkunaa lensi ulos sekä päivä alkoi 
näkyä katonrajasta.

Venäläisillä oli tarkoitus räjäyttää 
kilo rotulia, mutta toinen pala olikin 
sinkoutunut laverin alle.

Sitten neljä, viisi venäläistä tuli 
korsuun sähkölampun kanssa ja tar-
kastivat onko eloonjääneitä.

Eivät erottaneet eläviä kuolleista, 
minä ainakin yritin olla hengittämättä. 
Kipinävahtina sillä hetkellä oli 1912 
syntynyt Eemeli Pitkänen Sodanky-
lästä, poronkasvattajia sanoi olevansa. 
Ehti viikonpäivät olla meillä. Sai siir-
ron Äänislinnan kenttäpostikonttorista 

meille. Pihalla hän huusi monta kertaa 
Jumalaa avukseen, mutta kuolema 
kuitenkin tuli.

Seiskarilainen Albert Heikkola, 
jonka vanhemmat asuivat Kustavissa 
siirtolaisina, sai useita konepistoolin-
luoteja reisilihaksiinsa ja kuoli samana 
päivänä Karhumäessä.

Erkki Tammelin Piikkiöstä sai useita 
luoteja rintaansa, kuoli petilleen enem-
pää liikahtamatta.

Alikersantti Emil Mönkkänen sai 
osuman päähänsä, nukkui pois rau-
hallisesti. Hän oli kotoisin Vehmer-
salmelta.

Meidän korsun toisessa päässä oli 
yhdet kerrossängyt. Yläpetillä nukkui 
kustavilainen Veikko Salminen. Hänet 
myös vietiin jsp:eelle. Siellä todettiin, 
että hänellä oli ollut liian vahva pääluu, 
ainoastaan viiden sentin oja tuli tukan 
juureen.

Vihollinen saa  
siepatuksi vangin
Aikaisemmin jo mainitsin vangin 

sieppaussuunnitelmasta, se myös 
toteutui. Karinaisista kotoisin oleva 
Eino Vainio joutui siepatuksi. Oman 
kertomuksensa mukaan hän huumaan-

Kummila k i r-
j o i t t aa ,  e t t ä 
25.4.43 räjäy-
tettiin Arsa-pul-
loilla Hiisjärveen 
10 metriä leveä 
sula. Tämä kuva 
on noin vuotta 
aikai semmasta 
rä jä ytyksestä 
Ää ni sellä.

Erkki Jalavan (Vehmaa) albumi
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tui kasapanoksesta sen verran, että 
käveli venäläisten mukana ulos. Siellä 
venäläiset huomasivat että sakissä oli 
vieras mies. Sitten venäläisistä yksi 
pani kätensä hänen suunsa eteen.

Hän puraisi sitä sormeen, sen jäl-
keen ei muista ahkiomatkasta mitään. 
Siihen hän heräsi, kun suomalainen 
tykistö ampui ankaran keskityksen ole-
tettuun kohteeseen. Venäläiset jättivät 
hänet ja juoksivat itse suojaan.

Olimme Torstin [Saarinen] kanssa 
kerran Vainiota katsomassa, kun hän 
oli jo sairaseläkkeellä. Sanoi muu-
ten, ettei hän paljastanut venäläisille 
mitään. Vainio on kohta kymmenen 
vuotta ollut [v. 1996] kuolleena.

Korsuun hyökkäys  
vaikutti kirjoittajaan
Kerron tässä miten tapaus vaikutti 

hermostooni.
En ole varma, oliko minulla aino-

astaan sukat jalassani, kun ryömin 
päätyikkunasta ulos. Kuuntelin hetken 
ja oli ihan hiljaista. Läksin juoksemaan 
suolle missä oli vielä paikoin luntakin. 
Suolla oli karsimaton puun latva, jonka 
suojaan jäin.

Olin siellä ainakin pari tuntia. En 
tiedä, mistä olin saanut sellaisen aja-
tuksen, että koko alue on venäläisten 
hallussa.

Vasta sitten kun kuulin, että Suomen 
kieltä puhutaan, palasin omien luo. 
Kuolleet ja haavoittuneet oli jo kulje-
tettu pois. Töpinä ja komentokorsu oli 
runsaan kilometrin päässä.

Veikko Salminen Kustavista ja 
minä saimme seitsemän päivän loman. 
Meidät määrättiin laskemaan seppele 
Albert Heikkolan haudalle hänen siu-
naustilaisuudessaan [Kustavissa].

Kun tulin lomalle Kustavin matkaa 
varten, oli perjantaipäivä. Kummilan 
tiehaarassa jäin pois linja-autosta.

Läksin kävelemään siihen aikaan 
hyvin pientä kylätietä kotia kohti. 
Hetken käveltyäni sekä nähdessäni 
Kummilan, synnyinkotini vesi tuli sil-
mään sekä ajatus, kuinka juuri minulla 
oli tilaisuus astella tuttuja maisemia 
kotia kohti.

Heikkolan hautauspäivä oli sunnun-
taina toukokuun viimeisenä päivänä. 
Läksin aamulla aikaisin polkupyörällä 
Helsinginrantaan, sieltä lossilla yli 
ja jatkoin Kustavin kirkkoon. Palaan 
lopuksi herkkään ja vaikuttavaan 
hetkeen.

Kun Albertin hauta oli umpeen 
luotu, sekä seppelten lasku alkanut, 
kävimme Veikon kanssa keskustelua 
siitä, kumpi lukee nauhat. Minä vakuu-
tin, etten pysty. Veikko lopuksi luki ja 
hyvin meni, että kiitos vielä Salmisen 
Veikolle.

Paluumatka alkoi taas pyöräillen. 
Lossivuoroa ei ollut. Otin ilman lupaa 
paatin ja soudin Helsinginrantaan, 
sieltä pyörällä kotiin.

Vetäytymiskäsky 
juhannuksena 1944
Oli Juhannuspäivä 1944, kun saim-

me vetäytymiskäskyn, hieman sateli.
Heti jo ensimmäisenä päivänä kun 

vetäydyimme, venäläiset yrittivät 
meitä saarrostaa, joten aina piti olla 
varuillaan, ettei vaan mottiin joutui-
si. Sillä tiellä, jota peräännyimme, 
alkutaipaleella oli kohtalaisen pientä 
yhteenottoa venäläisten kanssa. Po-
rajärven sillan ylitimme yöllä 12 – 1 
välillä.

Kun olimme 100 metrin päässä 
sillasta, se räjäytettiin ilmaan. Paikka 
oli Suomeen päin korkea mäenhar-
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janne. Meidän joukkueemme pääsi 
reserviin. Löimme pari telttaa pystyyn 
ison mäen taakse avonaiselle paikalle. 
Kello viiden aikaan aamulla saimme 
yllätysherätyksen, pari maataistelu-
konetta teki yllätyshyökkäyksen telt-
toihimme. Konekiväärisuihkulla sekä 
niin sanotulla kahdenkymmenen millin 
lentokonetykillä.

Virtasen Antero herkistyi
Meikäläisen teltta ehti levittäytyä 

ulos. Toisin kävi Antero Virtasen tel-
talle. Telttaan osui kahdenkymmenen 
millin ammus, joka haavoitti räjähtä-
essään Virtasen.

Siinä sitten kun Anteron haavoja 
sidottiin, Antero mainitsi, että tule sinä 
Mauno toiseksi kantajaksi. Kantomat-
ka oli noin puoli kilometriä.

Siinä erotessamme Antero herkistyi 
ajattelemaan, että jos vaikkapa hänen 
kohdallaan on viimeinen matka edessä.

Hän pyysi minua ottamaan yhteyttä 
isäänsä ja äitiinsä sekä morsiameen, 
tulevaan vaimoonsa ja toimittaa tie-
doksi Anteron viimeiset tervehdykset. 
Anteron kanssa usein puhelimme si-
viilitulevaisuudesta, kun sota loppuu.

Antero toipui ja on tehnyt täysipäi-
väisen elämäntyön kauppiaana, sekä 
on nyt aktiivinen osallistuja veteraa-
nien toimintaan Vehmaalla.

Suomea päin tultaessa olimme ker-
ran Repolan tien suunnassa järven 
rannalla vartiossa, kun alkoi krammari 
soida venäläisten puolella. Levyltä tuli 
”Katariinan kamarissa”.

Kun levy loppui, alkoi mies puhua, 
että antautukaa, ettei käy niin kuin 

Kivikosken korsun miesten Salmijo-
ella. Sieltä tuli sitten meidän puoli-
joukkueen miesten nimet ja kuolleiksi 
mainittiin.

Kun Juhannuspäivänä 1944 aloi-
timme kävelyn kohti koti-Suomea,   
Kumsa oli ensimmäinen venäläinen 
kylä, jossa joukkueemme joutui vii-
vyttämään venäläisiä.

Tommilan Ilmari meidät kuorma-
autolla vei asemiin. Siinä ei oltu kuin 
puoli päivää.

Porajärvi olikin se erikoisempi 
kohde, jossa muutaman päivän päästä 
olimme. Ilomantsin Möhkö oli se 
viimeinen kohde johon asti vetäy-
dyimme.

Pyydän anteeksi, kun kirjoitukseni 
on 52 vuotta myöhässä. Kyllä minua 
on usein pyydetty kertomaan yhtei-
sissä veteraanien yhdessäolotilaisuuk-
sissa niin sanottu ”Salmijoen tapaus”. 
Tauno Anttila on henkilö, joka on tästä 
usein huomauttanut. Samoin nyt, kun 
oman pitäjän veteraaneilla on vilkasta 
yhteistoimintaa, niin pyytäjä on ollut 
Toivo Mattila.

Hänen lähdettyään ymmärsin hyvin, 
että viime hetket ovat käsillä, siksi 
päätin tämän asian toteuttaa.

Allekirjoittaja oli mukana itsenäi-
syyttämme turvaamassa 3 vuotta ja 
21 päivää.

Taivassalossa, 15.9.1996

Mauno Kummila
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Rannikkopioneerina, tallin vanhimpa-
na ja ajomiehenä jatkosodan sotinut 
Koitto Kuusisto pitää omalta osaltaan 
jatkosodan pahimpana vaarana parti-
saaneja.

– Partisaanivaara oli ainainen ja ne 
saattoivat iskeä mistä tahansa, edestä, 
takaa tai sivuilta ja täysin yllättäen, 
muistelee Kuusisto, joka jatkosodan 
aikana palveli Äänisen rannikkopuo-
lustuksessa Väliniemen linnakkeella, 
joka sijaitsi 130 kilometriä Äänislin-
nasta etelään. 

– Partisaanien partiot aiheuttivat 
meille muutaman miehen tappiot 

kaatuneina ja 
muutama haa-
voittui näissä 
kahakoissa . 
Tal  vel la ja ke-
väällä 1942 oli 
paikallinen väestö vielä kotikonnuil-
laan ja silloin partisaanien oli hel-
pompi toimia, sillä osa paikallisista 
ilmeisesti tuki heitä ainakin niin, että 
antoi tietoja, sanoo Koitto Kuusisto.

– Paikallisia ihmisiä tarvittiin mm. 
tietöihin, sillä tiestö oli tosi kurjas-
sa kunnossa. Siviilit tekivät töitä ja 
saivat siitä palkan. Heidän kanssaan 

Äänisen rantavartiossa 
oli partisaanivaara 
aina vaanimassa

Äänisen lounaisrantaa. Etualalla Ruoppaojan kylä, taustalla Väliniemi, jonka linnak-
keella Koitto Kuusisto oli jatkosodan aikana Äänisen Rannikkoprikaatissa.

SA-kuva

Koitto Kuusisto
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oli helppo tulla toimeen, sillä heidän 
karjalankielestään sai selvää, ja he 
puolestaan ymmärsivät hyvin suomea. 
Muistaakseni vuoden 1942 aikana hei-
dät siirrettiin jonnekin muualle.

Väliniemen linnake oli osa Äänisen 
rannikkopuolustusta. Pääaseistuksena 
linnakkeella oli kaksi kuuden tuuman 
Canet-tykkiä.

– Sen lisäksi meillä oli useita pie-
nempiä tykkejä suora-ammuntaa var-
ten. Ne olivatkin tarpeen, sillä kerran 
olimme täydellisessä motissa. Ryssä 
pääsi yllättämään meidät talvella. Se 
liikkui nopeilla jääkelkoilla, joissa oli 
kuulemma lentokonemoottorit. Niillä 
se tuli edestä jäältä ja kiersi saman-
aikaisesti taaksemme ja me jäimme 
auttamattomasti mottiin. Siinä olikin 
tekemistä ja käytimme sekä käsiaseita 
että järeämpää kalustoa. Meidät pelasti 
avuksi hälytetty jalkaväkikomppania, 

joka tuhosi suuren osan hyökkääjistä, 
kertoo Koitto Kuusisto.

– Muuten kahakat olivat pienempiä, 
sillä ryssällä oli omalle puolelleen 
kymmenien kilometrien matka. Tal-
vella se pystyi tulemaan jäitse, mutta 
sulan veden aikana sen yritykset 
jäivät vähiin. Kerran se yritti tulla 
tykkiveneitten kanssa kimppuumme, 
mutta kun saimme yhden paattiin 
savuttamaan, vetäytyi ryssä omalle 
puolelleen.

Karhu meni  
miinaan
Väliniemen linnakkeen ympäristö 

oli miinoitettu joka puolelta. Mii-
noitukset pidettiin kunnossa, sillä ne 
olivat hyvä henkivakuutus kimppuun 
yrittäviä partioita vastaan.

– Kerran makailin petilläni, kun 
miinakentästä kuului kumea räjähdys. 

Mauno Jalosen (Uusikaupunki) albumi

Koitto Kuusisto kertoo, kuinka he Väliniemessä joutuivat syömään paleltuneita 
perunoita ennen kellarin rakentamista. Sen jälkeen itse viljellyt perunat säilyivät 
kellarissa hyvinä. Tässäkin perunanviljelyä Äänisen Klimetskin saaressa.



280

Muitten mukana menin lähipuolus-
tuspaikkaani, mutta mitään liikettä ei 
näkynyt. Päättelimme, ettei paukaus-
ta aiheuttanut ainakaan vihollinen ja 
asia jäi siihen.

– Muutaman tunnin päästä läksin 
hevosen kanssa läheiseen kylään hoi-
tamaan jotain huoltoasiaa. Jo kaukaa 
huomasin, että tiellä on jotain. Olin 
varuillani ja lähestyin tiellä olijaa 
valmiina ampumaan, josko tarvetta 
olisi. Ei ollut, sillä muutaman kym-
menen metrin päästä huomasin, että 
tiellä makaa joku kuollut eläin. Kun 
pääsin lähelle, näin, että elukka on 
karhu ja jäljet johtavat suoraan mii-
nakenttäämme. Räjähdyksen syy 
selvisi ja karhu korjattiin parempaan 
talteen keittiölle.

Kerran paleltuneet 
perunat kelpasivat
Väliniemen linnake huollettiin 

Ää nis linnasta ja lähikylässä olleesta 
huoltokeskuksesta. Alkuvaiheessa 
ei linnakkeella ollut kunnollisia 
elintarvikkeiden säilytystiloja, mutta 
vuoden 1942 aikana linnakkeel-
la rakennettiin ahkerasti. Tilavan 
miehistöparkin lisäksi valmistuivat 
keittiötilat ja mm. maakellari.

– Alkuaikoina, kun kellaria ei ollut, 
jouduimme usein syömään jäätyneitä 
perunoita. Kerran paleltuneet perunat 
vielä menettelivät, mutta välillä sula-
neet ja uudelleen jäätyneet olivat jo lii-
kaa. Sitten kun saimme oman kellarin, 
ei ollut mitään hätää ja perunat saimme 
omasta viljelyksestä. Keittiöllä hääri 
taivassalolainen Kaino Aalto ja hyvä 
keittäjä hän olikin.

– Äänisestä saimme runsaasti kalaa, 
pääasiassa ahventa ja muikkua, mutta 
myös isompaa kalaa tuli tasaisesti. 
Kala maistui hyvälle kaikenmaailman 

puuroruokien vaihteluna. Metsistä 
kerättiin mustikoita ja puolukoita ja 
niistä keitettiin herkullista soppaa. Hir-
vikanta oli niin hyvä, että hirveä riitti 
monet kerrat koko linnakkeen väelle.

Tykit Suursaareen
Keväällä 1944 Äänisen rannikko-

puolustusta ruvettiin purkamaan ja osa 
kalustosta siirrettiin Suomen eteläisel-
le rannikkoalueelle ja Laatokalle.

– Meidän tykit vietiin Kotkan kautta 
Suursaareen, jonne sakemannien pe-
lättiin tekevän maihinnousun. Sen he 
tekivätkin, mutta saivat rajusti tupiin-
sa. Sakuja taisi kaatua siinä rytäkässä 

Hirveä riitti monet kerrat koko linnakkeen 
väelle, kertoo Koitto Kuusisto. Hyvänä keit-
täjänä linnakkeella oli Kaino Aalto Taivassa-
losta. Tämä hirvi ei ole Väliniemestä, vaan 
Limosaaresta – Ääniseltä sekin.

Mauno Jalosen (Uusikaupunki) albumi
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lähemmäs 300 miestä. Kun maihin-
nousu oli torjuttu, rahdattiin tykkimme 
takaisin mantereelle Kotkaan. Olimme 
siinä vaiheessa hälytysvalmiina lähte-
mään Lappiin, mutta käsky peruttiin 
ja porukkamme säästyi Lapin sodalta. 
Suursaaressa muuten kaatui taivassa-
lolainen alikersantti Tauno Kotiranta, 
joka rauhan tultua meni [4.9.1944] tut-
kimaan sakujen räjäytettyä tukikohtaa. 
Jokin räjähti ja Kotiranta kaatui niille 
sijoilleen, kertoo Koitto Kuusisto.

Talvisota Summan 
taisteluissa
Talvisodassa Kuusisto soti Sum-

massa ja Summasta alkaneissa viivy-
tystaisteluissa Viipurin maalaiskunnan 
Tammisuolle saakka. Kuusisto toimi 
sairaankantajana ja ajomiehenä 5. 
Kenttätäydennyspataljoonan kolman-
nessa komppaniassa. 

– Talvisotaan lähdettiin junalla Tu-
rusta. Viipurista jatkettiin matkaa jalan 
Säiniölle. Jossain Viipurin lähistöllä 
hoksasin, että tuossahan on veljeni 
Matti. Niin olikin. Hän oli lypsämässä 
evakuoitavaa lehmää ja ehdimme kai-
ken kiireen keskellä vaihtaa muutaman 
sanan. Se tuntui mukavalta.

– Haavoittuneiden kuljettaminen ja 
hoivaaminen oli raskasta työtä sekä 
henkisesti että ruumiillisesti. Taiste-
lumaastossa ahkion kiskominen otti 
koville, sillä maasto oli kaikkea muuta 
kuin tasaista ja aina sai pelätä osu-
mia. Haavoittuneet piti saada JSP:lle 
mahdollisimman pian ja niin, ettei 
ahkiokyyti olisi tuottanut heille lisää 
tuskia ja kipuja. 

– Tykistötuli oli helmikuussa sano-
mattoman rajua, mutta se ei saanut es-
tää lääkintämiesten työtä. Rajussakin 
tulessa piti tehdä kaikkensa, jotta haa-

Kosti Salmenperän (Lokalahti) albumi

Koitto Kuusisto kertoo, että tiestö oli Väliniemessä kurjassa kunnossa, ja paikallista 
väestöä palkattiin mm. tietöihin. V. 1942 paikallinen väestö siirrettiin alueelta. Tässä 
tietöissä suomalaiset sotilaat Äänisen toisella puolella Kosmajärvellä.
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voittuneet saatiin hoitoon. Aina se ei 
onnistunut, eikä kaikkia haavoittuneita 
saatu hoitoon. Niin pahoissa paikoissa 
jouduimme työmme tekemään.

– Toisinaan runsaan sadan metrin 
matka JSP:lle tuntui ikuisuudelta, kun 
yritti osumien seassa luovia ahkiota 
eteenpäin, sanoo Koitto Kuusisto 
vakavana.

– Tunsi itsensä voimattomaksi, kun 
näki ryssän johtavan tykistötultaan 
muutaman sadan metrin korkeudesta 
tähystyspalloistaan. Niitä keikkui 
kaikessa rauhassa parin kilometrin 
päässä vanhan tykistön ampumaken-
tän eteläpäässä, mistä niillä oli koko 
Summan taistelukenttä nähtävänä kuin 
tarjottimella. Ja niissä oli ammattimie-
hiä, sillä he johtivat tulta tarkasti. Me 

SA-kuva

Koitto Kuusisto oli mukana jo talvisodassa, jossa hän toimi sairaankantajana ja 
ajomiehenä. Kuvassa vaikeasti loukkaantunutta sotilasta siirretään kuljetettavaksi 
hevosvetoisella purilaalla. Tämä kuva on jatkosodan ajalta.

emme voineet mitään niille kirotuille 
palloille. Ilmavoimilla ei ollut resurs-
seja käydä pudottamassa niitä.

Aselevon syntypäivänä 13.3.1940 
oli Kuusiston joukko-osasto Tammi-
suolla, missä suomalaiset kävivät kun-
niakasta puolustustaistelua klo 11.00, 
eli tulenlopettamishetkeen saakka.

– Minä en silloin ollut Tammisuolla, 
sillä olin rauhan tullessa kotilomalla, 
mutta heti seuraavana päivänä matka-
sin takaisin omaan porukkaani, joka oli 
siirtymässä uuden rajan taakse, kertoo 
Koitto Kuusisto.

Markku Vainio
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Kaino Laihonen, vuonna 1912 synty-
nyt Summan taistelija, koki elämänsä 
karmeimmat hetket Summan Lähteen 
lohkon tukilinjalla, kun vihollisen 123. 
Divisioona helmikuun 13. päivänä 
1940 pääsi lohkolla läpimurtoon. Lai-
honen oli muiden JR 13:n kuudennen 
komppanian vakkasuomalaisten kans-
sa torjumassa ylivoimaisen vihollisen 
läpituloa, kun hän jäi vihollistankin 
yliajamaksi ja hiekkaiseen lumeen 
tamppaamaksi. 

– Tukilinjan juoksuhauta oli matala, 
ehkä syvimmillään vähän toista metriä. 
Seisomista ei voinut ajatellakaan, eikä 
ollut lainkaan terveellistä kurkistella 
reunan yli ryssän touhuja. Sai äkkiä 
napin otsaansa, jos oli vähänkin varo-
maton. Näin kävi monelle kaverille, 
sillä tukilinjalle jäi kymmeniä Vakka-
Suomen miehiä ja ainakin saman ver-
ran haavoittui. 

– Olimme tukilinjalla pahassa pai-
kassa, sillä meillä ei ollut pst–tykkejä, 
eikä kasapanos- ja polttopullomiehillä 
ollut mahdollisuutta päästä heittoe-
täisyydelle, sillä ryssän tankkikuskit 
pysyttelivät visusti heittoetäisyyden 
ulkopuolella. Sen ne olivat oppineet 
kantapään kautta joulukuun ja helmi-
kuun välisenä aikana, selvittää Kaino 
Laihonen.

Lähteen tukilinjan ja sen edessä 
olleen panssarikaivannon väli on vain 
runsas sata metriä, pisimmilläänkin 
vain vajaat 200 metriä.  Panssarikai-
vanto oli kuusi metriä leveä ja kaksi 
metriä syvä. Sen kaivoivat tammikuun 

ja helmikuun alun aikana pääasiassa 
vakkasuomalaiset.

– Näimme tankkien ampuvan kai-
vannon etureunaa saadakseen sen 
matalaksi ja tasaiseksi ja tankeille 
näin kulkuväylän. Muutaman tunnin 
paukuttelun jälkeen väylä oli valmis, ja 
kun jalkaryssät kiikuttivat kaivantoon 
puunrunkoja ja oksia fylliksi, pääsivät 
ensimmäiset tankit kaivannon yli en-
nen puoltapäivää. 

– Sen jälkeen alkoi peli olla mene-
tetty, sillä ryssällä riitti tankkeja. Niitä 
tuli solkenaan ja ne ampuivat tykeil lään 
ja konekivääreillään summamutikassa 
joka puolelle. Pahimmillaan niitä oli 
kaivannon ja tukilinjan juoksuhaudan 
välissä kymmeniä, jopa 50 – 60. Osa 
niistä ajoi edestakaisin juoksuhaudan 
suuntaisesti ja tulitti ja murjoi juoksu-
hautaa silmittömästi. Siinä mylläkässä 

Vihollisen tankki sulloi 
Kaino Laihosen hiekkaiseen 
lumeen Summan tukilinjalla

Kaino Laihonen



284

jäi elollinen olento armotta hopealle, 
sanoo Kaino Laihonen.

Laihonen sanoo yrittäneensä suo-
jautua niin hyvin kuin ahtaassa juok-
suhaudassa oli mahdollista, mutta silti 
elävänä selviäminen tuntui mahdotto-
malta.

– Ei hyvältä näyttänyt. Päätä ei 
voinut nostaa ja piti ampua summit-
tain nostamalla kivääri penkan päälle. 
Joku vieras vänskänkloppi konttasi 
Lähteentien suunnasta ja rupesi möyk-
käämään minulle, että minun pitäisi 
nousta penkan päälle ampumaan. Ai-
kani kuuntelin herran pölötystä, mutta 
sitten sanoin mitä ajattelin, ja käskin 
ukon itse hypätä penkalle ampumaan. 
Eipä äijä noussut, vaan konttasi ma-
talana omille teilleen sinne, mistä 
tulikin, naurahtaa Laihonen.

Tankki huomaa 
Laihosen
– Sitten yhdestä tankista ilmeisesti 

huomattiin minut ja se lähti tulemaan 
kohti. Pakoon oli turha yrittää, sillä se 
olisi konekiväärillään tappanut minut 
kuin kärpäsen. Painauduin haudan 
pohjalle ja odotin, mitä tuleman pitää. 
Tankki ajoi etureunan päälle ja luhisti 
hiekkaa ja lunta päälleni ajamalla 
useita kertoja edestakaisin sillä kohtaa, 
missä makasin. 

– Minä jäin täysin uppeluksiin ja 
 pelkäsin lähtöni koittaneen. En vie-
läkään tiedä, miten pääsin ihmisten 
ilmoille, mutta jotenkin sain pääni 
näkyviin ja pääsin kaivautumaan 
haudastani. Ilman hengittäminen tun-
tui hyvältä, vaikka ilma ei puhdasta 
ollutkaan, sillä se oli täynnä räjähdys-
kaasuja. 

– Koville se otti, mutta aikani ei 
vielä ollut täynnä. Kaikki varusteeni 

Antti Marvolan (Uusikaupunki) albumi

Summan juoksuhaudat, joihin vihollisen tankki 13.2.1940 hautasi Kaino Laihosen, 
olivat jatkosodan aikana v. 1942 tämän näköisiä. Laihonen pääsi kaivautumaan 
hiekasta. Summan maasto on hiekkaista.
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kivääriä myöten jäivät lumihiekkaan, 
mutta jostain onnistuin nappaaman 
itselleni uuden kiväärin. Oli se ihme 
pelastus!

– Tankit jatkoivat sotaansa ja hu-
ristelivat letkassa Lähteentietä kohti 
Kämärää. Niitä oli kuulemma jonossa 
kuutisenkymmentä. Osa ajoi pitkin 
lähes puutonta nummea Lähteentien 
itäpuolella ja eteni hetkessä raskaan 
patteriston tuliasemiin saakka ja teki 
siellä pahaa jälkeä. 

– Meitä puolustajia oli enää muu-
tamia jäljellä. Kaikki upseerit olivat 
pois pelistä joko kaatuneina tai haa-
voittuneina. Ihmettelen, miksi ei meitä 
vedetty ajoissa pois, kun varmasti 
tiedettiin, ettemme pitemmän päälle 
pysty estämään ylivoimaisen ryssän 
hyökkäyksiä. 

– Siinä vaiheessa, kun lähdimme 
tukilinjalta, ei meitä varmastikaan ollut 
kuin joukkueen verran ehjiä miehiä. 
En tiedä, tuliko koskaan irtaantumis-
käskyä. En sellaista silloin ainakaan 
kuullut. Lähtö oli vain pakon sanelema 
juttu. 

– Tuntui pahalta, kun piti jättää 
haavoittuneita kavereita oman onnen-
sa nojaan. Mutta se oli pakko, sillä 
meillä ei ollut mitään mahdollisuutta 
auttaa heitä. Sinne jäi vehmaalainen 
Keijo Aulanenkin, jolta kk–suihku oli 
katkaissut jalat. Hän pyysi auttamaan, 
mutta olimme voimattomia. Ainutta-
kaan lääkintämiestä ei enää paikalla 
ollut. Aulanen jäi kentälle kuten vel-
jensäkin. Ja moni muu hyvä kaveri, 
kertoo Laihonen liikuttuneena.

Kahdeksan miehen 
korpivaellus
Suoraan taakse lähteminen tukilin-

jalta tiesi varmaa kuolemaa, sillä vi-

hollinen piti tukilinjan takaista avointa 
maastoa jatkuvasti tulensa alla. 

– Viimeiset miehet lähtivät tukilin-
jalta iltapäivällä 13.2. kello kolmen 
maissa. Minä olin yhtenä siinä jou-
kossa. Oli yritettävä Merkkiin päin, 
eli karkeasti ottaen itään, sillä siellä 
vaikutti olevan rauhallisempaa ja vielä 
metsääkin tarjoamassa suojaa. Meitä 
oli kahdeksan miestä, kun läksimme 
pyrkimään Merkkiin päin. 

– Matka taittui hitaasti, mutta ryssä 
ei meitä huomannut eikä tulittanut. 
Jotenkin sekosimme suunnassa ja 
tulimme runsaat kaksi kilometriä tu-
kilinjan takana olleisiin ruotsinkielisen 
Raskas Patteriston 2:n tuliasemiin. 
Ryssän tankki pyöri ja tulitti korsun 
katolla. Haupitsit olivat asemissa, mut-
ta suomalaisia ei näkynyt mailla eikä 
halmeilla. Ryssiä sitäkin enemmän. 
Onneksi huomasimme asian ajoissa. 
Pyörähdimme takaisin ja ennen tuki-
linjaan otimme suunnan itään, kertoo 
Kaino Laihonen.

– Tuli pimeä ja meiltä oli olinpaik-
ka hukassa, mutta kun aamu valkeni, 
tajusimme, että olemme Leipäsuolla. 
Lähteen lohkon ja Merkin lohkon 
saumakohdassa taisteltiin. Taistelun 
ääniä karttaen jatkoimme matkaa ja 
seuraava selvä kiintopiste, jonka ta-
jusimme, oli Kilteenlampi Leipäsuon 
pohjoisosassa. 

– Nyt tiesimme, missä olemme. Kil-
teenlammen kiertäen otimme summit-
taiseksi suunnaksi Kämärän aseman 
seudun. Taistelun ääniä kuului joka 
puolelta ja maastossa oli runsaasti kaa-
tuneita. Omia peittelimme havuilla ja 
lumella. Toinenkin yö kului metsässä, 
mutta kolmantena päivänä pääsimme 
Kämärällä omien yhteyteen. 

– Kämärällä meille kerrottiin, että 
oma komppaniamme on Kultakum-
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mussa. Me tietysti marssimme sinne. 
Perillä selvisi, että meitä oli jo pidetty 
menetettyinä miehinä. Kaveri oli 
kirjoittanut Taivassaloon, että olen 
kaatunut ja jäänyt tukilinjalle. Kotona 
tieto tietysti aiheutti järkytyksen. Jär-
kytys kotiväelle oli myös se, kun saivat 
kuulla, että olekin elossa ja hyvässä 
kunnossa. Hautajaisvalmistelut voitiin 
minun osaltani lopettaa, toteaa Kaino 
Laihonen korpivaelluksestaan.

Rauhan tullessa 
Kärstilänjärvellä
JR 13 jatkoi perääntymistä kohti 

Viipuria ja taisteli Näykkijärven ja 
Honkaniemen tasalla 17.2. – 22.2. 
1940 välisen ajan. Rauhan tullessa 
rykmentti oli asemissa Kärstilänjärven 
maastossa. Kärstilässä vakkasuoma-
laiset joutuivat puolustautumaan epä-
edullisessa kivikkoisessa maastossa, 
jossa kranaattien sirpalevaikutus oli 
tuhoisa. Kaatumisia ja haavoittumisia 
tuli päivittäin useita. 

– Tukilinjassa 12. helmikuuta haa-
voittunut luutnantti Erkki Hannula 
palasi Kärstilässä joukkoomme. Se 
oli meille kaikille hyvä uutinen, sillä 
Hannula oli pidetty upseeri. 

– Tieto rauhasta otettiin vastaan le-
vollisesti ja oltiin tietysti tyytyväisiä, 
että sota loppui. Olimme kuitteja ja 
resurssimme olivat vähissä. Jo Sum-
massa ollessamme saimme kuulla, 
että omalla tykistöllä on huutava am-
muspula. Vetäytymisvaiheen aikana se 
näkyi niin, ettei tykistö voinut ampua 
herkullisiakaan maaleja vain siksi, 
ettei sillä kerta kaikkiaan ollut, mitä 
ampua. Se tuntui uskomattomalta, 
mutta niin vain oli, pudistelee Kaino 
Laihonen päätään.

Hangon rintamalta 
Äänisen Limosaareen
Jatkosodan Kaino Laihonen aloitti 

7. Rannikkoprikaatin riveissä Han-
gon rintamalla, Bromarvin lohkolla. 
Hankoniemelle Laihosen yksikkö tuli 
heinäkuun puolivälissä 1941. Hangon 
rintamalla alkoivat taistelut 25. kesä-
kuuta ja päättyivät 3. joulukuuta, kun 
viimeiset puna-armeijalaiset vetäy-
tyivät Suomenlahden yli omalle puo-
lelleen. Hangossa taisteli pataljoonan 
verran ruotsalaisia vapaaehtoisia.

– Minä oli Bromarvin lohkolla 
lähinnä vartiointihommissa. Partioi-
massa liikuimme pääasiassa veneillä. 
Ryssä ampui herkästi ja paljon ja var-
sinkin silloin, kun se jätti Hangon jou-
lukuun alussa 1941. Hangon kaupunki 
oli ryssien jäljiltä yhtä hävityksen 
kauhistusta, kuittaa Laihonen Hangon 
vaiheensa.

Tammikuussa 1942 Laihonen sai 
siirron Äänisen rannikkopuolustuk-
seen, jota oli rakennettu lokakuusta 
1941 saakka. Äänisen pattereilla 
Laihonen oli kesäkuulle 1944 saakka, 
jolloin Äänisen Rannikkoprikaatin 
linnakkeita ruvettiin purkamaan ja 
kalustoa siirtämään kanta-Suomeen.

– Melkein koko ajan olin Limo-
saaressa, joka oli ja on Äänisniemen 
eteläkärjen edessä. Saaren ja niemen 
väliä on kymmenisen kilometriä. 
Jonkin aikaa olin talvella 1942 ensin 
Heinälahdessa ja Koiselässä, mutta se 
vaihe jäi muutamaan viikkoon.

– Limosaaressa oli silloin, kun sinne 
menimme, vielä paikallinen väestö 
karjoineen paikallaan. Tammikuussa 
teki ryssä maihinnousun saareen ja 
siinä tuli meille aikamoiset tappiot. 
Tämän jälkeen paikalliset evakuoitiin, 
sillä kävi selville, että he olivat yhteis-
työssä ryssien partisaanien kanssa. 
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– Partisaanit saivat heiltä tietoja ja 
osasivat siksi ajoittaa iskunsa oikealla 
hetkellä oikeaan paikkaan. Partisaani-
vaara olikin talvisin aina niskassa, sillä 
ryssät pääsivät jäätä pitkin helposti 
saaren rannoille saakka. Vartiopaik-
koja oli harvassa, väliä saattoi olla 
parikin kilometriä, joten ei ihme, jos 
ryssä pääsi maihin saakka, kertoo 
Kaino Laihonen.

– Ryssä käytti myös pieniä vain 3 - 4 
miehen partioita ja ne pystyivätkin 
liikkumaan salassa yllättävän hyvin. 
Siksi piti aina olla varuillaan, sillä 
tappioita tuli piippalakkien iskuissa.

– Monta kertaa ajattelin, että mil-
loinkahan mahdan itse olla hangessa 
pitkälläni ja hengettömänä tollukkaat 
kohti taivasta, kun kavereita kaatui. Li-
mosaari oli kaukana rintamista, mutta 
oleminen siellä oli kaikkea muuta kuin 
rauhallista.  

– Minun porukkani siirrettiin man-
tereelle 10. kesäkuuta 1944. Pääsin 

samalla kotilomalle pariksi viikoksi. 
Kun menin takaisin, sain jonkin aikaa 
etsiä porukkaani, ja vasta monien 
kyselyjen jälkeen pojat löytyivät Lah-
denpohjasta ja pääsin jollain konstilla 
sinne. Lahdenpohjasta meidät vietiin 
jollekin Laatokan saarelle. Teimme 
linnoitustöitä ja olimme siellä sodan 
loppumiseen saakka, kertoo Kaino 
Laihonen.

Siviilin Kaino Laihonen pääsi mar-
raskuun puolivälissä 1944.

– Laatokan jälkeen meidät siirrettiin 
Ahvenanmaalle. Oolannissa teimme 
tavallisia siviilitöitä maataloissa. 
Mi tään sotilaallista toimintaa ei oh-
jelmassa ollut. Saimme erinomaisen 
hyvää ruokaa eikä viinastakaan ollut 
puutetta, joten aika kului leppoisasti 
Eckerössä. Ahvenenmaan kautta pää-
sin sitten siviiliin. 

Markku Vainio

Erkki Jalavan (Vehmaa) albumi

Jatkosodassa Kaino Laihonen oli suurimman ajan Äänisen Limosaaressa. Kuva Li-
mosaaren eteläosassa olevasta Konnun kylästä keväällä 1942.
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Onni Laukkanen, Taivassalon Suoje-
luskunnan jäsen, ei saanut lokakuussa 
1939 kutsua Ylimääräisiin Harjoi-
tuksiin, sillä Närpiössä vuonna 1911 
syntynyt Onni oli tapaturmaisesti 
menettänyt näön toisesta silmästään. 
Vamman takia Onni ei kelvannut ar-
meijaan, vaan hänet vapautettiin varus-
miespalveluksesta. Suojeluskuntaan 
Onni Laukkanen sen sijaan kelpasi ja 
hän olikin innokas, oppiva ja pätevä 
suojeluskuntalainen, suojeluskunta-
sotamies.

Kun Taivassalon miehet lähtivät 
YH-toimiin, paloi Onninkin mieli 
mukaan, mutta hänelle tarjottiin ”vain” 
autonkuljettajan työtä kotirintamal-
la. Tarjous ei miestä miellyttänyt, ja 
niinpä hän 19.10. tarjoutui vapaaeh-
toiseksi Ylimääräisiin Harjoituksiin. 
Armeija hyväksyi tarjouksen ja Onni 
Laukkasen toive toteutui, hänestä tuli 
sotilas ja hän pääsi muitten mukana 
puolustamaan isänmaansa vapautta. 

Onni Laukkanen toimi sekä YH:ssa 
että koko talvisodan ajan taistelulä-
hettinä, ja kunnostautui työssään niin, 
että hänet jo viikon sotimisen jälkeen 
eli itsenäisyyspäivänä 1939 nimitet-
tiin korpraaliksi. Esimiehet näkivät 
ja ymmärsivät, että Onni Laukkanen 
on rohkea, osaava ja aloitekykyinen 
sotilas, synnynnäinen taistelija ja luo-
tettava mies. 

Niinpä hänen ja pataljoonan komen-
tajan, jääkärikapteeni Viljo Laakson 
välille syntyi luja luottamus, joka piti 
komentajan ja korpraalin yhdessä 
komentajan haavoittumiseen saakka 
maaliskuun alkuun 1940. 

Onni Laukkanen kävi välirauhan ai-
kana Reserviupseerikoulun Kankaan-
päässä, minne koulu oli Haminasta 
evakuoitu. Laukkanen suoritti kurssin 
kiitettävin arvosanoin ja ylennettiin 
vänrikiksi. 

Onni Laukkanen talvisodan 
päiväkirjassaan:
”Tuntuu oikein mukavalta, kun sai 
oikein tehoisasti ampua iivanoita”

Onni Laukkanen (29.4.1911 – 23.11. 
2009) jatkosodan aikaisessa kuvassa. 
Talvisodan ajalta ei ollut kuvaa käytet-
tävissä.

Erkki Hannulan albumi
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Jatkosotaan Onni Laukkanen lähti 
vänrikkinä ja palasi Lapin sodassa-
kin oltuaan Taivassaloon kapteenina. 
Samoin kuin talvisodassa voitti Onni 
Laukkanen puolelleen esimiestensä 
täydellisen luottamuksen myös jatko-
sodassa. Laukkanen aloitti jatkosodan 
JR 60:n III Pataljoonassa. Hän toimi 
lähettiupseerina ja 10. Komppanian 
komppanianpäällikkönä. Sen jälkeen 
kun JR 60:n miehistä suurin osa oli 
kotiutettu keväällä 1942, toimi Onni 
Laukkanen 1. Divisioonan operatiivi-
sessa toimistossa ja JR 33:n III Patal-
joonassa eri tehtävissä. 

Ylemmät esimiehet arvostivat Lauk-
kasen taidot niin korkealle, että hän 
perääntymisvaiheessa toimi pataljoo-
nan komentajan apulaisena. – Lienee 
ainutkertaista puolustuslaitoksem-
me historiassa, että vapaaehtoisena 
”kruununraakkina” sotaan lähtenyt 
mies ylenee kapteeniksi ja pataljoonan 
komentajan apulaiseksi!

Partiointia, tiedustelua, 
vihollisten ampumista
Onni Laukkanen piti omaa päiväkir-

jaa koko sen ajan, jonka oli YH:ssa ja 
talvisodassa.

Muistiinpanoja hän teki myös jatko-
sodan tapahtumista ja niitä on käytetty 
hyväksi mm. JR 60:n historiateokses-
sa. 

Laukkasella oli alusta saakka palava 
halu päästä mukaan etulinjan tehtäviin, 
puolustamaan isänmaata ase kädessä. 
Talvisodan päiväkirjassa tämä tulee 
selvästi esiin. Esimerkiksi 25.1.40, 
kun hän oli saanut siirron JR 13:n 8. 
Komppaniaan, on Laukkanen mer-
kinnyt päiväkirjaansa ”Alkaa tuntua 
jo vähän paremmalta, koska pääsin 
todella taistelevaan yksikköön”. 

Kapteeni Viljo Laakson kanssa 
Laukkanen teki useita tiedusteluretkiä 
etulinjaan saakka. Joillakin tiedustelu- 
tai partiomatkoilla Laukkanen pääsi 
käyttämään kivääriään ja ampumaan 
vihollisia.

Vihollisten ampuminen oli hänelle 
erityisen miellyttävää puuhaa ja sen 
hän mainitsee ujostelematta päiväkir-
jassaan. Hän kirjoittaa mm: ”Tuntui 
oikein mukavalta kun sai oikein tehoi-
sasti ampua iivanoita” ja ”Teki hyvää 
kun sai täysosumia”.

Maaliskuun alussa 1940, kun Lauk-
kasen pataljoona oli puolustusasemis-
sa Viipurin maalaiskunnan alueella 
Kärstilänjärven tuntumassa, oli Lauk-
kanen taas kapteeni Laakson kanssa 
”tavanmukaisella etulinjan reissulla”. 
Vihollinen oli noin 300 metrin päässä 
ja havaitsi tiedustelijat. 

Vihollisen tulituksessa osui ki-
väärinluoti Laakson kylkeen, jolloin 
kapteeni haavoittui vaikeasti. Lauk-
kasella ei sormi mennyt suuhun, vaan 
hän pelasti kylmäverisen rauhallisesti 
esimiehensä, joka oli tilanteessa puo-
litajuton. Suksien päällä Laukkanen 
veti esimiehensä suojaan ja hoiti hänet 
edelleen jatkohoitoon JSP:lle ja so-
tasairaalaan. Ei ole liioiteltua sanoa, 
että korpraali Onni Laukkanen pelasti 
jääkärikapteeni Viljo Laakson hengen 
pitämällä huolen siitä, että Laakso 
pääsi nopeasti hoitoon. 

Toisen kerran Laukkanen sai aut-
taa vaikeasti haavoittunutta Laaksoa 
elokuun alussa 1941, kun JR 60 oli 
etenemässä kohti Petroskoita. Aa-
muisella tiedusteluretkellään majuri 
Laakso astui polkumiinan, jolloin jalka 
murskautui nilkasta alaspäin kokoaan. 
Laakson pelastamisesta Laukkanen 
kertoo muistiinpanoissaan näin:
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– Laakson haavoituttua paikalle 
tulleet lääkintämiehet sitoivat säären 
ja pataljoonan lääkäri lääkintäkaptee-
ni Kangasniemi antoi kovat ruiskeet. 
Sitten kiireesti kenttäsairaalaan – 
minä Laakson pyynnöstä saattamaan. 
Aukaisin lääkärin käskyn mukaisesti 
sidettä välillä kuolion estämiseksi. 
Veri ruiskahti joka kerran niin, että 
minä olin enemmän haavoittuneen nä-
köinen kuin Laakso olikaan. Linjasta 
oli kenttäsairaalaan 60 km. Tapaus 
oli kovin ikävä. Menetimme uljaan 
komentajamme. Hän sai seuraavana 
päivänä everstiluutnantin ylennyksen 
ja I luokan Vapaudenristin. 

– Parin viikon kuluttua sain häneltä 
kiitoskirjeen avunannosta ja ilmoituk-
sen, että hän joutuu nyt puujalkakomp-
paniaan. Uudeksi JR 60:n komentajak-
si tuli 1. Divisioonan operatiiviselta 
osastolta ye-majuri Gösta Palkama, 
kuitenkin vain väliaikaiseksi. Näin oli 
päivä taas illassa. Ilmoittauduin ma-
juri Karmon komentoteltalla.

Onni Laukkanen tuli hyvin toimeen 
esimiestensä kanssa niin talvi- kuin 
jatkosodassakin. Jo YH:n aikana 
marraskuussa 1939 Laukkanen oli 
luotettu mies. Sen jälkeen kun hän sai 
siirron JR 13:n 8. Komppaniaan oli hän 
korpraalina erottamaton osa yksikön 
johtoa. Hän tiesi olevansa tärkeä lenk-
ki johtoportaassa, joka luotti häneen. 
Laukkanen ei mainitse tätä suoraan, 
mutta asia on helposti aistittavissa 
päiväkirjamerkinnöistä. 

Parhaiten asia käy ilmi 6.3.40 päi-
vän merkinnästä ”Komentoporras 
viettää lyhyet lepohetkensä tässä. 
Majuri Tuompo, luutn. Ahtimo, vänr. 
Laatio ja minä, samoin pataljoonan 
kirjallisia töitä suoritellaan samassa 
paikassa”.

Kapteeni Laakson haavoituttua 
3.3.40, tuli pataljoonan väliaikaiseksi 
komentajaksi luutnantti Toivo Ahti-
mo, joka luovutti pataljoonan 5.3.40 
uudelle komentajalle majuri Yrjö 
Tuompolle.

Tuompo pysyi Laukkaselle etäisenä, 
aivan erilaisena komentajana kuin mitä 
Laakso oli ollut. Tiedusteluretkillä 
Tuompon kanssa Laukkanen kävi, 
mutta läheistä luottamussuhdetta 
Tuompon ja Laukkasen välille ei 
syntynyt. Tuompon johtamistyyli oli 
erilainen, hänelle korpraali oli vain 
korpraali, ei muuta. 

Jatkosodassa Onni Laukkanen naut-
tii esimiestensä arvostusta alusta saak-
ka aina rykmentin komentajaa eversti 
Kaarle Kustaa Karia myöten. 

Eversti käy poikansa 
kaatumispaikalla
Onni Laukkasen jatkosodassa naut-

timasta luottamuksesta kertoo sekin, 
että hänet valittiin oppaaksi, kun 
eversti Sihvonen tuli Nuosjärvelle 
22.8.1941 käymään 19.8. kaatuneen 
poikansa vänrikki Urho Sihvosen 
kaatumispaikalla. Vänrikki Sihvonen 
johti partiota, jonka oli määrä tuhota 
vihollisen ammusvarasto. Matkalla 
jokea ylittäessään Sihvonen astui sil-
lanraunioilla voimakkaaseen miinaan. 
Sihvonen tuhoutui räjähdyksessä 
totaalisesti.

Eversti Sihvosen opastamisesta 
On ni Laukkanen kertoo JR 60:n his-
toriassa näin:

– Eversti Sihvonen, vänrikki Sih-
vosen isä, tuli 22.8. pataljoonamme 
komentopaikalle ja pyysi opasta. 
Hänen tarkoituksenaan oli tutustua 
poikansa kaatumispaikkaan. Lähdin 
oppaaksi, vesisateessa marssimme 
aluksi etulinjaan, josta sitten varovasti 
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ryömien etenimme Matselitsanjoen 
läheisyyteen. Paikka oli ei-kenenkään 
maata, jota vihollinen voi asemistaan 
tähystää. 

En ihmettele, kun siinä tapahtu-
mapaikkaa kiikaroimme, että karun 
everstin poskelle vierähti kyyneleitä, 
enkä minäkään voinut kyyneleitäni 
pidättää. Eversti tahtoi päästä vielä 
lähemmäksi tapahtumapaikkaa, mutta 
käski minun jäädä paikoilleni, ettei 
tulisi uhreja enempää, kuten hän sanoi. 
Hän ryömi märässä maastossa vielä 
noin 25 metriä paikkaan, josta saattoi 
nähdä vähän paremmin, vaikka välillä 
pusikkoa olikin. Eversti viipyi mieles-
täni varsin kauan ennen kuin palasi. 
Hän varmaakin tahtoi olla yksin, isä 
jätti pojalleen jäähyväiset”.

Aseveli, luutnantti Ahtimo  
kommentoi päiväkirjaa
Vuonna 1964 Onni Laukkanen an-

toi talvisodan päiväkirjansa Summan 
aikaisen komppanianpäällikkönsä 
luutnantti Toivo Ahtimon luettavaksi, 
sillä päiväkirjasta oli tarkoitus ottaa ot-
teita JR 13:n joukko-osastohistoriaan. 
Kirjaa ei jostain syystä kuitenkaan 
koskaan tehty.

Ahtimo on tehnyt tarkennuksia ja 
huomautuksia, jotka ovat päiväkir-
jassa hakasuluissa. Hakasuluissa on 
myös tämän jutun kirjoittajan tekemiä 
selvennyksiä ja tarkennuksia. Onni 
Laukkasen talvisodan päiväkirjasta on 
tähän kirjaan otettu vain osa. 

Talvisodan luutnantti Toivo Ahtimo 
oli syntynyt 24.8.1902 ja kuoli maju-
rina 30.4.1987. Hän oli vapaussoturi.    

Päiväkirjan väliotsikot ovat matrik-
kelin toimittajan tekemiä.

Kranaattien tuhoamaa Nuosjärven karsikkoa, jossa Laukkanen oli eversti Sihvosen 
oppaana Sihvosen pojan kaatumispaikalla.

SA-kuva
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Onni Laukkasen 
päiväkirjamerkintöjä 
YH:n ja talvisodan ajalta
19.10.-39.
Soitin Turun Pohjoisen Sotilaspii-

riin tarkoituksena päästä vapaaehtoi-
sena reserviharjoituksiin. Sain kutsun.

20.10.
Ilmoittauduin Turun Pohjoisen Soti-

laspiirin Esikunnassa luutn. Järviselle. 
Sain käskyn ilmoittautua T-Pataljoo-
nan komentajalle A. Särämölle. Tein 
sen.

21.10.
Sain sijoituksen 3. kompp., jon-

ka vääpeli on M. Uskonen ja sieltä 
komennuksen Esikuntakompp. ja 
Pa tal joonan komentajan taistelulä-
hetiksi, jossa toisessa saan käyttää 
vapaaehtoisesti puolustusvoimille 
luo vuttamaani moottoripyörääni. 3. 
Komppanian kirjurina O. Kurkilahti, 
varusm. Nurminen. Kompp. pääll. A. 
Mäki. Osoite: T-patl. Turku, Koulukatu 
8, Snellmanin koulu. Lähdimme Tu-
rusta Viipuria kohti, emme kylläkään 
sitä tienneet. Härkävaunut 50 kpl. ja 
yli 800 miestä.

22.10.
Matkalla. Härkävaunussa on kan-

tikkaat pyörät. Matka alkoi 5 tienoissa 
Turusta. Matkan varrella tervehtivät 
meitä ystävälliset lotat heitellen kukkia 
ja omenia vaunuihin. – Sunnuntai. 

23.10.
Saavuimme Viipuriin keskiyöllä. 

Vaunujen purkaus kesti vain vähän 
aikaa. Sijoituimme Papulan kasarmiin, 
josta entiset miehet oli siirretty jo kan-
naksen itäkärkeä lähemmäksi.

24.10.
Sijoituin Esikuntakomppaniaan, 

jonka päällikkö res. vänr. Merimaa ja 
vääpeli Vaaksa.

26.10.
Pääsin esikuntalähetiksi, kunnes 

tulisi sota, että tulisi ajoa myöskin. 
Osoite: Esik.kompp./K.T.P.5. [Kenttä-
täydennyspataljoona].  Pataljoonam-
me käsittää 7 yksikköä: Esik.kompp., 
I Kompp., II Kompp., III Kompp. 
Taivassalo, KKK, Krh ja Km.

31.10.
Kenraali Hägglund tarkasti AK:n 

[Armeijakunta] puolesta joukkomme. 
Palkan maksu, sotamies sai 5:- päiväl-
tä n.s. sotatilapalkan.

5.11.
Sunnuntai. Aamupäivällä lähettiteh-

täviä. Iltapäivällä pieni juhla, jossa 
vanhukset ja tytöt esittivät ohjelmaa 
juuri reserviläisille. He uhrasivat 
aikaansa meidän iloksemme. Vaikka 
ei ohjelma niin täysin loistavaa ol-
lutkaan, tulin liikutetuksi, kun näin 
ohjelman suorittajat. Karjalan kansa 
on meille ystävällistä. Tänä iltana oli 
myöskin kaupungissa melkein kaikilla 
kaduilla valot. Muulloin aina aivan 
pimeätä.

9.11.
Kirjoitin luutn. Miettiselle 6/II/JR 

13. Olin lääk. luutn. Kanervan tarkas-
tuksessa reserviläiseksi pääsyä varten. 
Olin nimittäin vapaaehtoinen.

28.11.
Kello puoli 21 sanoi ryssä irti hyök-

käämättömyyssopimuksen, syystä että 
ryssät olivat ampuneet tykillä toisiaan. 
Huhuttiin poislähtöä Viipurista.

29.11.
Keskiviikko, taas saunapäivä, ja ro-

kotus lavantautia vastaan. Käynti joka 
päivä Viipurin Komendanttivirastossa 
Siikaniemen katu 2, V.V.P-esikunnassa 
[Viipurin Vartiopataljoona] ja II Ar-
meijakunnan Esikunnassa Viipurin 
linnassa.
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”Oli jo vähän sodan tuntua”
30.11.
Ryssät lensivät klo 09.10 5:dellä 

koneella yli Viipurin, pudottaen pa-
lopommeja ratapihalle. Oli jo vähän 
sodan tuntua. 9.02 ilmahälytys. Kaik-
ki lomilla olevat kutsuttiin takaisin, 
paitsi toipilaat. Ilmavaara ohi 12.55. 
Pommitus oli aiheuttanut muutaman 
siviilin kuoleman Viipurissa. Ryssät 
olivat tarkoittaneet rautatiesiltaa ja 
asemapihaa, mutta paukut meni sivuun 
paljon, eivätkä koneetkaan uskaltaneet 
tulla alas, vaan liitelivät pilvien yllä. 
Koneet lensivät majoituspaikkamme 
lähitse.

1.12.39.
Ilmahälytys 9,00, ilmavaara ohi 

9,22. Ilmavaaran aikana kuului tyk-
kien y.m. tuliaseiden jylinää. Toinen 
ilmahälytys kello 10,25. Ilmavaara 
ohi 10,48. Kolmas hälytys 11,33, 
12,45 ilmapommitusta, jota torjuivat 
omat voimat hyvin. 12,55 miehemme 
pudottivat ryssän koneen vankilan 
suunnassa. Ilmahyökkäyksessä, jonka 

yhteydessä putosi palo-termiittipom-
meja ja räjähdyspommeja, asunnot 
syttyivät tuleen, upseerikerho, KKK 
[Konekiväärikomppanian majoitusra-
kennus] moskaksi. Esikunnastamme ei 
mennyt muuta kuin ikkunat rikki. 13,40 
meni taas ryssän koneita, se oli hirveä 
räjähdys, esikunnassa vain tämän joh-
dosta seisahtui seinäkellomme ajalla 
13,40. Ilmahyökkäyksen yhteydessä 
kaatui J. Ruohola ja E. Maikola. Jou-
duin majoitustiedusteluun, joukot siir-
rettiin Säiniölle. Viipurista lähdettiin 
9,30 [illalla]. Joukot Säiniöllä 00,05.

2.12.
Vastainen yö rauhallinen. Olemme 

taas suojapaikan muutossa. Ilmavaa-
ra 8,56 ja kesti pienin väliajoin koko 
päivän. Ensimmäinen hälytys päättyi 
9,37. Koivistolla pommeja.

3.12.
Sunnuntai, ryssät eivät hyökänneet 

ollenkaan. Pataljoonastamme lähetet-
tiin miehiä 5. Divisioonaan. Huhuiltiin 
taas Yrjö-Koskisen ja Molotohvin 
neuvotteluista.

SA-kuva

Marraskuun 30 
päivänä 1939 
vihollinen aloit-
ti pommitukset 
eri puolilla Suo-
mea aiheutta-
en ihmishenkien 
menetyksiä ja 
aineellista tuhoa.
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4.12.
Valkovenäjän sanotaan kieltäyty-

neen hyökkäämästä Suomeen. Rajalla 
on paljon tähän mennessä ammuttu 
ryssiä, useita tuhansia. 24 lentokonetta 
pudotettu ja lähes 80 tankkia tuhottu.

5.12.
Ilmahälytys 9,30. Omia koneita 

liikkui Kannaksella vilkkaasti. Toinen 
ilmahälytys 12,45.

Sain nimityksen 
korpraaliksi
6.12.
Odotettiin oikein kovaa ilmahyök-

käystä, koska siitä on huhuiltu. Olikin 
ensimmäinen ilmahälytys kello 8,35, 
miehet painuivat juoksuhautoihin. 
Sain nimityksen korpraaliksi. Ilma-
vaara oli 9,15. Kaasunaamarit jaettiin 
eilen illalla. Vänrikki Nyman lähti 
divisioonan Kuormaston päälliköksi. 
Ilmahälytys 12,25. Muuten melko rau-
hallista. Tuli vapaaehtoisia myöskin 
Taivassalosta.

7.12.
Torstai. Ilma pilvinen ja suojainen. 

Pikatykin jyskettä kuului jo aamu-
varhaisella. Kaasusuojeluvälineitä 
laitettiin kuntoon, paloöljy, pumpulit, 
kloorikalkkitölkki. Ryssät ovat käyttä-
neet kaasua parissa paikassa. [Kaasua 
ei talvisodassa käytetty, tieto perustuu 
huhuihin ja väärinkäsityksiin, esimer-
kiksi tykistökranaattien räjähdyksistä 
syntyi kitkeriä räjähdyskaasuja, joita 
erheellisesti luultiin taistelukaasuiksi].

8.12.
Perjantai. Selkeä, pieni pakka-

nen. Linnoitustöissä on ensimmäiset 
miehet, pääasia tankkiesteet.  Kuu-
luu jymeätä ja taajaa tykin jyskettä 
[Summasta], jokusia lentokoneita. 
Huhutaan suuresta saartoliikkeestä, 

jossa ryssiä menisi kymmeniätuhansia. 
Uusia miehiä tuli 13.

9.12.
Lauantai. Selkeä pakkasaamu, ei 

ryssien koneita. Huhutaan Italian 
tulosta avuksemme ja ryssien vapaa-
ehtoisesta koneitten luovutuksesta 
Suomeen, [tieto perustunee siihen, että 
punalentäjille oli luvattu lentolehtisis-
sä muhkea palkkio, jos he antautuisivat 
ja toisivat koneensa Suomeen] myös 
Englanti lähettää koneita Suomeen. 
Ilmahälytys 12,15, jota ei peruutettu 
koko päivänä. Kuultua: Ryssä sanoo 
Tannerista: ”Suomalaisen porvariston 
kahlekoira ja petturi Tanneri”. [Herja 
kuultu joko Moskovan tai Petroskoin 
radion propagandalähetyksistä tai 
luettu vihollisen pudottamista lento-
lehtisistä]

10.12.
Sunnuntai. Rauhallista tykkitulta 

rintamalla. Huhutaan ryssien suuresta 
perääntymisestä.

11.12.
Maanantai. Pakkasaamu. Koko 

pataljoona linnoitustöissä.
12.12.
Tykit jyskyi aamuvarhaisella.
13.12.
Keskiviikko. Selkeä pakkasaamu. 

Kävin lähettitehtävissä Kämärällä. 
Matkaa tuli kuljetuksi 40 km. Siellä oli 
jo erikoisesti rintaman tuntua, miehillä 
valkoiset suojapuvut ja kypärät päällä. 
Sodan äänet kuuluivat selkeinä.

14.12.
Torstai, selkeä pakkasaamu.
15.12.
Perjantai, pieni pakkanen. Pataljoo-

namme tuli 1. DE:n alaiseksi.
Sähkösanoma: Tolvajärvellä tuhottu 

ryssäläinen divisioona ja toista aje-
taan takaa, sillä se on lyöty hajalle ja 
pakenee.
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16.12.
Lauantai, ei mitään uutta.
17.12.
Sunnuntai, vain viikko enää jouluun. 

Pitkästä aikaa kenttäjumalanpalvelus, 
ilmasuojassa täydet varusteet päällä. 
Saarnasi res.vänr. Kauma. Sisältö: Me 
taistelemme Isänmaallemme jumalan-
kieltäjistä ja bolshevismista vapaan 
joulun.

18.12.
Maanantai. Selkeä aamu, ei pakkas-

ta. Rintamilla voimakkaita taisteluja, 
ryssät hyökänneet lisääntyvillä voimil-
la maahamme. Kovaa ilmapommitusta 
kautta linjojen. Poikamme pudottivat 
useita koneita.

”Näin ilmataistelun”
19.12.
Tiistai. Aamusta asti selkeä ilma ja 

mitä parhain ilmasodalle, niinpä jo 
9,00 tuli ryssän, enimmäkseen 2-moot-
torisia pommikoneita monia kymme-
niä. Pommitus kesti koko päivän ja 
oli se kovin kiivasta. Meitä ja esikun-
taamme samoin kuin Säiniön asemaa 
ja rataa pommitettiin paljon. Pataljoo-
nastamme kaatui 5 hevosta ja jokusia 
majoituspaikkoja tuhoutui. Kävin 5. 

DE:ssa kovan ilmapommituksen aika-
na. Matka 20 km oli elämysrikas, näin 
ilmataistelun, jonka yhteydessä putosi 
vih. kone. Palatessani jouduin kuusen 
juurelle lentokoneen konekivääritulta 
suojaan. Poikamme ampuivat ryssän 
koneen, joka palavana putosi aivan 
lähelleni Honkaniemen pysäkillä. 
Koneita on pudonnut paljoin, mutta 
luultavasti kaatui paljon omiamme. 
Taistelu oli mielestäni ankaraa. Kä-
märällä ollessani kranaatit vinkuivat 
kovasti. Olin Haukiniemessä ryssän 
lentokonekk:n tulessa.

20.12.
Keskiviikko. Pakkasta ja lunta, 

ilma iltapäivällä selkeä, joten ryssä 
kokeili tällä kertaa hävittäjiään. Kävin 
tunnussanaa hakemassa 5. DE:stä 
tykkitulen alaisena.

21.12.
Torstai. Pakkasta 16, kirkas ilma, 

vilkasta ilmatoimintaa koko päivän. 
Pommitukset kohdistuivat pääasiassa 
työmaallemme Näykkijärven etelä-
puolelle. Kaivettiin mieskohtaisia 
sir pa lesuojia. Ensimmäisen kerran 
kuulimme alueellemme hypänneen 
ryssiä [desantteja] laskuvarjoilla Vii-

SA-kuva
19. joulukuuta 
Laukkanen oli 
ilmataistelun 
silminnäkijänä, 
ja vihol l isen 
kone putosi ai-
van hä nen lä-
helleen. Tämä 
tal vi sodan SA-
kuvan kone se 
tuskin sentään 
oli.
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purin – Säiniön välille. Täksi päiväksi 
ryssä lupasi sodan päättää.

22.12.
Perjantai. Pakkanen laskenut 2½ 

asteeseen. Lumisadetta yöllä.
23.12.
Lauantai, selkeää 13-14 C pakka-

nen. Taaskin ilmahyökkäyksiä. Omat 
hävittäjämme toimivat hyvin. Ryssät 
heittelevät lentolehtisiä ”Jos ette an-
taudu, käytämme kaasua”. Joulu on 
lähellä, pientä touhua sen vastaan-
otossa on jo havaittavissa.

24.12.
Sunnuntai. JOULUAATTO. Pak-

kasta 18 C.
25.12.
Maanantai. Joulupäivä, selkeä, 

pakkasta 18-23 C. Ryssät lentelivät 
ja pommit putoilivat, kk:t lauloivat. 
Huhutaan kaasusta.

Lentolehtiset eivät tehoa 
Suomen sotilaisiin 
26.12.
Tapaninpäivä, selkeätä, kova pak-

kanen 26 C. Kämärää kovasti viime 
yönä pommitettu. Ryssän hävittäjiä 
on koko iltapäivän ollut yllämme, pu-
dottivat lentolehtisiä, joissa mainittiin 
Molotohvin ja Kuusisen sopimuksesta, 
että Kannasta annetaan 3970 km2 ja 
Hanko, Koiviston saaria, Tytär- y.m. 
saaria, samoin Petsamosta Kalasta-
jasaarennot. Tehdään molemminpuo-
linen avunantosopimus y.m. roskaa, 
uhaten Mannerheimia ja Erkkoa, 
ampuen siten yli maalin. Ei se tehoa 
Suomen sotilaisiin ja kansaan.

27.12.
Keskiviikko. Vähän sumuinen, pak-

kasta 18 C.
28.12.
Torstai. Pakkanen laskenut 8 C:seen, 

lumisadetta, luonto kaunis valkeine 

puineen. Taas peittää lumi polut, joita 
ryssä seurailee pommittaessaan meitä. 
Kävin lähettitehtävissä Viipurissa. Sitä 
ammuttiin raskailla tykeillä, joiden tul-
ta johtavat ryssän kätyrit kaupungissa 
valopistoolein. [Viipuria tulitettiin 
ns. aavetykillä, Perkjärvellä olleella 
raskaalla rautatietykillä, jonka tulta ai-
nakin osittain johtivat Viipurissa olleet 
vihollisen omat vakoilijat tai sitten vi-
hollisen suomalaiset avustajakätyrit].

29.12.
Perjantai. Lentokoneita heti aamul-

la. Ei mitään erikoista.
30.12.
Lauantai. Lauha ilma. Kävin Liima-

tan kartanossa sekä 1. ja 5. DE:ssa.

Täydennysmiehiä tulee
31.12.
Sunnuntai, ja Uudenvuoden päivä 

(aatto). Kävin heti aamulla Viipuris-
sa, sen jälkeen 1. DE:ssä kaksi ker-
taa. Ilma sumuinen ja kostea. Kapt. 
Särämö lähti lomalle ja Kahiluoto 
RUK:hon Kankaanpäähän. [Reser-
viupseerikoulu oli sodan takia siirretty 
Haminasta Kankaanpäähän]. Lähti 
taas suuri täydennys, yli 300 miestä 
ja 13 upseeria. Kävin vielä illalla 1. 
DE:ssä.

1.1.40
Maanantai. Uudenvuodenpäivä. 

Sää pilvinen ja aamupuoleen rupesi 
lunta satelemaan, pakkasta n. 15 C. 
Ajelin 1. DE:ssä. Rintamalla puhuvat 
raskaat tykit. Lähetettiin täydennystä 
1. DE yli 200 miestä, myöskin upsee-
reja. Suuria voittoja.

2.1.
Tiistai. Kovaa lumipyryä koko päi-

vän. Vuoden vaihteessa valtavia ty-
kistökeskityksiä. Kävin 5. DE-intent. 
[Divisioonan varushuolto].

3.1.
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Alhainen pakkanen. Ei mitään eri-
koista. Täydennystä meni vain paljon.

4.1.
Torstai. 15-20 C pakkasta.
5.1.
Perjantai. Pakkasta 22 C. Ei eri-

koista.
6.1.
Lauantai. Loppiaispäivä. Hyvin kyl-

mä. Lentokoneita yllämme ja Viipurin 
pommitusta ilmasta ja tykeillä. 

7.1.
Sunnuntai. Selkeätä ja pakkasta 28-

33 C. Täällä talven kovin pakkanen. 
Hyvin rauhallista lukuun ottamatta 
tykistötulta.

8.1.
Maanantai, pakkasta 15 C. On tullut 

suuri voitto Suomussalmella. meillä ei 
mitään erikoista. Raatteen suurvoitto. 
Tuhoutui ryssän 44. D, 102 tykkiä, 43 
hv., 10 panssariautoa, 1 lentokone, 
20 traktoria, 278 autoa, joista 16 
it.-autoa 4-piippuisine it.kk:neen, 75 
automaattikiv., 1170 hevosta ja 47 
kenttäkeitt. y.m. (Pajari). [Kenraali 
Aaro Pajari ei liity millään tavalla 
Suomussalmen taisteluihin. Hän johti 
menestyksekkäästi Tolvajärven – Äg-
läjärven taisteluita. Sotasaalismäärät 
ovat karkeita arviolukuja, sillä sota-
saaliin kokonaismäärä ei vielä tässä 
vaiheessa ollut selvillä]. 

9.1.
Tiistai, pakkasta 17 C, sateli vähitel-

len lunta. Kävin Liimatan kartanossa. 
Rintamamiehiä tulee kuukauden kestä-
neeltä taistelujaksolta lepopaikkoihin.

10.1.
Keskiviikko. Pakkasta 5 C, hiljaista 

lumisadetta. Kaikkialla hiljaista.
11.1.
Torstai, vähän pakkasta, lauhaa lu-

misadetta. Kävin 1. DE:ssä. Ei mitään 
uutta, kaikilla rintamilla rauhallista, 

vain pohjoisessa tykkitulta ja muutakin 
toimintaa.

12.1.
Perjantai, lämpö 0,5 +-0C, siis 

voimakas suoja. Ei uutta meillä, mutta 
maamme yllä oli yli 400 lentokonetta, 
tehden tuhoa joka puolella maata.

13.1.
Lauantai. Kävin 1. DE:ssä.
14.1.
Sunnuntai, verrattain kaunis ilma. 

Taas kuuluu voimakasta tykkien jys-
kettä edestäpäin.

15.1.
Maanantai. Kovaa pakkasta 28 C. 

Ei Erikoista.
16.1.
Tiistai. Kovaa pakkasta 35-40 C. 

Jonkun verran lentokoneita – ei meillä 
mainittavaa.

17.1.
Keskiviikko. Pakkasta 45-48 C.
18.1.
Torstai, pakkanen jatkuu.
19.1.
Perjantai. Huhutaan poissiirtymi-

sestä, rintamalle päin.
20.1.
Lauantai, - 29 C. Kävin etulinjoilla 

Huumolan ryssän [etelän] puoleisella 
puolella.

21.1.
Sunnuntai, - 16 C. Ei erikoista. Kä-

vin etulinjoilla. 
22.1.
Maanantai. Ei erikoista.
23.1.
Tiistai. Järjestelyä siirtoa varten.

”Pääsin todella taistelevaan 
joukkoon” – JR 13
24.1.
Keskiviikko. – 10 C. Kova lumipyry. 

Luovutin moottoripyöräni asevarikolle 
kersantti Toivoselle 5. D:hen. Tilalle 
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sain siirron EK/III/JR 13 [Jalkaväki-
rykmentti 13:n kolmannen pataljoonan 
esikuntakomppaniaan], pääsin n.s. 
kevyeen ryhmään. Patal.kom. V[iljo]. 
Laakso.

25.1.
Torstai. Kaunista -7 C. Korsujen 

tekoa, kävin Miettisen luona 6/II/JR 
13. Alkaa tuntua jo vähän paremmal-
ta, koska pääsin todella taistelevaan 
joukkoon.

26.1.
Perjantai. – 10 C.
27.1.
Lauantai. Kovat monttutyöt.
28.1.
Sunnuntai. Kaunis sää, hiihdin n. 20 

km. Heikkilän kanssa kävin Miettisen 
luona. Lentopommitusta.

29.1.

Maanantai. Lumisadetta. Montun 
kaivuuta.

30.1.
Tiistai. Montun kaivuuta, joltistakin 

ilmatoimintaa.
31.1.
Keskiviikko. Montunkaivua. Kävin 

JR 15 Kuirin [Kapteeni Auno Kuiri] 
pataljoonassa. Lentotoimintaa.

”Paukkui ja räiskyi  
vallan pirusti”
1.2.40.
Torstai, pakkasta – 15 C. Monttu-

töissä. Kävin lähettitehtävissä Kä-
märällä ja tuli vastaani aika komea 
kranaattikeskitys, yrittivät ampua 
rau ta tietä Huumolan vaiheilla, se oli 
oikeastaan huomatuin mitä olen koke-

Etulinjaa Sum mas sa 14.12. 1939. Tänne JR 13:n alueelle esikuntakomppaniaan 
Laukkanen sai siirron 24.1.1940.

SA-kuva
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nut, paukkui ja räiskyi vallan pirusti. 
Jouduin hiihtämään noin 16-18 km.

2.2.
Perjantai. – 31 C. Pakkasen tähden 

oltiin poissa korsun teosta. Patal. kom. 
kapt. Laakso, adj. vänr. Hämäläinen, 
EK:n pääll. vänr. Kunnas, kirjuri 
kers. Hakala, kirjuri korpr. Nurminen, 
vääpeli kers. Jussila, kaasu-ups. vänr. 
Laatio, kevyen ryhmän johtaja alik. 
Tanhuanpää. Osoite: EK/III/JR 13.

Vakoojalle kuolemantuomio
3.2.
Lauantai, pakkasta noin 25 C. Olin 

mukana Kunnaksen kanssa kuulemas-
sa, kun tuomittiin vakooja. Kuulin: 
Vakooja oli tullut Venäjältä lento-
koneella ja pudotettu laskuvarjolla 
Mus talammin eteläpuolelle, muka naan 
pistooli, konepistooli, kartta ja kom-
passi sekä räjähdysaineita rautatien 
räjäyttämistä varten. Puku suomalai-
sen sotilaan, passit vangiksi joutuneen 
Hännisen. Osasi hyvin suomenkieltä. 
JR 13:n upseeripartio sai hänet kiinni 
hänen harhailtuaan 5 päivää karussa 
ja suunnitelleen toimintatapaa. Oi-
keudenkäynnissä selvisi, että hän on 
oikea vakooja. Tuomio: Koska vakooja 
ei ollut ryssä, joka käy sotaa Suomea 
vastaan, on häneen sovellettava an-
karinta sotalakia. Vakooja tuomittiin 
kuolemaan, joka pannaan täytäntöön 
viipymättä tai viimeistään 24 tunnin 
kuluessa ampumalla. Se oli vakoojan 
matkanpää, täysin ansaittu. Olin koko 
ajan oikeussalissa. Tuomarin lange-
tettua tuomion, katsoi hän vieläkin 
kauan ja tutkivasti syytettyä silmiin, 
varmistautuakseen peruuttamatto-
masti omantuntonsa määräämään 
päätökseen. 

Koko päivän ankaraa ilmatoimintaa 
ja pommitusta, meitä lähinnä Honka-
nientä. 

Tykit jyskyivät iltamyöhään, idässä 
leimuaa aivan kuin ankara ukonilma 
ja maa vapisi, ihmisyksilön pienuus ja 
vähäpätöisyys käy selvästi esiin.

4.2.
Sunnuntai. Kaunis sää. Teimme 

partioretken tukialueelle. Vihamie-
hen lentoase ampui meitä ja syöksyi 
niin alas, että saimme ampua sitä. 
Rintamalla rauhatonta. Tykit jyskyvät 
voimakkaasti.

5.2.
Maanantai. Kaunis sää. Voimakasta 

tykkitulta, jonka jälkeen Summassa 
ryssän hyökkäys, joka torjuttiin.

6.2.
Tiistai. Lumipyryä. Taas Summassa 

vilkasta toimintaa. Meillä ei mitään 
uutta.

7.2.
Keskiviikko. – 25 C. Korsuja tehtiin. 

Komentokorsussa aloitettiin puutyöt.
8.2.
Torstai. – 30 C. Puolipäivää tutustu-

mista konekivääriin. Korsutöitä.
9.2.
Perjantai, - 37 C. Ei erikoista.
10.2.
Lauantai. – 25 C. Saunassa Säini-

öllä, korsuhommia päivällä.

”Elämäni kovin päivä”
11.2.
Sunnuntai. – 23 C. Summan suun-

nalla vallan tavatonta tykkitulta. Rys-
sät valmistelevat rajua hyökkäystä. 
RE:stä tuli määräys olla tunnin läh-
tövalmiudessa. Iltamyöhällä lähdettiin 
hiihtäen etulinjalle. Majoituimme 
Kultakumpuun.

12.2.
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Maanantai. Olin tiedusteluretkellä 
edessä ja sain ensimmäisen todellisen 
käsityksen kranaateista. Illalla lähdet-
tiin jatkamaan matkaa, nyt toivossa, 
että saisimme lyödä ryssät takaisin. 
Yö vietettiin suksilla harvahkossa 
kranaattitulessa.

13.2.
Tiistai. ELÄMÄNI KOVIN PÄIVÄ. 

Kaverit sanoivat kranaattitulta ko-
vimmaksi mitä ollut on, miehiä lenteli 
korkealle ilmaan, kuulin järkyttävää 
valitusta, näin miehiä kiemurtelevan 
kuoleman tuskissa. Hautaudun sirpa-
leitten sekaiseen multaan, koko maasto 
vapisi tykkien jyskeestä, sitä säestäen 
konek., krh., lentok. ynnä hyökkä-
ysvaunujen humina. Jouduin yöllä 
RE:hen [Rykmentin Esikunta], joka 
samalla muodostui tiedusteluretkeksi, 

hyökkäysvaunuja paloi ilmiliekeissä, 
luoden kaameata valoaan pimeään 
yöhön. Joitakin hv. oli kasapanoksilla 
tehty liikuntakyvyttömiksi, mutta am-
puivat kovasti tykeillä ja kk:llä. Suih-
kujen suunnan näki valojuovakuulista. 
Taivahalla lentokoneista heiteltiin 
valopalloja, jotka tekivät maaston 
päivän valkeaksi.

Ruokaa kaksi kertaa 
kolmessa vuorokaudessa
14.2.
Keskiviikko. Hv:t tulivat aivan lä-

hellemme aamulla ampuen kovasti. 
Saimme lentokoneista tiukkaan kk.-
tulta. Koska pataljoona joutui kah-
tia edellispäivän vaiheissa, saimme 
määräyksen siirtyä Heponotkoon, 
saadaksemme kolmen vuorokauden 

Matti Jalava

Laukkanen kirjoittaa 13.2.1940 olleen ”elämänsä kovin päivä”. Tuona päivänä 
tapahtui ns. Summan murtuminen, kun mm. hyökkäysvaunut vyöryivät panssa-
rikaivantojen ja panssariesteiden yli. Summan panssariesteitä kuvattuna v. 2003. 
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yhtämittaisen toiminnan jälkeen le-
vähtää ja syödä, sillä saimme ruokaa 
vain 2 kertaa 3 vuorokauden sisällä. 
Monta jäi tantereelle ja haavoittui. 
Vain korkeampi varjelus voi määrätä 
kuka palaa kulloinkin.

15.2.
Torstai. – 37 C. Kirkas ilma ja vil-

kasta lentotoimintaa. Valmistelemme 
lähtöä uudelleen, toivottavasti onnis-
tumme. Hyökkäys ryssän taholta on 
voimakasta. Matka hiihtäen Summan 
Aukiolle [Summan Aukio –karttasanaa 
ei ole, Laukkanen tarkoittaa Summan 
avointa tykistön ampumakenttää]; 
asetuimme etulinjaan.

16.2.
Perjantai. Järjestelyä. Kävin luutn. 

Kunnaksen kanssa tiedustelemassa 
hyökkäysvaunuja. Ryssä hyökkää ko-
vasti, tulossa paljon hyökkäysvaunuja 
Summan Aukiolla ampuen kovasti. 
Rykmentin käsky vetäytyä Heponot-
koon. Joukostamme kaatui taas joku-
sia. Tuntuu kovin ikävältä perääntyä, 
toivotaan apua ulkomailta. ???

17.2.
Lauantai. Kovaa pakkasta. Vallan 

erikoisen laajaa ilmatoimintaa. Mie-
liala kovin rauhaton.

18.2.
Sunnuntai. Selkeä aurinkoinen sää. 

Lentotoimintaa kovasti. Yöllä patal-
joona lähti itse komentajan johdolla 
Selänpään taisteluihin. Siellä oli ryssä 
murtautunut, sain olla Laakson muka-
na koko ajan. taistelut olivat ankaria 
ja miehiä kaatui paljon. M.m. 3 ups. 
ja 4 ups. haavoittui. Yö oli kaamea, 
kun hiihtelin lähettitehtävissä. Tuotiin 
jonossa kaatuneita ja haavoittuneita. 
Panssaritankit tekivät suurta tuhoa. 
[Ahtimo: Tämä Selänmäen taistelun 
päivämäärä on ilmeisesti virheellinen, 
sillä k.o. taistelu käytiin 19. 2. 40. Sain 

silloin n. kello 9,00 Laaksolta käskyn 
edetä 8. K:n kanssa k.o. maastoon, 
jossa Er.P. 24 oli joutunut vaikeuksiin. 
Se oli äskettäin koottu ja taisteluun 
täysin tottumaton pataljoona, joten ei 
ole ihme, vaikka se siinä tulessa hajo-
sikin ja kuulemani mukaan Säiniöllä 
koottiin uudelleen. Illan edellä lähetin 
komentajalle, Laaksolle, ilmoituksen 
tilanteesta ja pyynnön koko pataljoo-
nan mukaan tulosta. Näin sitten tapah-
tuikin. Tämä taistelu, josta käytetään 
nimitystä Näykkijärven taistelu, oli 
komppaniani raskain. Vuorokauden 
aikana kaatui 1 ups., 1 aliups. ja 4 
miestä sekä haavoittui 1 ups., 3 aliups. 
ja 18 miestä, siis tappiot yhteensä 28]

Tilaisuus ampua iinavoita
19.2.
Maanantai. Pataljoonamme ketju 

vedettiin Pienmäkeen ja Näykkijärven 
rantaan. Komentopaikka oli aivan 
etulinjan takana. Kävin aamulla tie-
dustelemassa edessä. N. 300 m edessä 
näin savua erään mökin savupiipusta. 
Ammuimme seinään, ryssiä rupesi 
tulemaan ulos, silloin avautui minulle 
tilaisuus ampua iivanoita. Hetken ku-
luttua saimme kk.suihkun niskaamme. 
Yleensä ryssät hyökkäsivät voimak-
kaasti hv. tukemana. Päivällä jouduin 
ankaraan kranaattikeskitykseen vies-
tiyhteyksiä käydessäni tarkastamassa.

20.2.
Tiistai. Ryssä hyökkää kovasti, saa-

tiin lisävoimia Näykkijärven rannalle. 
Tuhosimme 5 hv., joista yksi vallan 
suuri, 33 tonnia.

21.2.
Keskiviikko. Pilvistä ja lumisadetta, 

josta korkeammalle päälliköllemme 
kiitos. Aamulla saimme määräyksen 
jättää asemamme Pienmäessä ja siir-
rymme pisteen 48 asemiin. Tieduste-
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limme kapt. Laakson kanssa asemat, 
näimme ryssän partioita ja kranaat-
teja tuli kovasti. Hyvä suksikeli. Yöllä 
tulivat hv:t läpi tuoden peräreissään 
ryssiä, yksi tankki valtava, n. 4 m kor-
kea, telaketjut 0,75 m leveät.

22.2.
Torstai. Suojaa. Ryssät hyökkäsivät 

aamusta alkaen. Hv:t tekivät lyhyitä 
etenemisliikkeitä tuoden iivanoita 
mukanaan. Hv:t tulivat jonossa aina 
10 kpl peräkkäin. Illalla kävi hyökkäys 
vallan pirulliseksi. Eräs suuri hv. ajoi 
komentokorsumme eteen ampuen ra-
justi tykillä. Jouduin lähettitehtävissä 
hiihtämään hv:n eteen. Yöllä siirryim-
me RE:n komentopaikalle Selänpää-
Haukniemi.

23.2.
Ei erikoista. Kävin tiedustelupar-

tiossa etulinjoilla. Tanhuanpää ja 
Kunnas haavoittuivat. 

24.2.
Lauantai. Vaarallinen tiedustelu. 

Kapt. mukana vihollisen linjoilla.
25.2.
Sunnuntai. Vieläkin pilvistä, joten 

ei lentotoimintaa. Kävimme kapt. 
kans sa partiohiihdolla. Otimme 3 
eri kohdassa kosketuksen ryssiin. 
Hiihdimme aivan vihamiehen kk:ien 
eteen. Saimme tulta kovasti, mutta ei 
haavoja. Edessämme oli satoja ryssiä, 
hevosia ja hyökkäysvaunuja ja pitivät 
nuotioita. Sinne ohjattiin tykkitulta.

”Vapaus vaatii  
raskaita uhreja”
26.2.
Maanantai. Pakkasta ja kirkas-

ta. Hyökkäysvaunut liikehtivät jo 
5 aikaan aamulla. Kävin Laation 
kanssa etulinjassa, siellä oli useita 
hyökkäysvaunuja, jouduimme lakian 
[peltoaukea] syrjään ja niin saimme 

tankista voimakkaan kk-suihkun. Ase-
missa olivat miehet kovin väsyneitä, 
mutta näin heissä tyytyväisyyden ja 
ilon häivettä, kun näkivät [meidän] 
kulkevan reippaasti seisaalla aivan 
etulinjassa. Takaisin tullessa jouduim-
me tykistökeskitykseen. Tein huomion, 
että noin 20 kapsäkistä [kranaatista] 
räjähti vain 2. Tämä ei kylläkään ole 
tavallista. Hetken levon jälkeen – sillä 
etulinjan hiihto on raskasta ruumiille 
ja hermoille – saimme hv:n leiriimme, 
se on tulta syöksevä ammusvarasto, 
tulta saimme vallan pirusti, kranaatit 
vonkuivat, hv.tykit humahtelivat, kk:t 
papattivat, pk., kp. ja kiväärit rätisivät, 
puut kaatuivat, kuoppa tuli kuopan 
viereen, maa lenti ja savu verhosi 
seudun, valtava ruudin ja palaneen 
käry tahtoi tukahduttaa, eläminen 
näytti vallan mahdottomalta. Lääkin-
tämiehet vetivät yhtenään ahkioilla 
haavoittuneita ja kaatuneita. Kysyttiin 
hermoja. Tässä tilanteessa kapteeni 
Laakso, komentajamme, kysyi, kuka 
lähtee hänen mukaansa. Ilmoittauduin 
Kotirannan kanssa. Lähdimme eteen, 
josta jalkaryssien tulisuihkut syöksivät 
vastaamme. En tiedä miksi eivät kuu-
lat meihin osuneet. Olin näkevinäni 
jonkinlaista hätää joukkojemme kes-
kuudessa, mutta suomalainen sisu ja 
hermot näyttävät toimivan kuoleman-
kin edessä.

Tänä päivänä näen, että vapaus 
vaatii raskaita uhreja, näen että isän-
maanrakkauden täytyy olla suuri 
voima, elämäkin on aivan arvoton, jos 
sitä uhkaa vapauden menetys.

Lopulta tuli yö, vaikkakaan ei nuk-
kumaan meno. Raskaan ja kokemus-
rikkaan päivän jälkeen tuntui mieliala 
kuitenkin helpottuvan. Joukot taas hy-
vin asemissa ja hyökkäysvaunut antoi-
vat vain tasaista tultaan ja kranaatteja 
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tippui hillitymmin. Illan hämärä aivan 
kuin rauhoittaa.

Alan muistella kuinka monta vielä 
aamulla niin reipasta ja toivorikasta 
kaveria ja luotettavaa aseveljeä lepää 
kaatuneiden kokoamispaikassa kal-
peana, havunoksa päällään. Heidän 
joukossaan tiedän olevan Petri Kes-
kitalonkin.[ Keskitalo kaatui 22.2.40 
Honkaniemessä. Hän kuului JR 13:n 
ensimmäisen pataljoonan esikunta-
komppaniaan].

Vietämme yösydäntä eräässä toi-
sessa ja ahtaassa mörskässä Kulta-
rinnassa.

27.2.
Tiistai. Suojailma. Kohta aamulla 

voimakasta kranaattivalkiaa ja erittäin 
tehokasta lentopommitusta. Komento-
paikka siirtyi Ryövälin suon keskellä 
olevaan keitaaseen, teimme teltan, 
edessä ankarat taistelut. Keitaalle voi-
makasta kranaattikeskitystä. Vietimme 
yönkin keitaalla.

Kolmen viikon taistelun 
ja valvomisen jälkeen 
hetkeksi reserviin
28.2.
Keskiviikko. Saimme yöllä RE:stä 

käskyn, että JR 13 siirtyy reserviin 
Pero majoituspaikkanaan. Kolmatta 
viikkoa kestäneen taistelun ja valvo-
misen jälkeen tuntui tämä tieto kovin 
hauskalta näin vapaaehtoiseenkin – en 
enää pitkään aikaan ole muistanut, 
että olen vapaaehtoinen. Kovin paljon 
harventuneet ja väsyneet jonot hiih-
televät yön hiljaisuudessa rintamalta 
taakse keräämään uutta voimaa ja 
uskoa. Paljon uhrasimme energiaa, 
paljon kaatui ryssiä, mutta sittenkin 
kalvaa mieltä ajatus, en saanut paljon 
mitään aikaan. Sota ei vielä loppunut, 
enempi on uhrattava. Mieleen muis-

tuu poislähtemättömästi: Summa, 
Summan Aukio, Munasuo, Selänpää, 
Pienmäki, Kämärä, Honkaniemi ja 
Heponotkon seudut.

Kasvot tuntuvat ilkeän kankeilta, 
kädet kovin likaiset parin viikon pese-
mättömyyden tähden. Olemme tänään 
JR13:n miehet, 5.D:n reserviä. Läh-
dimme Perosta kohti Ryysylää. Sain 
tunnustusta komentajalta: Koska olette 
seurannut minua vaarankin paikkoi-
hin, niin mennään nytkin yhdessä ja 
niin lähdettiin henkilöautolla uuteen 
majoituspaikkaan lähelle Talin ase-
maa. Kärstilään.

”Lihan sekaisia 
riekalekasoja”
29.2.
Torstai. Kovin kirkas päivä, aamulla 

ryssän tiedustelulentoja, jonka jälkeen 
koko päivän valtavaa ilmapommitusta 
ynnä hävittäjätoimintaa.

Joukkojamme kohtasi ankara tuli, 
jouduimme usean täysosuman koh-
teeksi, joissa tuli ilkeätä revohkaa. 
Kaatui ainakin 7 poikaa ja haavoittui 
yli 10 ja hevosia paljon. Kulkiessani 
sitä maastoa, johon miehemme olivat 
suojautuneet lentokoneilta, näin usean 
kiven juuressa ihmisen ruumiin osia, 
näin muutamia mustia nokisia kasoja, 
joissa suuria verisiä riekaleita. Pommi 
oli osunut sotilaan viereen ja tehnyt 
ihmisen muodottomaksi, lumen, noen, 
teräksen ja lihan sekaiseksi riekale-
kasaksi. Jouduin myöskin kohdaltani 
sirpalesateeseen, sain selkääni kovan 
paiskauksen, mutta ei haavaa. 

Päivä oli surun päivä, kun miehiä 
kaatuu emmekä silti saa taistella. Pa-
rempi olisi olla aina etulinjassa.

1.3.
Perjantai. Kirkas, mutta verrattain 

vähän ilmatoimintaa. Kävin kapt. 
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Laakson kanssa maastotiedustelussa 
Talissa ja Talin kartanon vaiheilla. 
Komentaja kertoi Vapaussodan aikana 
olleensa valloittamassa tätä seutua, 
voi jos joudumme luovuttamaan tämän 
maaston ryssille. 

Talin asema oli aivan moskana 
ilmapommituksesta. Tiet peitti teräs, 
niin että niitä on mahdoton hiihtää. 
Maastossa on valtavia linnakkeiden 
alkuja, mutta kaikki vasta alussa, 
ei meille mitään hyötyä. Maasto on 
äärettömän kivinen ja vaihteleva kor-
keussuhteissa. Iltayöstä jouduimme 
taas vaihtamaan majaa Ukonmäestä 
500 m etelään järven poikki. Omat 
tykit ampuvat suojamme ylitse. Yö oli 
melko rauhallinen, hv. ääni kuuluu jo 
selvästi.

2.3.
Lauantai. Kirkastaa, ihana kevät-

päivä.
Kävimme taas kapteenin kanssa 

maastotiedustelussa ja määräämässä 
asemat. Kovaa hyökkäysvaunun am-
muntaa, etumaastossa palaa talot ja 
muutkin rakennukset. Alue, joka tulee 
ei kenenkään maaksi, on laakeata, 
erinomaista kk.- ja panssaritykki-
alaa. Mäkeen, jossa nyt olemme ei hv. 
voi liikkua, mutta kranaatteja kyllä 
saadaan. Komentotelttaa ruvetaan 
järjestelemään, kaikki odottavat taas 
verileikkiä. Tiedustelijat lentelevät 
palavien ja paukkuvien maastojen 
yllä. Kävin taisteluvartiopaikassa 
kaksikin kertaa. Luutn. Murasmaa 
johti 7. Komppaniaa etuvartiossa. 
Hyökkäysvaunuja tuli Tali - Viipu-
ri tiellä noin 50 ja kaikissa 10 - 15 
jalkaryssää. Lisäksi paljon ratsuja. 
Tankit etenivät kohti Viipurin linjaa, 
Talin asemaa ja suoraan Kuusela - 
Karhula linjassa tieltä lukien. N. 20 
hv. esiintyy linjojemme edessä, joudun 

voimakkaaseen hv.tuleen palatessani 
edestä. Murasmaa joutui saarroksiin, 
mutta pääsi hämärissä omien puolelle. 
Yöllä tehokasta vihollistiedustelua. 
Omiamme ei kaatunut paljon.

Haavoittunut esimies 
suksien päällä turvaan
3.3.
Sunnuntai. Maastossa ruudin käryä. 

Lähdin taas kapteeni Laakson kanssa 
tavanmukaiselle etulinjan reissulle. 
Asuntomme sijaitsee Kärstilänjärven 
rannalla Haapaniemen huviloissa. 
Vihamies eteni Kärstilän pysäkiltä 
pohjoiseen ollen 250 – 300 m Pulli-
joesta Ml:kunnan [maalaiskunnan] 
sairaalaan. Hiihdimme Pullijoelle, 
ammuin kapteenin tähystäessä 4:jää 
ryssää, oikein teki hyvää, kun sai 
täysosumia. Lähdimme hiihtelemään 
Pullijoesta kaakkoon n. 200 m auke-
an laitaan, tähystelimme vihamiehen 
puolelle, kyllä ryssiä oli n. 200 – 300 m 
päässä meistä. Ryssät ampuivat meitä, 
odottelimme Korvenniemeä, joka oli 
puhelimessa Karmoon [Jääkärikap-
teeni Mikko Karmo, JR 13:n toisen 
pataljoonan komentaja]. Kapteeni sei-
soi suksillaan ja minä hänen lähellään 
kivääri valmiina ampumaan. Samassa 
tuli ryssän puolelta luoti kapteenin 
kylkeen läpäisten sen. Hän kaatui suk-
siltaan mennen hetkeksi tajuttomaksi, 
neuvottelimme avusta, huusin Kor-
vanniemelle, että hän hakisi ahkion. 
Otin sukseni, asetin ne esimieheni alle, 
hinasin häntä, vetäen suksen käristä, 
ryömien takaperin, kuulaa tuli, koska 
toimintamme oli havaittu. Osumia ei 
kuitenkaan enää tullut, vaikka oksat ja 
laikat lentelivät ympärillämme. Pää-
simme hikisinä ja väsyneinä metsän 
suojaan. olin kovin iloinen, kun sain 
hänet tulisuojaan, hän oli taas tajuton. 
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Jo saimme ahkion ja matka JSP:lle 
alkoi. Seurasin häntä Kärstilänjärven 
pohjoispuolelle, josta hevonen jatkoi 
sairaankuljetusta. Palaan apein mielin 
komentopaikalle, olimme menettäneet 
kovin paljon. Elämä sotilaana eteen-
päin vaatii nyt omintakeisempaa ja 
itseluottamuksellisempaa toimintaa, ei 
lamaannuta, menetykset vaativat entis-
tä tarmokkaampaa taistelua. Luutn. T. 
Ahtimo patal.kom.

4.3.
Maanantai, pilvistä. Tarkastellessa-

ni karttaa, huomaan, että nyt käydään 
ankaraa tosi taistelua samassa maas-
tossa, jossa – ollessani vielä Särämön 
pataljoonassa – oli meillä taisteluhar-
joitus ja marssi sinne Viipurista, siis 
Peron kartano, Niittyniemi, Uusitalo, 
juoksin 17.1.39 taistelulähettinä samat 
maastot, jossa nyt olen kapteenin kans-
sa ollut monet kerrat tiedusteluretkillä. 
Vihamiehen kuulaa ja kranaattia on 
tullut ja saman maaston liepeillä ko-
mentajammekin haavoittui.

Yrjö Tuompo uudeksi 
komentajaksi
5.3.
Tiistai. Kirkasta. Voimakasta len-

totoimintaa. Yöllä 24,00 saapui uusi 
komentaja majuri [Yrjö] Tuompo. 
(8.K:n sotapäiväkirjassa: 5.3.40 kel-
lo 23 Pataljoonan komentajaksi tuli 
majuri Tuompo). Iltapäivällä kävin 
majuri Tuompon kanssa maastotiedus-
telussa etulinjalla. Hanki on jo Pulli-
joki – Olkinuora vaiheilla nokinen ja 
verinen. Tänäänkin tankkien tehdessä 
läpimurron kaatui 2 ja haavoittui 7, 
myös luutn. Murasmaa haavoittui. 
Vielä illalla tykistökeskityksessä meni 
2 kylmäksi ja 6 haavoittui. Tämä tun-
tuu vaikealta mäeltä, kivet sen tekevät. 

Koko yön tuli kranaatteja leirialueel-
lemme.

6.3.
Keskiviikko. Lauhaa kevättuulta 

jatkuu niin monen jo menneen aamun 
tapaan tykin jyskeellä. Majoituspaik-
kanamme on Kärstilänjärven rannalla 
erään kauniin huvilan 2,5 x 2,5 met-
rinen kellari. Komentoporras viettää 
lyhyet lepohetkensä tässä. Majuri 
Tuom po, luutn. Ahtimo, vänr. Laatio 
ja minä, samoin pataljoonan kirjallisia 
töitä suoritetaan samassa paikassa. 
Hyökkäysvaunuja pyrkii eteenpäin, 
päästen linjojemme läpi, mutta luutn. 
Leinosen johdolla ne käännytettiin, 
käyttäen savurasioita ja kasapanoksia. 
Hv:t tuntuvat niin valtavilta, etteivät 
miinat vaikuta. Koko yön voimakasta 
tykistötulta.

7.3.
Torstai, pilvistä. Ankaraa tykistö-

tulta heti aamusta alkaen. Kävin tie-
dustelemassa viestikeskuksessa vänr. 
Karhilta miten on puhelinyhteydet. 
Samassa paikassa on haavoittuneiden 
kokoamispaikka. Kranaattitulen uhre-
ja oli monia kymmeniä. Kyllä tuntuu 
tuhoisalta tämä mäki, kranaateilla on 
valtava sirpalevaikutus näin kivisessä 
maastossa. Tappiot 3 au. ja 9 m.

8.3.
Perjantai. Ohutpilvistä. Liikuin 

tykistökeskityksen aikana 7. Komp-
panian alueella. Kranaatti tuli 6 – 7 
m päähän niin, että puut kaatuilivat, 
mutta ei moukannut. Kello 18 valtava 
tykistökeskitys Leitimon suunnassa. 
Alueelle tuli monta sataa ammusta 15 
min. aikana, sen jälkeen kova melua ja 
hyökkäyksen tapaista. Vilkasta taiste-
lua meidän vasemmalla, Mannikkalan 
vaiheilla, lähellä Talin asemaa.

9.3.
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Lauantai. Puolipilvistä. Valtavaa 
tykkitulta koko päivän ja yön perään. 
Kävin partioretkellä Leo Korvan-
niemen kanssa Leitimojärven ete-
läpuolella. Jouduimme 3 eri kertaa 
keskitykseen ja 2 kertaa kk.suihkuun 
ylittäessämme järven. Palatessamme 
jouduimme näkemään viestikeskuksen, 
johon oli tullut täysosuma. Jouduimme 
kiven taakse levähtämään ja keskitystä 
suojaan. Vedimme hermoja rauhoit-
tavat kenttäklubisavut. Retki oli ras-
kaimpia, mitä olen tehnyt. Ei missään 
ollut rauhaa, ryssä huiskii kuin aasin 
hännällä. Tappioita 1 u., 18 m.

Laukkanen vaientaa 
pikakiväärin ja 
kymmenkunta ryssää
10.3.
Sunnuntai. Lentotoimintaa, aa-

mulla tykistötoimintaa. Ryssiä tuli 
Leitimonjärven eteläpuolelle pirun 
paljon. Ruskeamanttelisia laahusteli 
sivustassamme ampuen ja huutaen 
pirusti. Saimme mukavat ampuma-
asemat, ammuin n. 50 panosta, sain 
vaikenemaan yhden pikakiväärin ja 
tuhotuksi noin kymmenkunta ryssää. 
Tuntuu oikein mukavalta kun sai oikein 
tehoisasti ampua iivanoita. Välissäm-
me on vain noin 300 – 400 m leveä 
järvi. Kuulat vinkuvat epämukavasti 
ympärillämme. Edellisenä yönä 7. ja 9. 
komppaniat tekivät vastahyökkäyksen 
onnistuneesti, lyöden ryssät Perojoen 
taakse. [Ahtimon huomautus: Onni 
Laukkanen, tarkoittanet Kärstilänjär-
ven itäpäähän Lyykylänjärvestä Talin 
kautta laskevaa jokea. Tämä taistelu-
vaihe on aika epäselvä, sillä se lohko 
oli vieraan joukko-osaston hallussa 
ja tälle oli annettu vähitellen avuksi 
rykmenttimme JR 13:n 2., 3., 7. ja 9. 
komppaniat. Tämän päivän iltana n. 

klo 17,00 sain rykmenttimme komen-
tajalta ev. Vaalalta käskyn mennä k.o. 
maastoon ottamaan rykmenttimme 
yksiköt komentooni sekä samalla viedä 
eräänlaisia terveisiä maj. Juntolle, 
joka oli k.o. lohkon komentaja. Illan ja 
yön aikana seurasi tässä vielä erinäi-
siä vaiheita ja puolenyön jälkeen sain 
ev. Vaalalta, jonka komentoon kuului 
myöskin tällä Leitimon puolella olevat 
joukot, käskyn asettua puolustukseen 
kaikilla käytettävissä olevilla joukoil-
la Leitimon kartanon länsipuolella 
olevan aukean länsireunaan. Aamulla 
11.3. sain häneltä käskyn pitää k.o. 
asemat Kärstilänjärven yli tulevan 
sillanpään varmistamiseksi kello 10 
saakka. Näin tapahtuikin], josta ne 
nyt tulivat takaisin sivullemme. Illalla 
tykistökeskitys leiriimme.

11.3.
Maanantai. Kirkas. Valtava ilma-

toiminta. Aamulla 8 aikaan ajoi 5 – 8 
hv. Kärstilänjärven rannalle Leitimon 
kartanon ohitse ja jalkarysiä pirusti. 
Hyökkäysvaunut suuntasivat putkensa 
huvila-alueelle aloittaen tulituksen. 
Samanaikaisesti ankaraa tykistö-
tulta ja ilmatoimintaa. Jouduimme 
tällaisessa tilanteessa vetäytymään 
taaemmaksi. Päivällä saimme vetäy-
tymiskäskyn, jonka suoritimme kohta-
laisissa vaiheissa, reitti Saarelan luo, 
Portinhoikka, Pahalammen maasto. 
Tilanne oli muuttunut niin, että jou-
duimme kiertämään Kölhi – Portin-
hoikka – Suokkaanjärven eteläpuolel-
ta. [Ahtimo: Tästäkin vaiheesta mei-
dän, Onni L., pitäisi keskustella kartan 
äärellä. Sotapäiväkirjan mukaan tuli 
8. K meille hyvin tutuksi tulleen ja 
jännittäviä hetkiä tarjonneen Kärsti-
länjärven ylittävän siltarähjän kautta 
Haapaniemestä pohjoiseen Konkkalan 
kartanoon kyseessä olevana aamuna]. 
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Pitkien ja rasittavien hiihtoretkien jäl-
keen pääsimme perille noin 5 aikaan 
aamulla. Emme nukkuneet ollenkaan.

12.3.
Tiistai. Reipasta lumisadetta, siis 

ei tähystysilma. Valtava tykistövalkia 
heti aamusta alkaen. Ryssä huiskii kuin 
aasinhännällä vaikka kuinka paljon ja 
mihin vain. 

Jonkinlaisista rauhanneuvotteluista 
puhutaan. 2 – 3 päivää pitää meidän 
vielä yrittää. Emme rauhasta piittaa 
asian näin ollen, mutta olemme niin 
väsyneitä. Tappelemme taas mielel-
lämme, kun vain jaksamme. Yö rau-
haton. Koitin jossakin välissä vähän 
nukkuakin, mutta heräsin pakostakin 
toisinaan ankaraan jysäykseen, kun 
kranaatti putosi luvattoman lähelle, 
niin että sirpaleet lentelivät läpi mökin 
seinien.

Rauha solmitaan
13.3.
Keskiviikko. Kirkas ilma. Heti aa-

musta alkaen ankaraa tykki- ja krh.
tulta. Hyökkäysvaunut hyrisevät vilk-
kaana syösten taukoamatonta tultaan 
maastoon. Lentokoneet tiedustelevat 
maaleja ja pommittavat joukkojamme. 
On kohtalainen pakkanen ja monta 
viikkoa yhtä mittaa jaloissa olleet läpi-
märät jalkineet jäätyvät kalikoiksi, tein 
havainnon, että kylmettyneet kengät 
ovat lämpimämmät kuin märät. Vesi on 
noussut nopeasti, että suksilla täytyy 
ylittää vesistöjä, ettei putoaisi heik-
koihin jäihin. Sukset tietysti tahtovat 
tulla tällaisessa käyttökelvottomiksi, 
joten liikkuminen on kovin raskasta. 
Lumipuvut rupeavat olemaan tavat-
toman mustia, on vaikea suojautua 
ilmavaaralta aukeita ylittäessä. Pik-
kuinen joukkomme yrittää ankarasti 
puolustautua maantien linjassa Por-

tinhoikka – Konkkala. Linjoihin tule 
kovasti kaikkea mahdollista tulta. Sai-
raankantajat vetävät haavoittuneita ja 
kaatuneita JSP:lle.

Kello 10,30 tulee puhelintieto 
 RE:stä,  että rauha on solmittu. Kello 
11,00 jälkeen ei joukkomme saa ampua 
laukaustakaan, vaan vetäydytään enti-
siltä linjoiltamme 1 km taakse vieden 
kaikki tavarat mukana. Pataljoonam-
me komentopaikka siirtyi Putrun mö-
kistä kauniiseen huvilarakennukseen, 
jonka omistaja on todennäköisesti 
Kari. Kaikki käy rauhallisesti, aivan 
kuin ennenkin. En näe kenenkään il-
meissä mitään muutosta, kuulen vain 
sanottavan, vissiin häpeärauha, ennen 
me kaadumme, kuin näin paljon luo-
vutamme rakasta isänmaatamme. Täl-
laista kuulen puhuvan miesten, jotka 
kuuluvat pataljoonaan, jossa alussa oli 
noin 1000 miestä ja vaikka on saanut 
satoja miehiä täydennykseksikin, on 
enää vain muutamia kymmeniä par-
taisia vihaisen näköisiä äärettömän 
sitkeitä miehiä.

Kun kello tuli 11, vaimeni ääretön 
jylinä yhtäkkiä tehden jo meluun ja 
paukkeeseen tottuneisiin miehiin 
kummallisen vaikutuksen. Ei uskota 
vielä, ryssä on ryssä. Olin vielä 10,50 
viestiyhteyttä toteamassa, kranaatteja 
putoili yhtenään niin, että sirpaleet 
ulvoivat ympärilläni. Takaisin tullessa 
omituinen haudan hiljaisuus, ei räis-
kettä, ei pauketta. 

Illalla varmistuttiin rauhasta ja 
saatiin huhuja ehdoista, jotka kipeästi 
viilsivät isänmaallisen sotilaan mieltä.

Tavataan ryssiä – 
mielenkiintoinen retki”
14.3.
Torstai. Ohutpilvistä. Tuntuu niin 

omituiselta, ääretön hiljaisuus, hiljai-



308

sia vaiteliaita miehiä tuijottelee eteen-
sä. Kävin majurin ja vänr. Vallinkosken 
kanssa ryssän puolella. Meiltä oli 
jäänyt 14 kylmää poikaa valloitetulle 
alueelle ja ne piti saada omien luo. 
Menimme hiihtäen n. 200 m päähän 
ryssistä, sitten kävelimme kantaen 
valkoista lippua. Kun olimme noin 20 
m vartiosta, ojensivat he kiväärinsä 
meihin ja huusivat sei,sei. Tulkkimme 
pyysi upseeria luoksemme. Kohta tuli-
kin pienehkö, laiha, toppahousuinen, 2 
punaista neliötä kauluksessa, siis luut-
nantti, likaisen, inhoittavan näköinen 
mies. Hänen jälkeensä tuli useampia 
samanlaisia toppapukuisia äijiä. He 
kättelivät meitä, antoivat tupakkaa 
ja olivat kovin ystävällisiä. Keskus-

teluissa kävi ilmi, että heistäkin oli 
äärettömän hauskaa, kun sota loppui. 
He sanoivat, että suomalainen kansa 
on hyvää kansaa. Tiedustelivat kuinka 
heidän tykkitulensa oli vaikuttanut. 
Sanoimme, noo eipä se erikoisemmin. 
He ihmettelivät, miksi poltimme kaikki 
talot ja kuinka Kannaksella ei ollut 
lainkaan siviili-ihmisiä, myöntäen, 
että kullakin valtiolla on oma tak-
tiikkansa. Ihmeissään he katselivat 
meitä, kun olimme siististi puettuja 
ja pelottoman ja reippaan näköisiä 
miehiä. Sitten vihdoin saapui heidän 
rykmentinkomentajansa, jolta pyy-
simme toimintalupaa tulla noutamaan 
omamme pois. Hän ei uskaltanut antaa 
ennen kuin saa ylempää luvan, siis 

Rauhansopimuksen 12.3.1940 allekirjoitukset.

SA-kuva



309

kova kuri. Emme voineet muuta kuin 
morjenstaa ja lähteä tallustelemaan 
pois suippolakkisista kohti sivistystä. 
Oli kovin mielenkiintoinen retki, rys-
siä, tankkeja ja autoja oli muutenkin 
tavattomat määrät maastossa, jotka 
odottavat marssia uudelle rajalleen.

15.3.
Perjantai. Kova pakkanen yöllä. 

Lähdimme marssille yöllä 1,30 suun-
tana Nuijamaa, jonne matkaa 25 – 30 
km. Valtavat kolonnajonot täyttivät 
tiet. Kuljin autolla ja saavuimme 
Kolkkalan vaiheilta Nuijamaalle kel-
lo 8 aamulla oikein väsyneinä, kun 
emme nukkuneet taaskaan. Jäämme 
joksikin tunniksi lepäämään erääseen 
maalaistaloon, josta jo omistajat ovat 
lähteneet länttä kohti jättäen nöyrästi 
omaisuutensa rysille. Ikäväksemme 
meissä alkaa olla täitä, mutta niitä 
tulee rintamalla.

Rauhanehdot  
vetävät hiljaisiksi
16.3.
Lauantai. Tiukkaa pakkasta. Läh-

dimme Nuijamaalta marssimaan ”Tas-
kula” nimiseen paikkaan Nuijamaan 
pitäjässä, matkaa 15 km. Yövyimme 
Taskulan kansakoululla. Nukkumista 
ja syömistä, joka onkin väsyneille ja 
laihtuneille miehille hyvä. Vitsit ja 
ilonpito ei vain tahdo sujua syystä, 
että rauhanehdot olivat sellaiset kuin 
ne olivat. Jokaisella on jonkinlainen 
uusien vaiheitten toivo, joka muren-
taisi ryssän ja saattaisi Isänmaamme 
ennalleen. Nukuimme siis ensimmäi-
sen yön Suomen puolella.

17.3.
Sunnuntai. Tiukkaa pakkasta. Läh-

dimme Taskulasta kello 13,30 suun tana 
Korkea-ahon kylä Lappeen pitäjässä. 

Matkaa noin 25 – 30 km. Saavuimme 
Vesakoivun taloon kello 18,30.

18.3.
Maanantai. Jatkui kireätä pakkasta, 

kirkas, kaunis kevätpäivä. Tuntuu sit-
tenkin suurenmoiselta kun sota loppui. 
Vietimme päivän radion parissa.

19.3.
Tiistai, pakkasta, kaunis ilma. Läh-

dimme Taskulasta [Ahtimo: Tarkoitta-
net Onni L. Lappeen pitäjän Korkea-
ahon kylän Vesakoivun talosta] kello 
6,30 ja saavuimme Lappeen pitäjän 
Jurkkalan kylään kello 15,00. Matkaa 
noin 20 -25 km. Olemme aivan Luumä-
en rajalla. Tässä meidän pitäisi olla 
enemmän aikaa. Puhutaan linnoitus-
töistäkin. Olemme tähän mennessä 
hiihtomarssineet noin 90 km.

20.3.
Keskiviikko. Pakkasta, kirkas au-

rinkoinen ilma. Kun hermot ovat her-
paantuneet sodan melskeitten jälkeen, 
tahtoo tulla yleiskunnossakin laakso-
kohta ja pientä sairautta.

21.3.
Torstai. Aurinkoa. Pataljoonassa 

yleistä inventaario- ja asiain järjes-
telyä. Majuri ja Laatio olivat majoi-
tustiedustelussa noin 12 km päässä 
tästä Luumäen paremmalla puolella. 
Oli puhetta RUK:hon ehdottamisesta, 
jossa minäkin tulin huomioiduksi.

22.3.
Pitkäperjantai. Pilvistä, vähän 

lumihiutaleita. Ei mitään erikoista. 
Vieläkin vain tahtoo väsyttää. Valmis-
taudutaan huomiselle marssille. 

Laukkanen kutsutaan 
reserviupseerikouluun
23.3.
Lauantai. Kirkas päivä. Jatkettiin 

hiihtomarssia Jurkkalasta ohi rykmen-
tin esikunnan. Majoituimme Luumäen 
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Suo-Anttilan kylään, n. 10 – 12 km 
edellisestä paikasta. Pääasiassa ul-
komajoitus. Puhutaan, että joudumme 
tässä toimimaan pidemmän aikaa. 
Linnoitustyöt taas todennäköisesti 
aloitetaan, sitä todistavat valtavat 
piikkilankakasat y.m. tarvikkeet tien 
varrella. Komentaja Tuompo on käynyt 
maastotiedustelussa, johon linnakkeet 
tulevat. Luumäen asemalle on matkaa 
n. 8 km ja kirkolle samoin. Muutamia 
kauppoja on kylässä, mutta myytävänä 
niissä on vain suolaa ja tulitikkuja. 
Sain kutsun RUK:hon.

24.3.
I Pääsiäispäivä. Räntäsadetta. Ma-

joitusjärjestelyä ja majuri on maasto-
tiedustelussa.

25.3.
II Pääsiäispäivä. Kaunis ilma. 

Majoitusjärjestelyä. Käytiin koko pa-
taljoona kenttäjumalanpalveluksessa. 
Olin iltapäivällä maastotiedustelussa, 
joka koski uusia asemia, komentokor-
sua ja tiemahdollisuuksia. Linjamme 
on noin 4 km pitkä, joka on aika 
paljon yhdelle pataljoonalle. Maasto-
osuutemme on suunnilleen Kinnarin 
talo – Harakkala – Ylä-Hirvasjärvi, 

joka on luonnollisena esteenä ja 
yleensä Suo-Anttilan maasto. Linjoitus 
aloitetaan ja kaivaukset heti.

26.3.
Maarianpäivä. Tiistai. Pilvistä. 

Pidettiin pyhää. Sain tiedon lähdöstä 
RUK:hon. Ilmoittautuminen Luumäen 
asemalla huomenna 00,15. Viimeinen 
palveluspäiväni uljaassa pataljoonas-
sani 26.3.1940.

Reserviupseerikoulu loppui 29.6.-
40, kestäen siis 3 kuukautta. Kurssi 
oli reipas ja opettavainen. Sain todis-
tuksen arvosanalla kiittäen hyväksytty.

29.6.-40 lähdimme rajalle. Pääsin 
samaan yksikköön, jossa olin rinta-
mallakin, siis 8/III/JR 13.

30.7.-40 minut lomautettiin, mutta 
tilanteen vuoksi pääsin vasta 16.8.-40 
matkustamaan.

Sotaretkeni kesti siis 10 kuukautta, 
19.10.-39 – 16.8.-40.

Huhtikuun 20 päivänä 1911 synty-
nyt Onni Laukkanen kuoli  23.11.2009. 
Hänet on haudattu Taivassaloon.

Markku Vainio  

Erkki Hannulan albumi
23.3.1940 korpraali Lauk-
kanen kutsuttiin RUK:uun, 
jonka hän suoritti kiitettä-
vin arvosanoin. Vänrikki-
nä hän lähti jatkosotaan. 
Tässä v. 1942 kuvassa hän 
(oikealla) on kapteenina. 
Lapin sodasta hän vapautui 
luutnanttina. Kuvassa myös 
taivassalolaiset luutnantti 
Aimo Hemmilä (vasem-
malla) ja kapteeni Erkki 
Hannula. 
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Vuonna 1923 syntyneet aloittivat 
varusmiespalvelunsa talvella 1942. 
Toivo Mattila ja viitisentoista muuta 
taivassalolaista tämän ikäluokan nuor-
ta miestä astui armeijan saappaisiin 
19.1.42 Nurmijärvellä ja Hyrylässä, 
missä toimi Jalkaväen Koulutuskes-
kus 1. 

– Lähtö oli murheellinen, sillä ainut 
veljeni oli kaatunut syyskuussa Prää-
sässä, ennen Äänislinnaa, Jalkaväki-
rykmentti 8:n riveissä. Veljen kohtalo 
painoi niin minun kuin kotiväenkin 
mieltä.

– Koulutus Nurmijärvellä oli al-
keellista, marssia, sulkeista ja jonkin-
kaltaisia taisteluharjoituksia, mutta 
ei juurikaan muuta. Koulutustapa oli 
hyvin yksioikoinen ja ruoka välillä sitä 
sun tätä. Pakinkanteen lyötiin soosia 
ja pakkiin sitä, mitä kuloinkin sattui 
ruokana olemaan. Itse hakkasimme 

rautakangella irti isosta kasasta jääty-
neitä perunoita. Edes peruna-astiaa ei 
meillä ollut, vaan kannoimme potut 
keittiölle karvalakeissa, puistelee Toi-
vo Mattila päätään.

– Leipää onneksi oli tarjolla joka 
aterialla. Limppu oli paksua ja hyvää 
ja voitakin oli aina tarjolla, joten se 
helpotti kokonaistilannetta.

Alokasajan jälkeen Mattila sai siir-
ron Hyrylään ryhmänjohtajakurssille. 
Kurssilaisia oli joukkueen verran. 
Koulutus kurssilla oli jo asiallisempaa, 
mutta sapuskoissa ei edelleenkään ol-
lut hurraamista, sillä elintarvikehuolto 
oli vaikeuksissa kautta maan. 

– Kurssin päätyttyä minut passitet-
tiin Itä-Karjalaan. Karhumäen lähellä 
olleen HTK:n kautta minut määrättiin 
ensin JR 8:aan ja huhtikuussa 1944 JR 
56:n toiseen komppaniaan. Pataljoona 
oli silloin etulinjavastuussa Krivillä 
suunnilleen Malun aseman korkeu-
della. Linjat olivat aika hankalassa 
paikassa, sillä ryssän asemat olivat pa-
rin sadan metrin päässä korkeahkolla 
mäenharjalla, ja me alhaalla. Taisimme 
olla kuin tarjottimella.

Tiltu piti  
kovaa möykkää
Toukokuussa vihollinen rupesi 

suoltamaan tosissaan propagandaa 
tuuteistaan. 

– Tiltu piti kovaa möykkää ja isot-
teli ja uhitteli meitä tosissaan. Olisi 
kuulemma ollut parasta hilpaista heti 
tai sitten antautua sovinnolla, jos teki 
mieli säilyttää henkensä. Puna-armeija 

Alkeellista koulutusta 
ja jäätyneitä perunoita

Toivo Mattila
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oli saanut isoja voittoja muilla rinta-
manosilla ja Saksa oli perääntymässä 
vähän joka puolella. Näillä asioissa 
Tiltu ylvästeli ja lupasi meille saman 
kohtalon kuin hitleriläisille kätyreille, 
kertoo Toivo Mattila.

– Ryssän puolelta kuului moottorien 
ääntä ja liikkuminen vilkastui huomat-
tavasti. Vaikutti siltä, että sillä puolella 
siirreltiin joukkoja uuteen uskoon tai 
sitten tuotiin täydennystä. Kaikki pisti 
meidät ajattelemaan, että jotain saattaa 
tapahtua Maaselässäkin samalla lailla 
kuin Euroopan rintamilla. Me itse 
jatkoimme olemista kuten ennenkin 
ja suunniteltiin edessä olevan kesän 
tekemisiä, sanoo Toivo Mattila.

– Vasta sitten kun ryssä pääsi Kan-
naksella Valkeasaaressa läpi kesäkuun 
10. päivä, rupesi meilläkin tapah-
tumaan. Me miehet ymmärsimme 
tilanteen vakavuuden parhaiten siitä, 
että tuli täydellinen lomakielto. Se ei 
voinut merkitä ainakaan mitään hyvää. 
Materiaalia ruvettiin viemään taakse-
päin ja taidettiinpa tavaroita tuhotakin 
polttamalla, sillä kaikkea asemasodan 
aikana kertynyttä kamaa ei millään 
olisi voitu pelastaa kotoiseen Suomeen 
siitä yksinkertaisesta syystä, että kulje-
tuskalustosta oli huutava pula.

– Vetäytymään Maaselän kannak-
selta lähdettiin 20. kesäkuuta. Poruk-
kamme osalta lähtö onnistui hyvin, 
sillä ryssä ei saanut lähdöstämme 
minkäänlaista vihiä. Minä kuuluin 
ryhmään, joka määrättiin vähän ajan 
kuluttua takaisin asemiin, ja sain sel-
laisen kuvan, että vastapuoli ei lähdös-
tämme tiennyt mitään. Kun me vielä 
annoimme kuvan, että kaikki jatkuu 
entisellään, pääsivät joukot rauhassa 
irti koko Maaselän linjalta, muistelee 
Toivo Mattila.

– Meitä ennen oli päivää aikai-
semmin irtaantunut JR 33, joka oli 
asemissa Poventasan lohkolla, Stalinin 
kanavan varrella. Senkin irtaantumi-
nen sujui suunnitellusti ja me läksim-
me kohti länttä samaa reittiä. Malun 
pohjoispuolella oli kuuluisa neljän tien 
risteys, jonka kautta aioimme mennä, 
mutta ryssä oli ehtinyt sinne ennen 
meitä. Jouduimme koukkimaan maas-
ton kautta ja jossain vaiheessa jäi osa 
porukasta mottiin. Tämän ensimmäi-
sen vaiheen aikana marssimme länteen 
neljä vuorokautta lähes tauoitta. Mieli-
ala oli ankea ja porukat menivät hajal-
leen, kun kukaan ei oikein tiennyt, mitä 
piti tehdä. Vihollinen tuli perässä ja 
sillä oli tukenaan tykistöä, panssareita 

Malun asema-alue 
Muur mannin radalla 
Krivillä, jossa Mattila 
oli etulinjavastuussa. 
Malu oli radalla pohjoi-
sin asema, jonne suo-
malaiset sodan aikana 
hoitivat liikennettä. 
Syväri oli eteläisin 
[lähde Wikipedia].

Keijo Elon (Uusikaupunki) albumi
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ja maataistelukoneita, jotka puiden lat-
vojen tasalla lentäen ahdistivat meitä 
jalkamiehiä. ”Maatalouskoneet” olivat 
inhottavia ja vihattuja, sillä ne kävivät 
yksittäisenkin miehen kimppuun pika-
tykkeineen ja konekivääreineen.  

– Vetäydyimme metsien kautta 
Porajärvelle. Koko ajan ei kosketusta 
viholliseen ollut, mutta perässä se vaan 
tuli. Kun pääsimme Porajärvelle, oli-
vat sen sillat vielä räjäyttämättä, sillä 
tietä pitkin etenevä ryssä ei vielä ollut 
ehtinyt Porajärvelle saakka. Jouduin 
partioon, joka sai tehtäväkseen käydä 
etumaastossa tiedustelemassa ryssän 
aikeita. Yhtään vihollista emme ta-
vanneet, mutta sen sijaan löysimme 
suomaastosta valtavan jotoksen. Suo 
oli itse asiassa täynnä jälkiä ja uria. 
Mikään pieni porukka ei jälkiä ollut 
voinut saada aikaan. Päättelimme, 
että ainakin pataljoona vihollisia oli 
sitä kautta kiertämässä taaksemme 
tai sivullemme. Se oli arvokas tieto, 
kertoilee Toivo Mattila.

Loimolaan
Porajärveltä Mattilan pataljoona 

vetäytyi Vuosmajärven ja Sotjärven 
kautta kohti Suojärveä ja Loimolaa. 
Matka taittui marssien. 

– Se oli raskas taival. Tuntui, että 
ryssiä riittää joka paikkaan. Loimolas-
sa käytiin verisiä paikallisia kahakoita, 
kun ryssä yritti päästä läpi. Se tuli 
rykmentinkin vahvuisina joukkoina 
ja sillä riitti ampumatarpeita. Tankit 
tukivat teiden suunnissa ja näissä 
tietaisteluissa papattivat vihollisen 
konekiväärit surutta. Meille tuli huo-
mattavia tappioita, jos tosin kylmeni 
vastustajiakin valtaisat määrät. Meillä 
ei vielä ollut sen paremmin panssa-
rinyrkkejä kuin -kauhujakaan, joten 

olimme aika avuttomia tankkeja vas-
taan, sillä pst-tykeistä oli huutava pula. 

– Loimolassa saimme täydennys-
miehiä. Porukkaamme tuli vuonna 
1905 syntyneitä nostomiehiä. He olivat 
mielestämme kauhean vanhoja, mitä 
he tietysti meihin 1920-luvulla syn-
tyneisiin verrattuna olivatkin. Heidän 
taisteluarvonsa oli aika vähäinen.

– Vähitellen ryssänkin oli heivattava 
otteitaan, sillä senkin voimat alkoivat 
loppua. Ryntäilyt hiljenivät ja tilanne 
kiteytyi asemasotamaiseksi olemisek-
si. Mitään kunnollisia varustuksia ei 
meillä ollut. Kyykimme ahtaissa yksit-
täisissä poteroissa, mutta rakensimme 
kyllä joitakin majoituskorsuja.

– Rauha tuli 4.9., mutta seuraava 
päivä oli todella paha, sillä ryssä jatkoi 
tulitustaan täysillä ja etenkin tykistöllä. 
Yksi upseerimme meni valkoisen lipun 
kanssa ryssän linjoille, jotta olisi voi-
nut neuvotella tilanteesta, mutta ryssä 
kieltäytyi neuvotteluista. Muistan, että 
silloin 5. päivä kaatui porukastamme 
yksi -26 syntynyt kaveri. 

– Kun ryssä lopetti sotimisena vuo-
rokautta meitä myöhemmin, muuttui 
maailma vallan hiljaiseksi. Se tun-
tui ihmeelliseltä, mutta totta se oli. 
Läksimme vetäytymään uuden rajan 
taakse. Tuntui tosi pahalta, kun kauniit 
maat jäivät ryssälle, vaikka ne olivat 
Suomen omaisuutta. Raskaat rauhan-
ehdot masensivat mieliä, sillä jou-
kossamme oli miehiä, jotka jo toisen 
kerran menettivät kotiseutunsa. Eikä 
meidän vakkasuomalaistenkaan mieli 
mettä keittänyt, sanoo Toivo Mattila. 

Markku Vainio
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Pentti Onnisesta tuli 21. Prikaatin so-
tilas joulukuun puolivälissä 1943, kun 
Jalkaväkirykmentti 56:n III Pataljoona 
kokonaisuudessaan siirrettiin juuri 
perustettuun uuteen prikaatiin. Uusi 
joukko-osasto sai oitis miehiltä lem-
pinimen Venttiprikaati. Sen mukana 
Pentti Onninen vetäytyi Maaselän 
kannakselta Ilomantsiin kesällä 1944. 
Ilomantissa Onninen tuhosi kasapa-
noksella vihollisen raskaan panssari-
vaunun, Klim Voroshilovin, Klimin, 
joka oli nimetty Neuvostoliiton mar-
salkan Kliment Voroshilovin mukaan. 

– Matkaa vaunuun taisi olla muu-
tama kymmenen metriä, kun päätin, 
että yritän tuhota sen, sillä se teki 
pahaa jälkeä tykillään ja kolmella 
konekiväärillään. Olin hommaan va-
paaehtoinen, sillä kukaan ei minua 

siihen käskenyt. Katselin vaunua ja 
arvioin mahdollisuuksiani. Vaunu oli 
valtava, se oli yli kolme metriä leveä 
ja melkein kolme metriä korkea. Siinä 
oli 76-millinen vaunukanuuna ja sen 
putkella oli mittaa yli kuusi metriä. 
Kokonaispainoa oli 48 tonnia, joten 
aikamoinen teräshirviö se oli. 

– Sain kasapanoksen ja läksin ryö-
mimään lähemmäksi. Matkaa Klimiin 
taisi olla 10 – 15 metriä, kun päätin 
heittää kasapanoksen sen päälle. Onni 
oli myötä, sillä panos osui paikalleen 
ja Klim syttyi palamaan. Sen tarina 
päättyi siihen, synkkään Ilomantsin 
korpeen, kertoo Pentti Onninen.

Onniselle myönnettiin Klimin tuho-
amisesta Panssarintuhoojan merkki, 
kesäkuun lopulla 1944 perustettu 
kunniamerkkiin rinnastettava kan-
gasmerkki, jota kannettiin puseron 
oikeassa hihassa, 10 senttiä olkapään 
alapuolella. Merkki on 7 x 3 cm:n ko-
koinen suunnikas, jossa on sivukuvana 
mustalla piirretty T-34 panssarivaunu 
eli Sotkana tunnettu punatankki. Sen 
merkiksi, että vaunu on tuhottu, on sen 
torniin kuvattu ammuksen osumasta 
syntyvä räjähdyskuvio.

Merkki perustettiin ilmeisesti siksi, 
että kesän 1944 vetäytymistaisteluissa 
vihollisen panssareita tuhottiin niin 
paljon, että kaikille tuhoajille ei haluttu 
tai voitu myöntää Mannerheim-ristiä. 

Tosin Mannerheim-risti myönnettiin 
useammalle monta tankkia tuhonneelle 
miehelle. Esimerkiksi eniten vihollis-

Pentti Onninen tuhosi 
kasapanoksella Klim-tankin 
ja sai Panssarintuhoojan merkin

Pentti Onninen
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tankkeja tuhonnut suomalaissotilas, 
korpraali Toivo Ilomäki, sai Panssarin-
tuhoojan perusmerkin, jonka sai yhden 
tankin tuhoamisesta, lisäksi neljä lisä-
nauhaa, jotka sai kolmen, viiden, 10 
ja 15 tuhotun tankin jälkeen. Ilomäki 
tuhosi kaikkiaan 21 vihollispanssaria 
ja niistä 17 yhdessä taistelukokonai-
suudessa, sekä Mannerheim-ristin. 

Harjavallan kautta 
Maaselän kannakselle
Vuonna 1922 syntynyt Onninen 

aloitti varusmiespalveluksen Harjaval-
lassa Jalkaväen Koulutuskeskus 7:ssä. 

– Olin ollut Suojeluskunnassa ja 
siksi minut passitettiin heti aliupsee-
rikouluun. Harjavallassa oltiin vain 
muutama viikko ennen kuin tuli siirto 
rintamalle. Minä läksin kohti Itä-
Karjalaa alikessuna. Junalla matkattiin 
ensin Äänislinnaan ja sitten Karhumä-
keen. HTK:n kautta matka jatkui JR 
56:n kolmanteen pataljoonaan ja 11. 

Komppaniaan, jossa oli pääasiassa 
vakkasuomalaisia poikia. Komppanian 
päällikkönä oli mukava mies, taivas-
salolainen luutnantti Urho Salminen, 
kertoo Pentti Onninen.

– Salminen oli mukava esimies. Hän 
antoi arvon toistenkin ajattelulle ja 
usein päätettiin yhdessä mitä tehdään. 
Se tuntui todella reilulta ja mukavalta 
ja ilmeisesti myös kannusti meitä hä-
nen alaisiaan taistelijoita.

– Kriviä lukuun ottamatta olot 
Maaselässä olivat hyvät. Korsut oli 
tehty hyvin ja ne olivat tilavia. Osa 
majoituspaikoista oli maanpäällisiä 
hirsitaloja. Lepopaikassa Ahvenjärven 
tasalla, missä teimme toista puolustus-
linjaa, asuimme aikalailla herroiksi. 
Meillä oli rantasauna, joka lämpesi 
usein ja muutenkin oli ihan käypäisät 
olot. Järvestä saatiin kalaa ja metsä 
antoi lihaa, sillä porukassa oli jahti-
miehiä, jotka saivat hengiltä hirviä ja 
muuta syötävää riistaa. 

Tällaisen 48 tonnia painavan vihollisen Kliment Voroshilov -hyökkäysvaunun Pentti 
Onninen tuhosi Ilomantsissa kesällä 1944. Tämä kuva ei liity siihen, vaan on jou-
lukuulta 1941.

Keijo Elon (Uusikaupunki) albumi
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– Viihdytyskiertueita kävi tasai-
sin välein ja itsekin osasimme pitää 
aseveli-iltoja. Huippukohta taisi olla, 
kun itse Vili Vesterinen kävi kanttiinis-
samme esiintymässä haitareineen. Se 
oli kyllä komeaa kuultavaa. 

Venttiprikaatin mukana 
Ilomantsin taisteluihin
– Joulukuun puolestavälistä 1943 

kuuluin Venttiprikaatin ja sen mu-
kana läksin vetäytymään Maaselästä 
juhannuksen alla 1944. Taaempi puo-
lustuslinja, jota oli koko asemaso-
tavaiheen ajan rakennettu, jäi lähes 
käyttämättömänä viholliselle, siitä 
tultiin lähes heittämällä yli, sillä sen 
verran vihollinen antoi meille vauhtia, 
että oli pakko hakeutua kiiruusti pois 
alta. Ei se kuitenkaan merkitse sitä, että 
olisimme perääntyneet taistelematta. 
Kosketus viholliseen oli käytännössä 
koko ajan, vaikka välillä pääsimmekin 
lepäämään. 

– Vetäydyimme Porajärven kautta 
Kuolismaalle ja edelleen Ilomantsiin, 
missä heinäkuun lopulla ja elokuun 
alussa käytiin kuuluisat kenraali Erk-
ki Raappanan johtamat mottitaitelut, 
joissa tuhottiin suurelta osin kaksi 
vihollisdivisioonaa. Kaksipuolinen 
saarrostustaktiikka puri ja ryssä uskoi, 
että tie sisemmälle Suomeen on lopul-
lisesti tukossa. 

– Minä sain Ilomantsissa keltataudin 
ja jouduin sotasairaalaan Poriin, mistä 
minut muutaman viikon päästä siirret-
tiin sotasairaalaan Ouluun. Kun katsot-
tiin, että olen riittävän terve, määrättiin 
minut alokkaiden kouluttajaksi Oulun 
varuskuntaan. Siitä hommasta pääsin 
siviiliin marraskuun lopulla 1944, ker-
too panssarintuhooja Pentti Onninen. 

Markku Vainio

Vorsoshilov-hyökkäysvaunun tuhoamisesta Pentti Onninen sai tällaisen kunnia-
merkkiin rinnastettavan kangasmerkin, jota kannettiin puseron oikeassa hihassa, 
10 senttiä olkapään alapuolella.
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Syyskuussa 1924 syntyneelle Aatos 
Palolle kävi käsky astua varusmies-
palvelukseen syyskuussa 1943, jat-
kosodan toisena asemasotavuonna. 
Litteroihin oli palveluspaikaksi mer-
kitty Hyrylässä toiminut Jalkaväen 
Koulutuskeskus ykkönen ja sen toinen 
komppania.

– Hyrylään ja Tuusulaan joutuivat 
silloin kaikki Taivassalon ja Kustavin 
vuonna 1924 syntyneet pojat. Meitä 
taivassalolaisia oli kymmenkunta ja 
me kaikki saimme muistaakseni taval-
lisen jalkaväkisotilaan koulutuksen, 
selvittää Aatos Palo.

Jv.Koul. K.1 tunnettiin tiukasta 
koulutuksestaan, paikkana, missä vah-
voistakin nuorukaisista otettiin kaikki 
mehut irti.

– Koulutus oli tosiaankin kovaa. 
Varsinainen sotilaskoulutus oli aika 

asiallista, mutta kyllä kouluttajat osa-
sivat antaa muutakin oppia. Petinsä 
löysi herkästi lattialta ja kovatahtiset 
santsimarssit pistivät riskeimmät-
kin miehet koetukselle. Esimerkiksi 
Tuusulanjärven ympärimarssi pisti 
jokaisen tiukalle, niin tiukalle, että 
heikkokuntoisimmat eivät meinanneet 
pysyä mukana. Oli se aikamoista puu-
haa, pudistelee Aatos Palo päätään.

– Mieleeni on jäänyt, että kovilla 
patruunoilla emme tainneet päästä 
ampumaan kertaakaan, vaikka muuten 
aseitten kanssa kyllä häärittiin. Minä 
sain konepistoolimiehen koulutuksen 
ja olinkin sitten koko sota-ajan kp- 
miehenä.

Ruoka Hyrylässä oli Palon mukaan 
ihan normaalia armeijan ruokaa, ei 
hyvää, muttei huonoakaan – olosuhteet 
huomioon ottaen.

– Olimme vielä kasvavia nuorukai-
sia ja joka pojalla oli siksi pohjaton 
ruokahalu. Ruokaa painettiin poskeen 
niin paljon kuin tarjolla oli, sillä kova 
koulutus kulutti energiaa ja sitä piti 
saada lisää.

– Ja terveydestäkin pidettiin hyvin 
huolta. Rokotusralli oli hurja. Tuntui, 
että piikkejä tuli kroppaan enemmän 
kuin ehti väistää, hymähtää Aatos Palo.

Sotilasvalansa Palo vannoi Hyry-
lässä. Sen jälkeen kutsui Itä-Karjala.

– Ensin mentiin junalla Kontiolah-
teen, missä joka miehelle annettiin 
uudet pystykorvat [kiväärit] ja täy-
dennettiin varusteita. Kontiolahdessa 
olimme vain lyhyen ajan. Kun olimme 

Aatos Palo oli motissa 
Ilomantsin taisteluissa 
yli kolme vuorokautta

Aatos Palo
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saaneet aseet, pidettiin ampumakilpai-
lu. Joka miehelle annettiin seitsemän 
patruuna, kaksi kohdistamista varten 
ja viisi kilpailua varten. Ammuttiin 
kahteen tauluun. Minä sain täydet 50 
pistettä ja voitin. Tämän kisan jälkeen 
kävin muutaman kerran ampumassa 
radalla vääpeli Tiljanderin kanssa. 
Hän oli innokas ampuja. Kontiolahden 
jakson päätteeksi miehet jaettiin ja 
lähetettiin eri joukko-osastoihin.

Seesjärven rannalle 
ja Paateneen Henkilö-  
täydennyskeskukseen ja 
JR 56:n 11. Komppaniaan
Sotamies Aatos Palon matka jatkui 

Kontiolahdelta Seesjärven länsiran-
nalla olevaan Paateneen ikivanhaan 
karjalaiskeskukseen. Paatene oli iso 
ja tärkeä Maaselän suunnan huolto-
keskus, jonka kautta miehet ohjattiin 
ja jaettiin Maaselän joukko-osastoihin. 

Paatenessa oli pysyvästi satoja suoma-
laissotilaita.

– Majoituspaikaksi meille tulijoille 
annettiin Paatenen vanhan sahan työn-
tekijöiden mökkejä. Tai paremminkin 
mörskiä. Niissä todellakin riitti luteita, 
täitä ja torakoita ja kaikkia muitakin 
mahdollisia ötököitä. Jotenkin sen-
tään tultiin toimeen. Suurena apuna 
oli läheisen joen rannassa ollut sauna. 
Minulla kävi hyvä tuuri, sillä pääsin 
Paatenen ajaksi keittiölle apulaiseksi.

HTK lähetti Aatos Palon JR 56:n 
11. Komppaniaan, joka oli etulinja-
vastuussa Vansjärvellä. 

– Silloin kun minä ilmoittauduin 
komppaniaani, oli se levossa taka-
linjalla Ristilammella, missä tehtiin 
erilaisia varustelutöitä ja rakennettiin 
toista puolustuslinjaa ja tehtiin linnoi-
tustöitä. Levossa oli aina yksi komppa-
nia kerrallaan kolmisen viikkoa.

Kontiolahden jälkeen Aatos Palon sijoituspaikka oli Seesjärven rannalla oleva Paa-
tene, josta hänet sitten lähetettiin Vansjärvelle JR 56:n 11. komppaniaan. Kuva 
Paateneesta.

Kaino Halesmäen albumi
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Vansjärven lohkon Aatos Palo muis-
taa rauhallisena ja mukavana paikkana.

– Siellä oli koko ajan suhteellisen 
rauhallista ja korsut olivat hyvät. Jär-
vellä oli piikkilankaesteet ja vihollinen 
aika kaukana meistä. Ei tarvinnut koko 
ajan olla varpaisillaan vihollisen suh-
teen, vaikka se silloin tällöin yrittikin 
käydä sieppaamassa vartiomiehiä 
vangeiksi. Joskus se onnistuikin, mutta 
enimmäkseen epäonnistui ja tuhoutui 
tulituksessamme.

Vansjärveltä JR 56:n pataljoona, 
johon Palon komppania kuului, siir-
rettiin Hiisjärvelle joulukuun alussa 
1943, ja joulukuun puolivälissä patal-
joona siirrettiin kokonaisuudessaan 
juuri perustettuun 21. Prikaatin, jonka 
kolmas pataljoona vakkasuomalaispa-
taljoonasta tuli. 

– Hiisjärvellä olot olivat aika kur-
jat. Ei ollut edes saunaa. Pesuvesi 
lämmitettiin korsussa ja peseytyä piti 
pakkasessa. Korsukaverina minulla oli 
mm. yläneläinen Otto Majuri.

Vetäytyminen ja 
viivytystaistelut
21. Prikaatin neljä pataljoona läh-

ti vät vetäytymään Maaselästä 20.6. 
1944. Etulinjasta lähdettiin viholliselta 

salaa ja irrottautuminen 
onnistui suunnitelmien mu-
kaisesti. Hämäämistarkoi-
tuksessa asemiin jätettiin 
pieniä ryhmiä antamaan 
viholliselle kuva, että kaikki 
oli ennallaan.

– Pääsimme helposti Ris-
tilampi-linjalle, jota olimme 

olleet lepovuoroissa rakentamassa. 
Siellä olimme yhden yön betonisessa 
vankassa miehistösuojassa, mutta heti 
seuraavana aamuna jatkettiin matkaa. 
Tulimme häntänä, viimeisenä vetäyty-
vänä jouk kona. 

– Kiersimme Nuolen tienhaaran 
kautta. Tienhaaran lähellä oli joki ja 
pioneerit olivat räjäyttäneet sillan en-
nen kuin me viimeiset miehet ehdim-
me sen ylittää. Kahlaamalla kuitenkin 
pääsimme turvaan joen länsipuolelle. 
Tässä vaiheessa ilmestyi ryssä kantaan 
ja pysytteli perässämme aina Ilomant-
siin saakka, kertoo Aatos Palo.

– Ryssiä tuntui olevan joka puolel-
la, tieurilla ja metsissä ja sitä tukivat 
tankit ja inhottavat maataistelukoneet. 
Meillä prikaatin miehillä oli matkassa 
vain kevyt aseistus. Kahakoita oli koko 
ajan vetäytyessämme kohti Porajärveä. 
Porajärven siltojen jälkeen jäimme 
asemiin. Vähän sen jälkeen, kun po-
rukkamme oli ylittänyt sillat, lähettivät 
pioneerit ne ilmojen teille. Näky oli 
vaikuttava, sillä siltojen lennolle an-
toi vauhtia 1 200 kilon trotyylilataus. 
Sillat nousivat korkealle ja hajosivat 
tikuiksi. Ryssä ei heti perässämme 
päässyt vesistön yli. Olimme asemis-
sa vuorokauden verran. Alpo Pajulan 

Aatos Palo valittaa, että Hiis-
järvellä piti peseytyä pakka-
sessa. Tämä kuva Salmijoelta 
v. 1943.

Reino Puttaan (Vehmaa) albumi
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kanssa täytimme koko ajan lippaita, 
joita toiset tyhjensivät yli pyrkiviin 
ryssiin.

Porajärven jälkeen 21. Prikaati 
mää rättiin siirtymään Kuolismaahan 
ja Ilomantsiin. 

– Jossain kahakassa oli pitkän kan-
non takana kolme ryssää. En pystynyt 
konepistoolillani niitä eliminoimaan, 
mutta kun Alpo heitti kannon taakse 
käsikranaatin, tuli toiskielisille nouta-
ja. Kävin tarkastamassa ryssien reput 
ja otin haltuuni venäläisen konepistoo-
lin ja sotamuistoksi yhden kokardin.

– Olimme vetäytyneet ja taistelleet 
yhteen menoon useamman vuoro-
kauden. Kun pääsimme leiripaikalle 
huilaamaan, ei unta tarvinnut odottaa. 
Kun meidät herätettiin ja potkittiin 
matkaan, kuului takaa jo aika läheltä 
vähemmän ystävällistä URAA-huutoa.

Vihollinen jäi jostain syystä suo-
malaisten kyydistä. Tilanne rauhoittui 
hieman.

– Kun ryssää ei heti kuulunutkaan, 
lähdimme pienenä partiona ottamaan 
selvää tilanteesta. Tulimme aika ison 
peltoaukean reunaan. Toisella reunalla 
oli asuinrakennuksia. Päätimme käy-
dä tarkastamassa ne. Kun pääsimme 
rakennuksille, ampui ryssä sinne ko-
kohorolla hakuammuntaa, tarkistus-
laukauksia. Siirryimme muutaman sata 
metriä metsän suojaan. Ja saman tien 
tuli rakennusten joukkoon tarkkaan 
osunut raju keskitys. Rakennuksista 
tuli entisiä, sillä ne menivät täysin 
mäsäksi. Muutama partion mies haa-
voittui sirpaleista. Kustavilainen Kosti 
Ruokonen kantoi yhden haavoittuneen 
hartioillaan turvaan.

Motissa Iljalanjärvellä
Aatos Palon komppania joutui 

Ilo mantsissa mottiin Iljalanjärven 

maastossa. Komppanianpäällikkönä 
oli taivassalolainen luutnantti Urho 
Salminen.

–  Olimme jossakin Iljalanjärven 
lähellä motissa kolme vuorokautta ja 
kahdeksan tuntia. Ryssiä kuhisi joka 
puolella ja kaikki tiet olivat tukossa. 
Muona oli lopuillaan, mutta onneksi 
oli marja-aika ja puolukoita riitti. Niitä 
söimme suurimpaan nälkäämme.

– Kolmen vuorokauden jälkeen 
päätimme murtautua ulos, kävi miten 
kävi. Kova tulituksemme tehosi ja me 
pääsimme motista hurjasti ampuen, 
juosten ja syöksyen. Mutta kaikki eivät 
jaksaneet tulla mukana, sillä osa mie-
histä oli niin heikossa kunnossa, että 
heidän oli pakko jäädä paikoilleen. Mi-
kähän lienee ollut heidän kohtalonsa. 
Koskaan ei heistä ole mitään kuultu, 
sanoo Aatos Palo.

–  Kun pääsimme motista, marssim-
me pimeässä yössä 18 kilometriä en-
nen kuin pääsimme omien yhteyteen. 
Se oli vaikea taival, sillä vihollisia riitti 
edelleenkin joka puolelle maastoa. 

– Olimme nälissämme. Aamun 
koissa huomasimme maatilan ja pe-
runapellon. Nälkäisen suussa raaka 
peruna maistuu taivaallisen hyvältä. 
Joku äkkäsi vielä, että talon kellarissa 
oli suolattua sianlihaa. Sitäkin pis-
teltiin suurimpaan nälkään poskeen 
sellaisenaan.

Ilomantsin mottitaistelujen ratkettua 
jäi 21. Prikaati alueelle varmistus-
tehtäviin. Siviiliin Aatos Palo pääsi 
marraskuussa 1944.

– Minulla oli loppujen lopuksi hyvä 
onni matkassa. En haavoittunut ker-
taakaan, vaikka läheltä pitikin, sillä 
kerran rauta repi puseroani, toteaa 
Aatos Palo.     

  
Markku Vainio 
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Vuonna 1922 syntynyt Aimo Palo sai 
alokaskoulutuksensa Harjavallassa, 
missä Kokemäenjoen voimalaitoksen 
lähellä oli Jalkaväen Koulutuskeskus 
17. Koulutuskeskuksessa Palo ilmoit-
tautui alokkaaksi 29.9.1941.

– Meitä oli saman ikäluokan taivas-
salolaisia Harjavallassa parikymmen-
tä. Saimme normaalin jalkaväkisoti-
laan koulutuksen. Minusta koulutettiin 
pikakiväärimies, kertoo Aimo Palo.

– Koulutus oli aika asiallista, mutta 
ampumakoulutus jäi loppujen lopuksi 
vähälle. Höykytysvaihe Harjavallassa 
loppui tammikuulla 1942, jolloin koko 
ikäluokkamme siirrettiin Itä-Karjalan 
Käppäselkään. Käppäselässä olimme 
useita päiviä. HTK:n kautta meidät 
tulokkaat jaettiin joukkoihin, pääasi-
assa JR 56:n eri yksiköihin. Minut 
määrättiin rykmentin 11. komppaniaan 
ja nimenomaan pk-mieheksi. Osoit-
teekseni tuli Salmijoen linja ja siellä 
aluksi Vansjärven lohko.

Vihollinen vajaan 
sadan metrin päässä
– Vansjärvellä olot olivat aika rau-

halliset. Sotiminen rajoittui lähinnä 
normaaliin vartiopalveluun. Mutta sitä 
riitti! Miehiä olisi pitänyt olla enem-
män, sillä etenkin pimeänä aikana oli 
miehistöpulaa, sillä silloin vartioita 
olisi pitänyt olla enemmän. Asuin sa-
massa korsussa taivassalolaisten Alpo 
Pajulan ja Tauno Anttilan kanssa. Kor-
su oli ihan mukava, mutta vesi pakkasi 
toisinaan tulemaan sisälle.

Salmijoella linjat olivat varsin lä-
hekkäin. Pienimmillään linjojen väliä 
oli vain vajaa sata metriä. Se tietysti 
rajoitti liikkumista, jottei vihollinen 
olisi päässyt yllättämään.

– Komppanian päällikkönä oli tai-
vassalolainen luutnantti Urho Salmi-
nen ja hän oli tietysti meille taivassa-
lolaisille siviilistä hyvinkin tuttu mies. 
Kanssakäyminen oli helppoa. Naa-
purikomppanian eli 10. Komppanian 
päällikkö oli myös Taivassalon miehiä, 
nimittäin luutnantti Onni Laukkanen, 
mikä tietysti oli meidän sotamiesten 
kannalta hyvä asia.

Vansjärveltä Palon komppania siir-
rettiin Hiisjärven lohkolle, missä 
yksikkö oli koko loppusodan ajan, eli 
kesäkuun 20. päivään saakka.

– Joulukuussa 1943 oma pataljoo-
nani, JR 56:n kolmas pataljoona siir-
rettiin kokonaisuudessaan uuteen 21. 
Prikaatiin, joka perustettiin Maaselän 
kannaksella olleista joukoista, kun 

Pikakiväärimies Aimo Palo 
kalasteli salaa Hiisjärvellä 
kaverinsa Alpo Pajulan kanssa

Aimo Palo
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joukkoja järjesteltiin uuteen uskoon. 
Tämä uusi joukko, joka heti sai lem-
pinimen ”Venttiprikaati”, sai komenta-
jakseen eversti Torsten Ekmanin. 

– III Pataljoonan miehet olivat 
tietysti keskenään tuttuja, joten siinä 
mielessä ei siirto suurempia ajatuksia 
herättänyt. Sen se kuitenkin taisi ai-
heuttaa, ettemme joutuneet lainkaan 
Kriville, minne JR 56 joulukuussa 
1943 siirrettiin, kertoo Aimo Palo.

Hiisjärvelläkin asemasota oli suh-
teellisen hiljaista, lähinnä vartiopal-
velusta ja muuta asemasotarutiinia. 
Vihollisen partioiden varalta piti tosin 
aina olla varuillaan.

– Hiisjärvi oli lohkomme kohdalta 
noin 800 metriä leveä. Vihollisen tark-
ka-ampujista ei ollut välitöntä vaaraa. 
Järvi vaikutti kalaisalta ja meidän teki 
mieli hakea järvestä vaihtelua armeijan 
yksitoikkoiseen muonatarjontaan. Ka-
lastaminen Hiisjärvessä oli kuitenkin 

ankarasti kielletty, mutta meitäkös 
kielto esti menemästä järvelle!

– Alpo Pajulan kanssa kävimme ka-
lassa, emmekä kärynneet kertaakaan. 
Tuore kala maistui herkulliselta puu-
roihin ja litkuisiin velleihin verrattuna, 
vakuuttaa Aimo Palo.

Radio, motteja ja 
viihdytyskiertueita
Elämä asemasotavaiheessa saattoi 

olla hyvinkin puisevaa ja yksitotista. 
Vaihtelut olivat vähissä.

– Onneksi huolto pelasi ainakin 
kohtuullisen hyvin. Ruokaa ja etenkin 
leipää riitti, vaikkei sapuska suinkaan 
aina ollut mitään herkkuruokaa. Jär-
vestä ja metsästä saatiin täydennystä ja 
kotoa paketteja ja syksyllä lomalaiset 
toivat jopa perunasäkkejä oman poru-
kan käyttöön. Se auttoi tavattomasti, 
muistelee Aimo Palo.

– Mottihommia oli pakko tehdä, 
sillä kiintiöt määrättiin ylemmistä por-
taista. Tukkitöitäkin tehtiin ja niissäkin 
oli kiintiöt, mutta kyllä me osasimme 
pinnata niin, ettei käry käynyt. Nuori 
mies keksii keinot, naurahtaa Palo.

Viihdytyskiertueita kävi Maaselän 
kannaksella koko asemasotavaiheen 
ajan. Ne olivat aina tervetulleita ja 
näytöksiä keräännyttiin katsomaan 
sankoin joukoin. Miehet järjestivät 
myös omia viihdytysiltoja, joissa 
ohjelmanesittäjät olivat omasta po-
rukasta.

– Muistan, että kerran kävi itse Vili 
Vesterinen soittamassa meille hanuri-
aan ja ainakin minusta se oli juhlallista 
kuultavaa. Muuten olimme aika lailla 
paitsiossa musiikin suhteen, sillä meil-
lä ei aina ollut radiota. Kustavilainen 
Allan Nurmela sai jossain vaiheessa 
kotoaan radion ja sitä sitten kuunte-
limme aikamme kuluksi. Mutta sekin 

Aimo Palon komppanian päällikkönä oli  
Hiisjärven lohkolla taivassalolainen Urho 
Salminen.

Urho Salmisen omaiset
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leikki jäi aika vähälle, sillä 
pattereista oli huutava pula.

Vaihtelua etulinjapalve-
luun toivat lepovuorot. Pää-
sääntöisesti linjassa oltiin 
kolme viikkoa ja sitten kol-
me viikkoa takana levossa.

– Me vietimme lepoajat 
Ahvenjärvellä, missä oli iso 
korsukylä kanttiineineen ja 
saunoineen. Rakensimme 
tukilinjaa ja teimme tiehom-
mia, kaivoimme juoksuhau-
toja, vedimme maastoon piikkilankaa 
ja teimme kaikkea mahdollista, mitä 
kuvitella voi. 

Karhumäki 
tuli tutuksi
Karhumäki oli merkittävä varus-

kuntakaupunki ja sen aseman kautta 
läksivät lomalle kaikki Maaselän 
suunnan sotilaat.

– Salmijoelta Karhumäkeen oli 
edestakainen matka noin 55 kilomet-
riä. Se taittui polkupyörällä, auton 
kyydissä tai junalla ja hiihtäenkin, 
aina sen mukaan mikä tilanne oli. Kar-
humäki on jäänyt mieleeni harmaana 
hökkelikaupunkina, lähinnä lomal-
lelähtöpaikkana. Hyvin on muistiin 
syöpynyt myös Karhumäen desanttien 
koulutustorni, jonka muistavat var-
maankin kaikki kaupungissa käyneet. 
Sariolan tivoli oli mukava paikka. Se 
toimi kauniissa joen saaressa ja siellä 
oli aina poikia tungokseen saakka.

Vetäytymisvaihe
Maaselän kannaksen joukot lähtivät 

vetäytymään kohti varsinaista Suomea 
20.6.1944. Irrottautuminen asemista 
sujui vaikeuksitta, mutta Ahvenjärven 
tukilinjan tasalla alkoivat yhteenotot 
päälle tunkevan ylivoimaisen viholli-
sen kanssa.

– Kuuluin silloin 21. Prikaatin jää-
kärikomppaniaan, jossa oli muitakin 
vakkasuomalaisia poikia. Porukkam-
me taisi olla viimeinen asemista läh-
tenyt joukko. Joukkueeni johtaja oli 
vänrikki Aho. Meille oli toukokuussa 
jaettu polkupyörät ja liikuimme niillä. 

– Pääsimme Nuolen aseman kaut-
ta, ns. neljän tien risteyksen kautta, 
tulemaan kohti länttä, mutta länteen 
oli pyrkimässä myös ryssä. Nuolen 
tiellä järjestimme ryssälle väijytyksen. 
Vihollista tuli mustanaan ja sitä tuki-
vat panssarit. Väijytys onnistui täysin 
ja ryssä kärsi tuntuvat tappiot. Yksi 
saatiin vangiksi ja saatiin näin tärkeitä 
tietoja, kertoo Aimo Palo vetäytymisen 
alkuvaiheesta.

Aimo Palo muistaa mm. Viljo 
Vesterisen (vas.) käyneen 
viihdyttämässä joukkoja. Ku-
vassa myös Eino Katajavuori.

SA-kuva
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– Juhannusaattona kiersi joukku-
eemme Käppäselän kautta Juustjär-
velle. Juustjärvellä oli paljon omia 
joukkoja, joita sinne valui jatkuvasti. 
Me olimme Juustjärvellä viikon ajan, 
kunnes läksimme vetäytymään kohti 
Porajärveä. Kun tulimme Porajärvelle, 
olivat kylän kuulut sillat vielä ehjät, 
mutta pian sen jälkeen, kun olimme 
päässeet siltojen länsipuolelle, rä-
jäytettiin ne tuusan nuuskaksi sanan 
täydessä merkityksessä. Me jäimme 
asemiin tien varteen sillan jäännös-
ten tuntumaan. Ryssä yritti yli ja me 
ammuimme vastaan niin paljon kuin 
kerkesimme.

Porajärven jälkeen 21. Prikaati otti 
kurssin kohti Kuolismaata ja Ilomant-
sia. Mutta ei kaikilta osin suorinta 
reittiä.

– Ryssiä ja sen partioita oli joka 
puolella. Maataistelukoneet ahdistivat 
koko ajan ilmasta ja ampuivat yksittäi-
siä miehiäkin. Me olimme jaakaamas-
sa ryssiä maastossa ja sivuteillä, joita 
se mielellään käytti pyrkiessään sel-
kämme taakse. Se oli kovaa hommaa 
ja vaati myös uhreja, sillä muutama 
oma poika meni ryssien asettamiin 
miinoihin.

– Koko matkan Ilomantsiin saakka 
oli vihollinen koko ajan kintereillä. 
Se tuli sitkeästi päälle ja sillä tuntui 
riittävän niin miehiä kuin muutakin 
materiaalia. Kiire oli jopa niin kova, 
ettei aina ehditty edes ruokailla, vaikka 
nälkä kurni suolissa. Jossakin Lius-
vaaran maisemissa onnistuimme tu-
hoamaan kolonnan, jonka pääsimme 
yllättämään täysin. Liusvaarassa ei 
meillä ollut linjassa lainkaan raskasta 
aseistusta, konepistoolit ja yksi pika-
kivääri olivat raskaimmat aseemme, 
mutta niilläkin vihollinen saatiin py-

sähtymään ja jäämään mottiin, johon 
suurin osa ryssistä tuhottiin.

– Rauhantulosta syyskuun 4. päivä 
on mieleeni jäänyt pieni välinäytös. 
Ryssä jatkoi ampumista vielä vuo-
rokauden ajan, mutta sitten mont-
tujemme eteen tuli ryhmä komeasti 
pukeutuneita koppalakkiukkoja. He 
ihmettelivät kovasti, missä ovat suo-
malaiset upseerit. Selitimme, ettei 
heitä täällä ole. Esittelimme heille 
yhden Lapista kotoisin olleen rähjäisen 
kessun. Pohjoisen poika taisi tehdä 
vaikutuksen ryssiin, sillä he marssivat 
vähin äänin omalle puolelleen, naurah-
taa Aimo Palo.

Aimo Palo kotiutettiin 20. marras-
kuuta 1944 Vehmaan Kirkonkylän 
kansakoululla. 

Merkintöjä 
almanakkaan
Aimo Palo kirjasi almanakkaansa 

sota-ajan tapahtumia. Jokaiselle päi-
välle ei merkintöjä tullut, mutta vuo-
den 1944 merkinnät kertovat selvästi 
asioista, jotka sotamies koki tärkeiksi. 
Säätila, lomat, päivärahat, kirjeet ja 
paketit olivat tärkeitä ja niistä Palo on 
tehnyt almanakkaansa merkinnän aina, 
kun jotakin tapahtui. Väliotsikot ovat 
matrikkelin toimittajan.

Näin Aimo Palo vuoden 1944 ta-
pahtumista:

24.1.1944
Suojainen ilma, vesisuoja. Tanssit 

oman porukan kanttiinissa.
25.1.
Tänään vielä suojainen ilma. Satoi 

vähän lunta.
26.1.
Lähdettiin suunnistamaan Ahven-

järveltä etelään. Yövyttiin metsässä. 
Ahkiot mukana.
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27.1.
Tultiin takaisin majoituspaikkaan.
28.1.
Kirje kotoa ja Aunelta.
29.1.
Oli hiihtokilpailut, matka noin 10 

km. Sain paketin kotoa. Illalla Ahven-
järven kanttiinissa.

30.1.
Hiihdin 10 km. Kirjoitin Toivolle ja 

Aunelle.
1.2.
Tilipäivä.
3.2.
Komppania lähti 3 päivän harjoituk-

seen. Jäin kämppävahdiksi.
4.2.
Sain kirjeen Toivolta. Kirjoitin ko-

tiin, isälle.
5.2.
Komppania palasi takaisin majoi-

tuspaikkaan. Prikaati vaihtoi linjoille. 
Minulta otettiin lomaesitys ylös, loma 
lähti siis vetämään. 

6.2.
Etukomennuskunta lähti uuteen ma-

joituspaikkaan. Hiihdettiin lyhyempi 
lenkki. Tanssit kanttiinilla.

7.2.
Kirjoitin Toivolle. Tehtiin valmistuk-

sia muuttoa varten. Sain isältä kirjeen.
8.2.
Komppania muutti Riikojärvelle. 

Matkaa 35 km. Sitä hiihdettiin klo 16 
– 21.30. Hyvä keli.

11.2.
Sain kirjeen Heikiltä sekä hautajais-

kutsun Paltvuoren isän hautajaisiin.
12.2.
Paketti kotoa. Kirjoitin Aunelle.
13.2.
Hiihdettiin latu linjoille. Edestakai-

nen matka 10 km.
14.2.
Kirjoitin isälle.

16.2.
Suunnistamisharjoitus aamulla klo 

8. Lähdettiin liikkeelle ja tultiin käm-
pille klo 15. Matkaa tehtiin noin 30 km. 

Lomalla 17.2.44 – 2.3.44
17.2.
Lähdin lomalle. Loma alkoi klo 12 

päivällä. Kävelin Postin pysäkille, sii-
tä alkoi junamatka ensin Karhumäkeen 
ja siitä edelleen.

18.2.
Junassa istumista. Harvinaisen 

paljon tungosta.
19.2.
Tänään pääsin kotio. Tulin Vinkki-

lästä kotiin. Aune oli jo kotona. 
20.2.
Isontalon isän hautajaiset.
21.2.
Kävin äidin kanssa Paltvuoressa. 

Toivo ja Pauno olivat vielä kotona.
22.2.
Aune lähti Nokialle. Kävin illalla 

maamieskoululla Rautilassa.
25.2.
Illalla oli hypyt.
27.2.
Olin illalla kelkalla liikkeellä.
29.2.
Kävin Onnikmaalla.
1.3.
Lähdin aamulla kotoa. Isä oli kyy-

tissä Vinkkilään. 
2.3.
Pääsin komppaniaan. Pojat olivat 

reissussa. Loma päättyi klo 21.
3.3.
Kävin Aatoksen luona. Samoin 

Erkin.
4.3.
Komppania tuli kämpille. Olivat 

olleet jossain Karhumäen liepeillä 
laavuissa.

5.3.
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Toivolta kirje.
6.3.
Kirjoitin Topille ja kotiin isälle.
8.3.
30 km hiihto Sahakylään päin.
10.3.
Lähdettiin illalla Savujärvelle. Yö-

vyttiin metsään. Hiihtomatkaa 30 km.
11.3.
Paluu takaisin aamulla. Käynti 

Savujärvellä. Kämpillä klo 11. Hiih-
tomatka 40 km.

12.3.
Kävin 11. komppaniassa. Sain kir-

jeen Topilta.
15.3.
Kirje Aunelta.
16.3.
Kirjoitin Aunelle ja Toivolle. 
18.3.
Sain kotoa kirjeen.
22.3.
Sain paketin kotoa.
23.3.
Hiihdettiin Tsopinaan päin 10 km. 

Yö laavussa.
24.3.
Kirje Aunelta. Tultiin aamupäivällä 

kämpille.
26.3.
Kävin 11. komppaniassa. Kirje 

Aunelta.
27.3.
Vastasin Aunelle.
29.3.
35 km hiihtolenkki.
31.3.
Hiihdettiin noin 20 km Savujärvelle 

päin. Yövyttiin metsään.
1.4.
Tultiin aamulla seitsemän aikaan 

kämpille. Hyvä hiihtokeli.
2.4.
Kirjoitin isälle.
7.4.

Kirje kotoa.

Tupakkalakko
18.4.
Tehtiin tupakkalakko klo 19.30.
21.4.
Lähdettiin II Joukkueen mukana 

Vääräjärvelle.
22.4.
Harjoiteltiin vangin sieppausta ja 

tukikohdan tuhoamista.
23.4.
Käytiin elokuvissa Kino-Vallilassa.
24.4.
Väkivaltainen sieppaus. Klo 2.15 oli 

H-hetki. Tappioita 25 haavoittunutta, 
2 kaatunutta, 1 kadonnut. Tultiin ilta-
päivällä komppaniaan. 

25.4.
Kirjoitin Toivolle. Lepoa.
26.4.
Lepoa.
27.4.
Loma lähti vetämään.

Taas lomalla
29.4.
Lähdin lomalle.
1.5.
Tulin kotiin päivällä. Aatos ja Erkki 

olivat vastassa.
2.5.
Kirjoitin Aunelle.
5.5.
Olin Vinkkilässä. Aatos lähti lo-

malta.
7.5.
Iltamat Nuorten-Kodilla.
9.5.
Olin Jukkan kanssa Vinkkilässä.
12.5.
Lähdin aamulla kotoa 4 maissa. 

Heikki tuli tuomaan asemalle.
13.5.
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Pääsin perille Riikosjärvelle. Loma 
loppui. 

14.5.
Kävin viemässä Aatokselle paketin. 

Jäät lähtivät Riikosjärvestä. 
17.5.
Kirjoitin Aunelle.
18.5.
Tänään jaettiin polkupyörät.
19.5.
Kävin uimassa.
21.5.
Kävin 11. Komppaniassa pyörällä.
22.5. 
Käytiin pyörällä Karhumäessä. 

Ajomatkaa noin 55 km.
23.5.
Kirje Aunelta.
24.5.
Muutto Riikosjärveltä Osterjärvelle. 

Sateinen ilma, raskas keli, matkaa noin 
45 km.

25.5.
Pyörien ja aseiden jynssäystä.
27.5.
Sain kirjeen Heikiltä. Illalla eloku-

vissa ”Seeshovissa”. ”VMV 6”.
30.5.
Seeshovissa kuvissa. Näytettiin 

”Rantasuon raatajat”. Sain paketin 
kotoa.

Vehmaalaispastori  
Vauramo kävi
1.6.
Pastori Vauramo kävi tervehtimässä 

vehmaalaisia. Piti hartaushetken mei-
dän teltassa.

4.6.
Lähdin lomalle Osterjärveltä. Au-

tolla Karhumäkeen ja sieltä junalla 
eteenpäin.

6.6.
Pääsin aamulla kotiin. Illalla olin 

Fiskarin suulissa hypyissä.

15.6.
Olin viemässä Aunen Vinkkilään. 

Siellä hyppäsin junaan, joka meni 
Uuteenkaupunkiin. Illalla oli hypyt 
Kalliolla.

Evakkojunat viivyttävät 
rintamalle paluuta
17.6.
Lähdin aamulla kotoa. Alkumatka 

sujui hyvin, mutta Karjaalla saimme 
odottaa pitemmän aikaa, evakkojunia 
kun tuli vastaan yhtä mittaa. Jouk-
koja oli menossa Kannakselle päin. 
Äänislinnaa evakuoitiin, samoin Kar-
humäkeä. 

18.6.
Aamulla Karhumäessä. Lomajuna 

tuli viimeisen kerran Karhumäkeen. 
19.6.
Tulin lomalta Veljeslammelle. 
20.6.
Komppaniamme lähti viivyttämään 

Sassilta.
21.6.
Tultiin Haaremin kautta tukilinjaan. 

Ryssien panssarivaunut yllättivät 
komppaniamme. Ristimäki jäi van-
giksi.

22.6.
Huilattiin töpinässä lähellä Tsopi-

naa.
23.6.
Illalla lähdettiin pyörillä Käppä-

selkään.
24.6.
Alkoi viivytys. Tultiin Saidomasta 

suoraan Juustjärvelle päin.
25.6.
Saavuttiin Palolammen kylään.
27.6.
Tultiin Karetsan kylään, johon ma-

joituttiin. 
29.6.
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Takaisin Palolammen kylään, johon 
majoituttiin ja pidettiin vartiota.

Perääntymistä ja  
ryssien väijytystä
30.6.
Illalla ryssät tuli kylän laitaan ja me 

lähdimme perääntymään ja järjestim-
me väijytyksen ryssille.

1.7.
Aamulla lähdettiin Kutavaarasta 

Juustjärvelle. Siitä komppania lähti 
ajamaan Kaiharin tietä. Ryssät oli 
asemissa tien laidassa, jolloin matka 
keskeytyi. Käveltiin koko päivä pitkin 
soita pyöriä taluttaen ja myöhään il-
lalla päästiin omalle puolelle. 

2.7.
Kirjoitin kotiin. Huilattiin teltassa 4 

km ennen Porajärveä.
15.7.
Partiointia Liusvaarasta itään päin.

16.7.
Aamulla lähdettiin partioon. Ilta-

päivällä toinen kerta, jolloin ryssä oli 
vastassa. Ryssä katkaisi tien Terkkälän 
kohdalta.

17.7.
Tapeltiin koko päivä motin reunalla. 

Yöllä päästiin Terkkälään huilaamaan.
18.7.
Aamulla lähdettiin pyörillä Kuolis-

maahan päin. ETP:ltä saimme muo-
naa. Illalla pääsimme töpinään.

19.7.
Aamupäivällä lähdettiin Salmi-

järven tielle viivyttämään. Tultiin 
Salmijärvelle aamupäivällä, otettiin 
viivytysasemat.

20.7.
Asemissa Salmijärven tiellä. Rau-

hallista koko päivän. Joukkue oli edes-
sä tähystämässä. Pioneerit räjäyttivät 
murroksen.

Reino Puttaan (Vehmaa) albumi

Aimo Palo kirjoitti, että lomajuna tuli 18.6.1944 viimeisen kerran Karhumäkeen. 
Tämän kuvan albumiin on kirjoitettu ”Karhunmäen juna”. Sama kuva on eräässä 
kirjassa tekstein ”Tässä eräs lomalaisjuna Tornitsan asemalla.”
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21.7.
Edelleen viivytysasemissa Salmi-

järven tiellä. Lämmin kesäinen päivä.
22.7.
Aamulla lähdettiin vetäytymään 

Kuolismaahan päin. Jäätiin noin 6 
km päähän Kuolismaasta viivytysase-
maan. Yöllä kylmä kun ei voinut pitää 
nuotiota.

23.7.
Lähdettiin partiomatkalle Salmi-

järven tieltä. Yövyttiin metsään 5 km 
päähän kohteesta.

24.7.
Päivällä lähdettiin kyttäämään tien 

varteen. Iltahämyssä tuhottiin pikku-
kolonna. Sen jälkeen lähdettiin kohti 
länttä.

25.7.
Tultiin Ontrovaaraan, johon jäätiin 

yöksi. Yön aikana tuli sinne 9. komp-
pania.

26.7.
Oltiin yö kenttävartiossa yhden suon 

laidassa.
27.7.
Illalla lähdettiin Ontrovaarasta. 

Jäätiin vitjaan yhdelle joelle, josta IV 
Pataljoona meidät vapautti.

28.7.
Käytiin yöllä partiossa. Mentiin 

linjojen läpi noin pari kilometriä, jol-
loin saatiin kosketus viholliseen. Sen 
jälkeen palattiin takaisin.

29.7.
Möhkössä päästiin illalla saunaan 

sekä saatiin yö huilata yhdessä talossa.
30.7.
Kirjoitin kotiin. Illalla lähtö Peu-

rujoelle.
31.7.
Saavuttiin Peurujoelle.
2.8.
Vaihdettiin Ismolaan taloon.
11.8.

Kirje kotoa. Tultiin illalla Ismolaan 
taloon.

12.8.
Kirjoitin Aunelle. Käytiin saunassa.
15.8.
Mentiin Ylä-Vieksijärven kannaksel-

le kenttävartioon. 
21.8.
Sain paketin kotoa.
22.8.
Vaihto Ismolaan. Käytiin saunassa.
23.8.
Huilimista.
29.8.
Vaihdettiin kenttävartioon Särkilah-

den kannakselle.
1.9.
Sain paketin.
2.9.
Aunelta kirje.

Tieto rauhasta –  
vihollinen jatkoi
4.9.
Tuli tieto, että vihollisuudet lopete-

taan klo 8 ap. Ryssä ampui tukikoh-
taamme klo 12 aikaan 70 kranaattia. 
Koko päivän ryssä ampui.

5.9.
Aamulla vielä tykistötulta. Klo 

10 aikaan ryssät tuli veljeilemään 
kanssamme. Tuli vaihto kannakselle. 
Päästiin saunaan Imolaan. 

6.9.
Huilimista Imolassa.
7.9.
Kirjoitin Aunelle.
8.9.
Sain isältä kirjeen. Käytiin saunas-

sa. 
9.9
Kirjoitin isälle ja Aatokselle. 
10.9.
Sain Heikiltä kirjeen.
12.9.
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Vaihdettiin Särkilahden kannaksel-
le. Yöllä oli pakkasta.

13.9.
Aamuyöstä pakkasta, että maa oli 

valkoinen.
14.9.
Sain paketin kotoa. Aatokselta kir-

jeen.
15.9.
Sain Aunelta kirjeen. Kirjoitin Hei-

kille.
16.9.
Vastasin Aunelle.
19.9.
Välirauha allekirjoitettu Mosko-

vassa. Klo 7 päästiin Imolaan pois 
kenttävartiosta. I ryhmä tuli tilalle.

20.9.
Elettiin lähdön merkeissä, sillä Imo-

la jää ryssän puolelle. Tuotiin teltta ja 
kk. pois kannakselta.

21.9.

Joukkue lähti 
Imolasta ensin 
Möhköön ja siel-
tä edelleen Ilo-
mantsin kautta 
Kaltimoon päin. 
Majoituttiin Me-
krijärvelle. Tar-

koitus oli mennä pohjoiseen [Lapin 
sotaan], mutta oli tullut peruutus.

22.9.
Huilattiin teltoissa Mekrijärvellä 

Kaltimoon menevän tien laidalla. Il-
lalla lähtö Naarvaan. Matkaa 40 km. 
Ajoin autolla tämän matkan.

23.9.
Aamulla majoituttiin Naarvan kan-

sakoululle. Yksi joukkue on kenttä-
vartiossa rajalla. Meidän joukkue 
on huilimassa. Siviiliväestö on täältä 
evakuoitu pois, muutamia on jo palan-
nut takaisin.

25.9.
Oltiin rukiinleikkuussa yhdessä 

talossa.
26.9.
Lähdettiin Naarvasta Kainkoskelle, 

siitä edelleen Piimävaaraan. Oltiin 

SA-kuva
Rauhan tultua Ai-
mo Palon joukkue 
oli ”kotimatkalla” 
25.9. 1944 rukiin-
l e i kkuussak in 
yh des sä talos-
sa. Sodan aikana 
rintamallakin oli 
jo tehty tällaisia 
rauhantöitä.
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yötä Lohivaarassa Veikko Heikuran 
talossa.

27.9.
Komppania tuli puolenpäivän aikoi-

hin teltoille.
28.9.
Sain kotoa paketin. Aunelta kirjeen. 

Kiväärin puhdistusta ja tarkastus.
3.10.
Lähdettiin kaverin kanssa Takravaa-

raan, missä Prikaatin III Pataljoona 
majaili. Päästiin illalla perille. Mat-
kaa oli 55 km.

4.10.
Lähdettiin aamulla kotimatkalle. 

Kaltimossa näin Kummilan, joka tuli 
lomalta. Päivällä päästiin kämpille. 
Illalla tansseissa.

5.10. 
Kirjoitin kotiin isälle. Kova myrsky. 

Sateli rakeita.
6.10.
Kova myrsky. Satoi lunta. Iltapäi-

vällä rättitarkastus.

Komppania hajoitetaan, 
kunniamerkkejä jaetaan
7.10.
Pelle Jakin viihdytyskiertue kävi 

meidän komppaniassa. Valmisteluja 
siirtoa varten, sillä komppania hajo-
tetaan. Illalla hartaushetki komppani-
alla Piimävaran talossa.

8.10.
Jääkärikomppania hajotettiin tällä 

päivämäärällä. Jokaisen joukkueen 
miehet saivat autokyytin omaan yksik-
köönsä. Aliupseerit jäivät vielä tänne 
vanhaan paikkaan.

9.10. 
Ensimmäinen päivä 10. komppani-

assa. Olen vanhassa ryhmässä. 
10.10.
Aatos lähti lomalle aamulla. Kirjoi-

tin Aunelle. Sateinen keli.

11.10.
Käytiin saunassa. Kaunis ja lämmin 

ilma. Iltapäivällä käskynjako.
12.10.
Pataljoona kokoontui ap. klo 9 

Takrajärven koululle. Ohjelmassa 
kunniamerkkien jako, jumalanpalvelus 
ja ohimarssi.

13.10.
Sain paketin kotoa.
14.10.
Kaunis ilma. Maksettiin tili.
15.10.
Sain kirjeen isältä. Kaunis ilma.
16.10.
III Pataljoona lähti marssille Takra-

järveltä Kaltimoon päin. Illalla majoi-
tuttiin 6 km päähän Kaltimosta. Sain 
paketin kotoa Martin mukana.

17.10.
Pataljoona jatkoi marssia Kaltimon 

kautta Uimaharjun tietä. Majoitus-
paikka Pielisjärven rannalla.

18.10.
Huilimista ja jalkojen parantelua. 

Mulla oli vähän kuumetta ja päänsär-
kyä. Sateinen karmea ilma.

19.10.
Olin vielä vähän huonossa kunnos-

sa, kuumetta ja päänsärkyä.
20.10.
Kivääritarkastus. Käytiin saunassa. 

Sateinen karmea ilma.
21.10.
Sateinen karmea ilma. Sain Aunelta 

paketin.
22.10.
Aatos tuli aamulla lomalta. Toi 

paketin mulle. Ilma muuttunut paljon 
kylmemmäksi.

23.10.
Komppanian uusi järjestys. Siis 

vanhat miehet erotettiin nuoremmis-
ta. Iltapäivällä suljetun järjestyksen 
kertausta. 
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24.10.
Lähtivät vanhemmat ikäluokat 10. 

komppaniasta. Aatos oli niitten mu-
kana. Kirjoitin Aunelle ja isälle. Lää-
kärintarkastus -16 syntyneille ja sitä 
vanhemmille.

25.10.
Lääkärintarkastus 23-syntyneihin 

saakka. Aamulla oli maa kuurassa ja 
vielä päivälläkin oli maa kovettunut.

26.10.
Käytiin saunassa.
27.10.
Huilasin teltassa. Yskää ja kurkku 

kipeä.
28.10.
III Pataljoonan paraati. Rykmentin 

komentaja otti paraatin vastaan. 
30.10.
Komppanianpäällikön puhuttelu ko-

tiuttamisesta. Päivällä kivääritarkas-
tus ja joukkueen uudelleen järjestely. 
Joukkueenjohtajana luutn. Aho.

1.11.
Kävin illalla kanttiinissa. Kaunis 

ilma. Illalla kuutamo.
4.11.
24 syntyneet tuli takaisin komppa-

niaan.
6.11.
Sain Aunelta kirjeen.
7.11.
Sateinen harmaa ilma.
8.11.
Kävin illalla kanttiinissa.
9.11.
Satoi aamuyöstä lunta, että maa oli 

valkoinen. Kylmä tuulinen ilma.
10.11.
Kirjoitin Aunelle.
11.11.
Komppanianpäällikön puhuttelu 

lastauksesta ja purkauksesta.

Siviilijuna Vinkkilään  

13.11.
Aamulla lähtö asemalle, josta pa-

taljoona lastattiin junaan. Juna lähti 
asemalta klo 17.50 Joensuuhun päin.

14.11.
Härkävaunussa olemista. Matkaa 

tehtiin hitaasti. Ilma on muuttunut 
kylmäksi, pientä pakkasta.

15.11.
Edelleen kuljetusjuna matkalla kohti 

Länsi-Suomea. Illalla oli kuljetusjuna 
Toijalassa. 

16.11.
Juna tuli Vinkkilän asemalle 9 

maissa aamulla. 9. ja 10. komppania 
purettiin pois. Marssittiin Vehmaan 
kirkonkylään ja majoituttiin koululle. 
Tulin kotiin iltapäivällä. 

17.11.
Aamulla takaisin. Kiväärin puhdis-

tus. Iltapäivällä käynti sankarihau-
doilla ja ohimarssi. Illalla tulin kotiin.

18.11.
Aamulla menin komppaniaan, jossa 

oli aseiden luovutus. Illalla kävin enin 
Vinkkilässä, sitten tansseissa työvä-
entalolla. Eri sotilaspiireistä olevat 
lähtivät kotimatkalle.

19.11.
Maksettiin kotiuttamisraha ja va-

rusteiden luovutus. Päivällä lähdin 
kotiin. Illalla läksin takaisin ja kävin 
Vinkkilän kahvilassa. Kylmä ilma.

20.11.
Aamulla Kustavin pojat lähti kotiin. 

Iltapäivällä 2 aikaan saatiin sotilas-
passit kouraan ja tultiin kotiin illalla. 
Luminen huono keli.

21.11.
Ensimmäinen siviilipäivä. Päivä 

meni ihmetellessä, että on päästy si-
viiliin. Lunta oli maassa vähän. 

Markku Vainio
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Muolaassa vuonna 1924 syntyneen 
sotamies Pekka Tuusan joukko-osasto 
JR 1 siirrettiin toukokuun puolivälissä 
1944 Karjalan kannaksen etuvartio-
asemiin Inkerinmaan Valkeasaaren 
lohkolle. Aiemmin rykmentti oli ollut 
asemissa Lempaalassa, parisenkym-
mentä kilometriä pohjoiseen Valkea-
saaren aukeilta.

– Minä kuuluin rykmentin III Patal-
joonaan ja 12. Komppaniaan. Pataljoo-
nani ei joutunut etulinjavastuuseen, 
vaan porukkamme määrättiin reserviin 
Öljymäelle, parisen kilometriä etulin-
jan taakse, selvittää Pekka Tuusa.

Öljymäki oli mittava huollon tuki-
piste. Alueelle oli rakennettu koko-
nainen korsukaupunki ja sen kautta 
huollettiin kaikki eteläisimmällä so-
tatoimialueella olleet joukkomme. 
Siellä toimi esikuntia ja Öljymäen 
kautta tulivat myös täydennysmiehet 
ja Öljymäellä oli kanttiineja ja iso 
elokuvateatteri. Paikka oli lyhyesti 
sanottuna alueensa hermokeskus.

– Öljymäki teki vaikutuksen sen 
ensimmäisen kerran näkevään. Ra-
kennukset olivat siistit ja tieverkko 
hyvässä kunnossa. Vaikutti jopa siltä, 
että alue oli rakennettu tulevaisuutta 
varten.

– Komppaniani oli Öljymäessä 
kesäkuun 10. päivän aamuun saakka, 

eli varsinaiseen läpimurtoon saakka. 
Jo edellisenä päivänä kaikki muuttui, 
kun ryssä aloitti valtavan kaikkien 
mahdollisten aseiden ja ilmavoimien 
pommitukset. 

– Valkeasaaren maasto oli pääasias-
sa hienoa hietaa ja kun se myllääntyi 
kovassa tykistötulessa, oli ilma täynnä 
hienon hienoa pölyä, joka tunkeu-
tui kaikkiin paikkoihin. Se otti jopa 
hengitykseen, mutta ennen muuta se 
sai aseet toimintakyvyttömiksi, kun 
pölyyntyneet lukot eivät toimineet. 

– JR 1 oli pahimmassa paikassa 
vastaanottavana osapuolena ja kärsi 
jo yhdeksäs päivä tuntuvat tappiot 
kaatuneina ja haavoittuneina sekä 
kadonneina. Miehiä hautautui elävänä 
hiekkaan ja hävisi taivaan tuuliin il-
mapommien ja suurireikäisten tykkien 
täysosumista. Kadonneitten määrä oli 
iso, kertoo Pekka Tuusa.

Kun JR 1 otti rintamavastuun Val-
keasaaressa, aloitettiin heti asemien 
kohennustyöt. Tekemistä oli paljon, 
mutta hurjalla työtahdilla ehdittiin 
kolmessa viikossa saada paljon aikaan. 
Viestiyhteyksiä kaivettiin maahan ja 
hiekkaan kaivettuja juoksuhautoja ja 
pesäkkeitä vahvistettiin. Paljon oli 
kuitenkin vielä tekemättä, kun läpi-
murtopäivä koitti.

JR: 1:n taistelija Pekka Tuusa:
Valkeasaaren läpimurron 
päivänä kaikki oli sekaisin 
eikä mikään pelannut niin 
kuin oli etukäteen ajateltu
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Yritettiin, mutta 
oli pakko vetäytyä
Pekka Tuusan komppania siirrettiin 

10. kesäkuuta aamulla edellisen päivän 
murtoa tukkimaan ja lyömään takaisin. 
Tässä vaiheessa uskottiin vielä, että 
vihollisen murtokohta pystytään rajoit-
tamaan ja vihollinen lyömään takaisin. 
Mutta ihan niin ei käynyt.

– Yritimme päästä etulinjan avuksi, 
mutta se oli mahdotonta. Mikään ei 
toiminut. Johtosuhteet olivat sekaisin 
eikä tieto kulkenut. Miehiä virtasi 
koko ajan Öljymäen suuntaan turvaan 
ja vihollinen painoi päälle tappioista 
piittaamatta. Tulitus oli kauhistutta-
va. Ilma oli sanan mukaisesti täynnä 
tappavaa rautaa – ja pölyä, joka esti 
näkemästä.

– Lukemattomat panssarit tukivat 
vihollisen jalkaväkimassaa, jota riitti. 
Ainut mahdollisuutemme oli yrittää 
kohti läntää, mutta kun läksimme 
vetäytymään, oli vihollisen panssa-
rikärki jo Öljymäessä. Sinne ei ollut 
menemistä. Oli kierrettävä ja yritettävä 
muuta kautta. 

– Taivassalolai-
nen Pauli Vehmer oli samassa porukas-
sa ja haavoittui jo toistamiseen. En-
simmäisen kerran hän oli haavoittunut 
Lempaalassa ollessamme. Pataljoonan 
komentaja majuri Viljo Tammisto voi 
vain todeta, että on vetäydyttävä, sillä 
vastarintaan emme pystyneet, kertoo 
Pekka Tuusa.

– Metsien kautta kiersimme ja 
pääsimme Rajajoelle. Joen ylitimme 
vanhan kivitien sillan kohdalla. Tässä 
vaiheessa rintamavastuuseen tuli JP 
2. Oma joukkomme oli täysin hajalla 
ja sekaisin. Vasta pitkälti Kivennavan 
puolella saatiin porukkani – se mitä 
siitä oli jäljellä – kootuksi ja varuste-
tuksi uudelleen. 

– Minä sain komeat 40-numeroiset 
upseerisaappaat ja patsastelin niissä 
kuin isompikin herra. Marssimme 
taakse jatkui ja 15.6. tulimme Vammel-
järven kannakselle, mihin menimme 
asemiin. Maasto oli hiekkainen ja 
juoksuhaudat matalia ja yritimme siksi 
kaivaa itsellemme paremmat poterot. 
Minä menin lippaanlataajaksi aliker-
santti Hannulalle. 

V a l k e a s a a r e n 
maas toa,  jossa 
Pekka Tuusa taisteli 
kesäkuussa 1944, 
kun ”ilma oli täynnä 
tappavaa rautaa”, 
kuten hän kertoi.

SA-kuva
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– Ryssä tuli linjalle puolilta öin ja 
silloin alkoi rähinä. Siirryin omasta 
poterostani lähemmäksi Hannulaa ja 
samassa tuli poterooni täysosuma, 
mutta minun ei käynyt mitenkään. 
Hannula haavoittui puiden latvassa 
räjähtäneestä kranaatista. 

– Iltapäivällä 16.6. meidän oli jä-
tettävä asemamme. Lähtiessä tuli 
kiusaksi maataistelukone, joka yritti 
osua minuun. Pääsin navetan suojaan 
ja kiersin navettaa sitä mukaa, kun 
kone näki minut ja ampui tykeillään 
ja konekivääreillään.

Oma yksikkö löytyi 
Tienhaarasta
Vammeljärven jälkeen Tuusan jouk-

ko perääntyi yhtämittaisesti Viipuriin 
saakka. Oman pataljoonan pääosan 
sijainnista ei Pekka Tuusalla ollut 
harmainta aavistusta. 

– HTK:n kautta pääsin pataljoonan 
jäljille ja se löytyi Tienhaaran maastos-
ta, Suomenvedenpohjan länsipuolelta. 
Pääsin omaan porukkaani, mutta oloni 
tuntui kumman heikolta. Minut vietiin 
22.6. JSP:lle ja sieltä kenttäsairaalaan. 
Heräsin juhannuspäivänä Voikkaan 
kansakoulun lattialta. Kaksi päivää oli 
tippunut muististani, sillä olin kovassa 
kuumeessa ja tautini todettiin keltatau-
diksi. Minut siirrettiin Hämeenlinnaan 
sotasairaalaan ja siellä olin kaksi viik-
koa. Sain parin viikon toipumisloman 
ja läksin käymään Taivassalossa, mutta 
sain tietää, että perheeni on evakossa 
Kylmäkoskella. 

– Tuusat olivat menneet takaisin 
Muolaaseen vuonna 1942, mutta jou-
tuivat uudelleen evakkoon heinäkuus-
sa 1944. Siellä äiti tuli minua vastaan 
ja se hetki oli todella unohtumaton, sa-
noo Pekka Tuusa syvästi liikuttuneena.

Toipumisloman jälkeen Tuusa meni 
takaisin joukko-osastoonsa, joka oli 
Viipurinlahdella torjumassa vihollisen 
ylituloyrityksiä. 

– Olimme Säkkijärvellä Niemenlau-
tan kartanon mailla. Siellä olimme ase-
missa sodan loppuun saakka. Ryssä sai 
sillanpään Säkkijärven puolelle, mutta 
se onnistuttiin rajaamaan kuten talvi-
sodassakin. Läksimme Säkkijärveltä 
vasta 19.9., kun rauhansopimus oli 
allekirjoitettu. Vetäydyimme Miehik-
kälään ja jätimme ryssät kalastelemaan 
Viipurinlahdelle. He käyttivät onkina 
käsikranaatteja, kertoo Pekka Tuusa.

Innokkaasti mukana 
suojeluskuntatyössä
Pekka Tuusa liittyi Muolaan Suo-

jeluskunnan sotilaspoikiin 1937 ja 
oli innolla mukana toiminnassa niin 
syntymäpitäjässään kuin Taivassa-
lossakin, minne Tuusan perhe tuli 
evakkoon syksyllä 1940. Pekka Tuusa 
voitti useita hiihtokilpailuja myös 
piiritasolla.

– Helmikuussa 1937 oli poikaosas-
ton leiripäivät Kyyrölässä. Osallistuin 
siellä hiihtokilpailuun alle 13-vuotiai-
den sarjassa. Osanottajia oli noin 70 
poikaa. Matka oli 2,5 kilometriä ja 
voitin kisan ajalla 10,01. Palkinnoksi 
sain lusikan, joka oli ensimmäinen 
palkintolusikkani. Tämä lusikka on 
kulkenut kaikki evakkomatkat mukana 
ja on edelleen arvokkaana muistona, 
kertoo Pekka Tuusa.

Markku Vainio
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Heinä-elokuun vaihteessa 1944 otim-
me asemat vastaan saksalaisilta Viipu-
rinlahdella, kun saksalaiset poistuivat 
sieltä. Kuuluin JR 1:n III pataljoonan 
konekiväärikomppaniaan (12.K). 

Meitä oli kaksi konekivääriryhmää 
pienessä saaressa, olisiko ollut pieni 
Essaari. [Esisaari, paikallisten mur-
teessa Essaari, toim. huomautus]. Saari 
oli vain muutaman kymmenen metrin 
päässä mantereen niemenkärjestä 
(Niemenlautta).

Vihollinen oli Koivusaaressa ja mer-
ta saarien välillä oli vähän yli 100 met-
riä. Saaremme ja mantereen välille oli 
rakennettu vedenvaraan kävelysilta, 
koska venettä meillä ei ollut käytössä.

Sodan loppumisesta ei silloin ollut 
mitään tietoa, joten rakensimme kor-
sua talven varalle. Olimme saaneet 
korsun siihen kuntoon, että asuimme 
jo siinä, vain lämmityslaite puuttui. 
Meillä oli tarkoitus muurata tulisija 
tiilistä ja laittaa rautalevy tiilien päälle. 
Siinä voisi pakeissa keittää teevettä ja 
lämmittää ruokaa. Tiilet ja rautalevy 
oli jo tuotu paikalle, mutta muuraus 
oli vielä tekemättä.

Tuli syyskuun 4 päivä 1944, kun aa-
mulla aikaisin tuli tietoa, että on tehty 
aselepo, eikä enää saa ampua. Mutta 
eihän vihollinen aselepoa kunnioitta-
nut. Meille tuotiin keittoruoka mante-
reen puolelle noin 400 metrin päähän 
kävelysillalta, josta jouduimme sen 
sieltä vuorotellen itse hakemaan. Van-
hempaa ikäluokkaa, olevien  miesten 
vuoro oli hakea ruoka, mutta he eivät 
uskaltaneet, koska vihollinen ampui 
edelleen kranaatteja saareen.

Lähdin taivassalolaisen Pauli Veh-
merin kanssa ruokaa hakemaan ja 
matka sujui ihan hyvin, sillä mantereen 
puolelle ei tullut yhtään kranaattia. 

Korsun savupiippu 
peitettynä – onneksi
Palasin pakkien kanssa juoksuhau-

taa pitkin omalle korsulle. Kun avasin 
korsun oven, minua kohtasi kamala 
näky: korsussa oli joka paikassa tiilen-
palasia, hiekkaa, ja tomua, eikä yhtään 
miestä näkynyt. Pian miehet ryömivät 
makuulaverien alta pois.

Miehet kertoivat, että kun me olim-
me lähteneet ruokaa hakemaan, heille 
tuli mieleen, että jos kranaatti sattuu 
tulemaan korsun savupiipun aukosta 
sisään. Siksi he laittoivat rautalevyn 
savupiipun aukon päälle ja tiilet pai-
noksi levyn päälle. 

Kun he olivat olleet jonkin aikaa 
korsussa, kranaatti osui tiilikasaan ja 
räjähti siinä. Oli hyvä, että he tukkivat 
aukon näin, sillä muuten kranaatti olisi 
voinut tulla aukosta sisälle, ja seura-
ukset olleet tuhoisat.  Oliko lämpöoh-
jautuva ammus vai oliko tämä pelkkä 
sattuma?

Seuraavan päivän aamuna vihol-
lisenkin aseet sitten vaikenivat ja tuli 
aselepo. Olimme saaressa syyskuun 
19 päivään saakka, jolloin lopullinen 
aselepo allekirjoitettiin.

Pekka Tuusa

Jatkosodan viimeiset ajat 
Viipurinlahden Esisaaressa
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Ikäluokkaan 1927 kuuluva Eero Van-
hakylä oli miinanraivauksessa Suo-
menlahdella kesällä 1947. Hän kuului 
I Miinanraivausosastoon, joka muo-
dostettiin Turun Laivastoasemalla 
koulutuksensa saaneesta 5. Meripa-
taljoonasta.

– Meillä oli koko ajan kontrolli 
päällä, kun raivasimme Suursaaren 
ja Kotkan välisellä alueella. Ryssä 
käyttäytyi kuin isompikin isäntä ja 
kerran se aloitti kovapanosammunnat 
meille mitään ilmoittamatta. Silloin 
tuli kiire päästä pois alta, kertoo Eero 
Vanhakylä.

– Saimme yöpyä ankkurissa Suur-
saaren rannassa, mutta saareen meillä 
ei ollut asiaa, sillä maihinnousu Suur-
saareen oli ehdottomasti kielletty. Ja 
näytti siltä, että saaren uusi isäntä 
myös valvoi kiellon noudattamista.

Miinanraivaukset Suomen oli teh-
tävä rauhansopimuksen ehtojen takia. 
Neuvostoliittokin toki raivasi mii-
noja, mutta vain omilla merialueil-
laan. Raivaukseen tarvittiin runsaasti 
miehistöä, sillä merireitit oli saatava 
nopeasti käyttökuntoon. Suuren mie-
histötarpeen vuoksi esimerkiksi koko 
Taivassalon varusmiespalvelukseen 
määrätty ikäluokka 1927 ohjattiin 
miinanraivaukseen.

– Turun Laivastoasemalla annet-
tiin koulutusta kuukauden ajan, kun 
tammikuun puolivälissä menimme 
palvelukseen. Minusta tehtiin höyry-
konematruusi. Laivakalusto oli aika 
kirjavaa, mukana oli myös pohjasta 
nostettuja aluksia. Ennen vappua 

kävimme hakemassa Reposaaresta 
satamahinaajan käyttöömme. Se oli 
”Santtu” ja aluksesta tuli lippulaivam-
me raivauskauden ajaksi. Ajoimme 
aluksen Hankoon, mistä lähdimme 
raivaamaan heti, kun jääolot sen 
sallivat. Silloin sattui olemaan taval-
lista kovempi jäätalvi, ja vasta vapun 
jälkeen pääsimme raivaushommiin. 
Asuimme koko ajan laivassa. Työvuo-
ro oli kahdeksantuntinen ja sen päälle 
oli lepovuoroa 16 tuntia, selvittää Eero 
Vanhakylä.

Kahdeksan beaufortin 
raja raivauksessa
Miinanraivaus oli tarkkaa ja vai-

keata työtä. Tuulirajana oli kahdeksan 
beaufortia eli 16 metriä sekunnissa.

– Miinasta oli näkyvissä vain kol-
masosa ja kovassa aallokossa miinojen 
käsittely oli vaikeata ja vaara vaani 
koko ajan. Miinoja tuhottiin ampu-
malla 40-millisellä Madsenin pikaty-
killä ja kun sillä yritti aallokossa osua, 
olikin siinä tekemistä, vakuuttaa Eero 
Vanhakylä.

Ryssä käyttäytyi kuin isäntä 
miinanraivauksen yhteydessä

Eero Vanhakylä
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Miinat olivat suurimmaksi osaksi 
erikokoisia sarvimiinoja. Niitä puret-
tiin myös käsityönä. Miinat olivat eri 
syvyydessä.

– Miina saattoi olla metrin syvyy-
dessä, mutta yleensä ne oli tasaisesti 
porrastettu syvyyteen niin, että rah-
tilaiva varmasti osuisi niihin. Työ 
oli niin vaativaa, että joka päivä ei 
onnistuttu purkamaan ainuttakaan 
miinaa. Parhaina päivinä saatiin vaa-
rattomiksi viisi miina, mikä oli kyllä 
hyvä saavutus.

– Meillä oli tietysti kartat raivatta-
vasta alueesta, yleensä kolme karttaa 
samalta alalta. Raivattu alue viitoitet-
tiin tarkasti. Raivausnopeus oli viiti-
sen solmua ja ajolinjaa piti noudattaa 

tarkasti. Tarkkuudesta huolimatta 
miinoja jäi löytymättä ja niinpä vielä 
1960-luvulla luettiin radiossa silloin 
tällöin tiedotuksia Suomenlahdella 
havaituista ajomiinoista. Siitäkin huo-
limatta, että tehtiin myös niin sanottuja 
tarkistusraivauksia. 

– Vuonna 1947 raivaukset lopetet-
tiin lokakuun puolivälissä, kun tuuli-
olot muuttuivat hankaliksi ja alkoi tulla 
jääesteitäkin. Koko raivauskauden 
meillä oli onni matkassa, sillä yhtään 
ihmishenkeä emme koko kautena me-
nettäneet, sanoo Eero Vanhakylä.

Markku Vainio 

Eero Vanhakylän 
mu kaan sarvimiino-
ja purettiin myös 
käsityönä. Työ oli 
vaativaa ja vaa-
rallista. Joka päivä 
ei onnistuttu pur-
kamaan  miinaa, 
par  haina päivinä 
pu rettiin viisi. Tai-
vassalon varusmies-
palvelukseen mää-
rätty ikäluokka 1927 
ohjattiin Vanhakylän  
mukaan kokonaan 
miinanraivaukseen. 
Raivausta edels i 
kuu   kauden koulutus 
Turun Laivastoase-
malla.

SA-kuva
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Helinä Tengströn liittyi lottiin 
syksyllä 1939, sen jälkeen kun 
Karjalan kannaksella oli pidetty 
elokuussa suuret sotaharjoituk-
set, ja alkoi näyttää siltä, että 
sotakin saattaa syttyä.

- Olin lokakuussa kirjoitta-
massa taivassalolaisille mie-
hille YH-mää räyksiä ja tein 
muitakin pieniä toimistotöitä, 
mutta yleisesti ottaen ei minul-
la ollut paljon aikaa osallistua 
lottatyöhön. Isäni oli kuollut 
äskettäin ja tilamme työnjohtaja 
lähti YH-määräyksen myötä 
Kannakselle kuten muutkin. 
Jonkun kuitenkin oli tehtävä 
tilan työt, ja minun osalleni tuli 
iso osa töistä, kertoo Helinä 
Tengström.

– Vapaa-aikaa ei minulla 
juurikaan ollut, mutta aina kun 
aika antoi periksi, olin mukana 
toiminnassa. Talvisodan ajalta 
ovat mieleeni jääneet ensim-
mäiset sankarihautajaiset. Ne 
olivat juhlavia tilaisuuksia. Äi-
tini oli silloin kanttorina ja minä 
olin mukana kunniakujassa. 

Taivassalon lottajohtajat Aili 
Vehanen ja Alina Pajula saavat 
Tengströmilta varauksettoman kiitok-
sen.

– He olivat hyviä ja innostavia 
johtajia ja pitivät huolen siitä, että 
tekemistä riitti kaikille. Oman pitä-
jän miehille leivoimme korppuja ja 
teimme paketteja kummankin sodan 

aikana. Talvisodan aikana pakettien 
tekeminen oli uutta ja kait siksi jollain 
tavalla jännittävääkin puuhaa, muiste-
lee Helinä Tengström. 

– Hakkeenpäässä ollut vartiotorni 
oli lottien vastuulla. Minä en tornivar-
tiossa ollut, sillä kotitöiltäni en sinne 

Lotta Helinä Tengström:
Enemmänkin olisin tehnyt, 
jos vain olisi ollut aikaa tehdä

Marketta Lindrothin kokoelma

Kirjoituksessa mainitaan myös lottien vastuulla 
ollut Hakkenpään ilmavalvontatorni, joka sijaitsi 
Hakalan vuorella. Torni oli pystyssä vielä 1950-lu-
vun alussa, kunnes se vaarallisena kaadettiin. 
Tässä 1940 - 1942 otetussa kuvassa Aino ja 
Aulikki Virtanen.



340

ehtinyt, vaikka mielelläni olisinkin 
vartioon mennyt.

– Välirauhan aikana suurin tapah-
tuma oli Ruotsia vastaan käyty maa-
ottelumarssi toukokuussa 1941. Reitti 
meni kirkonkylästä Hakkeenpäähän ja 
takaisin. Minä olin jakamassa mehua 
ja osallistuin itsekin marssille yhdessä 
äitini kanssa. Marssi sai väen liikkeelle 
myös Taivassalossa kuten koko maassa 
ja Suomihan voitti ottelun ylivoimai-
sesti.

Itsenäisyyspäivän juhlat ja myös 
muut vuotuiset juhlat ovat jääneet 

Helinä Tengströmin mieleen mukavina 
tapahtumina.

– Itsenäisyyspäivän juhla oli tietysti 
suurin juhla. Minulla oli monena vuo-
tena jokin osa ohjelmassa ja olinkin 
mielelläni esittämässä osani, sillä se toi 
todellista vaihtelua arkipäivääni, jossa 
ei tilan töiden ohella juurikaan muuta 
ollut. Kait siksi juhlat ja muut poik-
keukselliset tapahtumat ovat jääneet 
niin hyvin mieleen, tuumailee Helinä 
Tengström.

Markku Vainio

Taivassalon museo

Taivassalon lottia ilmeisesti jonkin kesätapahtuman keittiöpuuhissa. 
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William ja Allan Valtosen sekä Alli 
Skönin (o.s. Valtonen) talvisodan 
aikaisesta kirjeenvaihdosta on tähän 
koottu otteita. Molemmat veljekset 
olivat mukana talvisodassa ja mo-
lemmat myös haavoittuivat. William 
taisteli JR 15:ssa ja Allan JR 13:ssa. 
Williamin sisarelleen Allille lähettä-
mistä kirjeistä näkyy erityisesti isän-
nän huoli maatilan asioista.

Allan Allille 7.11.1939, kasarmilla 
Itä-Suomessa:

”Olemme täällä kuin täysihoitolas-
sa, syömme ja nukumme.” 

Iloa tuottaa kotiin valmistunut uusi 
kaivo, vaikka lehmien juottaminen 
taitaa silti olla raskasta.

William Allille 7.11.1939 3:ssa 
komppaniassa:

William valittelee liikaa syömistä, 
raskaita liharuokia. Pataljoona on 
ollut 6.11. teatterissa katsomassa 
salapoliisiaiheista Nainen valehteli 
–näytelmää. Paljon on sunnuntaisin 
laulu-, lausunta- ym. tilaisuuksia; ed. 
pyhänä kirkossa Atso Lassilan ja Tuure 
Vuorisen [Vuorte] kanssa.

Allan Valtonen William (Viljo)  Valtonen

Talvisodan rintamalta tarkkoja 
ohjeita maatilan hoitoon
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Viisi serkusta on käynyt valoku-
vaajalla; ”- - - minä siinä jäin vähän 
epäsotilaalliseksi, takki laskoksilla ja 
siviilimäinen ryhti päällä, mutta ei se 
mitään haittaa.”

”Täällä joku tiesi, että siellä on ti-
lattu talviajopelejä sotaväen käytettä-
väksi, meiltäkin sopii antaa se etureki, 
jossa on jousitetut jalakset ja siihen 
kuuluu semmoinen pienempi jalkareki, 
jonka isävainaa aikoinaan teki; etureki 
on Sipiniityssä, mutta jalkareki on kai 
Ketarlassa tai kotona - - -”.

Huolta on kotona toimeen tulemi-
sesta, mutta lomaa saisi vain neljä vuo-
rokautta, joka menisi matkustamiseen. 
” - - - on tällaista Laiska-Jaakon ai-
kaa, ettei pääse eteen- eikä taaksepäin, 
seistään vain vartiopaikalla niin kauan 
kuin ryssä sitä suvaitsee vaatia. - - - Ei 
suinkaan Riittakaan nyt opi sanomaan 
Alli, kun minä olen poissa.”

William Allille 16.11.1939 vartios-
sa ollessa:

Vartio majailee eräässä rautatielai-
toksen toimistohuoneistossa; yöaikaan 
on käytössä toimistohuone kirjoitus-
pöytineen. Ensimmäinen kirje kotoa 
on viipynyt matkalla kaksi viikkoa, 
mutta ”toinen kirje kipaisi perille jo 
viikossa, se kenttäposti nimittäin suh-
tautuu aika rauhallisesti asioihin, sillä 
sodassa ei saa koskaan hermostua.” 

Kotona on puiminen vielä kesken, ja 
”siellä moottorissa ovat ne induktio-
puolarullat paikoillaan, jotka pitäisi 
ottaa kuivamaan tuvan kaapin päälle. 
Ne ovat siinä koneen sivulla pellisessä 
kopassa, josta lähtee johdot kynttilöi-
hin, kyllä Syrjälä tietää. Sitten ne tar-
vittis ottaa heti kun tämä kirje saapuu. 
- - - Tulimme äsken vartiosta ja Allan 
sai kaksi kirjettä, avasi vielä kolman-

nenkin, mutta huomasi sitten, että se 
oli kustavilaisen Allan Valtosen.”

Työmiehelle tulevia tehtäviä lue-
tellaan hyvinkin yksityiskohtaisesti. 
”Riitan jalat sentään pelaavat. Hyp-
pyytä nyt vähän minun puolestani, 
siinä on terveiseni Riitalle.”

Allan Allille 2.12.1939 pikkujou-
luaattona:

On siirrytty uuteen majoituspaik-
kaan, paikallisten asukkaiden taloon, 
Vännilän Paavon kanssa samassa huo-
neessa. On rauhallista. ”Huomenna on 
pikkujoulu ja jos ilma on suotuisa, niin 
varmasti ryssä rientää tänne pyhärau-
haamme häiritsemään. Se kylvi tänne 
meidän keskuuteemme lentolehtisiä. 
Minäkin luin sen sisällön, mutta voi 
sitä typeryyttä, kuin niissä ilmeni. Ei 
sellaisella puheella saa Suomen kan-
saa minnekään päin kääntymään.”

William Allille 2.12.1939 lottakah-
vilassa:

”- - - saimme maistiaisiksi ryssän 
ilmahyökkäyksessä pommia ja kuu-
lia joukkoomme, - - -  yksi sanitääri 
sai kuulan olkaansa. Vauriot olivat 
muutenkin minimaaliset, rata ja ase-
mahuone niin myös kaikki sillat jäivät 
eheäksi, vaikka ryssät yrittivät kovasti. 
- - - Rauha on vallinnut muutenkin, kun 
on ollut niin sakea pyry, ettei ryssät 
uskaltaneet yrittää, kun eivät kirkkaal-
lakaan saa mitään toimeksi.”

Sama kirje 3.12.1939;
”Äsken pojat toivat kuusenkin pöy-

dälle ja lähtivät ostamaan kynttilöitä. 
Sillä tavalla täällä vain lekotellaan. 
- - - Talosta lähtee emäntä lapsineen 
sisä-Suomeen ja me saamme radion 
omaan huoneeseemme. On huvittavaa 
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kuulla ryssän sepustuksia uudesta 
Suomen hallituksesta ym. roskasta, 
koettaen hajottaa taas Suomen kahteen 
leiriin, mutta ei se tule enää koskaan 
onnistumaan, sillä täällä on sellaisia-
kin, jotka ovat olleet punakaartissa, 
mutta nyt seisovat vankkumatta ryssää 
vastaan. - - - Ryssäläiset lentäjätkin 
ovat ihmetelleet, että täällä on näin 
luja vastaanotto, ja luja se onkin; ei 
sitä tiedä kukaan eteenpäin ennustella, 
mutta luottaen Korkeimman johtoon 
käymme lujana taisteluun ja joka oi-
kean asian puolesta taistelee se voit-
taa, ei siinä toisen suuruus auta, eikä 
suuret massat. Ei meitä tarvitse ajaa 

konekiväärillä taisteluun, kyllä sitä 
painellaan innostuneena kotiemme ja 
maamme puolesta. Ottakaa vain siellä 
kotonakin selville kaasut, kaasusuojelu 
eri kaasuja vastaan, kyllä Arvo niistä 
on selvillä, kirjoita ylös ja jankkaa 
päähäsi, ei tiedä mitä ja missä mitäkin 
tarvitaan.”

William Allille 15.12.1939 torpas-
sa:

”Taivassalokin on sitten julistettu 
sotatilaan, sain sen äsken kuulla, että 
niin oli radiossa ilmoitettu. - - - Ei 
täällä viitsi paljon siviiliasioita aja-

Kenttäposti kuljetti talvi- ja jatkosodan aikana 700 – 1000 miljoonaa lähetystä 
Kuvassa talvisodan kenttäpostia Viipurin asemalla. Talvisodan aikana rintamalle 
osoitetuissa lähetyksissä oli vastaanottajan nimen lisäksi aluksi joukko-osaston 
nimi selväkielisenä. Myöhemmin tulivat käyttöön joukko-osastojen nelinumeroiset 
peitenumerot.

SA-kuva
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tella, enempää kuin muitakaan asioita, 
täytyy elää vain päivä kerrallaan ja 
pistää paremmin hulinaksi, että pysyy 
reipas mieliala ja hermosto kunnossa, 
joka on sotilaalle ensiarvoisen tärke-
ää. - - - Pakatkaa nyt sentään parhaim-
mat vaatteetkin jonnekin laatikkoihin 
valmiiksi ja mitä arvokkaampaa on, 
jos joku vielä tarvitsisi. Ja säilyttää 
rauhallisuus vielä senkin jälkeen, 
kun ei enää mitään ole, sillä eihän 
ihmisellä täällä mitään pysyväistä 
pitäisi ollakaan. Korkorahoista voi 
jo vähentää minun ja Allanin osalle 
tulevan (siitä kiinnitetystä velasta), ja 
kiinnittämätön velka Osuuskassaan ja 
yksi velkakirja S-pankkiin, ovat minun 
nimissäni, että ei niitä tarvitse maksaa 
lain mukaan; tietenkin niistä pitää 
puhua asianomaisissa laitoksissa.”

Allan Allille 3.1.1940 K-lla

”Me saimme tänään uuren ration ja 
saimmekin eri hyvän taikka emme sitä 
saaneet vaan me evakuoittimme sen. 
- - - Voin lähettää täältä rahaa, sillä 
tilit ovat suurentuneet eikä sitä rahaa 
täällä niin paljon tarvita. Voit ostaa 
holkki-Saimaata ja lähettää tänne tai 
sen puutteessa Työmiestä, sillä täältä 
ei niitä saa.”

William Allille 10.1.1940 Vaali-
virralla:

”Terveiset nyt vaikka Viipurista! 
Olin komennuksella Viipurissa, josta 
äsken pääsin Kannaksen torpille. - - - 
Niin kuin huomaat, olen taas muut-
tanut asuntoa. Evakuoimme Arolan 
ja Pauno P:n kanssa yhden kahden 
maattavan seslonkin, ja kelpaa siinä 
loikoilla, vaikka ne yöt tahtookin muo-
dostua vähän rikkinäisiksi, kun miehiä 

on vähän, - - -. Jonni on tietenkin 
lähtenyt pataljoonaansa ja ajomiestä 
ei ole, - - - mutta jos saisi Tanskasta, 
sieltä saisi ainakin miehen, mikä tekis 
töitä, ja ymmärtäis tehdä ja Pajula 
voisis sitä neuvoa kuin myöskin ohjata.

Täytyy vähän neuvotella sielläkin, 
kun ei täältä oikein jaksa seuraamaan 
niitä siviiliasioita. Mitä niiden papu-
kaurojen suhteen olette ajatelleet, onko 
ne lajiteltu ja onko takavarikoitu, ne 
viheriät herneet siellä suulissa ovat 
sitä Sinikka-hernettä ja maksoi se ke-
väällä 6  mk kg, niin ettei passaisi niitä 
ruokaherneiksi luovuttaa - - -. Torstai-
herneen saa luovuttaa kaiken, ettei 
sekaannu. Siihen Terholan alapuolelle 
saa kylvää taas hernekauraa ja myös-
kin juurikasveille voi siitä varata osan 
ja kylvää Ketarlasta lisää herneelle 
- - -. Ne veroilmoitukset täytyy myös 
laatia ja siellä salin lipaston laatikossa 
on viimevuotisestakin luultavasti kak-
soiskappale - - -. Elomäki on haavoit-
tuneita haravoimassa, nyt kylläkin on 
jossain taaempana, kyllä serkussa on 
oikein Lemmetyisten kiiivasta verta, ei 
sen housut tutise.”

William Allille 25.1.1940 eräässä 
pienessä kamarissa:

”Illaksi taas! Kirjoitin sinulle aa-
mulla, mutta täytyy jatkaa, kun kävin 
velimiestä morjenstamassa. Me läk-
simme O. Helinin kanssa (Kurjalasta) 
marssimaan, paistoimme vielä lättyjä, 
kokosimme jääneet varusteemme ja 
suksilla takaisin - - -.

26/I  Tänään kävimme taas tämä 3:s 
joukkue 6 km päässä hiihtoreisulla, 
- - -. Pari kuperkeikkaa tuli, kun oli 
jyrkkä lasku metsässä ja latu puikke-
lehti puiden ja pensaiden joukossa, 
lisäksi kiviä ja kantoja; ei siviilissä 
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olisi uskaltanutkaan laskettaa, mut-
ta sakissa ei kehtaakaan epäröidä, 
ennemmin kehtaa kaatua. - - - Hei-
nänsiementä täytyy varata Suutarin-
peräkselle vanhalle pellon osalle 50 
kg puna-apilaa ja 25 – 30 kg timoteita 
ja uuteen raivaukseen 15 kg timoteita 
3 – 4 kg alsikeapilaa, jos alsiken sie-
men on erotettu, mutta jos molemmat 
apilansiemenet ovat sekaisin, niin 
sitten noin 7 kg apilan siementä. Sit-
ten vielä Metsäkedollekin olisi paras 
kylvää heinän siementä (jäi luultavasti 
kylvämättäkin) - - -.

27/1  Kovasten tämänkin kirjeen 
kirjoittaminen näyttää ottavan vas-
taan, sain taas sellaisen joukkueen, 
jossa ei ole johtajaa, niin että pitäisi 
olla vähän väliä toimistossa ja pitää 
kaikesta huolta. - - - Ei sen pistolin niin 
väliä, täytyy ottaa ryssiltä tai ainakin 
yrittää, kyllä se nyt olisi ollutkin jos-
kus tarpeellinenkin. - - - Kannattaako 
semmoisia kanoja niin paljon pitää, 
kun ei munista mitään saa ja joutuu 
syöttämään kallista viljaa. Parempi 
minun mielestäni olisi ottaa sianpor-
saita, kyllä ensi talvena sianliha mak-
saa - - -. Lähetin rahaa sinne, mutta 

ei sitä nyt taas tiedä, saako sitä pitää, 
se maksettiin ennenaikaisesti ja olisi 
otettu takaisin, mutta useimmat meistä 
ehtivät lähettää sen jo pois. Mahdol-
lisesti seuraavista tileistä joutuu sitä 
tienaamaan takasin, - - -.”

Allan Allille 15.2.1940 rintamalta:

”Olin ensi kertaa rintamalla, vas-
taanotto oli siellä hyvin kuuma. Saim-
me sellaisen tykistökeskityksen, että 
ihmetellä täytyy, että vielä hengissä 
olen. Se oli kaikkein ankarin paikka 
koko rintamalla.”

William Allille 20.2.1940 täältä 
jostain:

”Kirjoitan tätä kirjettä teltassa ja on 
vähän hämärää, ettei voi oikein viivoja 
seurata. Aarne Sjöroos saapui lomalta 
ja kertoi, että hänen on molemmat 
hevosensa vielä kotona. Ja tarvitsisi 
sieltä sitten palkata pari miestä te-
kemään se hevoskauppa valmiiksi. 
8 500 mk lupasin siitä valakasta, joka 
tulee keväällä 3:n vuotiseksi, ja olisi 
kauppa luultavasti tullutkin, mutta en 

Erkki Hannulan albumi
William kirjoittaa 
sisarelleen Allil-
le mm. tarkkoja 
maatilan hoitoon 
liittyviä ohjeita. 
Työvoimasta oli 
myös pulaa. Ku-
vassa lienee so-
taa paossa ollut 
kau punkilainen 
töisssä Vehak-
sen Hannulan ti-
lalla jatkosodan 
aikana. Albumis-
sa lukee ”Liisa 
Kaartinen työs-
sä”.
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uskaltanut sentään pimeässä ostaa. 
Mutta ilman ei myöskään tule toimeen, 
niin että pistäkääkin vain toimeksi, 
sillä hyviä hevosia tällä kerralla ei 
saa rahallakaan, ja huonoistakin on 
puute, niin ettei sovi vitkastella. Vuo-
renpää mahdollisesti lupautuisi sen 
sieltä ostamaan ja tuomaan; osoite 
on Rauma Ihode ja kuuluu se Pyhä-
rannan pitäjään. Siellä kysyy vain 
Aarne Sjöroosia, niin kyllä kuulemma 
tiedetään.”

William Olavi Helinille 1.3.1940 
sairaalasta [palautettu lähettäjälle]

”- - - Ainakin täytyy koettaa, jos 
sinulla olisi säilynyt hyvä tuurisi, kyllä 
se minulle muodostui lyhytaikaiseksi, 
mutta minä riskeerasinkin liikaa tuurin 
päälle. - - - Niin ne hv. [hyökkäysvau-
nut] minua vain täällä jännittävät, tuli-
vatko ne tuhotuksi kaikki - - -? Saitteko 
paljon saalista niistä vaunuista ja onko 
niitä jälkeenpäin vielä siitä yrittänyt? - 
- - Soitin eilen kotiin ja sain tietää, että 
velimies on ja [= myös] sairaalassa, 
haavoittunut jo ennen minua ja että 
Viisolan Topi on kaatunut, - - - mutta 
matkalla kuulin, että Hannulan oli 
sirpale mennyt kurkkutorven takaa 
viottamatta mitään suonia tai elimiä. 
Sitten kun minulle tulee kirjeitä, niin 
muuta osoite ja anna niiden tulla tän-
ne, siitä palkaksi saat avata pakettini, 
joka on lähetetty sinne, jos siinä jotain 
jakamista on, niin saat antaa jälellä 
oleville 3:nen joukk. miehille. Tais-
telkaa vaan urhoollisesti, kyllä ryssät 
vielä lappautuu rajan toiselle puolelle, 
se käsitys minulla on ja pysyy!”

Alli (kotiväki) Williamille 3.3.1940 
Taivassalosta:

”- - - Tänne tulee ikäviä uutisia 
aina silloin tällöin. Arolan Rainosta 
tuli jo oikein virallinen tieto, että on 
kaatunut, sitten on kaatunut myös 
Toivo Viisola, Arvo Lehtonen, joku Ris-
tikarin poika. Haavoittuneita Väinölän 
Väinö, Rytsälän Atso, Vieno Hellsten, 
Olavi Salminen on Turussa, jalka on 
pahasti viottunut polvesta. Väinölän 
Veli jo meni takaisin, oli lievemmin, 
Hannula on parhaillaan kotona, sekin 
vähän lievästi. - - - Sen tanskalaisen 
minä annoin Pentin tilata, - - - palkka 
vähän hirmuttaa. Se hevosen ostami-
nen jätettiin tällä kertaa, kun täältä 
aletaan ottamaan  jo kolmatta kertaa 
hevosia.”

William Allille 9.3.1940 S.s.:

”Sain äsken kello 5 kirjeesi ja kun 
ei tästä uskalla lähteä soittamaan, niin 
rupesin heti vastaamaan. Toi kuume 
ei nimittäin anna lomaa, - - -. Sitten 
tänne pitäisi lähettää se villapaita, kun 
tämä toinen jo revittiin hihat halki ja 
sitten se parranajokone, se on siinä 
kirjoituspöydän keskimmäisessä laa-
tikossa. Tilasin sieltä mämmiä myös, 
mutta ei semmoisia kannata lähettää, 
ei se muutenkaan täällä niin pääsiäi-
seltä tunnu, niin mitä sitä mämmiä-
kään sitten plassuttaa - - -, mutta 120 
vrk kuluttua valtion on lunastettava 
hevonen omakseen ei siis muuta kuin 
vaatia rahat käteensä meijänkin, kun 
ei pientäkään tietoa ole, jos on elossa 
tai kuolleena. Ihmisillä siellä taitaa 
ollakin ajatuksissa saada vielä omansa 
takaisin, mutta hui hai, se on semmois-
ta rintamantakaisten haaveita. - - - 
Kuinka maito nyt kulkee meijeriin? 
Lypsääkö se sarvipäähieho vähää-
kään? Onko A.I.V. rehua annettu?”
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Allan Williamille 15.3.1940 Jaa-
kob sdat [ Jakobstad]:

”Terveisiä sinne sinun petillesi! 
Olin jo alusta viikkoa hyvässä toivos-
sa, että pääsen kotia. Nyt ovat taas 
toivon kipinät sammumaan päin. Sain 
nimittäin siirron toipilasosastolle. 
Tämän sairaalan toipilasosasto on 
Pietarsaaren tupakkatehtaan ruoka-
larakennuksessa. - - - Nyt on rauhakin 
palannut maahamme ”mutta minkälai-
nen rauha”. Raskaat ovat menetykset 
ja tuntuu siltä, kuin olisimme turhaan 
taistelleet ryssää vastaan. Mutta odot-
takaamme, taitaa se ryssäkin vielä 
tarpeeksensa saada. Ajan pitkään voi-
daan raja lykätä vähä enemmän itään 
mitä nyt työnnettiin länteen - - -. Jollei 
sota meitä kutsu, niin voin mainita, 
että kylvötöitä teen täydellisesti koto-
na. Toivon, että sinäkin veliseni myös 
silloin olisit kotona. Kohta saamme 
kuulla, miten Suomen on käynyt. Vielä-
kö näkee Ketarlan laitumet ja vieläkö 
kyntää vakoja Alangon peltoihin?”

William Allille 11.3.1940 

”Terveisiä taas täältä sairaalasta! 
Olen nyt ollut taas vähän paremmissa 
voimissa. - - - Ajattelinkin, jos sinä 
pyytäisit opettajatar Saima Vuorisel-
ta ryssän kielen sanakirjaa, että vois 
aikaskuluksi opetella ja täydentää 
ryssäläistä sanavarastoa; kyllä minä 
sen luovutan taas takaisin, kun täältä 
tulen lomalle, jos ei hän sitä myydä 
tahdo, olisi saanut ajankuluksi tankata 
niitä päähänsä, vois siitä olla vielä 
hyötyäkin, jos sota jatkuu. Ja sitten 
ne apilansiemenet, ne taitaa olla vielä 
puhdistamattakin - - -.Mistä te vehnää 
möitte, vieläkö ne ovat siellä luassa 
ja paljonko rukiista tuli kilolta ja joko 
ne myytiin loppuun, entäs nisut, jäikö 
niitä vielä? En minä muuten mutta 
kuinka ensi kesän kylvöt ja kaikki työt 
käyvät ---?”

Alli Williamille 12.3.1940 klo 21 
Taivassalo:

”- - - Tänne on tullut ikäviä uutisia, 
että Vuorten nykyinen isäntä on kaa-
tunut, Lassilan emäntä oli puhunut 
Perttalan tädille, - - -. Väinölän Väinö 
ei kirjoittanut – oli koko kuukauden 
kirjoittamatta, ja sitten tuli vielä kaksi 
kirjettä takaisin ja päälle oli kirjoitettu 
haavoittunut ja osoite tuntematon. 
Silloin he olivat kovin hermostunei-
ta – jos on jäänyt ryssien vangiksi. 
Mutta ei mitään. Väinö kirjoitti itse 
kuukauden päästä eikä hänelle ollut 
mitään tapahtunut, oli vain maannut 
juoksuhaudassa jne.”

17.3. sama kirje   
”Tässä tuli vähän pitkä väli, kun ei 

tullut kirjoitettua. On jo tapahtunut 
suuria asioita. Ja on kirjoittamiseni 
jäänyt, kun ihmiset sanoivat, että 
kirjoittaminen on nyt kielletty, mutta 

Alli Valtonen, myöhemmin Skön, joka 
pojille kirjoitti kotiväen kuulumisia ja otti 
vastaan Viljami-isännän ohjeita.
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tänään kuulin itse radiosta, että ei saa 
kirjoittaa joukko-osastoihin. - - - Niitä 
hevosia nyt ei kylläkään oteta, kun se 
sotakin loppui taas tämän kerran.”

18. p:nä klo 7 sama kirje:
”Kysyit kerran, jos hieho vähää-

kään lypsää. Ei ole punnittu, mutta 
nätisti se lypsää – mutta potkii kuin 
pahus, muutenkin on vähän ihmisiä ja 
siitä on semmoista vaivaa. Minä olen 
ollut niin odottavaisella kannalla, kun 
en tiedä yhtään, jos Arvo on jo ollut 
rintamalla. - - - Tässä viimeksi on 
kaatunut ja haavoittunut paljon – sa-
notaan ainakin. Savilan Jonni on Tu-
russa sairaalassa, on oikeasta kädestä 
kyynärpään yläpuolelta mennyt kuula 
lävitse ja katkaissut hermosuonen. Ke-
tarsalmi on haavoittunut tai kaatunut. 
Kaatunut nyt mitä tiedetään – Arola 
Raino, Leevi Helenius, Laakso Arttur, 
Aho Erkki, Viisola Toivo, Lehtonen 
Arvo, Vuorten Vieno, Männistön Osmo 
[Santran Osmo]. - - - Rukiista mak-
settiin 2:80, vehnästä 3:00, ne vanhat 
tunkkaantuneet myytiin ja saatiin sama 
hinta, luassa ei ole enää viljaa.”

William Allille 25.3.1940 alakou-
luseminaari, Hämeenlinna:

”Rintamalla kyllä käytiin kärsimys-
ten koulua, joka aina jalostaa ja kas-
vattaa ihmistä, mutta kyllä ne täällä 
hemmottelee taas kerrassaan pilalle, 
että koko ryssän suorittama kasvatus-
työ taitaa jäädä hedelmää antamatto-
maksi pahaksi uneksi, jonka olkapää 
sentään muistuttaa totena olleeksi, 
mutta kuinka sitten käy, kun sekin 
lakkaa sähköttämästä vakavammista 
tapahtumista. Kuinka kauan sitten 
saammekin pysytellä sivustakatsojan 

asemassa, kaikki ei ole läheskään ohi 
vielä - - -. Allanin kanssa nyt kilvotel-
laan, kumpi kerkii ensinnä kotiin, kun 
minunkin paranemiseni on alkanut 
nopeasti joutua, kun olen pysytellyt 
makuulla.”

Alli Williamille 31.3.1940 Taivas-
salosta sotasairaalaan:

”Kävin Turussa, menin keskiviik-
koaamulla ja tulin kotia vasta perjan-
tain päiväautossa, ja sitten sain vielä 
kävellä Järveperästä kotiin [n. 7 km, 
kirjoittajan huom.]. Nyt on matkusta-
minen niin huonoa, kun aina vaan tuu-
lee ja tuiskaa tiet umpeen. Minunkin 
piti tulla torstaina kotiin, mutta autot 
eivät tulleet. - - - Perttalan Arvi tuli 
tänä aamuna kotiin toipumislomalle, 
nyt on sitten koko serkkupoikaparvi 
jäänyt eloon. Täällä pitäisi olla kah-
den viikon päästä sankarihautajaiset 
– joku tiesi kertoa, että 14 on kaatunut 
Taivassalosta, 9:stä on tullut virallinen 
tieto ja nämä kaikki helmikuun aikana 
kaatuneet. - - - Meidän lähti Erkki 
eilen pois, kun alkoi kivityö. Erkillä 
oli ammattityö, hakkaa kirjaimia eikä 
hän jättänyt sitä hommaa. Meidän 
kanat pyörittää munia niin turkasesti, 
munat taitavat tulla oikeinkin hyvään 
hintaan, kun ihmiset panivat kanoja 
niin paljon pois.Lopetankin tähän, 
parhainta vointia sinulle. Lämpimin 
terveisin kotiväen puolesta! Alli

Paula ja Allan ovat kihloissa. [Tämä 
on kirjoitettu eri kynällä kirjeen reu-
naan, kirjoittajan huom.]

Birgitta TommilaKaivola



349

Talvisodan alkaessa 30.1.1939 olin 
vasta 11-vuotias. Ensimmäiseksi tulee 
mieleen, kun pommikoneet, muis-
taakseni niitä oli neljä, jyristelivät 
lähistöllä ja palopommeja tippui aivan 
opinahjoni Hakkenpään kansakoulun 
tuntumaan. Syttyi tulipalo ja savua 
nousi metsikön takaa sankasti. Silloin 
pellolla työskennellyt henkilö haavoit-
tui, kun ei suojautunut pellon ojaan. 

Veljeni Arvi oli maidonkuljetus-
matkalla kylältä meijerille Taivassa-
lon kirkonkylään, kun paluumatkalla 
hevosineen oli joutua vaaraan, mutta 
selvisi ehjin nahoin tilanteesta. 

Muistan myös talvisodan kylmän 
ja lumisen talven. Isoäitini asui puo-
lentoista kilometrin päässä syntymä-
kodistani. Kelkkailin hänen luokseen 
hangenkannolla, mutta palatessani 
jäätävässä vastatuulessa olin jähmet-
tyä, ja piti poiketa puolivälissä olevaan 
taloon lämmittelemään.

Suruviestit tulevat myös mieleeni. 
Kaksi serkkuani, veljekset, kaatuivat 
päivän välein. Eero Siivonen 6.3.1940 
ja Mauri Siivonen 7.3.1940. Viikon 
kuluttua 13.3.1940 talvisota päättyi.

Välirauhan levottomat ajat johtivat 
väistämättömästi jatkosotaan. Juhan-
nuspommitusten jälkeen 25.6.1941  
Suomi oli taas sodassa Neuvostoliit-
toa vastaan.  Evakkotielle talvisodan 
alkaessa joutuneet siviilit kaipasivat 
kotejaan, kun heitä oli sijoitettu sota-
alueelta eri puolille kanta-Suomea. 
Maan itsenäisenä säilyminen oli jat-
kuvasti uhattuna. Stalinin tavoitteena 

olikin alistaa Suomi Neuvostoliiton 
valtikan alle.

Kultasormuskeräys 
Välirauhan aikana, kun aseista ja 

tarvikkeista oli ankara pula, vedottiin 
kansalaisiin, että nämä luovuttaisivat 
arvoesineensä valtiolle. Tätä keräystä 
kutsuttiin kultasormuskeräykseksi. 
Elintarvikepulan koetellessa Suomi sai 
ostettua  mm. viljaa ja Ruotsi sai suo-
malaisten luovuttamat kultasormukset 
ja muut arvoesineet. 

Sotakalustoa, mm. tykkejä, han-
kittiin Ruotsista. Suomi oli joutunut 
talvisodan rauhansopimuksessa luo-
vuttamaan Hangon ja sallimaan neu-
vostosotilaiden kauttakulun eteläisen 
Suomen halki. 

Vastaavanlainen sopimus solmit-
tiin Saksan kanssa 12.9.1940. Saksa 
muutti suhtautumistaan Suomeen. Se 
salli aikaisemmin kieltämänsä asekul-
jetukset Suomeen. Maailman valtiot 
pysyttelivät puolueettomina eikä apua 
Suomelle juurikaan saatu. Ainoastaan 
myötätuntoa pientä Suomea kohtaan. 

Maailmantilanne kuitenkin muuttui, 
kun Saksa hyökkäsi 21.6.1941 Neu-
vostoliiton kimppuun. Suomi noudatti 
puolueettomuuspolitiikkaa ja halusi 
syyn sodan aloittamiseen. Tällainen 
tuli 25.6.1941, kun neuvostoliittolai-
set pommittivat useita Etelä-Suomen 
paikkakuntia. Suomi oli suorittanut 
liikekannallepanon, muttei aloittanut 
sotatoimia. 

Puna-armeijan ilmapommitukset 
kohdistuivat etupäässä Etelä-Suomen 

Nuoren tytön muistelmia  
talvi- ja jatkosodan ajoilta
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asutus- ja teollisuuskeskuksiin, rauta-
teihin ja lentokenttiin. Turussa Martin 
kaupunginosassa ja liepeillä pommi-
koneet tekivät tuhoisaa jälkeä.  Mm. 
Turun linna vaurioitui.

Sotalapsia ulkomaille
Lapsille sota oli järkyttävä koke-

mus. Monet äidit lähettivätkin lapsensa 
Ruotsiin sotaa pakoon. Uskottiin lasten 
olevan paremmassa turvassa, suojassa 
ilmahyökkäyksiltä. Myös sodanaikai-
nen elintarvikepula oli osaksi syynä 
tällaisiin valintoihin. Lapsia siirrettiin 
eri puolilta Suomea linja-auto- ja juna-
kuljetuksin Turkuun, josta matka jatkui 
meritse Tukholmaan. Myös Tanskaan 
lähetettiin lapsia.

Kotirintamalla naiset ja nuoret 
olivat miesten töissä.  Sota-ajan sään-
tönä olikin, että jo pienestä pitäen oli 
avustettava kaikenlaisissa töissä.  Kas-
vimaita oli kitkettävä, oli avustettava 
talousaskareissa jne. Tammikuussa 
1942  perustettiin Suurtalkoot  ry. 

Nuorten talkoot –järjestö toimi 
useimmiten koulun yhteydessä. Nuo-
rilla oli talkookirjat. Koottiin talteen 
metsän antimet, suoritettiin jälkipoi-
mintaa perunapelloilla, poimittiin 
tähkät viljapelloilta, kerättiin korvike-
aineita, voikukan juuria.

Jatkosodan alkuvuosina koulut toi-
mivat lyhennetyin lukuvuosin.

Pikkulottia opetti  
Betty Santala 
Lottajärjestö aloitti toimintansa 

1930-luvulla perustaen useille paik-
kakunnille pikkulottaosastoja pai-
kallisosastojen yhteyteen. Liityin 
pikkulottiin Varsinais-Suomen Tai-
vassalon osastoon. Kokoonnuimme 
Nuortenkodissa kirkonkylässä ja 
opettajana toimi Betty Santala. Pikku-

lotat olivat sodan töissä kotirintamalla 
varttuneempien lottien apuna ensiapu-
asemilla, ilmavalvontatehtävissä jne. 
Kodinhoitotehtävissä huolehdittiin 
pienkarjasta ja hoidettiin possuja. Ke-
rättiin syötävää lampaille, lehmille ja 
hevosillekin. Tehtäviin kuuluivat myös 
erilaiset keräykset. Tuntemattomille 
sotilaille kudottiin sukkia, vanttuita 
ym. lähetettäväksi sinne jonnekin.

Pikkulotilla oli omat ”Kultaiset Sa-
nat”, joita jokaisen tuli noudattaa. Jär-
jestöllä oli sotavuosina säännöllisesti 
ilmestynyt  lehti  Pikkulotta. Sen nimi 
muutettiin 1943 Lottatytöksi.

Yhteiskoulu keskeytyi Turun 
pommitusten takia –  
jatkui Mynämäessä
Jatkosodan aikana jatkui koulun-

käyntini oppikoulussa. Arvi-veli oli 
kaatunut 7.2.1942 ja toinen veljeni 
Ilmo oli rintamalla. Vuonna 1942 
pyrin Turun tyttökouluun, missä kes-
kikoulun oppimäärä suoritettiin nel-
jässä vuodessa. Muutin puolentoista 
vuoden kuluttua Turun Suomalaiseen 
Yhteiskouluun asuintoverini Ritva 
Palmusen os. Wallin suosituksesta. 
Luin omatoimisesti siten, että kes-
kikoulunoppimäärä tuli suoritetuksi 
neljässä vuodessa  (yhteiskoulussa se 
onnistui viidessä vuodessa). 

V. 1944 koulunkäyntini keskeytyi, 
kun vihollisen  terroripommitukset 
kohdistuivat Turkuun. Sääntönä oli, 
että jos kolme hälytystä tapahtuu yön 
aikana, koulupäivää ei pidetty. Erää-
nä helmikuun aamuna rehtori Juhani 
Vuorela tuli koulun pihalle sanomaan, 
että koulunkäynti lakkautetaan toistai-
seksi ja ehdotti opiskelun jatkamista 
joko omatoimisesti tai hakeutumaan 
johonkin maaseutukouluun. 
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Minulle tämä oppilaitos löytyi 
Mynämäeltä. Isäni oli syntyjään my-
nämäkeläinen ja hänen sisaruksiaan 
asui siellä, joten kaikki onnistui hyvin. 
Kevätlukukauden jälkeen opiskelu jat-
kui  jälleen Turun Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa ylioppilaaksi asti 1949.

Mottitalkoiden kirves 
kirjoittajalle 
Talvella 1942 – 1943 vallitsi ankara 

polttoainepula. Syksyllä 1942 käyn-
nistettiin mottitalkoot. Tavoitteena 
oli motti asukasta kohti lokakuun 
alusta joulukuun loppuun. Mottikir-
ves tuli minullekin. Halkoja tarvittiin 
liikenteessä. Veturit saatiin liikkeelle 
halkojen avulla, ja pilkepuita tarvittiin 
autojen puukaasupönttöihin. Käpyjen 
keräämisessä sain kunniakirjan.

Sodan aikana oli monenlaisia sään-
nöstelytoimia. Käytössä oli erilaisia 
elintarvikekortteja A, B, C, D –kortit. 
Vain kala oli säännöstelyn ulkopuo-
lella.

Maaseudulla vallitsi valon puute, 
”säästä sähköä tuotannolle” - ohjelman 
takia. 

Sotavuosina 1941 – 1945 oli työ-
palveluleirejä ja sotavankeja käytettiin 
maatalouden töissä. Yli 15-vuotiaat 
määrättiin työvelvollisuuslain perus-
teella kesätöihin. Martat uurastivat 
ahkerasti sodan töissä. 

Suojeluskuntien piirissä toimivat 
sotilaspojat työskentelivät monipuo-
lisissa maatalousharjoituksissa ja lei-
reissä. Lukematon määrä naisia joutui 
maaseudulla ottamaan koko maatalou-
den, silloisen Suomen pääelinkeinon, 
harteilleen. 

Kun maassa vallitsi 1939 – 1945 
kova työvoimapula, oli talkootöistä 
merkittävä apu tilanteeseen.  Olin mm. 
Hakkenpään Mattilan pellavapellolla 

talkoissa, kun molemmat pojat olivat 
sodassa. 

Sotilaspoikatoiminta tosin jouduttiin 
lopettamaan suojeluskuntajärjestön 
lakkauttamisen yhteydessä 3.11.1944 
ja kolme viikkoa myöhemmin Lotta-
Svärd ja pikkulotat.

Sotien aikana kotirintama oli useasti 
pommitusten kohteena. Muistan, kuin-
ka ikkunat peitettiin pimennysverhoin 
ja kuinka useasti käytiin pommi- tai 
sirpalesuojassa. 

Puna-armeija teki suurhyökkäyksen 
Kannaksella 9.6.1944. Alkoi peräänty-
minen Kannaksella ja 16.6.1944 myös 
Itä-Karjalassa. Seurasi Kannaksen 
evakuoiminen. Tilanne oli niin vaikea, 
että aseisiin kutsuttiin vuonna 1926 
syntyneiden ikäluokka. 

Suomi  ja Neuvostoliitto sopivat 
rauhasta 2.9.1944  Neuvostoliiton aset-
tamien ennakkoehtojen mukaisesti.   
Aseet vaikenivat 4.9.1944 .

Irma Jäppilä os. Siivonen

Tällaisen mottikirveen kirjoittajakin sai 
14-vuotiaana hakattuaan motin halkoja.

Matti Jalavan kokoelma
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M e r i m i e s  E r k k i 
Suo minen (1908 – 
2000) Taivassalon 
Vai ni onperästä astui 
vakinaiseen palve-
lukseen lokakuus-
sa 1942. Suominen 
määrättiin ilmaval-
vontakoulutukseen 
ja sen jälkeen huhti-
kuussa 1943 11-mie-
hisen ryh män muka-
na valvontatehtäviin 
Viroon. Siellä hän 
joutui saksalaisten 
vangiksikin. Jo tal-
visodan aikana hän 
ol i  merimiehenä 
ollut saksalaisten 
kanssa tekemisissä, kuten Aimo Kyy-
näräisen kirjoituksesta vuodelta 1983 
ilmenee.

Laiva upotettiin –  
miehistö vankileirille

Isoille merille joutuessaan Erkki Suo-
minen vaihtoi aina välillä laivaakin. 
Seilat essaan  kolmimastoparkki Kil-
loranilla timpermannina Erkki joutui 
koville 21 muun merimiehen kanssa. 
Tul taessa v. 1940 Argentiinasta soke-
rilastissa Eurooppaan kohtasi Killoran 
matkal la saksalaisia sotalaivoja v. 
1940. 

Miehistölle annettiin tilaisuus siir-
tyä pelastusveneisiin. Veneet ohjattiin 
kahden risteilijän väliin ja kuin mie-

histöltä piilossa Killoran upotettiin 
jossain Kanariansaarilta länteen. 

Jollain oli matkassa kamera ja näin 
tämäkin tihutyö tuli kuvatuksi ja kuva 
julkistettiin ranskalaisessa leh dessä. 

Saksalaiset veivät upotetun laivan 
miehistön Ranskaan ja ranska laisten 
hoitoon. Siellä vanki leirillä oli lisäksi 
noin 10 000 muutakin vankia. Ruoka-
puoli tuolla oli erittäin heikko ja näin 
monia menehtyi tälle leirille.

Erkki joutui olemaan leirillä puoli-
sen vuotta ja viimein Suomen konsuli 
sai heidät tietoonsa ja järjesti koti-
maahan.

Sotavankina Virossakin
Kaikki valtameret kynnettyään, nyl-

jettyjä ihmisen nahkojakin näh tyään ja 
etelänavan tuntumassa sor miaan palel-
luttanut Suomisen Erkki ehti sopivasti 

Erkki Suominen kaksi kertaa 
saksalaisten vangitsemana

Merimiehenä vielä talvisodan aikana työskennelleen Erkki 
Suomisen ulkomaanpassin ensimmäinen aukeama.
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Ranskan leiriltä kotiin Taivassaloon. 
kun Suomi ja Neuvos toliitto alkoivat 
jälleen sotia.

Tällä kertaa Erkki joutui viimein 
Viroon Suomenlahden etelärannalle, 
jossa heidän 11-miehinen ryhmänsä 
suoritti valvontatehtäviä Suomen ar-
meijan soti laina.

Täällä suomalaiset tutustuivat viro-
laisiin, samoin saksalaisiin soti laisiin. 
Saksalaiset sitten suurella katkeruu-
della joutuivat pidättämään senkin 
ryhmän, johon Erkki kuului ja vie mään 
jälleen sotavankileirille. 

Tämä tapahtui v. 1944, kun vihol-
lisuu det alkoivat Suomen ja Saksan 
välil lä.

Tuota sotavankeutta ei kuitenkaan 
kestänyt kovin pitkään, ja niinpä vii-
mein astuttiin taas laivaan ja tultiin 
kotimaahan.

Aimo Kyynäräinen 
Osa kirjoituksesta Uudenkaupungin 

Sanomissa 8.2.1983

V. 1940 saksalaisten vangitsemana ollut Erkki Suominen on ulkomaanpassinsa 
merkintöjen mukaan saapunut Turkuun 16.1.1941. Passin viereinen sivu kertoo, 
että Saksa on jäänyt taakse 11.1.1941.
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Sotien aikana lähetettiin peräti noin 
miljardi kenttäpostilähetystä. Sotilaat 
kirjoittivat kuulumisia kotiväelle. 
Kotoa puolestaan kerrottiin sodassa ol-
leille kodin ja kotipitäjän tapahtumista. 

Monet yksityiset ja viralliset kirjeet 
sisälsivät myös ikäviä tietoja. Tähän 
on otettu esimerkkinä taivassalolaisen 
Emil Salmisen perheen kirjeenvaihtoa.

Olavi Salmisen talvisodan aikainen 
kirje kotiväelle:

Kannaksella 10/12 -39

Rakas kotiväki
Terveiset taas täältä! On sunnuntai-

päivä sumuinen ja pimeä. Olen täällä 
eräässä huvilarakennuksessa. On 
ollut hyvin hiljaista, meitä ei ole kuin 
3 miestä tässä talossa.

2 huonetta meillä on hallussamme. 
Elämme kuin herrat ainakin. Tämä 
on vain kylläkin väliaikaista. Meitä 
oli nim. 12 miestä tässä, mutta eilen 
lähtivät kaikki pois koko komppania, 
ettei jäänyt kuin ryhmänjohtajat ja n. 
10 miestä. Tuntui aika tavalla haikeal-
ta kun kaikki tuttavat lähtivät.

Kerkii sitä kahdessa kuukaudessa 
omistua aivan kuin omaan perhee-
seen. Emme tiedä yhtään minne pojat 
lähtivät, eivätkä he tiedä sitä itsekään 
ennen kuin ovat perillä.

Viljo kyllä jäi myöskin tänne. Hän 
on taistelulähetti ja sai korpraali ni-
mityksen 6 päivä, että sitten tiedätte 
pistää kirjeen päälle.

Koivikon Kosti ja Olavi tulivat myös 
vapaaehtoisena tähän komppaniaan. 
Hän toi terveiset myös teiltä ja kertoili 
kotopuolen uutisia. He joutuivat myös 
eilen lähtemään.

Olemme täällä tykin kuulomatkan 
päässä, mutta emme kantomatkan 
päässä.

Tässä muutamina päivinä onkin 
ollut kovaa tärinää aivan aamusta 
iltaan. Kyllä siellä paljon Iivanoita 
teurastetaan aivan laumoittain sano-
taan kaatuvan sinne aukeille. Omia 
miehiä ei ole kuulemma mennyt kuin 
aivan vähän. Kuulin eräältä pojalta 
että Taivassalon pojat ovat siellä jon-
kun urotyön tehneet ja päässeet koti-
lomalle 6 päiväksi. En tiedä onko se 
totta. Kosti puhui että siellä sellainen 
juttu kulki, että Porin rykmentti olisi 
tuhottu. Se on aivan perätön huhu, 
sillä mikäli täällä tiedettiin ei Porin 
rykmentti ollut vielä ollut missään kos-
ketuksissa ryssän kanssa. Vakinaisen 
pojat lähettivät sieltä etulinjoilta vain 
sellaisia terveisiä että reservin saa 
vapauttaa, että kyllä he siellä toimeen 
tulee. Kuulostaa vähän leuhkimiselta, 
mutta eivät vielä ole apua tarvinneet 
vaikka on jo tapeltu 1½ viikkoa.

Kirjoitan nyt näitä, voivat olla ajat 
toiset kun saatte tämän kirjeen käsiin-
ne. Täällä kyllä luotamme voimiimme 
ja mahdollisuuteemme ja henki on 
hyvä. Silloin pojat olivat vähän totisia 
kun saimme sen tulikasteemme.

Sotakirjeet kertoivat rintamalla 
olleiden ja kotiväen kuulumiset, 
mutta myös ikäviä asioita
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Olemme niin jo saaneet vähän 
mais taa ruurin hajuakin vaikkakin 
vain ilmasta käsin En kerro siitä sen 
enempää. Koko komppaniasta haavot-
tui vain yksi mies lievästi konekiväärin 
luodista.

Kyllä täältä mielellään lähtisi vähän 
etulinjoillekin että sais vähän sitä Iiva-
naa vetää parrasta. Mutta kai se vuoro 
tulee jokaiselle. Meillä on täällä ollut 
oikein hyvät olot. Ei ole tehty muuta 
kuin syöty ja maattu. Nyt on oltu vähän 
linnoitus töissä kahtena päivänä. Olen 
lihonnut aikalailla 6 kg paikkeilla ja 
tervenä olemme myös olleet koko ajan.

Tämä on erittäin kaunis paikkakun-
ta nyt talvellakin, ainoa huono puoli 
on ettei ole vettä kesäisin. Täällä on 
puutarhaa useissa näissä huviloissa. 
Saimme äsken pussillisen omenia tältä 
isännältä. Täällä on siviiliväki melkein 
kaikki siirretty jonnekkin pois.

Täällä on nyt kahtena päivänä ollut 
aika pakkanen tänäänkin –8. Lunta on 
juuri että reki jo on hevosilla. Suksike-
liä ei kylläkään vielä ole.

Saimme Irjalta kortin, hän ilmoitti 
osoitteen muutoksesta. Hän taitaa nyt 
asua myöskin siellä ministeriössä. Kai 
hän on sinne myöskin ilmoittanut. Se 
oli Helsinki Kansanhuoltoministeriö. 
Ei kirjoittanut mitään kuinka hän säi-
lyi pommituksilta. Helsinkissä sitä oli 
jo vähän saatu maistaa. Turku kai on 
kokonaan säilynyt.

Menemme nyt tuonne naapurille 
keittämään teetä heillä on siellä myös 
keittiö hallussaan. Olemme käyneet 
siellä joka ilta. Siellä ovat Mauno Veh-
mer ja Valtosen Allan ja yksi Laitilan 
poika myöskin kolmestaan. Tässä on 
yksi Turkulainen alikersantti ja yksi 
loimaalainen poika minun kanssani.

Saimme kyllä myös ne rahalähetyk-
set kotoa ja Annin kirjeen. Kiitos vaan 

kaikesta. Tähän on tullut kaikki yhteen 
rotlaan sekaisin, mutta koittakaa saa-
da selville. Älkää olko huolissanne 
meistä, kyllä me täältä selviämme. Voi-
kaa vaan siellä hyvin kaikki ! Sanokaa 
terveisiä kaikille tutuille. Odotamme 
kirjeitänne usein. Monin terveisin

Olavi
Terveiset myös Viljolta !

Olavi Salminen piti talvisodassa 
osittain myös päiväkirjaa, josta seu-
raavia otteita:

Päiväkirja

4.12.39./S/.11 klo 9 palv lähtiessä 
tapahtui ilmahälytys. Luultiin palohä-
lytykseksi. Haettiin kaikki varusteet ja 
mentiin suojapaikkaan. Yksi lentokone 
lensi hyvin matalalla, suoraan yli. 
Merkkejä ei voitu erottaa ja kiellettiin 
ampumasta. Myöhemmin selvisi että se 
oli ollut viholliskone. Kaupunkiin oli 
osunut muutamia pommeja.

1.12 samaan aikaan oli taas hälytys.
Mentiin Tammisuolle. Ruokailuun 

mentäessä lensi partio hyvin korkealta 
kasarmin yli. Avattiin kuitenkin kivää-
rituli. Lähdimme heti takaisin.

Sillalla lensi taas viholliskoneita 
ylitse. Kouvola haavoittui lievästi. 
Vain muuntaja aseman kohdalla. Me-
nimme ilmasuojiin, useita koneita lensi 
yli yksi granaatti sattui lähelle niin että 
sirpaleita tuli kohdalle. Oma hävittäjä 
ampui alas yhden.It:t kaksi konetta. 
Menimme takaisin Tammisuolle. Illalla 
palasimme kasarmille.

KK. ups.k talli. Menimme tulipaloon 
myllylle. Klo 24 palasimme kasarmille.
Toiset olivat lähteneet illalla tänne,
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Lähdimme aamulla kuormaston 
mukana. Järjesteltiin majoitus. Ei ollut 
ilmahälytystä.

3.12. pikkujoulu, kaikki rauhalista.
6.12.39 Itsenäisyyspäivä.
3.ilmahälytystä. Yksi kone lienee 

ammuttu alas Kämärällä. Asemalla 
yksi alas ammuttu pommi kone. Ampu-
jan istuimella oli vielä verta.

Vilen vietiin sairaalaan. Komppa-
niaan tuli vapaa ehtoisia mm.Kosti 
Lehmusvaara.

Eilen illalla luettiin ylennykset.
10. 12.39 sunnuntai
Oltu kaksi päivää luomassa tankki-

estettä n .10 km päässä. Ensimmäisenä 
päivänä kuului koko päivän tykistöam-
muntaa. Eilen klo 17.30 lähti melkein 
koko pataljoona miehistä junalla 
eteenpäin. Tuvat ovat melkein tyhjiä. 
Vapaaehtoisille jaettiin muutamia ven. 
kivääreitä. Ne olivat mallia 91

On liikkeellä huhuja että Italialaiset 
koneet olisivat pommittaneet Viron 
lentokenttiä.

14.12.39 Sunnuntai
Sairaankantajiksi komennetut on 

majoitettu tähän lähelle.
Toivat tiedon että Olavi Lehmusvaa-

ra olisi kaatunut [kaatui 12.12.1939], 
samoin alik. Vasara. - Odotamme 
täydennystä pataljoonaan. Pidettiin 
aamuhartaus ilmasuojissa.

Helmikuussa 1940 vihollinen hyök-
käsi Summan alueella suurin voimin, 
ja mm. ns. Summan murtuminen ta-
pahtui 13.2.1940. Olavi haavoittui 
Leipäsuolla 12.2.1940. Seuraavana 
päivänä hän kirjoitti kotiväelle kirjeen:

13/2-40

Rakkaat omaiset!

Kirjoitan tätä sairaalan sängyssä. 
Olen nyt toista päivää täällä. Sain 
kranaatin sirpaleen polveen. Se rik-
koi samalla vähän luitakin. Pelästytte 
tietysti kovin kun saatte tämän tiedon, 
tämä polvi kai jää suoraksi, mutta kai 
se sentään paranee. Tämäkään uhri ei 
saisi olla liian raskas.

Tiedän että näin on määrätty käy-
mään minun osaltani. Toivon ettette te-
kään tästä epätoivoon joutuisi. Monta 
miestä on saanut antaa hengensäkin.

Toivon teille hyvää vointia.
Olavi

Veljekset Olavi ja Viljo selvisivät 
talvisodasta. Olavi tosin haavoittui, 
eikä enää joutunut jatkosotaan. Veli 
Viljo astui jatkosotapalvelukseen 
18.6.1941 joukkueenjohtajaksi Erk-
ki Hannulan johtamaan JR 56:n 11. 
komppaniaan. 

Hän kaatui Näätäojan taisteluissa 
19.7.1941. Tuona päivänä ja kahtena 
seuraavana päivänä JR 56:sta kaatui 
tai katosi 38 sotilasta. Haavoittuneita 
oli 127. 

Joukko-osaston pastori K. R. Salo 
lähetti kaatuneen isälle, Emil Salmi-
selle osoitetun kirjeen, josta on mat-
rikkelissa kuva.

Kun tietoa Viljon kaatumisesta kul-
ki, omaiset saivat useita lohduttavia 
kirjeitä.

Helsingissä 4.8.41

R. Helmi ja Teofil
Sanomalehdestä näimme, että teitä 

on kohdannut raskas suru. Pyydämme 
ottaa osaa suruunne.

Sydämellisesti tervehtien
Hilma ja Liine Lundmark
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Tällaisella kirjeellä joukko-osaston pastori ilmoitti omaisille vänrikki Viljo Salmisen 
kaatumisesta. Kirje on päivätty neljäntenä päivänä kaatumisen jälkeen. Milloin sitten  
lienee tullut perille Taivassaloon, ja tuliko tieto kaatumisesta jo sitä ennen.
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Esbo, Högnäs 10. 8. 41

Rouva ja Herra Salminen.
Luettuani lehdistä, että myöskin 

Teidän poikanne, kuten niin monet 
muutkin, on kaatunut isänmaansa 
puolesta, pyydän saada lähettää Teille 
surunvalitteluni ja osanottavan ter-
vehdykseni.

Kun hän viime talvena asui luo-
nani, sain tilaisuuden nähdä, miten 
kunnollinen ja ahkera nuorukainen 
hän oli. Kaiken päivän hän harjoitti 
opintojaan.

Samalla pyydän saada kiittää niistä 
tervetulleista lahjoista, joita pokan-
ne kautta olette minulle lähettäneet. 
Kiitos !

Kunnioittaen
E. Kajanus

Veli Olavi Salminen sai taivassalo-
laiselta Onni Laukkaselta rintamalta 
kirjeen:

Aunus 14.8 -41

Terve Olavi
Paljon kiitoksia kirjeestäsi
Oli hauskaa kun muistit, silloin kun 

lähetimme yhteisen kortin Sinulle, 
olimme matkalla itään ja tapasimme 
jollakin asemalla. Sinä puhelit että 
olet vähän levoton, kun et pääse enää 
joukkoihin, mutta saat olla täysin le-
vollinen. Sinä olet antanut tarpeeksi 
jo tehtäväsi on pikemminkin seurata 
vain, kuinka toiset jatkavat ja pitää 
sotilaana kotiseudun väen mieltä vir-
keänä, sitä suuremmalla syyllä, koska 
täältä tulee sankari viestejä joka on 
kotiväelle raskasta.

Sinä tiedät itse hyvin koska oma 
veljesi on kaatunut, eikä mistään har-
haluodista, vaan ankarassa taistelus-

sa, minä tiedän kyllä. Sinä ja teidän 
kotiväki saatte olla ylpeät siitä, että 
saitte uhrata Viljon niin uljaassa tais-
telussa. Hänen päämääränsä olikin 
aina todellisuuspohjainen ja hänen 
toimintansa on perustunut rauhankin 
aikana itse uhraukseen ja nyt hän sai 
henkilökohtaisesti uhrautua meille kai-
kille kalleimman asian puolesta. Mies 
on saavuttanut kauniin päämäärän 
jonka Te kotona erinomaisen hyvin 
tiedätte.

Pikkuhiljaa painumme ”Karjalan 
kolkatan tietä”, aina yksi ja toinen 
aseveli vaipuu erämaan rantaan 
kaikkensa antaen, mutta edelleen kan-
gastaa ainut päämäärämme, maamme 
luonnollinen raja.

Mitä minuun tulee, kestän hyvin, 
olen jo kuukauden ollut edessä, hyök-
käys sota on raskaanpaa, kuin puolus-
tus, sen kyllä olen jo kokenut.

Toivon vain, että voitte kotona hyvin, 
ja mikä tärkeintä, on saada sato korja-
tuksi, siinä on tarpeeksi touhua siellä.

Parhaat terveiset äidille ja isällesi, 
tytöt myös taitavat olla kotona. Heille 
myöskin sotapojan reippaat terveiset. 
Aina pyrin elinikäni toivomaani pää-
määrään Suuren Suomen näkemiseen.

Kirjoittele taas, ehkä vielä tavataan, 
Salmisen Osmolta terveisiä.

Rintama terveisin: Onni

Olavi-veli oli kirjoittanut kaatuneen 
Viljo-veljen komppaniaan, ja sai ker-
santti Antti Lahtelalta vastauksen:

16.8.41

Herra Olavi Salminen Taivassalo
Liittyen kirjeeseenne 3.8.41 joka 

koski veljenne kaatumispaikkaa. Il-
moitan mielihyvällä hänen kaatuneen 
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Kesällä 1941 kaatuneita haudattiin mm. Loimolan kenttähautausmaahan, josta 
ruumiita kaivettiin alkutalven aikana lähetettäväksi kotiseurakuntiin.

Täällä Loimolan kenttähautausmaalla oli todennäköisesti Viljo Salmisenkin ruumis 
valokuvan ottohetkellä. Veteraani kirjoitti albumiinsa tämän kuvan kohdalle ” Suo-
malaisten hautakumpu Loimolassa”.

Erkki Hannulan albumi
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Näätäjoen taisteluissa ja haudattu 
Loimolan - Sankarihautaan.

Ruumiin siunaus todennäköisesti 
toimitetaan vasta sodan päädyttyä, 
josta aikanaan ilmoitetaan omaisille. 
Hänen viime vaiheista ei juuri ole 
mitään erikoista.

Hänen maallinen elämänsä päättyi 
silmän räpäyksessä kranaatin täysosu-
maan ilman ruumiillisia tuskia.

Se mainitsemanne valokuvaus kone 
on kyllä tullut tänne. Vaan kompp.
pääll. luutn Erkki Hannula sanoi että 
heillä oli sovittu upseerien kesken 
että kuka kaatuu, niin kamera seuraa 
komppanian upseereista aina toiselle. 
Hannula lupasi selvittää lähemmin 
tämän asian.

Täällä on muuten kova kysyntä va-
lokuvauskoneista ja vilmeistä.

Hänen sivili vaatteet on myöskin 
lähetetty kotiin.

Monin rintama terveisin Kers. A. 
Lahtela

Joulukuussa 1941 isä Emil Salmi-
nen sai kaatuneen poikansa ruumista 
kokevan kirjeen. Siinä kerrottiin, että 
ruumis lähetetään ”lähitulevaisuudessa 
Taivassalon suojeluskunnalle”. Taivas-
salolaisten sankarivainajien ruumiit 
toimitettiin rautateitse Vehmaalle, 
Vinkkilän asemalle, josta ne noudettiin 
omaan kirkkomaahan haudattaviksi.

Aineiston kokosivat
Birgitta TommilaKaivola
Matti Jalava

Talvisodan aikainen kenttäpostikuori, jonka Olavi Salminen on lähettänyt sotasai-
raalasta haavoittumisensa jälkeen. Sotasensuuri on senkin avannut ja tarkastanut.
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Viljo Linnamäki [1897 – 1983] oli 
talvisodan Ahvenanmaalla, Lemlandin 
Flaka-nimisessä kylässä. Jatkosodan 
aikana hän ikänsä puolesta oli kotona. 

Talossamme Järppilässä ollut so-
tavanki nimeltä Vasili kysyi veljel-
täni kerran, onko suomen kielessä 
kumminkin-nimistä sanaa. Hän oli 
katsonut sanakirjasta, eikä ollut löytä-
nyt sellaista. Veljeni sanoi, että ei ole 
sellaista sanaa. 

– Mutta teidän isä sanoi kummin-
kin, Vasili vastasi.

Veljeni sanoi, että se on murresana. 
Vasili osasi hyvin suomea. Hänellä oli 
suomalais-venäläinen sanakirja, josta 
hän etsi kuulemansa suomenkielen 
sanojen merkityksen venäjäksi.

Toinen tapaus oli seuraava: Vangit 
pyysivät nähtäväkseen karttoja ja suo-
malaisia sanomalehtiä. Veljeni näytti 
heille mm. kansakoulusta saamansa 
karttakirjan. Jälkeenpäin isä sanoi, 
että vangeille ei saa näyttää suoma-
laisia lehtiä ja karttoja. Heille tuli oma 
venäjänkielinen lehti, jonka nimi oli 
suomeksi ”Pohjolan sana”.

Isä oli siis kotona silloin, kun meillä 
oli vankeja. Vankeja oli, koska sota oli 
käynnissä. Vangit palautettiin Neuvos-
toliittoon, kun sota päättyi.

Samaan aikaan, kun vankeja pa-
lautettiin, joutuivat myös Suomessa 
olevat inkeriläiset palamaan Neu-
vostoliittoon. Inkeriläisiä oli tullut 
luultavasti Suomeen niihin aikoihin, 
kun saksalaiset olivat valloittaneet 
Inkerimaan ja piirittivät Leningradia. 

He eivät halunneet palata takaisin 
ja siksi monet heistä, jotka asuivat 

Suomen länsirannikolla, menivät salaa 
moottoriveneellä Ruotsiin. 

Järppilän kammarissa asuneet Alek-
santeri ja Katri Malmi häipyivät kes-
kellä yötä Järppilästä ja matkustivat 
ehkä Helsinginrannasta Ruotsiin. 

Muonalassa (työmiesten asunto) 
asui Rodionovin perhe, jotka luul-
tavasti vietiin Neuvostoliitoon. Kun 
inkeriläisten junat Suomesta saapui-
vat Inkerinmaalle, ne eivät pysähty-
neetkään, vaan jatkoivat matkaansa 
kauemmaksi Neuvostoliittoon ja aina 
Siperiaan asti. Veljeni on kuullut tästä 
asiasta asian kokeneen henkilön ker-
tomuksen.

Maija Jaakkola o.s. Linnamäki

Järppilän sotavangista  
ja inkeriläisitä

Rintamalla vangittuja sotilaita. Heitä 
sijoitettiin myöhemmin mm. maatiloille 
töihin.

Erkki Jasmavaaran (Pyhämaa) albumi
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Rintamalla myös harrastettiin
Jatkosodan hyökkäysvaihe loppui 
joulukuussa 1941, jolloin rintamalin-
jat vakiintuivat kolmelle kannaksel-
le, Karjalan kannakselle, Aunuksen 
kannakselle ja Maaselän kannakselle.  
Taivassalolaisia taisteli usealla rin-
tamanosalla, mutta eniten kuitenkin 
Itä-Karjalassa, Maaselän kannaksella, 
missä koko asemasodan ajan oli osal-
taan rintamavastuussa JR 56.

Rintamalinjojen vakiinnuttua 
  ja   lii kuntasotaa hiljaisemman ase-
masotavaiheen alet   tua rupesivat mie-
het ajankulukseen har  ras tamaan asi-
oita, joita olivat tottuneet teke mään jo 
siviilissä. Niin pä erilaiset urheilumuo-
dot, metsästys, kalastus, kuorolaulu, 
orkesteritoiminta, opiskelu ja monet 
erilaiset henkiset toiminnot saivat 
runsaasti harrastajia ankeissa kenttä-
olosuhteissa.

Puhdetyöt suosittuja
Poikkeuksellisen suuren suosion 

saivat puhdetyöt eli käyttö- ja koriste-
esineitten näpräily mitä erilaisimmista 
materiaaleista. Lampunjalkaa, sormus-
ta ja koristelipasta sekä erilaista kippoa 
ja purnukkaa syntyi valtavat määrät. 
Niitä valmistettiin myyntiinkin ja ne 
tekivät hyvin kauppansa. Hienoimmat 
puhdetyöt ovat todellisia käsityötaidon 
huippusaavutuksia, joista keräilijät 
tänään maksavat korkeita hintoja. 

Käyttöesineitäkin valmistettiin val-
tava määrä. Pärekoreja, rekiä, saaveja, 
huonekaluja ja yleensä ottaen kaiken-
laisia tarve-esineitä, joita jokapäiväi-
sessä elämässä tarvittiin, tuotettiin 
Itä-Karjalassa suunnaton määrä. Ne 
kuljetettiin kotiseudulle joko oman 

perheen käyttöön tai suoraan myyntiin. 
Jopa halkoja lähetettiin Itä-Karjalasta 
kotiseudulle. Puhdetyökilpailut oli-
vat suosittuja, ja parhaimmat esineet 
pääsivät näytteille Helsinkiin messu-
halliin. 

Kortinpeluu oli varmasti suosituin 
vapaahetkien harrastus, vaikkei sitä 
harrastuksena pidettykään. Kirjoitta-
minen oli suuressa suosiossa. Suurin 
osa tyytyi kirjoittamaan kirjeitä ko-
tiin tai kirjeystäville, joita oli tarjolla 
runsaasti. Jatkosodan aikana kenttä-
posti kuljetti rintamalta kotiin yli 400 
miljoonaa postilähetystä, pääasiassa 
kortteja ja kirjeitä, mikä osoittaa, että 

Yhdestä puusta veisti Erkki Jalava Limo-
saaressa tällaisen puhdetyön vaimolleen 
28-vuotissyntymäpäivälahjaksi v. 1943. 
Patterin päällikkö olisi halunnut ostaa sen, 
mutta kun kauppaa ei tullut, korpraali Ja-
lava joutui kirvesvarsia veistämään. 

Matti Jalavan albumi
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kirjoitusintoa – ja tarvetta todellakin 
oli.

Innostuneita kirjoittajia oli ”Viis-
kutosessakin” ja niinpä rykmentti 
julkaisi omaa rintamalehteä ”Mottilan 
Sanomat”. Lehden elinkaari jäi kovin 
lyhyeksi, mutta monet innokkaimmat 
jatkoivat kirjoittamistaan.  

Urheilulajien kirjo oli suuri
Urheilua rintamalla harrastettiin 

todella paljon sekä talvisin että suvi-
kelien aikaan. Normaalien siviilila-
jien ohella kilpailtiin ahkerasti myös 
sotilaslajeissa, joiksi silloin laskettiin 
ampuminen, ampumahiihto ja käsikra-
naatinheitto. Yleensä ottaen urheilussa 
kilpailtiin kaikissa lajeissa, jotka sil-
loin Suomessa tunnettiin. Harrastettiin 
pikaluistelua, vesipalloa, voimistelua, 
nyrkkeilyä, painia, maastojuoksua, 

hiihtoa, ampumahiihtoa, lentopalloa, 
jalkapalloa, pesäpalloa, jääpalloa ja 
tietysti yleisurheilua. 

 Musiikki pelasi
Musiikkia harrastettiin rintamao-

loissa ahkerasti. Erilaisia kuoroja ja 
orkestereita syntyi kaikkialle, missä 
miehiä oli. JR 56:lla oli oma orkes-
teri ”Sointu-Motti”. Myös Äänisen 
rannikkopuolustukseen kuuluneissa 
joukoissa perustettiin soittokunta, joka 
kiersi viihdytyskiertueilla. 

Hirvi tärkeintä  
saalista
Metsästys oli hyvin suosittu har-

rastus rintamaoloissakin. Itä-Karjalan 
mittaamattomat ja paikoin hyvinkin 
riistaiset ja neitseelliset erämaat tar-
josivat metsästäjille lähes rajattomat 

Erkki Hannulan albumi

JR 56:n orkesteri Sointu-Motti teki kaksikin kotiseutukiertuetta. Se esiintyi Vakka-
Suomessa mm. Taivassalossa, Uudessakaupungissa, Vehmaalla ja Mynämäessä. 
Tämä kuva on Taivassalosta. Kuvassa 2. vas. yhtyeen yksi laulusolisti vehmaalainen 
Pekka Aaltonen, joka oli tärkeä henkilö yhtyettä koottaessa.
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Rintamalla harrastettiin monenlaista urheilua. Yleisurheilun lisäksi ohjelmassa oli 
mm. eri palloilulajeja.

Kirjoitettiin, luettiin ja tehtiin tuohivirsujakin.

Urho Salmisen albumi

Toivo E. Mattilan (Pyhäranta) albumi
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mahdollisuudet niin pienriistan 
kuin isommankin lihan pyyn-
nille. Aseistus oli kirjava, sillä 
pyynnissä käytettiin kaikkia 
käsiaseita, ja meno oli alussa 
varsin villiä, kun riistaa yritet-
tiin saada hengiltä paitsi soti-
laskivääreillä, myös konepis-
tooleilla, pikakivääreillä ja jopa 
konekivääreilläkin. Haulikoita 
tuotiin rintamalle myöhemmin, 
kun metsästyksestä annettiin 
lähes samanlaisia asetuksia 
kuin Kanta-Suomessakin. In-
nokkaimmat toivat rintamalle 
jahtikoiransakin.

Aluksi metsästys oli varsin 
vapaata ja tarkoituksena oli vain 
hankkia lisäruokaa joukoille, 
mutta jo syksyllä 1942 tuli met-
sästämiseen rajoituksia ja mää-
räyksiä. Käytännössä ei niistä 
juurikaan välitetty, vaan elukka 
otettiin hengiltä milloin vain ja 
missä vain. Eettiset seikat eivät 
lihajahdissa olleet etusijalla.

Tarunhohtoinen metsäpeura 
oli unelmien saalis, mutta vain 
harva mies pääsi kaatamaan 
peuroja normaalin rintamamet-
sästyksen puitteissa. Karhun-
kaatajiksi pääsi muutama. 

Tärkein saaliseläin oli hirvi. Suuri 
osa kaadetuista hirvistä hyödynnettiin 
kaikessa hiljaisuudessa omassa poru-
kassa. Kuten karhuntaljasta, sai myös 
hirvennahasta hyvän hinnan, ja lihaa 
tuotiin lomatuliaisina kotiin suuret 
määrät. Paljon lihaa ohitti kaikessa hil-
jaisuudessa sotapoliisien tarkastukset. 

Jäniksiä oli Itä-Karjalassa paikoin 
hyvin, toisin paikoin taas pupukannat 
olivat hyvin olemattomat. Jäniksen-
nahatkin otettiin visusti talteen ja 
myytiin .

Ketunnahka oli sota-aikana arvos-
saan, ja niinpä rintamametsästäjätkin 
toimittivat revonnahkoja kotiseudulle 
myytäväksi asti. 

Kaikki keinot olivat petojahdeissa 
sallittuja, ja monessa kirjassa kerro-
taankin jahdeista, joissa apuna käytet-
tiin hävittäjiä. Lentokoneista ammut-
tiin myös hirviä, vaikka tällainen jahti 
oli ankarasti kielletty.

Kanalintuja ammuttiin paljon ja 
niitä riitti, mutta vesilintujahdissa 
käytiin vähemmän, sillä sorsan tai 
hanhen ampuminen sotilaskiväärillä 
ei ollut kovinkaan tuottoisaa touhua. 

JR 56:n rankkojen heinäkuun 1941 Kollaan tais-
telujen jälkeen rykmentin miehillä oli elokuussa 
mahdollisuus kokeilla myös Vieljärven kalaisuut-
ta. Vehmaalainen Pentti Vuorisalmi on napannut 
hauen.

Erkki Hannulan albumi
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Joutsenkaan ei aina säilyttänyt höy-
heniään, kun sattui hollille tulemaan, 
vaikka joukahaisjahti olikin kielletty. 
Paitsi aseilla, pyydettiin otuksia myös 
ansoilla. Myös tämä pyyntimuoto antoi 
saalista ihan kohtuullisesti.

Armeija tarvitsi runsaasti ruokaa, ja 
koska sitä oli metsissä tarjolla, perus-
tettiin erityisiä metsästyskomennus-
kuntia, joitten työnä oli hankkia lihaa 
paitsi omalle yksikölle myös myyntiin 
toisille porukoille. Hirvikomennus-
kunnat saattoivat olla reissussa kol-
misen viikkoakin, mutta yleensä ko-
mennus kesti vain muutaman päivän. 

Komennuskunnan kaataman saaliin 
hakivat hevoskyydillä huollon miehet, 
jotka myös pääasiassa saivat käsitellä 
saaliin syömäkuntoon. Jos tilanne 
vain suinkin salli, otti komennuskunta 
yhden hirven tai ainakin hyvän osan 
hirveä omaan käyttöönsä, vaikka 
olikin ankarasti määrätty, että kaikki 
saalisliha oli luovutettava yleiseen 
käyttöön. 

Kalapyydyksistä 
oli puute
Metsästyksen lailla oli joukoissa 

paljon innostuneita kalastajia. Kalas-
tusta harrastettiin kaikissa muodoissa 
aina nuottaamisesta onkimiseen saak-
ka. Vaikeutena oli huutava pyydyspula, 
vaikka kotirintamalta toimitettiinkin 
Itä-Karjalaan verkkoja, nuottia ja ka-
tiskantekotarpeita. 

Oman porukan tarpeisiin kalaa pyy-
dettiin kaikista mahdollisista paikoista 
pikkupuroista ja lampareista lähtien. 
Kevät oli parasta saalisaikaa ja silloin 
nostettiin kautta Itä-Karjalan todellisia 
Pietarin kalansaaliita. Kaikki punali-

haiset kalat luokiteltiin lohiksi. Ääni-
nen antoi punalihaista kalaa parhaiten, 
mutta jalokalaa saatiin kokonaisuutena 
vähän. 

Etenkin isoja haukia miehet pyy-
sivät myös ampumalla ja jahti antoi 
kuulemma hyvin saalista. Aivan oma 
lukunsa oli kalastaminen pionee-
riongella, eli heittämällä veteen joko 
käsikranaatti tai pieni annos trotyylia. 

Opiskeltiin 
ahkerasti
Opiskelu oli suuressa suosiossa 

etenkin vuosien 1942 ja 1943 aikana. 
Monessa joukko-osastossa järjestettiin 
erilaisia kursseja ja vastaavia opinto-
tilaisuuksia ennen kaikkea kielissä ja 
matematiikassa. JR 56:ssakin toimi 
oma ”korpiyliopisto”, jonka opetus-
ohjelma oli monipuolinen.  

Monelta sotaan lähteneeltä olivat 
opinnot jääneet kesken. Niinpä tent-
tikirjoja luettiin ahkerasti, ja ne, jotka 
halusivat, voivat saada myös lukulo-
mia ja tenttien suorituslomia. 

1. Divisioonan joukoissa annettiin 
myös valmennusta niille, jotka pyrki-
vät Upseerikouluun eli Reserviupseeri-
kouluun Niinisaloon. He saivat hyvän 
alkuopetuksen ja menestyivät yleensä 
hyvin UK:n kursseilla. 

Opiskelua olivat myös moninaiset 
täydennyskurssit, joita järjestettiin 
erikoiskoulutuksen saaneille miehille. 
Kurssipaikkana oli usein Lumpuinen 
eli Lumbusin kylä Karhumäen koil-
lispuolella.

Markku Vainio
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Uudenkaupungin Veneveistämöllä v. 
1938 valmistettu Hakkenpään Sahan 
hinaaja oli jatkosodan aikana kolmisen 
vuotta Laatokalla. Vene lienee viety 
sinne silloin, kun Isostakarista siir-
rettiin tykki ja henkilöstöä Laatokan 
Mantsinsaareen.

Mantsinsaaren linnakkeen henkilös-
tö siirtyi Uudenkaupungin edustalla 
olevasta Kustavin Isostakarista heinä-
elokuun vaihteessa 1941 Laatokalle. 
Henkilöstö tiesi lähtiessään, että kul-

Hakkenpää-vene Laatokalla 
jatkosodan aikana

kemiseen tarvitaan paatti, koska ennen 
sotaa toiminut lossiyhteys ei ehkä 
olisi kunnossa. Mantsinsaaren liikenne 
mantereelle hoidettiin Lunkulan saaren 
kautta. Sinne oli tieyhteys. Jatkosodan 
aikana lossiyhteys saatiin toimimaan, 
mutta Hakkenpää oli lähinnä varmis-
tamassa yhteyksiä. Hakkenpää oli 
sotakäytössä, ja veneen perässä oli 
myös sotalippu. 

Vesimatkaa ei Mantsinsaaren ja 
Lunkulan välillä ollut kuin puolisen 

Sotilashammaslääkäri Jaakko Strömmerin kokoelma

Hakkenpään Sahan vene Laatokalla Mantsinsaaren laiturissa. Taustalla näkyy Lun-
kulan saari, jonne oli mantereelta tieyhteys. Vasemmalla näkyy vähän kilometrin 
pituisen Mantsinsaaren penkereen päätä. Oikealla on lossilaituri. Hakkenpää-hinaaja 
oli siirretty Laatokalle lähinnä varmistamaan saarten välisiä yhteyksiä silloin, kun 
lossi ei ole ollut toiminnassa. Sodan jälkeen hinaaja palautettin Hakkenpään Sahalle.
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kilometriä, sillä Mantsinsaareen ra-
kennettiin ennen talvisotaa kilometrin 
pituinen penger, ja lossilaituri. 

Ennen sotia Munkulansaari oli osa 
Salmin kuntaa. Saari on noin 14,5 km 
pitkä ja nelisen kilometriä leveä. Saa-
ressa oli tykkipatteri jo ennen sotia. 
V. 1941 sinne siirrettiin mm. Isosta-
karista yksi tykki. Asevelvollisuutensa 
Kuuskajaskarissa v. 1941 aloittanut 
uusikaupunkilainen sotaveteraani Vil-
jo Saari on ollut siirtämässä Isonkarin 
tykkiä Raumalle, josta se kuljetettiin 
Laatokalle.

Hakkenpää-hinaaja oli valmistettu 
Uudenkaupungin Veneveistämöllä v. 
1938. Siinä oli Wickstöm-mootori. 
Taivassalossa veneen kuljettajana oli 
Erkki Anttila.

Muistitiedon mukaan hinaajan koe-
ajossa keväällä 1938 oli vaikeuksia.  

Vakkasuomalainen sotahistoriaryhmä lähdössä moottoriveneellä Lunkulasta Mant-
sinsaareen v. 2008. Taustalla Mantsinsaari, josta Lunkulan suuntaan on ennen sotia 
rakennettu kilometrin pituinen penger. Mantsissa oli ennen sotia jopa yli 1 700 
asukasta. 2000-luvulla saaressa oli kaksi asukasta.

Meressä vielä jäitä. Jostain syystä 
moottori sammui ja hinaaja lähti 
ajelehtimaan. Juuri ennen karikkoja 
saatiin kone käyntiin ja päästiin jäistä 
pois.

Hakkenpään tiedetään 1950-lu-
vulla hinanneen myös Taivassalosta 
Turkuun lauttaa, jolla vietiin taivas-
salolaisen Unto Vestisen Turun linnan 
kirkkoon tekemät  penkit. Hakkenpään 
Saha myi Hakkenpää-veneen 1960-lu-
vun lopulla Ilpo Virtaselle.

Matti Jalava

Lähteet
Laatokan puolustuksen perinnearkisto (internet)
Matkaviljasen nettisivut
Erkki Marttila
Viljo Saari
Markku Vainio
Veikko Veistinen

Matti Jalavan video
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Valtioneuvoston päätöksellä perustet-
tiin maahamme 20.9.1939 kansanhuol-
toministeriö, joka käsittelisi väestön 
toimeentuloa ja maan talouselämän 
ja taloudellisen puolustusvalmiuden 
turvaamista koskevia asioita.

Se, että uusi ministeriö perustettiin 
jo ennen talvisodan syttymistä, kertoo 
selvää kieltä siitä, että maan ylimmässä 
johdossa pelättiin – tai tiedettiin tai 
uskottiin – Suomen joutuvan sotaan 
tai ainakin jonkinasteiseen konfliktiin 
Neuvostoliiton kanssa. Itänaapurin 
vaatimista alueluovutuksista olivat 
neuvottelut edelleenkin meneillään, 
ja naapurin pääneuvottelija Boris 
Jartsev ei antanut milliäkään periksi 
esittämistään vaatimuksista. Ne hän 
oli ensimmäisen kerran esittänyt Suo-
melle jo vuotta aikaisemmin. 

Kansanhuoltoministeriö oli välttä-
mätön paha, pakon sanelema asia, sillä 
ilman valvottua säännöstelyä ei Suomi 
olisi pystynyt pitämään sotavuosina 
yllä toimivaa talouselämää, ruokki-
maan kansalaisiaan ja huoltamaan 
taistelevan armeijan tarpeet. 

Ensimmäiseksi kansanhuoltominis-
teriksi nimitettiin Rainer von Fieandt. 
Hän oli ministerinä ensin Cajanderin 
kolmannessa hallituksessa ja jatkoi 
samalla ministerinpestillä Risto Rytin 
ensimmäisessä hallituksessa maalis-
kuun lopulle 1940 saakka.

Kansanhuoltoministeriöllä oli alusta 
lähtien kansan keskuudessa kyseen-
alainen maine, sillä se rajoitti tuntu-
vasti ihmisten elämää lukemattomilla 
määräyksillä ja velvoitteilla. Kaksi 
ensimmäistä vuotta ministeriö tuli 
toimeen yhdellä ministerillä, mutta 
tehtävämäärän jatkuvasti paisuessa 
jatkosodan sytyttyä asetettiin ministe-
riöön toinenkin ministeri ja vielä myö-
hemmin kolmas, joten parhaimmillaan 
ministeriön johdossa oli peräti kolme 
ministeriä. 

Maa oli jaettu 13 kansanhuoltopii-
riin ja jokaisessa kunnassa oli kansan-
huoltolautakunta. Taivassalo kuului 
Turun piiriin. Lautakunnat aloittivat 
toimintansa syksyn 1939 kuluessa tai 
viimeistään alkuvuonna 1940. 

Taivassalon lautakunnan ensimmäi-
nen puheenjohtaja oli kauppias Valde 
Vaurio. Hänen puheenjohtajuutensa 
jäi lyhyeksi siksi, että hänellä oli yksi-
tyiskauppa Hakkenpäässä, eikä pidetty 
sopivana, että kauppias on säännös-
telyasioissa kunnan korkein päättäjä. 

Lautakunnan johtoon tuli Vaurion 
jälkeen Saara (Vilson) Rautio. Hän 
toimi aluksi lautakunnassa toimisto-
työntekijänä. Hän otti tehtävän vastaan 
vastentahtoisesti, mutta kun Turun 
kansanhuoltopiirin johtaja Martimo 
pyysi häntä painokkaasti ottamaan 
puheenjohtajuuden vastaan, niin Saara 
Rautio suostui asiaan.

Kansanhuolto piti huolen 
siitä, että kansa tuli toimeen 
ja maan talouselämä pyöri
Jatkosodan aikana kaikki tärkeimmät 
elintarvikkeet ja kulutustavarat olivat kortilla
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Kansanhuoltoministeriö lakkautet-
tiin vuoden 1949 lopulla, jolloin sen 
tehtävät jaettiin eri ministeriöiden 
kesken. 

Talvi- ja jatkosodan aikana toimivat 
kansanhuoltoministereinä Rainer von 
Fieandt, Väinö Tanner, Väinö Koti-
lainen, Väinö Arola, Henrik Ramsey, 
Siivo Kantola, Toivo Ikonen, Kaarle 
Ellilä, Jalo Aura, Kalle Jutila ja Eero 
A. Wuori.

Säännöstely alkoi 
syyskuun lopulla 1939
Kulutustavaroiden säännöstely 

alkoi heti, kun ministeriö saatiin 
toimintakuntoiseksi. Ensimmäiseksi 
säännöstelyn piiriin tulivat nestemäiset 
polttoaineet ja voiteluöljyt syykuun 
lopulla 1939. Lokakuussa, jolloin alkoi 
YH, tulivat säännöstelyn piiriin sokeri 
ja kahvi. 

Samalla alkoi kymmenkunta vuot-
ta kestänyt ostokorttiralli, joka vaati 
kärsivällisyyttä sekä ostajilta että 
myyjiltä. Käyttöön tuli kymmeniä 
erilaisia ostokortteja, joitten kanssa 
pelaaminen ostotilanteessa oli hermoja 
kysyvää työtä.

Talvisodan aikana ei uusia tava-
roita joutunut säännöstelyyn, mutta 
toukokuussa 1940 oli viljatilanne niin 
huolestuttava, että leipäviljat oli otet-
tava säännöstelyn piiriin. Leipäkortit 
tulivat käyttöön ja olivat voimassa 
koko jatkosodankin ajan. 

Kesä 1940 sujui säännöstelyn kan-
nalta rauhallisesti, mutta syyskuussa 
ministeriö otti säännöstelyyn kaikki 
ravintorasvat ja maidon. Lokakuussa 
samana vuonna kaikki ulkomaiset he-
delmät, niin tuoreet kuin kuivatutkin 
sekä saippua, vaatetuotteet ja jalki-

Taivassalon museo

Kansanhuoltoasioissa työskenetelevät tässä vas. Terttu Salmela, Veli Valtonen, 
Terttu Äikäs ja Saara Rautio.
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neet tulivat säännöstelyn piiriin. – Ja 
ostokorttimäärä kasvoi kasvamistaan! 

Kuukautta myöhemmin olivat vuo-
rossa liha ja perunajauhot. Talvikausi 
sentään selvittiin ilman uusia rajoituk-
sia, mutta maaliskuussa säännöstely 
iski kananmuniin. 

Tämän jälkeen säännöstelytahti 
rauhoittui, ja vaikka jatkosota alkoi, 
ei uusiin säännöstelymääräyksiin ollut 
tarvetta ennen kuin lokakuussa 1941, 
jolloin alkoi marmeladien ja mehujen 
säännöstely. 

Talven 1942 aikana ruokapula äityi 
todella pahaksi ja puutetta oli kaikesta. 
Niin siviilissä kuin rintamaoloissakin 
kävi eväs niukaksi ja etenkin viljasta 
oli huutava pula. Syksyn perunasato jäi 
pieneksi, sillä miehet olivat sotatyössä 
ja etenemisvaihe oli kiivaimmillaan, 
eli ei voitu päästää riittävästi miehiä 
maatalouslomille perunannostoon. 

Perunoiden kanssa kuitenkin tultiin 
jotenkin toimeen, mutta elokuussa 
1942 oli perunatkin pantava sään-

nöstelyyn, kun vanhat perunat olivat 
maasta loppumassa ja uusi sato vasta 
tuloillaan.

Lokakuussa 1942 joutui tupakoi-
va kansa koville, sillä kortille pan-
tiin kaikki tupakkatuotteet. Tupakan 
korttiannos oli niin pieni, että ne 
tupakkamiehet, joilla oli mahdolli-
suus, aloittivat kessun viljelyn. Kessu 
viheriöi niin kotirintamalla kuin Kar-
jalankannaksella ja Itä-Karjalassakin 
rintamaoloissa. 

Tupakka oli viimeinen tuote, joka 
jatkosodan aikana pantiin kortille. 
Tupakan säännöstelyyn tulon jälkeen 
kattoi säännöstely käytännössä kaikki 
tärkeimmät elintarvikkeet, nautinto-
aineet ja kulutustavarat. Säännöstelyn 
purku aloitettiin sodan jälkeen olojen 
hiljalleen kohentuessa, mutta vielä 
1950-luvun alkuvuosina oli osittainen 
säännöstely voimassa. 

Markku Vainio
 

Taivassalon museo

Taivassalon kansanhuoltoon liittyviä tehtäviä hoitavat tässä vas. Veli Valtonen, 
Saara Rautio, Terttu Äikäs ja Elmi Holmroos.
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Tukijoille kiitos!
Vuonna 2010 käynnistynyt, viisi erillistä  matrikkelia käsittävä hanke on tietojen 
keräämisen osalta hoidettu pääosin talkoovoimin. Talkootunteja on kesään  2013 
mennessä kertynyt noin 9 000.

Valmiiksi on saatu Lokalahden matrikkeli lokakuussa 2012, Pyhämaan-
Pyhärannan matrikkeli joulukuussa 2012 ja Uudenkaupungin huhtikuussa 2013. 
Tämän Taivassalon matrikkelin jälkeen on vielä vuorossa Vehmaan matrikkeli. 

Yhdistys on saanut taloudellista tukea yhteisöiltä ja yksityisiltä. Materiaa-
lin keräämisestä ja digitoinnista aiheutuneisiin kuluihin on saatu Maaseudun 
kehittämisrahasto Ravakan tuki. Sen lisäksi kirjan painamista ovat avustaneet 
lukuisat   yhteisöt ja yksityiset, joista yhdistys lausuu parhaat kiitokset. 

Alla olevaan luetteloon on koottu lahjoittajia, joitten tuen voidaan katsoa 
kohdistuvan Taivassalon matrikkeliin.

Kalannin Säästöpankki
Kalaset Oy
Khimaira Oy
Lions Club Taivassalo
Länsi-Rannikon Kala
Seger Oy
Turun Osuuskauppa
Uudenkaupungin Sanomat
Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran 
säätiö

Vakka-Suomen Lähivakuutusyhdistys
Vakka-Suomen Nuorisosäätiö
Vakka-Suomen Puhelin Oy
Vakka-Suomen Sanomain kuntayh-
tymä
Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö
Vihannes-Laitila Oy

Taloudellinen tuki hankkeelle on ollut myös se, että yhdistys on saanut mak-
sutta käyttää Taivassalon kunnantoiimiston monistamon palveluja. Samanlainen 
etu on ollut Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Vehmaan kunnantoimistoissa. 

Taloudellisen tuen ohella matrikkelihanke on saanut myös muuta myötätuntoa.  
Seurakunnat ovat olleet tukemassa hanketta avustamalla tietojen saamisessa 
ja tarjoamalla esim. Lokalahden matrikkelin julkistamisjuhlaan tilat maksutta, 
kuten Pyhärannassa ja Uudessakaupungissakin vastaavassa tilaisuudessa tapah-
tui. Taivassalon kunnan palkkalistoilla oleva henkilö on tehnyt valtavasti työtä 
erilaisten matrikkeliin liitytyvien valokuvien etsimisessä. Taivassalon talkoo-
ryhmään kuuluva henkilö on korvauksetta digitoinut suuren määrän valokuvia.

Kansallisarkiston (sota-arkisto) apu on ollut joustavaa, kun yli 4000 veteraanin 
kantakortit on haettu esille. Kantakorttien tarkastus saatiin tehdyksi arkistossa 
edullisesti, kun vehmaalaissyntyinen Helsingissä asuva henkilö hoiti sen pää-
asiassa ”työelämään valmennuksena”, mikä oli yhdistykselle maksutonta.

Tärkeä osa tukijoita ovat myös ne kirjoittajat, jotka ovat maksutta tai pienillä 
korvauksilla antaneet kirjoituksiaan matrikkeleihin.

Jo valmistuneitten matrikkelien myyntityö on myös saatu hoidetuksi ilman 
provisioita, mistä kiitokset myyntiä hoitaneille.
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Matrikkelin tietojen keräämisestä
Taivassalossa oli aktiivinen keräysryhmä, joka talkooperiaatteella keräsi matrikkelin 

henkilötietoja ja valokuvia sekä avusti kirjoitusten hankinnassa. Matrikkelin toimittaja 
sai Taivassalosat myös suuren määrän valokuvia valmiiksi konekielisinä.

Taivassalon ryhmän vetäjänä on ollut Aapo Angervo, joka on myös hoitanut yh-
teyksiä matrikkelin toimittajaan lukuisilla käynneillään Uuteenkaupunkiin. Ryhmä 
on kokoontunut työn puitteissa Taivassalon kotiseutuarkistossa, ja molemmat paik-
kakunnan pankit, Taivassalon Osuuspankki ja Kalannin Säästöpankki, ovat antaneet 
neuvottelutilojaan ryhmän käyttöön.

Matrikkliryhmä on tehnyt työnsä aktiivisesti, ja kukin on kykyjensä mukaan hank-
kinut tietoja koko keräysajan. Ryhmän ja tukijoiden panos kokonaisuutena ottaen on 
kiitoksen arvoinen, mutta muutamat henkilöt ovat kyllä erikoistunnustuksen ansainneet: 
Birgitta Tommila-Kaivola, Liisa Salminen, Kyllikki Fagerström, Aapo Angervo, Jarmo 
Martinsuo, Aulis Penttinen, Riitta Särkilahti, Tapani Lahdenperä.

Ryhmän vetäjä Aapo Angervo sai omassa työssään suurta apua Taivassalon koti-
seutuarkiston hoitajalta Kyllikki Fagerströmiltä, ja Angervo on korostanut keräystyön 
loppuvaiheessa Liisa Salmisen ja Birgitta Tommila-Kaivolan panosta tietojen keruussa, 
sillä molempien erinomainen paikkakuntatuntemus on ollut korvaamatonta. Varsinkin 
matrikkelityön ”kalkkiviivoilla” Aapo Angervo haluaa korostaa Birgitan suurta aktii-
visuutta ja jaksamista, sillä ilman Birgitan tekemiä pitkiä työpäiviä kirjan kokonaisuus 
ei olisi sitä, mitä se on.

Aapo Angervo haluaa lausua kiitoksensa myös Taivassalon kunnalle, sillä kunnan 
mahdollistama keruutietojen monistus aina keräyksen edetessä on ollut taloudellisti 
erittäin merkittävä.

Raumalainen sotahistorijoitsija Markku Vainio ja helsinkiläinen everstiluutnantti 
evp. Lauri Väättänen ovat kirjoittaneet matrikkeliin useita asiantuntevia kirjoituksia.

Taivassalon keräysryhmää palaverissaan kesällä 2011. Edessä vas. Jarmo Martinsuo, 
Aulis Penttinen, Riitta Särkilahti, Aapo Angervo ja Birgitta Tommila-Kaivola. Tässä 
palaverissa ei ollut mukana aktiivinen työskentelijä Liisa Salminen. Myös Kyllikki 
Fagerstömin työ tapahtui pääasiassa Taivassalon kotiseutuarkistossa. 

Kuva Matti Jalava
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