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Pyhämaalaiset ja 
pyhärantalaiset 

sodissa 1939 - 1945
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 Vanhan sanonnan mukaan uuden sodan 
siemen kylvetään edellisen rauhan-
teossa. 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 hy-
vällä tolalla tultaessa 1930-luvun puoli-
väliin, mutta taustalla eli kuitenkin koko 
ajan epäilys Neuvostoliiton luotettavuu-
desta. Epäilys osoittautui täysin aiheelli-
seksi sen jälkeen, kun Euroopassa alkoi 
tapahtua suuria asioita Hitlerin päästyä 
valtaan Saksassa 1933. Kommunistinen 
diktatuurivaltio odotti hiljaa suotuista 
aikaa suunnitelmiensa toteuttamiselle. 
Sen tarkoitusperistä Suomen suhteen 
päästiin lopullisesti selville kevään ja 
kesän 1938 aikana, kun Neuvostoliiton 
Helsingin lähetystön virkailija Boris 
Jartsev taivutti Suomen neuvottele-
maan kanssaan. Tällöin kävi Suomelle 
selväksi, 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 suhteessa 
ala-arvoinen. Laiminlyönnit maksettiin 
sitten talvisodassa suomalaisen sotilaan 

verellä. Kesällä 1939 valtakunnan johto 
heräsi jossain määrin ja Karjalan kan-
nasta linnoitettiin kiireisesti vapaaehtoi-
sin voimin. Elokuussa 1939 armeijasta 
siviiliin päässet ikäluokat kutsuttiin 
takaisin palvelukseen heti syyskuun 
alussa, kun Saksa oli hyökännyt Puo-
laan 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. päivä 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, missä 

ollaan, kutsuttiin lokakuun alkupuolel-
la asekuntoiset miehet Ylimääräisiin 
Harjoituksiin, mikä käytännössä tar-
koitti sitä, että puolustusvoimissamme 
toteutettiin täysimittainen liikekannal-
lepano. Lokakuun puolivälistä alkaen 
olivat joukkomme pohjoisinta Suomea 
lukuun ottamatta siirtyneet suunnitelmi-
en mukaisille puolustuslinjoille. YH:n 
(Ylimääräiset Harjoitukset) aikana 
jatkettiin kuumeisesti linnoitustöitä 
kautta rajaseudun, erityisesti Karjalan 
kannaksella, mutta läheskään kaikkea 
ei ehditty ennen sotaa saada valmiiksi.

Talvisota ja sen taustoja
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Neuvottelut Moskovassa eivät edis-
tyneet, sillä Neuvostoliitto pelkästään 
saneli, mitä se vaati. Joka kerta suoma-
laiset voivat vain todeta, että ehdot ovat 
liian kovat, eikä niihin voida alistua. 
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 punatykistö 
itse. Neuvostoilmavoimat loukkasivat 
useita kertoja Suomen ilmatilaa ja 27. 
marraskuuta Neuvostoliitto sanoi yksi-
puolisesti ja sopimuksen vastaisesti irti 
hyökkäämättömyyssopimuksen. 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 tukevia 
joukkoja. Aunuksen Karjalasta lähti 
hyökkäämään 8. Armeija, johon kuului 
kuusi divisioonaa ja kaksi panssaripri-
kaatia. Vienan Karjalassa oli valmiiksi 
keskitettynä viisi divisioonaa käsittänyt 
9. Armeija. Murmanskissa oli taistelu-
valmiina 14. Armeija, jonka vahvuus oli 
kolme divisioonaa. Joukkojen aseistus 
ja kalustus oli omaan armeijaamme 
verrattuna kuin toiselta planeetalta. Ma-
teriaalista ei hyökkääjällä ollut pulaa.

Massiivista ylivoimaa oli Karjalan  
kannaksella torjumassa Kannaksen Ar-
meija komentajanaan kenraaliluutnantti 
Hugo Österman. Armeija käsitti kaksi 
armeijakuntaa. Läntisellä kannaksella 
oli kenraaliluutnantti Harald Öhquistin 
komentamana II Armeijakunta, johon 
kuului kolme divisioonaa sekä ns. suo-
jajoukot, neljä prikaatia ja joitakin eril-
lisiä pataljoonia. Itäisellä kannaksella 
oli kenraalimajuri Erik Heinrichs kak-
sidivisioonaisen III Armeijakuntansa 
kanssa. Laatokan ja Joensuun välisellä 
alueella oli IV Armeijakunta, jota ko-
mensi kenraalimajuri Juho Heiskanen. 
AK:n vahvuus oli kaksi divisioonaa ja 
muutama erillinen pataljoona. Pohjoi-
simpana oli vastaanottavana 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 olivat 
totaalisesti alakynnessä tuhansia konei-
ta käsittäneen punaisen ilma-armadan 
edessä. Panssariaseemme oli olematon, 
hyökkääjällä sen sijaan huippumoderni 
tuhansia panssareita käsittänyt iskuvoi-
ma. Oma kenttätykistömme oli merki-
tyksetön verrattuna punatykistöön. Ty-
kistömme ampui talvisodassa yhteensä 
noin 470 000 laukausta. Punatykistö 
ampui saman määrän esim. Summaa 
murtaessaan parissa päivässä.

Maailmalla uskottiin Suomen niskan 
taittuvan muutamassa päivässä, mutta 
kuten tiedetään, toisin kävi. Talvisota 
kesti 105 päivää, eikä puna-armeija 
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päässyt koskaan tavoitteeseensa. Hel-
sinki ja Suomi jäivät valloittamatta, 
vaikka hyökkääjä vahvemman oikeu-
della ryöstikin meiltä suuret maa-alueet 
ja ajoi ikimuistoisilta asuinsijoiltaan pa-
koon yli 420 000 ihmistä. Suomalaisia 
kaatui tai menehtyi muuten, tai katosi 
talvisodassa lähes 27 000. Kotirintaman 
pommituksissa sai surmansa noin 1000, 
haavoittui pahoin yli 500 ja lievästi noin 
1300 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 suh-
tauduttava epäillen, kun tiedetään jok-
seenkin tarkasti miten paljon vihollisia 
kaatui eri taistelupaikoilla. Pelkästään 
Suomussalmella suomalaiset hautasivat 
keväällä 1940 noin 22 000 kaatunutta 
venäläistä. Suurimmat tappioluvut on 
kertonut 1960-luvun alussa silloinen 
Neuvostoliiton kommunistisen puo-

lueen pääsihteeri 
Nikita Hrustshev, 
jonka salaa län-
teen tuodut ja jul-
kaistut muistel-
mat ilmoittavat 
puna-armeijan 
menet täneen tal-
visodassa lähes 

miljoona miestä. 
Puna-armeijan kalustotappiot olivat 

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

Talvisodan toisena päivänä Stalin 
perusti ns. Terijoen hallituksen, jonka 
kanssa se paria päivää myöhemmin sol-
mi ystävyys- ja avunantosopimuksen. 
Hallituksen oli tarkoitus murtaa suo-
malaisten henkinen vastarinta. Mutta 
toisin kävi. Suomessa tälle lähinnä vain 
paperilla toimineelle kansanhallituksel-
le naurettiin ja irvailtiin avoimesti, eikä 
se maailmallakaan saanut tukea mis-
tään. Hallituksen johtoon Stalin asetti 
vapaus sodan aikana 1918 Neuvostoliit-
toon loikanneen Otto Ville Kuusisen, ja 
ministereiksi joko suomalaisloikkareita 
tai karjalaisjuurisia kommunisteja. 
Terijoen hallitus osoittautui varsin 
pian virheratkaisuksi ja riippakiveksi 
Stalinille. Stalin hautasikin kaikessa 
hiljaisuudessa tämän hallituksensa tam-
mikuun 1940 aikana.

Talvisodan aikais-
ta Suomussalmen 
sotasaalista 26. 
Autokomppanian 
sotilaan albumista.

Heimo Armas Lehden albumi
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Tolvajärven voitto 
esimerkkinä
Talvisodassa alivoimainen Suomi 

pärjäsi hyvin, vaikka aluksi näytti-
kin siltä, että loppu tulee pikaisesti. 
Suojajoukot vetäytyivät suunnitellus-
ti pääpuolustuslinjalle aiheuttaen jo 
tässä vaiheessa hyökkääjälle raskaat 
tappiot. Ensimmäinen suuri voitto 
saatiin joulukuun puolivälissä Tolva-
järvellä, missä eversti Paavo Talvelan ja 
everstiluutnantti Aaro Pajarin johdolla 
lyötiin täydellisesti vihollisen 193. 
divisioona. Tämä voitto oli henkisesti 
ja moraalisesti hyvin merkittävä koko 
taistelevalle armeijallemme. Tolvajärvi 
näytti, että ylivoimainen vihollinen on 
lyötävissä. Suomussalmella tuhottiin 
täysin vihollisen ukrainalainen 44. divi-
sioona Raatteen tielle ja Juntusrannasta 
kirkonkylään saakka tunkeutunut 163. 
divisioona sai melkein saman kohtalon. 
Laatokan koillispuolen kuuluisissa mot-
titaisteluissa 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 torjumaan 
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 toi-
sensa jälkeen iskettiin takaisin niin, että 
13.3.1940 mennessä vihollinen oli saa-
nut aluetta haltuunsa syvimmilläänkin 
vain parin kilometrin verran. Taipaleen 
Keljan taistelussa jouluna 1939 vihol-
liselle tuotettiin synkän raskaat tappiot 

ja torjuttiin sen pääsy yli Suvannon 
Vuoksi-linjan pohjoispuolelle. Suvan-
non jäälle jäi tuhansia punasotureita. 
Sodan kahden viimeisen viikon aika 
Äyräpäässä ja Vuosalmella pystyttiin 
itsekin raskaat tappiot kärsien estämään 
vihollisen pääsy pitemmälle Suomeen. 

Ankaria taisteluita 
Mannerheim-linjalla
Läntisellä kannaksella käytiin ankarat 

taistelut Summassa ja Muolaan alueella, 
ns. Mannerheim-linjalla. Joulukuussa 
vihollisen hyökkäykset torjuttiin kautta 
linjan, mutta kun vihollinen käynnisti 
läpimurtoon tähtäävän murskaavan 
massiivisen hyökkäyksensä helmikuun 
alussa 1940, jouduttiin Summassa 
ahtaalle. Väsyneet ja harvalukuiset 
puolustajat eivät puutteellisesti va-
rustettuina pystyneet enää torjumaan 
moninkertaista ylivoimaa, 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 tap-
pioista hiukkaakaan piittaamatta läpi 
ja niin suomalaisten oli lähdettävä 
vetäytymään. Vetäytyminen toi puo-
lustajat taisteluja käyden Viipuriin, 
Viipurinlahdelle ja Vuoksen linjalle asti. 
Viimeiset ratkaisevat taistelut käytiin 
Kannaksella Viipurinlahdella ja sen län-
sirannalla Säkkijärven pitäjän alueella.   
Loppuun 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 aselepo 
tuli yhdennellätoista hetkellä.

Markku Vainio



242 243

Puna-armeijan päästyä läpimurtoon 
helmikuun puolivälissä 1940 Summan 
Lähteen lohkolla alkoivat tapahtumat 
läntisellä Karjalan kannaksella muuttua 
nopeasti. Omat joukkomme perääntyi-
vät ensin väliasemaan ja jatkoivat taka-
asemaan lähes pysähtymättä. Vihollinen 
pyrki murhaavan ylivoimansa turvin 
saamaan haltuunsa Viipurin ja sen jäl-
keen koukkaamaan suomalaisjoukkojen 
selustaan. 

Toisena tavoitteena vihollisella oli 
Viipurinlahden länsiranta, jossa sen 
tarkoituksena oli katkaista Säkkijär-
vellä Helsinki – Hamina – Viipuri 
-maantie, joka oli Kannaksella olevien 
joukkojemme päähuoltoreitti. Maantien 
haltuun saaminen olisi myös avannut 
suoran hyökkäysväylän Helsinkiin.

Vihollinen keskitti Koiviston saarien 
kautta valtaisat voimat Viipurinlahden 
suulle ja myös lahden itärannalle sen 
jälkeen, kun se oli saanut itärannan hal-
tuunsa. Paine Viipurinlahdella kasvoi 
kasvamistaan.

Puolustusjärjestelyt 
laiminlyöty karkeasti
Oma sodanjohtomme piti alusta 

saakka Viipurinlahtea toisarvoisena 
taistelualueena, eikä uskonut, että 
vihollinen pyrkisi hyökkäämään yli 
Viipurinlahden jääkentän. Silloisen 
rannikkopuolustuksen oppien mukaan 
katsottiin, että jää muodostaa merelle 
jonkinlaisen suojaavan vaipan, mikä 
mukamas estäisi ylimenohyökkäykset 
talvella. Sodanjohtomme katsoi, että 

suurhyökkäys Viipurinlahdella olisi 
puna-armeijalle aivan liian riskialtis 
yritys ja käytännössä lähes mahdoton 
vaihtoehto. Viipurinlahden puolustus oli 
suunniteltu vain kesäajan oloja varten. 
Linnoitustöitä ei ollut tehty käytännössä 
lainkaan. Tiivistetysti voi sanoa, että 
alueen puolustusjärjestelyt oli karkeasti 
laiminlyöty. Tämän saivat joukkomme 
tuta talvisodan kahden viimeisen viikon 
aikana.

Länsi-Kannaksella hyökkäsi vi-
hollisen 7. Armeija. Sodanjohtomme 
yllätykseksi vihollinen suuntasi peräti 
kuusi divisioonaa Viipurinlahden yli-
menohyökkäykseen helmikuun lopulla 
1940. Valtaisan operaation mahdollisti 
se, että jää Viipurinlahdella oli lä-
hes metrin paksuinen ja kantoi hyvin 
raskaimmankin kaluston aina hyök-
käysvaunuja ja kenttätykistöpatteristoja 
myöten. Vihollisen 28. Armeijakuntaa, 
johon hyökkäävät divisioonat kuului-
vat, komensi prikaatinkomentaja Pavel 
Kurotskin. Suomalaiset olivat oppineet 
tuntemaan hänet siitä, että hänen jouk-
konsa hyökkäsivät aina pimeällä. Niin 
myös Viipurinlahdella.

Komentosuhteet  
täysin sekaisin
Viipurinlahdella olivat suomalaisten 

komentosuhteet pahan kerran sekaisin. 
Sodan alusta saakka Viipurin lohkolla 
puolustuksessa olleet merivoimien 
alaiset joukot, joita komensi eversti 
Arvo Lyytinen, alistettiin 18.2. suo-
raan Kannaksen armeijalle, mutta tämä 

Viipurinlahden ratkaisutaisteluissa 
talvisodan lopulla oli myös 
Pyhärannan ja Pyhämaan miehiä
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alistussuhde ei tilannetta auttanut ja 
hätäpäissä joukot alistettiin 27.2. Vii-
purinlahden pohjoisosia puolustaneelle 
4. Divisioonalle. Kaikki oli kuitenkin 
edelleenkin sekaisin ja niinpä heti seu-
raavana päivänä 28.2. muodostettiin 
Viipurin Rannikkolohkon nimen saanut 
yhtymä, mutta tämäkään uudistus ei 
tilannetta selkeyttänyt. Epätoivoisessa 
tilanteessa seuraavana päivänä yhtymä 
nimettiin Rannikkoryhmäksi ja 1.3. 
ryhmän komentajaksi tuli Lapissa erin-
omaisesti toiminut kenraalimajuri Kurt 
Martti Wallenius. Hän osoittautui oitis 
vääräksi valinnaksi, kykenemättömäksi 
johtamaan sotatoimia aivan erilaisissa 
oloissa kuin Lapissa. Niinpä 3. maa-
liskuuta Wallenius sai lähteä ja hänen 
tilalleen tuli Yleisesikunnan päällikkö 
kenraaliluutnantti Karl Lennart Oesch.

Alemmat johtosuhteet olivat koko 
alueella niin sekaisin kuin vain olla 
ja voi. Kaikkina aikoina eivät miehet 
tienneet, mihin osastoon kuuluivat tai 
kuka heitä johti. Viestikalustoa ei ollut 
läheskään riittävästi eivätkä viestiyhtey-
det toimineet paikoin lainkaan. Ainoa 
toimiva yhteys olivat taistelulähetit. 

Täydennysjoukoissa  
Pyhärannan ja Pyhämaan 
nostoväen ikämiehiä
Kun ylin sodanjohto viimeinkin tajusi 

Viipurinlahden merkityksen puolustus-
taistelulle, ruvettiin alueelle nopeasti 
haalimaan täydennysjoukkoja kaikilta 
rintamanosilta aina Lappia myöten. 
Laatokan koillispuolen taisteluistakin 
irrotettiin Ratsuväkiprikaatin pääosat 
Viipurinlahdelle. Rannikko- ja meri-
puolustuksesta muodostettiin nopeasti 
hyvin sekalaisia erillisiä pataljoonia, 
jotka nopeasti siirrettiin Viipurinlah-
delle. Tällainen pataljoona koottiin 
myös Meripuolustuksen Turun lohkolta. 

Pataljoona koottiin Kemiössä Turun 
seudun ja Satakunnan merivoimien ja 
rannikkotykistön matruuseista ja tyk-
kimiehistä. 

Tässä joukossa oli myös pyhäran-
talaisia ja pyhämaalaisia 1900-luvun 
alussa syntyneitä nostoväkeen kuulu-
neita ikämiehiä. Suurin osa heistä oli 
rannikkotykistön miehiä, jotka pal-
velivat rannikkolinnakkeilla. Miesten 
peruskoulutus oli kirjava, osin jopa 
olematon. Jalkaväkikoulutusta ei ennen 
Viipurinlahdelle siirtoa ehditty miehille 
antaa kuin nimeksi. Pataljoonan ko-
mentajaksi määrättiin kapteeni Väinö 
Hällfors ja hänen mukaansa pataljoona 
sai nimensä, Pataljoona Hällfors. Vas-
taavanlaisia pataljoonia koottiin myös 
Kotkan seudulta ja Helsingistä. 

Pataljoona Hällfors siirrettiin Vii-
purinlahdelle 24.2.1940. Neljä päivää 
myöhemmin osa pataljoonasta siirtyi 
eturintavastuuseen Tuppuransaareen ja 
Teikarin saareen luutnantti K. Korhosen 
komennossa. 

Pahimpaan paikkaan
Vihollinen aloitti ylimenoyrityksen-

sä Tuppuraa ja Teikarin saarta vastaan 
aamuyöllä 2. maaliskuuta. Vihollinen 
eteni kahden vahvennetun rykmentin 
voimin Uuraasta ja Viipurinlahden 
itärannan niemistä kohti mainittuja saa-
ria. Mitenkään liioittelematta voidaan 
sanoa, että meripuolustuksesta kootut 
pataljoonat joutuivat heti pahimpaan 
mahdolliseen paikkaan. 

Täysin taistelukokemusta vailla ole-
vat miehet joutuivat ottamaan vastaan 
monin verroin ylivoimaisen vihollisen 
rynnistykset vain jalkaväen kevyitten 
aseiden tulella. Saarten puolustajia 
pystyi tukemaan vain yksi 305-millinen 
tykki lahden länsirannalta Ristiniemestä 
ja silläkin oli käytettävissään vain vai-
vaiset 60 laukausta! Tuppurassa ollut 
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kiinteä vanha rt-patteri ampui omat 
ammuksena nopeasti loppuun, eikä 
siitä ollut puolustukselle käytännössä 
juurikaan apua. 

Vihollinen piiritti Tuppuran pans-
sarivaunuillaan ja keskitti saareen an-
karan epäsuoran tulen. Kivikkoisessa 
rantamaastossa tulen teho oli hyvin 
tappava, sillä sirpalevaikutus oli suuri. 
Iltapäivällä 3.3. Tuppurassa vielä elossa 
olleet puolustajat joutuivat jättämään 
saaren ja murtautuivat länteen lahden 
länsirannalle. Puolustajat kärsivät Tup-
purassa kovat tappiot, sillä menetykset 
olivat peräti 32,5 prosenttia miehistö-
vahvuudesta.

Teikarin saaressa tilanne oli yhtä 
paha, mutta tankkejaan ei vihollinen 
kyennyt tätä saarta vastaan käyttämään 
yhtä tehokkaasti kuin Tuppuraa vastaan. 
Teikariin 2.3. aamuyöllä hyökänneet 
viholliset kyettiin iltaan mennessä vas-
tahyökkäyksin lyömään pois saaresta, 
mutta kovin omin tappioin. Vihollinen 
valtasi saaren kuitenkin nopeasti takai-
sin ja sai sen lopullisesti haltuunsa. 

Kun tilanne kuitenkin kävi kestä-
mättömäksi, antoi Teikarin alalohkon 
komentaja puoliltaöin 4.3. joukoille 
luvan vetäytyä lahden länsirannalle, ja 
joukot vetäytyivätkin Säkkijärven Vila-
niemeen. Teikarin saari yritettiin vielä 
saada takaisin, mutta hyökkäysvoima 
oli aivan riittämätön. 

Vilaniemeen vetäytyneet puolustivat 
sinnikkäästi aluettaan, mutta murskaa-
van ylivoiman edessä miesten kestävyys 
petti ja osa joukoista pakeni pakokau-
hun vallassa syvemmälle manterelle, 
aina Säkkijärven kirkonkylään saakka. 
Tämän jälkeen Pataljoona Hällfors 

vedettiin rintamavastuusta uudelleen 
kokoamista ja lepoa varten Säkkijär-
ven kirkonkylään. Taistelutoimintaan 
ei pataljoona enää 7.3.1940 jälkeen 
osallistunut.

Saatuaan haltuunsa Viipurinlahden 
suuret saaret oli vihollisella jäätä pitkin 
avoin tie Viipurinlahden länsirannalle 
kahteen pitkään niemeen, Häränpää-
niemeen ja Vilaniemeen. Vihollinen 
keskitti tuekseen yötä päivää uusia 
joukkoja, joita ei avoimelta jäältä pys-
tytty tuhoamaan siitä yksinkertaisesta 
syystä, että vähäisellä tykistöllä ei ollut 
riittävästi ammuksia eikä ilmavoimilta 
riittänyt koneita Viipurinlahdelle. 

Lopputulos oli näin ollen arvatta-
vissa; vihollinen sai parissa päivässä 
pysyvän sillanpään Säkkijärven ranni-
kolle ja sai katkaistuksi valtamaantien. 
Talvisodan päättyessä puna-armeijalla 
oli aloite hallussaan kautta Viipurinlah-
den rintamaa. Suomalaiset eivät enää 
maaliskuussa kyenneet yhtenäiseen 
puolustukseen, vaan länsirannikolla ol-
leet joukot kävivät tavallaan erillissotia. 
Voimat olivat joka suhteessa lopussa, 
jopa romahtamaisillaan. 

Kun rauha solmittiin, oli vihollisen 
sillanpäällä syvyyttä kymmenisen kilo-
metriä ja leveyttä seitsemän kilometriä. 

Tappiot molemmin puolin olivat 
raskaat, mutta tavoittelemaansa läpi-
murtoon ei vihollinen päässyt, vaikka 
viimeisinä taistelupäivinä tilanne suo-
malaisittain olikin hyvin kriittinen.

Pyhärantalaiset ja pyhämaalaiset 
Pataljoona Hällforsin miehet taistelivat 
Viipurinlahdella pahimmissa paikoissa, 
Tuppurassa sekä Teikarsaaressa ja saar-
ten menettämisen jälkeen Vilaniemessä.   

Markku Vainio
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Merenrannan pitäjinä 
Pyhärannan ja Pyhä-
maan asevelvollisista 
määrättiin 1920- ja 
1930-luvulla suuri osa 
rannikkotykistöön ja 
laivastoon. Myös mui-
hin aselajeihin pitäjien 
nuoria miehiä määrät-
tiin, kuten kenttätykis-
töön, pioneereihin ja 
luonnollisesti jalkavä-
keen, mutta rannikko-
tykistö ja laivasto oli-
vat hallitsevat aselajit.

Talvisodassa Pyhä-
rannan ja Pyhämaan 
mieh i s t ä  va l t aosa 
taisteli Karjalankan-
naksella ja nimenomaan Summassa. 
Pitäjien ”omaksi” talvisodan joukko-
osastoksi voidaan nimetä JR 13:n 5. 
komppania. Sen riveissä taisteli pitäjien 
miehiä enemmän kuin missään muussa 
joukko-osastossa. 

JR 13:n toinen pataljoona, johon 5. 
komppania kuului, taisteli Summassa 
kolmella eri lohkolla, Suokannassa, 
Summan kylässä ja Lähteen lohkolla. 
Komppania ei ollut koko sodan aikaa 
rintamavastuussa, vaan se teki linnoi-
tustöitä tukilinjalla viikkokaupalla. Kun 
vihollinen pääsi läpimurtoon Lähteen 
lohkolla helmikuun puolivälissä 1940, 
vetäytyi 5. komppania sitkeästi taistel-
len Kämärän ja Näykkijärven kautta 
Viipurin esikaupunkialueelle Leitimo-
järven ja Kärstilänjärven maastoon, 

missä komppania oli 13.3.1940, päivä-
nä, jolloin sotatoimet loppuivat.

Kummankin pitäjän miehiä taisteli 
Karjalankannaksella myös muissa 
joukko-osastoissa kuten JR 68:ssa, 
72. Kuormastokomppaniassa ja Kevyt 
Osasto 3:ssa. Yksittäisiä miehiä oli eri 
joukko-osastoissa kautta rintamalin-
jan Suomenlahdelta aina Petsamoon 
saakka. 

Talvisodassa kaatui 16 pyhäran-
talaista, yhtenä heistä sairaanhoitaja 
Hellin Alina Kudila ilmapommituksessa 
5.3.1940. Pyhämaalaisia kaatui maarin-
tamalla kolme ja yksi merellä. Merellä 
kaatunut oli matruusi Ensio Palmroos, 
joka menehtyi jäänmurtaja Tarmon 
pommituksessa 18.1.1940. 

Markku Vainio

Pyhärannan ja Pyhämaan 
miehistä valtaosa taisteli 
talvisodan ajan Summassa

Suuri osa pyhämaalaisista ja pyhärantalaisista taisteli tal-
visodassa rannikkotykistössä ja laivastossa. Tähän kuvaan 
on kirjoitettu ”Sota on syttynyt 1939. Virolainen alus saapuu 
turvapaikkaan”.

Onni Pussilan albumi
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Jatkosota oli jatkoa talvisodalle ja 
yritys korjata kärsityt vääryydet
Kesäkuussa 1941 alkanut jatkosota 

oli sananmukaisesti jatkosota – jatkoa 
talvisodalle, jonka koko Suomen kansa 
koki suureksi vääryydeksi. Neuvos-
toliitto oli aloittanut talvisodan ilman 
sodanjulistusta, mutta syytti Suomea 
sodan aloittamisesta, vaikka itse häi-
käilemättömästi vyöryi yli itärajamme 
marraskuun viimeisenä päivänä 1939. 
Sodan päättänyt Moskovan rauhanso-
pimus koettiin sekin epäoikeudenmu-
kaiseksi, sillä Suomi joutui luovutta-
maan Neuvostoliitolle huomattavan 
määrän alueita, joita itänaapurimme ei 
ollut meiltä saanut sodalla haltuunsa. 
Rauhansopimusta pidettiin saneluso-
pimuksena.

Talvisodan jälkeinen ns. välirauhan 
aika oli Suomessa hyvin epävakaa. 
Neuvostoliitto painosti Molotovin 
johdolla Suomea jatkuvasti ja esitti uh-
kavaatimuksia, joihin Suomi ei voinut 
suostua. Kesäkuussa 1940 Molotov 
vaati Neuvostoliitolle oikeutta päästä 
osingoille Petsamon nikkelikaivoksen 
tuotannosta. Tämä koettiin Suomessa 
hyvin uhkaavana eleenä ja asiassa 
nähtiin jopa suoranainen sodan vaara. 
Vapaasti toimimaan päässyt ryömä-
läisten kommunistien johtama Suomi-
Neuvostoliitto –seura provosoi toimin-
nallaan yhteiskuntaa ja uhkaili kansa-
laisia puna-armeijan maahantulolla ja 
teki yleensäkin kaikkensa saadakseen 
poliittiset olomme mahdollisimman 
sekaisiksi.

Heinäkuun lopulla eri diplomaattiteit-
se tihkui tietoja, joiden mukaan Neu-
vostoliitto valmisteli hyökkäystä Suo-
meen. Asiaa perinpohjaisesti tutkinut 

professori Mauno Jokipii on todennut, 
että elokuussa 1940 Suomen ja Neuvos-
toliiton välisen sodan uhka oli ilmeinen. 
Suomen tiedustelu oli saanut selville, 
että Neuvostoliitto siirsi itärajamme 
tuntumassa olevia joukkojaan ja ilmei-
sesti 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 talvi-
sodan jälkeen. Kaiken kaikkiaan tilanne 
oli pelottava, sillä puolustusvalmiutem-
me oli edelleen heikko, vaikka olikin 
tuntuvasti parempi kuin talvisodan alla.

Saksan kanssa tehty 
sopimus lisäsi luottamusta
Elokuussa 1940 Saksa esitti Suomelle 

sopimuksen, jolla se pyysi lupaa saada 
kuljettaa joukkojaan Suomen kautta 
Pohjois-Norjaan. Suomi teki varsin no-
peassa tahdissa myönteisen päätöksen. 
Sopimuksen mukaan Suomi sai oikeu-
den ostaa aseita Saksasta, millä asialla 
oli suuri merkitys puolustuskykymme 
vahvistamisessa.

Saksan kanssa tehty sopimus lisäsi 
luottamusta kykyymme säilyä itsenäi-
senä valtiona ja Suomi sai tavallaan 
lisää liikkumavaraa puolustusasioissa. 
Merkittävää on, että sopimuksen al-
lekirjoittivat ensin sotilaat, eli kautta-
kulkusopimus oli aluksi puhtaasti soti-
laallinen sopimus. Poliittinen sopimus 
allekirjoitettiin syyskuun lopulla, kun 
kauttakuljetukset jo olivat täydessä 
vauhdissa.
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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 ja Stalin ilmoitti olevansa 
valmis neuvottelemaan aluekysymyk-
sistäkin, mutta kun Neuvostoliitto kesä-
kuussa 1941 toimitti meille lupaamansa 
20 000 tonnin viljalähetyksen, tiedettiin 
Suomessa toimitusta vastaanotettaessa, 
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 
kalustoa Ahvenanmaalle. Kolme päivää 
myö  hemmin Neuvostoliiton ilmavoi  mat 
pommittivat useita Etelä-Suomen paik-
kakuntia, jolloin valtiojohtomme katsoi 
itänaapurin aloittaneen sodan Suomea 
vastaan. Sotatila julistettiin 26.6.1941.

Joukkojen keskitykset itärajalle sujui-
vat hyvin ja heinäkuun alkuun mennes-
sä joukkomme olivat taisteluvalmiina 
rajan tuntumassa kautta koko itärajan. 
Ensimmäisenä joukkona ylitti itärajan 
Petsamossa osasto P 29.6.1941. Ensim-
mäisenä isompana joukkona, divisioo-
nana, toteutettavan hyökkäyskäskyn sai 
eversti Erkki Raappanan komentama 
14. divisioona. Raappanan tiedustelu-
kärki työntyi heinäkuun ensimmäisenä 

päivänä kymmenen kilometriä itärajan 
taakse, mutta varsinainen hyökkäys 
alkoi 4.7. vastaisena yönä, ja johti divi-
sioonan Rukajärvelle, jonne se jäi koko 
jatkosodan 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. Viipurin 
valtaamisen yhteydessä saatiin kaupun-
gin eteläpuolelta Porlammin alueelta 
valtava sotasaalis, kun Koivistolle 
vetäytymistä yrittäneet puna-armeijan 
osat motitettiin Porlammin peltoaukeil-
le. Sotasaalis oli Suomen sotahistorian 
suurin ja siitä saatiin kipeästi tarvittua 
materiaalitäydennystä omaan käyttöön. 
Tuhansien sotavankien joukossa oli yksi 
kenraalikin, kenraalimajuri Kirpitsni-
kov, joka divisioonansa kanssa jäi mot-
tiin. Kirpitsnikov oli korkea-arvoisin 
jatkosodassa saatu sotavanki. 

Kannaksella toimivat joukot saa-
vuttivat syyskuun alkupuolella Tarton 
rauhan rajan ja asettuivat sen tuntumaan 
puolustusasemiin, joissa oltiin kesäkuun 
10. päivään 1944 saakka. 

Petroskoi lokakuussa,  
Karhumäki joulukuussa
Kenraali Paavo Talvelan komentama 

VI Armeijakunta eteni Itä-Karjalaan 
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ja Aunukseen niin, että Petroskoi val-
lattiin lokakuun 1. päivänä ja Syvärin 
tasa saavutettiin 7.9.1941. Aunuksen 
valtausta ja Syvärille pääsyä juhlittiin 
voitonparaatilla Aunuksen kaupungissa 
10.9. Syvärillä joukkomme olivat otta-
neet haltuunsa kuulun Syvärin voima-
laitoksen ja edenneet mahtavan virran 
eteläpuolelle lähes 25 kilometrin verran. 

Petroskoin eli Äänislinnan valtauksen 
jälkeen hyökkäystä jatkettiin edelleen. 
Karhumäki vallattiin 5.12.1941. Kar-
humäen valtauksen jälkeen suoma-
laiskärki valtasi Poventsan kaupungin 
itsenäisyyspäivänä 1941 ja saavutti 
samalla Stalinin kanavan. 

Tämän jälkeen ylipäällikkö keskeytti 
hyökkäyksen, sillä nyt oli päästy lin-
jalle, joka oli ollut tavoitteena, oltiin 
kolmen kannaksen linjalla, Maaselän 
kannaksella, Aunuksen kannaksella ja 

Karjalan kannaksella edullisissa puo-
lustusasemissa. 

Pitkä  
asemasotavaihe 
Asemasotavaihe oli yleisesti ottaen 

rauhallinen, vaikka taistelutoimintaa 
olikin koko ajan jossain rintamalla. Pu-
na-armeija yritti keväällä 1942 vahvoin 
voimin lyödä joukkomme Syvärillä, 
Krivillä ja Kiestingissä, mutta kaikki 
yritykset torjuttiin ja vihollinen kärsi 
raskaat tappiot. Omien joukkojemme 
asemasotavaiheen aikana tekemä ainut 
hyökkäyksellinen operaatio tapahtui 
maaliskuussa 1942, kun kenraali Aaro 
Pajarin johdolla vallattiin Suursaari. 
Partiotoimintaa oli runsaasti ja kauko-
partiot kävivät aina Muurmannin radalla 
saakka useaan kertaan. Merivoimat 
toimi jonkin verran, mutta ilmassa oli 

Viipuri vallattiin takaisin 28.8.1941. Tämän kuvan kohdalla luki albumissa: ” 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”.

Antti Marvolan albumi
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suhteellisen vilkasta myös asemasota-
vaiheen aikana. 

NL:n suurhyökkäys 
kesäkuussa 1944
Hiljaiselo rintamilla päättyi kesä-

kuun alussa 1944, kun puna-armeija 
aloitti suurhyökkäyksenä 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 tietoja 
ja tykistön mittaustiedustelu oli täysin 
perillä siitä, että vihollinen keskitti rin-
taman taakse runsaasti epäsuoran tulen 
yksikköjä. Valitettavasti vain vastuussa 
olleessa kenraali Taavetti Laatikaisen 
johtamassa Armeijakunnan esikunnassa 
ei otettu tietoja vakavasti eikä myöskään 
Päämajassa Mikkelissä. Päämajassa 
jopa vääristeltiin tiedustelutuloksia, 
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 aamuvarhaisella 
1944, kun vihollinen aloitti ankaran 
tunnusteluhyökkäyksensä, jota tuettiin 
kaikin mahdollisin asein niin maalta, 
ilmasta kuin mereltäkin. Vihollinen oli 
keskittänyt Valkeasaaren eteläpuolelle 
Suomenlahden ja Laatokan väliselle 
noin 60 km leveälle kannakselle kaik-
kiaan vajaa 280 000 miestä, runsaat 450 
panssaria, 170 rynnäkkötykkiä, yli 1600 
kenttätykkiä ja lukemattoman määrän 
kranaatinheittimiä. Murtokohtaa pystyi 

lisäksi tulittamaan yli sata rannikko-
tykkiä ja laivastotykistö. Hyökkäystä 
tukeneen ilma-aseen vahvuus oli yli 
1 500 konetta, hävittäjää, pommitta-
jaa ja maataistelukonetta. Vihollisen 
tulivoimasta 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 puut-
teellinen. 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 py-

syi rajoittamaan, mutta vihollinen sai 
Mottorissa aikaan runsaan kilometrin 
levyisen ja puolitoista kilometriä syvän 
murron. Seuraavana aamuna alkanutta 
varsinaista murtohyökkäystä vastaan 
suomalaisvoimat eivät riittäneet. JR 1 
menetti vahvuudesta yli kolmanneksen, 
tykistöllä ei ollut vetokalustoa, viesti-
yhteydet eivät pelanneet 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 käyttökelvottomiksi. Suoma-
laiset pakenivat suin päin koko rintama-
osalla. Järjestäytyneeseen vastarintaan 
kyettiin uudelleen vasta Rajajoen län-
sipuolella, mutta vihollisen paine oli 
koko ajan niin valtava, että kymmenessä 
päivässä joukot perääntyivät VT-linjalla 
tapahtuneitten murtojen jälkeen aina 
Viipurin esikaupunkialueille. Viipuri 
menetettiin kohtalokkaasti 20.6.1944, 
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mutta sen jälkeen 
vihollisen raju ete-
neminen saatiin ai-
soihin. Vihollinen 
ol i  kymmenessä 
päi väs sä pystynet 
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 Sy-
väriltä siirretyn ruotsinkielisen JR 61:n 
johdolla lyötiin takaisin kaikki viholli-
sen yritykset päästä yli Suomenveden-
pohjan Viipurinlahden länsipuolelle. 
Tämä juhannuksen päivinä 1944 saatu 
torjuntavoitto oli tae sille, ettei viholli-
nen päässyt jatkamaan voittokulkuaan 
syvemmälle Suomeen tai Viipurin poh-
joispuolella olevien joukkojemme se-
lustaan. Vasta muutamana viime vuonna 
on osattu antaa Tienhaaran voitolle sille 
kuuluva arvo. Taisteluja Tienhaarassa 
johti JR 61:n komentaja everstiluut-
nantti Alpo Kullervo Marttinen, jonka 
Mannerheim ylensi everstiksi heti, kun 
vihollisen etenemiselle oli lyöty pysyvä 
tulppa 23.6. Ratkaisevassa merkityk-
sessä vihollisen torjunnassa oli tykistö, 

joka torjunnoillaan useaan kertaan 
tuhosi vihollisen jo ylimenoyritysten 
alkuvaiheessa. Etelämpänä Viipurin-
lahdella käytiin myös ankarat taistelut 
samoilla saarilla ja rannikko-osuudella, 
missä oli taisteltu sodan loppupäivinä 
talvisodassa. Vihollinen pääsi tälläkin 
kertaa yli Viipurinlahden, mutta ei 
tavoitteeseensa, eli pitemmälle Suo-
meen. Eteneminen tyrehtyi Säkkijärven 
rannikolle.

Tali-Ihantalan  
suurtaistelu 
Kun eversti Elisanovin komentama 

divisioona ei päässyt läpimurtoon 
Tienhaarassa, siirsi Neuvostoliiton 
sodanjohto painopistesuunnan Viipu-
rin koillispuolelle, missä kesäkuun 
loppupuolella ja heinäkuun alussa käy-
tiin ankarat taistelut Talin – Ihantalan 
alueella. Talin alueella oli lähellä, ettei 
vihollisen panssarivahvisteinen kärki 
jäänyt mottiin, mutta voimamme eivät 
aivan riittäneet, vaan motin pohjaan 
jäi puolentoista kilometrin levyinen 
aukko, joka pelasti viholliset tässä vai-
heessa. Ankarasti taistellen viholliselle 
raskaat tappiot tuottaen vetäydyttiin 

Tämänkin kirjoituk-
sen kirjoittaja Mark-
ku Vainio Viipurin 
Tienhaarassa muis-
tolaatan vieressä 
kertomassa v. 2004 
vakkasuomalaisryh-
mälle Tienhaaran 
tor jun tavoitosta, 
joka saatiin juhan-
nuksena 1944. 

Matti Jalavan videosta
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Portinhoikan tasan kautta Ihantalaan, 
jonne asemat vakiintuivat ja pysyivät 
paikoillaan aina rauhantuloon saakka. 
Ihantalaan tultaessa saatiin vahvistuk-
seksi 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, jossa tuhottiin 
käytännössä 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 
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 ver-
taansa. 

Suomalainen tykistö näytti Ihanta-
lassa kaiken osaamisensa ja pitkälti 
juuri useitten patteristojen, jopa 18 
patteriston yhteistulella, keskitetyllä 
tulella tuhottiin vihollisia ratkaisevil-
la hetkillä, kun se oli ryhmittymässä 
hyökkäyksiin. Panssarikauhut ja pans-
sarinyrkit olivat taitavien ja uskaliaitten 
pst-miesten käsissä tuhoisia vihollisen 
panssareille. Näillä saksalaisaseilla 
taitettiin vihollisen panssarikärjen taival 
Pekarilan muutaman 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 pitä-
mään asemansa.

Kannaksella  
ei läpimurtoa
Ihantalan jälkeen puna-armeija yritti 

Kannaksella vielä kerran läpimurtoa. 
Viimeiseksi murtokohdaksi se oli valin-
nut Äyräpään ja Vuosalmen alueen, pai-
kan, 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 torjun-
tavoittoon. Vihollinen pääsi yli Vuoksen 
sen pohjoisrannalle, mutta sillanpää, 
jonka se saavutti, pystyttiin rajamaan 
muutaman kilometrin levyiseksi ja 
syvyiseksi. Lopulliseen läpimurtoon 
ei vihollinen moninkertaisesta ylivoi-
mastaan huolimatta täälläkään kyennyt.

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

täytyminen kesäkuun lopulla. Syväriltä 
vetäytyvät joukot olivat jäädä mottiin, 
kun vihollinen teki yllättäen mai-
hinnousun Laatokan pohjoisrannalle 
Tuulokseen 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 
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kohdalta ja päättyi Loimolaan. Tällä lin-
jalla vihollinen pystyttiin pysäyttämään 
Nietjärvellä, missä taisteluja käytiin 
välillä puukoin ja pistimin mies miestä 
vastaan. Syvyyttä puolustuslinjalla ei 
ollut, mutta sitkeät puolustajat pysyivät 
paikallaan ja aiheuttivat viholliselle niin 
kovat tappiot, että se heinäkuun lopulla 
luopui enemmästä yrittämisestä.

Itä-Karjalasta Maaselän kannakselta 
saakka onnistui vetäytyminen suhteelli-
sen hyvin, vaikka omat tappiot olivatkin 
tuntuvat. Uuvuttavia taisteluja 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 jossitte-
luille. Korpisodan erinomaisen hyvin 
tuntenut kenraalimajuri Erkki Raappa-
na juoni rohkeasti ja motitti vihollisen 
kaksi divisioona kaksipuolisella saar-
rostusliikkeellä totaalisesti. Punadi-
visioonat jäivät kiipeliin ja ne pelasti 

täydelliseltä tuholta 
vain pakeneminen 
elo kuun pimeän yön 
turvin omalle puolel-
leen. Vihollisen koko 
raskas kalusto jäi 
meil le sotasaaliiksi. 
Kun vihollinen kälp-
pi pois Ilomantsista, 
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 väli-

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

Rauhansopimus oli Suomelle raskas, 
mutta se ei vielä riittänyt. Neuvostoliit-
to vaati, että suomalaisten on ajettava 
pois maasta Lapissa oleva saksalainen 
sotaväki. Käsky täytettiin ja viimeinen 
saksalainen poistui maastamme Norjaan 
Kilpisjärvellä huhtikuun 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

Ilmatorjuntaa Loimolas-
sa v. 1944

Jouko Nilan (Uusikaupunki) albumi
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Jatkosotaan suurin 
osa Pyhärannan ja 
Pyhämaan palve-
lukseen määrätyis-
tä miehistä lähti 
Jalkaväkirykment-
t i  56:n mukana. 
Rykmentti kuului 
1. Divisioonaan. Pi-
täjien miehet kuu-
luivat rykmentin 8. 
komppaniaan, joka 
oli kiväärikomppa-
nia. Pyhärantalai-
sia komppaniassa 
oli sen lähtiessä 
rintamalle 143 ja 
pyhämaalaisia 37. 
Komppanian koko 
vahvuus oli alkuko-
koonpanossa 191 miestä. Komppanian 
päällikkö oli raumalainen luutnantti 
Bror Wasenius ja vääpeli pyhärantalai-
nen vääpeli Paavo Karru. 

Komppania menetti kaatuneina 45 
miestä. Kollaan rajuissa taisteluissa 
kaatui 10 miestä, heistä viisi raskaitten 
taistelujen päivänä 18.7.1941. Komp-
panian viimeinen kaatunut oli tampe-
relainen luutnantti Simo Lintinen, joka 
kaatui Loimolan puolustustaisteluissa 
30.7.1944.

Rintamakuljetukset alkoivat juna-
kuljetuksina 22.6.1941. Pääteasema 
oli Joensuun lähellä oleva Kaltimo. 8. 
komppanian hyökkäysvaihe alkoi 8.7. 

1941 ja päättyi joulukuussa Karhumäen 
kaupungin valtaamiseen. 

Sotatie alkoi Korpiselästä ja ensim-
mäinen raskaat tappiot aiheuttanut tais-
teluvaihe koettiin Kollaalla, talvisodasta 
tutuissa maisemissa. Kollaan jälkeen 
komppania eteni pataljoonansa mukana 
käyden kovia taisteluja elokuun alusta 
aina joulukuun alkuviikolle saakka, 
jolloin eteneminen pysäytettiin, kun oli 
saatu haltuun Karhumäki ja Poventsa it-
senäisyyspäivänä ja saavutettu Stalinin 
kanavan tasa seuraavana päivänä.

Petroskoi, joka sai suomenkielisen 
nimen Äänislinna, saatiin suomalais-
ten haltuun lokakuun 1. päivänä 1941. 
Pyhärantalaiskomppania ei suoraan 
osallistunut kaupungin valtaukseen. 

JR 56:n kahdeksas komppania 
oli Pyhärannan ja Pyhämaan 
miesten oma komppania

Pyhämaalais- ja pyhärantalaiskomppaniassa 8./JR 56:ssa tais-
tellut veteraani on merkinnyt albumiin ”Pst-kivääri asemissa 
Kollaalla”. Täällä komppania koki raskaat tappiot.

Mauno Valpion albumi
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Äänislinnan jälkeen alkoi eteneminen 
pohjoiseen kohti Karhumäkeä. Äänis-
linnan jälkeen maasto oli vaikeaa ja 
hankalakulkuista, sillä kunnollisia teitä 
ei juurikaan ollut. Äänislinnan jälkeen 
ensimmäinen merkittävä voitto oli Kon-
tupohjan kauppalan valtaus. 

Kun Karhumäki oli vallattu, pääsi 8. 
komppania lepoon pataljoonansa muka-
na. Runsaan kuukauden levon jälkeen 
JR 56 ja sen mukana luonnollisesti 
myös 8. komppania siirrettiin rintama-
vastuuseen Maaselän kannakselle, ensin 
Salmijoen, Voljärven, Hiisjärven ja 
Vansjärven linjalle ja joulukuussa 1943 
vielä pohjoisemmaksi Kriville. 

Kriviltä JR 56 lähti perääntymään 
21.6.1944. Toinen pataljoona, johon 
8. komppania kuului, vetäytyi aina 
Loimolaan saakka, missä taistelut va-
kiintuivat elokuun alussa asemasodaksi, 
jota käytiin aselevon tuloon saakka, eli 
4.9.1944 saakka.

Toisessa varsinaissuomalaisessa 
rykmentissä, JR 60:ssä, oli useita pyhä-
rantalaisia ja pyhämaalaisia. Kun tämä 

rykmentti lakkautettiin, siirrettiin mie-
het eri joukko-osastoihin ja osa kotiutet-
tiin. Rykmenttejä, joissa oli Pyhärannan 
ja Pyhämaan miehiä ovat mm. JR 5, JR 
43, JR 45, JR 52, JR 58 ja JR 37 sekä 
JR 101. Tykistöön määrättyjä pitäjien 
miehiä palveli KTR 5:n eri patteristois-
sa ja eri rannikkotykistörykmenteissä. 
Laivastossa oli paljon pyhärantalaisia 
ja pyhämaalaisia miehiä ja heitä palveli 
useilla aluksilla, mm. panssarilaivoilla 
Ilmarisella ja Väinämöisellä. Moni 
pyhärantalainen ja pyhämaalainen mää-
rättiin kauppalaivaston palvelukseen 
ja niinpä kummankin pitäjän miehiä 
joutui internoiduksi sekä Saksaan että 
Englantiin. LY-määräyksellä useita 
miehiä määrättiin sotateollisuuden pal-
velukseen.

Lapin sodassa oli muutama kumman-
kin pitäjän mies ja samoin sodanjälkei-
sessä miinanraivauksessa Suomenlah-
della oli miehiä kummastakin pitäjästä. 

Markku Vainio

Helsingin sotasatamaa Katajanokalla. Kuvan keskellä panssarilaiva Ilmarinen, 
jossa monet alueen veteraanit palvelivat. Ilmarinen upposi 13.9.1941 miinan 
räjähdettyä vieden mukanaan 271 sotilasta.

Frans Ruoholan omaiset
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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 neuvosto-
liittolaisten laskemia. Tehtävä oli valta-
va, sillä Suomenlahteen oli jatkosodan 
aikana laskettu useita suuria miinakent-
tiä. Miinoja laskettiin tuhansia. Esimer-
kiksi saksalainen laivasto-osasto laski 
1941 Tammisaaren ja Viron Paldiskin 
välille ”Corbetha”-miinakentän, jossa 
oli 581 kosketusmiinaa ja niitä varmis-
tamassa 672 raivausestettä. Suomi laski 
Suomenlahteen 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 evakuoi-
dessa hätäpäissään Tallinnaa 28.8.1941 
menetti se Jumindan miinoihin ainakin 
15 sota-alusta ja useita kuljetusaluksia. 
Miehistötappiot olivat jopa 6 000 hen-
keä. 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 reitiltä 
585 miinaa, jonka jälkeen punalaivasto 
pystyi reittiä pitkin siirtämään sukel-
lusveneensä operoimaan Itämerellä 
saksalaisia vastaan ja upottamaan mm. 
siviilien evakuointikuljetuksia.

Suomella ei ollut heti läheskään riit-
tävää raivauskalustoa, mutta raivaustyö 
päästiin kuitenkin aloittamaan edellä 
mainitun pääväylän puhdistamisella 
lokakuussa 1944. Seuraavina vuosina 
raivauksia jatkettiin Suomenlahden 
alueella aina Ahvenenmaalle asti. Rai-
vauksia tehtiin syksyyn 1948 saakka. 
Raivaustyössä oli mukana neljän vuo-
den aikana yli 2 000 miestä ja yli 200 
alusta. Koko alue saatiin käytännössä 
puhtaaksi miinoista, mutta yksittäisiä 
miinoja on tavattu Suomenlahdella vielä 
2000-luvullakin.
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Miinan pur-
k a m i s t a . 
Vas. kusta-
vilainen Ka-
levi Num-
minen (s. 
1927), III 
Raiv.os.

Lahja Nummisen (Kustavi) albumi

Miinan-
raivaus oli 
vaa t ivaa, 
her   moille 
käyvää ja 
hen ki sesti 
ku luttavaa 
t y ö t ä .  
M i i  n o j a 
raivat tiin nostamalla niitä pintaan eri-
laisten vaijeriviritysten avulla. Pintaan 
nousseet miinat yleensä räjäytettiin 
ampumalla Madsenin tai Boforsin 
20-millisillä tykeillä. Miinoja jouduttiin  
paljon tuhoamaan myös purkamalla 
ne miesvoimin. Vaikka henkilöstö oli 
hyvin ammattitaitoista, ei vahingoil-
takaan 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 run-
gon 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. 

Lapin miinanraivauksessa menetti 
henkensä 72 miestä ja haavoittui 141 
miestä.

Miinanraivaajat saivat oman muisto-
mitalinsa 17.9.1993, jolloin presidentin 
asetuksella perustettiin Miinanraivaus-
mitali. Mitali annetaan henkilölle, joka 
on osallistunut miinanraivaukseen Suo-
menlahdella 16.9.1944 – 17.7.1950 tai 
Lapissa 5.9.1944 – 14.9.1952 välisenä 
aikana.

Markku Vainio



257

Pyhämaalainen 6.2. 
1923 syntynyt Keijo 
Arvo muistaa hyvin 
Maa selän kannaksen 
Krivin ankeuden ja vi-
hollisen tarkka-ampu-
jien ja piiskatykkien 
aiheuttaman jatkuvan 
pelon ja hengenvaran.

-  Krivi  oli  ankea 
paikka. Kaikki metsät 
oli ennen sotia partu-
roitu laajalta alalta, sillä 
venäläiset olivat har-
rastaneet avohakkuita 
rautateiden läheisyy-
dessä. Krivin lähellä 
oli kuuluisa Muurmannin rata ja sitä 
oli tietysti käytetty puukuljetuksissa 
hyväksi. Aukean ja avoimen maaston 
takia vihollisen tarkka-ampujat olivat 
alituinen uhka ja vaara. Samoin vihol-
linen käytti ahkerasti piiskatykkejä, 
joiden kuulilta oli lähes mahdoton 
yrittää suojautua. Niin kova oli niiden 
ammusten lähtönopeus, muistelee Keijo 
Arvo aikaansa Krivillä. Siellä Keijo 
Arvo oli JR 56:n riveissä joulukuulta 
1943 kesäkuulle 1944, jolloin suoma-
laiset lähtivät vetäytymään Maaselän 
kannakselta.

- Erityisen epäviihtyisä oli korsumme 
paikka keskellä avointa suota pienessä 
suosaarekkeessa. Meitä oli siellä yh-
dellä kertaa muistaakseni pari ryhmää 

ja vaihto tuli aina kahden kuukauden 
perästä.

- ”Kotisaaremme” oli Krivillä vähän 
Maaselän aseman alapuolella. Ryssä 
tähysti, johti tulta ja käytti hotellia 
tarkka-ampujien pesäpaikkana. Piiskat 
ampuivat suorasuuntauksella ja hotel-
lin yläkerroksista tulenjohtaja seurasi 
osumia. Piiskan tuli oli inhottavaa, ja 
jotta olisimme saaneet olla edes vähän 
rauhassa suorasuuntaustulelta, oli kor-
sun edessä olevan juoksuhaudan eteen 
kyhätty puunrungoista näkösuoja. Se 
olikin hyvä ratkaisu, kertoo Keijo Arvo. 

- Ja sitten olivat vihollisen sieppaus-
partiot. Niitä oli liikkeellä talvisaikaan 
ja ne yrittivät saada vartiomiehiä van-
giksi. Vihollispartiot liikkuivat taita-
vasti ja äänettömästi ja onnistuivatkin 

Krivillä vihollisen sieppaus- 
partiot, piiskatykkien tuli ja 
tarkka-ampujien uhka olivat 
sotilaan jokapäiväistä arkea

Vanhaa hotellia Maaselän aseman lähellä vihollinen käytti 
tarkka-ampujien pesäpaikkana, Keijo Arvo muisteli.

Erkki Salosen (Lokalahti) albumi
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aina joskus nappamaan saaliikseen 
yksinäisen vartiomiehen.

- Loppiaisaattona 1944 oli kurja ilma. 
Vihollinen pisti tietysti partionsa asialle 
ja lumimyräkän turvin partio pääsikin 
etulinjallemme saakka, mutta onneksi 
juuri partion yrittäessä iskeä, sattui 
vartion vaihtoaika ja vihollisen aikeet 
menivät myttyyn. 

- Suo on tietysti vetinen paikka ja 
etenkin keväällä lumien sulaessa. Ke-
väällä 1944 oli juoksuhaudassa niin 
paljon vettä, että liikkumaan pääsimme 
vain ahkioilla.

Koulutus oli mitä oli 
ja olot yleensä kurjat
Sotilasta Keijo Arvosta ruvettiin 

kouluttamaan tammikuussa 1942, kun 
hän ilmoittautui palvelukseen Hyryläs-
sä Jalkaväen Koulutuskeskus 1:n 12. 
komppaniaan.

- Minut määrättiin konekivääri-
komppaniaan ja sen panssarintorjun-

tajoukkueeseen. Koulutus oli mitä oli. 
Edes panoksia ei meillä ollut, joten 
ampumaharjoitus jäi olemattomaksi, 
mutta jonkinlainen jalkaväkimiehen 
peruskoulutus meille uusille alokkaille 
sentään annettiin. Etenkin sulkeista 
riitti, hymähtää Keijo Arvo.

- Sapuska oli täysin ala-arvoista, 
mutta niin oli kaikkialla maassa sil-
loin. Sanottiinkin, että kenttäarmeija 
eli lanttutalvea. Perunat olivat usein 
paleltuneita, eikä lihakeitossa ollut 
juurikaan sattumia. Sen paremmin kuin 
papusopassakaan. Vanikkaa sentään sai 
riittävästi.

- Majoitusoloissa oli ”pikkasen” toi-
vomisen varaa. Patjat olivat paperisäk-
kejä, joissa oli malliksi olkia. Armeijan 
vaatteita saimme vähitellen, mutta koko 
alkuajan oli käytettävä omia siviilivaat-
teita. Pesemisen kanssa oli vähän niin 
ja näin. Saunassa kävimme Kellokosken 
tehtaiden saunassa. Sinne oli yhteen 
suuntaan matkaa seitsemisen kilomet-

Syksyllä Keijo Arvon tie vei Itä-Karjalaan Karhumäen kautta. ”Juna-asema oli omalla 
tavallaan tyylikäs”, Arvo muisteli.

Atso Laaksosen (Vehmaa) albumi
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riä. Kaiken kukkuraksi kevättalvella 
varuskuntaan iski tulirokkoepidemia. Se 
oli kova, muutama kaveri kuoli siihen. 
Minäkin sairastuin ja pääsin keväällä 
kotiin toipumislomalle.

Loppusyksystä 
Itä-Karjalaan
Keijo Arvon koulutusjakso jatkui 

loppusyksylle saakka. Sitten oli edessä 
lähtö rintamalle.

- Junalla pääsin Itä-Karjalan Karhu-
mäkeen saakka. Kaupungin nimi oli 
tuttu loppuvuoden 1941 taisteluista. 
Kovin oli kaupunki rähjäinen, mutta 
ympäröivä luonto oli ylväs. Lähiym-
päristö oli suorastaan vuoristoiselta 
vaikuttava, ja juna-asema oli omalla 
tavallaan tyylikäs.

Karhumäestä matka jatkui autokul-
jetuksella läheiseen Koikarin kylään, 
jossa oli varuskunta ja HTK, Henkilö-
täydennyskeskus.

- Juutuin Koikariin aika pitkäksi 
aikaa, sillä vasta 16. helmikuuta 1943 
minut lähetettiin JR 56:een ja sen toi-
seen komppaniaan, joka alun perin oli 

koottu Eurajoen pojista. Koikarissa 
siltavartiointi tuli kovin tutuksi.

- Viiskutonen oli silloin Maaselän 
kannaksella Hiisjärven rannalla ja Sal-
mijoella ja Voljärvellä Stalinin kanavan 
tuntumassa. Asemasota oli aika rauhal-
lista, vaikka pientä kiusaa tehtiinkin 
puolin ja toisin. Muutto Kriville toi 
meille huomattavasti ankeammat olot. 
Samassa joukkueessa kanssani olivat 
Vakka-Suomen miehistä ainakin Arvo 
Pöylä Pyhämaasta, Toivo Lehtonen 
Pyhärannasta ja Unto Rostedt Uudes-
takaupungista. 

- Eläminen oli Maaselässä yksitoik-
koista. Viihdytystilaisuuksia toki pidet-
tiin ja urheilumiehillä oli aina menossa 
jokin kilpailu tai kamppailu. Vähän 
aikaa meillä oli Hiisjärvellä korsussa 
radio, mutta siitä jouduimme jostain 
syystä luopumaan. Muuta viihdykettä 
ei sitten ollutkaan, ellei oteta huomioon 
kortinpeluuta ja puhdetöiden nakerta-
mista, kertoo Keijo Arvo.

- Niin ja syksyllä 1943 pääsin kerran 
käymään Karhumäessä sen kuuluisassa 
tivolissa, jota veti maineikas Sariolan 

Hiisjärveä helmikuussa 1943, jolloin Keijo Arvokin sinne saapui 6./JR 56:een.

Reino Puttaan (Vehmaa) albumi
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tivolisuku, josta kaksi veljestä oli ty-
kistön miehiä. Tivoli oli kaupungin läpi 
virtaavan joen saaressa ja siellä oli ka-
rusellejä ja muita keinuja ja vempaimia. 
Taitovoimistelijat ja pellet esiintyivät 
ja meillä katsojilla oli hauskaa, kertoo 
Keijo Arvo hymyssä suin.

Haavoittuminen 
Kakrakankaalla
JR 56:n ensimmäinen pataljoona, 

johon Keijo Arvo kuului, lähti vetäyty-
mään Krivilta juhannuksen alla 1944. 
Ensimmäinen tavoite oli Ahvenjärven 
tasalle rakennettu tukilinja. Teitä pitkin 
ei vetäytyminen onnistunut, sillä vihol-
linen oli jo katkaissut kaikki tiet.

- Ahvenjärvellä meidät lastattiin 
kuorma-autoihin ja pääsimme pois 
Seesjärven Suurlahden kautta, joten jou-
duimme tekemään aikamoisen lenkin 
verrattuna siihen, että olisimme päässet 
vetäytymään suoraan kohti länttä ja 
Suomea. 

Suurlahdessa kului sekavissa oloissa 
pari päivää, kunnes päästiin jatkamaan 
perääntymistä Kar ja lan Maaselän kautta 
aina Juustjärvelle saakka. Naistenjärvel-
lä joukko pääsi junaan, jolla matkattiin 
Veskelykseen.

- Sitten jatkettiin marssimalla. Alku 
sujui aika rauhallisesti, mutta yleensä 
ottaen kaikki oli enemmän tai vähem-
män sekaisin joukkoja myöten. Syvä-
riltä lähtenyt vihollinen pyrki väellä ja 
voimalla murtamaan linjamme, jotta 
olisi päässyt etelämpänä olevien jouk-
kojen selustaan. Taistelut olivat kovia 
ja etenkin hyökkääjä kärsi järkyttävät 
tappiot, mutta aina sillä vaan tuntui riit-
tävän tuoretta voimaa edellisten tilalle, 
kertoo Keijo Arvo.

Suojärven kuuluisan Hyrsylän mut-
kan ja talvisodasta tunnetuksi tulleen 

Kollaan kautta Keijo Arvon porukka ve-
täytyi taistellen Loimolan eteläpuolelle. 

- Minä haavoituin heinäkuun 16. 
päivä Kakrakankaalla, missä taisteltiin 
toista  vuorokautta verisesti. Mies-
tä meni molemmin puolin ja lähellä 
oli minunkin lähtöni. Hyökkäsimme 
mäkeen, josta ryssä piti ajaa pois. Ka-
pusin rinnettä ylös, kun viereen tuli 
korohoron kranaatti. Sain koko joukon 
siruja jalkoihini, mutta onneksi maa 
oli pehmeää hiekkaa. Se pelasti monen 
pojan hengen, kun sirpalevaikutus jäi 
vähäiseksi verrattuna siihen, että kranu 
olisi räjähtänyt kovalla maalla, esimer-
kiksi kivessä.

- Minut vietiin purilailla JSP:lle, 
missä morfiinipiikki rauhoitti kummasti 
kipuja. Seuraavana aamuna olin Värt-
silässä kenttäsairaalassa. Se oli ison 
navetan vintillä ja taas tulivat tutuksi 
paperisäkit, jotka tekivät patjan virkaa. 
Junalla jatkettiin Ouluun, missä sotasai-
raala sijaitsi kaupungin lääninsairaalas-
sa. Sitten taas härkävaunuun ja Oulusta 
pohjoiseen olevaan Ojakylään, missä 
kansakoulu oli sotasairaalana. Vieläkin 
piti jatkaa pohjoiseen ja aina Iihin saak-
ka, missä sotasairaala oli työväentalolla, 
kertoo Keijo Arvo.

- Iistä sain jonkun päivän päästä 
passituksen Pietarsaaren sotasairaalaan, 
josta tuli varsinainen parantumiseni 
paikka. Kaikkiaan sairaalareissuni kesti 
yli kolme kuukautta.

Sotasairaalasta päästyään sotamies 
Arvo matkasi junalla Kouvolan kautta 
Kontiolahdelle, missä oma komppania 
oli odottamassa kotiutusta. 

- Marraskuun puolivälissä porukkam-
me siirrettiin Joensuun lähelle Kaltimon 
asemalle, mistä alkoi kotimatka junalla 
Raumalle. Siviilimies minusta tuli 
16.11.1944, toteaa Keijo Arvo. 

Markku Vainio  
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Autonkuljettaja, maanviljelijä Eero Vil-
liam Ilmola (21.12.1915 - 15.10.1997) 
Pyhärannan Nihtiöltä oli konekivää-
riampujana talvisodassa 2.KKK/JR 
13:ssa. Korpraalina talvisodasta kotiu-
tettu Ilmola oli jatkosodassa mm. auton-
kuljettajana ja kolonnanjohtajana. Jat-
kosodasta hänet kotiutettiin kersanttina 
ja kaksi Vm 2 -mitalia saaneena. 

Pari vuotta ennen kuolemaansa Ilmo-
la muisteli talvisotaa näin:

Olin satunnaisesti töissä Helsingis-
sä. Sinne sain asuntooni liikekannal-
lepanomääräyksen. Hain lopputilin 
työpaikastani aamulla ja lähdin kotiin; 
määräys oli että samana päivänä pitää 
ilmoittautua Uudessakaupungissa klo 
24:ään mennessä.

Pääsin kotiin noin klo 19 aikoihin. 
Silloin oli Ruohosen Empulla taksi, 
joka toi minut Uuteenkaupunkiin. Siitä 
se sitten alkoi; koottiin sitä porukkaa - 
Pyhärannan konekiväärikomppaniaa. 
Muistaakseni aamulla lähdettiin junalla 
Turkuun. Yliopistonkadulla oli joku 
koulu, johon kokoonnuttiin. Siellä sitten 
koottiin koko rykmentti. Jalkaväkiryk-
mentti 13.

Muistaakseni seuraavana päivänä 
lastattiin koko rykmentti taas junaan ja 
lähdettiin päin itärajaa. En ole muuten 
mullinvaunussa ennen matkustanut. 
Kaltimon asema sieltä muuten vastaan 
tuli.

Sieltä sitten lähdettiin marssimaan 
kohti Summan kylää, missä oli meillä 

asemapaikka. 
[Marssimaan 
lie nee lähdetty 
Kämärän ase-
malta, Kaltimo 
o n  k a u k a n a 
Summasta. Toi-
mittajan huo-
ma utus.] 

En  mui s t a 
tark kaan kuin-
ka kauan siel-
lä oltiin ennen 
kuin sota varsinaisesti alkoi, ehkä 
kuukauden päivät (suurhyökkäys venä-
läisillä 17.12, - 1939). Konekiväärijouk-
kueen johtaja oli [Toivo] Martinkari, 
Kalannin Lahden kansakoulun opettaja, 
hän oli luutnantti arvoltaan.

Siellä sitten tehtiin niitä asemia ja 
hommaa riitti, eikä tullut aika pitkäksi. 
Silloin oli vielä mieli korkealla koska 
Martinkari teki runonpätkänkin:

”Tuo Summan järven vesi;
Tuo Summan järven vesi
Siellä se Lukkalan Samu alushousu-

jaan pesi. 
Siellä se Lukkalan Samu alushousu-

jaan pesi. ”
[Kaarlo Salomon Lukkala kaatui 

21.2.1940, toimittajan huomautus]
Se oli sitä odotusta vaan, että koska 

se sota varsinaisesti alkaa. Meilläkin oli 
sellainen tieto, että pioneerit menevät 
heti polttamaan Summan kylän.

Eero Ilmolan talvisotaa 
liikekannallepanosta 
lopputilitykseen

Eero Ilmola
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Joulu
Me olimme Summan järven lähellä. 

Sitten siitä vasemmalle oli niin sanottu 
miljoonalinnake. Se oli sellaista tykis-
töammuntaa jatkuvasti yötä päivää, 
vaikkei siellä hyökkäys ollut vielä alka-
nutkaan. Sen vaan muistan: joulun ajan 
taistelut ja vuoron perään haettiin ruoka.

Minullakin oli ruuanhakuvuoro jou-
luna. Ja yöllä, kun sitä haettiin, tuli niin 
kova kranaattikeskitys, että siinä meni 
ruokaämpärit tyhjiksi. En muista koska 
joulun aikoihin mahdettiin ruoka saada. 
Jälkeenpäin sain kuulla, että oli kotoa 
lähetetty joulupakettejakin. Sitten, kun 
se varsinainen hyökkäys oli alkanut, 
niin kauan siinä tapeltiin ja tappiot oli-
vat valtavan suuret molemmin puolin. 
Paloi niitä ryssätten hyökkäysvaunu-
jakin valtavasti. Kyllä se oli kaamea 
näky ja kitkerä haju, kun ne paloivat ja 
miehet mukana.

Tykkien jylinä heikkeni välillä ja 
sitten se hyökkäys vaan koveni, kranaa-
tinheittimet vaan ampuivat etumaastoa. 
Siinä tuli tankkeja oikein ketjussa ja 
silloin se linja murtui. Kaikki oli ihan 
sekaisin.

Vyörytysmatka
Venäläinen jalkaväki tuli tankkien 

perässä. Taistelut olivat tosi kovat. Paloi 
niitä tankkeja aika paljon ja näky oli 
julma. Sitten eräänä iltana määrättiin 
pataljoonasta, että pitää mennä osa 
kiväärikomppaniasta ja muutama ko-
nekivääri sinne venäläisten selustaan 
vyöryttämään niitä. Minäkin olin siinä 
porukassa.

Muistan, että se oli siinä kello 17 
aikoihin; oli jo aika pimeä, kova pak-
kanen ja lunta paljon. Ahkioilla siinä 
konekiväärejä vedettiin, matkanteko oli 
tosi hidasta. Koko yö kuljettiin suksien 
kanssa; niitä ahkioita vedettiin. Aamulla 

neljän viiden maissa koko porukka oli 
niin väsynyt, ettei enää jaksanut mitään. 
Tavoitteeseen oli vielä pitkä matka. 
Porukan komentaja lähetti lähettinsä 
pataljoonaan kysymään mitä tehdä. 
Menimme entiseen suomalaisten jsp-
korsuun [joukkosidontapaikka] siksi ai-
kaa lepäämään, kun lähetti oli reissulla.

En muista kuinka kauan lähetti viipyi, 
mutta kun hän tuli, tieto oli sellainen, 
että heti tulette Suomen puolelle jos 
vielä pääsette.

Takaisin
Niin kävi kun tulimme ulos korsusta, 

että venäläisiä oli joka puolella. Siinä 
oli sellainen isompi tie, joka piti ylittää. 
Muistan vaan kuinka paljon siinä meni 
suomalaisia. Konekiväärit jäivät sinne. 
Minunkin vuoroni tuli ylittää se tie. 

Eero Ilmola joutui ruoanhakuvuorollaan 
jouluna 1939 kranaattikeskitykseen. 
Tämä ruoankuljetuskuva ei liity siihen 
tapaukseen.

Einar Suomelan (Uusikaupunki) albmi
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Muistan ikuisesti kun siinä oli suuret 
tankit tien molemmissa päissä, jotka 
ampuivat ristiin. Siitä välistä oli tulta-
va. Siinä kaatui suomalaisia valtavat 
määrät. Minä pääsin onnellisesti tien 
yli. Siinä oli iso kranaattikuoppa tien 
varressa ja hyppäsin sinne.

Perässäni tuli Appelblomin Åke Uu-
destakaupungista. Vedettiin sitä mustaa 
lunta vähän päälle, mutta kurkistettiin 
niiden tankkien kulkua. Näytti niin,  
että ne tulevat meidän päälle. Ne olivat 
siinä kymmenen metrin päässä. Näkivät 
varmaan sen suuren montun; molemmat 
käänsivät suuntaansa, ja läksivät päin 
suomalaisten linjoja. Jalkaväki meni 
perässä. Meitä ne eivät huomanneet, 
koska me jäimme kuoppaan.

Kun tuli vähän hiljaisempaa, ruvettiin 
puhelemaan, että mitä nyt. Olimme kui-
tenkin siinä niin kauan, että tuli pimeä. 
Sitten kuultiin suomalaisten puhetta. 
Koska oli pimeä, mentiin aina vaan 
lähemmäksi. Ne olivat samanlaisessa 
asemassa siellä. Sitten yöllä liikuttiin. 
Siellä suomalaisia oli harhailemassa 
monia, meitä oli porukassa kymmen-
kunta, sitten oli vielä yksi joka veti 
ahkiota perässään ja sanoi, että siinä on 
hänen veljensä, joka oli kaatunut, hän 
haluaa saada hänet kotiin.

Siellä sitten harhailtiin viikon päivät. 
Yöllä kun kuljettiin niin aina mentiin 
sinne päin, missä oli hiljaisempaa lin-
joilla. Kaikki rautaisannokset oli sitten 
jo loppuneet, kaivettiin niitä vanhoja 
teltanpohjia, että jos löytyisi jokin 
vanerin [näkkileipä, vanikka] pala, 
sitten yhtenä päivänä löysimme sieltä 
metsästä jäätyneen puolukkasaavin, 
sekös maistui.

Harhaillessamme näimme valta-
van joukon suomalaisia kaatuneita 
miehiä, se oli sellainen kaatuneiden 
kokoamispaikka. Ne oli ladottu puiden 
väliin poikittain niin kuin jotain pölliä. 

Katselimme niistä, että jos olisi nähnyt 
jonkun tutun, mutta ne oli niin vaikeasti 
tunnistettavissa. Miltä oli pää poissa, 
miltä jalat, kädet ja niitä oli kymmeniä. 
Sinne varmaan kaikki jäivät, ei niitä 
sitten enää ehditty korjata pois.

Päätimme porukalla, että Suomen 
puolelle on päästävä hinnalla millä 
hyvänsä.

Meillä oli tuuria eräänä yönä. Me-
nimme hyvin lähellä linjoja, siinä oli 
sellainen suuri suoalue ja oli hiljaista, 
molemmin puolin oli aika rytinä ja 
paukkina. Siitä sitten mentiin matalana 
ja hiljaa. Kävi niin onnellisesti, että pää-
simme suomalaisten puolelle ja kaiken 
lisäksi vielä.oman pataljoonan alueelle. 
Kun lopulta löysin oman komppanian,  
he olivat ihmeissään, että olin vielä 
hengissä. Oli kuulemma lähetetty jo 
Pyhärantaan tieto kaatumisesta. Sitten 
taas oli koottu uusi porukka, vaikka ei 
vanhoja kavereita ollutkaan.

Sotaa
Joka päivä muuttuivat kasvot. Minul-

la kun oli sanomattoman hyvä suojelus, 
minua sitten vaan siirrettiin koneki-
vääristä toiseen. Vaatteisiini kyllä sain 
monta sirpaletta: manttelin hihassakin 
oli kymmenen sentin reikä; kerran oli 
huopatossun pää halki, mutta kun ne oli-
vat suuret, ei koskenutkaan varpaisiin. 
Sitten vaan hilpastiin ryssäten edellä ja 
taistelut jatkuivat kiivaina.

Perääntyminen
Sitä perääntymistä vaan jatkui. Lam-

peistenoja oli seuraava isompi paikka. 
Maasto oli siellä oikein röyskäistä ja 
kivistä, että kranaatit oikein lensi. Kyl-
mä oli, sanoivat pakkasta olevan siinä 
40 asteen paremmalla puolella. Ei siinä 
niissä oloissa silti kylmältä tuntunut. 
Oli vaan kai sen verran hermopainetta. 
Suomalaisten kaatuneiden määrä oli 
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valtavan suuri. Minunkin konekivää-
rimiehet olivat taas niin vähissä, että 
täydennysmiehiä tuli useampia. Se 
taistelu oli sitä vaan samaa yötäpäivää. 
En oikein ymmärrä sitä, että kuinka 
vaan jaksoi, mutta kun oli nuori - siinä 
kahdenkymmenen päälle vähän - ei 
tarvinnut unta.

Seuraava kartalla oleva paikka oli 
Honkaniemi. Siellä maasto tasaantui 
ja tankit tulivat enemmän näkyviin. 
Suomalaiset niitä paljon hävittivätkin 
kasapanoksilla. Se kyllä oli vaarallista 
touhua: ne syttyivät heti palamaan, kun 
ne sitten saivat räjähdyspanoksen.

Saikankeitto
Sitten tuli sellainen paikkakunta kuin 

Kärstijärvi [Kärstilänjärvi]. Se oli taas 
oikein röyskäistä ja kivistä maastoa, että 
sirpaleet oikein lensivät. Siinä kaatui 
suomalaisia oikein paljon. Minunkin 
konekiväärini oli taas niin tyhjä, että 
minut siirrettiin toiseen kivääriin. Minä 
kun olin koulutukseltani konekivääri-
ampuja ja niistä siellä oli puute. Tämä 
kivääri oli asemissa korkealla mäellä. 
Mäen alla oli peltoaukea, jossa tankit 
ajoivat niinkuin jotain rallia ja ampuivat 
joka suuntaan.

Vaikka oli sellaista kovaa menoa 
päällä, niin päätettiin keittää saikkaa. 
Yksi läksi porukasta hakemaan puh-
taampaa lunta, jota sitten sulatettiin, 
meillä kun oli sellainen polttorasia.

Tätilän Taito kun oli saanut kahvipa-
ketin kotoa, pakki siinä konekiväärin ta-
kana poreili. Tätilä laittoi kahvin sinne, 
mutta kuinkas ollakaan, sitten tuli ryssän 
kranaatti siinä lähellä olevaan puuhun 
ja kaasi kahvipakkimme meidän pääl-
le. Ei sitäkään kuumaa tuntenut, mutta 
sirpale teki tehtävänsä. Tätilä sai selästä 
sisälle. Ei hän heti kuollut, hän sanoi, 
että hänen meni käsi poikki. Sitten hän 
alkoi muuttua aivan keltaiseksi väriltään 

eikä mitään enää puhunut. Minä yritin 
saada hänet sieltä montusta ylös, mutta 
en saanut, sitten läksin hakemaan jsp-
miehiä ja löysinkin aika läheltä. Sitten 
saatin hänet ahkioon ja vietiin pois. Oli 
tässäkin minulle varjelus - en saanut 
muuta kuin vähän rapaa niskoille. Se 
monttu konekiväärin takana oli niin 
pieni, että me kahden juuri mahduttiin 
nokat vastakkain: yksi oli taas lisää Py-
härannan sankarihaudassa [Taito Tätilä 
haavoittui 7.3.1940 Kärstilässä. Kuoli 
8.3.1940 kenttäsairaalassa. Aikaisem-
min mainittu uusikaupunkilainen Åke 
Appelblom haavoittui myös Kärstilässä 
8.3.1940 ja kuoli sotasairaalassa Hel-
singissä 22.3.1940.]

Jälleen partiokomennus
Tämä sotiminen vaan jatkui taukoa-

matta. Kyllä ne naapurit kohtelivat 
kaltoin meitä, tarkoitan itänaapurit. 
Samanlaisena se sota sitten vaan jatkui, 
oltiin aina niin kauan asemissa kuin voi-
tiin, sitten lähdettiin taas vetäytymään 
ja taas uusiin asemiin. Silloin tuli tässä 
Kärstilässä ollessa pataljoonasta käs-
ky, että on määrättävä kuuden miehen 
osasto partioon venäläisten selustaan, 
minutkin määräsivät siihen.

Jaettiin uudet sukset ja kaikki varus-
teet: aseet, jalkineet ja kaikki kompassia 
myöten. Seuraavana aamuna, kun piti 
lähteä, niin tuli juuri ennen lähtöä pe-
ruutus, että muutetaan uusiin asemiin 
taas. Taas luovutettiin osa varusteista 
pois. Oli onni ettei joutunut sellaiseen 
lähtemään, silloin oli venäläisillä niin 
kova ylivoima, ettei oltu yhdessä pai-
kassa kauan. Siinä kaatui ja haavoittui 
suomalaisia niin valtavan paljon, oli 
oikein kova pakkanen ja kirkas taivas. 
Suuret pommikonelaivueet lensivät 
vaan.

Se jatkui aina vaan, asemia muutettiin 
päivittäin. En muista mitään kovempaa 
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taistelupaik-
kaa,  mutta 
n i i n  v a a n 
k ä v i  e t t -
en joutunut 
enää siihen partioporukkaan.

Rauha
Kevät alkoi jo paistaa mukavasti. 

Muistan hyvin tämän aamun - 13. päi-
vä klo 11 maaliskuuta 1940. Olimme 
silloin lähellä Juustilaa, se oli sellainen 
neljän tien risteys. Muutamia kranaat-
teja tuli vielä. Meilläkin meni vielä 
pari miestä. Ei sitä todeksi uskonut, 
että on rauha tullut. Mutta vähitellen 
rupesi vaan tuntumaan niin erilaiselta 
ja hiljaiselta.

Sieltä sitten marssittiin Juustilan 
kautta Luumäelle, jossa ruvettiin te-
kemään täisaunoja. Täitä oli joka mie-
hellä ja paljon. Koko talvi oltiin ilman 
saunaa. Ei ollut mitään mahdollisuutta 
päästä saunaan, eikä vaihtaa alusvaattei-
ta, mutta ihme kyllä, ettei ne sen pahem-
min haitanneet. Siellä sitten Luumäellä 
oltiin puolitoista kuukautta ennen kuin 
kotiutettiin.

Eversti Karmo, joka oli pataljoonan 
komentaja, piti puheen ennen kotiutta-
mista, jossa sanoi, että toivottavasti sota 
alkaa uudestaan. Niinhän siinä kävikin, 
että hän pääsi toivomaansa työhön. En 

tiedä säilyttikö hän nahkansa tässä toi-
sessa kapinassa.

Tilitys
Sitten tuli talvisodan tilityksen aika. 

Suomen armeijan vahvuus oli noin 
200.000 miestä molemmin puolin.

Tappiot: kaatuneita 24.923  
  miestä

  haavoittuneita 43.557  
  miestä

Neuvostoliitto ilmoitti kaatuneita 
48.745 miestä ja haavoittuneita 158.863 
miestä. Suomen arvio kaatuneista venä-
läisistä oli 200.000 miestä. Keskimäärin 
talvisodan aikana päivässä kaatui 250 
suomalaista.

Sotamarsalkka Mannerheimin päi-
väkäsky 13.3.-1940 niin kuin minä sen 
muistan: 

”Sotilaat: Olen taistellut monilla tan-
tereilla, mutta en ole vielä nähnyt teidän 
vertaisianne sotureita. Olen ylpeä teistä. 
Kuin jos olisitte omia lapsiani. ”

Sen pituinen se. Nyt on päiväkahvin 
aika.

Eero Ilmola 
(kirjoitettu v. 1995)

Eero Ilmola 
jatkosodan-
a i k a i s e s s a 
kuvassa v. 
1939 Chevro-
letin vieressä. 
Jatkosodassa 
Ilmola toimi 
henki lö- ja 
kuorma-au-
t o n  k u l  j e t -
tajana sekä 
kolonnanjoh-
tajana.

Marja Syrjän kokoelma
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- Elettiin aivan jatkosodan loppuaiko-
ja, ehkä elo kuun alkua 1944. Olimme 
ase mis sa jossakin Loimolan puolessa, 
missä käytiin kovia taisteluja murtautu-
maan pyr kivän vihollisen kanssa. Olin 
silloin taistelulähetti ja minut lähetettiin 
viemään sylillinen panssarinyrkkejä 
etulinjaan. Porukkamme yritti katkaista 
ryssiltä maantien, jottei oma jalkavä-
kikomppaniamme olisi jäänyt mottiin. 
Läksin painavan kantamukseni kanssa 
ja joku luutnantti tuli kanssani.

- Eksyimme ja harhailimme pitkään. 
Ryssiä oli joka puolella. Voimme vain 
todeta olevamme motissa. Minulla oli 
raskas nyrkkitaakka ja konepistooli. 
Kiertelimme ja väistelimme naapu-
reita. Teimme aika pitkän lenkin. Luti 
oli jo valmis antautumaan, mutta en 
suostunut antamaan periksi. Sitten hok-
sasimme, että edessämme ryssät olivat 
sapuskoimassa. He söivät kaikessa 
rauhassa. Kiväärit ja muut aseet olivat 
nätisti pinoissa. Lähenimme ja ryssät 
huomasivat meidät, mutta pääsin no-
peasti ampumaan, eikä yksikään ryssä 
ehtinyt ottaa asettaan käteen. He jäivät 
siihen nukkumaan ikiuntaan, mutta me 
syöksyimme salamana läpi ja pääsimme 
värikkäitten vaiheitten jälkeen omien 
yhteyteen, kertoo pyhämaalainen Allan 
Kleemola, joka soti jatkosodan JR 56:n 
14. komppaniassa, panssarintorjunta-
komppaniassa. 

- Pojat saivat nyrkit ja minä pääsin 
kantamaan JSP:lle juuri haavoittunutta 
kapteeni Olli Varhoa, pst-komppaniani 

päällikköä. Saimme kapteenin hoitoon, 
mutta pst-tykki jäi sille tielleen. Ei ollut 
mitään mahdollisuutta saada sitä mu-
kaan hankalassa tiettömässä maastossa, 
kertoo Allan Kleemola. 

Tuusulan Nummenkylästä 
Maaselän kannaksen Kriville
Allan Kleemolasta tuli alokas tammi-

kuun 19. päivä 1942. Hän aloitti silloin 
sotilasopinnot Tuusulan Nummenky-
lässä, missä kodiksi tuli 8./Jv.Koul.K.1, 
eli Jalkaväen Koulutuskeskus 1:n 8. 
komppania.

- Kasarmina oli vanha kansakoulu ja 
koulutus oli kovaa, oikeastaan rääkkiä. 
Sitä kesti noin seitsemän kuukautta. 
Sain normaalin jalkaväkimiehen poh-
jakoulutuksen, vaikka kuuluinkin ko-
nekiväärikomppaniaan. Siinä oli yksi 
joukkue panssarintorjuntamiehiä ja 
minä pääsin siihen porukkaan, muiste-
lee Allan Kleemola.

- Vala vannottiin ja sitten lähdettiin 
rintamalle tositoimiin. Reitti kulki 
kaukaisen ja kauniin Seesjärven län-
sirannalla olevan Paateneen kautta, 
missä ilmoittauduin paikallisessa HKT 
8:ssa, eli henkilötäydennyskeskukses-
sa. Muutaman päivän kuluttua minut 
määrättiin Jalkaväkirykmentti 56:een 
ja sen 14. komppaniaan, panssarintor-
juntakomppaniaan. JR 56 oli silloin 
Maanselän kannaksella, Karhumäen 
pohjoispuolella. 

- Joulukuussa 1943 rykmentti siir-
rettiin Kriville, Maaselän kannaksen 

Allan Kleemola murtautui
motista ja pelasti antautumista
suunnitelleen luutnantin
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pohjoisosaan. Olot Krivillä olivat kau-
histuttavan karut. Maisema oli täysin 
avointa, sillä kaikki puut oli ennen sotaa 
hakattu pois ja kuljetettu rautateitse 
ties mihin. Jokunen hiiltynyt puunny-
sä törrötti siellä täällä, mutta muuten 
aavemaista aukeaa oli niin kauas kuin 
katsoa jaksoi. Kaiken lisäksi maasto 
oli kovasti suoperäistä ja märkää. 14. 
komppania sijoitettiin ison suon saarek-
keeseen vastapäätä kuuluisaa Maaselän 
hotellia, josta vihollinen hallitsi koko 
Krivin aluetta. Se käyttikin hotellia 
tykistön tulenjohtopaikkana ja tarkka-
ampujien kyttäyspaikkana. Aina sai olla 
varuillaan tarkka-ampujien varalta, sillä 
niitä oli kyttäämässä niin päivällä kuin 
pimeänkin aikana. Ja ne olivat nimensä 
mukaisia poikia. Ampuivat pahuksen 
tarkasti ja kuolettavasti, muistelee Allan 
Kleemola.

- Hotellia tulitettiin omalla tykistöllä 
vähän väliä, mutta tulos oli laihanpuo-
leinen. Nelikerroksinen hotelli pysyi 
pystyssä, vaikka vähän vaurioituikin.

- Krivillä olin taistelulähettinä ja jou-
duin siksi aika paljon liikkumaan pai-
kasta toiseen. Pää piti pitää visusti juok-
suhaudan vallin suojassa. Komppanian 
miehistä suurin osa oli raumalaisia ja 

henki hyvä, vaikka olot 
olivat aika kurjat.

Ammukset ja 
puhdetyöt jäivät 
Kriville, kun JR 56 
lähti vetäytymään 
Suomeen

Suomalaiset lähtivät 
vetäytymään Maaselän 
kannakselta ja Kriviltä 

kesäkuun 20. ja 21. päivä 1944. Ase-
mat, joissa oli oltu lähes kolme vuot-
ta, oli jätettävä koska vihollinen oli 
päässyt läpimurtoon etelässä Karjalan 
kannaksella ja aloittanut hyökkäyksen 
myös Syväriltä. Asemista päästiin irti 
taisteluitta, mutta jo ensimmäisenä 
varsinaisena vetäytymispäivänä alkoi 
tulitoiminta.

- Me pääsimme irti aika helposti, 
mutta ei täysin rauhassa. Vastapuoli 
tuli lujaa vauhtia perässä. Minä sain 
määräyksen tuhota räjäyttämällä valta-
van määrän ammuksia. Toimin käskyn 
mukaan ja paljon tavaraa meni taivaan 
tuuliin, mutta jäi kyllä myös käyttökel-
poisena viholliselle. Senkin huomasin, 
että Kriville jäi rutkasti poikien tekemiä 
puhdetöitä, niin isoja tarvekaluja kuin 
kaikkea muuta mahdollista kalua.

- Maaselän kannaksella oli vihollisen 
jäljiltä pitkät matkat kapulateitä, joita 
myös suomalaiset rakensivat kilometri-
kaupalla, sillä muuten ei suoperäisessä 
ja ryteikköisessä maastossa pystynyt 
liikkumaan. Ilman kapulateitä olisi esi-
merkiksi huoltopuoli ollut helisemässä, 
selvittää Allan Kleemola.

- Tällaista kapulatietä läksi poruk-
kani vetäytymään. Pst-tykki oli tietysti 
mukana, mutta se oli pakko jättää. Oli 

Allan Kleemola piti Krivin 
maisemaa aavemaisena.

Matti Jalava / Teuvo Airolan albumi
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päästävä nopeasti pois päälle pakkaavan 
vihollisen alta. Ryssiä liikkui kapulatien 
molemmilla puolilla ja he tulittivat kii-
vaasti tiellä liikkujia. Olimme vaikeuk-
sissa, mutta onneksi oman rykmentin 
jalkaväkeä tuli avuksi ja tilanne mo-
lemmin puolin tietämme rauhoittui, sillä 
pojat eliminoivat vihollisen totaalisesti.

- Karhumäen kaupungin ympäristö 
oli linnoitettu vankasti, mutta sinne jäi-
vät kenttälinnoitukset, sillä kaupunkia 
puolustaneen JR 33:n yhden pataljoo-
nan piti jättää asemansa vain parin päi-
vän taistelun jälkeen. Meidän porukka 
vain ohitti Karhumäen. Siellä emme 
olleet ryssään taistelukosketuksessa.

Sotjärvellä tuli avuksi  
Lauri Törnin porukka
- Sotjärvellä yritettiin vihollinen pitää 

järven itäpuolella. Omat asemamme oli-
vat järven länsirannalla. Näytti siltä, että 
ryssä ei pääse yli, sillä tulituksemme oli 
tehokasta tykistöä myöten. Menimme 
luutnantti Kalevi Malmivuoren kanssa 
nukkumaan komeaan karjalaistaloon, 
mutta muutaman tunnin päästä tuli 
ilmoitus, että ryssä on päässyt vasem-
malta järven yli. Meille tuli äkkilähtö 
ja juoksimme jonkin matkaa karkuun, 
mutta saimme käskyn palata takaisin 
ja ajaa ryssä järven toiselle puolelle. 

Miehiä oli tässä vaiheessa 
vähän. Minulla oli kivääri, 
mutta en sillä kertaa ampu-
nut, vaan rupesin lataamaan 
pikakiväärin lippaita pojal-
le, joka päästeli ”Emmalla” 
tarkkoja ja tehokkaita sar-
joja. Tilanne oli jopa osin 
epätoivoinen, mutta kuu-

mimmalla hetkellä ehti apuun luutnantti 
Laurin Törnin kuuluisa sissiporukka. 
Se painoi päälle kauhealla rähinällä ja 
ryssälle tuli lähtö. Itse asiassa Törnin 
porukka teilasi koko vihollisjoukon, 
kertoo Allan Kleemola.  

Loimolassa oli  
mennä kuulo
JR 56 vetäytyi taistellen talvisodasta 

kuulujen Tolvajärven ja Kollaan kautta 
Loimolaan. Tolvajärvellä ja Loimolassa 
rykmentti kävi kiivasta taistelua aina 
elokuun ensimmäiselle viikolle saakka, 
jolloin taistelut jähmettyivät asemaso-
daksi aina aselevon tuloon 4.9.1944 asti.

- Koko perääntymisen ajan aina 
Maaselän kannakselta Loimolaan saak-
ka, oli meillä käytännössä koko ajan 
tulikosketus viholliseen. Se tuli perässä 
kuin herhiläinen. Loimola oli pahin 
paikka, mihin minä sodan aikana jou-
duin. Loimolassa olin menettää kuu-
loni, kun kranaatti iski juoksuhaudan 
etuvalliin. Olin onneksi haudan pohjalla 
ja säästyin pahemmalta. Mutta niin 
kova räjähdyksen vaikutus oli, että 
kuuloni heikkeni pysyvästi, päättää py-
hämaalainen sotamies Allan Kleemola 
jutustelun.

Markku Vainio

”Ilman kapulateitä olisi huol-
topuoli ollut helisemässä”, 
sanoo Allan Kleemola.

Erkki Salosen (Lokalahti) albumi
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Ihodelaisen sotamies Martti Maikolan 
taistelujen tie oli kilometreissä mi-
tattuna harvinaisen pitkä. Nuori mies 
aloitti sotaopiskelut Kokemäellä. Hä-
net komennettiin alokasajan jälkeen 
Kemin lähelle vartioimaan vankeja, 
sieltä edelleen Laguksen Panssaridivi-
sioonaan Äänislinnaan ja Syvärille ja 
takaisin Äänislinnaan, mistä Karjalan 
kannaksen Kivennavan Kuuterselkään, 
Johanneksen Rokkalanjoelle, Viipurin 
maalaiskunnan Taliin, Portinhoikkaan 
ja Ihantalaan sekä Vuosalmelle. Syys-
kuussa 1944 Maikola määrättiin vielä 
päällisen päätteeksi Lapin sotaan ja 
Pudasjärvelle.

- Sotimisen harjoittelun aloitin Koke-
mäellä 18.9.1941. Junalla mentiin Rau-
malta Peipohjaan. Meitä oli aika liuta 
raumalaisia, pyhärantalaisia, laitilalaisia 
ja kalantilaisia poikia. Muistan, että 
joukossa olivat ainakin Lehtosen Toivo, 
Salmin Lauri ja Heinosen Olavi, sanoo 
marraskuussa 1922 syntynyt Maikola.

- Kokemäen koulutuskeskus tun-
si nimen Jalkaväen Koulutuskeskus 
6, eli armeijan lyhentein ilmaistuna 
Jv.Koul.K 6. Alokasaika kesti kymme-
nisen viikkoa ja päätteeksi vannoimme 
sotilasvalan.

Ala-arvoista koulutusta
- On pakko sanoa, että koulutus oli 

todella ala-arvoista. Ei siinä isoja opit-
tu, kun hypittiin lehmien laidunpellolla 
edestakaisin suljettua ja muuta, sillä 
niin tavattoman kelvotonta koulutus oli, 
pudistelee Maikola päätään.

- Komppaniassa oli äijiä, joilla ei 
ollut hajuakaan ampumisesta. Opette-
limme ampumaan yli Kokemäenjoen. 
Ammuttiin tuelta viiden laukauksen 
sarjoja samaan pisteeseen. Näyttö oli 
aina sarjan jälkeen. Sain sihtailtua aika 
pienen kasan, joka oli vähän sivussa. 
Sen perusteella minut määrättiin tarkka-
ampujaksi.

- Jos oli koulutus ala-arvoista, niin 
samaa voi sanoa kaikesta muustakin. 
Patjoina meillä oli paperisäkit, joissa 
oli vähän olkia. Laverisängyt huojuivat 
joka suuntaan ja sapuska oli vähemmän 
ravitsevaa tai maittavaa. Asuimme sivii-
litaloissa. Aluksi meillä oli siviilikamp-
peet ja vain kokardi kertoi, että olemme 
sotilaita. Tilanne parani, kun kävimme 
varusvarastolta nyysimässä armeijan 
vaatteita ja varusteita.

Kemin kautta 
Äänislinnaan
Kokemäeltä Maikolan tie vei Kemin 

lähelle vartiotehtäviin sotavankileirille. 

Sotamies Martti Maikola taisteli
Kuuterselässä, Rokkalanjoella,
Ihantalassa, Vuosalmella ja
Lapin sodassa Pudasjärvellä

Ja linnoitti Äänislinnassa ja Syvärillä
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- Pääpaikkana oli Kemin Ajos. Lei-
rin numero oli yhdeksän ja olin siellä 
muutaman viikon. Kuljetimme vankeja 
pisin kankaita metsätöissä, mutta sitten 
minulle lyötiin paperit käteen ja annet-
tiin littera Äänislinnaan.

- Oli käynyt nimittäin niin, että pa-
perini olivat jotenkin menneet sekaisin, 
mutta asia huomattiin ja niin polkuni vei 
HTK:n kautta Äänislinnaan Laguksen 
porukkaan, muistelee Martti Maikola.

Äänislinnassa Maikolasta meinattiin 
tehdä panssarivaunun ampuja. Se ei 
miestä miellyttänyt.

- Ei todellakaan. En halunnut men-
nä tankin sisuksiin, vaan hakeuduin 
jalkaväkipuolelle ja minusta tehtiin 
norsupyssymies.

Äänislinnassa Maikolan aika kului 
enimmäkseen linnoitustöissä. Pst-

kiväärillä ei Maikola ampunut Äänis-
linnassa kertaakaan. 

- Sitten porukka heitettiin Syväril-
le Lotinapellon korkeudelle, missä 
olimme vuoden päivät, kunnes meidät 
heitettiin takaisin Äänislinnan lähelle 
linnoitustöihin. 

Karjalan kannakselle
- Sitä vaihetta kesti tammikuulle 

1944, jolloin meidät lastattiin junaan 
ja vietiin Viipurin pohjoispuolelle 
Kostialaan linnoitustöihin. Asuimme 
”herroiksi” pahviteltoissa. Vasemmassa 
pusakan hihassa meillä oli Laguksen 
porukan tunnus, eteenpäin näyttävä 
nuoli. Muutamat pojat olivat piruuk-
sissaan neuloneet nuolen osoittamaan 
taaksepäin.

Kostialassa Maikola linnoitti kannas-
ta aina kesäkuulle saakka.

Martti Maikolasta aiottiin tehdä panssarivaunun ampuja, mutta mies hakeutui jalka-
väkipuolelle norsupyssymieheksi. Norsupyssy (kuvassa) on v. 1939 kehitettu panssa-
rintorjuntakivääri. Ase painoi noin 50 kiloa.

Ahti Ahvamaan (Lokalati) albumi
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- Sitten eräänä aamuna kuului suurta 
jytinää etelästä. Linnoitustyöt loppuivat 
kuin puukolla leikaten. Kamat sullottiin 
reppuihin ja porukka määrättiin kahden 
tunnin lähtövalmiuteen. 

Laguksen jääkärit nousivat pyörille 
ja polkivat kannaksen hiekkateitä pitkin 
Kivennavan kirkonkylään.

- Kivennavan kirkolla tuli stoppi. Ti-
lannetta ja tietoja penättiin ja setvittiin. 
Vihollisen maataistelukoneet pörräsivät 
päällä. Raivolan suuntaan lähetettiin 
partio, jossa oli yksi aliupseeri ja kolme 
miestä. Partio ei koskaan palannut, mut-
ta kessu sentään löysi tiensä joukkoom-
me viikon verran metsissä harhailtuaan.

Tilanne oli sekava ja niinpä voitiin 
vain todeta, että oltiin motissa. Kolme 
vuorokautta kykittiin paikoillaan ja 
odotettiin mitä tuleman pitää. 

- Oli pakko tehdä jotain. Edessä oli 
valtaisa suo. Sulloimme suohon turhat 
kamppeet. Minä tungin suohon norsu-
pyssyn, jolla en ollut ampunut laukaus-
takaan. Suosaarekkeesta toiseen edeten 
pääsimme motista ryssän huomaamatta. 
Tappioita ei komppanialle tullut. 

Valkeasaaren Mottorissa 10.6. lä-
pimurtoon päässyt vihollinen saavutti 
nopeasti VT-linjan.

Kuuterselkään 
ja Rokkalanjoelle
- Meidät vietiin vastaiskuun Kiven-

navan Kuuterselkään. Nyt meillä oli jo 
panssarinyrkit ja kauhut. Mutta koulu-
tusta emme saaneet lainkaan. Se vaan 
sanottiin, että putken takana ei saa olla, 
kun ammutaan. Uusilla vehkeillä riitti 
töitä ja ne olivat tehokkaita. Yksi äijä 
tuhosi kauhulla viisi tankkia ja yritti 
vielä kuudetta, mutta silloin ryssä pääsi 
ampumaan hänet. 

- Olimme asemissa Kuuterselän kylä-
aukean reunoilla. Kiivaassa taistelussa 

rivit olivat huvenneet pahoin. Ryssiä 
oli edessämme vaikka millä mitalla, 
pilvin pimein, mutta meillä ei ollut millä 
ne tappaa ja miehiäkin oli aivan liian 
vähän. Oli pakko lähteä vetäytymään. 
Se oli katkera paikka meille kaikille, 
harmittelee Martti Maikola.

Kuuterselästä Maikolan porukka 
oijusti Johanneksen pitäjän Rokkalan-
joelle, minne suomalaiset ehtivät aivan 
viime tipassa tulpaksi.

- Rokkalanjoella olimme  nokituk-
sen puolitoista vuorokautta. Me joen 
pohjoispuolella ja ryssä eteläpuolella. 
Ryssä sai taas rivinsä kuntoon ja läksi 
höökimään. Meitä oli liian vähän, vaik-
ka saimmekin täydennysmiehiä.  He 
ihmettelivät komppaniamme pienuutta, 
sillä meitä oli enää jäljellä vain kuuti-
senkymmentä miestä.

Talin ja Portinhoikan 
kautta Ihantalaan
- Läksimme vetäytymään kohti Vii-

puria. Välillä olimme pussissakin, mutta 
kirjavien vaiheiden jälkeen pääsimme 
irti ja vilistimme yhtä kyytiä Viipu-
riin saakka. Joku huomasi, että linnan 
tornissa on jo punainen lippu. Ilmassa 
kieppui kuusi – seitsemän palavaa 
hävittäjää. Tykistö ampui jatkuvasti. 
Kiersimme Viipurin itäpuolitse ja pää-
simme Taliin. Siellä taisteltiin rajusti. 
Sai ampua seisovaa ja liikkuvaa maalia 
ja niitä oli vähintäänkin riittävästi. Vi-
hollinen käytti taitavasti inhottavia piis-
katykkejään. Niitten pelossa jokainen 
oja ja syvänne oli täynnä äijiä. Talista 
oli vetäydyttävä Portinhoikan tasalle ja 
viimein Ihantalan kirkonmäen alueelle. 
Kaiken muun ohella kokonainen vihol-
lisen armeijakunta tuhottiin Ihantalan 
taisteluissa, joista on kirjoitettu paljon, 
kertoo Martti Maikola.
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Haavoittuminen 
Vuosalmella
Ihantalasta Maikolan jääkärit vietiin 

Vuosalmelle heinäkuun toisella viikolla.
- Ryssä oli jo saanut sillanpään Vuo-

salmen puolelle, kun me tulimme mai-
semiin. Stukat kävivät syöksypommitta-
massa sillanpäätä ja Vuoksen yli tehtyjä 
siltoja. Oli siinä sirkusta kerrakseen! 
Olimme asemissa Vuosalmen puolella 
peltoaukean takana metsän reunassa. 
16. heinäkuuta haavoituin vasempaan 
käteeni. Lääkintämies Kirmanen vei 
minut JSP:lle. Sain ensiavun ja jos-
sain välissä käteni kipsattiin. Kipsissä 
se oli kuusi viikkoa. Pyysin ja pääsin 
sotasairaalaan Laitilaan. Sotasairaala 
toimi suojeluskuntatalossa urheiluken-
tän laidalla. Kävin näyttämässä kättä 
Turussa ja minut havaittiin kelvolliseksi 
rintamapalveluun.

Lapin sotaan ja 
Rauman kautta kotiin
- Sairasteluni aikana porukkani oli 

siirretty pohjoiseen Lapin sotaan. Pääsin 
junalla Ouluun saakka ja sieltä jotenkin 

Pudasjärvelle, missä oma 
porukkani oli. Tilanne ei 
ollut kovin sotainen, sillä 
puolin ja toisin juotiin 
konjakkia.

- Usko Sakari Haahti 
neuvotteli sakujen kans-
sa vetäytymisestä. Ryssä 
esitti omia vaatimuksi-

aan. Lopputulos oli, että 28. syyskuuta 
alkoivat sotatoimet. Ensimmäisessä 
hyökkäyksessä kärsimme kovat tappiot.

Saksalaiset käyttivät poltetun maan 
taktiikkaa myös Pudasjärvellä.

- Ihmettelimme kaverien kanssa mi-
ten haavoittuneet saadaan hoitoon, kun 
kaikki tiet, sillat ja muut kulkupaikat oli 
tuhottu tai miinoitettu. Oli se kamala 
paikka, kertoilee Martti Maikola.

Suomalaiset valtasivat totaalisesti 
poltetun Rovaniemen 17.10 1944. 
Maikolan sotatie jatkui Jäämerentietä 
Ivaloon saakka.

- Siellä tulivat nuoremmat tilalle ja 
meidät vanhukset lähetettiin kotimat-
kalle. Iin asemalle saakka pääsivät junat 
ja sieltä saimme junakyydin etelään ja 
Raumalle. Sampolassa minut kotiutet-
tiin 21.11.1944. Siitä tilaisuudesta on 
mieleeni jäänyt lottien tarjoama mais-
tuva papusoppa, kertoo Martti Maikola, 
VR 4:llä ja toisen luokan vapaudenmi-
talilla palkittu pyhärantalaissoturi.  

Markku Vainio

Lapin sotaan osallistunut 
Martti Maikola oli v. 1944 
myös Rovaniemellä. Tuskin 
tämäkään v. 1939 kuvattu 
huoltoasema oli silloin enää 
tämän näköinen.

Ahti Ahvamaan (Lokalati) albumi
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Pyhärannan Kukolan kylän mie-
histä suurin osa sai palvelukseen as-
tumismääräyksensä kesäkuussa 1941 
17-vuotiaalta Olavi Nurmelta, joka suo-
jeluskunnan lähettinä kiersi pyörineen 
jakamassa LKP-määräyksiä.

- Aika faarttia poljin ja vein lappuja 
miehille, joista osa sai käskyn lähteä 
sotaan jo toisen kerran. 

Olavi Nurmen vuoro astua armeijan 
saappaisiin koitti helmikuussa kolme 
vuotta myöhemmin.

- Kutsunnoissa olin Sampolassa 
Rauman maalaiskunnan suojeluskunta-

talossa. Se oli tuttu paikka sotilaspoika-
ajoilta, sillä Sampolassa järjestettiin 
piirin kursseja ja muita tilaisuuksia, ja 
Sampolaan myös jätettiin armeijan ryt-
kyt, kun päästiin siviiliin marraskuussa 
1944, muistelee Olavi Nurmi.

- Pyhärantalaisia oli aina määrätty 
runsaasti rannikkotykistöön, sillä pidet-
tiin kait jollakin tapaa luontevana, että 
merenrantapitäjän pojat sopivat ranta-
pyssyyn. Niin kävi minunkin osaltani, 
ja sain määräyksen mennä Rannikko-
tykistörykmentti 11:een. Siellä sitten 
ilmoittauduin 24. helmikuuta 1944.

Kesällä 1941 Olavi Nurmi jakoi 
LKP -lappuja sotaan lähteville ja
oli itse lähtövuorossa keväällä -44

Olavi Nurmen (kuvassa eturivissä vas.) alokasaikana majoituttiin Hangossa Bellevue-
hotellissa, jonka neuvostoliittolaiset olivat ottaneet kasarmikseen pitäessään Hankoa 
tukikohtanaan talvisodan jälkeen.

Olavi Nurmen albumi
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- Meitä pyhärantalaisia taisi sillä ker-
taa tulla rykmenttiin vajaan joukkueen 
verran ja Rauman poikia lähes sama 
määrä. 

Uusien alokkaiden kodiksi tuli Han-
gon Bellevue -hotelli, joka oli sotilas-
käytössä kasarmina ja majoituspaikkana 
muutenkin.

- Ryssät olivat ottaneet hotellin ma-
joituskäyttöön sinä aikana, kun pitivät 
Hankoa tukikohtanaan talvisodan jäl-
keen. Päällikkönä oli suomalaisessa 
SS-pataljoonassa palvellut ukko nimel-
tään Heikkinen. Hän oli kovan linjan 
mies ja koulutus sen mukaista. Hotellia 
kierrettiin usein ja vauhdilla, hymähtää 
Olavi Nurmi.

Alokkaat tulivat Hankoon junalla. 
Junamatka alkoi Raumalta ja vei Tam-
pereen kautta Hankoon.

- Hanko oli aika mahtava näky, kun 
sinne tulimme. Kaupunki oli täynnä eri-
laista romua ja rautaa. Romua todellakin 
riitti, vakuuttaa Nurmi.

Nurmi määrättiin tykkikoulutukseen. 
Koulutuspaikkana oli kuuluissa Russa-
rön majakkasaari, missä rantapyssyn 
salaisuudet taottiin alokkaiden päähän. 

- Hangossa oli ryssien jäljiltä panssa-
rijuna, rautatietykki, ja minut määrättiin 
rautatiepatteriin, joka käytti junatykkiä. 
Patterin nimi oli 3. Rautatiepatteri. 
Meistä alokkaista koottiin suunnilleen 
komppanian vahvuinen porukka, joka 
muodosti rautatiepatterin miehistön.

Tykkijunan ohella Hangosta joulu-
kuussa 1941 pois ajetulta viholliselta 
jäi Hankoon myös runsaasti ammuksia. 

- Ammuksella oli painoa 500 kiloa. 
Kuulat pantiin putkeen ilmanpaineella 
toimineella nostimella. Junaa veti die-
selveturi ja juna oli täysin sähköistetty. 
Kantamaa 500-kiloisella kuulalla oli 
runsaat 40 kilometriä. Jokainen laukaus 
otti lujasti korviin, sen verran kova oli 
laukauksen ääni. Laukauksessa oli niin 
kova latinki, että koko juna peräytyi 
joka laukauksella parisen metriä.

Olavi Nurmi määrättiin Hangossa rautatiepatteriin, joka käytti neuvostoliittolaisilta 
Hankoon jäänyttä panssarijunaa. Sodan jälkeen juna jouduttiin palauttamaan Neu-
vostoliittoon. Tykin kantama oli 40 kilometriä.

Olavi Nurmen albumi
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- Jatkosodan jälkeen juna jouduttiin 
luovuttamaan alkuperäisille omistajil-
leen ja valvontakomission määräyksestä 
se oli palautettava täysin alkuperäis-
asuunsa. Ja näin tietysti tehtiin, mutta 
minä en ollut mukana siinä hommassa, 
kertoo Olavi Nurmi. 

Viipurinlahdelle  
torjuntatoimiin
Hangosta Olavi Nurmen sotatie vei 

Viipurinlahdelle, lahden länsirannalle 
Säkkijärven Ristniemeen, sillä ylimmät 
sotajohtajat pelkäsivät, että vihollinen 
toimisi samoin kuin talvisodassa-
kin – yrittäisi ylittää Viipurinlahden. 
Ristniemeen koottiin rannikkotykistön 
miehistä torjuntajoukkue.

- Siellä oli yksi tykki, mutta ei sitä 
käytetty sinä aikana, jonka minä siellä 
olin. Me rakensimme piikkilankaesteitä 
pitkin rantoja, mutta komennus päättyi 
Helsingin kolmannen pommituskerran 
jälkeen, kun meidät siirrettiin takaisin 
Hangon rannikkojoukkoihin. 

Hangosta Nurmi komennettiin Turun 
Laivastoasemalle Pansioon.

- Se olikin mielenkiintoista aikaa, 
sillä Pansiossa kävi sodan jälkeen val-

vontakomission miehiä tutkailemassa 
paikkoja ja miesten tekemisiä. Pansios-
sa oli paljon väkeä, suurin osa laivaston 
miehiä. Koulutusta annettiin eri aloilta. 
Minut laitettiin viestihommiin, muiste-
lee Olavi Nurmi.

- Pansiossa oli maan alla iso viesti-
keskus. Sitä hoiti kolme kaveria aina 
vuorokauden kerrallaan, eli lisäkseni 
Jorma Vainio Kauhianpäästä ja Erkki 
Randelin Uudestakaupungista. Se oli 
mielenkiintoista työtä.

- Pansion aikana osa miehistä lähe-
tettiin Lapin sotaan häätämään sakuja 
Suomesta. Minä kuuluin 24-synty-
neisiin enkä joutunut Lappiin. Sinne 
komennettiin Pansiosta lähes kaikki 
vuonna 1925 syntyneet. Osa miehistä 
komennettiin Suomenlahdelle miinan-
raivaukseen. 

- Suomalaisten laskemista miinois-
ta oli muuten suurin osa valmistettu 
Uudenkaupungin Janhualla, sanoo 
29.11.1944 siviiliin päässyt alikersantti 
Olavi Nurmi.

Markku Vainio

Olavi Nurmi kuvai-
lee rautatietykin 
ammuksia suurik-
si, painoltaan jopa 
500 kiloa. 

Olavi Nurmen albumi
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Maanviljelijä Paavo Johannes Ranta 
(31.8.1920 - 7.11.1995) on vuonna 
1988 muistellut omaa sotataivaltaan. 
JR 13:ssa ja JR 45:ssä viestimiehenä 
sotinut Ranta astui vakinaiseen palve-
lukseen 30.3.1940. Juhannuksen 1941 
tienoilla alkoi rintamapalvelus. Sodasta 
hän vapautui 13.11.1944. Ranta haa-
voittui käsivarteen.

Sodan jälkeen hän toimi veteraa-
nijärjestössä ja mm. sotainvalidien 
sihteerinä.

Vuonna 1988 Ranta muisteli näin:
Astuin vakinaiseen palvelukseen 

maaliskuun 30. päivänä 1940 Leppä-
koskella, missä alokasaikana kentällä 
harjoiteltiin. Sieltä siirryimme Hoppu-
lan koululle, jonka kirkossa vannoimme 
sotilasvalan. Noin kuukausi myöhem-
min meidät lastattiin junaan ja tulimme 
Turkuun.

Aluksi olimme Sirkkalan kasarmilla 
ja myöhemmin Heikkilän kasarmilla. 
Olin aluksi konekiväärikomppaniassa, 
mutta siirrettiin sieltä viestikurssille, 
joka kesti noin pari kuukautta. Turusta 
meidät kuljetettiin Tammisaareen ja 
sieltä Tenholan pitäjän Härjäntakaan, 
jossa oli telttamajoitusta joulukuussa 
1940. Rakensimme siellä viestilinjo-
ja. Myöhemmin olin kahden kaverin 
kanssa hoitamassa pataljoonan puhe-
linkeskusta Preskulan kartanossa, jossa 
oli pieni huone meidän käytössämme.

Kesällä 1941                                         
Laatokan koillispuolelle
Vuoden 1941 juhannuksena, jolloin 

minunkin piti juuri päästä lomalle, alkoi 

jatkosota ja kaikki lomat peruutettiin. 
Sodan alkaessa meidän porukka lastat-
tiin junaan ja määränpäänä oli Laatokan 
koillispuolella Kaurilan pysäkki, josta 
alkoi pitkä marssi kohti itää. Kiire oli, 
sillä päivän marssivauhti oli 70 km 
päivässä. Yhdentoista päivän marssin 
jälkeen tulimme elokuussa Varloihin, 
missä silloin oli tulilinjat.

12 elokuuta 1941 aamuyöllä oli 
kaunis kuutamo, kun hiljaa jonossa 
hiivimme linjaan. Siitä päivän valje-
tessa lähdemme hyökkäykseen. Olin 
silloin kiväärimieslinjassa, ei siinä ti-
lanteessa puhelinta tarvittu, vain lähetit 
toimivat. Heti hyökkäyksen alkuhetkinä 
vihollinen ampui suorasuuntaustykillä 
keskelle konekivääriä, jolloin monta 
poikaa kaatui ja haavoittui, mm. Kauko 
Kataja Kalannista kuoli. Ei ollut ruokaa 
ja juomaa saatavissa silloin illan ja yön 
tullessa. Yritimme nukkua lähekkäin 
jossain kuopassa.

Kolmasosa joukoista 
kaatui tai haavoittui
Mutta se oli vasta alkua. Seuraava-

na päivänä pataljoonamme hyökkäsi. 
Koukkasimme kaukaa sivuilta ja kat-
kaisimme suuren valtamaantien, jonka 
takana oli paljon vihollisia ja kalustoa. 
Tie oli kyllä jonkin aikaa poikki, mutta 
vihollisilla oli jo tuliylivoimainen pai-
nostus. Meikäläisten oli peräännyttävä 
ja näin saarto murtui.

Elokuun 13 päivä oli murheen päivä, 
silloin noin kolmasosa joukoistamme 
kaatui tai haavoittui. Sinä päivänä tuli 
tieto, että vihollispartio oli takanam-

Veteraani Paavo Rannan 
sotamuistoja vuosilta 1940 - 1944
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me, jolloin kysyttiin vapaaehtoisia sitä 
tuhoamaan. Minäkin lähdin, sillä siinä 
ketjussa olokin tuntui kauhealta. Meitä 
lähti neljä kaveria sen partion perään.

Samalla tuli kuitenkin hirmuinen 
ilmapommitus, jolloin yksi ryhmästä 
haavoittui ja meidän oli saatava hänet 
sidontapaikalle. Emme yhtään tienneet 
missä sidontapaikka oli, olimme sekai-
sin kaikki. Haavoittuneen kantaminen 
oli vaikeaa, koska maastossa oli pom-
mituksen jäljiltä puita ristiin rastiin. 
Yksi kantajista, Naantalista kotoisin 
oleva Raento, haavoittui. Sirpale meni 
rinnasta sisään ja selästä ulos. Hänen 
voimansa loppuivat heti kantamisen 
alussa, ja oli määräys, että kaatuneet 
peitetään puun juurelle.

Sillä hetkellä tilanne selkiytyi ja jäim-
me pimeän tullen erään suon reunalle 
yöksi. Ei ollut telttaa eikä muuta suojaa. 
Vielä satoi sinä yönä, oli hyvin kylmää 
ja meillä märät vaatteet.

Aunukseen, Syväriin
Seuraavaksi joukkueemme siirtyi 

Harakkamäkeen, jossa oli taas kova 
vastarinta, mutta mursimme sen. Sieltä 

kuljimme Aunuk-
seen ja tulimme 
Syvärin rantaan. 
Syvärillä hyökkä-
simme erääseen 
kylään, jo ka oli 
toisella puo lel la 
jokea. Minulla oli 
mukana radiopu-
helin, jolla ilmoitin 
tilanteesta patal-
joonaan. Kylässä 
kohtasimme kovaa 
vastarintaa, mutta 
raskain tappioin 
valtasimme sen. 
Kylästä löysimme 
kiljutynnyreitä ja 

paljon soitinpelejä. Minäkin otin kome-
an kitaran ja oli aikomus tuoda se kotiin. 
Mutta kun muutakin kantamista oli; piti 
siitä luopua ja heitin sen Syväriin.

Laakuksen (Laguksen) porukka oli 
vallannut Syvärin kaupungin. Otimme 
linjat vastaan Syvärin toisella puolella, 
jonne linjat alkoivat vakiintua. Linjoil-
la oli telttamajoitus. Talvi 1941-1942 
oli kylmä, noin 40 astetta pakkasta. 
Saunoja ei ollut eikä alusvaatteita ol-
lut mahdollisuus vaihtaa. Jokaisella 
oli paljon täitä. Minä ja moni muu sai 
kotoa paketissa paidan, sillä vanhasta 
ei ollut kuin kaulus jäljellä. Eikä ihme, 
kun jatkuvasti samat vaatteet päällä yöt 
päivät. Silloin vuoden 1941 joulukuussa 
teimme korsun, jonne pääsimme jou-
luaattona, oli jo paljon lämpimämpää.

Oli hevosillakin kova talvi, vain 
puis sa kiinni ja ruuaksi jotain selluloo-
saa. Olimme silloin linjoilla asemissa 
Tonolepa-joen reunassa. Myöhemmin 
pääsimme huilaamaan Syvärin liepeil-
lä olevaan mökkikylään. Sieltä pääsin 
myös lomalle, sillä isä halvaantui ja sen 
perusteella sain pienen loman, olisiko se 
ollut v. 1943.

Paavo Rannan tie vei myös Syväriin. Syvärin maisemaa sota-
ajalta.

Vilho Ahon (Lokalahti) albumi
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Kauan ei huilausta kestänyt, sillä 
Pokastt suunnalta alkoi kova vihollisten 
hyökkäys ja meidätkin illan hämärtyes-
sä hälytettiin sinne.

Haavoituminen öisellä 
puhelinlinjan vetomatkalla
Siellä olimme asemissa pitkän aikaa 

ja siellä myös haavoituin; Oli hämärä 
ilta, lunta ja pakkasta oli paljon. Tuli 
määräys, että oli vedettävä puhelinlinja 
aukealle suolle, missä oli keskellä pieni 
saareke. Minä ja yksi toinen kaveri läh-
dimme sitä komennusta suorittamaan. 
Vihollinen oli aivan suon reunassa ja 
työ oli tehtävä pimeässä.

Mutta hiljaisesta liikkumisesta huo-
limatta kuuli vihollinen jotain ääntä, ja 
alkoi ampua valoraketteja. Me lumi-
puku yllä makasimme maassa. Sitten 
alkoi tulla kranaatteja ihan sulkuna, 
sulku lähestyi minua ja oli lähdettävä 
liikkeelle. Kun nousin, tunsin sirpaleita 
osuvan käsivarteen. Pääsin kuitenkin 
ryömimään korsuun, jossa todettiin 
kolmen sirpaleen osuneen käsivarteen. 
Sieltä sitten joukkosidontapaikalle ja 
Vaasenin kenttäsairaalaan.

Olin kenttäsairaalassa kolme vuo-
rokautta, jolloin sirpaleet otettiin pois. 
Sairaalasta minut ja muut haavoittuneet 
evakuoitiin junalla Poriin, koulusta 
tehtyyn sotasairaalaan. Olin siellä noin 
kuukauden ja sieltä toipumislomalle. 
Kun lomat oli lopussa oli lähdettävä 
takaisin omaan yksikköön.

Kesäkuussa 1944  
alkoi perääntyminen
Oli jo kesäinen aika vuonna 1944. 

Joukkomme oli muutettu eri suuntiin, 
mutta vihdoin löysin oman porukan. 
Ei kestänyt kauan, kun vihollinen nousi 
maihin Laatokalla ja aikoi lyödä mottiin 
koko Syvärin suunnan. Alkoi perään-

tyminen ja se oli raakaa meininkiä. 
Keskellä päivää oli peräännyttävä ja 
viholliskoneet ampuivat taukoamatta 
tien suuntaan, jossa oli tykistöä ja muuta 
kalustoa. 

Oli kova kiire. Silloin hevoset vielä 
vetivät tykkejä ja kalustoa. Paljon jäi 
sotakalustoa tien viereen. Minullakin 
oli perääntymisen aikana ihmeellinen 
suoja, sillä seisoin erään hylätyn korsun 
suulla, kun kahden metrin päähän putosi 
kranaatti. Nojasin korsun oveen silloin 
ja sirpaleet osuivat joka puolelle oveen, 
mutta’ minuun ei osunut yhtään. Ei sitä 
voinut kukaan todeksi edes uskoa. Kova 
ilmanpaine vain tuntui keuhkoissa.

Kerran perääntymisen aikana olimme 
niin motissa, että lentokoneesta heitet-
tiin viesti. Sinne jäivät kuorma-autot ja 
muu kalusto.

Perääntyminen jatkui Syskyjärvelle, 
jolloin tuli se odotettu rauha.

Rauhan piti tulla tietojen mukaan 4. 
päivä syyskuuta, mutta Venäjän poika 
ampui yhä vaan kranaatteja. Vasta 5. 
päivä loppui ampuminen. Sieltä tu-
limme Kiteelle, jossa muutama päivä 
odoteltiin lähtöä. Silloin tuli komennus, 
että täytyy lähteä pohjoiseen sotimaan 
saksalaisia vastaan. Mutta porukka nou-
si kapinaan, että emme lähde sinne, ja 
niin pääsimme lähtemään Tohmajärven 
asemalle josta lastattiin junaan. Minä tu-
lin Uuteenkaupunkiin ja sieltä kuorma-
autolla Raumalle Sampaanalaan. Siellä 
vein passin ja niin päättyi sotaretki, joka 
kesti 4 vuotta 8 kuukautta.

Kirjoitin tämän historiikin sota-ajan 
muistoista. Paljon jäi kertomatta raskai-
na vuosina kokemiani tilanteita.

Pyhäranta 5.4.1988

Paavo Ranta
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Pyhämaan Pitkäluodosta kotoi-
sin olevalle alikersantti Viljo 
Saarelle tulivat saaret tutuiksi 
jatkosodan aikana. Hän aloitti 
varusmiespalvelunsa Rauman 
edustalla Kuuskajaskarissa 7. 
2. 1941 ja oli sodan loppuessa 
vartiotehtävissä Laatokalla 
Sortavalan edustalla Vähä-
Honkasalon saaressa. Tutuiksi 
miehelle tulivat myös Isokari, 
Kustavin Katanpää, Laatokan 
rannan Haapanova sekä Laato-
kan kuuluisa Mantsinsaari.

- Alokasaika meni Kuuska-
jaskarissa ja siellä vannottiin 
vala ja heti sen jälkeen minut siirrettiin 
erikoiskoulutukseen Uudenkaupungin 
edustalle Isokariin. Siellä minusta 
koulutettiin tykkimiestä ja vähän ko-
nekivääriampujaakin. Tämän vaiheen 
jälkeen minut komennettiin vartio-
hommiin Katanpään linnakkeelle. Ka-
tanpäässä oli vain pieni vartioporukka. 
Tulenjohtotornista näimme usein saksa-
laisten kuljetusaluksia, jotka rahtasivat 
tavaraa Lapissa ja muuallakin Suomessa 
oleville sakuille. Linnakkeen tykit olivat 
jo silloin aivan sohloja ja käyttökelvot-
tomia ja siksi kait linnakkeella olikin 
vain vartioporukkaa, kertoo Viljo Saari.

- Sen sijaan Isokarissa oli porukkaa 
enemmän ja siellä oli kunnon tykit. 
Katanpäähän tuotiin meille käsky 
siirtyä takaisin Isokariin, ja selvisi, 
että porukkamme siirretään itäiselle 
rintamalle, missä eteneminen oli vauh-
dissa. Kuuluimme RTR 5:n toiseen 

patteriin. Määräyksen mukaan me 
otimme mukaan kaksi Isokarin tykkiä, 
jotka muistaakseni olivat viisituumaisia 
Canet-kanuunoita.

Tykit mukana 
Mantsinsaareen
Isokarista Saari aseveljineen vietiin 

Laatokan kuuluisalle Mantsinsaarelle, 
missä jo 1920-luvulta saakka oli ollut 
Laatokan meripuolustukseen kuulunut 
rannikkotykistöpatteri saaren etelä-
osassa Oritselän kylässä. Tämä saaren 
länsirannalla ollut patteri oli todellisuu-
dessa vain jaos, sillä patteri muodostui 
kahdesta 152-millisestä Canet -tykistä, 
jotka talvisodassa olivat hyvin merkit-
tävässä asemassa. Toinen alkuperäisistä 
putkista tuotiin talvisodan jälkeen Suo-
meen. Toinen poistettiin täysin rämäksi 
ammuttuna käytöstä helmikuussa 1940. 
Isokarista tuodut Canet –tykit asennet-
tiin Oritselän patterin betonijalustoille.

Viljo Saarelle tulivat  
saaret tutuiksi jatkosodan 
eri taisteluvaiheissa

Viljo Saari Isossakarissa v. 2008 muistelemassa, 
kuinka hän oli v. 1941 siirtämässä sieltä tykkejä 
Mantsinsaareen Laatokalle. Taustalla Isossakarissa 
vielä oleva tykki.

Matti Jalava
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Suomalaiset 
valtasivat Au-
nukseen ede-
tessään Mant-
sinsaaren ja sen 
lähisaaret hei-
näkuun lopul-
la 1941. Venä-
läiset yrittivät 
nousta mai hin 
Mantsin saareen 
ja viereiseen 
L u n   k u  l a n -
saa reen me ri-
jalkaväen yk-
siköillä, mut-
ta  vihol l isen 
yri tys päättyi 
on nettomasti 
ja suurin osa 
hyök kääj is tä 
ammuttiin Laa-
tokan laineisiin.

- Kun tulimme Mantsiin, joka on 
valtava saari, 15 kilometriä pitkä ja 
viitisen kilometriä leveä, piti ensiksi 
varmistaa, ettei saaressa enää ole ryssiä. 
Haravoimme saarta, mutta ryssiä ei enää 
saaresta tavattu. Jälkiä tosin maihinnou-
susta olivat rannat täynnä, mm. rantaan 
ajautuneita kaatuneita vihollisia. Maas-
to patterin ympäristössä oli talvisodan 
jäljiltä täynnä pommikuoppia. Kos-
kematonta paikkaa ei juurikaan ollut, 
kertoo Viljo Saari.

- Ammuimme Mantsin ja Valamon 
puolivälissä olevaan Ristisaareen, mis-
sä ryssiä vielä oli. Mantereella hyök-
käys eteni ja porukkamme siirrettiin 
Mantsinsaarelta Impilahden kirkolle. 
Yövyimme luterilaisessa kirkossa. Lä-
heisen kaivon veden olivat vetäytyvät 
ryssät myrkyttäneet, ja ennen kuin asia 
selvisi, kuoli yksi uusikaupunkilainen 
poika, joka oli juonut kaivon vettä.

Aunukseen ja  
Haapanovaan
Impilahdelta Saaren sotatie jatkui Au-

nukseen. Osan matkasta patteri taittoi 
kapulatietä pitkin.

- Aunuksessa sijoituspaikaksemme 
tuli Haapanovan majakkaniemi, joka 
on noin 40 kilometrin päässä Syvärin 
suusta pohjoiseen, Aunuksen kaupun-
gin lounaispuolella. Olin tykinjohta-
jana, mutta jossain vaiheessa ajauduin 
viestihommiin. Viestimiehille pidettiin 
kaikenlaisia kursseja, joilla opetettiin 
muun muassa morsetusta. 

- Sitten minut määrättiin Hämeenlin-
nassa järjestetylle kaksiviikkoiselle so-
takoirakurssille. Vartiokoira mukanani 
palasin Haapanovaan ja vartiohommis-
sa kuluikin sitten koko sodan loppuaika. 
Koira oli pätevä ja luotettava vartioka-
veri. Siltä ei jäänyt mikään näkemättä 
tai kuulematta.

Vakkasuomalainen sotahistoriaryhmä Mantsinsaaren linnakkeella 
Laatokalla v. 2008. Täältä Viljo Saaren joukkue tulitti tykeillä mm. 
21 km päässä olevaa Ristisaarta.

Matti Jalava
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Punalaivaston aluksia 
matkalla Laatokan 
pohjoisrannalle
- Juhannuksen alla 1944 eteni kaksi 

vihollisen tykkivenettä perässään liuta 
hinaajia ja proomuja Laatokan ulapalla 
kohti sen pohjoisrannikkoa. Huoma-
simme alukset 23. päivän aamuyöllä 
kello 4.30. Saattueen päällä kaarteli 
maataistelukoneita. Teimme tietysti il-
moitukset ylöspäin ja painotimme, että 
jotain suurta on nyt tekeillä. 

- Pian selvisi, että vihollinen oli 
tekemässä maihinnousua Tuuloksen 
kohdalle. Se pommitti ensin hajalle ne 
kaksi patteria, joilla olisi voinut tulittaa 
maihinnousukohtaa, joka oli täysin 
avoin ja linnoittamaton paikka. Siitä oli 
helppo tulla maihin ja ottaa ranta hal-
tuun, kuten sitten tapahtuikin, muistelee 
Viljo Saari.

- Meille tuli pian ilmoituksemme 
jälkeen lähtökäsky. Haapanova jäi 
muistojen joukkoon ja pääsimme  
omien yhteyteen jossain Pisijoen suun 
paikkeilla. Tilanne oli sekava ja ryssä 
painoi päälle valtavalla massalla. Omat 
joukkomme menivät sekaisin, mutta 
läksimme kuitenkin vetäytymään koh-

ti Suomea. Ennen 
kuin läksimme, an-
toi kustavilainen 
alikersantti Toivo 
Vehanen minulle 
sormuksensa, kel-
lonsa ja lompak-
konsa ja käski toi-

mittaa ne kotiin, jos hän kaatuu. Kait 
hänellä oli jonkinlainen ennakkoaavis-
tus kohtalostaan, sillä hän tosiaankin 
kaatui Vitelessä 29.6.1944.

- Kun läksimme vetäytymään Pisistä, 
hajosi oma porukkamme pitkin metsiä. 
Harhailin kahden kaverin kanssa kol-
matta päivää ties missä, mutta sitten 
löysimme porukkamme Tuulosjoelta 
ja menimme asemiin joen suuhun. Joen 
ylitimme tilapäistä kävelysiltaa pitkin.

Suomalaiset vetäytyivät aina Pit-
kärannan tasalle, U-asemaan saakka. 
U-asemassa vihollisen eteneminen 
pysäytettiin lopullisesti.

- Minun tieni vei siinä vaiheessa 
Sortavan edustalla olevaan Vähä-
Honkasalon saareen. Vartiohommani 
jatkuivat rauhan tuloon saakka. Sor-
tavalan kautta emme päässeet man-
tereelle, vaan jouduimme kiertämään 
Rautalahden kautta, mistä jatkoimme 
omaan porukkaan. Porukkamme siirtyi 
nykyisen rajan tälle puolelle Liperiin 
Tutjunimen kouluun. Sieltä pääsin si-
viiliin 17. marraskuuta 1944, päättää 
Viljo Saari kertomuksensa. 

Markku Vainio 

Viljo Saaren tykki-
ryhmä Aunuksen 
Haapanovassa . 
Saa ri tykin oik. 
puolella 2. tykin 
edestä.

Viljo Saaren albumi
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- Olimme asemissa Rajajoella, kuului-
sasta Rajajoen sillasta jonkun matkaa 
merelle eli Suomenlahdelle päin. Omien 
asemiemme ja ryssän asemien väliä oli 
vain viitisenkymmentä metriä. Joskus 
ajattelin, että ritsalla olisi ihan hyvin 
lennättänyt käsikranaatin vihollisen 
asemiin, muistelee pyhärantalainen 
Vaito Valpio vuotta 1942, jolloin hän 
oli etulinjassa Valkeasaaren alueella.

Vaito Valpio aloitti palveluksensa 
armeijan harmaissa helmikuun 7. päivä 
1941. Alokasaika kului Kuuskajaskaris-
sa Rauman edustalla.

- Olin siellä kahdeksan kuukautta. 
Kun vihollinen alkoi purkautua pois 
Hangosta, tuli meille lähtö Jaskarista. 
Henkilötäydennyskeskuksen eli HTK:n 
kautta tieni vei edelleen Karjalan kan-
nakselle 19. Divisioonaan kuulunee-
seen Jalkaväkirykmentti 58:aan ja sen 
kolmanteen pataljoonaan, jota komensi 
raumalaissyntyinen majuri Väinö Jo-
hannes Untamo Anthoni. Rykmentin 
komentaja oli eversti Eero Juva.

Anthonin pataljoona oli ensin etulin-
javastuussa Lempaalan korkeudella ja 
siirtyi joukkojen vaihdossa etelämmäk-
si, Suomenlahden rannikolle, rantahie-
tikoistaan kuuluisan Terijoen alueelle.

- Lempaalan aikana vedettiin rintama 
suoraksi niin, että paljon puhuttu Lipo-
lan mutka oikaistiin. Tarton rauhassa 
raja oli piirretty niin, että Lipolan koh-
dalla raja teki melkoisen mutkan sisälle 
Suomen puolelle, kertoo Vaito Valpio.

- Lempaalassa meillä oli talvella vielä 
osittain kesätamineet ja kun silloinen 
rykmentin komentaja eversti Lauri 

Haanterä sai asiasta tiedon, alkoi tulla 
mantteleita ja muita talvivaatteita vik-
kelään tahtiin.

Päätä ei voinut nostaa 
juoksuhaudan reunan yli
- Asemasota Rajajoen lohkollamme 

oli aika rauhallista aina loppukeväälle 
1944 saakka. Mutta emme silti viettä-
neet mitään hiljaiseloa. Aina piti olla 
varuillaan, eikä esimerkiksi päätään 
tohtinut nostaa juoksuhaudan reunan 
yli. Jos sen virheen teki, tiesi se yleen-
sä pikaista lähtöä. Härnäsimme silloin 
tällöin ryssän tarkka-ampujia pistämällä 
kypärän jonkun kepin tai laudanpätkän 

Rajajoella ryssän asemiin oli 
matkaa vain 50 metriä

Vaito Valpio neuvostosotavangin ase-
masodan aikana v. 1943 tekemässä 
piirroksessa.
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päähän ja nostimme sen yli reunan. Aina 
kilahti ja kypärään tuli reikä.

Aamulla 9.6.1944 etulinjassa olleen 
JR 58:n lohkolla kaikki muuttui totaa-
lisesti. Vihollinen aloitti voimakkaan 
tykistökeskityksen, jota täydensi mas-
siivinen ilmavoimien pommitus. 

- Olin silloin taistelulähettinä. Aamul-
la ei tavoista poiketen tuotu lainkaan 
postia komentopaikalle. Se pisti aanai-
lemaan, että jotakin on tapahtumassa 
Valkeasaaressa. Miehitimme heti etu-
linjan taisteluhaudat ja olimme täydessä 
taisteluvalmiudessa. Maasto oli sillä 
kohtaa avointa joka suuntaan. JSP oli 
Rajajoen asemalla. Kohdallamme ei 
sinä päivänä kuitenkaan tapahtunut mi-
tään ratkaisevaa, mutta pohjoisempana 
Valkeasaaressa oli täysi rähinä päällä, 
muistelee Vaito Valpio.

- Seuraavana päivänä ryssä rupesi tu-
lemaan päälle aamuseitsemän tienoissa, 
mutta eivät vielä päässeet Rajajoen yli, 
sillä puolustuksemme piti tässä vaihees-
sa. Kolme tuntia myöhemmin tuli tykki-
mies Orrenmaa ilmoittamaan, että ryssä 
on päässyt juoksuhautaamme. Ylivoima 
oli liian suuri. Meidän oli jätettävä ase-
mat. Onnistuimme irtaantumaan niin, 
ettei kukaan porukasta jäänyt asemiin.

Vaito Valpion pataljoona vetäytyi 
Suomenlahden rannan tuntumassa ja oli 
11.6. Raivolan Mustamäessä.

- Siellä oli maataistelukoneen osu-
mista surmansa saanut vajaa vuoden 
ikäinen suomalaisvauva. Hänet olisi 
pitänyt haudata, mutta siihen ei ollut 
mahdollisuutta, toteaa Valpio apeana.

JR 58 vetäytyi kohti Viipuria tal-
visodasta tutun Summan kautta ja oli 
Viipurin esikaupunkialueella 20.6. 
aamuviideltä.

- Ryssä tuli koko ajan perässä. Tank-
kien päällä oli äijiä mustanaan ja niitä 

oli helppo pudotella konepistoolilla. Po-
litrukit mesoivat joukossa pistooleineen 
ja ajoivat miehiään eteenpäin ainakin 
puolipakolla.

- Tulimme Viipurin lähelle Liimatan 
aseman seudulle 20.6., samana päivänä, 
jolloin kaupunki menetettiin ryssälle. 
Aamuviiden aikaan linnan tornissa lie-
hui vielä oma siniristilippumme, mutta 
illalla oli tornin salossa jokin punainen 
vaate. Sen näkeminen masensi, mutta 
marssimme Viipurin pohjoispuolelle 
Juustilaan. Divisioonan viinavarasto 
oli Juustilan osuuskaupassa ja tietysti 
miehet löysivät sen. Ukot olivat aika 
pörrissä ja meno sen mukaista. Oli onni,  
ettemme olleet silloin taistelukosketuk-
sessa viholliseen, kertoo Vaito Valpio.

Juustilasta Valpion pataljoona jatkoi 
Hovinmaan kautta Viipurinlahden län-
sirannalle Säkkijärven Vilaniemeen.

- Vasta täällä Vilaniemessä saimme 
ensimmäiset panssarinyrkit käyttööm-
me. Ryssä pääsi tulemaan Viipurinlah-
den yli, mutta kärsi saarilla taisteluissa 
rajut tappiot. Sillä oli niin paljon miehiä 
ja materiaalia, että se pääsi mantereelle 
saakka murskaavan ylivoimansa ansios-
ta, ja sai aikaan sillanpään, johon jäi Vii-
puriin johtava valtamaantie. Tilanne oli 
tosi paha, mutta lopulliseen läpimurtoon 
ei vihollinen onneksi päässyt.

- En ollut etulinjassa, kun 4.9. tuli 
tieto rauhasta. Tieto rauhasta tuli meil-
le aamuneljältä. Me pidimme kiinni 
sovitusta aikarajasta, mutta ryssää se 
ei tuntunut hetkauttavan, sillä se jatkoi 
ampumista vielä aselevon alkamisen 
jälkeen, toteaa marraskuun 16. päivänä 
1944 siviiliin päässyt Vaito Valpio. 

Markku Vainio  
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Pyhärannan-Pyhämaan 
konekiväärikomppania 
Suojalasta Petroskoihin
Katkelmia Unto Auvo Pellervo Leinon 
sotapäiväkirjasta 23.6. - 1.10.1941 
23.6.1941 klo 12 lähti komppania 

marssimaan Uuteenkaupunkiin. Kul-
jimme läpi tuttujen kylien, joita useat 
meistä varmaan katselivat viimeistä 
kertaa. Tuttuja ihmisiä olivat kaikki 
ne, joita tienvarret olivat täynnä mars-
siessamme ikään kuin kunniakujaa 
myöten. Näin vain heikon kyyneleen 
äidin silmissä, kun hän nojasi kotimökin 
valkoista veräjää vasten ja heilutti hy-
västit – toistaiseksi – toivoimme. Paljon 

virtasi kyyneleitä silloin. Joukkomme 
lähti 197 miehen vahvuudella. Kaikki 
olivat Pyhärannan ja Pyhämaan miehiä. 
Kello 17.30 saavuimme Uuteenkaupun-
kiin, jossa juna odotti lastaustamme. 
Tänään oli juhannusaatto  - erikoislaa-
tuinen varmasti.

24.6. Klo 0.41 lähti junamme ja klo 
14.50 saavuimme Parolan asemalle, 
jossa oli purku. Marssimme n. 4 km ase-
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malta leirille ja majoituimme telttoihin 
ensi kertaa matkamme aikana.

25.6. Klo 20.55 ilmahälytys. Löy-
sin Veikan (kirjoittajan veli) Hattulan 
kirkolta.

26.-28.6. Harjoitusta, lepoa ym.
29.6. Klo 12 tuli hälytysvalmiuskäs-

ky.
30.6. Klo 18.30 lähtö Parolan leiri-

alueelta. Klo 21 alkoi lastaus. Klo 23.04 
juna vislasi.

1.-2.7. Pieksämäen, Onttolan ja Jo-
ensuun kautta saavuimme klo 22.00 
Kaltimoon, jossa asemarakennus oli 
vähää aikaisemmin alkanut pommituk-
sessa palaa. 

3.7. Klo 2.00 lähdimme marssimaan 
ja klo 16.45 saavuimme Tuupovaaraan, 
jonne majoituimme. 

5.7. Ankaraa tykistötulta rajalta, joka 
yöllä muuttui rumputuleksi.

7.7. Ampumaharjoitus Tuupovaaran 
rinteellä.

8.-9.7. Kaksi konetta lensi alueen 
yli ja pudotti pommeja. Klo 15 käytiin 
yllämme ilmataistelu. Klo 20.45 lähtö 
Aittovaarasta tietä Pirttivaara-Wärtsilä. 
Lastujärven pohjoispäästä käännyimme 
länteen. Noin yhden kilometrin päästä 
käännyimme oikotielle, joka vei meidät 

Ilomantsi – Korpiselän 
tielle. Kuljettuamme 
noin kaksi kilometriä 
tätä tietä, majoituimme 
klo 2.15 yöksi. 

13.-14.7. Klo 9.30 
ol tiin lähtövalmiina 
ma joi tuspaikaltamme, 
joka oli Suomen puo-
lella n.12 km rajasta 
pohjoiseen. Vasta klo 
14 alkoi marssi. Kello 
17.30 ylitimme Mosko-
van rauhan rajan. Kaksi 
kilometriä rajasta saa-
vuimme ensimmäiseen 
kylään Korpiselän kir-

konkylään, joka oli suurelta osalta säily-
nyt tuholta. Kirkossa oli toiseen torniin 
osunut kranaatti. Kirkolta marssi jatkui 
Tolvajärvelle johtavaa tietä, joka oli ol-
lut voimakkaasti miinoitettu ja sillat oli 
vihollinen perääntyessään räjäyttänyt. 
Korjaustyöt olivat olleet nopeat, joten 
saimme jo marssia ehjiä siltoja pitkin. 
Tien varsilla oli runsaasti kaikenlaista 
kamaa: ryssän nelipyörävankkureita, 
vaatteen riekaleita, kaasunaamareita, ki-
väärejä ym. Matkalla oli useita hevosen 
ja koiran raatoja. Noin klo 20 saimme 
sotavangin tien varrelta. Ryssältä oli 
kuula lävistänyt oikean pohkeen. Hän 
puhui myös suomea jonkin verran. Klo 
2 yöllä päättyi 37 km marssi ja majoi-
tuimme tie varteen lähelle Mutajärveä. 
Pölyinen marssi. Pataljoonan lääkäri 
suoritti täällä rokotuksen. Koko päivän 
oli ilmahälytyksiä. Klo 14.15 jatkui 
marssi n. 40 km:llä.

15.7. Klo 4.15 saavuimme Tolvajär-
veen, josta käännyimme etelään. Klo 
7.20 saavuimme Lehmivaaraan, jossa 
saimme aamuteen. Ruokailu oli kello 
13. Klo 16 majoituimme Uuksunjärvel-
le. Myöhään illalla saimme hälytyksen 

Lähtö Pyhärannasta jatkosotaan kesäkuussa 1941.

Matti Kallion albumi
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ja keskiyöllä kuorma-autolla meidät 
vietiin Leppäsyrjään.

16.7. Tehtävämme piti olla kaksipäi-
väinen. Siihen kuului varmistus motin 
Leppäsyrjän puoleisella sivulla. Alkoi 
siis se aika; saimme kosketuksen vihol-
liseen. Kaatuneita ja pahalta löyhkääviä 
ryssiä olimme tien varsilla nähneet, 
mutta eläviä ja aseistautuneita emme. 
Leppäsyrjän kansakoulun vieressä 
vietimme loppuajan ja kärsimme vilua. 
Aamulla otti pataljoona Lattunen linjat 
JP 2:lta. Yksi hullu ryssä ampui muu-
tamia laukauksia joukkoomme ja lähti 
sitten karkuun. Jäin vielä reserviin ja 
joukkueenjohtajan kanssa majoituimme 
kansakoululle. Huolto rakoili nyt, mutta 
ryssältä oli jäänyt elintarvikkeiden jako-
paikka evakuoimatta ja saimme ryssän 
limppua. Laine evakuoi lehmän, jonka 
tapoimme ja söimme. Saimme sotasaa-
liiksi ryssän lipun.

17.7. Yöllä heräsin suureen mete-
liin. Pommeja tippui ja talossa vallitsi 
pakokauhu. Samalla herätyksellä sain 
ruokaa, sillä huolto sai meihin yhtey-
den. Kylää evakuoitiin vanhaan tapaan. 
Heinäkuun ihanat ilmat, mutt miss’ 
on hän? Klo 11 marssimme Maisulan 
kylään, sillä motissa ei ollut montaa 
ryssää loppujen lopuksi. Täällä piti koko 
pataljoonan jäädä armeijakunnan reser-
viin. Klo 19 kuitenkin tuli hälytys, että 
Kollaanjoella tarvitaan. Siis taas alkoi 
marssi. Joukkueenjohtaja antoi minulle 
luvan jäädä odottamaan autoa, joka tuli 
vasta seuraavana päivänä.

”Näytti, että koko 
komppania tuhoutuu”
18.7. Tiellä tapasin koulutoverini 

Erkki Suonteen. Klo 15 saapui automme 
Kollaalle, jossa suoraan menimme lin-
joille. Ryssä ampui raskaita kranaatteja 
sille suolle, jota ylitimme. Klo 15.30 

alkoi hyökkäys. Joukkueenjohtaja Var-
tamon kanssa hyökkäsin 5. komppanian 
mukana. Oma heitin ampui muutamia 
kranaatteja. Miehitimme helposti en-
simmäisen kukkulan ja ryssä lähti pe-
rääntymään tulittaen samalla ankarasti. 
Kuulia vihelteli joka puolelta. Laskeu-
tuessamme alas miehitetyltä kukku-
lalta, aloitti ryssä voimakkaan tulen 
viereisen kukkulan rinteiltä katetuista 
asemista. Näytti, että koko komppania 
tuhoutuu. Useita kymmeniä kaatui ja 
haavoittuneita alkoi vetäytyä JSP:lle 
(joukkosidontapaikka). N. klo 17.30 sai 
Vartamo kuulan päähänsä. Sidoin sen 
voimakkaan tulen alla ja läksin viemään 
häntä JSP:lle. Hyökkäys epäonnistui. 
Melkein heti lähtömme jälkeen vetäy-
tyi komppania miehitetyltä kukkulalta 
takaisin lähtöasemiin.

KK-komppaniamme tappiot päivän 
hyökkäyksessä. Kaatuneita: stm. Hei-
nonen Erkki; Hannula Paavo; Siuttila 
Lauri: Viinikkala Ensio; korp. Kleemola 
Heikki, joka kuoli sairaalassa samana 
päivänä. Haavoittuivat: Kläh. Laurila 
Viljam; kläh. Heino Toivo; korpr. Ur-
polahti Frans; stm. Lahti Aimo; Junkola 
Lauri; Elonen Veini; Dahlberg Matti; 
Leino Arvo; Lahtinen Kustaa; Vaselin 
Johannes; Reilander Harry; Avikko 
Vieno; Laine Viljo; Suominen Vilhelm; 
luutn. Vasenius Bror; vänr. Uusikartano 
Eino ja vänr. Vartamo Yrjö.

19.7. Ei mitään erikoista. Aamupäi-
vällä asemia muutettiin. Iltapäivällä 
teki ryssä rynnäkön rintaman oikealta 
sivustalta, mutta torjuttiin. Tappiot: stm 
Suomi Arvi sai kranaatista täräyksen.

20.7. Sunnuntai. Päivä oli rauhal-
linen. Ryssä ampui kranaatteja ylit-
semme. Olin stm. Karvosen kanssa 
tiedustelemassa soppapolkua tukikohta 
Lamperoon eli 7:teen komppaniaan. 
Paluumatkalla jouduimme eksyksiin ja 
harhailimme 6-7 tuntia pitkin soita. Kra-



294 295

naatteja lenteli, mutta emme tienneet 
mitkä olivat omia ja mitkä vihollisen. 
Kuljimme siihen suuntaan mistä kuu-
lui kiväärin ääni ja pääsimme linjoille 
ja onneksi omalle puolelle. Noin klo 
21 alkoi asemiimme raskas kranaatti-
keskitys, jonka jälkeen ryssä hyökkäsi 
koko pataljoonan lohkolla. Seitsemäs 
komppania joutui perääntymään. Yöllä 
kaivettiin uusia asemia. Tappiot: Haav. 
stm Toivonen Feeliks, stm Muurinen 
Martti. Eräiltä hermot pettivät.

21.7. Päivä oli verrattain rauhallinen. 
Tappiot: haav. stm Laivo Kaino, stm 
Valpola Urpo, ja eräiltä hermot petti-
vät. Alik. Valpola Erkki haavottui. Yö 
rauhallinen.

22.7. Tykistötulta. Illalla yritti ryssän 
partio sisään. Eräältä hermot pettivät.

23.7. Yöllä haavoittui stm Sulkanen 
Oskar. Aamupäivä rauhallista. Saatiin 
17 täydennysmiestä. Iltapäivällä tykistö 
tuli kiihtyi voimakkaaksi. Hyökkä-
ysvaunuja tuli eteen ja tulittivat koko 
iltayön kk:lla ja tykeillä. Eräs mies sai 
täräyksen kranaatista.

24.7. Aamupäivä rauhallinen. Kers. 
Talsi Arvo haavoittui. Illalla tavan-
mukainen tykistökeskitys. Illalla pieni 
kahakka 4-5 -miehisen partion kanssa. 
Yö oli odotuksen ja jännityksen aikaa, 
sillä saksalaiset ovat saapuneet linjoille 
aikeissa aamulla hyökätä.

25.7. Klo 6.40 alkoi kiivas pehmitys 
tykistöllä. Klo 7 saksalaiset alkoivat 
hyökätä. Iltapäivällä 14.30 oli etumusto 
selvä. Yön olimme varmistusasemissa. 
Tunnussana Berlin-Berlin meidän ja 
germaanien välillä.

26.7. Aamulla jätimme asemamme ja 
siirryimme tien vasemmalle puolelle. 
Pienen levon jälkeen jatkui matkamme 
eteenpäin. Silloin vihollisen hyökkä-
ysvaunut iskivät rivistöömme ja yksi 
hevonen kaatui. Saksalaiset luulivat 

meitä ryssiksi ja ampuivat konepistoo-
leilla voimakkaasti.

27.7. Teimme yöllä korsukkeen. 
Voimakasta tykistökeskitystä koko yön. 
Siirryimme aamulla eteenpäin ja makai-
limme tien varressa olevissa montuissa. 
Kenraali Oinonen kävi etulinjassa.

28.7. Jäljennös komppanian sotapäi-
väkirjasta: ”Aamulla tuli jonkin verran 
tykistötulta. Iltapäivällä pääsi I ja III 
pataljoona lepäämään. Stm. Saine Onni 
haavoittui.”

Vihdoin lepoon  
ja taas itään
29.7. Tappiot : Kaatui korpr. Saine 

Yrjö; korpr. Pajula Eero; stm. Lem-
piäinen Hannes; stm. Saine Onni kuoli 
haavoihinsa. Haav. korp. Luotonen 
Viljo ja stm. Niemikko Armas.

Komppania pääsi lepäämään.
4.8. Lepo jatkui. Illalla asevelijuhla 

pataljoonalla. Kenttäsairaala 22:sta oli 
25 lottaa avustamassa ohjelman suori-
tuksessa. Saimme joukkueenjohtajaksi 
ups.kok. Lehtosen. Saatiin yksi panssa-
rintorjuntakivääri lisää.

5.8. Aseenkäsittelyä aamupäivällä 
ja ammuntaa iltapäivällä. Eilinen sade 
oli tauonnut ja ilma oli kuuma. Illalla 
oli pataljoonan komentajan puhuttelu, 
jossa hän kiitti menneistä taisteluista ja 
innoitti uusiin. Kävimme vanhan JSP:n 
luota evakuoimassa kivääreitä.

6.8. Siviilipaketti. Hyvät aamu-
uutiset, lämmin ilma. Iltapäivällä tuli 5 
täydennysmiestä.

9.8. Sateinen ja hiljainen päivä. 
Heräsin voimakkaaseen tykistötuleen 
illalla klo 21.

10.8. Jumalanpalvelus klo 10. Koko 
päivän tuullut ankarasti, mutta illalla 
tyyntyi. Noin klo 16 tuli ilmoitus, että 
ryssän partioita oli tavattu kahden kilo-
metrin päässä. Joitakin lentokoneita on 



296 297

lennellyt, mutta iltapäivä on ollut varsin 
rauhallista. Ei edes tavanomaista tykis-
tötoimintaa ole ollut. Klo 21 annettiin 
hälytys.

11.8. Klo 1.55 alkoi marssi Loimo-
laan päin. Klo 14 saavuimme Maisu-
laan, jonka toiselle puolelle majoituim-
me. Klo 19 jatkui matka kohti itää.

12.8. Klo 4 saavuttiin Uomaan. Klo 
23 Känäselkään, jossa nukuin pari tuntia 
nurmikolla tien varrella. Kun heräsin, 
oli koko marssikolonna ohi.

13.8. Kuorma-auton laverilla ylitin 
rajan klo 2 yöllä ja saavuin kuin satu-
maahan. Järven poukamia joka puolella 
ja kapeita kannaksia pitkin kulki mut-
kitellen tie. Tulemajärvellä jäin autosta 
ja jouduin ensikertaa keskustelemaan 
Karjalan rahvaan kanssa. Omat koneet 
lentelivät yllämme. Päivän levon jäl-
keen jatkui marssi kohti Petroskoita.

Vieljärvi, Kirvesjärvi ...
14.8. Vieljärven kylän luona majoi-

tuimme telttoihin ja kaivoimme suoja-
kuopat. Linjat olivat 10 km:n päässä. 
Väestö oli suurelta osalta paikoillaan, 
mutta paljon oli vielä metsissä. He 
pelkäsivät, että humalaiset ampuvat. 
Meidän kolonnista he saivat leipää, sillä 
ryssä oli tuhonnut kaiken muun paitsi 
pelloilla kasvavan viljan. Eloa oli ollut 
ainakin kahdessa paikassa tehtynä.

24.8. Rauhallinen päivä taaskin. Oma 
krh (kra naatinheitin) oli ampunut, mut ta 
illalla alkoi ryssä keskittää aika lähelle. 
Kokelas Lehtonen kävi sanomassa, 
että hän ja minä lähtisimme seuraavan 
päivänä etulinjoille. Siellä piti olla jo-
kin kylä, jossa linjat kulkevat. Lähetti 
sieltä kertoi kuulumisia. Sain tänään 
neljä kirjettä: kotoa, Elolta ja Marjatalta 
yhteisen ja R:ltä kaksi. Mitä huomisen 
jälkeen seuraa, sen yksin korkein tietää.

Vieljärven kylää v. 1941. Tänne Unto Leinon ryhmä saapui 14.8.1941. Liikkeelle hän 
lähti täältä 25.8.1941.

Erkki Luntamon albumi
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25.8. Taas päi-
vä, jolta voi jotain kirjoittaa. Suunnil-
leen klo 9 aamulla lähdimme liikkeelle 
ja kolmen oppaan avulla huonoa polkua 
pitkin tulimme tänne, missä nyt olem-
me. Koko matkan satoi vettä ja likomär-
kinä saavuimme perille tänne Kirves-
järvelle, jossa meillä oli omat asemat. 
Koko päivä oli rauhallinen, kunnes klo 
16 sattui erittäin ikävä sattumus. Lepäi-
limme teltassa kaikessa rauhassa, kun 
viereltä kuului luja räjähdys. Kukaan ei 
ollut selvillä, mikä se oli. Kuului vain 
huuto, auttakaa minua. Huomasimme, 
että Kivelä oli haavoittunut vakavasti. 
Häneltä oli suuri sirpale mennyt läpi 
ruumiin. Karrun niskassa oli käynyt 
sirpale (sidoin sen). Pukkila haavoittui 
sormeen. Selvisi, että oma kranaatti 
aiheutti tämän. Olivat ampuneet jonkin 
unkarilaisen kranaatin. Teltassamme oli 
17 sirpaleenreikää. Kuolema leikkasi 
läheltä, mutta ei tavoittanut. Taas heit-
timet ampuvat kovasti, mutta ryssä ei 
vielä vastannut.

26.8. Päivä ja yö rauhallinen. Muuta-
mia miehiä määrättiin tietöihin.

27.8. Klo 11 hälytys, asemiin. Ryssä 
vähän liikahti. Korohoro ajoi ryssän 
takaisin lähtöasemiin. Klo 13 tilanne 

ohi. Klo 22.30 uusi hälytys. Viereisellä 
lohkolla vilkasta toimintaa. Klo 23.30 
menimme nukkumaan.

28.8. Klo 10.30 ryssä alkoi ampua 
piiskatykillä meitä suorasuuntauksella. 
Pienen tauon jälkeen tuli toinen rois-
kauskeskitys ja yksi mies haavoittui 
(Kaukonen). Pari ammusta vain vihelsi 
yli ja ohi. Klo 18 tuli vaihto ja me mars-
simme erään järven rannalle.

31.8. Ruokailun jälkeen klo 10.45 tuli 
lähetti hälyttämään joukkueen lähtöval-
miiksi puoli kahdeksitoista. Tulimme 
5:nnelle lohkolle 7:nnen lohkon kautta. 
Yö rauhallinen.

1.9. Uusi kuukausi alkoi täällä linjoil-
la. Klo 11.30 lähtien on ollut voimakasta 
tykistötoimintaa. Naapurikansa ampuu 
myös harvinaisen vilkkaasti.

Uutisia. Suomalaiset vallanneet 
Maisulan. Saksalaiset 13 km:n päässä 
Pietarista. Viipuri vallattu. 

2.9. Ryssä ampui raskasta ammusta 
asemiimme. Yksi mies haavoittui. Klo 
13 tuli määräys siirtyä toiselle rintama-
lohkolle. Täällä olemme nyt, Kirvesjär-
ven toisessa päässä.

3.9. Kohtalaisen rauhallinen päivä. 
Aamulla vietiin pst (panssarintorjunki-
vääri) asemiin ja alettiin jokapäiväinen 

Unto Leino saa-
pui Petroskoihin 
1. lokakuuta 
1941. Äänislin-
nan  asema on 
monessa vete-
raanien valoku-
vassa, yleensä 
varustettuna 
jo Äänislinna-
kilvellä. Tässä 
vielä venäjän-
kielinen teksti, 
mutta katolla 
Suomen lippu. 

Väinö Laineen (U:ki) albumi
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rintamaelämä. Illalla keskitti ryssä 
kolme kertaa tukikohtaamme pienellä 
krh:lla eli naksulla, mutta oma korohoro 
ampui tulen seisauksiin.

4.9. Yöllä ampui ryssä jonkun sar-
jan kk:lla. Päivällä tulitimme pst:llä 
vanjojen konekivääripesäkettä hyvällä 
menestyksellä. Ryssä oli aikaisesta 
aamusta lähtien varustanut asemiaan 
ja tehnyt korsuja. Tykistö ja heittimet 
olivat osallistuneet ratkaisevalla tavalla 
rakennustöihin. 

5.9. Yöllä joku sarja räjähtäviä. Päivä 
rauhallinen. Olimme yöllä ei kenenkään 
maalta perunoita hakemassa. Illalla kei-
timme ja pistimme poskeen. 

6.9. Yöllä konekiväärisarjoja. Aamu 
herätys naapurille klo 5 muutamilla 
kranaateilla. Siihen heräsin itsekin ja 
läksin saikan keittoon. Partiomme kävi 
aamulla ryssän asemissa ja totesi, että 
se oli tyhjä. Alkoi takaa-ajo, jolloin 7 
miestä meni miinaan. Etenimme seu-
raavaan kylään, jonne majoituimme 
sisähuoneisiin, järven rannalle. Olo 
hyvä, loistava. 

Nirkka, Kristiaani, Pyhäjärvi
12.9. Klo 4 alkoi marssi kohti Nirk-

kaa, jossa ryssä vielä oli. Klo 13.30 
tapasin Veikan Aunuksen tien risteyk-
sessä. Konekivääri alistettiin taas ja 
pystytettiin teltat etulinjan taakse. 

13.9. Klo 4.00 lähdettiin liikkeelle. 
Ryhmityttiin hyökkäykseen puolen 
km:n päähän Nirkasta. Hyökkäys alkoi 
klo 13 ja onnistui hyvin. Etenimme n. 
5 km ja otimme puolustusasemat klo 
19.00. Rumaa jälkeä Nirkan kylässä. 
Ryssä puolustautui sisukkaasti, mutta 
hyökkäys oli hurja. 

Alikk. Pukkila haavoittui vaikeasti, 
korp. Uusi-Jaakko ja stm Viinikkala 
haavoittuivat. 

14.9. Kristiaani vallattiin. Alik. Lai-
honen haavoittui. Varmistusta.

15.9. Raakaa jälkeä Kristiaanissa. 
Klo 3.30 miehitimme järvenrannan 
Pyhäjärven kylässä. Pohjoisesta tulivat 
suomalaiset vastaan ja ryssää antautui 
suuret joukot. Komeat vankikolonnat 
ohjattiin etelään päin.

Petrskoi lähestyy
16.9. Komppania kokoontui. Saatiin 

sivustasta yllättäen muutama kranaatti. 
Klo 14.25 alkoi marssi kohti Prääsää. 
Pyhäjärven kk sivuutettiin klo 14.55. 
Klo 17.30 majoituttiin n 5 km:n päähän 
Prääsästä. 

18.9. Illalla tuli lähtökäsky Punaisen 
tähden kylään varmistukseen.

19.9. Loistopaikka. Asumme hautaus-
maalla ristien keskellä. Joku harmaa 
ryssä liikkuu joskus metsänreunassa. 

20.9. Ei erikoista. Saunoimme, kei-
timme perunoita. Ilmat kauniit. Yöllä 
pakkasta. Viime sodan aikainen kaulan-
suojus on jo tarpeen.

25.9. Klo 15.55 autoilla kohti Mat-
rosaa. Matkalla ryssän hävittäjät am-
puivat. Sain sormeeni naarmun siinä 
kahakassa. 

26.9. Ryssä pudotti 300 kg:n pommin 
10 m:n päähän minusta. Kolme konetta 
putosi Matrosan It:n ampumana. Minut 
komennettiin pataljoonan komentajan 
lähetiksi.

30.9. Klo 16.45 lähdettiin liikkeel-
le. Majoituttiin puolen km:n päähän 
Paloliinasta. Komea palo. Äänislinna, 
Petroskoi paloi. Paloliina oli palanut 
perustuksiaan myöten. 

1.10. Klo 4 aamulla vallattu Petros-
koi. Klo 12.30 tuli määräys olla läh-
tövalmiina. Klo 22.45 lähtötehtävänä 
vallata sillanpääasema Petroskoin poh-
joispuolelta. Klo 23.45 saavuimme len-
tokentän laidalle, jonne majoituimme.

Päiväkirjatiedot kokosi
Pentti Karru
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Kertomus on laadittu Jorma Johannes 
Leinon sodan ajan muistiinpanojen ja 
haastattelujen pohjalta. Leinon muis-
telmia on julkaistu aiemmin kirjoissa 
Jalkaväkirykmentti 56 1941-1944 ja 21. 
prikaatin historia.

Jorma Leino oli ollut merillä, mutta 
laivan saavuttua Helsinkiin häntä ei 
enää päästetty merelle vaan määrättiin 
ilmoittautumaan armeijaan. Kutsun-
noissa hänet hyväksyttiin palvelukseen 
12.3.1943 ja määrättiin ilmoittautu-
maan koulutuskeskuksessa seuraavana 
päivänä. 

Hän yritti saada muutaman lomapäi-
vän ennen palvelukseen astumista, kos-
ka hän oli ollut poissa kotoa jo pitkään. 
Lykkäystä ei myönnetty ennen kuin hän 
kertoi loma-anomuksensa todellisen 
syyn. Hänen veljensä Aimo oli kaatunut 
ja hautaus oli seuraavana sunnuntaina 
21.3. Niinpä hän astui sotapalvelukseen 
22.3.1943.

Koulutuskeskuksen kautta Jorma 
Leino tuli Itä-Karjalaan Paateneeseen 
täydennysmieheksi. Taistelulähettikurs-
sin käyneenä hänet sijoitettiin henki-
lötäydennyskeskukseen komppanian 
päällikön lähetiksi. 

Kun päivittäiset tehtävät olivat sii-
voamista, ruuanlaittoa ja aluevartioin-
tia, hän turhautui tehtävissään. Hän 
päätti omatoimisesti hakeutua rinta-
majoukkoihin. Noustuaan ajoneuvoon, 
joka oli matkalla rintamille päin, hän 
havaitsi tien varressa tutun numeron 
1/5923. Hän nousi autosta numeron 
kohdalla ja lähti etsimään tukikohtaa. 
Helmikuussa kaatuneen veljensä pos-
tinumeron perusteella Jorma Leino 
ilmoittautui samaan joukkueeseen loka-

kuussa. Leino-nimisiä oli joukkueessa 
paljon, mutta kaikki tiesivät puheäänen 
perusteella, että kysymys todella oli 
veljeksistä.

Vetäytyminen alkoi 
kesäkuussa 1944
Karjalan kannaksella kesäkuussa 

1944 alkaneen Neuvostoliiton suur-
hyökkäyksen takia alkoi Maaselän 
kannaksella vetäytymisvaihe. Jalkavä-
kirykmentti 56:n kahdeksas komppania 
kuului toiseen pataljoonaan. 

Tämä komppania oli  koot tu Suoja-
lassa pääosin Pyhärannan ja Pyhämaan 
miehistä. Yh deksännessä komppanias-
sa, joka kuului kolmanteen pataljoonaan 

Serkusten pitkä pikamarssi

Jorma Johannes Leino Maaselän kannak-
sella vetäytymisvaiheen aikana 20.6.1944. 

Jorma Leinon albumi
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ja sen neljänteen joukkueeseen, oli si-
joitettu serkukset Jorma Leino ja Unto 
Hurme. Jorma lähti Kaukasta ja Unton 
koti oli Seppälässä lähellä Valkaman 
rajaa.

JR 56:n kolmannesta pataljoonasta oli 
ennen vetäytymisen alkua muodostettu 
21 PR:n kolmas pataljoona. Jorman ja 
Unton komppania oli siis nyt venttipri-
kaatin yhdeksäs komppania. Asemaso-
dan aikaisista asemista vetäytyminen 
aloitettiin 20.6.1944. Vetäytymistä ai-
kaistettiin vuorokaudella ja muutenkin 
valmisteluaika oli ollut lyhyt. Niinpä 
töpinään jäi jopa 27 laatikkoa leipää ja 
ampumatarvikkeita. Joukkueiden varus-
teet ja henkilökohtaiset reput kuitenkin 
saatiin kuormastoon. 

Venttiprikaati vetäytyi viivytystais-
teluja käyden Porajärven kautta Lius-
vaaran viivytyslinjalle, jolle saavuttiin 
18.7. klo 20.00. Liusvaara sijaitsee 
vanhan rajan länsipuolella Ilomantsin 
korkeudella. 

Serkusten komppanialle  
ei vetäytymiskäskyä
Rykmentin vahvuinen vihollinen 

katkaisi koko yön 20.-21.7. raivonneis-
sa taisteluissa maantien Onttovaaran 
luoteispuolella 21.7. kello 4.45. Ventti-
prikaatin I ja III pataljoona oli edelleen 
Liusvaarassa. Niille annettiin radioteitse 
vetäytymiskäsky. Yhdeksäs komppania, 
joka oli äärimmäisenä vasemmalla, ei 
saanut selvää vetäytymiskäskyä. Kello 
19.00 komppaniassa annettiin irtautu-
miskäsky. Yhteys huoltoon oli katken-
nut jo vuorokautta aiemmin. 

Puuroa saimme 20.7. klo 17.00 ja 
leipälaukussa oli vähän leipää. Jätim-
me asemat ja pyrimme tielle. Neljäs 
joukkue alikersantti Erkki Vanhalan 
johdolla oli edessä. Vihollinen oli tiellä. 
Vetäydyimme metsään ja pyrimme tielle 
kauempana. Vihollinen oli edennyt jo 
sinnekin. Tielle emme enää päässeet. 
Aloitimme kiertämisen riittävän kaukaa 

Korsu Onnelan miehet yhteisessä kuvassa valmiina lähtöön 20.6.1944. Aaro Saarinen, 
Esko Nikula, Yrjö Forssel, Jorma Leino, Allan Kurkilahti, Viljo Seppälä, Kalervo Kirjonen, 
Eero Laine, Onni Salminen, Unto Hurme, Heikki Kuusisto. Monen matka päättyi ennen 
Suomen rajaa. Valokuvan otti Erkki Vanhala 20.6.1944.

Jorma Leinon albumi
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pitkin soita ja metsiä. Olimme jääneet 
mottiin, yli sata sotilasta yhteensä. 

Yöllä ylitimme suuren suon, jossa oli 
kiemurteleva harjanne. Jono oli pitkä. 
Neljäs joukkue oli hännillä. Suosta 
nousi usvaa ja maisema oli aavemainen. 
Toisella suolla olimme hiljaa, lentokone 
etsi jotakin. Sitä oliko, se oma tai vihol-
linen, ei voinut tietää. Se oli ollut oma. 
Ehkä olisimme saaneet ruokaa.

Ylitimme vahvan tallatun polun. Oli 
selvää, että jossain oli vahva vihollis-
osasto koukkausaikeissa. Polun varteen 
vedettyä tapsia (kenttäpuhelinlinjaa) ei 
katkaistu. Yritimme pysyä piilossa.

Väsymyksestä harhoja
Väsymys, nälkä, hyttyset ja unentarve 

kävivät ylivoimaisiksi. Istuin Unton 
viereen ja kysyin: ”Olemmeko vielä 
Kaanjärven rannassa?” Unton vastaus 
tuli viipymättä: ”Ei koskaan.” Itse 
sanoin uskovani siellä olevani. Mo-
lempien uskomukset olivat totta. Unto 
oli vankkarakenteinen, minä heikompi. 
(Kaanjärvi on Seppälässä Unton kodin 
lähellä.)

Marssimatkat olivat lyhyitä, tauko-
ja usein. Maasto oli välillä upottavaa 
suota, välillä ylöskontattavia rinteitä 
ja jyrkkiä alamäkiä. Vettä oli pidettävä 
aina kenttäpullossa, mutta täyttä pul-
lollista ei jaksanut kantaa. Joku myi 
tupakkaa kiskurihinnasta kaverille, joka 
poltti ja jolle raha ei enää merkinnyt 
mitään. Nukuimme Nukin Pekan kans-
sa käppyrässä. Kun selän takana oleva 
heräsi viluun, käännettiin kylkeä.

Osasto oli väsynyt ja patruunoita oli 
vähän. Ylävuottojärven eteläpäässä oli 
vihollismiehitys, minkä takia taistelua 
välttäen lähdimme kiertämään järveä. 
Matka jatkui avonaista metsälinjaa 
monta kilometriä.

Vihollinen vastassa 
Jossakin vaiheessa kärki kohtasi 

vihollisen ja ketjua pitkin tuli käsky: 
”Neljäs joukkue eteen.” Tiesimme, että 
kysymyksessä on läpimurto. Toisaal-
ta ratkaisu pelotti, toisaalta se tuntui 
helpottavan. Jokainen yritti hillitä pel-
konsa omalla tavallaan. Oli edessä mitä 
tahansa, pitkää marssimatkaa emme 
enää kestäisi ja omien puolelle pitäisi 
päästä. Ryhmityimme ketjuun. Eteen-
päin syöksyessä sovimme huudosta: 
”Neljäs komppania hyökkää.” 

Ryntäsimme tulittaen läpi. Toiset 
tulkoon perässä syntyneestä aukosta. 
Tulimme riukuaidan luo, jonka takana 
oli suolle viettävä niitty. Kun kiipesin 
aidalle, oli toisia jo juoksemassa niityllä 
kohti suota. Samassa huomasin suoraan 
edessäni muutaman vihollissotilaan. 
Väsymyksen takia ajatukseni ei toimi-
nut millään tavalla. Jatkoin rynnäkköäni 
suojeluskunnassa Suojalan mäellä saa-
mieni oppien mukaisesti. Eikä minulla 
muuta mahdollisuutta ollutkaan, en 
voinut jäädä niitylle makaamaan. 

Nähdessään kiväärillä laukovan fins-
kin ryntäävän kohti, viholliset ottivat 
jalat alleen ja pakenivat vasemmalla 
olevaan pusikkoon. Samalla olin heidän 
poterossaan ja huomasin sen maakella-
rin kuopaksi. Tuon kuopan reunalla oli 
ladattu konekiväärin kangasvyö. Otin 
sen mukaani ja jatkoin matkaani suolle. 
Jätin vyön suolle. Juosta en enää jak-
sanut. Toisia tuli perässäni. Naapuri jo 
tulitti konekiväärillä peräämme. Ampu-
koot. Eivät osu enkä minä enää juokse. 

Turvassa ja  
huollon hoivassa
Noin kilometrin päässä oli omia vas-

tassa. Hetkessä tieto kulki läpi joukon. 
Omat olivat tykkimiehiä, joiden tykit 
olivat jääneet viholliselle. Miehet olivat 
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juuri ruokailleet. Sain heiltä jääneet 
perunankuoret. Söin ne ja sain vähän 
sumppiakin. Olimme tulleet Lutikka-
vaaran pohjoispuolelle. Kello oli noin 
19.00. Olimme marssineet tasan kaksi 
vuorokautta.

Jatkoimme Ilomantsiin päin noin 
kaksi kilometriä ja löysimme oman 
töpinän. Kyllä keitto maistui. Teltat 
olivat pystyssä. Joku töpinämies auttoi 
minua telttaan. Ilman ruokaa olimme 
olleet kolme vuorokautta ja viisi tuntia. 
Kaksi vuorokautta oli käytetty noin 90 
kilometrin pituisen erämaataipaleen 

kulkemiseen metsiä ja soita pit-
kin omien puolelle.

Myös komentoportaassa koet-
tiin suu ri helpotus, kun komp-
pania hyökkäsi omien puolelle. 
Komppanian pelättiin tuhou-
tuneen kokonaan tai joutuneen 
vangiksi. Sitä oltiin jo poistamas-
sa vahvuudesta, kun lentokone-
etsinnöistäkään huolimatta siitä 
ei oltu saatu mitään havaintoa.

Yhdeksännellä komppanialla 
alkoi vat uu det sotatoimet kah-
den vuorokauden levon jälkeen. 
Ilomantsin mottitaistelussa 4.8. 
komppania kärsi suuria tappioi-
ta. Taistelun jälkeen neljännen 
joukkueen taistelukelpoisena 
vahvuutena oli vain lääkintämie-
het Hurme ja Ekso sekä kolme 
sotamiestä. Haavoittuneita oli 
ainakin seitsemän. 

Samaan aikaan, kun haavoit-
tuneita kuljetettiin, vihollinen 
murtautui motista, jolloin sitä-
kin piti väistää. Tilanteen vähän 
rauhoituttua lääkintämies Unto 
Hurme onnistui muiden avus-
tuksella toimittamaan Jorma 
Leinon, Erkki Vanhalan ja muut 
haavoittuneet kuljetukseen, joka 

vei heidät joukkosidontapaikalle.
Kolme päivää myöhemmin Unto 

Hurme kaatui. Hänet on haudattu Laiti-
lan sankarihautaan. Niin kävivät toteen 
väsyneiden miesten höpinät. Jorma 
palasi vielä Kaanjärven rantaan, mutta 
Unto ei.

Jorma Leinon muistiinpanojen poh-
jalta kirjoitti

Pentti Karru

Jorma Leinon serkku stm.Unto Hurme Laitilan 
Seppälästä rintamalla v. 1943.
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Taskukello on saattanut pelastaa sotilaan hengen. 
Näin ainakin sotilas itse uskoi.

Kustaa Mikael Urhonen (1908 - 1997) piti tasku-
kelloaan rintataskussa. Omaisten mukaan Urhonen 
uskoi kellon  pelastaneen hänen henkensä. Kelloon  
oli osunut vihollisen luoti. Painuma taskukellon 
kuoressa jäi kertomaan siitä. Urhonen toimi jatko-
sodassa ajo- ja konekiväärimiehenä JR 56:n ja JR 
60:n joukoissa. 

Sodan loppuvaiheessa hän haavoittui Vuosalmella 
rintakehään ja niskaan. Urhonen kuoli Pyhärannassa 
v. 1997.

Pelastiko taskukello  
sotamiehen hengen?

Kaino Johan Urhonen (1924 - 2005) 
toimi Täyd.P 11:n 10 komppaniassa ja 
JR 35 esikuntakomppaniassa mm. tais-
telulähettinä. Hän on joskus merkinnyt 
muistiin lyhyen muistelun jatkosodan 
ajalta:

 Karhumäen valtauksen aikana toimin 
taistelulähettinä komppaniassa. Komp-
panian päällikkö, kapteeni käski minun 
tulla hänen kanssaan vallattua aluetta 
haravoimaan. Lähdettiin kulkemaan 
sellaista rämeikköä kohden, jossa oli 
paljon kaatunut puita sikin sokin.

Pian huomasin edessä ison kiven, 
jonka takaa pisti kiväärin piippu esiin. 
Kapteenikin huomasi sen samalla het-
kellä, ja veti pistoolin esiin.

Minä luulin hänen ampuvan sitä 
miestä, joka näkyi kiväärin takana, mut-
ta hän heittikin pistoolilla sitä kohti, jol-
loin vihollinen väisti. Koska olin aivan 

kapteenin takana, päästin konepistooli-
sarjan miestä kohden. Näin säästyimme 
molemmat varmalta kuolemalta. 

Päästyämme lähelle huomasimme, 
että mieheltä oli mennyt molemmat jalat 
murskaksi polven alapuolelta, mutta 
sisua hänellä näytti vielä olevan, koska 
yritti vielä ampua meidät. Palattuamme 
joukko-osastoon ei siitä sen kummem-
min mitään puhuttu.

Olen ajatellut näin jälkeenpäin sitä 
juttua, kun niitä ”prinikoita” on jaettu, 
että kyllä tästäkin olisi pitänyt saada 
jokin mitali. Jälkeen sain kuulla, että 
kapteeni oli saanut siirron johonkin 
toiseen komppaniaan. Minulle jäi kui-
tenkin hyvä mieli, kun olin pelastanut 
kahden miehen hengen.

Kaino Urhonen

Hyvä mieli kahden miehen  
hengen pelastamisesta
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Marianpäivänä maaliskuun lopulla 
vuonna 1940 kokoontui Pyhämaan 
kunnantalolle joukko lottatoiminnasta 
kiinnostuneita pyhämaalaisnaisia. Ko-
kouksen tarkoituksena oli perustaa oma 
Lotta-Svärd -kyläosasto. Kokouksessa 
mukana olleista 15 ilmoittautui mukaan 
lottiin ja niin Pyhärannan Lotta-Svärd 
-yhdistyksen alainen kyläyhdistys pe-
rustettiin Pyhämaahan.

Lottatoiminta ei tietenkään vuonna 
1940 ollut tuntematonta Pyhämaassa, 
vaan useat naiset olivat jo olleet mukana 
Pyhärannan lottayhdistyksen toiminnas-
sa. Talvisodan aikana huomattiin, miten 
tarpeellista lottien työ kotirintamalla oli, 
ja käytännön toiminnan helpottamiseksi 
haluttiin oma yhdistys Pyhämaahan.

Pyhämaan kyläyhdistyksen ensim-
mäisenä puheenjohtajana vuonna 1940 
toimi opettaja Olga Leppänen ja hänen 
jälkeensä elokuussa 1940 kirkonkylän 
kansakoulun opettajaksi tullut Hellin 
Talvenheimo. Sihteerinä toimi alusta 
alkaen Hilda Arvo, Välisalmen kaup-
paliikkeiden kirkonkylän myymälän-
hoitaja. Rahastonhoitajaksi tuli Lempi 
Vainio kirkonkylästä.

Kyläyhdistyksen toiminta pääsi 
vuon na 1940 jo niin hyvään vauhtiin, 
että alettiin suunnitella täysin oman 
Lotta-Svärd -yhdistyksen perustamista 
Pyhämaahan eli irtaantumista Pyhäran-
nan yhdistyksestä. Asiaa vauhditti Py-
hämaan oman suojeluskunnan perusta-
minen vuoden 1940 lopulla. 19.1.1941 
Py hämaan Lotta-Svärd -yhdistys perus-

Pyhämaan Lotta-Svärd 1940-1944

1940-luvun alussa kirkonkylän kallioilla otettu lottaryhmäkuva. Takana vas. Jalmar 
Luotonen, Eevi Friberg, Hellin Talvenheimo, Elvi Oksanen, Fanni Laurila ja Jalmar Imp-
pu. Alh. vas. Lemmikki Eloranta, Helena Viinikkala, Aino Hannula, Aini Friberg, Annikki 
Elo, Helvi Kämäri, Saini Suomi, pikkutyttö Salme Laurila, tuntematon, Elsi Rantanen 
ja Helmi Niemi-Impola.

Vakka-opiston Pyhämaan perinnepiiri
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tettiinkin parinkymmenen innostuneen 
lotan voimin.

Vuosina 1940-44 Pyhämaan Lotta-
Svärd -yhdistyksessä oli mukana muu-
tamia kymmeniä naisia. Heistä osa oli 
näkyvästi esillä tekemässä työtä lottien 
hyväksi ilmavalvonnassa, muonituk-
sessa ja puhelinkeskuksen hoitajina. 
Toinen puoli lotista oli ns. paikkakun-
nan sivistyneitä naisia, jotka toimivat 
yhdistyksen johtokunnassa, jaostojen 
päällikköinä tai olivat enemmänkin kan-
natusjäseniä muitten toimien viedessä 
muuten heidän aikansa. 

Näitä olivat mm. koulujen opettajat, 
kuten Hellin Talvenheimo, Kammelan 
alakoulun opettaja Anna Talvio ja Rau-
lion koulun opettaja Kyllikki Heikki. 
Mukana oli myös kätilö Meini Laurila 
ja talojen emäntiä, esim. Fanni Laurila, 
Vilja Laine ja Toini Pruukka kirkonky-
lästä sekä Alli Raumakari Kursilasta.

Pyhämaan lottia osallistui myös Lot-
ta-Svärdin järjestämille piirikursseille. 
Kesällä 1941 Raumalla Karin koululla 
järjestetyille kursseille osallistuivat 
Eevi Friberg Raudastenmaasta ja Elvi 
Oksanen kirkonkylästä. Vastaaville 
kursseille Uudessakaupungissa Seiko-
win koululla kesäkuussa 1943 osal-
listuivat Aino Hannula ja Lemmikki 
Eloranta Kammelasta.

Ilmavalvontaa,  
puhelinkeskuksen hoitoa
Lottien toiminnasta Pyhämaassa 

muistetaan erityisesti ilmavalvonta. Jo 
talvisodan aikana Pyhämaan Letossa 
pidettiin ilmavartiota. Puhelinyhteys 
oli siellä Eelis Jalosella. Myöhemmin 
ilmavartiota pidettiin Arvo Laurilan 
mäellä kirkonkylässä. Ainakin jatko-
sodan alussa tämä oli vartiopaikkana 
ja vartiota pitivät suojeluskuntapojat. 

Pyhämaassa Laurilan talo olikin oman 
suojeluskunnan pääpaikka.

Myöhemmin ilmavalvonta siirtyi 
korkealla Seljänvuorilla sijainneeseen 
kolmiomittaustorniin Kaasaan, joka oli 
rakennettu noin 1936-37. Keijo Arvo 
Kettelistä muistaa olleensa kansakou-
lussa, kun torni rakennettiin. Isommat 
pojat kiipesivät torniin ja perässä oli 
hänenkin kiivettävä, vaikka kuinka 
hirvitti. 

Kun tornia alettiin käyttää ilmaval-
vonnassa, siihen rakennettiin seinät ja 
asennettiin radiopuhelin. Lottia oli il-
mavalvontatehtävässä kuusi kerrallaan: 
kolmessa vuorossa aina kaksi kerrallaan 
tornissa. Kaksi tuntia tornissa ja neljä 
tuntia vapaalla. Lottien majapaikkana 
toimi läheinen Jalmari Luotosen talo.

Ylisen Saini ilmavalvonnassa Kaasassa 
keväällä 1944.

Vakka-opiston Pyhämaan perinnepiiri
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Ilmavalvojina toimivat mm. Helvi 
Kämäri ja Saini Suomi Kettelistä, Aino 
ja Helena Viinikkala Heinäksistä sekä 
Annikki Elo, Lemmikki Eloranta, Aino 
Hannula, Helmi Niemi-Impola ja Elsi 
Rantanen Kammelasta.

Leipää ja varusteita  
rintamalle
Lottien työnä oli myös puhelin-

keskuksen hoito. Keskusta pidettiin 
kirkonkylän Vainilan talossa ja sitä 
hoitivat Aino Hannula sekä Aino ja 
Inkeri Viinikkala. Muonitusjaoston 
keskuksena oli Laurilan talo, jossa 
muonituslotat, mm. Aini ja Eevi Friberg 
sekä Elvi Oksanen laittoivat ruokaa 
suojeluskuntalaisille. Leivottiin myös 
leipää rintamalle.

Pyhämaan Lotat pitivät myös om-
peluseuroja, joissa kudottiin ja val-
mistettiin varusteita rintamalle, kuten 

sukkia ja kiväärikäsineitä. Raskaana 
sota-aikana yhteen kokoontuminen ja 
yhteinen työnteko yhteisen päämäärän 
eteen kohotti mielialaa. Uudenkaupun-
gin Sanomissa julkaistiin kokoontu-
misilmoituksia, ja niistä voi todeta om-
peluseuroja pidetyn mm. Kirkonkylän 
Oksasella ja Laurilassa sekä Kammelan 
Pietilässä ja Eilussa. 

Syrjemmällä asuvilla lotilla saattoi 
matka ompeluseuroihin olla niin pitkä, 
ettei niihin kovin usein päässyt. Vielä 
vuonna 1941 saatettiin ompeluseuroi-
hin tulijoita muistuttaa, että ”sokerit 
mukaan”, mutta sen jälkeen pula alkoi 
olla jo niin itsestään selvää, että tarjoilu 
oli sitä, mitä oli pystytty hankkimaan.

Lottatyttöjä olivat 8-17—vuotiaat 
pikkulotat. Heitäkin Pyhämaassa oli. He 
kokoontuivat opettaja Hellin Talvenhei-
mon ja myöhemmin Inkeri Viinikkalan 
johdolla. Lottatyttöjen ompeluseuroissa 

Lotat laskemas sa kukkia sanka rivainajien hau dalle. Laskijoina vas. Hellin Viinikkala, 
Hilda Ar vo, Inkeri Vii nikkala ja Aino Viinikkala.

Vakka-opiston Pyhämaan perinnepiiri
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tehtiin käsitöitä ja harjoiteltiin lauluja 
ja esityksiä juhlia ja muita tilaisuuksia 
varten.

Juhlien järjestelyjä
Mielialan kohottamiseksi lotat järjes-

tivät juhlia. Juhannuksena 1940 järjes-
tettiin rintamamiesten tervetulijaisjuhla 
kirkonkylän kansakoululla, johon kaik-
ki olivat tervetulleita. Tervehdyspuheen 
piti lotta Hellin Talvenheimo, juhlapu-
heen pastori U. Koski ja muuten ohjel-
ma koostui monista lausunta-, soitto- ja 
lauluesityksistä, joita lotat esittivät. 
Elokuussa 1941 kauniin sään vallitessa 
järjestivät Pyhämaan seurakunta, suoje-
luskunta ja lotat yhdessä Kotirintaman 

yhteisen juhlan Kuivarauman Takkon 
suulissa. 

Yleisöä oli noin 300 henkeä ja 
ohjelma oli sanomalehden mukaan 
arvokas. Puheita pidettiin useita, 
mm. Pyhämaan kirkkoherra Urho 
Patrik Koskenvoima puhui aiheesta 
Kotirintama edesvastuussa suurista 
tehtävistä nykyhetkellä. Lotat huo-
lehtivat tilaisuuden ravintolasta, josta 
kertyneillä varoilla järjestettiin paket-
teja sotilaille.

Lehtien välityksellä rintamalla 
olleet välittivät tervehdyksiä ja kii-
toksia kotiseudulle. Uudenkaupungin 
Sanomien Kenttäpostia-osastossa oli 
esimerkiksi 9.1.1943 seuraavanlainen 
viesti: Parhaat kiitokseni Pyhämaan 
lotille ja henkiselle huollolle saamas-
tani joulupaketista. W. Telen.

Lottien kuoro
Vaikka Pyhämaan lotat eivät työs-

sään joutuneet kertaakaan tositoimiin, 
sillä edes ilmahälytyksiä ei Kaasasta 
tarvinnut tehdä kertaakaan, oli lotilla 
kuitenkin yksi ikävä velvollisuus, 
jolta ei sota-aikana voinut välttyä. 

Sankarihautauksissa lottien kuoro oli 
aina laulamassa ja laskemassa kukat 
haudalle. Kuoroa johti kanttori Viljo 
Lahtinen. Alkuaan se oli seurakunnan 
kuoro, jossa oli mukana myös muita 
naisia kuin niitä, joista sittemmin tuli 
lottia. Jatkosodan aikana kuoroa kui-
tenkin kutsuttiin lottien kuoroksi ja 
mukana siinä olivat mm. Viinikkalan 
tytöt Heinäksistä sekä Aino Hannula 
ja Kerttu ja Annikki Elo Kammelasta.

Vielä vuoden 1944 alussa pidettiin 
Pyhämaan Lotta-Svärd -yhdistyksen 
vuosikokous, jossa valittiin johtokun-
nan jäsenet. Uudenkaupungin Sanomien 
jul kaiseman luettelon mukaan puheen-
johtajana jatkoi Hellin Talvenheimo, 
sihteerinä Hilda Arvo ja rahastonhoi-

Koko Lotta-Svärd järjestön johtaja  Fanni 
Luukkonen vieraili Uudessakaupungissa Sei-
kowin koululla pidetyillä lottapiirikursseilla 
kesäkuussa 1943, josta todisteena kuva 
kursseilla mukana olleen Aino Hannulan 
albumista.

Vakka-opiston Pyhämaan perinnepiiri
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tajana Elvi Oksanen. Erovuoroiset hal-
lituksen jäsenet Meini Laurila, Kerttu 
Elo, Eevi Friberg ja Hilda Arvo valittiin 
uudelleen.

Myös eri jaostojen päälliköt valittiin 
uudelleen: Invaliidiyhdyslotaksi ja lää-
kintäpäälliköksi valittiin Meini Laurila, 
tyttötyönjohtajiksi Hellin Talvenheimo 
ja  Aino Viinikkala, muonituspäälliköksi 
Aini Friberg, varuspäälliköksi Vilja Lai-
ne, keräys- ja huoltopäälliköksi Lempi 
Vainio ja toimisto- ja keräyspäälliköksi 
Kerttu Elo.

Jatkosota loppui välirauhan sopi-
muksen allekirjoittamiseen 19.9.1944 

ja siihen hiipui myös lottien 
toiminta. Välirauhan sopimuk-
sessa Suomen eduskunta oli 
pakotettu lakkauttamaan kaikki 
sotilaallisluontoiset järjestöt, 
joista tärkeimmät olivat Suoje-
luskunnat. Koska Lotta-Svärd 
-järjestö oli toiminnassaan 
kiinteästi sidoksissa suoje-
luskuntajärjestöön, myös se 
oli lakkautettavien listalla ja 
Valtioneuvosto lakkautti sen 
23.11.1944. 

Pyhämaan yhdistyskin piti 
marraskuussa 1944 kokouk-
sen, jossa yhdistys virallisesti 
lakkautettiin. Suomen kan-
sa suuntautui nyt rauhan ja 
jälleenrakentamisen aikaan 
ja muistot sodasta pyrittiin 
häi vyttämään. Lottamerkit 
ja -puvut piilotettiin vintille, 
ellei peräti hävitetty, eikä lotta-
asioista enää puhuttu.

Päivi Mikola

Lähteet:
Haastattelut ja tiedonannot: Helena Salonen (os. 

Viinikkala), Eevi Viinikkala (os. Friberg) ja Toive 
Ylitalo (os. Viinikkala) sekä Keijo Arvo, Viljo Saari 
ja muut Pyhämaan perinnepiiriläiset. 

Tenho Hella: Pyhärannan-Pyhämaan Suojelus-
kuntien ja lottayhdistysten historiikki 2002.

Uudenkaupungin Sanomat 1940-44.
Kuvat: Vakka-opiston Pyhämaan perinnepiiri-

läiset.
Suurkiitos kuvien lainaajille, haastatelluille ja 

kaikille perinnepiiriläisille!

Kirjoitus Uudenkaupungin Joulu 
2010 -lehdestä

Pyhämaan Kettelin ilmavalvontatorni. Kuva kirjasta 
”Pyhärannan - Pyhämaan suojeluskuntien ja lotta-
yhdistysten historiikki.
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Yli neljänsadantuhannen karjalaisen 
siirtyminen vanhalta kotiseudultaan 
läntiseen Suomeen on ollut mittava ta-
pahtuma. Karjalassa asui sodan alkaessa 
noin 407.000 henkeä, mikä oli noin 11 
prosenttia koko silloisen Suomen väes-
töstä. Luovutetun Karjalan maapinta-ala 
oli noin 25.000 neliökilometriä. Määrä 
oli noin seitsemän prosenttia maan 
pinta-alasta.

Karjalaisväestöä siirtyi myös Vakka-
Suomeen; osa jo talvisodan jälkeen. 
Vehmaan kihlakunnassa oli v. 1948 
siirtoväkeä sataa (100) kanta-asukasta 
kohden yhdeksän (9). Tosin se oli Tu-
run ja Porin läänin kihlakuntien pienin 
määrä. Suurin määrä oli Halikon kihla-
kunnassa, 25.

Siirtoväkitutkimuksissa Karjala on 
jaettu kolmeen lohkoon, joista etelässä 
oli Kannas ja pohjoisessa Raja-Karjala. 
Näiden välissä on epäyhtenäinen Keski-
Karjala.

Jo ennen talvisodan syttymistä raja-
seudun väestössä ilmeni levottomuutta, 
kun ylimääräiset kertausharjoitukset 
alkoivat 7.10.1939. Viipurin läänin-
hallituksen pyynnöstä sisäasiainminis-
teriö antoi luvan jakaa pois pyrkiville 
ilmaisia matkalippuja. Lyhyessä ajassa 
poistui Viipurista noin 25.000 ja muu-
alta Kannakselta n. 15.000 sekä Raja-
Karjalastakin noin 4.500 henkilöä. 

Lokakuun 17 päivänä 1939 annettiin 
määräys 4 – 10 km leveän vyöhykkeen 
tyhjentämisestä Kannaksen rajanpin-
nasta. Samanlainen määräys annettiin 
Salmin kunnan osalta 25.10.1939. 

Suomenlahden saaret Viipurin lää-
ninhallitus oli tyhjennyttänyt omin 
valtuuksin jo 10. lokakuuta 1939 alkaen. 
Mm. runsaat 600 asukasta käsittäneestä 
Seiskarista sijoitettiin väkeä Vakka-
-Suomeen – pääasiassa Kustaviin – jo 
talvisodan aikana.

Lääni ja ministeriö  
eri linjoilla  evakuoinnissa
Viipurin lääninhallituksella ja sisä-

asiainministeriöllä oli erilainen käsitys 
evakuointien välttämättömyydestä. 
Tämä tuli ilmi Suojärven Hyrsylän 
kylän asukkaitten evakuoinnissa. Vii-
purin lääninhallitus antoi 14.10.1939 
määräyk sen Hyrsylänmutkan tyhjen-
tämisestä. Junakin oli tätä varten jo 
asemalla valmiina. 

Sisäasiainministeriöstä tuli kuitenkin 
ilmoitus, ettei valtio vastaa tämän eva-
kuoinnin kustannuksista eikä suojär-
veläisille saa enää jakaa vapaalippuja. 
Viipurin lääninhallitus teki vielä tulok-
setta kolme yritystä Hyrsylän evakuoi-
miseksi. Niin hyrsyläläisiä siviilihenki-
löitä jäi sitten sotavangeiksi yli 2.000.  
Useimmat heistä palautettiin Suomeen 
sodan päätyttyä keväällä 1940.  

Marraskuun 30 päivänä 1939 klo 6.50 
Neuvostoliitto aloitti sodan. Viipurin 
lääninhallitus antoi heti käskyn tyh-
jentää Kannakselta vyöhykkeen, joka 
ulottui rajan pinnasta aina Käkisalmen, 
Räisälän, Vuoksenrannan, Antrean ja 
Viipurin maalaiskunnan pohjois- ja luo-
teisrajoihin. Samoin koko Raja-Karjala 
ja Harlun kunta oli tyhjennettävä.

Luovutetulta alueelta muuhun 
Suomeen 407.000 evakkoa
Myös Vakka-Suomi sai osansa
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Kannakselta väestö pääsi juniin vii-
meistään Mannerheim-linjan takana. 
Raja-Karjalassa väestö joutui tekemään 
maantiematkaa monta kymmentä kilo-
metriä.

Evakuoitavat eivät saaneet ottaa mu-
kaansa muuta kuin jaksoivat kantaa tai 
saivat sopimaan omiin ajoneuvoihinsa. 
Evakuoidut pyrittiin kuljettamaan tie-
tyille heille varatuille sijoitusalueille. 
Talvisodan aikana lähes puoli miljoonaa 
henkeä oli sotaa paossa. Kaikki he oli-
vat evakkoja, osa tosin vapaaehtoisesti 
siirtyneitä.

Ns. välirauha alkoi, kun Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä allekirjoitettiin 
12.3.1940 rauhansopimus. Karjalan 
alueen luovutuksen lisäksi tuli alueluo-
vutuksia Kuusamon - Sallan suunnalla 
sekä Hangon alueen vuokraus. Yksi-
tyishenkilöitten irtaimen omaisuuden 
evakuointi sallittiin, mutta esim. teh-
daskoneistojen kuljettaminen pois oli 
kielletty. Koko luovutettava Karjala oli 
tyhjennettävä viimeistään 26.3.1940 
klo 20.

Pika-asutuslaki hoitamaan  
siirtoväen asuttamista
Hallitus antoi 27.4.1940 eduskun-

nalle esityksen pika-asutuslaista. Laki 
vahvistettiin lopullisesti pari kuukautta 
myöhemmin 28.6.1940. Lain avul-
la suunniteltiin perustettavaksi noin 
35.000 tilaa, joista pieniä asuntotiloja 
noin 8.300. Turun ja Porin läänin osal-
ta vastaavat luvut olivat noin 8.300 ja 
2.100.

Pika-asutuslain johdosta laaditun 
”toisen lopullisen sijoitusehdotuksen” 
kartan mukaan Vakka-Suomen alueelle 
on merkitty Seiskari, Uusikirkko ja Räi-
sälä. 1970-luvulla julkaistun Siirtokar-
jalaisten tie I -kirjan mukaan juuri näistä 
pitäjistä näyttää väkeä siirtyneen Vakka-
Suomeen jo talvisodan evakkoina.

Esimerkiksi Metsäpirtti, jonka asuk-
kaita myöhemmin sijoitettiin Vakka-
Suomeen, oli pika-asutuslain kartassa 
merkitty Pohjanmaalle Kaskisten ja 
Kristiinankaupungin seuduille. 

Vakka-Suomen lähikuntiin suunni-
teltiin perustettavaksi pika-asutustiloja 

Kovin hyviä eivät aina olleet Vakka-Suomeenkaan muuttaneen siirtoväen 
ensimmäiset asunnot. Tässä Aaltosen torpassa asui mm. pyhärantalai-
sen Eila Junnilan isän Ale Muurisen veli Niklas perheineen ennen oman  
kodin valmistumista. Torpassa olivat vielä käytössä ns. susiovet.

Jukka Alhorannan kokoelma
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seuraavasti: Taivassalo 36, Kustavi 94, 
Lokalahti 54, Vehmaa 64, Kalanti 50, 
Uudenkaupungin maalaiskunta 51, Py-
häranta 69, Pyhämaa 23, Laitila 98, Ko-
disjoki 3, Iniö 5, Karjala 7, Mynämäki 
77, Mietoinen 111, Lemu 43, Askainen 
37, Masku 59, Nousiainen 37. Näihin 
kuntiin suunniteltiin siis perustettavaksi 
yhteensä 918 pika-asutustilaa.

Luvut on poimittu Hietasen kirjasta, 
mutta myös Uudenkaupungin Sanomat 
kertoi 5.11.1940 samoista asioista.

Pika-asutustilojen prosenttiosuus 
kunnan viljelmäluvusta oli em. kunnis-
ta korkein Mietoisissa 42,8 %. Muita 
korkeita osuuksia olivat mm. Kustavi 
34,3 %, Uudenkaupungin mlk. 29,3 
%, Lemu 31,4 %, Askainen 28,5 % ja 
Masku 29,5 %. Esim. Laitilan osalta 
pika-asutustilojen määrä oli vain 8 % 
koko tilamäärästä.

Pika-asutustiloille annettavaksi suun-
nitellun maatalousmaan prosenttiosuus 
kunnan peltopinta-alasta oli Uudenkau-
pungin lähikunnista korkein Kustavissa 
17,8 %. Muitten osuudet vaihtelivat 
Lokalahden 14,4 %:n ja Pyhämaan 6,3 
%:n välillä.

Em. kuntiin suunnitelluista tiloista 
saatiin syksyyn 1941 mennessä val-
miiksi vain seuraavat: Uudenkaupungin 
maalaiskunta 11, Pyhäranta 18, Laitila 
5, Iniö 4, Mietoinen 26, Lemu 18, As-
kainen 4, Nousiainen 5.

Joukkomuuttoa takaisin 
Karjalaan
Pika-asutuslain toimeenpano raukesi 

syksyllä 1941, sillä jatkosodan edetessä 
Suomi liitti v. 1940 Neuvostoliitolle 
luovutetut alueet takaisin valtakuntaan, 
ja siirtoväki alkoi palata kotiseuduil-
leen. Koko Karjalassa ja monissa Kan-
naksen kunnissa oli asuntoja säilynyt 

enemmälle kuin 70 prosentille pitäjän 
alkuperäisestä väestöstä. 

Joukkomuuttoa tapahtui maaliskuus-
ta 1942 lähtien. Se hiljeni syksyä ja 
talvea kohti, eikä saanut enää 1943 
keväällä joukkomuuton luonnetta. 
Keväällä 1944 asui jo yli 65 prosenttia 
palautetun Karjalan alkuperäisestä väes-
töstä entisillä kotiseuduilleen. Lähes 
puolessa maaseudun kunnista luku 
kohosi yli 80 prosentin. 

Kaupungeista esim. Viipurissa palan-
neitten osuus oli noin 44 % ja Käkisal-
messa vain n. 20 %. Rajan pinnassa ole-
vissa maaseudun kunnissa paluumuutto 
jäi pieneksi. Esim. vakkasuomalaisille 
tuttuja metsäpirttiläisiä palasi vain 
12 %. Sota oli hävittänyt Metsäpirtin 
rakennuksista 99 % joko kokonaan tai 
osittain. Terijoellekin muutettiin vain 
noin 2,5 % verran. 

Toinen evakuointi
Paluumuuttajat toteuttivat Karja-

lassa mittavan jälleenrakennustyön, 
joka jatkui palautetulla alueella aina 
touko-kesäkuun vaihteeseen 1944. 
Palautetulla alueella oli Karjalan liiton 
mukaan syksystä 1941 toukokuuhun 
1944 mennessä rakennettu 22.000 uutta 
rakennusta ja korjattu 18.000 sodassa 
vauroitunutta.

Neuvostojoukot aloittivat suurhyök-
käyksen kesäkuussa 1944. Valkeasaa-
ressa joukot saivat aikaan murtuman 
ja etenivät toisena taistelupäivänä Suo-
men vanhalle rajalle asti. Evakuointi 
oli suunniteltu tapahtuvaksi vyöhyk-
keittäin. Paikoin evakuoinnissa pääsi 
syntymään sekasortoa ja pakokauhua. 

Pahin kriisi oli Viipurista länteen 
olevilla alueilla, kun liikenne tukkeentui 
Viipurista ja sen ympäristöstä lähteneit-
ten 30.000 henkilön pyrkiessä puolivä-
kisin juniin. Viipurin ja Lahden välinen 
rautatie oli Kannaksen evakuoinnin 
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tärkein kuljetusrunko. Pohjoisempana 
olevan Raja-Karjalan osalta evakuoi-
miskäskyt annettiin kesä- heinäkuun 
1944 vaihteessa.

Maataloussiirtoväen sijoitussuun-
nitelmassa Vakka-Suomen alueelle on 
merkitty Metsäpirtti ja Kuolemajärvi. 

V. 1945 lain mukaan maansaantiin 
olivat oikeutettuja siirtoväki, sotainva-
lidit, -lesket ja -orvot sekä perheelliset 
rintamasotilaat. Evakoilla oli yleensä 
etuoikeus. Maatalous- ja asutustilojen 
tuli olla niin suuria, että keskikokoinen 
perhe voi saada niistä ainakin pääasial-
lisen toimeentulonsa. Yleensä kattona 
oli 15 peltohehtaaria. Ensisijaisia luo-
vuttajia olivat valtio, seurakunnat, rap-
piotilojen omistajat ja keinottelijat sekä 
erilaiset yhteisöt. Maanviljelijät olivat 
toissijaisia luovuttajia. Käytännössä 
heiltä kuitenkin lunastettiin suurin osa 
asutustiloista, sillä he omistivat suurim-
man osan maatalousmaasta.

Siirtoväelle maksettiin vahingon-
korvausta luovutetulle alueelle jää-
neestä omaisuudesta. Täysi korvaus oli 
mahdollista vain kaikkein pienimpiä 
menetyksiä kärsineille. Suurimmista 
omaisuuksista maksettu korvaus vaih-
teli 2 – 10 prosentissa. Korvaukset 
suoritettiin valtion obligaatioina; vain 
pienimmät korvaukset suoraan rahassa.

Maataloutta harjoittavat pyrittiin 
si joittamaan Etelä-Suomeen alueille, 
jotka luonnonolosuhteiltaan muistut-
tivat alkuperäisiä kotiseutuja. Myös 
naapurisuhteet pyrittiin ottamaan huo-
mioon sijoittamalla luovutetun alueen 
siirtoväkeä samoille seuduille.

Siirtoväeltä tuli 50.000 maansaanti-
hakemusta, joista 90 prosenttia hyväk-
syttiin. Muiden maansaajien anomuksia 
tuli yli 100.000. Heidän osaltaan hyväk-
symisprosentti oli noin 70. Vuoden 1947 
loppuun mennessä yli 80 prosenttia 

maansaantiin oikeutetusta siirtoväestä 
oli asettunut uusille tiloille.

Maanhankintalailla jaettiin maata uu-
delleen lähes kolme miljoonaa hehtaaria 
eli kaksi kertaa enemmän kuin torppa-
rivapautuksen yhteydessä. Asutusohjel-
man kansantaloudellinen vaikutus oli 
kaksinkertainen sotakor vauksiin verrat-
tuna. Sotakorvausten koko määräksi on 
Wikipediassa laskettu v. 2003 rahassa 
noin neljä miljardia euroa.

Siirtoväkeä yhdeksän  
100 kanta-asukasta kohti
Maaseudulle asettuneen siirtoväen 

osuus 100 kanta-asukasta kohden oli 
Vehmaan kihlakunnassa v. 1944 lopussa 
ja myös kesäkuun lopussa 1948 yhdek-
sän (9). Tiheys oli v. 1944 suurin Oulun 
lääniin kuuluneessa Saloisten kihlakun-
nassa, jossa se oli 30. Kesäkuun 1948 
lopussa myös Tuusulan kihlakunnassa 
oli 30 siirtoväkeen kuuluvaa 100 kanta-
asukasta kohden.

Turun ja Porin läänissä siirtoväkiti-
heys oli suurin Halikon kihlakunnassa 
v. 1944 lopussa, jolloin se oli 22 ja 
nousi kesällä 1948 25:een. Turun ja 
Porin läänin kihlakunnista Mynämäen 
kihlakunnassa oli v. 1944 suhteellisesti 
vähiten siirtoväkeä, viisi siirtoväkeen 
kuulunutta kanta-asukasta kohti. Ke-
sällä 1948 Vehmaan kihlakunnassa 
(9) ja Ikaalisten kihlakunnassa (8) oli 
läänissämme vähiten siirtoväkeä. 

Vakka-Suomen aluelle syntyi myös 
siirtoväen asutuskeskittymiä mm. Pyhä-
rantaan Rihtniemeen ns. kalastajakylä ja 
Ylikylän seutu, Uudenkaupungin maa-
laiskuntaan Vanhakartano Sundholman 
alueella, samoin Valkkimerelle ja Sal-
men kartanon alueelle ja monet muut. 

Matti Jalava
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Eila Junnila os. Muurinen syntyi Kar-
jalassa Uudenkirkon pitäjän Toivolan 
kylässä 22.1.1922 Aino ja Ale Muuri-
sen vanhimpana lapsena. Eilan lisäksi 
sisaruksia oli kolme: Jouko s. 1925, 
Aarre s. 1923 ja Tenho s. 1930. Eila, 
Jouko ja Tenho tulivat vanhempiensa 
mukana Pyhärannan Polttilaan, mutta 
Aarre menehtyi sodassa juotuaan vihol-
lisen myrkyttämän kaivon vettä. Jukka 
Alhoranta tallensi nämä Eilan muistelut   
vähän ennen hänen  kuolemaansa. 

Näin Eila muisteli:
 
”Mie sain viettää lapsuutein ja nuo-

ruutein vuuvet, siell Karjala laulumaill 
Kaipaus o ielleen sinne kotkyllää ja 
pihamaall, mist puije yli näk Suomela-
he ulapat ja ne mahtavat hiekkarannat. 
Meijä vanhemmill ol siell muatila, miss 
harjotettii karjataloutta. Siihe aikaa ei 
ollt viel minkäälaisii konneita työtä 
helpottamass, ei olt traktorei, vuan he-
vosell ol pellot muokattava ja metsäajot 
ajettava. 

Kalaa Pietariin
Mie muistan ko viljaa leikattii sirpill, 

riihess kuivattii ja puitii kepakoill. Toi-
vola ja Seivästö kyllii väliss olevass jo-
ess ol vesmylly, miss sitte jyvät jauhettii 
jauhoiks. Aina ko isä muaviljelyselt 
ehti, hiä ol kalastamass lohta Suomela-
hell Niklas veljees kanss. Hiä näet asu 
samass kyläss. Joka päivä tul Terijoelt 
auto ja vei kalat Pietarii.

Miehill ol mukanaa pien mökki, 
putkaks sanottu. Hevone vet sen kala-

paikall, ja siin 
hyö saivat sit-
te lämmitellä 
j a  t a rv i t t a -
ess yöpyyki. 
K e r r a  m y ö 
pelät t i i  ko-
vast, ett hyö 
hukkuut, ko 
jiähä ol tullt 
leviä  ra i lo , 
mitä ei voint 
ennää ylittää. 
Onneks jiät 
taas yhtyit ja 
hyö pääsiit turvallisest kottii. Syksysi 
ja kevväisi isä ja Niklas kalastelliit 
silakkaa, ja sitä tulkii nii paljo, jott sitä 
käytettii jopa pelloll lannotteeks. Jiäll 
liikku myös rajavartijoita, mutt ku meijä 
miehet osasiit venättä, ni hyö pärjäsiit 
hyvi heijä kanssaa, ja kyll hyökii mie-
lellää kallaa söivät.

Matka Uuvekirko pitäjä kirkoll ol 
28 km, ja ko autoloi ei ollt, ni tuo pitkä 
matka pit taivaltaa hevosill. Kirkkoher-
ran ol Päärnäne ja kappalaisen Vapaa-
laht. Konfirmaatiotilaisuuvess v. 1938, 
meitä ol luajalt alueelta suur joukko. 
Kansakoulu Toivola kylä lapset kävviit 
Sortavala kyläss olevass kouluss.

Siell Toivola kyläss ol hyvi paljo mei-
tä nuorii ja yhess myö vietettii onnellista 
lapsuutta ja nuoruutta. Elämä tuntu mu-
kavalta, kunnes sitt kaikki romaht, alko 
talvsota ja tuntematon evakkotaival.

Eila Junnilan muistelua:
Evakkona Pyhärantaan —
Junnilan Antti otti ”kyytiin”

Eila Junnila (1922-2012)
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Talvisota syttyy
Jo viis viikkoo enne sova syttymist 

tul Toivola kyllää 90 sotilasta. Hyö 
toivat mukanaa kenttäkeittiö ja asettuit 
kylä taloloihi. Kylä naiset alkoit muo-
nittammaa näitä sotilaita. Kenttäkeittiöt 
vejettii metsä suojiin, ja sitte siell kei-
tettiin keitot. Limput ja munkit leivottii 
tupie uuniloiss.

Ilmass ol jännityst ja pelkoo, ja sitt 
tulkii tieto, ett sota o syttynt ja kar-
jalaheimon pit lähtee tuntemattomall 
evakkotaipaleell. Isä lähtiki välittömäst 
perhee kanss hevosell asemall ja Martta-
serkkuin kanss mie lähin lehmii ajamaa 
heijä perässää. Ko evakkotiell ol paljo 
kulkijoit ja muieki lehmii, ni sitt myö ei 
löyvetty ennää omii lehmii mistää. Nii 
myö lähettii takasi Toivolaa ja nii olliit 
myös lehmät tulleet takasi kotpihall.

Kyllää ol rakennettu uus Osuuskaup-
pa, mihi ei oltu viel tuotu tavaroita. Ja 
siell sotilaat pittiit jonkilaist pikkujou-

lujuhlaa, mihi ol kutsuttu myös kylä 
nuorisoo. Ko sitte lähettii juhlast, ei 
myö mäntykää kottii, ko siell ei ennää 
olt kettää. Myö mäntii nuapurtalloo, ko 
siell olliit viel asukkaat. 

Evakkotaival Tyrvää, 
Nummela, Angelniemi,  
Vihti, Pyhäranta
Myö asetuttii makuulle tuva lattiall ja 

herättii siihe, ko tuva ikkunaa hakattii 
ja huuvettii, ett nyt o kiirest lähettävä, 
viholline o jo kylä laijall. Nii myö 
sitt lähettii kauhu vallass muu perhee 
peräss. Sinne jäi koko omaisuus ja leh-
mät nävettaa ammumaa. Näi alko miu 
evakkotaival. Monie vaiheije jälkee 
tultii Tyrvääll, Matiheimo taloll, mihi 
ol tullt myös Niklas-setä perheinee. 
Siell myö asuttii koko talv ja kevväällä 
jatkettii matkaa Nummelaa, Angelnie-
mee ja Vihtii, miss mie kävi Kannelmäe 
kansaopiston.

Eila Junnilan vanhemmat Aino ja Ale Muurinen esittävät karjalaisperinnettä, 
runonlaulantaa.

Jukka Alhorannan kokoelma
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Sitt tul tieto, ett myö saatii muatila 
Pyhäranna Polttilast. Sinn lähdettii ja 
perill meijät otettii ystävällisest vastaan. 
Myö tultii samall hevosell, minkä kanss 
oltii evakkoon lähetty. Koko omaisuus 
ol hevose kärryill ja aluks myö pysähyt-
tii Alikleemola pihall.” 

Eila Junnilaa haastatellut Jukka Al-
horanta muistaa itsekin elävästi tämän 
hetken,

Eila jatka: ”Lopullisest myö asetuttii 
asumaa Rantataloon, ja siell myö oltii 
siihe ast, ku oma pirtti valmistu. Tilai-
suuve tultua, moni evakkoon lähtent 
palas takasii kotkonnuillee siin toivoss, 
ett Karjala nousee tuhast ja elämä jatkuu 
siell entisee mallii. Meijä äijä ei täll tiell 
lähteyt, vua hänell ol näkemys, ett ku 
kerra sielt o lähetty, ni takasii ei ennää 
lähetä.

Nii myö sitt alotettii suunnittelem-
maa ommaa kottii nykyisell Muurise 
paikall. Ku lupa saatii, ni äiti vel Aarne, 
paikalliste kirvesmieste kanss rakensiit 
asunno ja karjarakennukse, mihi päästii 
asumaa syksyll 1944. Ol mahtava tunne, 
ku monie vaikeuksie jälkee sai muuttaa 
pysyvää uutee ommaa asuntoo, ja ett 
evakkotaival ol päättynt.

Metsää myö saatii kaukaa Yläjäst ja 
sielt äijä ajo rakennustarvikkeet. Hiä 
ehti käyvä siell hevosell kaks kertaa 
päiväss. Sillo ei tunnettu viel moot-
torsaholoi, vua puut kaajettii röyskäll. 
Röyskä o iso saha, miss o kummassakkii 
piäss sahuri, ja mie ole olt monen päivän 
tiä toine sahuri, kuatamass kotimme 
rakennustarvikkeita. Muaviljelykse 
ohell äijä jatko kalastamist Otajärvell. 
Erityisest mielehei o jiänt ne isot lahnat, 
joita usein tul iha roppakaupall, se järvi 
ol sillo viel erittäi kalasa.

Äijä-nimen käyttöö ihmeteltii, ko 
tääll se ol haukkumanimi, mutt Kar-
jalass se ol kunnioitettu isoisä puhut-
telunimi.

Aikoinaa mie kuuluin Lottajärjestöön 
ja olin mm. Iänislinnass tesinfointiteh-
täviss sekä pioneerkomppania sotilas-
kotisisaren Uuvellkirkoll.

Mie ole kaks kertaa olt syntymäkotiai 
katsomass, mutt ei siell mittää katsot-
tavaa ennää olt. Paikall miss kotimme 
on olt, ol ennää kumpare, kukkii täynn. 
Meijä entisell pihall ol jostai syyst tuotu 
iso kivelohkare.

Antti Junnilan ”kyytiin”
Kerra mie tulin Martta-serkkuin kanss 

Ihode kahvilast ja meijä vieree pysähty 
auto, mist Junnila 
Antti huutel meitä 
kyytii. Myö män-
tii, ja siin kyyviss 
mie olin 53 vuot-
ta. Meijät vihittii 
1946 ja miu miehei 
suavutti matkansa 
pään 1998. Antti ol 
viimeise pääll au-
toilija, hiä ajo mm. 

soraa Ropanummelt ja kirkkokansaa 
Pyhäranna kirkkoo. Kesäsunnuntaisin 
laitettii penkit kuorma-auto lavall ja näi 
piästii mukavast tuo 13 km, ko muita 
kulkuneuvoloi ei olt ja sillo käytiin viel 
hyvi ahkerast kirkoss.

Antti autoili ja mie hoiji lehmät na-
vetass ja lapset pirtiss. Niitä meill synty 
kolme: Marjatta, Jarkko ja Katariina. 
Nyt lapset viettäät ommaa elämää, mutt 
pittäät miust hyvvää huolta, miusta, joka 
yksinäi vietän elämäin ehtoota, muistel-
len mm. lapsuuttain ja nuoruuttain siell 
Karjala laulumaill ja evakkomatkaa, 
sielt Toivola kyläst tänne Pyhärantaan.”

Jukka Alhoranta

Antti Junnila
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Sinä, Lahja 
Toini Sai-
ma Valta-
nen (myö-
h e m m i n 
Jär vi nen ja 
Luvejärvi) 
olit rohkea 
nuori nai-
n e n ,  s i l -
loin vielä 
ala ikäinen 
(alle 24 v.), 
kun lähdit 
rintamapal-
velukseen 

Suomen jatkosotaan sunnuntaina 
7.3.1943 Rauman Nihattulasta hevos-
kyydillä Rauman rautatieasemalle. 
Perillä rajan takana, Äänislinnan raja-
toimistossa olit 9.3.43. Olit muonitus-
tehtävissä, välillä emäntänäkin, koko 
palveluksen ajan ainakin 18.6.1944 asti.

Työolosuhteet olivat vaihtelevia ja 
ajoittain myös vaarallisia. Päiväkirjasi 
mukaan et kuitenkaan tuntenut pelkoa 
pommitusten aikana ja kävit myös 
hiihtämässä yksinkin metsälenkkejä. 
Palvelus oli Sinulle kutsumustehtävä 
sen jälkeen, kun pitkäaikainen poikays-
täväsi Rauni oli kaatunut Kannaksella 
24.9.42, halusit ”jatkaa” hänen työtään 
omalla tehtäväalueellasi. 

Rauni oli Sinulle rakas ja kirjoitat 
hänestä hyvin kauniisti, olit jopa sitä 
mieltä, että hän oli liian hyvä ihminen 
elämään silloisessa maailmassa.

Kerroit minulle iltaisin, kun olin 
pieni lapsi, tapahtumien kulusta sekä 

koti- että raja-alueen rintamalla. Tiesin 
karjakuljetuksista Raumalta Lappeen-
rantaan karjavaunussa majoittuneena, 
asemilla lehmiä juottaen ja lypsäen 
(heinät kulkivat mukana). Maidolle oli 
aina ottajia niinä niukkoina aikoina. 

Tiesin, että punoit olkikalosseja sak-
salaisten kengänlämmikkeiksi Lappiin 
ja ostit palkkarahoilla Arabian ruokai-
luastiaston. Olit myös palveluksessa 
Rauman saaristossa, Nurmesluodossa. 

Tiesin, että seurasit kanttiinin ovel-
ta pommituslentoja, vihaamatta silti 
paikallisväestöä. Tiesin myös, että olit 
arvosi tunteva ja päättäväinen, mutta 
vasta päiväkirjaa lukiessani ymmärsin, 
kuinka nuoria te rintamalla olitte. Kerrot 
työpäivistä, jotka jatkuvat kellon ympäri 
leipoen, pyykäten, ruokaa laittaen ja 
kanttiinia hoitaen. 

Vapaa-aikaan kuuluivat elokuvat, ul-
koilu ja retket kaupunkeihin (Sortavala, 
Äänislinna, Helsinki), opiskelu kirje-
kurssilla ja kirjeenvaihto, jopa tanssit. 
Lopuksi kuvaat päiväkirjasi henkilöitä, 
mm. sitä kirjeenvaihtokaveria, jonka 
puolisoksi ajauduit vuonna 1946 sekä 
häntä, jonka kanssa avioiduit vuonna 
1961 Pyhämaahan. 

Satunnaisia merkintöjä 
päiväkirjasta
Palvelus alkaa 10.3.1943 Äänis-

linnassa, ollaan lähellä Syvärin rataa. 
Eversti vierailee (18.3.43) ja moittii la-
sikaapin (joka ei ollut käytössä) huonoa 
siivoa. 9.4.43: kuormastokorjaamolla 
on paikallista työvoimaa 2.5.43 retkellä: 
kirkossa, laskuvarjohyppääjien tornissa, 

Tyttären kirje äidille,  
lotta Toini Luvejärvelle

Toini Luvejärvi, jolle tytär 
on omistanut tämän ”kir-
jeensä”.
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kalkkitehtaan raunioilla, vankileirin 
tiellä.

16.7.43 komennus Latvan kylään, 
keittiö on ahdas. 1.8. komennus uuteen 
paikkaan ja tutustuminen venäläiseen 
kirkkoon. 10.8. komennus emäntänä 
loppuu. 13.8.43 komennus: Toka-
riin, perillä 14.3. kello 4. Pommitus 
23.8.(Tyyne ja Toini kanttiinin lattialla 
suojassa). 8.9. karhupeijaiset, 10.9. 
miina räjähtää junan alla. Valokuvassa 
ollaan 3.9.43 koko tiimi (myös Pontus 
-hevonen).

”12.9.laskin juuri rahoja, kun jysähti 
ja kaikki rätisi, kaverit juoksivat yksi 
sinne, toinen tänne; jatkoin laskemistani 
vaikka polvet vaistomaisesti notkahti-
vat.  Pelkoa en tunne laisinkaan. Mitä 
apua siitä olisikaan. Aikanani ummistan 
silmäni tahdosta jumalani, siksi en pel-
kää, hätäile.” 26.9. Inventaario. 4.10. 
joku osoittelee aseella ja uhkailee hen-
kilökuntaa kanttiinissa ja ammuskelee 
ulkona. 

23.11. komennus Latvaan 2 viikoksi. 
Tokarissa joulun valmistelua ja kanttii-
nin kunnostusta. Aattona lahjat jakaa 
ukko, joka osoittelee pistoolilla aina, 
jos joku sanoo poikkipuolista, muuten 
oli ukko mukava. Helmikuun alussa 
häissä Äänislinnassa. 19.3. aamulla 
radiojumalanpalvelus Rauman kirkosta 
ja iltapäivällä toinen omassa kanttiinissa 
ja myöhemmin elokuva ”Katariina ja 
Munkkiniemen kreivi”. 14.4.44 selvit-
telyjä vapautumista varten tai maatalo-
uslomaa, jonka piti alkaa 1.7.44.

Viimeinen viikko rintamalla
”Ilmat olivat lämpimät. Suoritettiin 

joukkojen siirtoja Kannaksen ja Syvä-
rin välillä. Miehiä oli kaikkialla. Niin 
tämä viikko sisälsi työtä ja kiirettä sekä 
kiirettä ja työtä. Kunnes tuli perjantai 
16.päivä kesäkuuta. Silloin olimme 
aivan hukassa, kun emme ehtineet edes 

syömään, vaikka lähettimme haki val-
miin ruoan A.K.M:stä. Muun muassa 
keitimme 16 kattilallista mehua (kuuma 
homma kaiken kuumuuden keskellä). 
Tavallisesti 1 kattilallinen kesti 5 – 6 
päivää. Pieni hengähdysaika oli iltapäi-
vällä, jolloin ehdimme hetken huoahtaa. 
Tätä ei voi kauan kestää, kyseessä on 
varmasti lopun alku.” 

”Illalla oli siivous, koska oli perjantai. 
Samana iltana oli pyykki minulla sekä 
Aunella. Pyykki huuhdottiin rannassa. 
Kun tallustelimme takaisin kanttiinille 
päin, puheenaiheemme oli: milloin tääl-
tä lähdemme ja miten, lieneekö kiirettä 
silloin”.

”Rappujen eteen päästyämme tiedo-
tettiin meille, että tavarat on pakattava 
heti aamulle ja vietävä junan vaunui-
hin niin pian kuin saamme vaunut. 
Tuumittiin ja tuumittiin, jokainen tiesi 
sanomattakin, mistä oli kysymys. Mutta 
kului tuskin 15 minuuttia, kun puhelin 
soi ja saimme määräyksen: alkakaa 
pakkaamaan ja heti. Tuumasta toimeen. 

Kirjoittaja Sinikka Järvinen-Leino vas. noin 
vuonna 1958 äitinsä Toinin kanssa.

Toini Luvejärven albumi
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L ä h e t i m -
me sanan 
( l ä  h e t i n ) 
lähim piin 
y k s i k ö i -
hin saaden 
apuvoimia 
(t i lanteen 
vuoksi em-
me voineet 
käyttää pu-
h e  l i n t a ) . 
M e i  d ä n 
oli tehtävä 
täydellinen 
inventointi 
lähetyslis-
toille.”

”Pimeys 
vähän hait-
tasi keskiyön aikaan, mutta työ sujui 
kuitenkin poikkeuksetta ja vähän yli 
yhden (yöllä)  oli kaikki selvää. Joimme 
korvikkeet, minkä jälkeen aloin sotkea 
taikinaa. Sovimme 3919:n poikien kans-
sa, että he lämmittävät uunin aamulla. 
Aamuyöllä pakkasimme omat tavaram-
me. Aune kävi varastolla katsomassa 
heidän aikaansaannoksiaan. Tytöillä 
oli myös kaikki valmista ja olivat olleet 
syöntipuuhissa. Kello viiden aikaan läh-
din leipomaan. Mutta pojat onnettomat 
olivat nukkuneet ja uuni oli vielä kyl-
mänä. Oli aivan toivotonta ja lähtömme 
saattoi tulla millä hetkellä tahansa. Tein 
uuniin tulen ja lähdin kämpille.”  

”Ilmassa oli hieman jännitystä. Lau-
toja hakattiin ja laatikoita pakattiin. 
Kaikkialla oli odotuksen ja jännityksen 
ilmapiiri. Mutta kiirettä, sitä oli ja välil-
lä mausteeksi hälytys. Pommisuojaan. 
Kävin minäkin siellä kerran, sen ovi-

kuopassa. Kymmenen aikaan (aamu-
päivällä) kaikki oli valmista, pullat ja 
pannukakut jo kotona, mutta vaunuja 
ei vain kuulunut.”

”Illalla olivat meidän läksiäiset. Mu-
kana olivat yön talkoolaiset ja vartiossa 
olleet. Oli täysin erojaisten tunnelma, 
taisin sanoa: hautajaistunnelma ilman 
virsiä. Kaikki olivat allapäin ja suruis-
sa mielin. Pullaa oli kaikille tarpeeksi. 
Tavarat vietiin asemalle, vaikka junasta 
ei ollut tietoakaan. Yö kului taas nukku-
matta, kun ei uni kerran tullut. Ja liike 
oli tiellä vilkasta: autoa, tankkia, trakto-
ria ym. meni aina ja joka hetki asemalle. 
Kahden vuorokauden aikana oli mennyt 
14 kuljetusjunaa ohi aseman ja alkoi 
tuntua, että olimme kohta etulinjassa, 
kun edestäpäin jo sillä vauhdilla tyhjeni. 
Seuraava päivä oli sunnuntai 18.6.44.” 

Sinikka Järvinen-Leino

Toini Luvejärvi (hevosen selässä) jossakin Äänislinnan suunnalla.
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- Olin huutolaistyttö. Omaa kotia minul-
la ei ollut, eikä lapsen elämä aina ollut 
helppoa. Onneksi pääsin Pyhämaassa 
taloon, jossa minusta pidettiin hyvää 
huolta. 17-vuotiaana hain ja pääsin 
sairaanhoito-oppilaaksi Saloon. Siitä 
alkoi aivan uusi jakso elämässäni, ker-
too vuonna 1923 syntynyt lotta Sisko 
Hakanen, tyttönimeltään Grönroos.

Sisko Grönroos ei ollut mukana pik-
kulotissa, vaikka lottatyö olikin aina 
nuorta naista kiinnostanut.

- Salossa minus-
ta tuli lotta ja sain 
lottapuvun, kun 
talvisodan alet-
tua sotasairaalaan 
tarvittiin hoitajia. 
Olin silloin viral-
lisesti sairaanhoi-
to-oppilas, enkä 
ollut käynyt mi-
tään lottakursseja, 
mutta hoitajaksi 
kyllä kelpasin ja pääsin hoitamaan haa-
voittuneita.

Kun Sisko Grönroos aloitti työt Salon 
sotasairaalassa, 24. Sotasairaalassa, oli 
potilaita puolentoista sataa.

- Työtä oli paljon ja kaikenlaista. 
Teimme kaikkia mahdollisia töitä ja 
niitä riitti. En muista, että kukaan olisi 
kieltäytynyt tekemästä jotain nimen-
omaista työtä. Rakennuksessa ei ollut 
hissiä, vaan kannoimme paareilla poti-
laita paikasta ja kerroksesta toiseen. Se 
oli aika raskasta puuhaa, sillä paareilla 
oli toisinaan isokin mies, mutta yhteis-
työllä selvittiin siitäkin, vaikka voimat 
joskus olivatkin aivan lopussa, kertoo 
Sisko Hakanen.

- Mieleeni on talvisodan ajalta jäänyt 
se, että potilaat olivat yleensä iloisia ja 
tyytyväisiä saamastaan hoidosta. Vali-
tustakin tietysti kuului, mutta se ei ollut 
ihme, niin pahoja vammoja pojilla oli.

Talvisodan jälkeen Sisko Grönroos 
kävi lottien lää kintäkurssin Salossa. 
Jatkoso dan sytyttyä hänet komennettiin 
hoitajaksi Paimion sotasairaalan.

Kammelan huutolaistyttö
pääsi 17-vuotiaana hoitamaan
talvisodassa haavoittuneita

Sisko Hakanen

Jatkosodan aikana Sisko Hakanen työs-
kenteli mm. Paimion sairaalassa. Tämä 
kuva sairaalasta v. 1941.

Erkki Hannulan (Taivassalo) albumi
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- Paimiossa oli suu rimmillaan po ti-
laita jopa 800. Sotasairaala toimi Alvar 
Aallon piirtämässä parantolassa. Työtä 
riitti ja toisinaan paine oli kova, mutta 
kaikesta selvittiin. Erityisesti kesällä 
1944, kun vihollinen hyökkäsi Syväril-
tä, riitti meillä tekemistä, sillä Syvärin 
vetäytymistaisteluissa haavoittuneita 
tuotiin meille monta junallista. Junat 
tulivat asemalle aina kello 23 ja me 
olimme vastassa potilaita, kertoo Sisko 
Hakanen. 

Sairaalassa olleet lotat tekivät nor-
maalisti työtään, kunnes lottajärjestö 
lopetettiin marraskuussa 1944.

- Meille ilmoitettiin yllättäen kesken 
kaiken, että lotat eivät enää saa olla 
hoitajina sairaalassa. Käsky oli ehdoton 
ja sitä piti totella heti. Olimme kummis-
samme, mutta mikään ei auttanut. Oli 
lähdettävä pois ja sillä siisti. Olen monta 
kertaa jälkeenpäin miettinyt tilannet-
ta. Mistä meidän jälkeen esimerkiksi 
saatiin hoitajia Paimioon? Miksemme 
saaneet jatkaa työtämme tavallisina 
siviilihoitajina? Tuntuu siltä, että meitä 

haluttiin rangaista 
siitä, että olimme 
lottia, pohtii Sisko 
Hakanen. 

Tupakat 
murskaksi

Sisko Hakanen 
sanoo olevansa on-
nellinen siitä, että 
sai olla auttamassa 
haavoittuneita. 

- Työtä ja taas 
työtä riitti. Palk-
kaa ei meille mak-
settu, mutta ei sitä 
kaivattukaan. Ei 
silloin ajateltu niin 
kuin nykymaail-
massa. Tärkeintä 

oli, että sai olla mukana auttamassa.
- Asuimme sairaalassa vaatimat-

tomissa kahden hengen huoneissa ja 
ruokaa oli riittävästi. Salossa se oli ihan 
hyvääkin. Minä sain annostupakat koko 
sotien ajan, mutta koska en polttanut, 
murensin tupakat ja heitin ne roskien 
joukkoon. Näin tein, koska en halun-
nut saastuttaa toisia. Nyt jälkeenpäin 
ajatellen tein kyllä väärin, sillä joku 
tupakoitsija olisi varmasti mielellään 
polttanut minunkin tupakkaani, sillä 
tupakoista oli aina pulaa.

- Olin jossain vaiheessa hoitajana 
myös Uudenkaupungin sotasairaalassa. 
Ystävystyin silloin Ulla Lähteenmäen 
kanssa. Hän löysi itselleen potilaitten 
joukosta miehen. He elivät 32 vuotta 
Ruotsissa ja yhteydenpitomme jäi vä-
hiin. Kun Ulla muutti takaisin Suomeen, 
olemme taas pitäneet yhteyttä, kertoo 
Sisko Hakanen lottamuistojaan

Markku Vainio

Uudessakaupungissa sotasairaalana toimineen Seudun sairaalan 
potilaita ja hoitajia. Hakanen työskenteli Uudessakaupungissakin.

Matti Jalavan kokoelma
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Ennen traktorien  tuloa pelloille ja 
metsiin elettiin hevosmaatalouden ai-
kaa. Kun koneita ei ollut,  hevonen oli 
korvaamaton, sillä sen ansiosta saatiin 
pellot muokattua ja metsäajot ajettua. 
Hevosilla kuskattiin matkalaiset keski-
kievareiden kautta määränpäähän. He-
vosella tehtiin kirkkomatkat ja haettiin 
tarvittaessa papit ja kätilöt. 

Myös kaupunkien kaduilla hevosaju-
rit olivat jokapäiväinen  näky. Hevonen 
on ollut uskollinen palvelija ja monesti 
kaikkensa antanut. Raskaan päivätyön 
lopussa väsymys painoi jo jaloissa niin, 
ettei uuteen kierrokseen esim. peltotöis-
sä tahtonut enää voimia löytyä. Kun 
sitten lähdettiin kotimatkalle, jalkoihin 
tuli notkeutta, sillä siellä odotti tuttu 
lämmin kotitalli, jossa sai levätä ja silp-
pua rouskuttaa. Tämä silppu oli hyvin 
yleinen hevosten rehu. Sitä valmistettiin 
kauranoljista, jotka kostutettiin vedellä 
ja ripoteltiin jauhoja sekaan 

Sodan sytyttyä tämä lämmin kotitalli 
ja tuttu pihapiiri muuttui monelle he-

voselle tuskien taipaleeksi, sillä monet 
hevoset kutsuttiin rintamalle sotilaiden 
rinnalle taistelemaan kotimaan puolesta. 

Siviiliajokalut saivat jäädä ja pe-
rään valjastettiin sotakalustoa. Nyt oli 
vedettävä raskaita tykkejä ja ammus-
kuormia usein tiettömillä taipaleilla. Oli 
kuljetettava muonat etulinjan sotilaille 
ja haettava haavoittuneita tiettömien 
metsätaipaleiden takaa. 

Talvi- ja jatkosodissa 
yli 100 000 hevosta
Puolustusvoimilla oli talvisodan alet-

tua omia hevosia lähes 5000 ja näiden 
lisäksi siviilistä kutsuttiin rintamalle 
60 000 hevosta lisää.

Jatkosotaan puolustusvoimilta lähti 
sotaan lähes 10 000 hevosta ja siviilis-
tä noin 35 000. Molemmissa sodissa 
hevosia menehtyi yhteensä yli 20 000, 
suurin osa taisteluissa, mutta paljon 
menehtyi myös huonon ravinnon takia 
heikkouteen ja monenlaisiin sairauksiin.

Suomenhevonen - sotahevonen

Tähän kuvaan veteraani on kirjoittanut ”Komppanian hevoset 1943”.

Reino Puttaan (Vehmaa) albumi
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Vihollispuolella oli myös valtava he-
vosmäärä ja sotasaalina hevosia saatiin 
12 000.

Tällaisten hevosmäärien ruokkimi-
nen oli iso tehtävä ja esim. heinien kul-
jetukseen tarvittiin jatkuvasti satoja he-
vosia. Hevosen heinän tarve päivässä on 
vähintään 8 kiloa. Sotahevoset joutuivat 
tyytymään paljon vähempään  ja usein 
päiväkausia oli vain sellua syötävänä.

Hevonen korvasi 
moottoriajoneuvot
Eräs sotaveteraani on lausunut; ”Ei 

olisi Suomen lippua, jos ei olisi ollut 
suomenhevosta”. Tähän on helppo yh-
tyä. Hevonen oli korvaamaton, koska 
moottoriajoneuvoja ei ollut. Oli patal-
joonia, joissa ei ollut yhtään moottori-
ajoneuvoa muutamaa moottoripyörää 
lukuun ottamatta, mutta hevosia oli 
satoja. 15 000 miehen divisioonassa oli 
vajaat sata ajoneuvoa, mutta hevosia 
3500.

Hevostentuskan huudot olivat kar-
meaa kuultavaa ja niitä joutui joskus 
kuuntelemaan päiväkausia, silloin kun 
eläimet olivat haavoittuneet rintamien 
välimaastoon. Kerrotaan tapauksesta, 
jossa hevonen oli haavoittunut tällai-
seen paikkaan, eikä apua tullut kum-
maltakaan puolelta. Sitten paikalla ollut 
pappi ei voinut enää tätä valitusta kuul-
la, vaan hiihti hevosen luokse ja lopetti 
kärsimykset. Hän sai sinne rauhassa 
hiihdellä, mutta paluumatkalla hän koki 
kohtalonsa tarkka-ampujan luodista.

Kerrotaan sellainenkin liikuttava 
tapaus, että kummaltakin puolelta lähti 
sotilas vapauttamaan piikkilankaan 
kiinni jäänyttä hevosta ja työn tehtyään 
kumpikin käveli  jälleen omalle puolelle 
ja tapauksen nähneet sotilaat taputtivat 
näille vapauttajille.

Erilaisia hevosia 
- ja hevosmiehiä 
Hevosia oli monenlaisia. Jotkut 

vauhkoontuivat pienestäkin melusta.   
Tällaiset olivatkin vaikeasti hallittavissa 
sodan melskeissä.

Sitten oli hevosia, jotka  pysyivät rau-
hallisina kovissakin paikoissa, varsinkin 
jos ajomies oli rinnalla rauhoittamassa.  
Nämä hevoset olivat myös hyviä veto-
hevosia.

Jos olivat hevoset erilaisia, niin  sitä 
olivat myös hevosmiehet. Muutamat 
heistä eivät mitenkään  välittäneet he-
vosten hyvinvoinnista. Suurin osa  teki 
kaikkensa, mitä niissä oloissa pystyi 
”aseveljensä” hyväksi tekemään. Var-
sinkin ne, jotka lapsesta lähtien olivat 
kasvaneet hevosen rinnalla.

Joskus ehdittiin tehdä jonkinlainen 
havutalli, mutta useasti kylminäkin pak-
kasöina hevoset sidottiin puihin kiinni 
ja aina ei ollut edes lointa peitteeksi. 
Monet tunnolliset hevosmiehet kävi-
vät yöllä ajamassa kylmästä tärisevää 
hevostaan, että sille edes hetkeksi tuli 
lämpimämpi olo.

Purilaat tarjosivat 
pehmeän kyydin
Hevosmiehiltä vaadittiin rohkeutta 

ja kekseliäisyyttä, sillä tilanteet olivat 
usein odottamattomia. Yk si tällainen 
hyvin käyttökelpoinen keksintö olivat 
purilaat, joilla haavoittuneet ja kaa-
tuneet saatiin kuljetetuksi tiettömien 
metsien halki.

Tällaiset purilaat oli helppo ja nopea 
rakentaa. Niissä on kaksi pitkää puuta, 
joiden tyveen kiinnitetään valjaat, ja 
päälle rakennetaan havuista laveri. 
Kun näiden pitkien puiden latvukset 
laahaavat maata, ne joustavat ja antavat 
melko pehmeän kuljetuksen. Kärryillä 
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tai reellä olisi ollut mahdoton kulkea 
tiettömän metsän läpi. 

Hevonen pääsi sinne, minne muut 
eivät päässeet. Monelle hevosen omis-
tajalle oli vaikea hetki lähettää kaveriksi 
muodostunut hevonen tuntemattomalle 
tuskien taipaleelle, useasti viimeiselle 
matkalle.

Hyviä hevosmiehiä 
muistettiin kotirintamalta
Jos saatiin tietoja hevosen hoitajasta, 

niin hänelle lähetettiin paketteja ja pyy-
dettiin hevoselle hyvää kohtelua.

Ihodesta lähti rintamalle Vainion 
Virma-niminen hevonen ja tämän he-
vosen hoitajan kanssa oli jatkuvaa 
kirjeenvaihtoa. Vainiolla on edelleen 
tallella kenttäpostikirje 24.6.1943, jossa 
tuntematon sotilas lähettää kauniin ju-
hannusillan terveiset uudesta Suomesta, 
ja jatkaa; ”Nyt on mukavaa kirjoitella, 

kun on rauhallisempaa aikaa, sillä vain 
tykkien jylinää kuuluu joskus jostakin 
kaukaa. Virma on kova syömään ja voi 
hyvin, mutta ajoa on nyt kovasti, sillä 
suurin osa hevosista vietiin laitumille 
lihomaan.

Näin rauhallisena aikana olen käynyt 
useasti uimassa ja samalla olen myös 
hevostani uittanut.” 

Varmaan osaksi näin tunnollisen 
hevosenhoitajan ansiosta Virma palasi 
täysin ehjänä kotitalliin, mutta vain het-
keksi, sillä muutaman päivän kuluttua 
naapurin hevonen potkaisi tätä sotiem-
me hevosveteraania sillä seurauksella, 
että hevonen menehtyi.

Kunnianosoituksena suomenhevo-
sen toiminnasta talvi- ja jatkosodassa 
paljastettiin muistopatsas Seinäjoelle, 
Törnävän Kartanopuistoon 1997.

Jukka Alhoranta

Kirjoittajan v. 2012 näytteeksi rakentamat purilaat, jotka takasivat haavoittuneille 
kärryjä tai rekeä pehmeämmän kuljetuksen. Sodanajan purilaat s. 268 kuvassa.

Jukka Alhorata
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Jatkosodan hyök-
käys vaihe loppui joulu-
kuussa 1941, jolloin rin-
tamalinjat vakiintuivat 
kolmelle kannakselle, 
Karjalan kannakselle, 
Aunuksen kannakselle 
ja Maaselän kannak-
selle. Pyhärantalaisia ja 
pyhämaalaisia taisteli 
usealla rintamanosalla, 
mutta eniten kuitenkin 
Itä-Karjalassa, Maase-
län kannaksella, missä 
koko asemasodan ajan 
oli osaltaan rintamavas-
tuussa JR 56. Pyhäran-
talaiset ja pyhämaalai-
set kuuluivat rykmentin 
8. komppaniaan.

Rintamalinjojen vakiinnuttua ja 
liikuntasotaa hiljaisemman asemaso-
tavaiheen alettua rupesivat miehet 
ajankulukseen harrastamaan asioita, 
joita olivat tottuneet tekemään jo sivii-
lissä. Niinpä erilaiset urheilumuodot, 
metsästys, kalastus, kuorolaulu, orkes-
teritoiminta, opiskelu ja monet erilaiset 
henkiset toiminnot saivat runsaasti 
harrastajia ankeissa kenttäolosuhteissa. 

Poikkeuksellisen suuren suosion 
saivat puhdetyöt eli käyttö- ja koriste-
esineitten näpräily mitä erilaisimmista 
materiaaleista. Lampunjalkaa, sormusta 
ja koristelipasta sekä erilaista kippoa ja 
purnukkaa näpräiltiin valtavat määrät. 
Niitä valmistettiin myyntiikin ja ne 

tekivät hyvin kauppansa. Hienoimmat 
puhdetyöt ovat todellisia käsityötaidon 
huippusaavutuksia, joista keräilijät 
tänään maksavat kovia hintoja. Käyttö-
esineitäkin valmistettiin valtava määrä. 
Pärekoreja, rekiä, saaveja, huonekaluja 
ja yleensä ottaen kaikenlaisia tarve-
esineitä, joita jokapäiväisessä elämässä 
tarvittiin, tuotettiin Itä-Karjalassa suun-
naton määrä. Ne kuljetettiin kotiseudul-
le joko oman perheen käyttöön tai suo-
raan myyntiin. Jopa halkoja lähetettiin 
Itä-Karjalasta kotiseudulle. Pyhärantaan 
tuotiin Maaselän kannakselta parirekiä, 
perunakoreja, kirveenvarsia ja saaveja 
jokapäiväiseen käyttöön. Puhdetyökil-
pailut olivat suosittuja ja parhaimmat 

Puhdetyöt, urheilu, kalastus, 
metsästys, musiikkitoiminta 
ja opiskelu toivat vaihtelua 
korpisoturin ankeaan arkeen

Pyhärantalaisen Kaino Viitasen puhdetöitä, jotka hän on 
tehnyt v. 1943 mm. Seesjärvellä. Muistot on osoitettu tär-
keille kotijoukoille Else-vaimolle, Kaarina-sisarelle ja äidille.

Veijo Viitanen
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esineet pääsivät näytteille Helsinkiin 
messuhalliin. 

Korttia lätkittiin 
kaikkialla ahkerasti
Kortinpeluu oli varmasti suosituin 

vapaahetkien harrastus, vaikkei sitä 
harrastuksena pidettykään. Kirjoittami-
nen oli suuressa suosiossa. Suurin osa 
tyytyi kirjoittamaan kirjeitä kotiin tai 
kirjeystäville, joita oli tarjolla runsaasti. 
Jatkosodan aikana kenttäposti kuljetti 
rintamalta kotiin yli 400 miljoona posti-
lähetystä, pääasiassa kortteja ja kirjeitä, 
mikä osoittaa, että kirjoitusintoa – ja 
tarvetta todellakin oli.

Innostuneita kirjoittajia oli ”Viisku-
tosessakin” ja niinpä rykmentti julkaisi 
omaa rintamalehteä ”Mottilan Sano-
mat”. 

Mottilan Sanomat ilmestyi vajaan 
vuoden ajan. Mottilan Sanomien teke-
minen oli paljolti rykmentin valistusup-
seerin, vänrikki Veikko Niemelän ja 
hänen avustajakuntansa vastuulla. Jul-
kaisu oli hyvin tyypillinen rintamalehti. 
Se oli tarkoitettu vain oman porukan 
pojille ja käsitteli aiheita, joista miesten 
uskottiin olevan 
ki innostuneita . 
Urheilutuloksilla 
oli lehdessä tärkeä 
sija. Samoin vitsit 
ja erilaiset sutka-
ukset sekä kauhu-
kertomukset olivat 

lehden vakioaineistoa. Lehden elinkaari 
jäi kovin lyhyeksi, vaikka alkuinnostus 
olikin hyvä. – Melko hyvin Mottilan 
Sanomat kuitenkin pärjäsi, sillä usean 
rintamalehden taru jäi vain yhteen tai 
kahteen numeroon.

 Vaikka oma rintamalehti kuihtuikin, 
jatkoivat innokkaimmat kirjoittamistaan 
ja näin syntyi suuri määrä pakinoita, 
runoja, kronikoita, lauluja ja muita 
pientuotteita, joita onneksi on säilynyt 
miesten ja perikuntien hallussa yllättä-
vän paljon.  

Urheilulajien  
kirjo oli suuri
Urheilua rintamalla harrastettiin to-

della paljon sekä talvisin että suvikelien 
aikaan. Normaalien siviililajien ohella 
kilpailtiin ahkerasti myös sotilaslajeis-
sa, joiksi silloin laskettiin ampuminen, 
ampumahiihto ja käsikranaatin heitto 
sekä suunnistus. Miehet kilpailivat lä-
hinnä oman yksikön puitteissa, mutta 
parhailla oli mahdollisuus osallistua 
divisioonansa, lohkonsa ja jopa armei-
jan mestaruuskilpailuihin. 

Kortinpeluu oli va-
paahetkien suosittu 
harrastus.

Viljo Sareiston (Uusikaupunki) albumi
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Yleensä ottaen urheilussa kilpailtiin 
kaikissa lajeissa, jotka silloin Suomessa 
tunnettiin. Karhumäen ja Äänislinnan 
välillä käytiin kaupunkiottelut yleisur-
heilussa, jalkapallossa, pesäpallossa ja 
jääpallossa. Näitä ”maaotteluita” pää-
sivät seuraamaan ne pyhärantalaiset ja 
pyhämaalaiset, jotka kuuluivat Karhu-
mäen lähistön tai Maaselän kannaksen 
joukkoihin. Pikaluistelua harrastettiin 
paikoissa, missä oli mahdollisuus tehdä 
rata järven tai lammen jäälle. Suvi-
Kumsassa, Karhumäen länsipuolella, 
pelasivat tykistön ampumakoulun ja 
paikallisen varuskunnan miehet vesi-
palloa Kumsjärvessä. Vakka-Suomen 
miehille laji oli kovin tuntematon ja 
eksoottinen, mutta miesten kertoman 
mukaan mukava peli etenkin kuumim-
pina suvipäivinä.  

Voimistelua harrastettiin renkailla, 
rekillä ja nojapuilla kautta Maaselän 
kannaksen. Voimistelijat esiintyivät 
viihdytystilaisuuksissa sekä telineillä 
että tekemällä erilaisia ihmispyramide-
ja. Varsinaiset voimistelukilpailut käy-
tiin Karhumäessä, minne kotirintamalta 
oli tuotu telineitä ja muita voimistelu-
välineitä.

Karhumäessä JR 56:n miehillä – ja 
muillakin Maaselän miehillä – oli 
mahdollisuus myös nyrkkeillä ja painia. 
Urheilutalolla oli painimolski, jonka 
kevättalvella 1942 hommasivat paikal-
le JR 56:n muutamat raumalaisveljet, 
jotka jo siviilissä olivat harrastaneet 
sekä painia että varsinkin nyrkkeilyä 
Rauman Voimailijoissa. Molski oli 
ahkerassa käytössä ja kilpailuja järjes-
tettiin lähes viikoittain. ”Viiskutosen” 
miehiä otti osaa käytännössä kaikkiin 
kisoihin, sillä miehet tulivat mielellään 
Karhumäkeen, joka tarjosi Salmijoen 
ja Krivin yksitoikkoiseen elämään 
verrattuna mukavaa vaihtelua. Ja jos 
menestyi hyvin kisoissa ja otteluissa, oli 

mahdollisuus päästä edustamaan omaa 
yksikköä divisioonan tai jopa koko ar-
meijan käsittäviin kilpailuihin. 

Massakisoilla  
torjuttiin masennusta
Varsinaisten kilpailujen ohella yk-

siköissä järjestettiin paljon erilaisia 
massakilpailuja, joihin miesten oli 
osallistuttava, sillä ne olivat osa palve-
lusta. Näillä massakisoilla oli tarkoitus 
saada miehet liikkumaan, jotta kunto 
olisi pysynyt hyvänä. Massakilpailuilla 
pyrittiin myös torjumaan tylsistymistä. 
Massakisoja järjestettiin maastojuok-
sussa, hiihdossa ja ampumahiihdossa. 
Parhaat saivat palkinnoksi lomia, mikä 
sai miehiin vipinää ja todellista yrittä-
mistä. 

Lentopalloa pelattiin paljon, sillä 
lentopallokenttä oli helppo raivata 
paikkaan kuin paikkaan. Jalkapallon 
tai pesäpallon pelaaminen vaati huo-
mattavasti isomman kentän, mutta 
se ei miehiä lannistanut. Jalkapallo-
kenttiä raivattiin ja pelaajia riitti. 1. 
Divisioonassa pelattiin omaa sarjaa 
niin jalkapallossa, pesäpallossa kuin 
jääpallossakin ja ottelut olivat suuria 
tapahtumia. Kannustajia riitti aina. 
Vaihtelua korpisoturin arkeen toivat 
myös Karhumäkeen tai Äänislinnaan 
järjestetyt kannustusmatkat. Tällaisia 
matkoja järjestettiin etenkin kaupunkien 
välisiin jalkapallon, jääpallon, pesäpal-
lon ja yleisurheilun mittelöihin, jotka 
miesten mielestä vastasivat hyvinkin 
Suomi-Ruotsi -maaotteluita. 

Yleisurheilua varten raivattiin ma-
joitusalueille juoksuratoja ja hyppy-
paikkoja kautta Maaselän kannaksen. 
Ne olivat ahkerassa käytössä miesten 
ollessa lepovuorossa. Innokkaimmat 
toivat lomilta mukaan kunnollisia ur-
heiluvälineitä, piikkareita, urheiluasuja, 
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kiekkoja, kuulia ja 
keihäitä. Tulok-
set olivat usein 
yllättävän hyviä. 
Kuulaa pökittiin 
13 metrin tienoil-
le, kiekko lensi 
40 metrin tuntu-
maan ja keihäs 
ylitti tuon tuosta 50 metrin viivan. Sata 
metriä taittui monissa yksikön kisoissa 
12 – 13 sekuntiin, ja kunnon radalla jopa 
sekuntia nopeammin. Parhaat tulokset 
tehtiin Karhumäen kuuluisalla urhei-
lukentällä, mikä tarjosi etenkin pika-
juoksijoille oivat mahdollisuudet tehdä 
kunnon tuloksia. – Ja saattoipa kentällä 
nähdä keihästä heittämässä olleen Tapio 
Rautavaarankin, rintamaradion suositun 
kuuluttajan ja laulajan, joka Karhumäen 
kentällä heitti todistettavasti ensimmäi-
senä maailmassa keihästä yli 80 metriä.

Rykmentin yleisurheilun mesta-
ruuskilpailuissa Karhumäen kentällä 
5. syyskuuta 1943 - lajissaan viimei-
set – voitti 100 metriä maaotteluaituri 
luutnantti Pällo hyvällä ajalla 11,9. 
Vain kymmenyksen hävisi toiseksi 
tullut kersantti Elorinne, kansallisen 
tason pikajuoksija hänkin. Kuulan voitti 
erinomaisella tuloksella 14,48 sotamies 
Jalonen ja peräti kuusi parasta pökkäsi 
rautapalloa yli 13 metriä. Korkeudessa 
luutnantti Kaino Tuokko ylitti 165 ja 
voitti rykmentin mestaruuden. Tuokko 
on kirjoittanut useita 1. Divisioonan 
joukoista kertovia historiateoksia. 3 000 
metriä voitti alikersantti Suominen 
ajalla 9.07,0. Hiilimurskalla juostuna 
aika on kova ja monella tämän päivän 

suomalaisella juoksijalla on tekemistä, 
että pääsee samaan aikaan tartaneilla 
ja muilla huippupäällysteisillä radoilla. 

Musiikki pelasi
Musiikkia harrastettiin rintamao-

loissa ahkerasti. Erilaisia kuoroja ja 
orkestereita syntyi kaikkialle, missä 
miehiä oli. JR 56:lla oli oma orkesteri 
”Sointu-Motti”. Orkesteri oli merkittävä 
viihdyttäjä ja se esiintyi mm. Karhu-
mäen tivolissa sekä rintamaradioissa. 
Orkesteri teki myös kaksi onnistunutta 
kotirintamakiertuetta. Viihdytystilai-
suuksissa oma orkesteri soitti joka kerta, 
minkä lisäksi taitojaan saivat esittää 
etenkin hanuristit, viulistit ja huuli-
harpunsoittajat. Soittopeleistä oli kova 
pula, mutta miehet värkkäsivät itse eri-
laisia näppäilysoitimia ja antoivat niille 
toinen toistaan ihmeellisimpiä nimiä. 
Kun JR 56:n iso juhlatila ”Motti-Halli” 
valmistui, tuotettiin sinne harmoni, jota 
käytettiin etenkin oman kuoron säestä-
misessä sekä jumalanpalveluksissa. 

Orkesterit ja kuorot harjoittelivat 
säännöllisesti ja pystyivät esittämään 
hyvää viihdemusiikkia laidasta lai-
taan. JR 56:n orkesteriin komennettiin 
soittajia muutaman kuukauden komen-
nukselle muista joukko-osastoista, sillä 

Musiikkia harras-
tettiin rintamal-
la. Tässä soivat 
haitarit, banjo ja 
mandoliini.

Erkki Lahtisen (Uusikaupunki) albumi
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kaikkien torvien tai pillien puhaltajia ei 
aina ollut omasta takaa.

Muutamat musiikkimiehet jopa sä-
velsivät kappaleita omalle porukalleen 
ja kynämiehet riimittelivät niihin sanat, 
jotka aukenivat vain niille, jotka olivat 
tapahtumat kokeneet.   

Mystinen metsä- 
peura kiinnosti, mutta 
hirvi oli tärkein saalis
Metsästys oli hyvin suosittu har-

rastus rintamaoloissakin. Itä-Karjalan 
mittaamattomat ja paikoin hyvinkin 
riistaiset ja neitseelliset erämaat tar-
josivat metsästäjille lähes rajattomat 
mahdollisuudet niin pienriistan kuin 
isommankin lihan pyynnille. Aseistus 
oli kirjava, sillä pyynnissä käytettiin 
kaikkia käsiaseita ja meno oli alussa 
varsin villiä, kun riistaa yritettiin saada 
hengiltä paitsi sotilaskivääreillä, myös 
konepistooleilla, pikakivääreillä ja jopa 
konekivääreilläkin. Haulikoita tuotiin 
rintamalle myöhemmin, kun metsäs-
tyksestä annettiin lähes samanlaisia 
asetuksia kuin Kanta-Suomessakin. In-
nokkaimmat Tapion polkujen vaeltajat 
toivat rintamalle jahtikoiransakin.

Aluksi metsästys oli varsin vapaata ja 
tarkoituksena oli vain hankkia lisäruo-
kaa joukoille, mutta jo syksyllä 1942 
tuli metsästämiseen rajoituksia ja mää-
räyksiä. Käytännössä ei niistä juurikaan 
välitetty, vaan elukka otettiin hengiltä 
milloin vain ja missä vain. Eettiset sei-
kat eivät lihajahdissa olleet etusijalla.

Tarunhohtoinen metsäpeura oli unel-
mien saalis, mutta vain harva mies pääsi 
kaatamaan peuroja normaalin rinta-
mametsästyksen puitteissa. Sen sijaan 
karhunkaatajiksi pääsi myös muutama 
JR 56:n mies, mutta pyhärantalaisista tai 
pyhämaalaisista jahtimiehistä ei kukaan 
päässyt karhunkaatajien arvostettuun 

joukkoon. Karhunkaataja oli kuningas 
jahtimiesten joukossa ja karhun kel-
listämään päässyt hyötyi saaliistaan 
tuntuvasti myös taloudellisesti, sillä 
karhuntaljasta sai hyvän hinnan koti-
rintamalla. Myös moni aseveli hankki 
itselleen ostamalla taljan, eikä suinkaan 
saanut nahkaansa halvalla. Karhun 
liha oli hyvä lisä pakkeihin ja sitä toi-
mitettiin myös kotiin joko palvattuna, 
savustettuna tai suolattuna. 

Tärkein saaliseläin oli hirvi. Paljonko 
hirviä asemasotavaiheen aikana Itä-Kar-
jalassa kaadettiin, jää arvailujen varaan, 
vaikka virallisiakin tilastoja yritettiin 
koota. Suuri osa kaadetuista hirvistä 
hyödynnettiin kaikessa hiljaisuudessa 
omassa porukassa. Kuten karhuntaljas-
ta, sai myös hirvennahasta hyvän hinnan 
ja lihaa tuotiin lomatuliaisina kotiin suu-
ret määrät. Vaikeutena lihan tuonnissa 
oli vain se, että ”tuontilihalla” piti olla 
todistus siitä, että liha on hankittu lail-
lisin keinoin, mutta paljon lihaa ohitti 
kaikessa hiljaisuudessa sotapoliisien 
tarkastukset. 

Jäniksiä oli Itä-Karjalassa paikoin 
hyvin, toisin paikoin taas pupukannat 
olivat hyvin olemattomat.  JR 56:n 
miehiä pääsi kokeilemaan jänisjahtia 
ensimmäisen kerran kevättalvella 1942. 
Saalista tuli runsaasti ja teltoissa ja kar-
jalaistaloissa nautittiin antaumuksella 
hyvää ”pakkijänistä”, mikä toi terve-
tullutta lisää ja vaihtelua muuten kovin 
onnettomaan ruokatarjontaan.

Jäniksennahatkin otettiin visusti 
talteen ja myytiin Itä-Karjalassa toi-
mineelle välitysorganisaatiolle, joka 
edelleen kauppasi nahat Koti-Suomeen. 
Ketunnahka oli sota-aikana arvossaan ja 
niinpä rintamametsästäjätkin toimittivat 
revonnahkoja kotiseudulle myytäväksi 
asti. Susiakin kaatui JR 56:n soturien 
jahdeissa, mutta vähemmän kuin kar-
huja. Karhuja ja susia saatiin saaliiksi 
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sekä varsinaisissa petojahdeissa että 
muun jahdin sivutuotteena. Kaikki 
keinot olivat petojahdeissa sallittuja ja 
monessa kirjassa kerrotaankin jahdeista, 
joissa apuna käytettiin hävittäjiä. Lento-
koneista ammuttiin 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. Joutsen-
kaan ei aina säilyttänyt höyheniään, kun 
sattui hollille tulemaan, vaikka jouka-
haisjahti 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, perustet-
tiin erityisiä metsästyskomennuskuntia, 
joitten työnä oli hankkia lihaa paitsi 

omalle yksikölle myös myyntiin toisille 
porukoille. Tällaisia komennuskuntia 
oli työssä myös JR 56:n keskuudessa, 
ja miehet lähtivät ”lihakomennuksille” 
sangen mielellään, olihan täysipäiväi-
nen metsästäminen vallan toisenlaista 
touhua kuin jokapäiväiset etulinjan 
rutiinit. Hirvikomennuskunnat saattoi-
vat olla reissussa kolmisen viikkoakin, 
mutta yleensä komennus kesti vain 
muutaman päivän. Komennuskunnat 
suunnattiin alueille, joissa oli havaittu 
riistaa – lähinnä hirviä – joko partioi-
den toimesta tai sitten lentokoneesta. 
Komennuskunnat pyrkivät kaatamaan 
hirviä niin paljon kuin niitä toiminta-
alueella sattui olemaan. Usein homma 
onnistuikin, mutta usein myös epäonnis-
tuttiin – kuten aina metsästyksessä. Ko-
mennuskunnan kaataman saaliin haki-
vat hevoskyydillä huollon miehet, jotka 
myös pääasiassa saivat käsitellä saaliin 

Gramofoni viihdyttää tätä ryhmää, jossa toinen vasemmalta pyhärantalainen Kaino 
Kauppila.

Kaino Kauppilan albumi
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syömäkuntoon. Jos 
tilanne vain suinkin 
salli, otti komen-
nuskunta yhden 
hirven tai ai nakin 
hyvän osan hirveä 
omaan käyttöönsä, 
vaikka olikin anka-
rasti määrätty, että 
kaikki saalisliha oli 
luovutettava yleiseen käyttöön.

Kalaa tuli, mutta 
pyydyksistä oli puute
Metsästyksen lailla oli joukoissa 

paljon innostuneita kalastajia, myös 
pyhärantalaisia ja pyhämaalaisia. Ka-
lastus onnistui luonnollisesti vain sel-
laisilla paikoilla, missä oli vettä, joko 
järvi tai joki. Kalastusta harrastettiin 
kaikissa muodoissa aina nuottaamisesta 
onkimiseen saakka. Vaikeutena oli huu-
tava pyydyspula, vaikka kotirintamalta 
toimitettiinkin Itä-Karjalaan verkkoja, 
nuottia ja katiskantekotarpeita. Pyhä-
rannasta ja Pyhämaasta miehet veivät 
lomilta palatessaan Itä-Karjalaan huo-
mattavan määrän verkkoja, jotka olivat 
ahkerassa käytössä aina kesäkuulle 
1944 saakka. Verkoilla kalastettiin 
myös talvisin. Siima oli arvossaan ja 
sitä käytettiin säästeliäästi, mutta pit-
käsiimoillakin toki päästiin eväkkäitä 
ottamaan. Keväisin miehet valmistivat 
liistekatiskoita, jotka pyysivät kutuka-
laa hyvin. Veneet olivat vähissä, mutta 
erilaisilla lautoilla päästiin sentään 
vesille ja kokemaan verkot ja katiskat. 
Puhdetöinä valmistui kymmeniä kala-
paatteja yhteiskäyttöön.  Äänisjärvellä 

kalaa pyydettiin ammattimaisesti ja sitä 
tuli toisinaan valtavasti. Samoin muilla 
vähänkin suuremmilla järvillä saatiin 
mahtavia, jopa satojen kilojen saaliita. 
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. Veneessä saattoi 
olla kalaa satoja kiloja yhden ainoan 
pyyntireissun tuloksena. Onkiminen-
kin oli tuottoisaa puuhaa ja etenkin 
ahventen isokokoisuus hämmästytti 
suomalaisia. Pilkkiminen oli suurelle 
osalle kalastajista aivan uusi kokemus 
ja moni JR 56:n mies jäikin asemasota-
vuosina loppuiäkseen koukkuun tähän 
kalastusmuotoon. Pilkkisaaliit etenkin 
Äänisellä olivat erinomaisia. Heittoka-
lastusta harrastivat vain harvat, mutta 
neitseellisistä virroilta saivat uistinta 
tai perhoa heittävät hienoja saaliskaloja. 
Kaikki punalihaiset kalat luokiteltiin lo-
hiksi. Ääninen antoi punalihaista kalaa 
parhaiten.

 Etenkin isoja haukia miehet pyysivät 
myös ampumalla ja jahti antoi kuulem-
ma hyvin saalista. Aivan oma lukunsa 
oli kalastaminen pioneeriongella, eli 
heittämällä veteen joko käsikranaatti tai 

Asemasodan aikais-
ta puuhastelua päre-
korien parissa.

Simo Jäsken (Vehmaa) albumi
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pieni annos trotyylia. Pioneeriongella 
kalaa tuli hyvin, mutta tämä kalasta-
tusmuoto kiellettiin varsin pian. Kielto 
ei kuitenkaan estänyt miehiä jatkuvasti 
harjoittamasta tätä kalastustapaa.

Syksyllä 1941 etenemisvaiheen aika-
na JR 56:n miehet näkivät hämmästyk-
sekseen Itä-Karjalan vesillä yksipuisia, 
yhdestä haavan rungosta koverrettuja 
ruuhia, joitten luultiin kadonneen maail-
masta jo ajat sitten. Yksipuinen ruuhi oli 
kiikkerä, mutta senkin käyttö opittiin ja 
moni kalamies poseeraa sota-aikaisessa 
valokuvassa yksipuisessa ruuhessa joko 
joella tai järvellä.  

Korpiyliopistoissa ja  
rintamalyseoissa  
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 opetusohjelma 
oli monipuolinen. Opettajina olivat 
upseerit ja aliupseerit, jotka siviilissä 
olivat opiskelleet aloja, joita opet-

tivat. Kielet oli-
vat suo situimmat 
opiskelualat, mutta 
myös matematii-
kan salaisuuksia 
py rit tiin oppimaan 
miehissä. Opetuk-
sessa käytett i in 
se kä keskikoulun 
että lukion kirjoja 

ja joiltakin kursseilta opiskelijat saivat 
todistuksen, jolla myöhemmin siviilissä 
voi osoittaa, että oli suorittanut esim. 
lukion kuudennen tai seitsemännen 
luokan ruotsin kurssit. 

Monelta sotaan lähteneeltä olivat 
opinnot jääneet kesken joko lukiossa, 
opistossa tai yliopistossa. Niinpä tent-
tikirjoja luettiin ahkerasti ja ne, jotka 
halusivat, voivat saada kotirintamalle 
lukulomia ja tenttien suorituslomia. 

1. Divisioonan joukoissa annettiin 
myös valmennusta niille, jotka pyrkivät 
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 miehil-
le. Viestissä, panssarintorjunnassa 
ja krh:ssa palvelleet joutuivat muita 
useammin jatkokoulutukseen. JR 56:n 
puitteissa kurssipaikkana oli usein Lum-
puinen eli Lumbusin kylä Karhumäen 
koillispuolella.

Markku Vainio

Rintamalla myös 
opiskeltiin. Tässä 
kuitenkin menos-
sa kirjeen kirjoitus 
korsun katolla.

Onni Pussilan albumi
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Taisteluissa kunnostautuneiden so-
tilaitten palkitseminen on ollut tapa 
jokaisessa armeijassa kautta maailman 
niin kauan kuin sotia on käyty. Roo-
malaiset osasivat käytännön yhtä hyvin 
kuin toisessa maailmansodassa mukana 
olleet eri maiden armeijat. 

Talvisodan alkaessa voitiin suomalai-
sia sotilaita palkita Vapaudenristin rita-
rikunnan tai Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunnan kunniamerkeillä. Vuonna 
1942 perustettiin uusi ritarikunta, Suo-
men Leijonan ritarikunta, täydentämään 
palkitsemiskäytäntöä. 

Vapaudenristin ritarikunta perustet-
tiin kevättalvella 1918, kun Suomen 
senaatti antoi 4. maaliskuuta 1918 
määräykset ja säädökset Vapaudenmi-
talien ja Vapaudenristin ritarimerkkien 
myöntöperusteista. Vapaussota oli tuol-
loin vielä käynnissä. Sodan kuluessa 
kävi selväksi, että tarvitaan viralliset 
kunniamerkit, joilla voidaan palkita 
urhoollisia henkilökohtaisia suorituksia, 
taitavasti johdettuja sotatoimia ja myös 
siviiliansioita. 

Ylipäällikkö Mannerheim ymmärsi 
asian tärkeyden ja kutsui kunniamerk-
kien suunnittelijaksi taiteilija Akseli 
Gallen-Kallelan. Monien ehdotusten 
pohjalta saivat kunniamerkit lopulli-
set muotonsa maaliskuun alkupäiviin 

mennessä. Senaatin tekemän päätöksen 
mukaan ritarikunnan kunniamerkit 
olivat suurristi, ensimmäisen luokan 
vapaudenristi, toisen luokan vapauden-
risti, kolmannen luokan vapaudenristi, 
neljännen luokan vapaudenristi sekä 
ensimmäisen ja toisen luokan vapau-
denmitali. Tyylikkäät kunniamerkit ovat 
rintatähteen tehtyä pientä muutosta lu-
kuun ottamatta samanlaiset nykyäänkin. 

Valtionhoitaja Mannerheim lopetti 
omasta aloitteestaan ritarikunnan kun-
niamerkkien myöntämisen vapaussodan 
alkamisen ensimmäisenä vuosipäivänä, 
tammikuun 28. päivänä 1919. Samalla 
päivämäärällä ja samassa julistuksessa 
valtionhoitaja perusti Suomen Val-
koisen Ruusun ritarikunnan, josta tuli 
pysyvä ritarikunta. 

Vapaudenristin ritarikunta  
herätetään eloon 
Talvisodan sytyttyä herätettiin Vapau-

denristin ritarikunta eloon runsas viikko 
sodan alkamisen jälkeen. Kunnostau-
tuneille olisi aivan hyvin voitu jakaa 
Valkoisen Ruusun kunniamerkkejä, sillä 
niitä voitiin myöntää myös sotilaallisis-
ta ansioista, jolloin merkkeihin liitettiin 
kaksi ristikkäistä miekkaa. Aloite VR:n 
ritarikunnan merkkien käyttöönotosta 
tuli sodan ylipäälliköksi nimitetyltä 

Vapaudenristin kunniamerkkejä 
myönnettiin yli 300 kappaletta 
Pyhärannan ja Pyhämaan 
miehille talvi- ja jatkosodassa
VR:n kunniamerkkejä jaettiin viime sodissa  
lähes 576 000 kappaletta 
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Mannerheimilta, joka ilmeisesti katsoi, 
että sotilasansioista pitää sotilaita palki-
ta kunniamerkeillä, jotka on tarkoitettu 
nimenomaan tähän tarkoitukseen. 

Näin Vapaudenristin ritarikunta 
otettiin uudelleen käyttöön. Tasavallan 
presidentti Kyösti Kallio antoi asiasta 
asetuksen 8. joulukuuta 1939. Asetuk-
seen annettiin sodan aikana täydentäviä 
ja selventäviä määräyksiä, mutta viralli-
sesti pysyvä ritarikunta VR:stä tuli vasta 
talvisodan jälkeen, 16. joulukuuta 1940 
annetulla asetuksella. Asetuksen myötä 
ritarikuntaan tuli lisää kunniamerk-
kejä ja nauhaväreistä annettiin uudet 
määräykset. Ritarikuntaan perustettiin 
kaksiluokkainen Mannerheim-risti sekä 
kultainen, hopeinen ja pronssinen ansio-
mitali. Ansiomitalit saivat jatkosodan 
aikana kansan suussa nimen ”teollisuus-
mitali”, koska niitä jaettiin nimenomaan 
sotateollisuuden palveluksessa olleille. 

Asetus virallisti talvisodan aikaisen 
käytännön, jonka mukaan kaatuneen 
lähimmälle naispuoliselle omaiselle 
annettiin mustassa nauhassa kannet-
tava neljännen luokan Vapaudenristi. 
Kunniamerkki tunnetaan Sururistinä 
ja sitä kannetaan kaikkien muiden 
kunniamerkkien yläpuolella. Jokaiselle 
haavoittuneelle määrättiin annettavaksi 
joko Vapaudenristi tai Vapaudenmitali. 
Asetuksessa ritarikunnan kunniamerk-
kien myöntöoikeus annettiin ritarikun-
nan suurmestarille. 

VR:n kunniamerkkejä  
jaettiin talvisodan ajan  
ansioista 145 870  
Talvisodan ansioista myönnettiin 

yhteensä 145 870 Vapaudenristin ri-
tarikunnan kunniamerkkiä. Mitaleita 
jaettiin kaikkiaan 127 873 kappaletta ja 
ristejä 18 033. Vain pieni osa ehdittiin 
jakaa sodan aikana. Vuoden 1940 aika-

nakaan ei kunniamerkkiasioita saatu jär-
jestykseen, vaan suuri osa myönnetyistä 
merkeistä oli vielä jakamatta. Talviso-
dan kunniamerkkejä oli jakamatta vielä 
jatkosodan alkaessakin. Elokuussa 1940 
odotti saajaansa yli 15 000 myönnet-
tyä kunniamerkkiä. Eniten talvisodan 
ansioista myönnettiin toisen luokan 
Vapaudenmitaleita, yhteensä 115 044 
kappaletta. Punaisen ristin kanssa tätä 
luokkaa jaettiin 241 kappaletta. En-
simmäisen luokan Vapaudenmitaleita 
jaettiin 11 590 kappaletta. Punaisen 
ristin kanssa Vm 1:n sai 34 henkilöä. 
Neljännen luokan Vapaudenristejä jaet-
tiin 14 971 kappaletta. Punaisen ristin 
kanssa jaettujen tämän luokan ristien 
määrä oli 270. 

Kolmannen luokan Vapaudenristien 
jakomäärä oli 1 004 kappaletta. Punai-
sen ristin kanssa tämän luokan sai 48 
lääkintähuollon palveluksessa ollutta. 
Toisen luokan Vapaudenristin sai talvi-
sodan ansioista rintaansa 167 taistelijaa. 
Punaisen ristin kanssa jaettiin vain kaksi 
tämän luokan ristiä.

Jatkosodassa myönnettiin  
noin 430 000 Vapaudenristin  
ritarikunnan kunniamerkkiä. 
Joulukuun 1940 asetuksen mukainen 

VR:n ritarikunta otettiin käyttöön jatko-
sodan syttyessä ja vuosina 1941 – 1945 
jaettiin ritarikunnan kunniamerkkejä 
kaikkiaan noin 430 000 kappaletta. 

Elokuussa 1941 tuli ritarikuntaan 
uutena asiana tammenlehvän kanssa 
jaettavat Vapaudenristit. Neljännen 
luokan ristissä nauhaan kiinnitettävä 
tammenlehvä on hopeinen ja muissa ris-
teissä kultainen. Tammenlehvän kanssa 
myönnetty risti on arvossa korkeampi 
kuin saman luokan miekkojen kanssa 
myönnetty risti. Tammenlehvä otettiin 
käyttöön, jotteivät kunniamerkit kärsisi 
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arvonmenetystä mahdollisen liiallisen 
jakomäärän vuoksi. 

Vapaudenristin kunniamerkkien 
myöntöperusteet ovat sidoksissa saa-
jan sotilasarvoon. Poikkeuksen tekee 
Mannerheim-risti, joka voitiin myöntää 
erityisesti kunnostautuneelle miehelle 
sotilasarvoon katsomatta. Vapaudenmi-
talit, jotka ovat yleisimmät ritarikunnan 
kunniamerkit, on tarkoitettu miehistölle 
ja aliupseereille jaettaviksi. Miehistöön 
kuuluvien peruspalkitsemismerkki on 
2. luokan pronssista lyöty vapaudenmi-
tali eli Vm 2, jota jatkosodassa jaettiin 
246 471 kappaletta. Hopeasta tai hope-
oidusta metallista lyöty 1. luokan mitali 
eli Vm 1 on tarkoitettu aliupseerien 
palkitsemiseen.

Vapaudenristeistä jaettiin jatkoso-
dassa eniten 4. luokan ristejä, yhteensä 
57 669 kappaletta. VR 4 on tarkoitettu 
yliupseerien eli jatkosodan aikana 
käytännössä vänrikkien ja luutnanttien 
palkitsemiseen. Kolmannen luokan 
Vapaudenristi eli VR 3 on tarkoitettu 
kapteenien palkitsemiseen ja toisen luo-
kan risti eli VR 2 esiupseerien, majurien 
ja everstiluutnanttien palkitsemiseen. 

Kaikkia näitä luokkia kannetaan 
nauhassa rinnassa vasemmalla puolella. 
Vm 2:n nauha on punaoranssi keltaisin 
reunajuovin, Vm 1:n sininen valkoisin 
reunajuovin. Kaikkien ristien nauha on 
sota-ajan ansioista myönnettynä punai-
nen. 1. ja 2. luokan ristissä on valkoiset 
reunajuovat ja 3. luokan ja 4. luokan 
ristissä on kaksi ohutta valkoista juovaa 
nauhan keskellä. Nauha on ruusukenau-
ha, paitsi silloin kun risti on myönnetty 
Punaisen Ristin tunnuksin. 

Sota-ajan ansioista ristit myönnetään 
aina miekkojen kera, paitsi jos risti on 
myönnetty Punaisen ristin kera. Silloin 
ristiä nauhaan yhdistävästä seppele-
kuviosta jäävät miekat pois ja ristin 

keskellä olevan heraldisen ruusun päälle 
laitetaan punainen risti. 

Everstien ja kenraalien palkitsemi-
seen oli varattu 1. luokan Vapaudenristi. 
Ristiä kannetaan kaulassa. Risti voitiin 
myöntää myös rintatähden kera. VR:n 
suurristiä jaettiin vain poikkeustapauk-
sissa hyvin korkeissa viroissa olleille 
henkilöille. Jatkosodan aikana niitä 
jaettiin vain 12 kappaletta. 1. luokan 
Vapaudenristi eri versioina myönnet-
tiin jatkosodan aikana 396 kertaa. 2. 
luokan ristejä jaettiin 1 420 kappaletta. 
Kolmannen luokan Vapaudenristejä 
joko miekkojen tai miekkojen ja tam-
menlehvän kera jaettiin yhteensä 11 
419 kappaletta. Neljännen luokan ristejä 
jaettiin 57 669 kappaletta. Ensimmäi-
sen luokan Vapaudenmitaleja jaettiin 
75 864 kappaletta.

Poikkeustapauksia 
Vaikka ritarikunnan kunniamerkit 

oli sidottu sotilasarvoon, tehtiin tästä 
runsaasti poikkeuksia. Niinpä moni so-
dissa kunnostautunut pyhärantalainen ja 
pyhämaalainen aliupseeri, ja muutama 
miehistöön kuuluvakin sai urotyöstään 
kiitokseksi VR 4:n. Luutnanteille ja 
vänrikeillekin voitiin myöntää VR 3, 
jos kunnostautuminen katsottiin sen ar-
voiseksi, että miehelle voitiin myöntää 
luokkaa ”omaa tasoa” ylempi merkki. 
Muutama miehistöön kuuluneista py-
härantalaisista ja pyhämaalaista sai 
tällä perusteella ensimmäisen luokan 
mitalin. Toisinkin päin oli poikkeuksia, 
eli aliupseereille jaettiin toisen luokan 
mitaleita. Tässä suhteessa poikkeuksia 
ei aina voi ymmärtää, sillä jakoperusteet 
olivat hyvin selvät.

Haavoittunut miehistöön kuuluva sai 
Vapaudenristin, kun haavoittuminen 
katsottiin vakavaksi ja pysyvät jäljet 
jättäväksi. Esimerkkinä sokeutuminen, 
raajan menetys, tai halvaantuminen. 
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Useampia merkkejä  
samalle taistelijalle 
Vapaudenristin ritarikunnan kun-

niamerkkejä voitiin myöntää samalle 
sotilaalle useampia. Pyhärantalaisia ja 
pyhämaalaisiakin palkittiin kahdella tai 
useammalla ritarikunnan merkillä. Mies 
saattoi saada sodan aikana samanarvoi-
sen kunniamerkin toistamiseen. Tällai-
sia tapauksia sattui pyhärantalaisten ja 
pyhämaalaistenkin osalle. Yleensä kui-
tenkin uudelleen palkittavalle myönnet-
tiin luokkaa korkeampi kunniamerkki. 
Jos sotilas oli mukana sekä talvisodassa 
että jatkosodassa, voi hän saada kum-
mastakin sodasta esimerkiksi VR 4:n tai 
toisen luokan Vapaudenmitalin.

Vapaudenristit ja ensimmäisen luokan 
Vapaudenmitalit myönsi ylipäällikön 
nimissä divisioonan komentaja. Toisen 
luokan mitalien jaon päätti pataljoonan 
tai vastaavan yksikön komentaja. 

Vapaudenristien ja Vapaudenmitali-
en taustapuolella on sodan alkamisen 
vuosiluku, talvisodan kunniamerkeissä 
vuosiluku 1939 ja jatkosodan merkeissä 
vuosiluku 1941. 

Talvisodan tai jatkosodan  
muistomitalin sai lunastaa  
jokainen taistelija 
Talvisodan jälkeen perustettiin sodan 

muistomitali ja useita eri taistelulohko-
jen muistoristejä heti sodan päätyttyä, 
keväällä ja kesällä 1940. Talvisodan 
muistomitali perustettiin tasavallan 
presidentti Kyösti Kallion antamalla 
asetuksella 2.8.1940. Mitali perustettiin 
sodan 1939 – 40 sekä siinä osoitetun yk-
simielisen puolustustahdon ja isänmaan 
hyväksi tehtyjen tekojen muistoksi. 
Mitali on rautainen, ympyränmuotoi-
nen, tummaksi eloksoitu (sinistetty) ja 
sen läpimitta on 31 millimetriä. Mita-
lin etusivulle on 18 mm:n suuruiseen 

ympyränmuotoiseen keskikuvioon 
sovitettu lumipukuinen ampuva soti-
las. Keskikuviota ympäröivät Suomen 
maakuntavaakunat. Karjalan vaakunan 
käsivarret ja kruunu ilman vaakuna-
kilpeä on sijoitettu mitalin yläosaan 
siitä osittain ulkonevan ristin päälle. 
Mitalin alareunassa, sotilaan alla, ovat 
vuosiluvut 1939 ja 1940. Mitalin sileälle 
takapinnalle on kaiverrettu havuseppele 
ja sen sisälle sanat ”Kunnia Isänmaa”. 
Talvisodan muistomitali on majuri, 
taiteilija ja kirjailija Aarno Karimon 
suunnittelema. 

Mitaliin kuuluu 32 millimetrin le-
vyinen musta nauha, jonka keskellä on 
kaksi 3 mm leveää punaista juovaa ja 
niiden välissä 4 mm leveä musta juo-
va. - Nauhassa ovat siis Karjalan värit. 
Talvisodan muistomitali voitiin myön-
tää miekkoineen ja solkineen, soljella 
ja ilman erikoistunnuksia. Tunnukset 
liitettiin mitalin nauhaan. Miekkakuvio 
on 5 mm korkea ja 12 millimetriä leveä 
hopeanvärisestä metallista valmistettu 
kuvio, jossa ovat ristissä Karjalan vaa-
kunasta tutut käsivarret, suora miekka 
päällimmäisenä. Solki on 8 mm korkea 
ja 32 mm pitkä hopeanvärisestä metal-
lista valmistettu laatta, jossa teksti on 
kohokirjaimin. Talvisodan muistomitali 
annettiin sotaan osallistuneelle tai välit-
tömästi maanpuolustusta sodan aikana 
innokkaasti ja merkittävästi muuten 
tukeneelle miehelle tai naiselle. Samoin 
edellytyksin mitali voitiin antaa myös 
ulkomaalaiselle. Sodan ajaksi katsotaan 
aika 30.11.1939 – 13.3.1940, mainitut 
päivät mukaan lukien. 

Rintamalla kenttäarmeijaan kuulunut 
taistelutoimintaan vihollisen tulen alai-
sena osallistunut taistelija sai kiinnittää 
muistomitalin nauhaan soljen, johon on 
merkitty sen taistelualueen (lohkon) 
nimi, jonka taisteluihin asianomainen 
on osallistunut. Solkia on 11 erilaista; 
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Karjalan kannas, Summa, Taipale, 
Laatokan Karjala, Tolvajärvi, Pohjois-
Karjala, Kainuu, Suomussalmi, Lappi, 
Mantsinsaari ja Koivisto. 

Pyhärantalaisista ja pyhämaalaisista 
talvisodan taistelijoista suurin osa puo-
lusti isänmaataan Karjalan kannaksella 
ja nimenomaan Summassa. Kannaksella 
taistelleiden miesten mitalin nauhassa 
on KARJALAN KANNAS -solki. 
SUMMA -tunnuksella mitalin saivat 
ne, jotka taistelivat Summassa ennen 
sen murtumista helmikuun puolivälissä 
1940. 

Kenttäarmeijaan kuulunut sotilas, 
joka ei toiminut vihollisen tulen alaise-
na, sai kiinnittää muistomitalin nauhaan 
soljen, jossa on teksti ”KENTTÄAR-
MEIJA”. Miekkakuvio ei nauhaan 
tällöin kuulu. Kotijoukkoihin sodan 
aikana kuulunut henkilö saa kantaa 
mitalin nauhassa solkea, jossa on teks-
ti ”KOTIJOUKOT”.  Ilmavoimien ja 
ilmatorjunnan henkilöstön soljessa 
on merkintä ”ILMAPUOLUSTUS”. 
Rannikkopuolustukseen osallistuneiden 
henkilöiden soljessa on teksti ”RAN-
NIKKOPUOLUSTUS”.  

Talvisodan sotilas saattoi taistella 
kahdella – kolmellakin puolustusloh-
kolla, mutta muistomitalin nauhaan 
kuuluu vain yksi taistelupaikkasolki. 
Talvisodan taistelupaikkasoljet ovat 
suomenkieliset, ruotsinkielisenä ei niitä 
valmistettu. 

Talvisodan muistomitalin mukana 
annettiin omistuskirja, johon mitalin 
saajan täydellisen nimen, syntymä-
ajan ja -paikan sekä sotilasarvon li-
säksi tehtiin merkitä mitalin nauhaan 
kuuluvista soljesta ja miekoista sekä 
solkeen tulevasta nimestä. Talvisodan 
muistomitali myönnettiin kaikkiaan yli 
700 000 henkilölle. Ulkomaalaisille mi-
talia myönnettiin yli 10 000 kappaletta. 

Mitalin jakaminen lopetettiin vuoden 
1992 lopulla. 

Ulkomaalaisille jaetut mitalit ovat 
hieman isompia kuin varsinaiset talviso-
dan muistomitalit ja taustapuolen teksti 
on latinaa ”Summo in periculo fauto-
ribus adiutoribus Finlandia memor”, 
mikä suomeksi käännettynä kuuluu 
”Suojelijoille ja auttajille kiitollinen 
Suomi”. Ulkomaalaisille myönnetyt 
mitalit valmistettiin raudasta, kullatusta 
hopeasta, hopeasta tai pronssista. 

Puhtaasta Lapin kullasta valmistetun 
muistomitalin saivat Ruotsin kruunun-
prinssi Gustaf Adolf, prinssi Carl, prin-
sessa Louise, Ruotsin puolustusvoimien 
ylipäällikkö Olof Thörnell, Tanskan 
kruununprinssi Frederik, Unkarin val-
tionhoitaja Miklos Horthy ja Yhdysval-
tain entinen presidentti Herbert Hoover. 

Summan muistoristi 
Talvisodan Summan risti perustet-

tiin Tampereella 27.10.1940 pidetyssä 
asevelikokouksessa. Kuparista lyödyn 
ristin suunnitteli Summassa taistellut 
luutnantti, arkkitehti Matti Lampen. 
Ristin korkeus ja leveys ovat 44 milli-
metriä. Mustalla pohjalla on kapeampi 
hopeoitu risti. Ristin keskustassa on 
mustan vallinharjan päällä hopeoitu lei-
jonanpää ja itse vallinharjassa hopeoi-
duin kohokirjaimin sana SUMMA. 
Ristin takasivulla on vuosiluku 1939 
- 1940 ja ristin juokseva numero. 

Summan risti kannetaan sinivalko-
reunaisessa punaisessa nauhassa, jonka 
leveys on 31 mm. Nauhan reunoissa 
uloinna olevien sinisten raitojen leveys 
on 2 mm, ja näihin rajoittuvien valkois-
ten raitojen leveys 1,5 millimetriä. 

Ristin jaosta huolehti alun perin Tam-
pereen kokouksessa valittu Summan 
ristin toimikunta, mutta myöhemmin 
jaosta on huolehtinut Sotainvalidien 
Veljesliiton kunniamerkkitoimisto. 
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Ristin oli oikeutettu saamaan jokai-
nen ennen helmikuun 14. päivää 1940 
Suokannan, Summan kylän, Lähteen 
ja Merkin alalohkot käsittävällä Sum-
man lohkolla Huumolan kansakoulun, 
Huumolan pysäkin ja Kämärän aseman 
kautta kulkevan linjan eteläpuolella toi-
minut ja taisteluihin osallistunut sotilas, 
ei kuitenkaan sotilas, joka oli syyllisty-
nyt sotilaan kunniaa tahraavaan tekoon, 
kuten sotapelkuruuteen, karkaamiseen 
tai itsensä vahingoittamiseen. Muisto-
ristiä ei siis jaettu sellaisille Summan 
joukkoihin täydennysmiehinä tulleille, 
jotka eivät olleet mukana Summan 
taisteluissa ennen Summan murtumista. 

Summan ristiä on jaettu pieni määrä 
muillekin, jotka Tampereella valittu toi-
mikunta katsoi ansioituneiksi saamaan 
ristin. Toimikunta myönsi Summan 
ristin mm. marsalkka Mannerheimille. 

Kotijoukkojen muistoristi 
Kotijoukkojen muistoristi perustettiin 

pian talvisodan jälkeen. Sen oli oikeu-
tettu saamaan jokainen mies tai nainen, 
joka oli talvisodassa palvellut vähintään 
kuukauden ajan kotijoukoissa. Ristin oli 
oikeutettu saamaan myös kotialueella 
väestön- ja ilmansuojelutehtävissä tai 
niihin verrattavissa tehtävissä palvel-
lut henkilö. Puolustusministeriössä ja 
sen alaisissa laitoksissa palvellut oli 
oikeutettu saamaan ristin myös siinä 
tapauksessa, että oli työsuhteessa, eli 
sai työstään palkkaa. 

Kotijoukkojen muistoristiä jaettiin 
myös jatkosodan palveluksista, jolloin 
myöntämisen perusteena oli vähintään 
kahden kuukauden palvelu isänmaan 
puolustustehtävissä kotialueella. 

Ilmavoimien muistoristi 
Ilmavoimien muistoristin voi saada 

jokainen sodissa 1939 - 1945 ilmavoi-
miin kuuluneissa lento-, ilmatorjunta-, 

viesti- ja ilmavalvontajoukoissa pal-
vellut mies tai nainen. Ristin nauhaan 
kiinnitettiin palvelushaaran osoittava 
solki. Pyhärantalaiset ja pyhämaalaiset 
ilmavalvontaan osallistuneet lotat sai-
vat lunastaa tämän ristin. Muistoristin 
nauhaan he saivat kiinnittää ILMAVAL-
VONTA -soljen. 

Rannikkojoukkojoen 
muistoristi 
Rannikkojoukkojen muistoristin oli 

oikeutettu saamaan jokainen vuosina 
1939 – 1945 rannikkotykistön tai ran-
nikkojoukkojen taistelutehtäviin osallis-
tunut. Tyylikkään muistoristin nauha on 
merensininen ja sen keskellä on kapea 
puna-musta-punainen juova, tykistön 
ikivanha väritunnus. Itse raudasta lyö-
dyn ristin päällikkeenä ovat ristikkäiset 
tykinputket.

Laivaston muistoristi
Laivaston muistoristi on siniemalinen 

kultareunuksinen tyylitelty Yrjön risti. 
Ristin keskustassa on kullattu ankkuri, 
jonka päällikkeenä ovat ristikkäiset 
kullatut miekat. Risti kannetaan valkoi-
sessa nauhassa, jossa on ulkoreunassa 
siniset pystyraidat. Laivaston muisto-
ristin oli oikeutettu lunastamaan sotien 
1939 – 1945 aikana laivastossa palvellut 
tai merisotilaallisia tehtäviä muissa 
aselajeissa suorittaneen aluksen henki-
löstöön kuulunut sotilas. Risti jaettiin 
myös Suomen lipun alla ulkomaisessa 
kauppameriliikenteessä sotavyöhyk-
keellä palvelleille. Sekä Pyhärannasta 
että Pyhämaasta palveli useita miehiä 
laivastossa, ja olivat oikeutetut asela-
jinsa muistoristin lunastamiseen. Mo-
lemmista pitäjistä oli määrätty miehiä 
kauppalaivaston palvelukseen ja myös 
he saivat halutessaan lunastaa laivaston 
muistoristin.
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Jatkosodan muistomitalia  
saatiin odottaa 12 vuotta 
Talvisodan jälkeen sodan muistomi-

tali ja muistoristit perustettiin nopeassa 
tahdissa heti sodan päättymisen jälkeen. 
Toisin oli jatkosodan jälkeen. Tilanne 
maassa oli niin herkkä, että valtiovalta 
ei uskaltanut perustaa sodan muisto-
mitalia ja ensimmäistä muistoristiäkin 
saatiin odottaa aina vuoteen 1953 
saakka, jolloin Rukajärven suunnalla 
taistelleet 14. divisioonan veteraanit 
perustivat oman muistoristinsä, Ruka-
järven ristinsä. 

1. Divisioonan muistoristi, jonka 
olivat oikeutetut lunastamaan mm. JR 
56:n riveissä taistelleet pyhärantalaiset 
ja pyhämaalaiset, tuli jakoon vuonna 
1956. 

Jatkosodan muistomitali voitiin pe-
rustaa vasta vuonna 1957, kun jatko-
sodasta oli aikaa kulunut jo 12 vuotta. 
Ensimmäiset jakotilaisuudet kautta 
maan pidettiin marraskuussa 1957. 

Ensimmäisen kerran jatkosodan 
muistomitaliasia oli virallisesti esillä 
1954, kun eduskunta kansanedustaja 
Kilpeläisen tekemän aloitteen pohjalta 
esitti hallitukselle jatkosodan muistomi-
talin lyöttämistä tarkoittavan toivomuk-
sen, mutta aloite ei toteutunut. Kaksi 
vuotta myöhemmin esitti jatkosodan 
muistoristivaltuuskunta puolustusmi-
nisteri Emil Skogille, että mitalia varten 
varattaisiin seuraavan vuoden budjettiin 
30 miljoonan markan määräraha. Esitys 
johti välittömästi tulokseen ja syksyllä 
1956 eduskunta myönsi hallituksen 
esittämät varat. 

Jatkosodan muistomitalin suunnitteli 
kuvanveistäjä, jääkärikapteeni Lauri 
Leppänen. Pronssisessa mitalissa on 
vaakasuorassa oleva tammenlehväkim-
pun lävistänyt miekka sekä teksti ”Isän-
maa 1941 – 1945”. Mitalia kannetaan 

syvänsinisessä nauhassa, jonka keskellä 
on kolme ohutta valkoista pystyjuovaa 
symboloimassa kotia, uskontoa ja isän-
maata. 

Jatkosodan muistomitalin olivat 
oikeutettuja saamaan kaikki aikana 
25.6.1941 – 27.4.1945 kenttäarmeijaan 
tai kotijoukkoihin kuuluneet miehet ja 
naiset. Myös eräisiin muihin yhteisöi-
hin kuuluneet olivat oikeutetut mitalin 
saantiin. Lapin sotaan osallistuneet 
saivat kiinnittää mitalin nauhaan LA-
PIN SOTA -soljen. Muistomitalin jako 
lopetettiin 31.12.1992. Jatkosodan 
muistomitali jaettiin mitalista asetuksen 
antaneen presidentti Urho Kekkosen 
nimissä. 

Jatkosodan Lapin risti 
Jatkosodan Lapin risti oli alun perin 

tarkoitettu vain Yhteysesikunta Roissa 
ja sen alaisissa joukoissa, virastoissa 
ja laitoksissa palvelleille ja aikaraja oli 
25.6.1941 – 15.9.944. Sotainvalidien 
Veljesliiton muistoristitoimikunta laa-
jensi saajien joukon 1980-luvun lopulla 
niin, että myös Lapin sotaan 15.9.1944 – 
27.4.1945 osallistuneet saivat oikeuden 
lunastaa Lapin ristin. Heidän ristinsä 
nauhaan kuuluu solki, jossa on vuosi-
luvut 1944 – 1945. 

1. D:n muistoristin jako  
alkoi marraskuussa 1956 
Ensimmäisen divisioonan muistoris-

tin saivat lunastaa kaikki divisioonaan 
elimellisesti kuuluneiden joukkojen 
tai divisioonalle alistettujen joukkojen 
sotilaat. Ristin nauhaan kuuluu hopean-
värinen solki, joka osoittaa ristin kanta-
jan joukko-osaston. Pyhärantalaisten ja 
pyhämaalaisten soljessa on yleisimmin 
merkintä ”JR 56”. Risti on mustaema-
linen kultareunainen muunneltu Yrjön 
risti, jonka keskellä on kaksi ristikkäistä 
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salamakuviota. Ristiä kannetaan punai-
sessa nauhassa, jonka keskellä on yksi 
paksu keltainen pystyjuova ja sivuilla 
ohut sininen pystyjuova.  Muistoristin 
ensimmäinen jakotilaisuus pidettiin 
Turussa 15. marraskuuta 1956. Risti 
jaettiin 1. Divisioonan ensimmäisen 
komentajan kenraalimajuri Paavo Paa-
lun nimissä ja hän on allekirjoittanut 
luovutuskirjat. 

Erilaisia jatkosodan muistoristejä on 
27 kappaletta. Tasavallan presidentti 
Urho Kekkonen virallisti ne ja talviso-
dan sekä talvi- ja jatkosodan yhteiset 
muistoristit 3.12.1957 antamallaan 
asetuksella. Viime sotien muistoristit 
ja -mitalit ovat siis olleet virallisia 
kunniamerkkejä vuodesta 1957 alkaen 
ja niiden kantamisesta on annettu tarkat 
määräykset. 

Rähinäremmimerkit ja  
muut asevelimerkit 
Erilaiset asevelimerkit olivat suosit-

tuja jatkosodan aikana, mutta ensim-
mäiset tällaiset merkit tehtiin jo heti 
talvisodan jälkeen. Summassa taistelleet 
pyhärantalaiset ja pyhämaalaiset saivat 
halutessaan lunastaa muistoksi joukko-
osastonsa JR 13:n toisen pataljoonan 
asevelimerkin. Merkki on muodoltaan 
epäsäännöllinen kuusikulmio, jonka 
korkeus on 16 millimetriä, ja yläosan 
leveys 12 mm. Yläreunassa on joukko-
osaston tunnus II/JR 13. Vasemmalla 
pitkällä sivustalla on teksti SUMMA 
ja oikealla puolella teksti KÄRSTILÄ. 
Tekstejä erottamassa on kolme ruusu-
kuviota. Keskuskuviona on iskuvalmis 
miekka. Merkki on valmistettu hope-
anvärisestä tummennetusta metallista. 

Asevelimerkkejä valmistuttivat pie-
netkin joukot, suuremmista yhtymistä 
puhumattakaan. Nämä merkit eivät ole 
palkitsemismerkkejä, mutta ne olivat 

yhteenkuuluvuuden ja aseveljeyden 
kannalta hyvin tärkeitä me-hengen 
luojia. 

1. Divisioonaan kuului luonnollisesti 
elimellisesti eri aselajien yksikköjä ku-
ten jalkaväkeä, tykistöä, viestiä, pans-
sarintorjuntaa, kranaatinheitinjoukkoja 
ja pioneereja sekä erilaisia alistettuja 
kokoonpanoja. Joukkojen kirjavuuden 
takia sellaisen yhden ja yhteisen ase-
velimerkin perustaminen, jonka kaikki 
olisivat voineet nurisematta hyväksyä, 
oli vaikeaa, mutta ratkaisu löytyi ja se 
oli erinomainen. 

Merkin pohjaksi otettiin taiteilija 
Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1920 
suunnittelema Itä-Karjalan lippu, jota 
käytettiin heimosotien aikana 1920 – 
1922 ja myös jatkosodan aikana. Lippu 
on vihreäpohjainen ristilippu Suomen 
lipun tapaan. Risti on kahden ohuen 
punaisen reunaosan rajoittama musta 
risti. Lipun vihreä pohjaväri kuvaa Itä-

Jalkaväkirykmentti 56:n ”rähinäremmi-
merkki”. Merkkiä käyttää 2000-luvulla 
tunnuksissaan JR 56:n perinnettä vaaliva 
kilta.
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Karjalan metsiä. Punainen ja musta ovat 
vanhoja karjalaisten kansallisvärejä. 
Merkki on puolustuskilven muotoinen 
ja sen yläosassa on merkintä ”1D”. Di-
visioonaan kuuluneet eri joukot saivat 
vapaasti käyttää kuvattua merkkipohjaa 
oman yksikkömerkkinsä valmistami-
seen. Merkin keskelle laitettiin kunkin 
aselajin tunnus ja merkin alle yksikön 
numero. 

JR 56:n jalkaväkimiesten merkissä on 
keskellä ristikkäiset kiväärit ja niiden 
alla numeroluku 56. Upseerit käyttivät 
merkkiä komentovyönsä olkahihnassa, 
mistä tulee nimi ”rähinäremmimerkki”. 
Muut – joilla ei ollut rähinäremmiä 
– käyttivät merkkiä esimerkiksi lom-
pakkoon kiinnitettynä tai puukon tupen 
koristeena. 

1. D:n asevelimerkin korkeus on 18 
millimetriä ja leveys 12 millimetriä. 
Merkit valmisti Turun Kultaseppä Oy 
vuonna 1942. Merkki on tehty hopeasta 
ja lipun värit ovat emalia. 

Sotavammaismerkit 
Talvisodan jälkeen tuli ajankohtai-

seksi myös sodan invalidimerkin perus-
taminen. Esimerkkinä oli vapaussodan 
invalidimerkki, rinnassa vasemmalla 
puolella ilman nauhaa kannettava 
merkki. Tasavallan presidentti vahvisti 
vuosien 1939 – 40 sodan invalidimerkin 
säännöt 12.12.1940. Asian esitteli pre-
sidentille puolustusministeri. 

Invalidimerkki annettiin 1939 – 1940 
sodassa haavoittuneelle tai muuten 
välittömästi sodan aiheuttaman vam-
man saaneelle henkilölle, jonka oli 
täytettävä kolme ehtoa: oli hyväksytty 
Sotainvalidien Veljesliiton jäseneksi, oli 
saanut talvisodan muistomitalin ja jolle 
pysyvän sairauden tai ruumiinvamman 
perusteella oli myönnetty lainmukainen 
elinkorko. 

Merkki on halkaisijaltaan 26-milli-
metrinen ympyrä ja se on lyöty him-
mennetystä uushopeasta. Reunaa kier-
tävällä kaksi milliä leveällä rengasalus-
talla olevan laakeriseppeleen sisällä on 
pystyssä oleva vapaudenristin tapainen, 
mutta kapeampihaarainen risti. Sen 
keskustan päällä on halkaisijaltaan 10 
mm ympyrä, jonka sisällä on valta-
kunnan vaakuna. Sisäympyrän sileällä 
kehyksellä yläreunassa on kohokirjai-
min vuosiluvut 1939 – 1940 ja alhaal-
la sana INVALIIDI. Keskiympyrää 
kiertää täytetty konekiväärivyö, jonka 
alle ristin haarojen väliin sovitettujen 
kainalosauvojen alapäät katoavat ylä-
päiden ollessa kiinni laakerirenkaassa. 
Kainalosauvoista kaksi vastakkaista 
paria on kaksihaaraisia ja toiset kaksi 
paria yksitankoisia. 

Talvisodan invalidimerkin jakami-
nen lopetettiin keväällä 1962, jolloin 
perustettiin uusi sotavammaismerkki. 
Tasavallan presidentti antoi 18.5.1962 
asetuksen Suomen sotien 1939 – 1945 
sotavammaismerkistä. Asetuksen mu-
kaan merkin on oikeutettu saamaan 
henkilö, joka Suomen sodissa 1939 – 
1945 saamansa vamman tai sairauden 
johdosta on oikeutettu sotilasvamma-
lain mukaiseen korvaukseen ja joka on 
sen lisäksi saanut tai jolla on oikeus 
saada vuosien 1939 – 1940 sodan tai 
sodan 1941 – 1945 muistomitali. So-
tavammaismerkin mukana annettiin 
omistuskirja, johon merkittiin merkkiin 
oikeutetun täydellinen nimi, syntymäai-
ka ja -paikka. 

Sotavammaismerkki on valmistettu 
himmennetystä hopeoidusta uushopeas-
ta ja se on ympyränmuotoinen, halkai-
sijaltaan 36 millimetriä. Sen etusivulla 
ovat kohokuvioina reunaa kiertävän 
seppelerenkaan sisällä vapaudenristin 
ristikuva kooltaan 24x24 mm ja sen alla 
ristiin asetettuina katkenneet miekat. 
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Merkin takasivulla ovat yläreunassa 
vuosiluvut 1939 – 1945. 

Sururisti annettiin  
kaatuneen lähimmälle  
naispuoliselle sukulaiselle 
Päämajan komento-osasto antoi 

24.2.1940 ohjeen, jossa määrättiin, 
että jokaisen taistelussa kaatuneen lä-
himmälle omaiselle annetaan 4. luokan 
Vapaudenristi kannettavaksi mustassa 
nauhassa. Kunniamerkki ja omistuskirja 
lähetettiin suoraan vastaanottajalle. Kun 
Vapaudenristin ritarikunta vakinaistet-
tiin 8. joulukuuta 1940, vahvistettiin 
määräykset Sururististä. Samalla mää-
rättiin, että maanpuolustuksen hyväksi 
tehdyssä työssä surmansa saaneen lähin 
omainen sai Surumitalin eli 1. luokan 
Vapaudenmitalin mustassa nauhassa. 

Kumpikin kunniamerkki mää-
rättiin kannettavaksi muitten 
kunniamerkkien yläpuolella. 
Kanto-oikeus tuli vain naispuo-
lisille omaisille järjestyksessä 
vaimo, vanhin tytär tai äiti. 

Sodassa kaatuneiden muiston 
kunnioittaminen on sivistys-
valtiossa itsestään selvä asia. 
Mustassa nauhassa kannettavat 
sururistit ja -mitalit ovat osa 
tätä kokonaisuutta. Suomessa 
kaatuneen sotilaan muistoa 
kunnioitettiin kunniamerkin 
myöntämisellä vapaussodassa, 
missä kaatunut palkittiin isän-
maalleen antamastaan uhrista 
4. luokan Vapaudenristillä. 
Risti annettiin miekkoineen 

punaisessa nauhassa. Risti lähetettiin 
kaatuneen lähimmälle omaiselle.

Yli 300 kunniamerkkiä 
Pyhärantaan ja Pyhämaahan
Pyhärantalaisille ja pyhämaalaisil-

le myönnettiin viime sotien aikana 
yli 300 Vapaudenristin ritarikunnan 
kunniamerkkiä. Tiedot on saatu kan-
takorteista, joiden tiedot eivät aina 
välttämättä ole viimeisen päälle luo-
tettavat. Kunniamerkkejä on saatettu 
jakaa enemmänkin, sillä etenkin vuoden 
1944 vetäytymisvaiheen sekasortoisena 
aikana ei kantakortteja aina pystytty 
pitämään ajan tasalla. Varmaa on, että 
pyhärantalaisille ja pyhämaalaisille so-
tilaille myönnettiin ainakin 301 VR:n 
kunniamerkkiä.

Kuvassa kenttäsairaalassa kuol-
leen pyhämaalaisen Toivo Valter 
Valmusen äidille Vivi Valmuselle 
myönnetyn Sururistin myöntö-
kirja.
Sururistin kuva sivulla 236.
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Pyhärantalaisille myönnettiin kaikki-
aan 20 kappaletta joko 3. tai 4. luokan 
Vapaudenristiä. Vapaudenmitaleja 
pyhärantalaiset saivat 197 kappaletta. 
Kunniamerkkien saajia ei ollut yhtä 
monta kuin jaettuja mitaleita, sillä moni 
pyhärantalainen sai kaksi tai kolme ja 
jopa neljä VR:n kunniamerkkiä. Suu-
rin osa pyhärantalaisille myönnetyistä 
kunniamerkeistä oli 2. luokan Vapau-
denmitaleita. 

Pyhämaalaisille myönnettiin kuusi 
Vapaudenristiä ja 78 Vapaudenmitalia. 

Luutnantti Eino Uusikartano 
sai neljä Vapaudenristiä
Pyhärantalainen luutnantti Eino Uusi-

kartano palkittiin viime sodissa neljällä 
Vapaudenristillä. Yksi risteistä oli 3. 
luokan risti ja muut kolme 4. luokan 
ristejä. On suhteellisen harvinaista, että 
yksi ja sama sotilas sai viime sodissa 
neljä Vapaudenristiä. Talvisodassa 
Uusikartano toimi joukkueenjohtaja-
na ja konekiväärijoukkueen johtajana 
Summan taisteluissa. Jatkosodassa hän 
oli JR 56:n kahdeksannessa komppani-
assa joukkueenjohtajana ja komppanian 
päällikkönä. Uusikartano haavoittui 
heinäkuun puolivälissä 1941 Kollalla.

Neljällä VR:n ritarikunnan kunnia-
merkillä palkittiin myös ylikersantti 
Viljam Laurila ja ylikersantti Ilmari 
Nikkilä.

Laurila taisteli talvisodan Summas-
sa JR 13:n riveissä. Jatkosodassa hän 
palveli JR 56:ssa ja JR 35:ssä. Lauri-
la palkittiin VR 4:llä, Vm 1:llä sekä 
kahdella 2. luokan Vapaudenmitalilla. 
Ilmari Nikkilä taisteli hänkin talvisodan 
Summassa, mutta JR 12:n mukana. 
Jatkosodassa hänen joukko-osastonsa 
olivat JR 56 ja JR 28. Hänet palkittiin 
kahdella 1. luokan Vapaudenmitalilla ja 
kahdella 2. luokan Vapaudenmitalilla.

Kolmella VR:n kunniamerkillä pal-
kittiin kersantti Toimi Arola, vääpeli 
Toivo Kaerla ja sotamies Arvo Laivo. 
Arolalle myönnettiin VR 4 sekä kum-
mankin luokan Vapaudenmitali. Samoin 
kunniamerkein palkittiin myös vääpeli 
Kaerla. Arvo Laivo sai sotilasansiois-
taan Vm 1:n ja kaksi 2. luokan Vapau-
denmitalia.

Kolmelle pyhämaalaiselle 
kolme VR:n kunniamerkkiä
Kolmelle pyhämaalaiselle sotilaalle 

myönnettiin kolme Vapaudenristin ri-
tarikunnan kunniamerkkiä. 

Ylikersantti Onni Soini palkittiin 
VR 4:llä sekä ensimmäisen ja toisen 
luokan Vapaudenmitalilla. Soini taisteli 
talvisodassa läntisellä kannaksella JR 
62:n riveissä. Jatkosodassa hän toimi 
konekiväärijoukkueen johtaja JR 56:n 
8. komppaniassa ja osallistui vuoden 
1941 etenemistaisteluihin Maaselän 
kannakselle saakka. Kesällä 1944 hän 
taisteli koko vetäytymisvaiheen ajan 
Kriviltä Loimolaan saakka.

Alikersantti Toivo Hyökyvirta pal-
kittiin 1. luokan Vapaudenmitalilla ja 
kahdella 2. luokan vapaudenmitalilla. 
Talvisodassa Hyökyvirta toimi ratsulä-
hettinä JR 62:ssa läntisen Karjalankan-
naksen taisteluissa. Jatkosodassa hän 
taisteli konekivääriryhmän johtajana 
sekä JR 56:ssa että JR 60:ssä.

Sotamies Reino Avikko taisteli jatko-
sodassa sekä Karjalan kannaksella että 
Maaselän kannaksella 3. Prikaatin toi-
sessa konekiväärikomppaniassa panssa-
rintorjuntakiväärin ampujana. Hänelle 
myönnettiin VR 4, Vm 1 ja Vm 2.

Markku Vainio

Ks. kunniamerkkikuvia ss. 16-17
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Suomalaiseen sotahistoriaan kiinteästi 
kuuluva, kolmessa sodassa itää vastaan 
taistellut eversti, lääketieteen tohtori 
Hans Kalm (21.4.1889 – 1.2.1989) 
vietiin pakolaiskuljetuksessa Rihtnie-
mestä turvaan Ruotsiin. Kalastajavene 
läksi Rihtniemestä 10. marraskuuta 
1944 ja saapui vuorokauden kuluttua 
turvaan Ruotsin Hudiksvalliin. Siitä, 
kuka venettä kuljetti, ei ole tietoa, mutta 
hyvin todennäköisesti kuljettaja oli 
joku pyhärantalainen kalastaja, mutta 
ei kuitenkaan Aarne Virtanen, joka teki 
ensimmäisen kuljetusmatkansa vasta 
noin kuukautta myöhemmin.

Hans Kalm oli virolaissyntyinen 
sotilas ja lääkäri, joka teki pääosan elä-
mäntyöstään Pyhärannassa, minne hän 
1930-luvulla perusti Kalmia -nimisen 
terveyslaitoksen. Sen taru päättyi talou-
dellisiin vaikeuksiin talvisodan jälkeen 
kevättalvella 1940. Toisen kerran Kalm 
toimi vaihtoehto/luontaislääkärina ja 
homeopaattina  Pyhärannassa 1950-lu-
vun loppupuolella, kunnes siirsi vas-
taanottonsa Raumalle.

Kalm taisteli aluksi keisarillisen 
Venäjän riveissä ensimmäisessä maa-
ilmansodassa. Suomen vapaussodassa 
1918 hän johti omaa joukko-osastoaan, 
pataljoonaa, joka tuli tunnetuksi uhka-
rohkeista ja yllättävistä sotatoimista, 
jotka lähes aina johtivat menestykseen.

Viron vapaussodassa Hans Kalm joh ti 
suomalaisten vapaaehtoisten joukkoa, 
joka tunnetaan Pohjan Poikien –nimellä. 
Joukko oli varsin ratkaisevassa asemas-
sa eteläisen Viron vapautustaisteluissa. 

Talvisotaan ei Virossa everstiksi 
ylennyt Hans Kalm ottanut osaa. Kalm 
tarjoutui palvelukseen, mutta hänen 
palveluksensa ei kelvannut armeijan 
johdolle.

Jatkosodan alettua Hans Kalmia taas 
tarvittiin. Hänet kutsuttiin heinäkuussa 
1941 organisoimaan sotavankileirei-
hin liittyviä käytännön asioita. Kalm 
toimi heinäkuusta lokakuun lopulle 
1941 Pieksämäen lähellä Naarajärvellä 
sijainneen Sotavanki järjestysleiri n:o 
2:n päällikkönä. Leiriltä sotavankeja 
lähetettiin kuulustelujen jälkeen muille 
vankileireille.

Maaliskuussa 1942 Hans Kalm lähe-
tettiin opintomatkalle Saksaan. Matka 
kesti aina tammikuulle 1943 saakka. 
Pääasiana opinnoissa oli sodanaikaisiin 

Eversti, tohtori Hans Kalm 
kuljetettiin turvaan Ruotsiin 
Rihtniemestä marraskuussa 1944

Virolaissyntyinen Hans Kalm vaikutti Py-
härannassakin ja täältä myös kuljetettiin 
valvontakomissiolta turvaan Ruotsiin.
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ravinto- ja terveydenhuoltoasioihin 
perehtyminen.

Eversti Kalm oli jatkosodan jälkeen 
valtaan päässeelle kommunistiselle 
Valpolle punainen vaate. Valpo halusi 
hinnalla millä hyvänsä saada kiinni 
Kalmin, jotta hänet olisi voitu luovuttaa 
Neuvostoliittoon. Kalmin mainetta pai-
noivat nimittäin vapaussodan aikaiset 
Lahden vankileirin tapahtumat, joita 
sumeilematta pantiin Kalmin piikkiin.

Kalm tiesi asemansa ja niinpä hän 
poistui Suomesta Ruotsiin marraskuus-
sa 1944 edellä kerrotulla tavalla.

Hans Kalm oli tärkeä henkilö Suo-
men silloiselle ylimmälle sotilasjohdol-
le. Niinpä Kalmille tarjottiin tilaisuus 
poistua Suomesta ja hän sai puhelimessa 
tarkat ohjeet siitä, mitä hänen piti tehdä 
milloin. Raumalle Kalm tuli junalla 
ja siirtyi yksityiskuljetuksella Riht-
niemeen. Samassa veneessä Kal min 
kanssa pääsivät Ruotsiin turvaan mm. 
virolaislähtöiset Thedor Luts ja hänen 
vaimonsa Aksella. Luts oli jatkosodan 

aikana tuottanut Fenno-Filmille neu-
vostovastaisia propagandafilmejä ja oli 
siksi Valpon himoitsema saalis.

Hans Kalmia koskevia tietoja ei sota-
arkistossa ole. Kaikki häneen liittyvä 
aineisto tuhottiin tarkoituksellisesti 
jatkosodan jälkeen, jottei maassa silloin 
itsevaltaisesti toiminut liittoutuneiden 
(Neuvostoliiton) valvontakomissio olisi 
saanut häntä koskevia tietoja.

 Hans Kalm oli erinomainen sotilas, 
todellinen ylemmän tason sotatyön-
johtaja, joka omasi erinomaisen hyvän 
strategisen ajattelukyvyn. Hans Kalm 
palkittiin useilla korkea-arvoisilla 
kunniamerkeillä. Keisarillinen Venäjä 
palkitsi hänet Pyhän Stanislauksen 
III luokan kunniamerkillä miekoin 
ja ruusukenauhoin. Synnynmaaltaan 
Virolta hän sai kaksi Viron Vapauden-
ristiä. Suomi palkitsi hänet 3. luokan 
Vapaudenristillä.

Markku Vainio

Hans Kalmin Pyhärantaan 1930-luvulla perustama terveyslaitos.

Aarne Laivon albumi



345

Muistomerkki kertoo
Suojalan pihalta
lähdettiin jatkosotaan

Pyhämaalaisten ja pyhärantalaisten jatkosotaan lähdön muistoksi on Suojalan pi-
halle pystytetty muistomerkki. Merkki on Ilmolan tilalta Nihtiöltä löydetty paasi, 
johon on kiinnitetty laatta ja tammenlehvä.

Toivo Kaerla, Erkki Suvanto, Allan Kuusela, Eero Ilmola ja Armas Raumakari 
tekivät maaliskuussa 1991 muistomerkistä kunnalle aloitteen. Se johti toimikunnan 
muodostamiseen ja merkin pystyttämiseen 16.6.1991, jolloin oli kulunut 50 vuotta 
jatkosotaan lähdöstä. Kunta vastasi kustannuksista.

Laatta kertoo, että 191 miestä lähti 
merkin paikalta jatkosotaan juhan-
nusaattona 1941 Jalkaväkirykment-
ti 56:n 8. komppaniaan.

70 vuotta sitten tapahtunutta sotaan lähtöä muisteltiin 23.6.2011. Paikalla oli kolme 
veteraania vas. Olavi Nurmi, Vaito Valpio ja Esko Ruohonen. Muistomerkki on myös 
kirjamme takakannen kuvassa.

 Kuvat Matti Jalava
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Sotavuosina ja sodan jälkeen oli pulaa 
kaikesta. Sen takia vuonna 1939 sää-
dettiin kansanhuoltolaki, jossa kunnat 
määrättiin huolehtimaan elintarvik-
keiden ja muiden kulutustarvikkeiden 
riittävyydestä ja jakamisesta kaikille 
tasapuolisesti. Se vastasi silloin ehkä 
nykyistä sosiaalihuoltoa.

Ernst Viinikkala lautakunnan 
puheenjohtajaksi 
Pyhämaahan perustettiin oma kan-

sanhuoltolautakunta vuonna 1940 
hoitamaan käytännön asioita. Valituiksi 
tulivat Eino Aivola, Eero Imppu, Einar 
Jusi, Alje Kleemola, Leino Laurila, 
Toivo Luvejärvi ja Ernst Viinikkala. 
Kunnan edustajana kokouksissa oli 

mukana myös Toivo Laiho. Lautakun-
nan puheenjohtajaksi määrätiin Ernst 
Viinikkala, joka toimi tässä tehtävässä 
aina kansanhuollon loppuun saakka 
noin vuoteen 1950.  

Kansanhuollossa käytettiin ostokort-
teja ja -lupia. Ostokortteja kansanhuol-
lon toimistossa leimattiin ja siten niistä 
tuli virallisia. Leimasimessa oli leijonan 
pään kuva ja alla luki Kansanhuolto. Ta-
varaa sai kaupasta ostaa vain virallisia 
kortteja vastaan. Ostoluvat olivat esitäy-
tettyjä lomakkeita, joihin kansanhuollon 
virkailija kirjoitti, mitä kukin sai ostaa. 
Virkailija sai kirjoittaa ostolupia vain 
niille, joille kansanhuoltolautakunta 
oli päättänyt antaa ostoluvan. Nämä 
ostoluvat olivat voimassa vain tietyn 
ajan ja ne piti käyttää luvissa mainitun 
ajan kuluessa. 

Toimisto puheenjohtajan 
kotiin Velhorantaan 
Ernst Viinikkalan puheenjohtajuuden 

myötä kansanhuollon pitäminen aloi-
tettiin Velhorannan Viinikkalassa. Sen 
myötä Ernstin tyttäret, Helena ja Inkeri, 
tekivät kansanhuollon toimistotehtäviä 
heti alusta lähtien. Helenan lähdettyä 
opintielle vastuu kansanhuollon toimis-
ton tehtävistä siirtyi enenevissä määrin 
Inkerille. 

Sota-ajan loppupuolella Inkeri sai 
apua toimistotöihin, kun Lempi Tau-
riainen tuli palkalliseksi työntekijäksi 
noin vuonna 1944. Lempi oli Petsamon 
evakkoja, hän oli tullut Pyhämaahan 
Pohjanmaalta Sievistä. Lempi pääsi 
kortteeriin Jaloselle ja teki kansanhuol-
lon toimistotehtäviä yhdessä Inkerin 

Pyhämaan kansanhuollosta

Ernst Viinikkala
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kanssa sodan päättymiseen asti eli 
vuoteen 1945.

Toimisto sodan jälkeen 
Kuivaraumalle 
Velhorannan ahtaudesta kansanhuol-

lon pitäminen siirtyi Kuivaraumaan 
Albert Fribergille vuonna 1946. Silloin 
myös haettiin kansanhuoltoon viral-
lisesti toimistotyöntekijää. Toimeen 
valittiin Johan Jalo, joka aloitti Inkerin 
opastuksella kansanhuollon sihteerin 
työt vuonna 1946 ja toimi tässä tehtä-
vässä vuoteen 1949 asti. 

Yhdessä he hoitivat tehtäviä siten, 
että Johan Jalolle kuului yleisön pal-
velu, eli asiakaspalvelu ja ostoluvat, 
kuten esim. polttoaineet. Inkeri hoiti 
vielä liikkeiden tilityksiä, hän kävi noin 
1-2 kertaa kuukaudessa Kuivarauman 
toimistossa. Näistä tilityksistä selvisi, 
mitä kaupat ostivat ja myivät asiakkail-
le, kuten esim. kananmunien myynti. 

Kalastajat erityisasemassa
Kalastajat olivat kansanhuollon ulko-

puolella siten, että he saivat sota-aikana 
kalastusseuran kautta tarvikkeita. Sieltä 
saatiin verkot ja osa polttoaineesta, 
yleensä liian vähän. Kalansaaliit vie-
tiin suolaamoon, joita oli Pyhämaassa 
kaksi, Wason ja Lauri Luodon suolaa-

mot Pitkäluodossa ja Santeri Salmisen 
suolaamo Vintrinkarrassa.  

Kaloja toimitettiin myös rintamalle. 
Matkat olivat pitkiä, eikä kukaan ehtinyt 
aina perata kaloja. Ne heitettiin tiinuihin 
yhdessä salpietarin ja suolan kanssa, 
jotta säilyvyys taattiin edes joten kuten. 
Ne, jotka siihen aikaan seilasivat ja ka-
lastivat, olivat lähinnä naisia ja lapsia 
miesten ollessa rintamalla.

Kansanhuollon katsottiin päättyneen 
Pyhämaassa syksyllä 1949, koska Johan 
Jalo lähti silloin opintielle. Myöhem-
min hänelle muodostui pitkä historia 
pyhämaalaisten palvelijana, varsinkin 
kaupan alalla. Vielä vuonna 1953 oli 
elintarvikkeita, joita myytiin kortilla, 
kuten esim. kahvi. Yksi tavara oli sel-
lainen, jota ei tarvinnut säännöstellä, 
nimittäin suola, sitä riitti aina ja kaikille.

Äiti-Inkerin perintöä
Kansanhuoltoajan eli pula-ajan asi-

oita käsitellessäni olen vasta ymmärtä-
nyt, miten voimakkaasti äitini Inkerin 
elämään kansanhuolto oli vaikuttanut. 
Muistiin ovat palautuneet ne lukuisat 
kerrat, kuinka hän muistutti meitä lap-
sia, että miten hyvin meillä on, kun on 
ruokaa ja vaatteita. 

Lisäksi äiti kertoi usein, miten kan-
sanhuollon tehtävä oli haasteellinen 
hänelle, koska hän ei ollut saanut siihen 

Pyhämaan kansanhuoltoa pyörittivät Ernst Viinikkalan lisäksi vas. Helena Viinikkala, 
Inkeri Viinikkala myöh. Maila, Lempi Tauriainen myöh. Korva ja Johan Jalo.
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mitään koulutusta eikä siten mitään 
palkkaa koko aikana. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että isopappa Ernst 
sai valtiolta pientä korvausta puheen-
johtajana toimimisesta.

Myös siitä äiti kertoi, mitenkä epäkii-
tollinen tehtävä hänelle ja isopapalle tuli 
kansanhuollon myötä. Isopappa halusi 
olla tarkka ja oikeudenmukainen. Kun 
kansanhuoltopiirin johtaja/tarkastaja 
Kettunen tuli käymään, niin Lempi 
Tauriaiselle ja hänelle tuli kovat paikat. 
Ne käynnit eivät olleet mieluisia, joskus 
papereita haettiin vintiltä asti, että saa-
tiin asioihin selvyys. 

Äiti oppi monia asioita ulkoa ja 
opetti niitä meille lapsille. Erityinen 
muisto kansanhuollosta on siirtynyt 
jopa meidän lapsillemme asti, nimittäin 
Pyhämaan kylät aakkosjärjestyksessä: 
Edväinen, Heinäinen, Kammela, Ket-
teli, Kuivarauma, Kukainen, Kursila, 
Pitkäluoto, Pyhämaa, Raulio, Torlahti. 

Myös se on jäänyt mieleen, mitenkä 
tarpeellinen eläin lehmä silloin oli. 
Siitä saatava maito oli monipuolinen 
ravinnon lähde viljan, perunan ja kalan 
lisäksi. Lehmien lukumäärän mukaan 
luovutettiin esim. voita ja teurastetusta 
lihasta tietty määrä yhteiseen käyttöön. 
”Jos ei meil olis lehmi ollu, ni ei meil 
olis ollu jämt mittä” tapasi äitini usein 
sanoa. Erityisesti tämä kulminoitui sil-
loin, kun 1980 -luvulla koko Suomen 
maan valtasi yleinen `ruikutusaalto´ 
voivuorista. Meillä oli ylituotannon 
ongelmaa. 

Vielä tänäkin päivänä kuulen kor-
vissani elävästi äidin äänen, kun hän 
navettapolkua ylös kiivetessään puheli 
itsekseen kovaan ääneen, että joku päivä 
varmasti maito ja voi loppuvat Suomes-
ta, katsotaan vaan.

Elisa Korjus

Vielä v. 1953 oli käytössä ostokortteja, kuten tämä Maila Arvosen myöh. Jalon yleis-
ostokortti osoittaa

Maila Jalon kokoelmista
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Isäni maanviljelijä Ernst Viinikkala 
toimi kansanhuoltolautakunnan ja kan-
sanhuollon johtajana Pyhämaassa sen 
alusta alkaen. Kansanhuollon kaikki 
toiminta yleisöpalveluineen tapahtui 
kodissamme ja vasta 1940-luvun loppu-
puolella toimisto siirtyi vuokratiloihin 
Kuivarauman kylään. Näin kansan-
huolto leimasi voimakkaasti  herkkää 
lapsuusikääni, kuten koko kotiväkeä. 
Heitä olivat vanhempieni lisäksi kaksi  
isosiskoa, jotka olivat jo aikuistuneet, 
ja kaksi veljeäni. He tulivat asevelvol-
lisuusikään vasta sodan loppuvuosina. 
Vielä meillä oli v. 1939 syntynyt, 
leikki-ikäinen       pikkuveljeni sekä yli 
70-vuotias isoäiti, mamma. 

Tilavan kotitalon kolme makuuka-
maria ja avara tupa olivat parhaillaan 
yhdeksänhenkisen perheen asuintilana. 
Vanhin siskoistani oli jo osittain poissa 
kotoa niihin aikoihin. Tosin siihen ai-
kaan paljon ahtaamminkin asuttiin. 

Mamman kamari otettiin kansan-
huollon toimistohuoneeksi ja puhelin 
oli makuuhuoneessa. Näin kai puhelin-
keskustelujen salaisuus säilyi. 

Tällaiset ratkaisut olivat silloin pik-
kukunnassa tavallisia, kätilö, kauppias, 
poliisi, postinhoitaja ym. tekivät kodeis-
tansa työpaikan. 

Kunnalla oli kunnantalo, mutta sen 
alakerran kolmessa huoneessa olivat 
koululuokka, opettajan asunto ja sääs-
töpankki. Pankin pienessä huoneessa 
kokoontuivat myös kunnanvaltuusto ja 
lautakunnat. Matalassa vinttihuoneessa 
oli lainakirjasto vai kutsuttiinko sitä 

kantakirjastoksi. Tämä sekä koululuok-
ka tulivat minullekin tutuiksi. 

Koulutettuja viranhaltijoita olivat 
silloin kaiketi vain opettajat, kätilö ja 
pappi ja kanttori. Muut tehtävät täytti-
vät aktiiviset henkilöt ”työ tekijäänsä 
neuvoo” -periaatteella.

Maanviljelijäisäni oli monipuolisesti 
aktiivinen kuntalainen kunnallisissa ja 
seurakunnan toiminnoissa erilaisissa 
valtuusto- ja lautakuntatyöskentelyissä. 

Niinpä hänelle ja kotiimme työnnet-
tiin ohimeneväksi pikku sivuhommaksi 
kuviteltu kansanhuolto. Näin pienen 
kunnan pikkupalkalla saatiin ilmainen 
toimipaikka ja palkatta ”johtajan” tytär, 
Inkeri, tekemään vähät palvelut. ”Kun 
jo puhelinkin oli niin eikös vaan sovikin 
ja onhan se luottamusta”, ajateltiin. 

Siinä oli ”talvisodan henkeä” ja niin 
isäni otti työn ja ”johtajuuden” vastaan 
tietämättä, mitä oli tuleva. 

Mamman kamari  
kansanhuollon toimistoksi
Lapsen kannalta tämä kansanhuolto 

toi kotiin monia jännittäviä muutok-
sia. Iäkäs mamma, äidin äiti, luovutti 
huoneensa toimistoksi ja tuli samaan 
kamariin vanhempien kanssa. Samassa 
kamarissa myös me pikkupojat olim-
me. Sen ikäisenä ei unettomuus minua 
vaivannut, miten lie toisten yörauhan ja 
yksityisyyden laita ollut?

Koululaisten käytössä ollut työpöytä 
nimikkolaatikkoineen otettiin toimis-
toon. Pöydälle tuli pieni työvalaisin, kun 
siihen asti jokaisessa huoneessa oli ollut 
vain yksi hehkulamppu keskikatossa. 

Kansanhuoltoa Pyhämaassa -
Esimiehen poika muistelee
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Pöydälle ilmestyi jossain vaiheessa 
minulle ennennäkemätön pieni Con-
tinental -matkakirjoituskone. Uusia 
olivat minulle klemmarit, nitomakone, 
rei´ittäjä ja aina vain lisääntyvä leima-
simien määrä sekä värityyny. Jos pöytä 
ei iltaisin ollut ”viranomaiskäytössä”, 
oli lupa tehdä pöydällä läksyjä ym. 
koulutehtäviä toimiston tavaroihin 
koskematta. Leimasinväri sormissani 
paljasti minut joskus. 

Uutta oli sekin, että ennen ani harvoin 
soinut puhelin alkoi tihentyvästi vaatia 
vastaamaan. Lapsina siihen ei uskallettu 
vastata eikä pienikokoinen olisi yltänyt 
kiinteänä korkealla törröttävään torveen 
puhuakaan. Silloin juostiin ulos hihku-
en: ”Telefooniin, telefooniin!” 

Ujostuttavaa lapsen kannalta oli se-
kin, että tuntemattomia ihmisiä alkoi 
käydä milloin vain kysellen ”johtajaa 
tai apulaista”. Kesti aikansa ennen kuin 
tajusimme vastata, että apulainen taitaa 
olla lypsämässä ja ”johtaja” ties missä. 
Kaiketi vastatessa puhuin kuitenkin 
Inkeristä ja isästä. Usein kuitenkin 

vieraiden näke-
minen aiheutti 
livistämisen nä-
kymättömiin. 

Pienen saaris-
tokunnan linja- 
ja meijeriautot 
tarvitsi armeija, 
ja posti tuli he-

voskyydillä kolme kertaa viikossa. Mai-
tolavan luona postilaatikolla kokoontui 
pienen kylän väki ja moni odotti kent-
täpostia yhteisessä postinjaossa. Vähin 
äänin kenttäposti - jos sitä sattui tytöille 
tulemaan - piilotettiin kainaloon. 

Mutta toista oli itselläni. Kun suuri-
kokoisia ruskehtavia kirjeitä tuli kan-
sanhuoltolautakunnalle tai johtajalle, 
julistettiin suurella äänellä: ”Tämä 
ja tämäkin vielä ministerin pojalle”. 
Kuorien ylälaidassa oli suurikokoinen 
teksti: ”Kansanhuoltoministeriö”, joka 
oli lähettäjä. 

Postia kannoin toiseenkin suuntaan, 
kun kylän tienhaaraan ilmaantui kel-
tainen laatikko. Posti kulki myös siten, 
että soittaen pyydettiin, mitä lupalappua 
milloinkin ja sitten: ”Eikö teidän koulu-
lainen toisi sen kouluun, jossa meidän 
koululainen saisi sen”. Johonkin taloon 
koulumatkan varrella sain viedä tällaista 
virkapostia. 

Sainpa joskus viisi markkaa palkak-
seni. Sillä ostin Lauri Luodon kaupasta 
limonaadia. Se oli lämmintä ja maistui 

Käyttämättä jää-
nyt Pyhämaan 
kansanhuollon 
leimalla varus-
tettu ostokortti.

Maila Jalon kokoelmista
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varmaan sakariinilta ja esanssilta, mutta 
minusta se oli eksoottisen hyvää. 

Aika kuultaa muistot, sanotaan, mutta 
millaista se todellisuudessa oli kotirin-
tamalla ja Pyhämaan kansanhuollossa?

Kotirauhaa ei ollut
Sota jatkui ja säännöstely tiukkeni. 

Armeija otti kenttäharmaisiin isoveljet, 
samoin toisen hevosistamme. Tosin 
piispat antoivat luvan sunnuntaitöihin 
”kirkonajan” jälkeen. 

Äiti koki painetta. Kansanhuolto 
kaikkialle yltävine säännöstelyineen ja 
luovutusvelvollisuuksineen koetteli ko-
tirintamaa. Kansanhuolto oli aggressii-
visten tunteiden ja reaktioiden kohteena. 
Kotirauha oli tiessään. Sunnuntaisin 
saattoi kaiken päivää olla vuoroaan 
odottavia ihmisiä tupa täynnä - myös 
tupakansavua.

Kaiken lisäksi isälle oli uskottu 
siirtoväen huolto ja holhouslautakun-
ta. ”Kun olet tottunut tällaisia asioita 
kansanhuollossa hoitamaan, siinähän 
ne samalla menevät”, sanottiin. 

Hän joutui fyysistenkin uhkailujen 
kohteeksi, ani harvoin kyllä. Isä olikin 
kysellyt nimismieheltä neuvoa, kun ei 
ollut kassakaappia osto- ym. korteille. 
Oli liikkeellä vankikarkureita, ja mui-
takin pelkoja oli, sellaista sota-ajan 
turvattomuutta. Onneksi Pyhämaa oli 
kuitenkin ”Impivaaralainen lintukoto”. 

Ei me lapsina pelätty: ”Meidän isä 
voittaa kaikki, ja onhan hänellä Brow-
nig”. Siitä taskuaseesta, jota käytettiin 
sian teurastuksessa, hän kai nimismie-
heltä kyselikin, pitäisikö ladattuna sitä 
kantaa. Kaiketi hän hyvät neuvot sai, 
koska ase pysyi laatikossa ja patruunat 
visusti kätkettyinä.

Aikuistuessani olen ymmärtänyt, 
millaisessa paineessa kotiväkeni silloin 
eli ja kuinka paljon enemmän joutuivat 
lukemattomat muut suomalaiset ko-

kemaan. Saan olla kuitenkin Luojalle 
kiitollinen turvallisesta ja kaikesta 
huolimatta onnellisesta lapsuusajas-
ta. Tiedän monen muun ikäpolveeni 
kuuluvan kantavan siitä ajasta eliniän 
kestäviä haavoja. 

Äidin mitta tuli täyteen - 
Kunta järjesti toimipaikan
Äitini mitta alkoi tulla täyteen. Oli 

sietämätöntä, että isä ja tytär olivat 
kansanhuollon sitomia niin, että kotityöt 
jäävät, kotirauha oli hävinnyt. Lisäksi 
säännöllisesti toistuvat kansanhuollon 
tarkastajat olivat yö- ja ruokavieraina, 
joskus jopa muutaman päivän. Kan-
sanhuoltolautakunnan kokoontumisia 
oli toistuvasti. Lautakunta päätti, kuka 
harva anoja monien joukosta sai os-
toluvan polkupyörän renkaaseen tai 
kumiterät saappaisiinsa. Jotkut ilman 
jääneet antoivat haukut johtajalle. Ko-
kouksen jälkeen savuton kotimme haisi  
kauan kessulta. 

Tarvittiin raikasta tuuletusta ja lap-
suuskotini saavutti torjuntavoiton: kunta 
vuokrasi vihdoin kansanhuollolle oman 
toimipaikan, jossa ei enää henkilökun-
nan tarvinnut asua. Oli myös palkattu 
apulainen, jolloin sisareni talkootyö 
rakkaan Suomemme hyväksi  päättyi. 
Sota oli Suomen osalta ohi, veljet ko-
tiutettiin terveinä, veteraanihevosemme 
palasi kolmannelta sotareissulta omaan 
talliinsa. Pula-aika tiukkoine säännös-
telyineen ja jälleenrakentamisineen 
jatkui. Mutta Suomi nousi. 

Vuonna 1953 minun piti luovuttaa 
komppanian vääpelille yleisostokortti-
ni, mutta vuonna 1954 siviiliin lähtiessä 
ei vääpeli sellaista minulle enää antanut. 
Sitä ei enää tarvittu.

Mauno Viinikkala
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Vuonna 1939, vähän ennen talvisodan 
syttymistä, perustettiin maahamme kan-
sanhuoltoministeriö. Jokaiseen kuntaan 
ja kaupunkiin tuli kansanhuoltolauta-
kunta, jonka  tehtävänä oli huolehtia 
siitä, että elintarvikkeet ja muut kulu-
tustarvikkeet jaettiin kaikille tasapuo-
lisesti. Tämä oli välttämätön toimen-
pide, sillä  ilman tällaista säännöstelyä 
markkinat olisivat olleet mustanpörssin 
henkilöiden hallinnassa.

Myös Pyhäranta lähti tähän säännös-
telyyn valitsemalla kansanhuoltolau-
takunnan, joka sitten hoiti käytännön 
asiat.

Valituksi tulivat puheenjohtajaksi 
Viljo Haukiluoma ja jäseniksi Frans 

Koskinen, Väinö Pietilä, Nestor Kos-
kinen ja Eino Urhonen.

Ensimmäisenä tehtävänä oli valita 
kansanhuollon esimies ja perustaa toi-
misto. Kun esimieheksi valittiin Viljo 
Haukiluoma Ylikylästä, niin toimisto-
kin perustettiin Ylikylään Verner Joke-
lan taloon. Myöhemmin  se siirrettiin 
Rohdaisiin Salovaaran taloon.

Annosten pienuus koetteli
Toimiston tehtävät muodostuivat heti 

alusta lähtien hyvin vaativiksi. Asukkai-
den kärsivällisyys oli useasti koetuksel-
la, sillä kaikki eivät voineet ymmärtää 
niitä pieniä annoksia, joita kortilla sai 
ostaa. Monen mielestä muitakin rajoi-
tuksia noudatettiin liian tarkasti.

Paineet tällaisessa toimistossa ovat 
varmaan olleet kovat ja ilmeisesti juuri 
siksi  työntekijät ovat useasti vaihtu-
neet sen kymmenen vuoden aikana,  
jolloin kansanhuolto on Pyhärannassa 
toiminut.

Toimistossa työskenteli myös Mirja 
Koskinen, tyttönimeltään Varjonen. Hän 
onkin ainoa, joka näistä työntekijöistä 
on vielä keskuudessamme muistelemas-
sa näitä kansamme vaikeita aikoja.

Mirja muistelee, että toimistossa 
työskenteli ainakin Jussi Koskinen, 
Helmi Voronkoff, tyttönimi Suvanto, 
Mailis Lehtonen, tyttönimi Laitonen, 
Elvi Hurme, tyttönimi Pietilä, Terttu 
Silvanto, tyttönimi Friman, Sinikka 
Helkkula, tyttönimi Karell, Helvi Muu-
rinen, tyttönimi Aaltonen. Helvi kulki 
Polttilasta tuon kymmenen kilometrin 
työmatkan  joka päivä polkupyörällä. 

Kansanhuolto säännösteli 
niukkuutta Pyhärannassakin

Pyhärannan kansanhuollon esimiehenä 
toimi Viljo Haukiluoma.
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Kaikki työntekijät ovat olleet 
nuoria alle kaksikymppisiä, aino-
astaan Haukiluoma oli naimisissa.

Toimistokoneita ei ollut
Mirja muistelee, ettei mitään 

toimistokoneita ollut, vaan kaikki 
kirjoitettiin käsin mustekynällä ja 
kirjoittamista riitti, sillä kaikki oli 
tarkoin tilastoitava. 

Työlästä oli mm. maanviljeli-
jöiden punnitus- ja luovutustodis-
tusten kirjaaminen. Teurastetusta 
eläimestä piti olla punnitustodis-
tus. Eläimen nahasta annettiin 
sitten nahkapisteitä, joilla sai 
ostaa nahkajalkineita, mikäli nii-
tä oli saatavana. Kymmenien eri 
ostokorttien jakelu ja käytettyjen 
kirjaaminen ja tilastoiminen oli 
melkoista setvimistä. 

Leipäkortteja oli viittä eri lajia. 
A-kortti oli pienin yleensä lasten-
kortti ja E-kortilla sai suurimman 
leipäannoksen. Tämä myönnet-
tiinkin vain kaikkein raskainta 
työtä tekeville, mm. kivimiehille 
ja metsureille. Heilläkin piti olla työn-
johtajan todistus, muisteli Mirja Koski-
nen, joka jätti tehtävät kansanhuollossa 
1947.

Kuntalaisilla on vielä paljon muis-
tissa tapahtumia tältä ajalta ja Arja 
Nummella oli iso pino vanhempiensa 
tallentamia ostokortteja. Joukossa on 
hänen oma vaateostokorttinsa vuodelta 
1947, samalta vuodelta, jolloin hän on 
syntynyt. 

Mikäli kaupassa oli näitä tavaroi-
ta, niin tällä kortilla sai ostaa, 1 ½ m 
kangasta (ei villaista), jos leveys oli 
enintään 115 sm, mutta  jos leveys oli 
yli 115 sm, vain 1 metrin. Kortti oi-
keutti ostamaan myös rullalankaa, noin 
200 metriä, lasten pitkät sukat, lasten 
flanellia enintään kolme metriä, kumi-

jalkineet, sannikkaat tai huopatossut ja 
nahkaiset jalkineet. 

Kortin lopussa lukee, että kadonneen 
kortin tilalle ei uutta anneta. Näiden os-
tokorttien joukossa oli myös leipäkortti 
vuodelta 1917.

Häihin ja hautajaisiin annettiin yli-
määräisiä ruokakortteja ja rippikoululai-
set saivat konfirmaatioon mustan puvun, 
kun pappi kirjoitti todistuksen.

Teki sitten sitä tai tätä, myi tai osti, 
aina oli lupa hankittava. Arkistossani 
on Polttilan Rantatalon huutokauppail-
moitus 29.11.1944. Siinä ilmoitetaan 
koko maatalon irtaimisto myytäväksi, 
myös eläimiä. Lopussa on maininta, 
jos haluaa ostaa eläimiä, niin henkilöltä 
vaaditaan siihen ostolupa. Allekirjoitus 
Yrjö Karru.

Pyhärannan kansanhuollossa työskennellyt Mirja 
Koskinen muistelee ostokorttien kanssa olleen 
melkoista setvimistä. Pöydällä edessä vanhoja 
ostokortteja.

Jukka Alhoranta
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Toimiston esimies kävi myös maati-
loilla tarkastamassa, onko säännöksiä 
noudatettu. Eräälläkin maatilalla ko-
titarvemylly sinetöitiin, mikä tarkoitti 
sitä, ettei myllyä saanut käyttää. Tästä 
talon emäntä kimpaantui ja käski ren-
gin poistaa sinetit ja laittaa myllyn 
pyörimään. Mylly saikin sitten jatkossa 
rauhassa pyöriä

Ei nauloja käymälän 
rakentamiseen - riuku riittää
Tarkkoja on oltu ja tarve tarkkaan 

punnittu. Eräskin henkilö sai naulojen 
ostoluvan asunnon rakentamiseen, mut-
ta kun toinen henkilö meni pyytämään 
naulojen ostolupaa käymälän rakenta-

miseen, vastaus oli, ettei anneta, sillä 
riuku tekee saman tehtävän.

Erään maanviljelijän punnitustodis-
tuksessa ilmeni, että vuoden ikäinen 
possu oli painanut vain 50 kiloa. Tätä 
sitten ihmeteltiin ja pyydettiin selvitys-
tä. Samaa ihmetteli myös maanviljelijä: 
”Kui oo mahrollist et sika paino niinkin 
paljo, ko em mä ol saanu kansahuallost 
ko 50 kilo vilja ostoluva”.

Kauppatavaraa tiskin alla
Mitä kauemmin sota kesti, sitä vai-

keammaksi muodostui  kansalaisten 
elämä, sillä lähes kaikki menivät kor-
tille. Pelkkä kortin saanti ei helpotusta 
tuonut, sillä tavaraa ei kaupoissa ollut. 
Tai sitten vähän olikin, mutta vain niin 

Tämä Eila Konsin ostokortti oli tarkoitettu kutomateollisuustuotteille, vaatetarvikkeille 
ja jalkineille - jos niitä sitten kaupassa oli.
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sanotusti tiskin alla. Jos oli voita tai 
sianlihaa kainalossa, niin tavaraa tuntui 
löytyvän yllättävän hyvin. 

Esim. Turun Vanumammasta käytiin 
hakemassa vaatetavaraa ja tavaraa oli, 
kun vain maksuvälineenä oli voita tai 
lihaa, muisteli Mirja Koskinen

Allekirjoittaneellakin on näihin elin-
tarvikkeisiin liittyvää kokemusta. Läh-
din isän kanssa hevosella Syväraumaan 
viemään perunoita isän sisaren perheel-
le. Perunat eivät olleet säännöstelyn 
alaisia, mutta liha ja voi olivat ja siksi 
ne piilotettiin perunasäkkien sisälle. Po-
liiseja ei matkalla näkynyt eikä säkkejä 
tarkastettu, vaan ne saatiin turvallisesti 
perille, särpimien kera.

Mustanpörssin  
kauppa kukoisti 
Mustanpörssin kauppiaita oli ilmei-

sesti joka kylässä ja vaikka kyläläiset 
ne hyvin tiesivät, niistä ei julkisesti 
paljonkaan puhuttu, jos he eivät sitä itse 
paljastaneet. Tällaisen paljastuksen teki 
eräs pyhärantalainen mieshenkilö, jota 
oli epäilty suurenluokan mustanpörssin 

kauppiaaksi. Hän lähti Uudenkaupungin 
markkinoilta kotiin kah della pirssillä. 
Ensimmäisessä au tos sa johtaja matkusti 
itse ja perässä tuleva auto kuljetti hänen 
hattunsa. Tällainen harrastus paljasti 
epäilykset ja ilmeisesti mustanpörssin 
kauppa oli ollut hyvinkin kannattavaa.

Valitettavasti kunnantoimistosta ei 
saanut mitään virallista tietoa kansan-
huollon toiminnasta, koska nämä tiedot 
oli kaikki hävitetty kansanhuoltominis-
teriön 15.6.1948 antaman päätöksen 
mukaisesti.

Löytyi sentään kansanhuoltolau ta-
kunnan viimeinen pöytäkirja 30.12. 
1949. Puhetta oli johtanut Esko Hannula 
ja jäseninä ovat olleet Kustaa Lehtonen, 
Onni Jalonen ja Eino Urhonen. Tämä 
kokous päätti lopettaa kansanhuoltotoi-
miston ja luovuttaa arkiston kunnalle. 
Samalla päätettiin, että kansanhuollon 
asioiden rippeet hoidetaan 1.1.1950 
lähtien Pyhärannan Säästöpankissa, 
maanantaisin ja tiistaisin.

Jukka Alhoranta

Pyhämaalainen maanviljelijä on tällä lomakkeella määrätty luovuttamaan puolivuotis-
kaudelta lihaa 72 kiloa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli luovutettu enemmän, joten 
luovutettavaa jäi 11 kiloa.

Jorma Jalavan kokoelma
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Heinäkuun ensimmäinen päivä 1944 oli 
ihodelaisille poikkeuksellisen mielen-
kiintoinen päivä, sillä kesken heinän-
teon alkoi taivaalta kuulua epätavallista 
ääntä. Kumu ja paukahtelu kuului aluksi 
kaukaa, eikä äänten aiheuttajasta heti 
saatu selvää. Ukkonen ei asialla voinut 
olla, lauantaipäivä oli kaunis, paras 
mahdollinen heinäpouta. 

Pian äänten aiheuttaja havaittiin, sillä 
taivaan sineen ilmestyi musta piste, joka 
koko ajan suureni ja tuli alemmaksi 
sitä mukaan kuin se lähestyi Ihodetta. 
Heinäväki ymmärsi, että äänten aiheut-

taja oli lentokone ja että koneessa oli 
jotakin vialla. Aikaisemminkin oli nähty 
ylilentäviä koneita, mutta niiden ääni 
oli ollut vallan toisenlainen, tasainen ja 
rauhallisesti hyrräävä. Nyt havaitun pis-
teen aiheuttama ääni oli paukahtelevaa, 
nousevaa ja laskevaa kumua, kiihtyvää 
ja tasaantuvaa ulinaa.

Heinähommat saivat jäädä.  Yhä vaan 
matalammalle tuleva kone oli kaiken 
keskipisteenä. Taloista juoksi ihmisiä 
ihmettelemään näkyä, jonka kaltaista ei 
kukaan ollut aikaisemmin nähnyt.

Saksalaiskoneen pakkolasku 
Ihodeen heinäkuussa 1944 
sai kyläläisten jalat vilkkumaan

Heinätyöt saivat kesällä 1944 jäädä Ihodessa, kun kylän yllä kiertänyt saksalaiskone 
valmistautui pakkolaskuun.

Arja Nummen kokoelma
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Koneesta erottuivat Saksan il-
mavoiminen Luftwaffen tunnuk-
set hakaristit. Silloin ihodelaiset 
tajusivat, että kylän yllä pyöri 
saksalainen kone eikä siitä olisi 
vaaraa. Kone ilmeisestikin etsi las-
kupaikkaa, sillä korkeutta koneella 
oli enää hädin tuskin sataa metriä, 
ja moottorit kävivät katkonaisesti 
yskähdellen.

Saksalaiskone kiersi Ihoden yllä 
pari kierrosta ja korkeus vain laski. 
Puunlatvat jo hipoivat konetta, kun 
se pääsi laskuun Luhdan peltoau-
kealle. Korvia huumaavaa ääntä 
pitänyt kone tapasi heinäpellon ja 
poukkoili pitkään pitkin sarkoja 
ennen kuin pysähtyi ja kallistui 
oikean siipensä varaan. Pelto-ojia 
ylittäessään kone pölläytti ilmaan 
multakokkareita, jotka sinkoilivat 
kymmenien metrien päähän. Hyvää 
heinää kasvavaan peltoon oli tullut 
parisataa metriä pitkä ja useiden 
metrien levyinen kaista, jolta heinät 
olivat hävinneet. 

Venäläinen hävittäjä 
oli osunut koneen siipeen 
jossakin Suomenlahdella
Saksalaiskone oli noussut ilmaan 

Viron Saarenmaalla olevalta kentältä 
lastinaan Pohjois-Suomessa oleville 
joukoille tarkoitettuja ampumatarvik-
keita. Lastina oli myös muutama laatik-
ko konjakkia ja muita alkoholijuomia. 
Koneen ohjaajana oli vasta 19-vuo-
tias ilmavoiminen aliupseeri Heinz  
Borch ert, joka nuoresta iästään huo-
limatta oli jo kokenut lentäjä. Saksan 
itärintamalla hän oli joutunut tekemään 
pakkolaskun ja selvinnyt siitä hyvin, 
kone ja miehistö eivät pakkolaskussa 
vioittuneet juuri nimeksikään. Lentäjä 
ja hänen apuohjaajansa palkittiin on-

nistuneesta pakkolaskusta toisen luokan 
Rautaristillä.

Koneen lento Saarenmaalta alkoi 
normaalisti, mutta Suomenlahdella 
kone joutui punalentäjien tulituksen 
kohteeksi. Oma konekivääriampuja 
sai lyhyen taistelun aikana punakoneet 
karkotetuiksi, mutta pian selvisi, että 
koneeseen oli osunut. Oikea siipimoot-
tori alkoi yskiä ja menetti nopeasti 
tehoaan. Nuori ohjaaja ymmärsi, ettei 
vajaatekoisella kuljetuskoneella pääsisi 
Poriin, määräkentälle saakka. 

Päästyään Suomen ylle ajoi lentäjä 
suorinta reittiä kohti Poria, mutta Turun 
tasan jälkeen kävi selväksi, että matka 
katkeaa ennen Poria. Olisi taas tehtävä 
pakkolasku. Nyt pakkolaskun tekemi-

Luftwaffen Junkers 52 -konetta ohjasi 19-vuo-
tias ilmavoimien aliupseeri Heinz Borchert. Hän 
teki pakkolaskun heinäpellolle hienosti.

Ilmo Vainion kokoelma
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Ilmo Vainion kokoelma

Lentokoneen kunnostus kiinnosti pyhärantalaisia.

Ilmo Vainion kokoelma
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nen arvelutti, sillä ammuslastin kanssa 
oli oltava varovainen.

Ei enää Ihodetta pitemmälle
Ennen Pyhärantaa kone alkoi me-

nettää nopeasti korkeuttaan. Toinen 
siipimoottori sammui. Heinz Borchert 
tutkaili alla leviävää maisemaa ja etsi 
aukeata paikkaa, jolle voisi yrittää las-
keutumista. Ihoden kylän molemmin 
puolin oli riittävästi aukeaa, mutta 
pelto-ojia oli niin tiheässä, ettei las-
keutumista voinut ajatellakaan, kunnes 
lentäjän haukansilmät äkkäsivät, että 
kylän länsipuolisella aukealla sarat 
olivat sopivasti pitkittäissuunnassa ja 
lasku voisi onnistua. Nuori lentäjä päätti 
yrittää. 

Puolitehoisen koneen ohjaaminen 
ei ollut helppoa, mutta taitava lentäjä 
sai käännettyä Junkers-52 -koneensa 
hallitusti laskuun ja onnistui väistämään 

metsäsaarekkeet ja ladot, joita aukealla 
oli. Lasku onnistui hienosti. Miehistö 
säilyi vammoitta ja lasti vioittumatto-
mana.

Parin viikon urakka
Onnistuneen pakkolaskun jälkeen 

miehistö kömpi koneesta ja ihodelaisia 
pakkautui paikalle kymmenittäin. Mo-
lemmin puolin hurrattiin onnistunutta 
maahanpääsyä ja saksalaiset tarjosivat 
konjakkia suomalaisille. Yhteiselo alkoi 
iloisissa merkeissä.

Koneen viestilaitteet olivat kunnossa 
ja pian pakkolaskusta tiedettiin niin 
saksalaisten tukikohdassa Rauman 
seminaarinmäellä kuin Porin lentoken-
tälläkin. Heinz Bochert ilmoitti, että 
kone tarvitsee uudet siipimoottorit ja 
pientä remonttia ennen kuin nousua 
taas voisi yrittää. Mekaanikot tulivat 
vaihtomoottoreineen seuraavana päi-

Korjatulle lentokoneelle tehtiin paperipuista kuusi metriä leveä ja 200 metriä pitkä 
kiitorata. Siltä nousu sitten onnistui 16. heinäkuuta 1944.

Jukka Saarisen kokoelma
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vänä ja aloittivat urakkansa. Sitä ennen 
lasti siirrettiin kuorma-autoihin, joilla 
ammukset ajettiin Poriin. Myös alko-
holit lastattiin kuormureihin, mutta sen 
verran ovelia lentäjät olivat, että saivat 
pari laatikollista jemmattua omaan 
käyttöönsä, kun selittivät pullojen rik-
koontuneen laskussa. Konjakkia riitti 
runsaasti myös ihodelaisille.

Mekaanikot saivat moottorit paikoil-
leen kahdessa viikossa. 

Mekaanikkojen uurastaessa moot-
torihommissa aloitettiin kiitoradan 
rakentaminen koneelle. Rata tehtiin 
propsipuista ja sille tuli mittaa noin 
200 metriä ja leveyttä kuutisen metriä. 
Radan suunnan saksalaiset valitsivat 
huolella ja myös tarvittavan kiitoalustan 
pituuden he tiesivät metrilleen. – Sak-
salaiset olivat alansa ammattimiehiä.

Rata valmistui ja koneen lähtöpäi-
väksi osui heinäkuun 16. päivä. Koneen 
lähtöä oli seuraamassa arviolta kolme 
sataa kyläläistä ja ympäristön asukasta. 

Kone rämähti käyntiin ja rullasi va-
rovasti propsialustalle. Miehistö nousi 
koneeseen ja ohjaaja heilutti viimeiset 
terveisensä väkijoukolle, joka innois-
saan heilutteli takaisin saksalaisille, joi-

hin oli ystävystytty menneen 
kahden viikon aikana. Heinz  
Borchet nosti kierroksia ja 
kone lähti vauhdilla rullaa-
maan epätasaisella kiitoalus-
talla. Vauhdin noustessa prop-
seja irtosi alustasta ja lenteli 
usean metrin päähän. Mootto-
rien jyly oli mahtava, se peitti 
kaiken muun alleen. Väkijouk-
ko seurasi jännittyneenä tilan-
teen kehitystä, sillä kiitoradan 
pää läheni pelottavan nopeasti. 

Kun alustaa oli jäljellä enää 
muutama kymmenen metriä, nosti nuori 
lentäjä Junkersinsa hallitusti ylös, väisti 
suoraan edessä olleen metsäsaarekkeen 
puunlatvoja hipoen ja lensi pari kier-
rosta nousupaikan yllä. Hän tervehti 
väkijoukkoa kallistamalla konettaan 
muutaman kerran ja otti sitten suunnan 
kohti Poria.

Ihoden suuri ”sotatapahtuma” päät-
tyi onnellisesti, kun kone muutamassa 
minuutissa häipyi katseiden ulottumat-
tomiin. Mutta paljon puheenaihetta 
ja jälkipohdintaa pakkolasku antoi 
ihodelaisille. Etenkin kylän neitosille, 
joihin salskeat saksalaiset tyylikkäine 
asepukuineen tekivät syvän vaikutuk-
sen.

Saksalaiset maksoivat kaikki pak-
kolaskusta aiheutuneet vauriot, kuten 
tuhoutuneet heinät ja propsit.  Koneen 
ohjaaja kävi sodan jälkeen Ihodessa 
ainakin kaksi kertaa. Hän oli joutunut 
tekemään sotalentäjänä vielä kolman-
nenkin pakkolaskun ja menetti siinä toi-
sen jalkansa. Mutta lentämistä ei Heinz 
Borchert jättänyt koskaan. Lentämisestä 
tuli hänelle siviiliammatti.  

 
Markku Vainio 

Kone onnellisesti ilmassa.
Ilmo Vainion kokoelma
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Pyhärannan Kukolan kylässä kalasta-
jana toiminut Aarne Virtanen pelasti 
jatkosodan jälkeen satojen inkeriläisten 
hengen kuljettamalla heidät moottori-
veneellään turvaan Ruotsiin. Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä jatkosodan 
jälkeen solmitun rauhansopimuksen 
yhtenä määräyksenä oli, että Suomen on 
palautettava takaisin Neuvostoliittoon 
kaikki sodan aikana Suomeen siirretyt 
Neuvostoliiton kansalaiset ja nimen-
omaan heimosoturit ja sotavangit. Pa-
lautettavista siviilikansalaisista suurin 
ryhmä olivat inkeriläiset, joita sodan 
jälkeen oli Suomessa noin 63 000. Heitä 
oli Saksan kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella siirretty sodan jaloista In-
kerinmaalta turvaan Suomeen. 

Suurin osa palautettavista olisi ha-
lunnut jäädä Suomeen, mutta Suomen 
vaihtoehdot olivat vähissä. Valvontako-
missio määräsi ja Suomi totteli kiltisti. 
Kaikkia palautettavaksi määrättyjä ei 
pystytty lähettämään Neuvostoliittoon. 
Moni siirtyi kaikessa hiljaisuudessa 
Ruotsiin ja suurta joukkoa autettiin 
turvaan Ruotsiin. 

Oma lukunsa ovat inkeriläiset ja viro-
laiset, jotka hakeutuivat Ruotsiin moot-
torivenekuljetuksin. Heimoveljiämme 
vietiin veneillä yli Pohjanlahden ainakin 
Vaasan ja Turun välisellä alueella. 

Rauma ja Eurajoki olivat tärkeitä 
etappeja pakolaisten matkoilla. Eu-
rajoelta vietiin yhdessä kuljetuksessa  
Pohjanlahden yli noin 130 inkeriläistä 
ja virolaista. Raumalta viedyssä suu-

rimmassa kuljetuksessa oli noin 150 
pakolaista. 

Pakolaiskuljetuksia tutkinut Tomi 
Mertanen toteaa tutkimuksessaan, 
että yksi merkittävimmistä pakolais-
ten auttajista oli kukolalainen Aarne 
Virtanen, joka apulaistensa kanssa vei 
turvaan Ruotsiin useita satoja ihmisiä. 
Virtanen teki kaikki matkat omalla 
moottoriveneellään. Usealla matkalla 
veneitä oli kaksi, toista ajoi joku Virta-
sen apulaisista. Virtanen vei pakolaiset 
joko Gävlen tai Hudiksvallin seudulle. 
Matkat olivat vaikeita, sillä suurin osa 
niistä tehtiin huonoissa olosuhteissa, 
sillä Valtiollinen poliisi. Valpo, joka 
sodan jälkeen joutui kommunistien 
valtaan, teki kaikkensa, jotta olisi pys-
tynyt lopettamaan kuljetukset. Työssään 
Valpo ei juurikaan onnistunut. Se pääsi 
auttajien jäljille yleensä vain raukka-
maisten ilmiantojen perusteella. Näin 
Aarne Virtasenkin osalta.

Aarne Virtasta ja hänen apulaisiaan 
kuulusteltiin useaan otteeseen. Kuu-
lustelurallin päätteeksi Aarne Virtanen 
tuomittiin jatketusta ammattimaisesta 
henkilösalakuljetuksesta neljän kuu-
kauden ehdottomaan vankeusrangais-
tukseen. Virtasen vaimo Aili tuomittiin 
osallisuudesta miehensä toimiin 70 
päiväsakkoon.

Aarne Virtanen ja kymmenet muut 
länsirannikon kalastajat tekivät kaiken 
kunnioituksen ansaitsevaa työtä vie-
dessään hädänalaisia pakolaisia turvaan 
Ruotsiin. Neuvostoliittoa ja kommunis-
teja mielistelleet petturit sortuivat suu-

Aarne Virtanen pelasti
satoja inkeriläisiä elämälle
- ja palkittiin vankilatuomiolla
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rimpaan mahdolliseen halpamaisuuteen 
ilmiantaessaan miehiä, jotka pelastivat 
kaikkiaan tuhansia inkeriläisiä ja vi-
rolaisia elämälle viemällä heidät Poh-
janlahden yli turvaan Ruotsiin, minne 
kommunistinen hirmuvalta ei pystynyt 
lonkeroitaan ylettämään. 

Aarne Virtanen sai arvokkaasta työs-
tään ”palkkioksi” vankilatuomion. Tuo-
miolla häpäistiin rehdin suomalaisen 
miehen hyvää tarkoittanut toiminta. 
Mutta Virtasen kunniaa ei tuomio 
pystynyt himmentämään, vaikka hän 
joutuikin osoittelujen ja herjaamisien 
kohteeksi. Tänään jokainen isänmaam-
me historiaa tunteva ymmärtää, kuinka 
suuriarvoisen työn Aarne Virtanen ja 
muut pakolaisten auttajat tekivät olois-
sa, joissa auttajien oma henki oli koko 
ajan vaarassa.

Virtasen muistot paperille
Aarne Virtanen kirjoitti matkoistaan 

muistelmat, joista oheen on otettu 
näytteeksi kolmen matkan tapahtumat. 
Kieliasu on suurimmaksi osaksi al-
kuperäinen, vain kieliasua on joissain 
kohdissa muutettu nykykäytännön mu-
kaiseksi. Väliotsikot on lisätty tekstiin 
lukemisen helpottamiseksi.

Ensimmäiset tiedot 
pakolaisten kuljetuksesta
Kirjoitettiin vuosi 1944. Asuimme 

vaimoni Ailin sekä kahden lapsemme 
kanssa rauhallista kalastajaelämää 
luonnonkauniilla pikkutilalla Rauman 
saaristossa.

Kalan tulo oli heikkoa, koska oli 
tuulisin vuosi pitkästä aikaa. Suomi 
oli jo rauhoittunut sekä yleensä koko 
maailma. Ajateltiin jälleen uudelleen ra-
kennusta ja tehtiin ystävyyssopimuksia. 
Kaikki kulki taas vahaa tuttua rataansa. 

Suomessa oli paljon heimokansaam-
me inkeriläisiä, jotka taistelivat rinta-
rinnan veljinä ja tovereina suomalaisten 
aseveljiensä rinnalla vapautensa ja kun-
niansa puolesta idän ylivoimaa vastaan.

Tulin usein ajatelleeksi, kun kuulin, 
että herra Leino vaatii takaisin Venäjälle 
kaikki inkeriläiset, että mikä on heidän-
kin kohtalonsa?

Selitystä tähän ei tarvinnut kauan 
hakea, koska silloin tällöin näin miten 
inkeriläisperheet kulkivat matkalauk-
kuineen sekä paketteineen Raumalla, 
kaikilla suunta Otanlahti, siis meren-
ranta. Seurasin erään kerran mainittuja 
ihmisiä. Kaikki suuntasivat matkansa 
erääseen isohkoon moottoriveneeseen, 
jossa oli kaksi virolaista entistä sala-
kuljettajaa. Kiinnitysköydet vaan auki, 
moottori käyntiin sekä keula kohti 

Aarne Virtanen sai inkeriläisten pelastami-
sesta vankilatuomion ja vaimo Aili osallisuu-
desta toimintaan 70 päiväsakkoa
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ulappaa. Sinne häipyivät kuin Lontoon 
sumuun.

Kuulin myös, että eräät Rauman seu-
dun kalastajat olisivat myös avustaneet 
näissä kuljetuksissa ja kai siinä todel-
lisuuspohjaa olikin, koska inkeriläiset 
pikku hiljaa rupesivat vähenemään 
Rauman seuduilta.

Tästä rupesivat asiat minunkin koh-
daltani käymään sekaviksi ja jouduin 
melkein vastoin omaa tahtoani sekaan-
tumaan leikkiin, joka on sekä vakava 
pohjaltaan että huvittava pintapuolisesti 
ajatellen, oikea seikkailu, jos niin voi 
sanoa ja tästä se alkoi…

Ensimmäinen matka
Oli marraskuun 4. päivä 1944. Läh-

din Raumalle aamulla klo 7. Vein ka-
loja sekä akkumulaattorin lataukselle. 
Viivyin noin klo 14 asti vähän tietysti 
kaljoja maistellen niin kuin yleensä 
kaikki kalastajat tekevät viikon saalista 
arvioidessaan. Otettiin kai pikku näkä-
räisetkin. 

Kotiin tultuani vaimoni Aili sanoi, 
että täällä kävi eräs nainen, noin 30-vuo-
tias sekä kysyi minua. Vaikutti aika 
hätääntyneeltä eikä suostunut sanomaan 
asiaansa. Ihmettelin vaan, että on se 
mukavaa, kun naiset minua hakevat.

Tästä asiasta ei enää sen enempää pu-
huttu, ihmeteltiin vaan, kunnes jonkun 
päivän kuluttua ilmestyi sama nainen 
uudelleen, kun olin kotona.

- Onko herra Aarne tavattavissa? 
kysyi hän. Vastasin myöntävästi, jolloin 
hän pyysi minut peräkamariin kahden 
kesken ja esitti asiansa, mutta ei itseään.

”Meitä olisi muutama inkeriläisperhe, 
ja olisimme halukkaita lähtemään Ruo-
tiin salaa, jos olisitte halukas lähtemään 
moottoriveneellä heitä kuljettamaan.”

Vastustelin kyllä, mutta naiset puhu-
vat paljon ja viimein suotuin. Hinta olisi 
ajosta 19 000 mk ja lähtö tapahtuisi jou-

lukuun aikana, jotta kerkiäisin hankkia 
petrolit, bensiinikortit ym. tarvikkeet 
sekä toverin ajamaan.

Tein työtä käskettyä ja vasta jou-
lukuun lopussa samainen naikkonen 
ilmestyi taas.

Hän sanoi, että nyt olisivat asiat 
siten, että kaikki omaisuus on rahana 
sekä pitäisi lähteä. Minun pitäisi ajaa 
seuraavana iltana Raumalle Suojan 
laituriin merenpuolelle. Niin teinkin 
ja siellä sain veneeseeni 15 henkilöä, 
vanhuksia, lapsia, naisia sekä miehiä. 
Huomasin kyllä erään naisen, joka jäi 
rannalle katsomaan lähtöämme, vaikka 
oli pimeä. (Tämä nainen aiheutti jälestä 
päin minun pidätykseni.)

Jatkoimme välittömästi matkaamme 
kohti Rihtniemen kärkeä. En voinut ajaa 
kotiin, koska oli pakkasta 18 astetta, 
enkä sivuuttaa Rihtniemen kärkeä, sil-
lä tuuli oli lounaassa 8 beaufortia, siis 
ankara talvimyrsky. 

Jouduimme yöpymään Rihtniemen 
kärjessä, jossa oli armeijan parakkira-
kennus ja myös hella. 

Seuraavana päivänä tuuli vaan yltyi ja 
rupesi pyryttämään. Vasta kolmantena 
päivänä oli tuuli heikentynyt niin, että 
saatoimme ajatella lähtöä illalla, niin 
kuin sitten teimmekin.

Illalla myöhään klo 21 tuuli heikkeni 
ja kääntyi enemmän etelään. Kannoim-
me kaikki tarvikkeet veneeseen, joka oli 
täkätty eli päällystetty pressulla. Sulatin 
vesiputket. Kaikki oli valmista.

Keula kohti Gävleä
Starttasin, moottori pyrähti käyn-

tiin. Keula päin Gävleä, kompassi 
näyttämään päin lounasta, Jaloviina-
näkäräinen leukaan ja niin alkoi matka 
20 tunnin ajolla.

Olimme ajaneet noin 10 tuntia. An-
kara ristikkomeri pyyhki yli veneen, 
joka rupesi jäätymään päältä. Laskin, 
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että olisimme iltapimeässä Ruotsissa. 
Tuuli rupesi myös kiihtymään ja kääntyi 
kaakkoon. Veneemme rullasi ankarasti 
sivumeressä. Ajattelin jo, että mitähän 
tästä seuraa, koska veneemme oli ko-
vassa lastissa ja myös vähän jäätynyt.

Kello 14 rupesimme näkemään jotain 
läpi lumipyryn ja aallokon. Tutkimme 
merikorttia ja tulimme tulokseen, että 
maa, jonka näimme, on Örnskärin 
kalliot niin kuin sitten olikin. Otimme 
enempi kurssia länteen, koska ei voinut 
enää ajaa sivumeressä.

Tuuli vaan kiihtyi ja ainakin kym-
menen metriä korkea aallokko pyyhki 
veneemme perää. Tilanne näytti va-
ralliselta ja päätimme toverini Jaskan 
(Asser Nordqvist) kanssa, että lastia on 
vähennettävä, mutta kuinka? Annoin 
komennon, että kaikki matkatavarat on 
heitettävä yli syrjän, niin surullista kuin 
se onkin, muuta ei voitu. Sinne menivät 
matka-arkut sun kapsäkit.

Aivan meidän vierellämme ajoi vas-
taan Gävlestä Suomeen matkalla oleva 
HL Vesta viljalastissa (vaikka kovan 
lumipyryn ja aallokon takia emme mai-
nittua laivaa nähneetkään). Aaltoihin 
painui Vesta viljalasteineen, mutta me 
sen kun yritettiin vaan ja eikö klo 16 
jo taas maa ruvennut näkymään. Kek-
simme erään suuren lahdelman, johon 
yritimme päästä ja myös pääsimme. Nyt 
jo alkoi aallokko tyyntyä, koska saaret 
suojasivat lahdelmaa. Näimme vasem-
malla maissa erään miehen kävelevän ja 
yritimme rantaan, mutta emme päässeet 
koska rannat olivat jäässä. Erääseen 
niemekkeeseen sentään päästiin ja nyt 
vasta meillä oli aikaa tarkastella, mitä 
pressun alle kuului.

Siellä olivat kaikki aivan puolikuol-
leita. Tietää kait jokainen, mitä kova 
merikipu on. Kurkku joutuu toimimaan 
ahkerasti silloin ja 15 henkeä tekee 

pahaa siivoa veneen lattialle. Oi sitä 
lemua!

Pidimme pienen tauon ja rupesim-
me avustamaan ihmisiä pois veneestä. 
Täällä näimme ensilumen maassa, lunta 
oli ainakin 25 senttiä. Läksimme päin 
kylää, joka oli Stuggård, ohjaamaan 
pakolaisemme turvaan ihmisasuntoihin, 
että ei tarvitse vilua kärsiä. 

Kylään päästyämme hyvästelimme 
jokaista kädestä sekä toivotimme kaik-
kea hyvää ja lähdimme takaisin moot-
toriveneeseemme.

Viranomaiset 
tulevat veneeseen
Veneen luo saavuttuamme tuumimme 

Jaskan kanssa, että ei lähdetä vielä, vaan 
keitetään kahvit, syödään vähän sekä 
kuivatetaan vaatteitamme.

Kahvi maistui oikein hyvältä, samoin 
voileivät. Vaatteitamme kuivatellessam-
me priimuskeittimen yllä, kuulimme 
keulasta kovaa ääntä. Minä vilkaisin 
ulos kajuutasta ja näin kolme kultakalu-
naista miestä, joista yksi oli jo veneessä, 
ja toiset tulivat perässä.

Emme ymmärtäneet kieltä, mutta sen 
verran saimme järkeemme, että vene 
oli siirrettävä toiseen paikkaan, siis 
Stugardin laituriin. Estelimme kovasti, 
koska meri oli jäässä, mutta niin vaan 
kävi, että moottori pantiin käyntiin ja 
lähdettiin ajamaan erään merivartiolai-
toksen miehen ollessa oppaana.

Ajoimme mainittuun laituriin. Ve-
neen keulan oli pahasti säröillä, koska 
uusi jää leikkasi puuta kuin partaveitsi. 
Ajattelimme, että mitä tästä nyt seu-
raa, sillä ymmärsimme, että olimme 
pidätettyjä. 5 – 6 miestä seisoi meitä 
vastaanottamassa laiturilla. He kiinnit-
tivät köydet.
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Kovasti herrat keskustelivat, eräs 
kosketti veneen ulkolaitaa sekä sanoi: 
”Fiin boot. Kaunis vene”.

Aikansa keskusteltuaan he määräsi-
vät meidät edellään maihin, jossa liki 
rantaa oli iso rakennus. Tähän raken-
nukseen meidät ohjattiin ja näimme 
tutut inkeriläiset pitkän ruokapöydän 
ympärillä. Meidätkin ohjattiin pöytään.

En koskaan voi unohtaa sitä ystäväl-
lisyyttä, mitä ruotsalaiset lotat meitä 
kohtaan osoittivat. Ruokapöydässä oli 
kaikkea, mitä ajatella saattaa, ja hyvältä 
maistui. Ainoastaan leipä, joka oli sor-
menkynnen ohutta ja valkoista, ei oikein 
maistunut, kun oli suustaan ruisleipään 
tottunut. Voita, juustoa, makkaraa sekä 
kaikkea hyvää oli leivän päällä. Ei tah-
tonut saada suutaan auki niin paljon, 
että olisi voinut haukata. Kaiken tämän 
päälle saimme hyvät kahvit sekä 5 – 6 
eri sorttia pikkuleipiä. Lopuksi vielä 
tupakit suuhun, kuka poltti.

Olimme ihmeissämme, kun muistim-
me oman maamme korttiaikaa.

Syötyämme ja juotuamme saimme 
tutustua taloon, ja huomasimme eräässä 
isossa salissa noin 50 -  60 virolaista 
miestä, jotka kertoivat saapuneensa 
Ruotsiin moottoriveneellä Virosta ja 
olevansa nyt mainitulla parakilla met-
sätöissä sekä ansaitsevansa hyvin. Viro 
ja suomenkieli soveltuvat hyvin yhteen, 
joten voimme jutella kohtalaisen hyvin 
keskenämme. 

Ajattelimme Jaskan kanssa, että kun 
yö koittaa, niin hiivimme rantaan ja jat-
kamme matkaamme kotiin. Sanoimme 
ajatuksemme julki virolaisille, mutta 
he sanoivat, että on turha yrittää, koska 
iso saksalainen paimenkoira (jonka 
tullessamme näimme) pitää huolen siitä, 
että kukaan ei pääse poistumaan yöllä 
alueelta.

No, se siitä. Noin tunnin istuttuamme 
ajoi pihaan useampikin henkilöauto 

sekä yksi linja-auto. Ei kulunut aikaa-
kaan, kun meidät käskettiin huoneeseen, 
jossa istui 4 – 5 korkeata herraa, jotka 
tunsimme poliiseiksi. Kaikki henki-
lötiedot otettiin ylös. Tulkkinamme 
toimi herttainen Helsingin rouva, joka 
miehineen tuli mukanamme. Samainen 
rouva toimi tulkkinamme koko sen 
ajan, minkä viivyimme Ruotsissa, noin 
kymmenen päivää.

Vene takavarikoidaan
Seuraava tehtävämme oli mennä 

veneeseen ja luovuttaa se ruotsalaisten 
haltuunsa siksi, kunnes saisimme luvan 
jatkaa matkaamme takaisin.

Astelimme, minä, Jaska, rouva sekä 
poliisit takaisin rantaan. Muistin, että 
piilotin eräältä inkeriläiseltä saamani 9 
mm:n Ukko-Mauser -pistoolin öljysäi-
liön taakse. Rantaan saavuttuamme oli 
siellä jo 10 – 15 muuta miestä, jotka 
asettelivat veneen nostolaitteita paikoil-
leen ja meinasivat nostaa veneen ylös 
maihin. Nähdessäni homman kielsin 
jyrkästi noston, sekä selitin, että meillä 
oli Suomen puolella silakkaverkot me-
ressä ja ne pitää nostaa, eikä venettä. 
Ylösotto jäi. Veneeseen mennessäni 
huomasin, että mainitsemaani asetta 
oli siirretty. Kysyttäessä, oliko meillä 
ampuma-asetta matkassamme, vasta-
sin (kun huomasin tapauksen), että on 
meillä joskus kalastusmatkalla ollut 
ase, mutta en tiedä, onko se nyt mat-
kassa, mutta katsotaan, ja sieltä se ase 
ilmaantuikin, ja eräs poliiseista heitti 
sen taskuunsa panoslippaineen. 

Kävelimme taas ylös rakennukseen, 
jossa jo kaikki inkeriläiset oli istutettu 
linja-autoon ja me perässä. Eräs po-
liiseista tuli mukaamme kuljettajan 
lisäksi. Oli pimeää, kun auto starttasi. 
Ajattelimme Jaskan kanssa, että nyt on 
tilaisuus loikata auton takaosasta maan-
tielle, mutta pahaksi onneksi ei autossa 
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ollut takaovea ja niin jatkoimme matkaa 
kovaa vauhtia. Huomasimme henki-
löauton, joka ajoi aivan perässämme. 
Ainoastaan tien mutkassa henkilöauton 
valokiilat leikkasivat kauas synkkään 
metsään.

Noin puolen tunnin ajomatkan jäl-
keen automme pysähtyi erääseen lii-
kekeskukseen Stuggård-Gävle välille. 
Autoomme astuivat mies ja nainen 
käsissään isot paperipussit, joissa oli 
karamelleja sekä pikkuleipiä sekä myös 
omenia. Otettuamme polttoainetta 
jatkoimme taas matkaa noin ¾ osaa 
tuntia. Automme pysähtyi taas erääseen 
isohkoon keskukseen, jossa oli myös 
oma kirkko ja erillinen rukoushuone. 
Jouduimme jonkun ison rakennuksen 
pihaan, josta meidät ohjattiin sisälle ja 
ihme ja kumma: samat lotat taas kah-
vipöytineen! Millä he olivat sinne ehti-
neet, oli arvoitus. Täällä me yövyimme, 
mutta ennen nukkumista koottiin kaikki 
lapset huoneen perälle, jota iso pysty-
kamiina lämmitti. Täällä pienokainen 
toisensa jälkeen riisuttiin sekä puettiin 
uusiin tuliterä alusvaatteisiin, uuteen 
pukuun, uusiin päällysvaatteisiin sekä 
vielä uusi valkea kaninnahkainen tur-
kislakki päähän sekä monot jalkaan. 
Eipä olisi enää samoiksi ryysyläisiksi 
tuntenut, mitä olivat puoli tuntia sitten 
olleet. Myös aikuiset saivat uudet alus-
vaatteet. Kuulin, että Ruotsin Punainen 
Risti oli nämä lahjoittanut pakolaisille. 
Myöhemmin sai myös Jaska uudet 
alusvaatteet sekä pitkän päällystakin 
sekä turkislakin.

Jaska hermostui
Ilta meni seurustelun merkeissä, kun 

toverini sanoi, että hänellä on sellainen 
olo, että tarvitsisi mennä pihanperälle 
käymään (veeseessä). Se järjestyi, mutta 
kaksi aseistettua virkamiestä seurasi tii-
viisti tuntumassa. Olimme kuin vankeja 

ja sekös rupesi harmittamaan Jaskaa, 
joka oli muutenkin vähän hurjapää.

Tultuamme takaisin huoneeseen, oli 
meillä Suomesta ostettua Jaloviinaa 
neljä pulloa. Niitä ei ollut otettu meiltä 
pois. Menimme Jaskan kanssa yläker-
taan, jossa oli eräänlainen parveke. 
Avasimme yhden pullon sekä otimme 
pikkuiset sievät näkäräiset, ja niin kävi, 
että laulunääntämme rupesimme kokei-
lemaan. Aluksi hiljaa ja sitä mukaa, mitä 
enempi maistoimme, aina laulu ja puhe 
kiihtyi. Ei kestänyt kaukaakaan, kun ovi 
aukeni ja kaksi virkapukuista työntyi 
sisään. Aluksi he katselivat ja ihmette-
livät mistä ääni kuului. Huomattuaan 
meidät parvekkeella, työntyivät he ylös. 
Tämän huomattuaan otti Jaska tuolin ja 
heitti sen kovalla voimalla toisen äijän 
päätä kohti, mies väisti ja tuoli meni 
alakertaan särkyen pirstaleiksi. Tästä 
alkoi eri leikki, jolta minä säästyin. 
Loppujen lopuksi mentiin rinnatusten 
inkeriläisten viereen lattialle maata, 
oikealle siskonpetille ja heräsimme 
vasta seuraavana aamuna pää kipeänä. 
Seurasi ruokailu ja aamukahvi, jonka 
jälkeen ajoi pihaan kuorma-auto, johon 
rupesimme lastaamaan keittiökalustoa 
ym. tavaraa. Oli kymmenen astetta 
pakkasta. Ymmärsimme, että taas tuli 
muutto, mutta ei sentään pidemmälle 
kuin 5 – 600 metriä. Inkeriläisperheet 
kävelivät sinne oppaan saattamina. Me 
tulimme autossa perässä Jaskan kanssa. 
Meidät siirrettiin mainittuun rukous-
huoneeseen. Sen vieressä oli sauna, 
jonne meidät vietiin ensin. 

Kylmä sauna ja 
kovakourainen 
saunottajarouva
Saunalta paikka ei kyllä alkuunkaan 

vaikuttanut, koska ei saanut lainkaan 
löylyä. Kylmä oli koko saunassa. Ensin 
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naiset ja lapset, sitten miehet. Pukuhuo-
neen ja saunan välisellä ovella oli lää-
käri tulkkimme kanssa. Jokainen joutui 
näyttämään pyllynsä, sekä avaamaan 
suunsa auki. Lääkäri katsoi kurkkuun, 
peilaili ja katseli. Tiedot merkittiin 
paperille. Me Jaskan kanssa pääsimme 
ilman valkopukuisen tarkastusta saunan 
puolelle, missä heilui eräs naikkonen 
valkoisessa saunottajan puvussa ja toi 
meille kaksi peltiastiaa. Toinen oli jal-
koja varten, ja toinen, jossa oli lämmintä 
vettä ja saippuaa, pantiin viereemme 
penkille. Pesimme ensin jalkamme ja 
sitten muun kropan. Saunottaja tuli 
Jaskan luo, otti harjan ja saippuaa sekä 
ryhtyi pesemään Jaskan selkää. Silloin 
kuului huuto: ”Älä saa..na kraavi koko 
selkänahkaa pois!” Kyllä tekikin kipeää, 
kun nainen juuriharjalla pesi selkää. 
Suihku oli kyllä aika piristävä. Se olikin 
ainoa kiitoksella mainittava asia koko 
saunassa. 

Rukoushuoneelle päästyämme saim-
me taas maittavaa ruokaa koko vatsan 
täydeltä. Huoneessa oli pitkä pöytä, 
jonka pääpuolessa oli vasemmalla piano 
ja oikealla urkuharmoni. Naisilla oli eri 
huone makuukamarina ja miehillä eri. 
Samat lotat vaan pyörivät ympärilläm-
me. Syötyämme menin harmonin luo, 
minne kokoontui koko sakki. Naiset 
aloittivat virsikirjan virrellä ”Sun hal-
tuus rakas isäni” ja minä säestin. Ei voi 
kuvata, miten kiitollisia he olivat täpä-
rästä pelastumisestaan. Meitä he pitivät 
sankareina, sillä ruotsalaiset ilmoittivat 
tullessamme tuulen nopeuden olleen 22 
sekuntimetriä, ja Vestan kohtalon.

Aika kului rattoisasti kolmen meistä 
huolta pitäneen ruotsalaistytön seurassa. 
Ihmettelimme, miksi he viitsivät olla 
meidän kanssamme pitkät illat. Heillä 
oli äänilevy, jonka tahdissa iltaisin 
tanssimme, vaikka he vähän pelkäsivät, 

sillä paikka oli enempi pyhitetty. Mitään 
vartijaa ei meillä enää ollut.

Kuulustelut Gävlessä
Näin jatkui toista viikkoa, kunnes 

eräänä päivänä tuli ilmoitus, että seuraa-
vana päivänä kello 9.00 olisi kapteeniin 
(siis minun) oltava valmiina Gävleen 
lähtöä varten. Seuraavana päivänä olin 
täsmälleen klo 9 valmiina, mutta ihmet-
telin, kun ei mitään kuulunut. En silloin 
vielä huomannut, että Ruotsin kello on 
tunnin jäljessä meidän kellostamme, 
mutta sekin asia järjestyi, kun klo 10 
astui poliisipäällikkö huoneeseen ja 
ilmoitti, että nyt lähdetään. Kävelimme 
joku sata metriä asemalle, jossa nou-
simme sähköjunaan, joka oli erittäin 
siisti. Kaikki loisti kuin peili. Istuin ko-
missaariin viereen vanhat ryssän turkit 
päälläni. Ihmiset, jotka tulivat junaan, 
nostivat kätensä ohimolleen tervehtien 
poliisipäällikköä, jolla oli valkea turkki 
kullattuine merkkeineen. Ohi mennes-
sään kaikki yleensä käänsivät päänsä 
taaksepäin ja luin heidän katseestaan, 
että mikä Venäjän vanki nyt on pidätetty 
– sillä olin tosiaan sen näköinen.

Gävlen asema tuli tuossa tuokios-
sa ja nousimme junasta ja läksimme 
kävelemään rinnakkain kohti suurta 
rakennusta, joka oli sataman varrella. 
Näin erään suomalaisen laivan ottavan 
lastia uumeniinsa. ”Iso kaupunki”, sa-
noi saattajani puhtaalla suomenkielellä. 
”Niin on”, vastasin. Siihen meidän kes-
kustelumme loppui. 

Nousimme portaat toiseen kerrok-
seen, jossa huomioni kiintyi nuoriin tyt-
töihin, joita oli paljon ja joka paikassa, 
kaikilla golf-housut yllään sekä kirjavat 
ruutuiset sukat ja monot. Menimme 
toimistoon, jossa oli suomenkielinen 
tulkki. Asiat selvitettiin, nimi alle pa-
periin ja niin läksimme laskeutumaan. 
Huomasin toimistossa, että samainen 
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Ukko-Mauser käärittiin pakettiin, 
panokset kirjekuoreen sekä pantiin 
salkkuun. Alas tullessamme sanoin 
saattajalleni, että en uskalla tällaista 
asetta ottaa mukaani Suomeen, sillä siitä 
tulisi vaan selkkausta viranomaisten ja 
minun kesken.

Sanoin tämän siksi, että kuulin, että 
meidät Jaskan kanssa lähetetään kotiin 
Tornion kautta tai jossain kauppalaivas-
sa, sillä veneellä emme pääsisi, koska 
mittari näytti 22 pakkasastetta. Menim-
me takaisin yläkertaan, jonne jätimme 
aseen ja panokset, joista sain kuitin. 
Taas jatkoimme matkaa alas rappuja. 
Oven edessä odotti musta poliisiauto, 
jossa oli kolme poliisia. Istuin taakse 
kunniapaikalle kahden poliisin väliin ja 
matka kohti majapaikkaamme alkoi. En 
ole koskaan tällaisessa kyydissä ollut. 
Tie oli suora kuin viivoittimella vedet-
ty, nousuja, laskuja, asfalttitie. Mittari 
näytti kojetaulussa 120 – 130 km/t koko 
matkan ajan.

Pian porhalsimme rukoushuoneen 
pihaan. Menin syömään viimeistä ate-
riaa tällä matkallani Ruotsissa. Lotat 
häärivät matkaeväiden kanssa. Niitä 
kertyi iso korillinen, usea kilo voita, 
makkaraa, leipää, juustoa, tomaatteja, 
omenoita, karamelleja sekä tupakkaa.

Meidän vielä syödessämme polii-
sien vartioimina, laittoivat lotat salaa 
taskuihimme useampia hajusaippuoita. 
Autossa jo istuessamme juoksi eräs neiti 
ja painoi lämpöisen karvalakin päähäni 
sekä kaulaliinan kaulaani. En tiennyt 
miten olisin häntä kiittänyt. Olisin an-
tanut pienen suukon poskelle, jos olisin 
tohtinut.

Paluumatkalle
Taas jatkui matkamme Jaskan kanssa 

kohti Stuggårdia, olimme menossa kat-
somaan miltä meri näytti. Saavuttuam-
me rantaan näimme, että vene oli maissa 

virolaisveneiden rinnalla, sekä että 
meri oli jäässä noin 300 metriä. Herrat 
kysyivät mitä tekisimme. Sanoin vain, 
että vene mereen ja lähdemme. Tarkas-
timme polttoainevarastomme sekä pyy-
simme täydennystä, minkä saimmekin. 
Käänsimme veneen ympäri. Keulaan 
kiinni köysi, joka ulottui avomerelle. 
Kymmenen miestä kelasi venettä su-
laan veteen. Työ onnistuikin niin hyvin, 
että iltahämyssä vene oli avomeressä. 
Tuuli taas aika ankarasti, kun laitoin 
moottorin käyntiin. Muistan miten koko 
virkavallan edustajisto heilutti meille 
lakkejaan veneemme irtautuessa sekä 
suunnatessa kohti koillista eli Suomea.

Tuuli puhalsi idästä navakasti. Pak-
kasta oli edelleen 22 astetta. Tutkimme 
merikorttia sekä peilasimme taitomme 
mukaan. Kartta näytti matalaa, ka-
rikkoista vettä. Ehdotin Jaskalle, että 
otetaan enemmän itään, että saadaan 
ajaa päin tuulta, jolloin vettä ei tule niin 
pahasti veneeseen, sillä kaikki pressun 
päälle tullut vesi jäätyi. Olimme peräsi-
messä neljä tuntia vuorollamme. Oli 
niin kylmä, että karvalakkimme jäätyi 
silmäkarvoihin kiinni, sillä täytyi katsoa 
eteensä yli kajuutan, koska lasit olivat 
jäätyneet. 

Olimme ajaneet noin 24 tuntia. Ru-
pesin arvelemaan, että varmasti pian 
loppuu polttoaine, koska emme luul-
leet näin kauan viipyvämme merellä. 
Jaska nousi kajuutan päälle seisomaan 
ja ilmoitti, että kaukana edessä näkyy 
joku laivan masto tai muu sellainen. 
Olin jo neljä tuntia ajanut päin kaakkoa, 
sillä arvelin, että kaikkein nopeimmin 
saadaan kiinni Ahvenanmaan saaristo. 
Siinä arvelinkin oikein. Minulla oli 
kymmenen litran astia petrolia piilossa 
kajuutassa. Rautaisannos, jonka nyt 
laskin tankkiin. Ajoimme kohti Jaskan 
huomaamaa pistettä. Kaksi tuntia ajet-
tuamme totesimme, että tämä piste oli 
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eräs Ahvenanmaan pikku ulkosaari, jos-
sa oli pieni kalastajamaja. Saavuimme 
illalla vuorokauden ajettuamme tälle 
saarelle. Ensi töiksemme hakkasimme 
kirveellä veneemme jäistä puhtaaksi, 
sillä vene oli enää 10 – 15 senttiä veden 
yläpuolella päästyämme saareen. Työn 
tehtyämme veneemme nousi taas nor-
maalikorkeudelle.

Yö hatarassa mökissä
Nyt vasta uskaltauduimme tutkimaan 

saarta. Pääsimme sisälle, sillä ovi oli 
auki. Majassa oli pieni kivistä tehty 
takka, jonka äärellä heti rupesimme 
kahvinkeittopuuhiin. Joimme ja söimme 
itsemme kylläisiksi. Ajattelimme yöpyä 
majassa. Mökki oli kyllä niin hatara, 
että olisi voinut joka puolelta heittää 
karvalakkinsa seinän raosta ulos, mut-
ta ei auttanut, laitoimme vaatteemme 
kuivumaan, vedimme tupakkasauhut, 
tarinoimme sekä vaatteiden kuivuttua 
painuimme sängyntapaiseen, jossa 
oli hiirien puluttamaa sammalta. Nu-
kuimme vilusta välittämättä aamulla 
kymmeneen asti.

Seuraavana päivänä rupesimme tutki-
maan vähän asuntoamme ja löysimme 
muutaman litraa petrolia, jota ilman 
emme olisi päässeet jatkamaan mat-
kaamme. Aterioimme, tupakoimme ja 
ajattelimme mitä tekisimme. Tulimme 
siihen johtopäätökseen, että meidän on 
parasta yrittää Isoon Klindiöön. Sinne 
riittää polttoainetta, ja niin riittikin. 
Ison Klindiön ranta oli vielä sulana. 
Nousimme maihin. Saaressa oli erään 
taiteilijan huvila. Sisään emme pääs-
seet ilman kirvestä. Sisään oli mentävä 
ja menimmekin. Istuimme taas aikaa 
tappamassa, söimme ja joimme hyvästä 
lottien lahjoittamasta varastosta. Taas 
löysimme etsimämme - viisi litraa pet-
rolia priimuskeittimen vierestä. Yön 
vietimme huvilassa. Laitoimme aamulla 

pöydälle lapun, jossa kiitimme yösijasta 
ja petrolista. Laitoimme oven kiinni 
sekä jatkoimme matkaamme Isokarin 
majakalle Uudenkaupungin edustalle, 
jossa jääesteet tekivät jo kiusaa. Pää-
simme kuitenkin sinne. 

Isokarin majakalle
Taas säiliö oli tyhjä. Mikä nyt eteen? 

Petroli oli kortilla. Vaelsimme hiljaisina 
poikina rannasta ylös majakkamesta-
rin rakennukselle, joka oli tornin alla. 
Meillä oli samanlaiset venäläiset turkit 
kummallakin yllä ja myös samanlaiset 
karvalakit Olimme viluisia ja nälkäi-
siä. Oveen koputettuamme kuulimme 
äänen: ”Sisään”. Astuimme sisään 
sekä rupesimme tarinoimaan kaikkia 
asioita. Matkaamme emme kuitenkaan 
ilmoittaneet, mistä tulemme ja mihin 
menemme. Raumalle sanoimme mat-
kamme olevan sekä ilmoitimme, että 
polttoainetta on niukasti. Tähän majak-
kamestari keksi keinon. Saarella asui 
myös luotseja, joilla mahdollisesti olisi 
petrolia. Saimmekin eräältä luotsilta 20 
litraa, johon määrään olimme kovasti 
tyytyväisiä. Sen turvin laskimme pääse-
vämme Pyhämaahan. Saimme kuumaa 
hernerokkaa, mikä maistui erinomai-
selta. – Että kiitos vaan, jos satutte tätä 
lukemaan!

Pääsimme myös ylös majakkaan, 
josta aukeni laaja näköala. Tutkimme 
sieltä kiikarilla jääesteitä, joita näytti 
ulottuvan aika kauas merelle. Enempään 
ei ollut aikaa, sillä matkaa oli jatkettava, 
jos mieli päästä kotiin joskus ennen ke-
vättä. Ajoimme kierrellen ja kaarrellen 
jäiden mukaan kohti Raumaa koko päi-
vän. Otimme taas illalla suunnan maihin 
ja pääsimme Pyhämaan Kammelan ky-
län edustalle. Ajoimme veneemme jään 
reunaan ja löimme tuuran lujasti jäähän. 
Sidoimme veneemme tuuraan ja läk-
simme astelemaan kohti rantaa, jonne 
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oli noin puoli kilometriä. Rannassa oli 
kalastajatorppa, jonne pääsimme sisälle. 

Yösija tiukassa
Torpassa isäntä paikkasi verkkoa, 

emäntä pesi astioita ja noin 20-vuotias 
neitonen parsi sukkia. Esitimme asiam-
me, olimme yösijan ja nukkumisen 
tarpeessa, sekä että makaisimme vaikka 
pöydän alla, jos ei muualta tilaa löydy. 
Tällaisia asioita ei kannattanut tässä 
taloudessa lainkaan esittää, sillä kaikki 
oli mahdotonta. Isäntä sen kun vaan 
esteli ja esitti, että muutaman sadan 
metrin päässä on isoja taloja, menkää 
sinne. Ei auttanut muu kuin lähteä 
talsimaan. Isäntä kait pelästyi meidän 
ryssänturkkejamme ja ajatteli, että kait 
nuo jotain puskaryssiä ovat. Eikä se 
ollut ihmekään, sillä olimme partaisia 
ja mustia kuin riihipirut.

Jatkoimme taas matkaamme pitkin 
maantietä ja tosiaan, suuri valaistu talo 
tuli eteemme oikealta. (Nimeä en viitsi 
mainita). Astuimme sisään muina mie-
hiä ja päätimme, että täällä kyllä yövy-
tään vaikka emännän vieressä. Isäntä oli 
poissa kotoa. Kotona olivat ainoastaan 
emäntä sekä 10-vuotias poika. Esitimme 
asiamme, mutta huonolla menestyksel-
lä. Tarinoimme vielä pitkään ja lopuiksi 
tuli puhe emännän sukulaisista. Lopulta 
selvisi, että emännän sisar on emäntä-
nä omassa kylässämme. Nyt emäntä 
käski sanomaan suoraan, mitä miehiä 
olemme. Selvitimme syntyperämme ja 
emäntä uskoi meitä. Hän laittoi illalla 
myöhään perunakattilan tulelle, paistoi 
sianlihaa, keitti kahvia ja meitä pidettiin 
kuin herroja. Ajoimme partamme. Soi-
tin puhelimella kotiin, ja kerroin, että 
poika on vielä tallella.

Nukuimme ensi kerran lämpimässä 
pehmeässä vuoteessa pitkästä aikaa. 
Taas aamulla oli kova polttoaineen 
hankinta edessä. Saimme sitä kaupasta, 

sillä lupasimme lähettää petrolikupon-
git myöhemmin, niin kuin teimmekin. 
Tunnin käveltyämme olimme taas 
moottoriveneellämme.

Ajettuamme jäissä koko päivän, 
saimme maayhteyden noin viiden ki-
lometrin päässä kotoamme. Kesällä 
matka kestää tunnin, nyt koko päivän. 
Veneestä läksimme patikoimaan kotiin 
paksussa lumessa. Kotiin saavuttuamme 
olimme väsyneitä poikia. Tarinoita riitti 
iltamyöhään. Makeiset ja muut tuomi-
set maistuivat, sillä lapset eivät olleet 
koskaan aikaisemmin saaneet makeisia.

Seuraavana päivänä läksimme poru-
kalla nostamaan venettä maihin. Otim-
me hevosen, taljan ja muut tarvittavat 
vehkeet. Vene oli tosi raskas, sillä se oli 
yhtenä jääkasana. Kaikki ihmettelivät 
näkemäänsä. Kotiin tultuamme laskes-
kelimme matkan kannattavuusseikkoja. 
Tuloja oli 19 000 mk ja kaikki menot 
yhteensä 17 750 markkaa. – Ei tämä lyö 
leiville, ja päätimme siksi seuraavalla 
kerralla olla viisaampia. 

Kuulusteluihin  
Rauman poliisi- 
laitokselle
Talvi meni pikkuhiljaa, kunnes kevät-

aurinko rupesi kurkistelemaan pilvien 
raosta. Se sai taas mielemme virkeiksi. 
Olin kevätauringon paisteessa huhti-
kuun alussa paikkaamassa rysää. Mieli 
oli hyvä, koska taas tulisi kesä ja kärpä-
siä, ja olisi taas ystäviä. Näitä ajattelin 
paikatessani siikarysää, kun koiramme 
Nalle otti kovan haukun. Vilkaisin ky-
lään päin ja näin kahden miehen, joilla 
oli mustat sadetakit yllä sekä salkut kai-
nalossa, tulevan suoraan minua kohti. 
Arvasin kyllä heti mitä miehiä herrat 
olivat. (Meiltä kylään on kaksi kilomet-
riä niin sanottua kinttupolkua, jota ei voi 
ajaa edes pyörällä.) Tulijat tervehtivät. 
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Lyhyempi mies nosti hattuaan, tarttui 
käteeni sekä esitteli itsensä: ”Tuomari 
se ja se Turun Valtiollisesta poliisista. 
Olisi herra Aarne Virtaselle vähän asiaa, 
jos saisi jutella.” ”Täsä mää olen, jutel-
kaa te mitä tykkäätte.” ”Olisiko mitään 
mahdollisuutta keskustella missään 
yksinäisessä huoneessa?”, sanoi toinen 
herroista. ”Kyl tääl sellainenkin kamari 
löytyy, et se käy.” 

Menimme peräkamariin, jossa mai-
nittu herra avasi salkkunsa ja otti kä-
teensä paperipinkan, avasi jonkun sivun 
ja virkkoi: ”No niin, asia koskee teidän 
Ruotsiin tekemäänne matkaa, joka ta-
pahtui silloin ja silloin. Eräs rouva on 
nähnyt teidän lähtevän silloin ja silloin 
lastina pakolaisia. Tätä asiaa ei voi 
enää kieltää, koska silminnäkijä on näin 
jutellut. Tällainen teko on rangaistava 
sekä lainvastainen. Asian pitäisi olla 
aivan selvä.”

Vastasin, että asia on myös minun 
puoleltani niin selvä, että en ymmärrä, 
mitä te oikein juttelette. Täytyy vissin 
olla joku väärinkäsitys, sillä en mnää 
missä ol ollu, enk uskallakka sellaist 
ajatellakka, kovat pakkasetki ollu. Se o 
varma ollu joku toine miäs, ehk mnuu 
velipoik.” ”No, se voi olla mahdollista. 
Onko velimiehenne jossain kaukana-
kin?” ”Vast se o ollu kymmene vuatt 
haudas.” Tästäkö herrat kimpaantuivat 
ja sanoivat: ”Olemme tutkineet mootto-
riveneen, sillä on liikuttu talvella aivan 
varmasti. Laittakaa nyt heti paremmat 
vaatteet päällenne, ottakaa yleisosto-
kortti, parranajovälineet ym. taskuunne 
ja lähdetään. Meillä on auto kylässä. 
Ajamme Raumalle, sieltä Turkuun ja 
jos ei tietoa tipu, niin sitten Helsinkiin. 
Siellä on Valpon päämaja, että kyllä tie-
dot tulevat, jollei hyvällä niin pahalla.”

Lähtiessäni sanoin Ailille, että kyllä 
minä taas pian saavun, kunhan kerkiän. 
Tulimme kylään, jossa oli auto ajurei-

neen. Ajattelin, että mitä pirua minä 
niille jätkille keksin, mutta saa nyt 
nähdä, miten rupeaa käymään. Istuin 
autoon, joka tuossa tuokiossa kiidätti 
meidät Raumalle. Rauman poliisilaitok-
sella Rauman poliisit ihmettelivät mitä 
minä siellä teen, koska en ole koskaan 
edes humalapäissäni sinne joutunut. 
Jouduin odotushuoneeseen, josta minut 
käskettiin seuraamaan herroja. Minut 
vietiin huoneeseen, jossa istui laiturilla 
näkemäni naikkonen. Tältä kysyttiin, 
tunsiko hän varmasti minut kyseiseksi 
ajuriksi. Hän vastasi: ”Melko varmaan”. 
Minulta kysyttiin: ”Tunteeko herra 
Aarne Virtanen tämän rouvan?” ”En ole 
koskaan edes elokuvissa tämän näköistä 
hahmoa nähnyt.” Kysymys: ”Aarne Vir-
tanen, puhutteko totta?” Vastasin: ”Eh-
dottomasti.” ”Tulette huomenaamulla 
klo 9.00 uudelleen samaan paikkaan. 
Otamme selvää, kuka on käynyt Teidän 
veneellänne Ruotsissa.”

Yövyin Raumalla ja seuraavana päi-
vänä klo 9.00 olin taas poliisilaitoksella. 
Minulle sanottiin, että olemme koetta-
neet ottaa asiasta selvää, mutta valitet-
tavasti emme ole onnistuneet. Saatte 
lähteä kotiin toistaiseksi. Vastasin: ”En 
ole tänne omasta tahdostani tullut, enkä 
myöskään omalla kustannuksellani läh-
de, ei ole rahaa. (Matka kotiin maksoi 
45 mk). – No, me tuomme, ja niin pääsin 
lähelle kotia Valpon herrojen tuomana ja 
näin päättyi tämä talvinen touhu. Mutta 
eteenpäin elävän mieli. 

Kesä 1945 ja uudet 
matkat Ruotsiin
Kesä 1945 saapui kauniina ja lämpöi-

senä. Kalastimme ja välillä kylvimme 
pienet peltotilkkumme. Niin on pakko 
tehdä, jos meinaa elää ja huolehtia 
perheestään. Ei ole hauskaa, kun on 
ainainen puute rahasta, vaikka yöt 
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päivät heiluu hommissa. Väliin tulee 
mieleen, että mitä tästä tulee. Jos jonkun 
markan saa, sillä on heti sata paikkaa. 
Pyydykset maksavat paljon, mutta eipä 
ole enää montakaan kalastajaa. Ei kerta 
kaikkiaan kannata. Siksi täytyy olla 
jokin sivutulo. Tätä me Jaskan kanssa 
monta kertaa järkeilimme ja tulimme 
siihen tulokseen, että yrittää pitää, käy 
kuinka käy.

Olimme taas tapamme mukaan Rau-
malla silakkaa kiloittain myymässä. Os-
tamaan tuli eräs vanhahko rouva, arviol-
ta 55 - 60-vuotias. Rouva kutsui minut 
kotiinsa, joka oli Rauman Nahkatehtaan 
vieressä. Hänen miehensä oli töissä 
tehtaassa. Noudatin kutsua. Kahvit juo-
tuamme sain kutsun ruokapöytään, sillä 
rouvan mies saapui syömään. Kiitin 
kutsusta ja noudatin kehotusta, mutta en 
oikein tiedä mikä oli, mutta pala takertui 
kurkkuuni. Ruoka oli nimittäin aitoa 
venäläistä hapankalia, josta en kerta 
kaikkiaan tykännyt. Syötyämme rouva 
kertoi huolistaan, ja arvannette, mitä 
ne olivat. Suostuin ottamaan 20 hengen 
lastin ja sovittiin, että viikon päästä 
tulisin toisesta Petäjäksestä hakemaan 
mainitut ihmiset määrätystä laiturista.

Seuraavan viikon lauantaina klo 
15 lähdimme pienemmällä moottori-
veneellä Raumalle. Matkalla eräässä 
niemessä tuli vastaan valtion VMV IV 
-vene suunnaten matkansa ohitsemme 
toverini Jaskan laituriin. Ihmettelim-
me, että mitähän nyt on tekeillä. Joku 
on kait vuotanut tietoja. Otimme heti 
kurssin mainittuun niemekkeeseen 
sekä soitimme eräästä talosta kotiim-
me. Selitin puhelimitse Ailille, että älä 
hermostu, vaikka sinne tulee melko 
varmasti herroja maitoa hakemaan. Hän 
sanoi, että tuolla rannassa ne jo häärivät 
poislähdön aikeissa. Kysyivät minua ja 
Jaskaa. Jatkoimme matkaa Petäjäkseen 
ja ihmettelimme, että missä on vuoto. 

Raumalta saimme toisen veneen, sillä 
emme uskaltaneet yhdellä veneellä 
viedä 20 henkilöä kotiimme. Sovim-
me, että minä lähden puolitoista tuntia 
aikaisemmin tarkastusajolle tyhjän 
veneen kanssa. Meidän oli määrä yhtyä 
Mansikkakarissa, siis puolimatkassa. 
Ajoin suuntaan Hylkikari - Santakarin 
majakka - Rihtniemen kärki - Mustaojan 
kari – Hanhinen - Mansikkakari. Jos 
olisi ollut jotain vaaraa, olisin valomer-
keillä tiedottanut toverilleni. Mitään en 
kuitenkaan havainnut, ja niin yhdyimme 
Mansikkakarissa ja ajoimme kotiin. 
Emme kuitenkaan suoraan, sillä mat-
katavarat oli vietävä erääseen saareen. 
Mieleemme tuli, että koska muutkin 
kalastajat ajelivat saman asian vuoksi 
rapakon yli suuntanaan Hudiksvall, ja 
koska Gävlen seudut jo polttivat jalko-
jamme, yritämme mekin Hudiksvallin 
seuduille. Ostimme sitä varten noin 20 
jalkaa (6 m) pitkän soutuveneen, jonka 
ajattelimme kiinnittää ison veneen pe-
rään ja lastata matkatavaroilla.

Valpo yrittää seurata
Suoritimme matkavalmistelut erittäin 

varovasti, sillä tiesimme, että Valpon 
pikavene risteilee Rihtniemen kärjessä. 
Rannassa ennen lähtöä laitoimme 200 
litraa vetävän polttoainesäiliön kajuutan 
etuosaan ja putket siitä suoraan konee-
seen. Takatankin täytimme bensiinillä. 
Köytimme veneen ulkopuolella olevan 
pakoputken ympärille tavallisen säkin 
ja kastelimme sen merivedellä. Tämä 
märkä säkki esti ääntä kuulumasta sataa 
metriä kauemmaksi.

Kauniin sään vallitessa läksimme 
matkaan. Olimme myös ottaneet mu-
kaan tilapäisen WC:n, sillä edellisellä 
kerralla olimme huomanneet, miten 
tärkeä tämä kapistus oli. Valitsimme tä-
hän tarkoitukseen 20 litran terva-astian. 
Matkaamme tuli myös kolme nuorta 18 
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– 20-vuotiasta koulutyttöä sekä kaksi 
samanikäistä poikaa. Rihtniemen kär-
jessä näimme kyllä Raumalta päin tulos-
sa olevan moottoriveneen, vaikka kello 
oli jo noin 22. Vene rupesi seuraamaan 
meitä. Lisäsin kaasun pohjaan ja ajan 
mittaan vene häipyi näköpiiristä, sillä 
hidaskulkuisempana se ei pystynyt seu-
raamaan meitä. Tunsimme kyllä tämän 
veneen erään kalastajan veneeksi. Ve-
neessä oli silloin kaksi Valpon miestä, 
jotka yrittivät pidättää meidät. Tämän 
kuulimme jälkeenpäin Valpon omista 
pöytäkirjoista. Kuulimme senkin, että 
kyseinen kalastaja, entinen poliisi, toimi 
silloin Valpon kätyrinä, eli vasikkana 
nauttien palkkansa Valpon maksamana. 
Istui kalastajien parissa urkkien tietoja, 
joita kukaan ei ymmärtänyt. Toimii 
vielä tänä päivänä kalojen myyjänä 
Rauman torilla.

Otimme suunnan kohti Hudiksvallia, 
suunnilleen länsiluoteeseen, ja kohti 
Hälsön saarta. Oli kaunis päivä. Tuulta 
ei ollut juuri nimeksikään. Olimme 
ilman paitaa. Jaska oli taas toverinani. 
Paistattelimme päivää auringon pais-
teessa. Nuori neitonen soitti haitaria ja 
me pojat sen kun lauloimme. Meillä oli 
aina 6 – 7 pulloa Jaloviinaa näkäräisiä 
varten ja siltä varalta, että uni yrittäisi 
yllättää paluumatkalla. 60 tunnin val-
vominen alkaa nimittäin kovasti painaa 
silmissä. Emme ryypänneet koskaan 
matkalla. - Eri asia sitten on, mitä teim-
me maissa. 

Tervarengas
Päivällä klo 12 - 13 huomasimme, 

että eräällä neitosella oli varmaankin 
jokin hätä. Sanoimme, että ei täällä 
tarvitse mitään hävetä, sillä hätä on 
luonnollinen asia. Hame vaan ylös ja 
pylly astialle. Me koetimme katsella 
muualle, mutta täytyi meidän katsella 
myös eteenpäin. Näimme miten tyttö 

nousi astialta. - Pyöreä astian kokoinen 
tervainen jälki ympäri pyllyä. Emme 
huomanneet astiaa ottaessamme, että se 
oli vielä tuoreessa tervassa. Nytkös vas-
ta ilo alkoi. Annoin tytölle puolen litran 
pullon bensiiniä sekä valkoista trasselia. 
Huvittavinta oli miten yksi pojista – ty-
tön veli – pyyhki bensiiniin kastetulla 
trasselitupolla tytön pyllyn puhtaaksi. 
Suuri ruotsalainen laiva sivuutti meidät 
juuri keskellä Pohjanlahtea matkalla 
kohti pohjoisia satamia. Näytti siltä, että 
katselivat meitä kiikarilla.

Iltakahdeksalta rupesivat kiikarin 
linssissä näkymään Ruotsin ääriviivat. 
Päätimme, että vielä tunnin ajettuamme 
lastaamme ihmiset hinauksessa olevaan 
veneeseen ja annamme heidän soutaa 
maihin. Esitimme asian, mutta se ei 
sopinut alkuunkaan, sillä olimme heidän 
mielestään vielä liian kaukana maasta. 
Ajoimme vielä tuokion. Oli valoisa 
kaunis kesäyö, emmekä olisi halunneet 
ajaa rantaan. Noin kilometrin päässä 
rannasta sanoimme, että nyt menette 
toiseen veneeseen, tai käännämme ta-
kaisin Suomeen. Käskyä noudatettiin. 
Heitimme hyvästit ja suuntasimme 
keulan kohti kotia. Tämä oli kaikkein 
kaunein ja vaarattomin matka, minkä 
koskaan olimme tehneet. Seuraavat 
matkat olivatkin sitten seikkailurikkaita.

Jäljennän tähän Valpon kuulustelu-
pöytäkirjan ensimmäisen osan. Syytet-
tynä oli seitsemän henkilöä avunannos-
ta. Minä ja Jaska olimme pääsyytettyinä.

”Poliisitutkintapöytäkirja laadittu 
Valtiollisen poliisin Turun osaston toi-
mesta, K.p.t.k. n:o 170/46.

Valtiollisen poliisin Turun osastolle 
oli jo syksyllä 1945 Rauman seudulta 
kantautunut huhuja, että siellä melko 
säännöllisesti kuljetettiin salateitse 
Ruotsiin niitä Suomessa oleskelevia 
Sosialistisen Neuvostotasavallan Liiton 
kansalaisia, jotka eivät syystä tai toises-
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ta välirauhansopimuksen solmimisen 
jälkeen olleet palanneet takaisin koti-
maahansa. Tätä henkilösalakuljetusta 
koskeva valvonta ei kuitenkaan silloin 
johtanut salakuljetusta harjoittavien 
henkilöiden paljastumiseen.

Kuluvan vuoden elokuussa iltojen 
pimettyä alkoi mainittu salakulje-
tusliikenne uudelleen. Nyt – osaston 
valvontatoimenpiteet onnistuivat sikäli 
paremmin, että osasto tiedusteluteitse 
sai kosketuksen näissä henkilösalakul-
jetuspuuhissa mukana oleviin salakul-
jettajiin, saaden tietää näitä kuljetuksia 
useimmiten toimittaneen Pyhärannan 
Kukolan kylässä asuva kalastaja Aarne 
Virtanen ja Rauman maalaiskunnassa 
Hanhisten kylässä asuva kalastaja K. 
A. Jaska, joidenkin toisten kalastajien 
avustuksella. Lokakuun 14. päivänä 
sai Valtiollisen poliisin Turun osasto 
jälleen ilmoituksen, että Aarne Virtasen 
asunnolle Pyhärannan kunnan Kukolan 
kylään Suurniemi -nimiseen taloon ke-
rättiin inkeriläisiä, jotka heitä riittävän 
määrän sinne keräännyttyä, tultaisiin 
kuljettaman salateitse Ruotsiin. 

Tämän ilmoituksen osastolle saavut-
tua sai allekirjoittanut Valtiollisen polii-
sin Turun osaston ylimääräinen esitte-
lijä osastopäällikkö Y. Iiltä määräyksen 
yhdessä osaston etsivän A. L:n kanssa 
matkustaa Raumalle ja ryhtyä siellä 
sellaisiin toimenpiteisiin, että mainitut 
salakuljettajat itse teosta pidätettäisiin, 
sekä sen jälkeen ryhdyttävä sellaisiin 
toimenpiteisiin, jotka harkintani mu-
kaan asian selvittämiseksi osoittautuisi 
tarpeellisiksi. 

Etsivän kertomus:
Saman päivän iltana saavuttuamme 

Raumalle otin yhteyttä merivartiolai-
toksen alaisen, silloin Rauman satamas-
sa olleen vartiolaiva ”Auran” päällikkö 
kapteeniluutnantti Lempiäiseen pyytäen 
häntä virka-apuna varaamaan käytet-

täväksemme nopeakulkuisen moot-
toriveneen, jota saattaisimme tarvita 
salakuljettajia tavoitettaessa.

En seuraavana iltana vielä onnistunut 
saamaan lähempää selvyyttä salakul-
jettajien suunnittelemasta lähtöajasta, 
mutta oletin lähdön tapahtuvan vasta 
seuraavana iltana, koska saamieni tie-
tojen mukaan inkeriläisiä olisi vielä 
samana iltana ollut matkalla kalastaja 
AV:n asunnolle. Samalla sain kuulla, 
että kalastaja AV:n toimesta oli kuluvan 
vuoden elokuussa sekä syyskuussa 21 - 
22 päivän aikoina kuljetettu inkeriläisiä 
Ruotsiin.

Koska salakuljettajien suunnittele-
masta lähtöajasta ei ollut täyttä var-
muutta, sovin kapt.luutn. Lempiäisen 
kanssa siitä, että partioisimme vasta 
seuraavana yönä (15 - 16 päivien vä-
lisenä) ulkona merellä tavoittaaksem-
me salakuljettajat. Tämä toimenpide 
suoritettiinkin seuraavana yönä, mutta 
tuloksetta.”

Rouva ottaa jälleen  
yhteyttä kuljetusasiassa
Mutta älkäämme menkö asioiden 

edelle.
Raumalla asui vielä samainen rouva, 

jolla oli sukulaisuus- ja tuttavuussuhtei-
ta Tampereelle, Heinolaan, Jyväskylään, 
Juvalle ym. Kaikki inkeriläiset olivat 
tuttavia ja yhdessä renkaassa. Raumalta 
vähenivät pakolaiset eikä heitä enää 
monta ollut. 

Samainen rouva otti taas yhteyttä 
meihin, koska edellisen matkan päätyt-
tyä ilmoitimme, että kaikki meni hyvin. 
Sain rouvalta eräänlaisen pienoismer-
kin, joka oli U:n tai hevosenkengän 
muotoinen ja hän esitti, että viikon, 
parin päästä tulee eräs henkilö minua 
tapaamaan ja esittää täsmälleen saman-
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laisen merkin. Tämän henkilön kanssa 
voin luottamuksellisesti keskustella.

Tämä henkilö saapuikin, noin 40-vuo-
tias mies. Esitti itsensä ja sanoi olevansa 
se ja se Jyväskylän tykkitehtaan in-
sinööri. Hän kertoi, että heitä oli noin 30 
henkilöä, joiden olisi mitä nopeimmin 
päästävä Ruotsiin. Sovimme, että kah-
den viikon päästä, eli syyskuun lopulla 
klo 18 olisin niin sanotun Vilokarin 
sillan korvassa vastassa.

Nyt tuli meille Jaskan kanssa kiire, 
koska väkeä oli niin paljon, eikä yksi 
vene kanna mainittua ihmismäärää, sillä 
painoa ei voinut lastata liikaa. Piti ottaa 
huomioon aava ulappa ja myrskyvaara.    

Menimme Pyhämaahan katsomaan 
erästä venettä. Se oli uusi ja 6 – 9 hv:n 
Olympia-moottorilla varustettu. Hinta 
oli 200 000 mk. Ostimme veneen ja 
toimme Jaskan rantaan. Nyt tarvittiin 
vielä kaksi ajuria. Minä palkkasin 
omaan veneeseeni kaverikseni erään 
meillä asuvan siirtolaismiehen sekä 
20-vuotiaan Ahton. Jaska taas palkkasi 
Kallen. Ostimme polttoaineet. Mustassa 
pörssissä 200 litran astiat maksoivat 
14 000 mk kappaleelta. Bensiinit, voite-
luöljyt, merikortit, useampia kompasse-
ja, öljykeittimet, kannut sun muut kamat 
hommattiin veneisiin. Heiluimme kuin 
heinämiehet. 

Tapaaminen  
Vilokarin sillalla
Lopulta koitti myös päivä, jolloin 

kuljetettavien piti saapua. Oli sunnuntai. 
Läksin moottoripyörällä Raumalle. Vi-
lokarin sillalla olin siinä klo 17 paikkeil-
la paluumatkalla. Meinasin ajaa täydellä 
kaasulla kotiini, minne oli vielä matkaa 
viitisen kilometriä. Ajokorttia minulla ei 
ollut, mutta mitäpä siitä. Sillankorvassa 
oli neljä henkilöautoa. Löin jarrut poh-
jaan ja pysähdyin. Tuttu insinööri seisoi 

yksin tiellä. Hän tervehti ja pahoitteli, 
että he olivat tunnin etuajassa. Hän 
sanoi autojen olevan jyväskyläläisiä 
takseja, jotka juuri olivat lähdössä pa-
luumatkalle. Ihmettelin autojen paljo-
utta. Insinööri sanoi, että loput ihmiset 
ovat metsässä tien vieressä, ja että hän 
odottaa kuorma-autoa, jonka pitäisi tulla 
pian. Soitin kotiin, että Ahto lähtisi heti 
veneellä Vilokarin sillalle. Jäin odotta-
maan kuorma-autoa. Hetken päästä se 
tuli kovaa vauhtia. Seisoin Eeroniemi 
-nimisen tien risteyksessä. Pysäytin 
auton sekä ohjasin sen sivutielle pois 
vilkkaasti liikennöidyltä Rauma – Uu-
sikaupunki -maantieltä. Pressun alla oli 
noin 20 ihmistä, vanhoja ja nuoria, aina 
pieniä sylilapsia myöten ja kaikkiaan yli 
30 ihmisen matkalaukut. Lähetimme 
kuorma-auton kohta pois. Henkilöautot 
olivat jo menneet. 

Ahto saapui ja lastattuamme kaikki 
moottoriveneeseen. Ahto läksi ajamaan 
kotiin, minne minä läksin ajamaan 
moottoripyörälläni. Perillä olimme 
melkein yhtä aikaa. Jaska ja Kalle oli-
vat jo veneineen rannassa. Oli pimeä. 
Ohjasin kaikki ihmiset keittiöömme, tai 
paremminkin maalaistupaamme, joka 
oli tilava. Keitimme kahvit, söimme ja 
rupattelimme. Tuuli oli noussut 6 – 7 pe-
sofatiin, kuten beaufordia kutsuimme.

Lähtöaika oli iltayhdeksältä. Laskim-
me, että kun ajamme yön ja seuraavan 
päivän, niin illalla ennen täyspimeää 
olemme Ruotsin rannikkovalojen pii-
rissä. Radio ennusti yhdeksän pesufatin 
tuulta ja aloimme epäillä, ettei mat-
kastamme sinä yönä tulekaan mitään. 
Tuuli vain kiihtyi. Jaska ja Kalle lähtivät 
puolenyön jälkeen kotiinsa. Majoitin 
inkeriläiset vinttiimme ja peräkama-
riimme ja toivoimme tuulen asettuvan.

Tuuli ei asettunut, vaan puhalsi koko 
viikon. Olimme huolissamme. Piti 
varmistaa, ettei kukaan naapuri pääse 
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näkemään inkeriläisiä. Päiväksi vein 
heidät metsäpellon heinälatoon. Naiset 
tekivät käsitöitä, kutoivat sukkia ja la-
pasia. Ladolla myös aterioimme. Illalla 
tultiin takaisin kotiini, missä yövyttiin. 
Keskusteluissa selvisi, että yksi miehis-
tä oli entinen kolhoosin johtaja. Hänen 
poikansa oli käynyt teknillistä koulua 
Leningradissa ja oli ollut rakentamassa 
Kirov -nimistä sotalaivaa, joka sota-
aikana tuli tutuksi suomalaisille. Ahto 
rakastui päättömästi Irmaan, jolla oli 
ikää 20 vuotta. Ahto esitti, että Ruotsiin 
tultuamme hän jää maihin Irman kanssa. 
Vastasin sen sopivan oikein hyvin, sillä 
oli ihan sama, missä orpopoika Ahto 
asuisi. 

Oli kulunut jo melkein viikko. Tuulta 
riitti. Yksi inkeriläisrouvista asteli vatsa 
aika lailla huomiota herättävästi pys-
tyssä. Kysyin, että ei kai vaan rouvan 
aika ole vielä lähellä. Rouva vastasi, 
että odottamista riittää vielä kuukauden 
päivät. Sanoin, että kovassa aallokossa 
ei mitään saa jättää sattuman varaan ja 
esitin, että rouva jäisi vielä maihin. Se 
ei käynyt millään muotoa päihinsä. No, 
mitäpä väliä minulla.

Ei pelätä, mutta  
kunnioitetaan merta
Tuli taas ilta. Jaska kavereineen tuli 

meille, sillä tuuli oli vähän heikentynyt. 
Kuuntelimme myöhäisuutiset. Odo-
tettavissa olisi kahdeksan beaufordia 
lounaistuulta. Epäröimme, kunnes joku 
huomautti, että tuntuu kuin pelkäisim-
me. Vastasin, etten ollut koskaan pelän-
nyt merta, mutta kylläkin kunnioitan 
sitä. Jos asiat ovat kuten esitettiin, niin 
ei muuta kuin pillit pussiin ja menoksi!

Teimme keulaan hyvän suojan pres-
susta. Otimme veneeni perähyttiin 
kolme tyttöä, insinöörin sekä me kolme 
ajuria. Suojuksen alle meni kymmenen 

henkilöä. Loput Jaskan veneeseen. Säk-
ki pakoputken päälle ja menoksi.

Tiesimme varmasti, ettei sillä sääl-
lä ole mitään pelkoa Valposta, sillä 
he olivat aina tuulella kiltisti maissa. 
Tyynellä säällä he kyllä heiluivat, että 
saivat merkintöjä ajopäiväkirjaansa. 
Tunsimme aika tarkkaan heidän liik-
kumisensa Turun ja Vaasan välisellä 
alueella. Ajoimme ensin kohti Riht-
niemen kärkeä, jossa ulkomainingit 
keinuttelivat venettä jo kohtalaisesti. 
Kärjen sivuutettuamme alkoi meri jo 
myllertää aika hyvin. Otimme kurssiin 
kohti Hudiksvallia.

Olimme ajaneet 4 – 5 tuntia, kun 
menin katsomaan miten asiat pressun 
suojassa ovat. Kaikki antoivat ylen ja 
makasivat kuin ruumiit. Yritin lohduttaa 
heitä parhaani mukaan. Palasin perään. 
Tuuli kiihtyi ja vesi alkoi lentää yli 
veneen. Oli aika kylmää, mutta vesi 
ei vielä jäätynyt. Myös tytöt tulivat 
huonovointisiksi, mutta eivät sentään 
pahasti. Ainoa matkustaja, joka ei ollut 
kipeä, oli insinööri. Menin tyttöjen vie-
reen maata, sillä ahtaassa kajuutassa ei 
ollut muualla tilaa. Samoin teki Ahto, 
sillä olimme väsyneitä. Peräsimessä 
oli siirtolaismies (Sanokaamme häntä 
vaikka Viliksi). Oli jo aamu ja valoisaa. 
Torkuin puolinukuksissa, kun venet-
tämme lähestyi vesipatsas, niin sanottu 
pyörreaalto. En tiennyt tästä mitään 
ennen kuin havahduin jalkeille veneen 
noustessa ja laskiessa aallon harjalta 
syvyyteen. Tunsin, miten vene kallistui 
arveluttavasti. Moottori sammui kuin 
nappia painamalla samalla rysäyksellä. 
Katsoin veneen etuosaa. Vene oli puo-
lillaan vettä. Pressu oli ihmisten seassa. 
Ihmiset olivat veden alla. Komensin 
heti kolme miestä ämpäröimään ja 
kaksi miestä pumppuihin ajamaan vettä 
yli laidan sen kuin ehtivät. Suurin osa 
matkatavaroista meni aaltojen mukana 
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mereen. Jaska huomasi tapahtuneen 
omasta veneestään ja kiersi veneemme 
ympäri ja rupesi kokoamaan mereen 
joutuneita matkatavaroita. Hänen on-
nistuikin saada niitä ylös aika paljon. 

Rupesin kiroilemaan Viliä, sillä 
hengenmeno oli ollut hiuskarvan va-
rassa. Jollei venettä olisi saatu nopeasti 
myötäiseen, olisimme kaikki jääneet 
mereen, sillä emme olisi mahtuneet 
Jaskan veneeseen. 

Laitoin taas moottorin käymään. En 
vieläkään ymmärrä, mikä sen silloin 
pysäytti. Kova rysäys kait. Kovassa 
merenkäynnissä yritin saada pressun 
jälleen kuntoon naulaamalla sen kiinni 
veneen syrjiin. 

Rouva synnyttää
Ajoimme melkein rinnatusten, Jaska 

vähän perässä, sillä hänellä oli heikompi 
kone. Tuuli ei enää noussut. Insinööri 
meni katsomaan, miten pressun alla voi-
daan ja tuli takaisin todeten, että pressun 
alla ruvetaan kait saamaan vauvoja. Tätä 
olin koko ajan pelännyt; meidän on 
ajettava satamaan ja olemme kiikissä. 
Vähän ajan päästä kysyin, miten asiat 
keulassa ovat. Sain vastauksen, että 
yksi on jo maailmassa ja toista odotel-
laan. Hetken päästä kysyin uudelleen ja 
sain vastauksen, että tyttö ja poika ovat 
maailmassa, eikä enää ole mitään odo-
tettavissa. Poika oli kuollut. Tyttö ja äiti 
käärittiin lämpimiin kuiviin vaatteisiin, 
joita löysimme peräkajuutasta. Ei ollut 
muuta tehtävissä kuin lisätä vauhtia, 
jotta matka taittuisi nopeammin. 

Laskelmamme pitivät paikkansa ja 
pian edessämme syttyi tuli jossain kau-
kana. Valoa lähestyessämme syttyi aina 
vaan useampia tulia ja viimein oli koko 
Ruotsin ranta yhtenä tulimerenä – edes-
sämme näkyi satoja valoja. Näky oli 
juhlallinen. Ihmettelimme valoja, mutta 
lähelle päästyämme totesimme ne ruot-

salaisten kalastajien valoiksi. Ne olivat 
verkkomerkkejä. Sivuutimme merkit ja 
ajoimme yhteen suureen lahteen Hälsön 
saaren eteläpuolelle. Kiersimme lahden, 
mutta emme löytäneet ihmisasumusta, 
vaikka kiersimme lähes tunnin lahdel-
maa. Tutkimme merikarttaa.

Niemekkeen toisella puolella oli 
kartan mukaan tulliasema ja meripe-
lastusseuran asema sekä niiden takana 
kylä. Kylään olisi päästävä, mutta miten 
sivuuttaa tulli ja merivartioasema niin, 
ettei jää kiinni! Yritettävä oli, kävi 
miten kävi. Äiti oli saatava hoitoon ja 
pian. Läksimme ajamaan. Aluksi kaikki 
meni hyvin, mutta tulliaseman sivuu-
tettuamme näimme, että rannalla syttyi 
valoja. Kuului huutoja. Ymmärsimme, 
että meidät oli havaittu. Kotvan ajettu-
amme ja meripelastusseuran aseman 
ohitettuamme, kuulimme takaa tulevan 
nopeakulkuisen veneen. Otin kurssin 
suoraan maihin pitkään kaislikkoon 
ja ajoin sinne. Sammutin moottorin 
ja olimme hiljaa. Pikavene porhalsi 
keula vaahdoten ohitsemme ja aikansa 
ajeltuun rupesi risteilemään sinne sun 
tänne. Äidin ja lapsen takia katsoin, että 
on parasta jatkaa matkaa. Sytytin moot-
torin, se syttyi, mutta toinen sylinteri 
sammui. Se ei pelannut niin millään.

Poliisivene huomasi meidät ja ajoi 
viereemme. Vene otti meidät hinauk-
seen ja hinasi meitä kovalla vauhdilla 
kohti suojaisaa lahdelmaa. Sisäänme-
noaukko oli tuskin kymmentä metriä 
leveämpi. Sain toisenkin sylinterin 
syttymään ja koneen teho oli taas täysi. 
Komensin Vilin keulaan ja käskin ve-
tää kaapelin poikki puukolla. Näin hän 
tekikin. Otin täysvinkkelin takaisin ja 
kohti kylän rantaa.
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Jaska varoittaa  
poliiseista
Valomerkeistä ymmärsin, että Jaska 

oli jo ehtinyt mennä ohitsemme. Mihin 
tullivene meni, siitä minulla ei ollut aa-
vistustakaan. Ehkä veneestä ei pimeässä 
havaittu pakoamme, mutta oli miten oli, 
pakoon joka tapauksessa pääsimme. 
Ajoimme kylän satamaa kohti ja sa-
taman edustalle päästyämme näimme, 
että Jaska ajoi takaisin satamasta täysi 
lasti päällä. Hän huusi meille ja varoitti 
meitä menemästä satamaan, sillä poliisit 
ovat rannalla vastassa. Mutta meidän oli 
pakko mennä satamaan.

Ajoimme rantaan, vähän sivuun 
laiturista ja rupesimme kiireesti purka-
maan lastia. Käskin Ahton maihin. Vilin 
kanssa nostimme äidin ja lapsen varo-
vasti maihin. Heidät oli kiedottu paksun 
peiton sisään. Ahto seisoi maissa, Vili 
keulassa ja minä heittelin matkatavaroi-
ta keulaan, josta Vili antoi ne Ahtolle. 
Olin tämän tästä rähmälläni, sillä oli 
kova kiire ja vene niin liukas kuin vain 
olla ja voi, sillä pohjalla oli sekasotkuna 
kaikkea sitä, mitä ihmiskeho sisältään 
erittää. 

Moottori kävi koko ajan vapaalla. 
Poliisit ottivat heti äidin ja lapsen 
huostaansa. Viimeistä kapsäkkiä heit-
täessäni huusin Ahtolle, että pidä nyt 
tyttöä hyvänä, jos kerta jäät maihin. 
Ei luvannut mies jäädä Ruotsiin, vaan 
kiipesi liukkaasti veneeseen. Poliisit 
seurasivat kädet lanteilla puuhiamme. 
Menin peräkajuuttaan ja pistin pakin 
päälle sekä lisäsin kaasua. Suojauduin 
koneen taakse, sillä pelkäsin, että po-
liisit avaavat tulen. Mitään ei kuiten-
kaan tapahtunut. Otimme kurssin kohti 
pohjoista. Inkeriläiset toivottivat hyvää 
matkaa ja terveisiä Suomeen.

Sataman suulla tuli Jaska taas meitä 
vastaan. Huusimme, että odotamme 
merellä. Neuvoimme Jaskaa ajamaan 
maihin ennen satamaa, kuten hän sit-
ten tekikin. Ajoimme tunnin verran ja 
jäimme odottamaan Jaskaa. Ei kulunut 
kauaakaan, kun Jaska vastasi merkinan-
toihimme.

Jaskan kone sammui
Ajoimme yhdessä noin kaksi tuntia, 

kun Jaskan kone yllättäen sammui. Syy-
tä en tiennyt. Ajoin useamman kerran 
Jaskan veneen ympäri ja kyselin vikaa. 
En saanut vastausta. Huusin vielä, että 
ellette nyt heitä hinausköyttä, niin jat-
kan matkaa Suomeen. Silloin tuli Jaska 
ulos hytistä ja sanoi, että pumppulaakeri 
on sulanut, eikä veneellä voi enää ajaa. 
Jaska ehdotti, että he siirtyisivät meidän 
veneeseen ja antaisimme tuulen viedä 
heidän paattinsa, joka ajautuisi ehkä 
jonnekin Valassaarten tienoille. Vasta-
sin, että kun kerran on yhdessä matkaan 
lähdetty, niin yhdessä myös palataan. 
Hinausköysi kiinnitettiin Jaskan venee-
seen ja aloitimme kotimatkan. Pidimme 
24 tuntia yllä samaa suuntaa, kunnes 
edessämme näkyi valo. Valo osoittautui 
majakkalaiva Rauman valoksi. Näimme 
meressä 12 isoa laukkua ja otimme ne 
veneeseen. Illalla olimme kotona.

Astuessamme laiturille oli kävelemi-
nen vaikeaa, sillä ankara merenkäynti 
oli saanut tasapainoaistin sekaisin. Ve-
neen puhdistamisessa oli melkoinen työ. 
Rahat jaoimme tasan. Summa ei suuren 
suuri ollut, sillä kaikilla lähtijöillä ei 
ollut rahaa lainkaan. 

Meillä oli muutama pullo Jaloviina, 
jotka retkeä muistellessamme pistelim-
me suihin. Juttua ja ihmettelemistä riitti 
aamutunneille saakka.

Markku Vainio
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Aalto Pekka Juhani
Framecomp Oy
IHD-Glas Oy 
Ihoden Höyläämö Oy
Ihoden Kyläkauppa 
Kalannin Säästöpankki
Kalaset Oy
Keskitalo Liisa
Khimaira Oy
Kuusisto M. Oy
Laitilan Wirvoitusjuomatehdas Oy
Lattialämpö Laivo Oy
Lehtonen Reino Kalevi
Leivo Veikko Armas Ilmari 
Lions Club Pyhäranta
Länsi-Suomen Osuuspankki
Metallityö Matti Kärkkäinen
Mäki-Tanila Asko
Osuuskauppa Keula
Pyhärannan Kuntoutus Ky
Pyhärannan Martat
Pyhärannan seurakunta

Vuonna 2010 käynnistynyt, viisi erillistä  matrikkelia käsittävä hanke on tietojen 
keräämisen osalta hoidettu pääosin talkoovoimin. Talkootunteja on syksyyn 2012 
mennessä kertynyt koko alueella yli 7.000.

Yhdistys on saanut taloudellista tukea yhteisöiltä ja yksityisiltä. Materiaalin 
keräämisestä ja digitoinnista aiheutuneisiin kuluihin on saatu Maaseudun 
kehittämisrahasto Ravakan tuki. Sen lisäksi kirjan painamista ovat avustaneet 
alla mainitut yhteisöt ja yksityiset, joista yhdistys lausuu parhaat kiitokset. 
Luetteloon on koottu ne lahjoittajat, joitten tuki on katsottu kohdistuvan Pyhämaan 
- Pyhärannan matrikkeliin.

Pyhärannan Säästöpankki
Rohdaisten yhteisalue
Sainio Arto Tarmo Juhani
Saint-Gobain Glass Finland Oy
Scan-Mikael Oy
Seger Oy
Siivonen Mika
Siivonen Tuomo Juhani
Telakka- ja rakennustyöt Tejara Oy
Turun Osuuskauppa
Uudenkaupungin Suomalaisen Seuran 
säätiö
Vakka-Suomen Lähivakuutusyhdistys
Vakka-Suomen Nuorisosäätiö
Vakka-Suomen Osuuspankki (nyk. 
Lounaisrannikon Osuuspankki)
Vakka-Suomen Puhelin Oy
Vakka-Suomen Sanomain 
kuntayhtymä
Warma-Uunit Oy
Veljet Kuusisto Oy
Vihannes-Laitila Oy

Matrikkelin painamiseen  
saatu rahallista tukea
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Työryhmällä oli onni, että Pyhämaan Nuorisoseura tarjosi tilat kokouksiimme ja 
keitti meille kahvitkin. 

Me, jotka olimme koko ajan mukana emme ole laskeneet kokousten, emme  
soittojen eikä matkojen määrää. Talkootunteja kertyi paljon, eikä turhaan. 

Paljon me saimme myös itsellemme; tietoa kotiseudustamme ja menneistä 
polvista. 

Saatiin aikaan herätysliike juurille ja saatiin aikaan kiinnostus isiemme töistä. 
Monen talon vintit on koluttu. 

Samoin tuli vihdoinkin selvitetyksi saaristomme, tuon monen kunnan hallinnassa 
olleen ja kuitenkin itsenäisen merellisen alueen veteraanit. 

Tärkeimpiä tukihenkilöitä olivat Viljo Saari ja Keijo Arvo — veteraaneja, joiden 
muisti ja muistot ovat edelleen terästä. 

Samoin haluan kiittää Maila Jaloa. Hänen muistipankkinsa palvelee myös Uu-
denkaupungin tulevaa kirjaa.

Pyhämaan alueen osalta työhön osallistuivat Seppo Aalto, Keijo Arvo, Paula 
Eilu, Jorma Jalava, Maila Jalo, Markku Junttila, Allan Kleemola, Elisa Korjus, 
Raimo Kuusinen, Lilja Laiho-Virtanen, Salme Leino, Kai Lindegren, Viljo Saari, 
Mika Sjöblom, Aimo Sotka ja Kauko Telén.

Raimo Kuusinen
Pyhämaan aluevastaava  
 

Pyhämaan veteraani- 
keräyksen työryhmä 

Pyhämaalaisia huhtikuussa 
2011 veteraaniasioissa Nuo-
risoseuran talolla. Vas. Aimo 
Sotka, Paula Eilu, Maila Jalo, 
Raimo Kuusinen ja toises-
sa kuvassa vas. Kuusinen, 
Seppo Aalto, Kauko Telén, 
Markku Junttila, Salme Leino 
ja Mika Sjöblom.
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Pyhärannan matrikkelitiedot 
kerättiin talkoilla
Veteraanimatrikkelin merkeissä on Pyhärannassa kertynyt noin tuhat kirjattua 

talkootuntia ja varmasti saman verran kirjaamattomia talkootunteja. Toukokuus-
sa 2010 Pyhärannassa järjestetty tiedotustilaisuus osoitti hankkeeseen löytyvän 
innostusta, eikä pettymystä ole tullut.

Suurimman työn ovat tehneet Junkolat - Iivo ja Marja. Erityisesti Marja Junkolan 
panos on ollut korvaamattoman arvokas vaikeasti hankittavien tietojen ”metsäs-
tämisessä” näin vuosikymmeniä sodan päättymisen jälkeen.

Kymmenet henkilöt ovat tavalla tai toisella antaneet apunsa siihen, että käsis-
sämme on tämä mittava matrikkeli. 

Seuraavat henkilöt voidaan ainakin nostaa esille, mutta myös muitten nimeämättä 
jäävien panosta ei voida väheksyä:

Arja Alhoranta 
Jukka Alhoranta 
Iivo Junkola 
Marja Junkola 
Mirja Kauppila-Laine 
Pentti Karru 
Markku Laivo
Rauno Luttinen 

Antti Mäki-Tanila 
Arja Numme
Olavi Nurmi 
Esko Peltola 
Ester Ruohonen
Erkki Ruohonen
Jukka Saarinen 
Eero Urhonen

    Matti Jalava
    matrikkelin toimittaja    
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Kuvia veteraanien albumeista

”Koulun pihalla soppajonossa”. Talvisodan aikaisia kuvia 26. autokomppaniasta. 
Alakuvassa tehdään jatkosodan aikana mm. puhdetöitä

Heimo Lehden albumi

  Toivo Mattilan albumi
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Kuvan miehet ovat pääasiassa pyhämaalaisia. Ylärivi vas. Viljo Varjonen, Tuure Lai-
honen, Väinö Kivelä, Vilhelm Siivonen, Heikki Soini, ?, Frans Aaltonen, Tähtinen, ?. 
Keskirivi vas. Jussi Leinonen, Lauri Heinäluoto, ?, Einari Jusi ehkä, ?, Paavo Isotupa, 
?, Santeri Salminen. Alarivistä tunnistettu vain Eino Laurila oikealla.

Vilhelm Siivosen albumi

1. painoksesta puuttuneita:

Sainio Eino Anskarius s. 26.8.1907 
Pyhäranta. Kotikylä Varhokylä. Kir-
vesmies. Puoliso Fanny Maria o.s. 
Saarinen. Lapset: Helge, Soile, Seppo, 
Simo. Jatkosota: Astui palvelukseen 
24.9.1941. Joukko-osastot: 6./JR 60, 
Järj.K 2. Toimi kiv.miehenä. Taistelu-
paikat: Karhumäki, Perälahti. Sot.arvo 
stm. Kotiutettiin 21.3.1942. Kunnia-
merkit: Vm 2. Kuoli 29.7.1983.  Hau-
tauspaikka Pyhäranta.

Viitanen Kaino Iisakki s. 7.10.1909 
Kodisjoki. Kotikylä [?] Myymälänhoi-
taja. Puoliso Else Mirjam o.s. Ranta. 
Lapsi: Veijo. Jatkosota: Astui palve-
lukseen 17.6.1941. Joukko-osastot: 
EK/JR 60, 5./JR 60, Esik.K/Vahv.II/JR 
60, EK/Er.P 14./4, 7. ja 5.SotaS, So-
tavS. Toimi lähettinä ja kiv.ryhm.joht. 
Taistelupaikat: Tsokkila, Nuosjärvi, 
Aurinka, Pyhäjärvi, Äänislinna, Suunu, 
Karhumäki, Jouhivaara, Perälähti, Sees-
järvi, Leipäsuo, Summa. Loukkaantui 
29.11.1942 ja haavoittui 20.6.1944 
Summassa. Sot.arvo kers. Kotiutettiin 
30.11.1944.  Kunniamerkit: Vm 1, Vm 
2. Kuoli 2.12.1985. Hautauspaikka 
Pyhäranta.




