OSMO LYLY
ta pidäteltiin, mutta aika helposti aina
irtaannuttiin. Se oli samanlaista kuin

syksyllä 1941, kun me hyökättiin ja
venäläiset perääntyivät. Salmissa oli
joku porakka ottanut hatkat ja jättänyt asemat. Me siinä jonkin aikaa
kyttäiltiin, niin tuli Ahon Jussi paljain
jaloin vasemmalta ja sanoi, että ryssä
pääsi heidän lohkollaan läpi. Uutelan
Eino oli myös paljain jaloin ja kumartui vetämään saappaitaan jalkaan.
Pyllisti vihollista päin ja sai kuulan
takapuoleensa. Lähdimme kiireen
vilkkaa vetäytymään. Kuulat vinkuivat ilmassa ja paukkmvat puissa.
Kannoimme Uutelaa ja tämä vaUtti:
"Älkääjättäkö poijaat." Kun vilkaisin taakseni, näin venäläisten kypärien vilkkuvan jo ihan lähellä. Huusin
edellä juokseville, että ampukaa nyt
helvetissä, ei me täältä muuten selvitä.

Onneksi Kaukosken ryhmä Padasjoeitäpysähtyiampumaanja pääsimme
karkuun. Uutelan Einon kannoimme
JSP:lle, mutta sinne hän kuoli. Tuu-

losjoella yritettiin vastaiskua, mutta ei
siitä mitään tullut ja niin tultiin aina
U-linjalle asti.
Heinäkuun 14. päivänä kapteeni
Forsell määräsi meidän joukkueen
hyökkäämään yhden suuren aukean
yli. En tiedä, oliko sfllähyökkäyksellä
mitään tarkoitusta, mutta vänrikki
Loukialan johdolla me ketjussa eteuimme. Vastaan tuli venäläisten kai-

vamia monttuja, joiden eteen oli kasattu kiviä suojavalliksi. Yhden männyn tyvellä oli iso pino venäläisten
ruumiita. Seisottiin ja katseltiin siinä
mitä edessä oli kun kävi hirmuinen

heläysja minä lensin päistikkaa monUm pohjalle. Tuntui kuin olisi isolla
nuijalla lyöty selkään. En tiennyt ensin, mihin oli sattunut, oli vain kurja

yksi miesja muutama muu haavoittui
minun lisäkseni. Ajattelin, että varmaan vanja tulee perässä ja ampuu
meidät kaikki kun mitään suojaa ei
ollut. Ihan rauhassa saimme kuiten-

kin tulla U-linjalle asti. Makailin siella paareilla juoksuhaudan reunalla
odottamassa hevosmiestä, kun kra-

naatteja alkoi pudota. Venäläisetvarmaan luulivat, että valmistelemme

hyökkäystä. Olin varma, että saan
vielä lisää sirpaleita nahkaani. Vihdoin hevosmies tuli ja pääsin kärryflle. Oli se hurjaa kyytiä. Rattaat heilaivat ja keikkuivat ja hevosmies pelkäsi taitamattomasti. Päästiinsentään

JSP:lle hengissä.
Minulla oli tuuria, että en haa-

voittunut sen pahemmin ja pääsin
rintamalta pois ihan sopivaan aikaan.
Päivän-kahdenpäästäryssät aloittivat
ankaran hyökkäyksenja pääsivätläpi
linjojen. Viikon kesti, ennen kuin suomalaiset saivat ajettua ne takaisin.
Niissätaisteluissa kaatui paljon tuttuja miehiä.
Minua vietiin junalla sairaalaan.
Monta päiväämatkanteko kesti, enkä
yhtään tiennyt, minne olimme menossa. Perillä vasta kuulimme, että

olimme Kajaanissa. Sairaalassa oli
pari somemiemeläistä minun lisäkseni, Aallon Veikko ja Helkkarin Väino. Väinöllä oli reidessä iso läpi ja
Veikolla käsi paketissa. Kajaanissa
kuulin aselevon solmimisesta.

Toipumislomalle pääsinsyyskuun
lopulla. Jouduin palaamaan vielä
joukko-oastooni. Siviiliin pääsin vasta 21. 11. 1944. Yksi sirpale on edelleen jalassani muistona vuosista
1939-44.

ta minä sanoin, että älä helkutissa

minun pyssyäni vie, kun en kävelemaankaan pääse. Einar; toi pyssyni ja
niin lähdimme takaisin pitkin aukeaa
maastoa. Koko joukkue palasi samaa

oukkueemme, jossa sodan eräässä vaiheessa tomiin, oli päästetty
lepoon Syvärin eteläpuolella olevaan Minovan kylään. Minovan kirkko oli noin sadan metrin päässämajoituspaikastamme, mikä oli ainakin
150 vuotta vanha kaksikerroksinen

Minovan kirkon kiviaidan viereen juostiin monta kertaa suojaan pommituksen

pitkä puurakennus. Samassa rakennuksessa oli majoitettuna joitakin
meille vieraita sotilasosastoja. Levosta

sattuessa.

ei vain tahtonut tulla mitään, koska

kylä oli aivan avarassa maastossa,
lukuunottamatta kirkon ympärillä
olevaa puustoa, ja naapurin kaksitasoiset harvakäyntiset lentokoneet kävivät häiritsemässä meitä rauhaa ra-

kastavia sotilaita ja pudottelivat, luullavasti heittelivät, koneistaan pieniä
pommeja. Monet pommeista olivat
palopommeja. Ilmantoquntaa ei kyIässäollut taijos oli, niin se nukkui.
Tuollaisessa lepojaksossa tulee

taan näköinen ja muotoinen tuuhea
lehtipuita kasvava maastokohta. Pystytetään sinne teltat. Saadaan olla
rauhassa. Naamioidaan kiljupytty
tänne sopivaan nurkkaan ja käydään

dantti. Juutilainen veti pistoolinsa
esiin ja kysyi, kenenkä luvalla me
olimme tänne siirtyneet. Sanoin, että
minun luvallani, koska olen joukku-

noutamassa valmis tavara täältämuu-

pistoolinsa piipun minun keskiruumistani kohti ja sanoi, että hän voisi
ampua minut ilman oikeudenkäyntiä,
koska en ollut pyytänyt häneltälupaa
joukkueen siirtymiseen. Komendantti
käski meidän välittömästipurkaa teltalja siirtyä sinne, mistä olimme lähteneetkin. (Kapteeni Juutilainen tunnettiin lähemmin talvisodan ajoilta

tämän päivän kuluttua eli silloin kun
haluamme tai tarvitsemme.
Sanoista tekoihin. Olimme kei-

takin. Niinpä me päätimme lähes yk-

taalla. Nukuimme hyvin. Kuulimme
kyllä, kuinka naapurin harvakäyntiset
koneet lentelivät kylän yläpuolella,
mutta me olimme ja elimme kuin

simielisesti kantaa kortemme kekoon

herran kukkarossa.

nuorille miehille mieleen milloin mi-

Meillä ei ollut

Aäninauhaltakirjoittanut

huolimatta, vaikka joku sanoikin, et-

Manu Kärki.

tei moisen tarkoituksen toteuttami-

hätäpäivää. "Keidas" oli mielestämme lähinnä paratiisiin verrattava löyto. Olimme jo ehtineet tottua siihen,
että useimmiten joka puolella rytisee
ja paukkuu ja että tuo rytinä ja paukkuminen on monestijopa hengenvaa-

seen osallistu. Sokeri kerättiin ja mui-

rallista.

ta tarvikkeita eli näkkäriä oli kerää-

Mutta - - paratiisiinkin pääsi
joskus käänne, niin miksei meidän

***

ja ryhtyä keräämään muonasokereita
erästä tarkoin etukäteen määrättyä
tarvetta varten. Käytännössä koko

joukkue osallistui keräykseen siitä

olo. Kun vähän toinnuin, niin tunsin

kuinka reisiä poltti. Kranaatti oli räjähtänyt jossakin yläpuolella ja sirpaleet polttivat jaloissa. Huusin lääkintämiestäja Kankareen Einari tuli kysymään mihin sattui. Hän leikkasi
housuni halki ja sitoi haavat. Konepistoolini hän heitti menemään, mut-

Minovan lepo

Haastattelu julkaistaan lyhentämättä,
koska siihen sisältyy ehkä ainoataatuista historiallisia tietoja Somenuemen miesten sota-ajan vaiheista ja
kohtaloista. Toimitus.

mattakin, joten kiljupytty saatiin asianmukaisesti käymään.
Oli kesäinen aika. Kfljupytty nurkassa muhi. Naapurin ilma-ase häiritsi. Niinpä sanoin pojille, että siirry(äänpä tuonne noin 300-400 metrin
päähänmaastoon, jossa näkyi olevan
suunnilleen hehtaarin suuruinen kei-

keitaallemmekin. Käärme tuli erään
ratsastavan mieshenldlön muodossa.
Henkilön tullessa lähemmäksi tote-

simme, että sillä oli sotilaspuku ja
siinä kapteenin arvomerkit. Ratsastaja kertoi nimensä olevan Juutilainen
ja että hän oli tämän kylän komen-

een vanhin. Silloin Juutilainen siirsi

"Marokon kauhu" nimellä. Hän oli
aikaisemmin kunnostautunut mm.

Ranskan muukalaislegioonassaja Espanjan sisällissodassa.)
Siirryimme takaisin jo tutuksi tulleeseen rakennukseen ja totesimme,
että sinne jättämämme kiljupytty oli
aivan sopivasti valmistunut ja vallan
nautintakelpoista. Ryhdyimme napostelemaan sitä asianmukaisin pienin siemauksin, vaikkakin samalla to-

tesimme ruokahalun kasvavan syödessä. Jonkin ajan kuluttua emme
enää suuremmin välittäneet, vaikka
iivanat pudottelivat pommejaan, joita
pakoon olimme aikaisemmin lähte-

matkaa. Samasta kranaatista kuoli
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neet kirkon kiviaidan ja hautakivien
suojaan ja myöhemmässä vaiheessa
keitaallemme. Meillä oli vallan kotoi-

saaja rauha vallitsi ainakin rakennuksen sisällä hirsisemien suojassa. Vieraiden ryhmienkin miehiä alkoi pikku
hiljaa hiippailla lähettyvillä ja näytti
siltä, että he haluaisivat tehdä tuttavuutta kanssamme. Muutamat onnis-

hiivatkin tuttavuuden hieronnassaan,

olihan meillä tarkoitukseen sopivia
eväitä ja ne olivat kaikkien paikatlaolevien ja tilaisuuteen saapuvien käytettavissa.

Tuota iloista aitaa ei kuitenkaan

riittänyt loputtomiin. Venäjän mies
oli ajatellut, että nyt pojat tuo ilonpito
saa riittää. Oli varmaan kurkistellut

kaksitasoisensa reunan yli ja päättänyt tehdä katalan tempun, millä saa
mielestään tuon epäterveen ilonpidon
päättymään. livana ryhtyi oikein kylvämään palopommejaan ja eipä aiRaakaan, kun sai sopivan osuman
majapaikkaamme. Kuinka sattuikin
viskaamaan tulta ja tulikiveä syöksevan pomminsa asuntomme yläkertaan johtaviin portaisiin. Meille tuli
yläkerrasta kiire lähtö; koko joukkue
selvisi kuitenkin vahingoittumattoma-

UNTO LAAKSO
na. Pihamaallavasta muistia, että olin
ajattelin, että siinä oleva voi sulaisi

nantti ja kysyi Aholaa. Hän kysyi,
lähtisinkö tarkka-ampujajoukkoihin.
Joka komppaniasta valittiin kaksi

suussani sopivammin kuin luolia lie-

miestä, meiltä loisena oli Erkki Nissi-

keissä, joten päätin sen pelastaa. Loi-

Ia Kopilan kylästä. Olin siinäryhmässä yhdeksän kuukautta. Ryhmän johtajana oli Toivo Tamiola. Asuimme
vähän laempana, siellä missä patalJoonan komenlaja Lampolakin. Joka
päivä kävimme Syvärin rannassa
vanjoja kytläämässä, mutta ei niitä
paljon näkynyt.
Erään tapauksen muistan loppasyksyltä 1942 Lorinapellosta. Oli yölla tuiskuttamit lunta ja kun katselin

vastikään saanut siviilistä paketin ja

Kolmen kannaksen koukkaaja

un pajana portaita vieiä yiös ja iöy-

sin etsimäni paketinja heitin sen ulos
ikkunasta. Pojat, jotka olivat alhaalla,
ottivat sen ilmasta kiinni, joten sekin
säästyi vaurioilta.

Ennen kuin hyppäsin sieltä toisen

kerroksen ikkunasta paketin perässä,
kävin tarkastamassa, pitäisiköyrittää
pelastaa iloliemiastia, mutta totesin,
ettei tyhjästä ole mitään pelastamista
eikä tyhjällä puupytylläkään ole meille mitään käyttöä.
En ollut aikaisemmin enkä myöhomminkaan hypännyt niin korkealta
täysin onnistuneesti vahingoilta, kos-

naapurin puolelle, näin venäläisen la-

pioivan lunta. Miestä ei näkynyt,
mutia lunta heittävä lapio aina vilah-

Sorsavirta pelkäsi kovin, vaikka silloin oli rauhallista aikaa. Kyllä me
vähän toivottiin, että olisi edes muutämä kranaatti tullut silloin lähimaastoon - kuin malliksi.

Segesassa olostamme jäi mieleen
rantaan vievä polku. Edellinen porokka oli pannut polun viereen seipäita pystyynjajoka seipäännokassa oli
venäläisen pääkallo. Oli se varsinkin
hämärän aikaan vähän kalseata kul-

kea sitä poikaa. Divisioonan komeataja Tapola kävi lohkolla tarkastuskäynnillä ja kysyi jokaiselta mieheltä
yhden kysymyksen. Minulta hän kysyi, kuinka ruoka on riittänyt. Sanoin,
että kyllä se riittää kun yhteys länteen
pelaaja siviilipaketteja tulee.

ti. Ammuin muutaman kerran siihen
suuntaan missä mies touhusi. Sitten

Venäläistensuurhyökkäys

Rakennus paloi iloisesti kuten
kuiva vanha hirsi luonnostaan tekee

Vähän aikaa siinä leikittiin ennen

saanut mvös kuukauden tvölomaa.

saadessaan hyvän alun. Ikävimä asiassa oli, kun seuraavana päivänä ke-

kuin mies meni vähän sivummalle ja
alkoi ampua. Sillä oli samanlainen
puoliautomaattikivääri kuin minulla.
Ja kun vanja lopetti ampumisen aloi-

Kannaksella oli silloin jo perääntymiset menossaja olin varma, että lomani keskeytetään.Mitäänei kuitenkaan
kuulunut. Kun loman loputtua menin
hakemaan Viuvalasla suojeluskunnan
toimistosta varusteitani, sain kuulla,
että lomaani oli jatkettu vielä kesäkuun puoliväliin asti. En tiedä, miksi
lomaa näinjatkettiin.
Kesäkuun 21. päivänä 1944 aloitettiin perääntyminen meidän lohkolla. Olin silloin linjassa Lotinapellon
eteläpuolella. Aamulla meni ylitsem-

esiintyjiin. Olisiko hypyn onnistumiseen vaikuttanut ratkaisevasti kerätty
muonasokeri ja näkkäri, mene ja tie-

da.

käleiden joukosta löytyi kaksi ruumistä. Vaikka ne eivät olleetkaan

meidän joukkueen poikia, oli suru
kuitenkin yhteinen.

tin taas minä vuorostani. En tiedä

***
Taistebilähem Unto Laakso.

asuinko vai lähiikö vanja pois, mutta
siihen se paukuttelu loppui.
Tulimme Lamperoisiin lepäämaan. Vanhempia ikäluokkia laskettiin siviiliin ja me nuoremmat jouduimme JR 44:ään. Oli rauhallista

eitä oli kuusi veljestä. Neljä
meistä osalllistui jo talviso-

siirrettiin Virolahdelle, jossa kaivoimme juoksuhautoja lumeen. Jäällä oli

taan. Jatkosodassa olimme

lunta 130 senttiä. Näin alkoi minun

kaikki kuusi. Yksi veljistämme kaa-

armeijassa oloni.
13. 3. 1940 tulleen välirauhan jäl-

tui, kaksi haavoittui melko vaikeasti.

Itsekin kanaan kehossani sirpaletta
vielä tänäkin päivänä. Kaikkien veljestm ollessa puolustamassa isänmaata äitijäi yksin kotiin hoitaman maatilaa.
Joulukuussa 1939 minäkin lähdin

muiden vapaaehtoisten mukana Forssaan koulutukseen ja vartioinritehtäviin. Se oli ajan henki. 15.2. 1940 sain
kutsun armeijaan, ensin Hämeenlinnaan, sieltä Tervakoskelle, jossa olim-

keen meidät siirrettiin

Haminaan

RUK:n kasarmille, jossa kävin au-

koulun. Tuli siirto Mikkeliin, senjälkeen Kemijärvelle linnoitustöihin ja
sieltä edelleen Riihimäen kasarmille

ja elokuun lopulla 1941 Tuuloksen
rintamalle.

me kaksi viikkoa alokaskoulutukses-

Syyskuun 3. - 4. päivän välisenä
yönä alkoi viisi tuntia yhtäjaksoisena
jatkunut tykistövalmistelu Tuuloksen
rintamalla, josta kenraalimajuri Paavo Talvelan johtaman 6. armeijakun-

sa. Talvisota riehui vielä, kun meidät

nan oli määrä edetä Aunukseen ja
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aikaa ja aika kului varriomtitehtävissä. Lomalle pääsi yleensä kolmen

Keväällä 1944 huhtikuun lopulla sain
10 vuorokautta lomaa. Siinä oli kolme vuorokautta rotanhäntälomaa.

Kolona Ollessani sain tiedon, että olin

kuukauden välein. Koisualueella liik-

me hirmuinen

kui valtavasti rottia ja 25 rotanhännasta sai aina vuorokauden lomaa,

pommikoneita, mutta meidän rintamaila oli aivan rauhallista. Tuli tieto,
että kaikki pitää polttaa ja hävittää,
mitä ei voi kuljettaa mukana. Timpe-

kuitenkin korkeintaan 3 vrk kerralla.

määrä venäläisten

Toin koloa saksia ja paulalankoja,
joita asettelin rottien käyttämille poluille. Verkkalan Manu kenoi, että
hän ei tapa saamiaan rottia, lyö vain
hännän poikki ja päästäämenemään.
Kun sitten joku toinen kaveri saa

nä sylissään lottien meille lahjoittama
radio ja löi sen kuusenkantoon kappateiksi. Lähdimme perääntymään
luostariin päin. Meidän perässä ei

saman rotan, niin sitä harmittaa vietä-

tullut ketään, ihan rauhassa saimme

västi kun häntäpuuttuu. Lamperoisissa Ollessamme kävi Palikaisten paroai. Laineen Oskari ja vanha Sillanpää

tulla. Ennen luostaria jäi meidän
joukkue yhteen metsään yksin varmistamaan vetäytymisiä. Vahvistukseksi meille jätettiin hevosen vetämä
piiskatykkija eräs vänrikki sitä hoitamaan. Kyttäilimme siellä metsässä
kaksi-kolme päivää,emmekänähneei

meitä katsomassa. Se oli sellainen

kotipitajän lähetystö. Rovasti ja ruuslinna Sorsavirta kävivät jo aikaisemmin, kun olimme lähellä Syvänä.

ainakaan enää Laurisen Kalevi. Saa-

vuimme pellon syrjään, josta näkyi
luostari. Teillä oli hirmuiset hevosko-

lonnat ja valtavasti venäläisiä. Me
olimme siellä niiden takana.

Onneksijoukkueessamme oli eräs
mies, joka tunsi maaston ja hänen
opastuksellaan lähdimme kiertämään
kohti omia linjoja. Vänrikki sanoi,
että tykkiä ei saajättää, mutta yhteen
ojaan sejäija hevonen oli ammuttava

erään pehmeän suon reunaan. Monta
päivää teimme tuloa pitkin metsiä
kohtaamatta ainuttakaan vihollista.

näin kun vanja nosti lapion pystyyn
lumivallin takaa. Tähtäsin lapioon ja
vanja heilutti lapiota merkiksi, että
ohi meni. Ammuin monta kertaa pystyyn nosiettuun lapioon, ja aina venälainen näytti merkkiä, enä en osunut.

ka en kuulu seiväskarnevaaleissa

yhtä ainoaa venäläistä. Yhteyttä
omiin ei enää ollut, ja joukkueenjohtaja päätti, että nyt lähdemme hänen
vastuullaan pois. En maisia kuka
joukkueemme johtajana silloin oli, ei

rin Armas tuli korsusta ulos viimeise-
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Vihdoin saavuimme Mäkriän kylään
ja siellä olivat jo omat joukot.
Vitelessä odotimme taas toisia,
niitäjotka olivat viivyttämässä.Se oli
sellaista suomaastoa ja me olimme
kaivaneet vain multakasan eleemme

suqjavalliksi. Tuli JR 2:n miehiä ja
katselin, tuleeko ketään tuttuja.
"Morjens Ville", sanoi Metsolan Kalle, kun tuli paljain jaloin saappaat
olkapäällä ja kaniapääl rakoilla.
Odottelimme siinä useamman päivän
ennen kuin vanjat tulivat. Niiden tulo
kyllä huomattiin. Kranaatteja tuli taivaan täydeltä,ja yksi kolmen tuuman
heittimen kranaiti tuli Timperin Armaksen edessä olleeseen multaka-

saan. Armas pyyhki kuraa naamaltaan ja huusi minulle siihen muutaman metrin päähän: "Ruppee tulemaan jo koko lailla liki." Onneksi
kranaatti jäi suutariksi, muuten se
olisi ollut ainakin Armaksen menoa.

Minä luulen, että kun kranaatti mlee

ihan kohdalle, niin ei se pidä mitään
ääntä,semmoinen suhaus vain käy.
Ei siinä paljon tappelemaan jouduttu, kun tuli lähetti sanomaan, että

peräännytään. Tiellä tuli vastaan pataljoonankomentaja Foisell pistooli
kädessä hurjana huutaen, että hän ei
ole perääntymiskäskyä antanut. Forsell oli lähtenyt pois komentopaikaltaan, kun sinne tuli kranaatteja taivaan täydeltä eikätiennyt vetäytymiskäskystä mitään. Kukaan ei ympäri
kääntynyt, ja niin hän lähti itsekin
samassa sakissa pois.
Monessa paikassa vähän vihollis-
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,.pa".päraätamyöhemmmalkoisatulla va"jqja'suuria
m.alt a.s"Tas.
Nuua'
°U"k°naS;'maa
iaumo)a-..

^oU^Kylmäkosken'kantton"Ak"u

:!,I^n;..-Komeast'
'~Poia t'"»'t^
etulinjassa.

,

£limet. selässlEira"^IUamTu'neJet
Pauk"SueT
Ska,an-Me

,...u)kakuusatuli vaihto,ja JR44
^, m?dm. ti!a"e- T»'""nej takaisi^

Kal^Kuittisun
asti.J^aoUmme
sittensaii

nva^eilK, mnkä ker'"Tme"6'ii'an'-~

S,,sellameD. määrays, ettäTos^-'

:aäsa^^^'SW^.

^ttan.paästähaettova"M;uSaT

u_paljon miehiä:Ilomäen~Uuno"

{a,.kateeIi. m"lua--vedi°"ä ätS
ky;i",yyn. ja. vailldoi°~"ihärtoS

ääD;lv^E?t=udt^
Myöh"em°z^"J°a

^
s.e,nsu
S^Mkmme'.

tt

'mn 'se~osoi mtu'

everstin arvoiseksi. Uurisa"'S

parvi- ainald" 50

^memohi, mutta"ama7oku

pl'ZTta_Putosikm" MuT''1S
i^Manetmitaän>vam^Sl±.amTe:Kuutt^d^^eSi

valmiit korsutja hyvät~dot.'

,,;Iouluka .tulimme'"UutuJärveUe.
^uluvuDoiks^_anDettiin~p^v^:
mcCT..,.lai.neyääDn"deen~Ka

.

emt<j,uoneet osuu«aan "aan myirät

^ÄPEn.(R?teD )>JB^'^
.

^T-lai°asl mnulto-3ob~markk'aa'
S<Bto KmsfttenMM';ii°^
,

juotiin, syntyi meteliäja pataljoomffl"
44

, vain vähäinenosa;va7a

,

panssanvaunua, 9 tykkiä, niistä"^

menxteta, 8 traktoria, 24tuorma.
a.uto^_kiiatuliaseita Ja'ampumato-

Paukku valmiina, faalo kysyTminul"

^menenkö minä.»HaTaiuutDant^
£ffi.m!rä. m, enen-"'Öti°"sy'^Mä
kotoe-nelja kertaa, vedmnaT^

^ikkelte-, PUOIU^voinuen'''pääSi:
laatiman sotasaalisluettekm

m^Im"L.suna oli loukk^,^

Skmin._ripun..tela^uje7'TOTiiJnu
VMnu_lenf" ky en'Ja"maaiS'
0)assa~muTtec

kotonaisdle komppanidie7a2sto"t
^Kenraali Talvela mamitsefTnTuis-

lähtemään ensimmäisen-kerraD

änjohtajat riensivät miesten7uo
ja antoivat lyhyen selityksen: "Hyvin

£' flvi oli_ilD""sa. TykTtehivS

meni."

tehtäväänsä.Pelkäsin,ehdmtöbAal'

Tais^:lelldes!a y^&aicTkiSZ

memdaisten^uorteD porukka7siinä
oliainakin1922syntyneitä.'
^ Kerran huhdkuisena päivänä is-

l0 3 iltaPi"vällä aseet alkoivat
a;JaakäritolivatinnoissaaaJo-'
en ylittiyiä^riitti. Vesi roiskuTkm

Kyseltiin Tuii ko'
tappioito^Kaikki olemme ehein&T

ihtihyökkäykseenja tultiin tolorZ
?T'..joka Pul'distettiin vihoUisisto.

^ markkaa.
isälle,ja tämälähettiminuUe'ne

^Urtujärveltäpääsintammikuussa
lomalla Vitdessätuli vastaanisomel"

,

S"°.urakasan vieressäJ'akatseiin yli
n.^Takarannalta" kuului yksi
laukaus.MeffläolivartiossaLindsteT

tinFransjaVähä-HerttuanLeo~Matl'eltä kllmPaankohan sattui, kun
T."-to"en,. konttaa''an tokaisinpäm;
sieltä tuli ja Leo oli saanut

S', fadaan- Kersantti Huugo

Bjiätoinen toisensajalkeen

poUdjuoksutahtia kapeataveden",a"

rassakeUuvaalautasätaa.

ryhmää. Käsikranaatit lensivät

jajyrkäntöyräänpäälläkoneDistoolit
ampmvat lyhyitä saVWja kiväant

......La8uksen Jääkäreflle oU hvötvä
sutä,kunpaikalliseentommbmwtun sl'olttaa tähysta)ä ottamaaH'^1-

venäläinen tarkka-ampuia

vaa,^ mitäjoensuupuolenja Laatokan

pian hänkuolikin JSPrllä.

. -,.. Ml"sta° sellaisen topauksen, kun
tylmtön mies oli Iahtenyt"juok"

semam Syvärin joen yli vihoUisen

puole"e:..En tiedä' oliko hän"saanu"t
mielenhairion vai aikoiko~vaihtaa'

^olta^Eihänsitäsinnesopinutpäfe"
1 miesammuttiin ennen kuin ehti

m"T; Ronsk'-Seppälä eli Tauno

Korpäasta meni yöllä"ne.
maan vaijerin tai oUko se köysi mie-

1 kaulaanpa sillä ruumis vedettim

1 puoIeUe.Seppäläsaisiitä10

vuorokautta kuntoisuuskmm.

Huhtikuun lopuUa tuli yksi luut-

man mmuutin, korvani hmuavatTa

±uve°,taaksee. mentau°~eMrät
Murehdin.

arnpuL

°^ti, viio. lisala Tauren paivTtteii:

.

mahtava paukku!" Vihoffisen

B!2D

na

pysähtyi tokonaan

ja

sen

TOstooD,länttäkohden.Saimmevan-

teja_saman velra° k"in"JCTAkue^a'
oli miehiä mukana jopa'kolom^

yksittäisiälaukauksia." RynnäkkoTn-'

^TaaskuuluilaukausjanytsaTHakki':

l,ta;arten mun tä3'tyyolbtämmö-

Makasin

.

He&Ua Salkolasta oli'Uiakmtto^

r:U^Minä olin nostamassa häntä

tuU_kuopp^
.

miehistö alkoipaeta lakeudeUe"e°tu"

-. _, AT TaurcnJ'amiDäseurasimme

"istui: yhtään joukkueen miestä"ei

Imtua:

O

£lM. sd°J<yhde7Ky"äm^te'

bn^takana_va'aan30"nietrirS:

lm.ukana;,.,J?ukkueen J0^' ^

le"?"seOIisell"sta'sekavaajuttua ja

1LB

S. oli seky"äme,UUi^'^
±atampuneet:eivätl"'heitelTeetubT1
na^. - Sitten huomasi^k^
^äBEm 'oiI"neMI rti°D'^apt'

' siitämaininnut Jun-

^hdimme..Kuuttilahteen~jasiellä

^aulIfaulmkuDsep?aiä°"s

!ei rvast^°>»e°XnAehä

lähetti, "olin

rc>ke.enja muistankunHuUg^SMO^

T, mnyhtenfsw &s

täyspuhtaan kaados-!^^^

pul""l"t'. mutta Niemelän~Aare~dJ

'enylitystä,joten myösmini

wiaul^a
S,, muuto--Monta"ii
kma saatiin

l n"nj!ain. _vielä lul[on a"ki~ja'
.. aeltä s'v"lta: "Kuka teU"n;to

^joukkue täydennettim ennen

em utta enääei kuulunutlaubms"
tiL Verkkalan Manu oU hevTOmiehT
?iLJa . '"''.. llakel"aaD Heikidlää

S15"'""»""6"
Wsa7vS
Syvarm.PaljonniitäkmkaatuF

^ampw, wa3m^ s"J"a

sen sairaalaa Minäen rahqjen7iai-

nm,aivanjouUueenjohtajankomen-

IOO-mestä-tuho""nAunuben'^T
loffle. Sotasaaliiksi 'saatiuTmnt'c3'

i^aaan)o^kueen. P^yuämästä

mutta pysyipystyssä. Minulia"^

^u ^uuosjoen ponUooiiisfllan. vaio

naamisestasenenempääkeneUekään

johtaja.

SkaD.!dustalle- v'"""h>gahteii^

töDTlahettl-tuukäsky7eSiT^n'

il, mutta myöhemmin sitten Aunuk-

^UI'-.kova Paikka-seiteSefec

^misen... Esko; N"Ten'~EikkaI UJa'

.... nJääkaripatd'OODa2:nl-komppaSaueLjossa. OIin kompp^ianpffii^:

sitten kääntyija ampui Junnoa
kertaa. ^Kaikki 'laukaubrt
osuivat.Eihänsiihenpaikkaankuol-'

punurtoyritys oli vastaalkua.

Kuin ruoskaUa sivaltaen saivat
PSKykit osuman seuraavaaiTpanssr-'

vieläodottivatvuoroaanT

Perässä. Jossain vaiheessa la-

Iakuulan kylkeensä;Mem7oisia"lää-i jaajattelin, ettäampuu-

-_segesaD"v;^Zac

ampune mutta vihoUisvaunujen lä-

tajamm!usetosastoLa8ui"enjaak^

lähtijuoksemaan pakoonTa

ja_läliti katsomaan miten LeonkavT

^roM

^^aän. kuumentua^a''S^
saada millään'aukT.~"Y^
^sa£aas'.JOmeuceiDsam^moDT
stauunOk^nt te"Dsenkiv^"'"ka"^
Su a^n^vm., kM. hMPaS

edelleen SyväriUesaakka. Öinentai-

rasrayähtijmnuavaksitulimereksim
maajärisi Viteleeseen saakka;mis£

to!va''.ettäku"lähettitulitietäpitkin,
me"LAIPPiIanJumohetisenpäälie"

3ai^"p^c
^s':uldEoa-.
^ys!änj'i syvä"°7jame^-'

ndu^mLnuta^taisin"aI^JOSUe

li ayttäa. kun . Patr""»at"ol7"pS'

komenta)a Paniläheuinsäsanomaan.

e"ä_p"älsl o"aMj(;mpaa. Pqjatter'.'

l näistätapahtumista. Kansa

,

yöby'syväri':
iT'5.^L?ukseDls
oli nuorten suomaiaisten

Senjuuaa:Tuul"J°°nraju s"
S?-'6!." oli.musertaD"t'rfK)Bi^n
dutahdoD.Ja""»äpäisetTääkä^

^^"isenlaS, ^:
_Minä, kolmen kannaksen kouk-

teya. olin omalta osaltani auttamana

ja tein parhaani, että itsenäisws~h

rapaussäälivät.Puolustin-isäDmaa"

toni - enkä turhaan.

: eikä haavoittunut.

' .. ';'.
T - ;;''?.'

-* . <^' <.'

Yt >^
^ff-^-^

suunnalta flmestyy näköpiiriia-Ka^

ten^aralteotettiin hwaTas~emap^

kat.Piantulikinmytys. tmm"^, '-

masll-ettäto"ussaolevatähystäjahuito kasia. Minä sain tehtävaica'ottoa

selväätähystajänhuitomisesta"UnS"

nr »-y"*»-^* ..

rannan suunnasta oli lähestymässä
jyoneuvo, mahdollisesti useampiakm

~^t

^

*-->.''

minuutin kuluttua kävi

il, että ensimmäinen ajoneuvo oli

.

venäläinen^ panssarivaunu. "~ am

-. v:^

tuli tuhota se. ~

_Pioneerit_olivatjoeUavaknistele-

»S-:^'; -

&?

'\;'1fW
.

;,

:''-* »"

'. -.,. l, ""';. '^

maffia-sfltaa-HeiltäsaiDkabTpö&öä ?
dynamittia.Käärinneyhteenmimta"

mankäsikranaatin kanssa,yhden~te-

rajäyttämistä varten. Riisuin
paitanija siihenkäärinnipun.

^Panssarivaunu ajoikylän'läpiko-

väliävauhdilla. VastoannanpsMytdt

Vankeja Aunuksesta 1941.

saavuttuamme saijoukkueemmeph-

EINOTAMMINEN

im Kalevi Laurinenmääräyksen,et-

SJ meTiaD

Sota-ajan muisteluja

.

himmat vaiheet olivat ohi, oltiin

lepovuorossa rintaman takana. Oli
aikaa katsella paikkoja. Jostain loy-

dettiin kookosrasvaa,jolla paistetuin

lettuja. Kuumananeolivatkinhyviä,
muttakylmänäjäähdyttyäänmm pahän makuisia, ettei niitä syönyt puukaan.

Kerran taas kaverini kersantti

repullisensitäainetta.KylläPOTto

sissa,toisetihansikahuma^
laaa"Kaveri, joka oli läysm mtis

mes, oli hengessämukanatäysinnn-^

TOin'."Vaikka hän ei itse maistanut

riooaakaan,hänestäoli mukavakal^
sat
o

Semaavana

toisten loilaBuja.
^

päivänä porukka oli^kipeänä. ^pojM
Sivatvihaisia,kunoliseUaistaainetta

hmidttiTpinua oli kuitenkin vielä
jäljeUä- pahaupäivänvaruie.

vkistössä meillä oli paljon hevos^

tee"oTm~lähettinäja jouduin paljon
liikumaan ratsastaen. Kerran asema-

sodmiukanaSyvärilläparilaäkintösisaadaratsastaa hevosu-

Fa~Mikässiinä,pitihänniitämuuten

kin"jdoiteUa. Lähdettiin taUritoja

ratsastettiin tunnin verran aina sotasuradaan saakka.Lääkäritolivat u-

kahuonojaratsastajia.^etem kayn-

da"menun koko mato-. vama;to'

nutri"sdlainen hidas kulkeminen.

Erkki Kärpin kanssa satuttiin taloon,
taisi olla entinen koulu, jossa oli pal-

jonlasipurkkejajapullojatäynnäkir^

olikaikenmaailmanotuksia,taisioUa

mahuoiieen luonnonnäytteet oli^ sat-

iötty. Haimme kaverin kanssa lisää

vain joku vanhempi mies JMpo^
Venäiäisälä puuruuhilla ^soudimme

m KTR 3:n 7. paUerm

yljkersmtti Eino Sulka.

sp^UnlhenJpM"'ennen kuin vanja

keskelläkirkastapäivääyUjoen. ^loi-

^^^-.^

ÄS3Ss

k otsaa. Kunkatsoin toiseUepmie^,

.

minneljännen joukkueen JohtWKU-

dimmevarmoja,ettäpianalkaak

lia"tuUa. Mutta ei mitään kuulunut
eikänäkynytjaihanrauhassasaimme

Käännyinkatsomaan taaksen^lu^
rin-Aimas oli noussul^vähän_yU

s^ii^S

'taakaison mihin s"'""amabS

SS^o^S:
aFia me pojat aloimme PauKWC^
^I^^{toM tt"st^

UmäkTsai osuman samaan^paft^

mennäiamaanasti.Meilleoliannettu
vät~eväät makaan, olilihapurto

iakmjakunpääsimmevähänmatkaa
Jram^ pysähdyimme ^ syömään

S-ampumavalmimaja simaM^a
"^tohri maahan naamalto
;U^ettäontämänyl"«Aulista:

eväitä. Uskoimme, että tai""T em-

:Un

mrpääsejoienoUparastasyödäUhat

^efm^
uAka-ampuja ^ "kto_^;

ris,etteivätjäisiryssflle. ^

"RiiyimmejokeaalaspäinjatuUm-

me"lähelle Syvärin^ voimalaitosta.
SieUä~evakuoiUin kylää^kovaUa kureellä. Väkeäoli paljonja meteli l

amnuestä ^.

^P&i:Uotiolimennytharteisiaso-

S^siiä

; pahemmin kun kanttasi_laaK-

lisluun kohdaltaläpi.^ _

_^_ ^

"koj ska
me,

mennyt yöllä yli Syvärin. Me_p^
nmmmepäiväksinukkumaanjavasu
ittaUa ylitimme taaslaen. SyvmnjoKi

oiTsiitakohtaa 200-300metriatoreiL

rarin takanaMalmisen Suloja
Suvisen Martti olivat nähneet ryssan
metsässä.He päättivätottaa senvan-

>iksi ia lähtivätjuoksemaan perään;

kääntyikin ympän ja ampui

mdempK LSulo kuoli ja

Martti_haa-

v'oittui'niin pahasti, ettei enää nnta^

nmile palannut Aamulla Jatkounrae

matkaa voimalaitokselle päin, nyoK^
vastaan
^piern
kasimme idästä. Tuli
i'ja"sentakana rintaa. 011, r^sa-

£"asemat.LuutnanttiÄijäänkompnaYpäjälläsaitehtäväkseentaer^"venäläisien selostaan. Hepaäs^

oli
Luulin, että kylässä

sym

ääni.KyläänP^ämme. a ^

^etäsidlä-olito_lauma^^
p^"ln)s mitäensin, ^"^

Son'"tulo ehtyi, pistettiin_ kutut
Fihoiksija syötiin maasta nosteltujen
assa~ .. -

-I:

Tandebajoelia kun idimme,^i-

vatpqaTsaaneetsoiasaaU&8iwnä^
Snl'^lr^"»ton]a-}asumiee^^
lavaUe'polkupyöränsä_M^t,^
Dania myöhemmin

sama

kyo rma-

SS^ja^effletau^

että ei saa ampua^se onj^
^m'auto"sittm kun-asikinwmläis^
ten puolelle, huudettim, ^WS^

Lahtinen!"

Omia^tappioita^ei

mitään,

loku lievempi

haavoittuminen vain. Venäläisetlaa-

tuivatmelkeinkaikki,jokuehkäpääsi pakoon.

^.. ,. , ; ^;,

Tuli kylänäkyviin.Siina

uusiahienoja kaksikerroksisia raken-

nuksia.Ennenkylääoli aukeaamaas-

mmm niitä, mutta en m"'ä_amp^^tTi ^"'läheltä
^i"^Mn%
^ ^m^päTnI tal8eli:Mefltäaij^

STm Sdä~to'Jasitosen1<AU

s^e^tTe^^^a

ZTj^a"Ime'olmme IlomäenUu-

nonkansaaampuneet. ^_^
"Uhdumne
volmalal Kse"a

^mnme edetärauhassa ato^tU^.

menojaan se meni. E"_rieda^

SS^SUn.Äee

divM"venäläiset saanee^kaapattu^

^n takairin-teeUeen^Poito ^

tuUutaa.mt^amv^äy^^
tomTltautenkin J^ S^i
'Vikke~oli lakananija huusi,_ena^

isiUäntien^

^"päiistTsamasu suunnasu^i
ampuivat minkä ehtivät,
^mutta^
^teTOnenja mies tuli läpi meidto

paljon

S"KSe^'simi°^a^

B"riin paljon kuin te^ ^

en samaUa taisteluhuuloamme nu

tuUut"

rDäM'myohemmin kuljettuna

^us£amSs^"'^
'iSeTistumassa lännedlaän kannan
^Jl^Z^a^i^
^feä ti.~bli varmaan oUrt s^a
^Sn^a^e^^

eiee^n"EoUut_mitafa^^a

vatkin aamuhämärissävarsin
Häme

S'^KSE&
S.Taurisen Kalevin tanssitan

^p^Mmianlalasmptaki^

he^eTtäytta "^m^seuS

ia"tekivätyUätyshyökkäyksenhu^

"mutta ei saatu osumaan; Kun^j

"Koko päivän siinä maathm ja

kStaTkunsieltä^kuuhu^^la^

ten"kuuUa, ~että koko^rykmenm^oli

ri^ToSiko se juovuksissa vai^^as-

^'sesn seMSLasnä

va. Koko yönkuuntelimme simaKytehtävä oli

^'tatesa rauhassameaoaanj^

5u'o'masmrsentään, ettei Armaksen

vasta~fflrila jatketriin hyökUys^
maua

värin.Omallapuolellasaimmesit-

^"
^.^'^=^^=^?n??
Kamunkylässä1943:ras
KyS^^^r^s^""8'71'""'""-"

säjiTehrilyömäänmAenkivaä^

v^n"P'ysya aina atomMalam,^
äiäki°'kertaase. ollonnd^S
mrtenNorjansalmi^k^mk^

toinen"AamuUa lähdimme samoja
iäikmtakaisinpäinja ruuhfflataasyt

käärmeitäja matoja, ja jotain siema,
mutta säilöntäaine vaikuta muuten

täyttä spriitä, johon koulun kokoel-

Partioon,^

Iänsyrjässä.Emme ilmaisseetuseamtledusielulu

kasta nestettä. Näissä astioissa vaan

juotavalta. Otimme mukaamme pm
pulloa kokeeksi. Perillä pattenstossa
aine todettiin priima tavaraksi. Se

mennä

selto puolen rantaa kasvoi metsääja

PIRTULÖYTO

malaitoksen tienoilla, kun pa-

pitää

rarin. Melkein kokojoukkue Bhti,

Luvatontalaukkaa

. oskus syksyllä 1941 Syvännvoi-

Timperin Armaksen^kanssajd^
pS; kunmeitä^asttan^U ^
^Tnäki. ^sflläo^to^

Meitä oli sima monta äijääjaka"""

e.TakamaastossasaijokusiirroiaismieshevosenammunuaianMhen kiinni. Silloin selvisi, että se ^

Irin omia: Miten Ue sinne jouMi^
temsensakanssa.TahtoivatsW^
UUämennäomatja vieraatsekiu

Kerran pimeänä yönä menimme
43

^satUirMemnVtennereen^
ta
Vikke

^Sn"sat .
sanote
SnT^S ha;enfflsto?^
ZTsieUa näky"yLMa"nuakam,;
^te*vaS rttä^Uä sattu^M?
UhTe 'JSMle: Kielsin^läte^sä,
^kranaatteja tuli "tomaaa°^
^tta^hän uskonut.Sano^vain^
^häiTmeneeJuntera^aa^
^ItekavTjSPiUä ja toMn^

^
;;ioa^JSÄ£
teuhkoista iäpija siihen hän kuou.

VILHOAHOLA

KALEVISAHLSTRÖM

Muistoja vuosilta 1939-44

Täpäräpelastus

ietoja itsestäni- Olen syntynyt Somerniemellä
1918. Talvisodassa

17. 3.
1/JP

atkosodan aikana 1943 Uudenmaan rakuunarykmentti oli ma-

l:ssäja jatkosodassa 7/JR 23:ssa

ja 71JR44:ssa. Taistelut: Terijoki,
Peippola, Nie^ärvi, Taipaleenjoki,
Korpiselkä, Jalovaara, Tuulos,
Syvän, Segesa, Lotinapelto, Vutujärvi, Mäkriä, Vilele, Siaaimäki,
Kaukoijärvi, Miinatanjoki, Tulemajoki, Kaumskangas, Uuksuanjoki. Haavoituin Nietjärvellä
14. 7. 1944. Sotilasarvo korpraali
Myönnetty VM l Ja VM 2. Kotiu-

joitettuna Itä-Karjalassa lepovuoroon erääseen kylään, jonne oli
jäänyt asumaan venäläisiä vanhuksia,
naisia ja lapsia. Kylän asukkaiden

kanssa seurustelu oli kielletty, mutta
kaikenlainen kauppaseurustelu kui-

lenkin tapahtui salaa niin päällystän
kuin rakuunoidenkin toimesta.
Pienissä ryhmissä vierailtiin ta-

l

loissa,joissatiedettiin asuvannaisiaja

tettu21. 11. 1944.

jotka usein olivat kutsuneet luokseen.

Talvisota

Taloissa löytyi ainajoku suomea puhuvaja seurustelu tapahtui balalaikkamusiildn ja saikkatarjoilun merkeissä. Pieniänurkkatansseja järjestyi

Lähdin suorittamaan asevelvollisuut-

joissakin taloissa salaa.

tani Terijoelle toukokuun 5. päivänä
1939. Tulin Vesanojalta polkupyöräl-

soittamaan kylän laidalla sijaitsevaan

la Somerniemen kirkonkulmalle ja

suureen venäläiseen rakennukseen,

siitäjatkui matka linja-autolla Helsinkiin. Oinasjärveltä tuli autoon Talasen Arvo ja Viuvalasta Sulan Eero.

jonne illan hämärässä oli menossa

Kalevi Sahlström
solareissuUa 1942.

Kerran talvella minut haettiin

Eero tuli viereeni istumaan ja sanoi:

paljon muitakin saman eskadroonm
miehiä. MinuUa oli mukana kerran
lomareissulla ostamani mandoliini-

Nyt poika mennäänsinne viimiseen

banjo, jolla olin soitellut ja monta

van rakennuksen toiseen kerrokseen
antamaan nimensäjajoukko-osaston-

rangaistavien joukossa. Aseveljet ei-

reissuun." Ei minulla ollut mitään

kertaa pelastunut joukkueelle tullees-

sa tiedot

sodan syttymisen epäilyjä, mutta Sul-

ta perunateatterista. Minä soittelin,
kun joukkueen miehet kuorivat eska-

onnekseni ryhmän viimeisenä talon

rangaistavaksi,ja mandoliinibanjosoi
vielämonta kuukautta tämänjälkeen.
Minullaon ollut hyväsuojelusenkeli, joka on pelastanut minut synti-

ka arvasi tai tiesi kohtalonsa. Hän ei

kertaakaan käynyt edes lomalla ennen kuin kaatui 11. 2. 1940.

äho.Ahola vas: KuutttlaMessa lähellä SyvärinJokeaampui viisi teertäyhtenä

päivänä. Hänen kaverinaan oli Sulo Mäkelä.

droonankenttäkeittiöönperunoita.
Talon suuri huone oli täynnä ve-

näläisiäeriikäisiänaisiaja rykmentin

Terijoella asuimme kasarmissa lo-

kakuuhun asti ja sitten muutimme

rakuunoitaja aliupseereita. Tunnelina

metsään. Ja kun sota syttyi, niin heti

oli talvisessa illan hämärässä iloisen
hilpeä.

ensimmäisenä aamuna venäläiset am-

puivatkin Kronstadtin saarelta kasar-

siellä, että vanha saa nukkua. " He
luulivat, että oma porukka metelöi.

Talvisodasta minulla on hyvin vähän kerrottavaa. Teimme pieniä vas-

tahyökkäyksiäjavetäydyimmepikku
hiljaa. Monia päiviäkului vartioinms-

sa.Vartiopaikalle menimme pimeässä
ja siellä oli maattava paikallaan koko
päivä, vaikka pakkasta saattoi olla

lutti kätensäja jalkansa, kotiväki lä-

hetti minulle ennenjoulua hyvät huopatossut ja niillä kävelin sitten koko

talven. Sukin Eero kaatui helmikuus-

sa Nietjärvellä sellaisessa pienessä
hyökkäyksessä. En ollut näkemässä,
mutta kertoivat, ettähänampui seisoaltaan pikakiväärilläkun sai osuman.
Talvisodan aikana en ollut mis-
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sään yhteydessä Somemiemen reser-

viläisiin,en tiennyt heidänolinpaikastaan mitään. Kun rauha tuli, olimme

Laatokan koillispuolella. Melkein sa-

massa paikassa olin jatkosodan päätyttyä 1944. KevääUä 1940 pääsin
sairaslomalle. Olin ollut silloin yli
vuoden reissussa. Kotiuttaminen ta-

pahtui vasta marraskuun lopulla eli
minun talvisotani kesti 18 kuukautta.

na.

Sodan loppuvaiheessa Kannak-

ylivoiman edestä. Joukkueemme jätti

vaksi. Huoneessa kuului naisten kir-

kaisuja ja ikkunoita yritettiin availla.

Kun ryhmä tuli nimensä annettuaan

Luutnantti ilmoitti, että talo on piiri-

alas portaita, liityin ryhmänjatkoksi

luutnantti karjaisten tanssin lopetettatiin vahdinvaihto. Moni poika palel-

ne nytjäin odottamaan. Ryhmän nelja miestä menivät yläkertaan, josta

sistä tanssiseikkafluista kuin myös

mies,jokajuoksi yläkertaan. Ryhmän
lähettänyt upseeri ei yön hämärässä
ollut vanna ryhmän lukumäärästä.

minentuli. Muistan,mitenpojathuu-

kranaattienputoillessa: "Olkaahiljaa

monista vaaratilanteista sodan aika-

sella rykmentille tuli äkkilähtö Vammelsuun rintamalohkolta vihollisen

Kun olin soittanut noin tunnin,
ovelle ilmestyi eräs rykmenttimme
-30 astetta. Vasta pimeän tullen teh-

ovesta sisälle. Hämärässä eteisessä

huomasin yläkertaan johtavien portaiden alla vapaan pimeän tilan, jonhetken kuluttua huudettiin, että yksi
mies lisää. Pihamaalta tulikin yksi

mialueelle. Yllätyksenä sodan alkasivat unenpöpperössä ensimmäisten

Kun minun vuoroni tuli, kävelin

vät minua myöhemmin ilmoittaneet

tetty ja karkurit voidaan ampua. Sit-

ja kävelin ulosja yön hämärissäma-

ten hän kehotti rakuunoita järjestäy-

joituspaikkaani.

tymään pihamaalle jonoon. Piha-

Seuraavana päivänä rykmentin
esikunnastalähetettiinjoukkueille ni-

maalla totesin, että taloa piirittäneillä

oli aseet mukana; kukaan ei yrittänyt
karata pihamaalta pois. Operaatiota
johtanut luutnantti kehotti pilkassa
jonossa olevia rakuunoita viiden mie-

henryhmissänousemaanpihassaole-

imluettelo, jossa nurkkatansseissa

kantamuksensa erään metsikön suo-

jaan valmistautuessaan puolustukseen. Silloin tuli tieto, että vihollinen

onjo metsikössä,jossaselkäreppumme olivat. Tästäalkoiperaäntyminen
ja sinne metsikköön jäivät rq)puni,

mandoliinibanjoni sekä muistiinpanom ja sotamuistoni.

Kuusen oksalle jäi mandoliini-

mukana olleflle määrättiin rangais(ukseksihakatamattihalkojametsäs-

banjoni, mutta mukavia muistoja se

sä. Joukkueessani vähän hämmästelUin sitä, ettei pelimannin nimeä ollut

soittelee?
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tuojoskus mieleen. Kukahan sitänyt

ANTTI VÄLTTILA

Vaatteista oli kova pula. Kun ko-

ko lapsilauma kasvoi, niin vaatteet

Korsusoturin kotiaskareita

kävivätpieniisi. Jakun olimme vielä
kaiken lisäksi kaikki "likkoja", niin
äidin vanhat vaatteet, joista olisi jotain saanut meille korjatnu, loppuivat. Kerran minulle tehtiin puoliha-

me, johon koottiin kaikki kankaan
palaset, niin vanhat kuin uudetkin.
Nämä viistot palaset neulottiin yhalvelin jatkosodassa 7/JR2:ssa

puolella. Meillä tie oli linjojen välissä.
Olisi vielä sotakirjan aihe kuvata

pujana, 4. joukkueen l. ryhmänjoh-

joukkojen vetäytymistä vähin äänin

tajana, olinpa vielä -44 kesällä sairaa-

sieltä Syvärin takaa.
Sitten raskasta: Lokakuusta -43

lasta palattuanijoukkueen varajohtajakin.

toukokuulle

Rykmenttimme miehitti Syvärin
(Swirstroi) voimalaitosta, jonka Lou-

kealla siivellä ns. Sokeritoppa-aukean
tuntumassa. Rivimies eiJuuri maastoa

nut. Voimalaitoksen lohko työntyes-

pysty tarkoin kuvaamaan. Hänelle

sään ensimmäiseksi oikealla Syvärin
etelärannalle muodosti eräänlaisen

tärkeintä ovat omat polut, hyvä jos

kahden vuoden asemasodan aikanakin.

viihtyisimpänä etulinjan korsuista.
Meillä oli kauniit kesäpäivät, Jande-

ba-joki virtasi vieressä alhaalla, puusilta oli tehty räjäytetyn tBalle. Silkin
luona oli mainio uimapaikka.
Pojat olivat -23 syntyneitä, me

ryhmyrit pari vuotta vanhempia.Sen
ikäiset ovat riskejä ruokamiehiä.

Niinpä meidän piti leipäkin jakaa.
Mutta nyt kypsyi alemmaksi joen
varteen mahtava vattumaa ryssän

hakkuuaukkoon. Nyt ruokiinnuttim.

Kun haki pakillisen vattuja, pisteli
niitä poskeen vielä poimiessaan, pu-

dotti pakkiin 6-8 palaa sokeria (päi-

la pioneeriongella. Sinne mentiin aa-

muyöstä, jolloin oletettiin fiskaalien

lyhetessämarras-joulukuussajoudut-

ja n. 20cm tulilankaa,josta poltettiin
sepullostaulkonaolevaosa.Ankaran

tiin "pelkäämään"jo iltakohnesta aamuyhdeksäänkin. Lomatkin vetivät

kova soutu, pullo jokeen, aika pitkäl-

säännöllisesti ja oli varmaan muuta-

dassa, yritettiin mennä työapuun, mu-

kana kaikki lapsetkin, jotka jo jotain
pystyivättekemään.
tiiliä tavoin syntyi kotirintamalla

ymmärtää, ettäjokaisella on vaikeutensa, erilaisiavain kullakin. Jakademieli poistui.
Tällaista talvisodan henkeä kaivaltaisiin nytkin, kun kaikenlainen

oman edun pyynti ja epärehellisyys
me, kun teki tenän, eikä suostunut rau-

ovat saaneetjalansijaa. Sota-ajan ko-

neet. Kun illalla seitsemän maissa olim-

tätien ylitykseen. Hetkessä pitkä juna

keneen ihmisen on ikävä seurata ny-

me kotona, olin niin poikki, etten jaksa-

pyyhälsi ohitsemme. Kun pääsimme

kyisten Suomenjohtajien rötöstelyä.

nut edes hevosta riisua. Tupaan paästy-

kotiin, Peliäsaiylimääräisethyväilylja

Tuntuu, ettei näflle henkilöille Suomi

ani heitin takin vitani ja kaaduin sän-

tapulukset.

olekaan rakas isänmaa, kun sBle voi
tehdä mitä pahaa vain.

kaisin, muuten olisivat varpaat jaäty-

kyyn. Vaatteet päällä nukuin sikeästi

Eläin toimi vaistonsa makaan Ja

le ehdittiin, mutta kummasti se täri-

kin, koska ainakin hetken meitä oli
vain seitsemän miestä. Ei täällä tosin

aamuun asu.

pelasti tilanteen. Kyllä risteyksessä

sytti veneen pohjaakin. Vaan komeaa
oli kerätävalkovatsoja,jotka selälleen
tulivat pintaan. Kolme panosta oli ja
kyllä kaloja tuli kahden ryhmän tarpeisiin. Panostus onnistui hyvin: ei

vartiossa nukuttanut, "vihanpito
olienemmän sääntökuin poikkeus.
Eräänä yönä vanja taas innostui
antamaan kranuja. Kuului korsiimme

Toisen kerran menimme Saloon
Narrinkorven kautta, joka oli sflloin

kaikki hälytysmerkit toimivat, minä
vain en niistähölynpölyätietänyt.

£i muuta kunniaa kuin kuulla kummultansa sun kuusiesi kuiskintaa, kun

pitkältimetsätaivalta.Olin nukahtanut

***

säkätkenyt olet hänet viime lepohan....

rekeen. Ohjat olivat löystyneetja hevo-

Sotatalvena 1939 oli kovat pak-

nen oli ottanut levon kannattaja eden-

kaset, 39-43 astetta viikkokaupalla.

nyt löntystäen. Heräsin, kunjokin mus-

Kansakouluun oli meiltä matkaa run-

ta kasa kulki vieressä ja kuulin kysy-

saat kaksi kilometriä. Siellä kudottiin

men kranunpyrstö sojottamassa por-

myksen: "Saisinko vähän kyytiä?" Poi-

raslankun reiästä. Nyt kuljetuin kunnioittavasti ohi ja evakuoitiin ovene-

ka oli menossa Salon rautatieasemalle

Btaisin valtion langoista sotilaiBe sukkia, lapasia, kypäränsuojuksia ym.

ja sieltärintamille.Suksetolivatkulku-

Näinlyhyellämatkallajäätyivätker-

neuvona. Otin pojan rekeen. Ja kauhiiksenihuomasin, ettei isäähevosineen

ran korvalehdet, ennen kuin ehdimme kotiin. Uskokaa, että olen kutonut

ainuttakaan suutaria.

portailta kova kolaus. Kai sitäkatso-

Kyllä v:n -43 aikana armeijan
moka, niin kuin muukin huolto,
oleellisesti parani. Alusvaatteet vaih-

massa käytiin, mutta vasta päivän

dettiin viikoittain, samalla kävimme
rannassa pataljoonan suuressa saunas-

tava motti halkoja.

Nyt varmaan uskaltaakertoa, että

Alkuun se menetteli, mutta päivien

nukkuvan. Oli triniittiä pullossa, nalli

Tämänjälkeen leipää tilattiin Kettu-

kuuden tunnetta.

vartiomiestä ja vain pimeän aikana.

naapuria autettiin. Ainakin niihin taloihin,joistakaikki miehet olivat so-

se kuuluisa talvisodan henki. Alettiin

Alikersantti Antti Välttilä. tosti lisääntyneet
Meidän ryhmällä oli täälläkolme
kävimme myös Jandeban alajuoksul-

sa. Täitkin loppuivat, tehosteena oli
se, kun paidasta löytyneestä oli hakal-

tästäkin sodan pulavuosien yleinen
havainto, että säännöstelylisääniuk-

meitä.

naattien nopeudet ovat kuulemma ru-

väannos oli 14 palaa Sirkkua) ja
tämän kun kiehautti - hyvää oli.
sen Otolta vain silloin tällöin. Jäi

Loimaan Evankelisen lamsampiston oppilaita lukuvuonna IV43-44. Vasemmalla
'Kirsti Jäppi SomerniemeUä, Saara LeliXiranta Kiikabisla, Helga Munvnmemi nyk.
'LaaksoSomeron HäntälänkylästäjaMaga-LusaLimammkinyk. KärkiSomerme-

tön. Tämä on etulinjan soturin ammattitaitoa, tietenkin myös valpas
kuulo. Miten lie nykyisin, kun kra-

sen rauhatonta seuranneena runsaan

sussa. Tätä kokonaan maan päälle
salvostettua korsua pidettiin aivan

Sota-aikana oli ihan yleistä, että

on tulisuoja, näkösuoja on välttämä-

sillanpään.Siksipäsielläoli suhteelli-

saumaa. Majailimme Suotorpan kor-

nään.

tuki-

Jandeban puoleisen pataljoonan oi-

syksyn -41 pimeinäpäivinävalloitta-

miehitimme rykmentin (div. ) vasenta

-44 miehitimme

haalla. Liivin napit helpposivat yhie-

kohtaa "Tirva l" (luutn. Haapala)

nais-Hämeen rykmentti JR/23 oli

Vaan kerranpa tässä aurinkoisim-

luomus, joka olisi pitänyt säilyttää
näytettäväksinykypolvelle. Paksut itse kehrätystä villalangasta kudotut
pitkät villasukal tein itse. Mutta siinä
olikin ongelma, millä ne pysyivät yl-

joen itäpuolellaolivat Linjauenetelä-

v:n 1942 alusta sodan loppuun.
Toimin kiväärimiehenä, pk-am-

mistä muistoista etulinjasta: V. 1943

teen. Siitä tuli kyllä ainutkertainen

tokselle päin. 17. divisioonan asemat

Suotorpalla ryssäkin antoi olla

jokseenkin rauhassa. Vartiopaikka oli
pesäkkeessäkeskellä Linjatietäedesmenneen Jandeban sillan äyräässä.

Konekivääri pyyhki siitä Voimalai-

valjettua nähtiin keskiraskaan heitti-

duslaverit. Siinäjonkin aikaafundeeratriinkin. Sidottiin sitten naru pyrs-

tönympärille,narun yläpääkankeen
ja matalana porraskuilun reunan suo-

jassavedettiin kranu ylös.Sytytin olikin siitä kolauksessa lohjennut. No
tämähän meitä helpotti. Sitten vain
hakemaan Mikkolan Aarnilta nalli ja

näy missään. Hoputin Pellan juoksuun

sukkaa paperipäreen valossa. Valo-

jatavoitimmekilometrinpäästäkarku-

petroli, jota käytettiin lampuissa, piti

laiset.

säästää tärkeämpään. Ei sitä saanut

Mahtoiko tämäkään poika selvitä

turhaanpolttaa.Paperipäreenvalooli

hengissä sodan myllerryksessä? - Sa-

tosi heikko. Ja pärettä piti yhtenään

maisella reissulla Peliä pdasti henkem-

niistää.
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HELGA LAAKSO
konnarivaunuun, kuka siellä on konnarina - jospa vaikka olisi tuttu
mies. Olihan se tuttu - isän kaima

Kouvolasta. Taisipa olla vielä vähän
sukuakin. Hän oli kovasti yllättynyt
meidän ilmestymisestämme

Muistoja talvisodan ajalta

Siellä me sitten vietimme sen yön.
Sitä minä kovasti ihmettelin, mitenkä
ne konnarit voivat olla niin kuumassa
kopissa: mittari näytti 30 astetta. Ka-

minä, joka oli nurkassa, hehkui punaisena ja sen päällä porisi jatkuvasti
kahvi- tai korvikepannu. Siitä ne so-

tapoliisitkin kävivät välillä hörppäämassa. En minäkauanjaksanut pysyä
tilaa, johon menin pilkakseni, ja het-

ota-aikaa muistellessa tulee mie-

kessä oli taju poissa. Isä herätteli

|leen monenlaisia tapahtumia.
Ensiksi muistan sen iltapäivän,

mästi mieleeni se päivä, kun paala-

joukoin. Kaikkialta kuului kova pu-

jo aikoja sitten, kun juna oli niin
paljon myöhässä. Se oli sitä sotaaikaa! Mikä nyt eteen? Minä sanoin

Ja omaiset saattoivat heitä sankoin
heensorina. "Ei kai siitä vain tule
sota", oli tavanomainen kommentti.
Sota siitä sitten tulikin.

Heti sodan sytyttyä kaikki tavarat

herätetään

talonväki, kyllä ne meille yösijan antaa. Minä olin sitkeämpi ja vedin

me heinät paalattua ja istuimme levähtämään makasiinin heinäkasalle,

Jota annettiin pieni määrä lehmälle.

Sen piti vastata rehusuolaa. Niin ikävästi kuitenkin kävi, että kun lehmät
keväällä laskettiin ulos, niin kahden

märissä

taivaanrannan

na rintamille vietäviä leipiä. Suuren
leipätaikinan sotkijaksi tarvittiin vah-

pois, aumattiin. Meiltä oli tehtaalle

maalariksi. Oli palvellut jossain huol-

Linjatien penkalle. Työapua hän tar-

- sillä tavoin kuin rintamamies sen

topoppoossa, tullut vilppiä, passitettu

vitsi hyvin vähän, oli vielä taitava

tuntee.

etulinjaan. Asiajota me puolestamme

toimimaan äänettömästi. Viikon ver-

Ankeata on miehittää taisteluti-

vähän syrinkarein seurasimme. Ei silti, Jalo oli hauska poika, eikä täällä
yöunet menneet olipa vartiopaikalla

ran souvi kesti, kunnes autonpalat
mahtuivat ahkioon. Pidettiin talkoot,
kun vedettiin osat kapulatielle.

lanteessa tukikohtaa kun tietää, että

maissa lähdimme hevosilla hakemaan

tehtävään, kun hänellä tiedettiin olevan paljon voimaa. Olin 14-vuotias,
mutta leipojaksi kelpasin. Leivät tehtiin muotin kanssa nelikulmaisiksi ja
pakattiin pitkiin pahvilaatikoihin rin-

leikettä. Hiljaa piti mennä, että hevoset jaksoivat tuoda kuorman tullessa
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Viholliselta oli ilmeisesti v. 1941

jäänytSokeritoppa-aukealle Lmjatien

Saimme kaksi lisalomapäivääkukin. Kävi kuitenkin niin, ettei Jalon
loma tullut ennen kesän suurrähinöi-

ta, vaikka hänhän oli vallan tämän
operaation sielu. Puoliväli pääsi 7
vrk:n viljelylomalle ja minä vuoro-

taasjoukko harvenee. Ketkäja kuinka pahoin? 1944 kesällä jäi vainajia
jo kentällekin, mm. Antti Salminen,
Erkki Pukkila ja Eino Grönholm tääl-

ta Pohjois-Somerolta. Pataljoona
puolusti l.-2. 7. Tulemajoen linjaa
Salmissa. Vihollisenpainostusoli erit-

ojaan kuorma-auto, niitä 1,5 tonnin
lisenssi-Fordeja, joilla taitavat vielä
kaupunkejaan huoltaa. Jalo iski sil-

lomalle aivan kesäkuun alussa. Omal-

mänsä tähän, saattoi auton korjaaja
Oliakin, mutta siitähän ei pirukaan

noususta intoa ja tuoreita täydennyk-

la kohdallani ne kaksi lisäpäivääpelastivat minut joutumasta Lotinanpel-

siä. Itse haavoituin 29. 6.-44 MantsiIässä. Siinäkin oli mukana Korkeim-

selvää ottanut. Eipä suuremmin uskottu, kun kertoi käyneensä divisioonan huoltopäällikön puheilla; vähän

lon hiimumyiskyyn 21. 6. -44.

man varjelusta, jota koko Suomen
kansalle on riittänyt niiden synkkien

Hirsimäestä vielä. Olin rauhan jo
tultua lomalla Mikkelissä ja kuulin

tain kovaa. Se sai Tuuloksen maihin-

päivienjälkeen.

matkai 36 km. Yöllä kello yhden

va ihminen. Siskoni haettiin tähän

Kaikki muu tehtiin ilmaistyönä, tal-

tämme palanneet. Niin monen poismenneen kanssa siellä ystävystyikin

juurikkaan viljelijät hakea määrätyn

20 astetta. Pääsimme lopulta kotiin.
Kun isäheitti kengätpoisjalasta, niin

nin käyttöön sekä puut Umaiseksi.

henkipusseiksi

***

määrän leikettä lehmien syötäväksi.

tamille lähetettäviksi. Talo antoi uu-

Hirsimäen

Silloin saivat Salon sokeritehtaalta

Tehtaalla oli suuret altaat, mihinjuurikasjäte, josta oli sokeri puristettu

***

hänet ylienergiseksi

Meillä aseveljillä muistoissa päällimmäisinäovat ne,jotka eivätretkil-

lehmän selkä katkesi ja ne oli siihen

niitä syönyt.
Sotatalvena 1939 leivottiin koto-

matka joulun aikaan vuonna -39.

tamies Hirsimäen. Kuvailisinkohan

määräys järjestää asia. Ylikeisantti
Puolivälin kanssa menimme aamuhä-

tänyt.

paikkaan lopetettava. Luuletteko, että
niistä maksettiin jotain korvausta? Ei
niin penniäkään.

niitä oli viimeksi. Muistan, että kuu-

kauden lopulla ne olivat lopussa
myös yhteisestä askista ja äiti pyysi

palkintolomasta. Mutta sitten, yllätys
yllätys, komppaniaan tuli ylhäältä

mana talvena raahasimmeäidinkans-

aina eteepäin. Pakkasta oli nytkin yli

kävelymatkan aikana johonkin taloon yöksi. Että sellainen oli Viipurin

littelin tuossa edellä miesten puutetta.
Saimmekin sitten täydennykseksi so-

hänenjoutuneen putkaan everstiluut-

niin isä huokasi: "Miten noilla heinil-

minulta lisää. Harmitti, kun en ollut

näin, ettäjalkapohjat olivat aivan vesikelloilla. Rakot olivat tosi mahtavat.
Silloin ymmärsin, miksi isä olisi halunnut jäädä niin monta kertaa sen

dalta, ilmeisesti hauskan lomankin pi-

enemmän sitten kun nurkkiin ilmaan-

la mahdetaan kevääseenpäästä?"Sa-

voimaan ostokorrit ja vähitellen mel-

askiin. Vanhin siskoni söi osuutensa
ensimmäisenä päivänä. Ja minulla

houkin taloon yöksi -

nääoli kovin vähän, mutta luovutusvelvollisuus oli täytettävä. Kun saim-

kein kaikki oli säännösteltyä. Soke-

ka meni kohtuullisen hyvin, mutta
sitten isä alkoi sanoa: "Mennäänjo-

Mennään kävellen. Lähdimme pistä-

kuiva kesäja heinäjäi lyhyeksi. Hei-

sa kuusen oksiakin lehmien pöydälle.
Ja äiti teki tuhkastakin jotain lientä,

maan tossua toisen eteen. Aluksi mat-

kilometriä ja sitten olemme kotona.

simme heiniä luovutukseen. Oli ollut

häipyivätkauppojen hyllyiltä. Tulivat
nakin sai vain puoli kiloa per henkilö
kuukaudessa. Meillä äiti jakoi sokeripakit jokaiselle ja siitä piti luovuttaa
vieraanvaraa muutama pala yhteiseen

isälle, että eihän matka ole kuin 14

luovutusvelvolli-

en hautausmaalla kunnostamassa Sii-

sitten mennyt. Seuraava juna lähtisi
vasta joskus illalla. Pääsimme sitten

jatkamaan matkaa Kouvolasta ja tulimme Mäntyharjun asemalle joskus
keskiyöllä. Ei sieltä mitään linja-autoa Ristiinaan mennyt. Seoli lähtenyt

koilla.
Tuli voimaan

suus maanviljelijöille. Karjanrehujen
luovutuksesta on jäänyt lähtemättö-

hässä,ettäMikkelinjunaolija aikoja

Se Viipurin juna oli niin paljon myö-

nantin mantteli yllä. Oli säilynyt so-

mielikuvat auton tuonnista saatavasta

pitenivät ja meitähän se helpotti.

kun kävimme siskoni kanssa Kuusjovos-sedän haudan. Sieltä palatessamme oli oikein kansanpaljous tiellä. Oli
liikkeellepanopäivä. Miehet kokoontoivat Someron suojeluskuntatalolle.

Kouvolaan saakka pääsimme,
mutta sitten tulikin mutka matkaan.

kat siellä korsussa hetken aikaa.

millainen kaippari tahansa. Päivätjo

hereillä. Löysin lattialta sen verran

matka Ristiinaan.

tai työkaluja. Jalolla oli mahtavat

Vielä auton evakuoimisesta. Va-

sinne.

ennen Kouvolaa ja sanoi, että nyt
syödääneväitä,jottajaksetaan loppu-

tulilankaa. Saatiin ylimääräinen
paukku. Oli muuten aika jännät pai-

hiukan levähdettyäänja syötyäänSalossa.

Lähdettyämme yöllä matkaan pakkasta oli 28 astetta. Pakkanen kiristyi
kuitenkin aamuun mennessä 34 asteeseen. Piti kävellä koko matka edesta-

Jaiideba-joeUa soutelemassa. "Ei kuitenkaan ongella. " Oikealla Antti Välttilä.
Kuva vuodelta 1943.
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SELMA LUVUOKI

Rintamalotan muistelmia sota-ajan lomareissuista

lenkin löytänyt ja lähettänyt koriosoitteeseen. Kotiväen kauhistuksen

voi kuvitella, kun saivat rintamalta
sellaista postia. Oma kirjeeni saapui
sitten heti perään ja asia selvisi onnellisesti.
Koska matkan kestoa ei voinut

Selma Luvijoki -42.

ennalta tietää, piti lomalta lähteä hyvissä ajoin, sillä seuraava loma siirtyi
yhden tuurin yli, jos ei ehtinyt ajallaan yksikköön. Aina sentään ehdittiin, vaikka minäkin kerran jouduin
olemaan kohnatta vuorokaunajunassa, kun matkustin Karhumäen suuntaan.

oma-ajat olivat aina hyvin
myönteisiä, mutta se matkanteko oli kaikkea muuta. Junat
olivat aina täynnä, vaunut kolmannen

luokan puuvaunuja ja kesäaikaan
saattoi joutua härkävaunuunkin.
Matkanieko oli kovin hidasta. Junat

kiersivät joskus ennalta-arvaamattomia reittejä eivätkä aikataulut piläneet paikkaansa. Veturien höyrynsaanti oli markien puiden takia huonoa. Toisinaan jouduttiin pysähtymaankin pitkään vastamäkeen ja
odottelemaan höyryn muodostumista. Ei silloin menty sillä tavaUa kuin
nykyään, kun Pendoliinoi pyyhältävat.

Myös ilmahälytykset hidastivat
matkaniekoa.

Kerran Sortavalassa

jouduimme taas hälytyksen tullessa
maastoutumaan metsään, ja kuinka
ollakaan, lottapukmii riatatasku oli
unohtunut auki ja henkilöpaperini
pudonneet. Joku asetoveri oli ne kui-

Junamatkoilla näki ja kuuli kaikenlaista. Kerran lomalla palatessani
jouduin konduktöörivaunuun, täyttä
kun oli. Sotamiehet olivat rehvak-

kaalia tuulella, niin kuin useimmiten
lomalta palatessa (tietysti pääkin kuumaaa). Vaunun nurkassa istui muuan
hyvin äkäisen näköinen majuri. Yksi
miehisiä meni hänen luokseen ja kysyi: "Oliko herra majuri siellä ja siellä
pitämässä
suojeluskuntakursseja?"
Majuri ilostui: "Kyllä olin. " Mies laukaisi: "Juu, olet se sama suurpaska,
mikä olit meille niin harmittavainen!"

Majuri ei saanut miehen nimeä selville, ei tältä itseltään eikä asetovereilta.
Rangaistusjäi antamatta.
Kerran taas rintamalle palatessa
sattui, että everstiluutnantti Aarnio
(silloisen Someron pastori Aarnion
veli) kulki vaunumme lävitseja huusi:
"Hyvää päivää, pojat!" Pojat vastasivai: "Päivääpäivää,herra luutnantti!"
Eversti huomautti: "Anteeksi vaan,
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minä olen kyllä eversriluumantti", jobon pojat ällistyneenä: "Jaa saa olet
se vanha luutnantti. " Nähtävästipoikien silmät olivat vähän "hämärät",
kun eivät oikein erottaneet kauluslaa-

tan nappien kokoa, olivatko suuret
vai pienet. Eversti vain naurahti ja
sanoi: "Pitäkää pojat lysriä vaan."
Eivät rintamaupseerit olleet niin tarkkojaja tärkeitä arvostaan.
Eräällätoisella lomareissulla juna
joutui seisomaan pitkään yöllä Pieksämäenasemalla. Miehet olivat hyvin
väsyneitä, eikä nukkumapaikkaa riittänyt kaikille. Silloin yksi huomasi
aseman lähellä seisovan yksinäisen
kioskin. Siltapa vain menuin ja kiskattiin kioskin ovi irti ja tuotiin vaunuun ja pantiin istuimen selkänojan
päälle. Niin saariin laveri nukkumista
varten ja miehiä oli kuin kolmen
kerroksen väkeä, ensin "piippuhyllylla", sitten laverilla ja viimeksi istuinpenkillä. Mahtoi sen kioskin omistaja
aamulla ihmetellä moista varkautta,

kun tavarat olivat paikoillaan mutta
ovi poissa.

Yksi muistiin jäänyt tapaus sattui
Aänislinnassa, kun olimme juuri palanneel lomalla yksikköön. Meille lotille tuli komennus, että pitää olla
Aänislinnan asemalla korkeita vierai-

ta vastaanottamassa, sillä tulossa oli
marski Mannerheim ja lottien johtaja
Fanni Luukkonen. Seisoimme rivissä,

kun he junan pysähdyttyä saapuivat.
Me tietysti lauloimme lervetuliaisiksi,
mutta tottakai se meni penkin alle.
KyUä me häpesimme. Eivät vieraat

Pihkasen veljekset kotitalonsa pihalla UudellakirkoUa talvella 1943. Vasemmalla
vanhempi Heimo, katosi sodassa -44, keskellä Kauko ennen armeijaan lähtöäja
nuorempi veli Kalervo.

juuri mitään. Aamu oli valjennut ja
ennen sisälle menoa huomasin helpo(uksekseni, että taivas oli paksussa
pilvessä. Hyvä hyvä - tuumailin eipä tule lentosäätä eikä pommituksiä. Istuimme siellä kahvilassa syömassa evällä, kun yhtäkkiä alkoivat

ta, koska sen pitkä putki kuumenee
niin, että sitä on välilläjäähdytetlävä.
Pian hälytys menikin ohi ja pääsimme pois pommisuojasta. Kuulimme,

sireenit ulvoa. Säikähdin niin, että

uusi hälytys voi tulla päivän mittaan

sydän hyppäsi kurkkmm ja isältä jäi
kupin nosto puoliriehen, hyvä ettei
pudonnut kädestä. Samassa pöydässä
istui eräs kapteeni ja isä kysyi, mitä
tämä merkitsee, eiväthän pommiko-

koska tahansa.

neet voi tällaisella ilmalla lentää. Oli

sotasairaalassa varriotehtävissä. Kul-

nimittäin alkanut hiljalleen sataa lunta ja näkyvyys oli hyvin huono. Kapteeni sanoi meille, että kyllä nyt siviilien on parasta mennä tuonne rautatieaseman kellariin, sillä se "aavetykki" ampuu taas. Sinne kellarisuqjaan
meidät sitten ohjattiin ja siellä kuulimme lisääsiitä "aavetykistä". ViholUnen oli tuonut Perkjärven sanlakuoppaan rautarietykin, jonka kantomatka oli hyvin pitkä. Sillä se ampui
Viipuriin ja juuri sellaisilla ilmoilla,

jimme pitkin Viipurin kaluja. Tunnelma oli hyvin ankea. Se vilkas ja elävä
kaupunki, jonka muistin edelliseltä
käynniltä kesällä -39, oli muuttunut
tyystin. Monet kerrostalot olivat kuin
luurankoja, pystyssä vain mustuneet

kun lentoioiminta ei ollut mahdollis-

ta. Sillä ei kuitenkaan voi ampua
yhteen menoon kovin monta laukaus-

että sen kenaiset ammukset olivat

menneet paljon yli asemaseudun.

Jännitystä se "aavetykki" lisäsi, sillä
Isän lääkärissä käynti ei kestänyt
kauan, ja sen jälkeen meidän piti
viedä paketit veljelleni ja lankomiehelle, jotka molemmart olivat silloin

mulla keskeytynyttä eväiden syöntiä.

Veljeni oli joutunut kaupungin ulkopuolelle vartiotehtäviin, joten häntä
emme tavanneet. Lankomies kertoili

lisääsutä "aavetykisiä". Koko päivän
jännitti, milloinka se taas alkaa ampua. Isä kävi vielä monessa paikassa
sen päivän aikana, mm. entisessä
komeerissaan Kolikkoinmäellä. Eivät
siellä enää olleet entiset isännät, vaan

kuin kävelisi AAVEKAUPUNGISSA, johon aavetykki vielä lisäksi am-

lalo oli täynnä sotilaita
Jännitys alkoi vähitellen helpottaa kun ilta hämärtyi. Isä oli ottanut
selvää, että juna Kouvolaan lähtee
illalla kello 7. 00 ja sieltä eteenpäin
Mäntyharjun asemalle. Lmja-auto
Mäntyharjulta Ristiinaan lähtee junan tulon jälkeen. Olimme asemalla
hyvissä ajoin ennen junan lähtöä. Juna oli myöhässä. Se lähti vasta vähän
yli 10. En tiedä mitä isä ajatteli, mutta
minusta tuntui helpottavalta, kun
pääsimme junaan ja se lähti pois Vii-

puu.

puusta.

Helposti löysimme sen sotasairaaIän tutussa kaupungissa. Siellä se lankomies oli vartiopäällikkönäja häcella oli käytössä pieni huone. Hän tarjosi meflle korviketta ja jatkoimme aa-

Juna oli tupaten täynnäeikäsiellä
ollut paikkoja juuri missään. Hattuym. hyllyillä makasi sotilaita, samoin
penkkien alla ja käytävillä. Isä sanoi,
että mennäänpä katsomaan tuonne

seinät. Minulle tuli sellainen tunne
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KAUKO PIHKANEN
yhtenäänpudottaen useita viholliskoneita. Myös desantteja saatiin kiinni

Nuoren pojan jännittävä Viipurin matka

usein.

se.

Mieleeni on jäänyt erityisesti eräs
hyvin kirkas ja kylmä helmikuun lopun päivä. Tehdassalissa kenttäkeittiömme oli täynnäjuuri valmistunutta
hemekeittoa. Katselin ovella, kun sotilasosasto marssi kohti ruokailupaik-

Pitkillä matkoilla kukin koetti

havaitsimme

alvisotaa oli käyty kuukausi.

Autossa ei ollut minkäänlaista lämmi-

kaikki pommikonelaivueen korkealla
taivaalla. Näinpommien irtoavan koneistaja syöksyin kellariin hiekkasäkkien väliin, jossa tapani makaan rukollin Jumalaa varjelemaan minua.
Kuului ankara rysähdys läheisyydesta, rikkoutuvien lasien helinää ja
kaikkialta ympäriltä lentopommien
räjähtelyä. Se ankara rysähdys johtui
lähelleni tehdassaliin tulleesta räjähtämättämästä lentopommista, joka rikkoi ikkunat ja heitti lasinsirut ja
puunpirstaleita täyteen kenttäkeittiöön. Jumala kuuli rukoukseni ja

Me olimme evakossa Ristiinan

tyslaitetta ja pakkasta oli yli 20 astetta. Siinä se yö sitten kuluikin, kun
yritti pitääitseäänjotenkin lämpimänä. Matkajatkui läpi hiljaisten kylien
ja lumisten metsätaivalten. Vastaan
tuli joitakin autoja himmennetyin valoin. Meillä oli mukana eväitä ja
söimme niitä välillälämpimiksemme.
Se liikennöitsijä ajoi koko matkan
yhteen menoon. Hän halusi päästä

kaamme.

Yhtäkkiä

säästi henkeni. Monta maastoutunut-

ta sotilasta kuolija haavoittui sillakin
kertaa.

Viipurin

muuta kuin iloisesti kättelivät ja toivoitelivat hyvää jatkoa. Se oli tapaus

valloituksen

aikaan

meille kerrottiin Antrean olevan mo-

tissa. Mietin kohtaloani vihollissoti-

laiden käsissä. Pian sen jällkeen meidät siirrettiiin pois Antreasta rintaman taakse. Sota oli päättymässä ja
minut määrättiinlähtemäänJoroisiin
omaisteni luokse. Vaatetuksenani oli

lottapuku ja mantteli sekä rikkinäiset
monot. Kaikki siviilivaatteeni ja muu
pikkuomaisuuteni oli jäänyt koriini
Vammelsuuhun. Olin väsynyt ja ankaran sodan turruttama. Tiesin teh-

neeni parhaani isänmaani ja synnyinseutuni puolesta. Niinä päivinätäytin
17 vuotta. Olin nuori, terve nainen ja
pystyin pian palautumaan toimintakuntoiseksi, mutta sielunija sydämeni
olivat kokeneet jotakin sellaista, mitä
en Milloinkaan unohda. Aniharvoin

enääpainajaisunissa olen sodassa.
Jo vuoden päästä olin mukana
jatkosodassa, nyt päämajan alaisissa
sairaaloissa sotatoimialueeUa. Se oli

hyvää harjoittelua tulevaa elämänuraani varten hoitoalalla. Koko jatkosodan ajan kokemukset näissäsairaaloissa olisivat kertomisen arvoisia,
mutta nyt halusin keskittyä nuoren
tytön kokemuksiin talvisodassa.

pitäjässä

lähellä

Mikkeliä.

Asuimme erään maalaistalon kama-

rissa. Meitä oli siellä äiti, isäja neljä
lasta. Isä oli toimessa valtionrautariel-

la konduktöörinä, mutta joutui jäämaan sairaslomalle jo ennen sodan
syttymistä. Hänen oli määrä mennä
joulukuun lopulla lääkärintarkastukseen Viipuriin. Kuullessani siitä pyysin päästä mukaan. Aluksi äiti sekä

"etteivät viholliskoneet pääsisiyllättä-

seen lopputulokseen, että voihan se
olla turvallisempaa matkustaa sinne
yhdessä. Olin silloin jo IS-joukoissa
(=ilmasuqjelujoukot) enkä mielestäni
enäämikään lapsi.
Matkavalmistelut käynnistettiin
heti. Sotatoimialueelle ei päässyt ilman matkustuslupaa. Sen hankkimi-

maan maantiellä" - niin kuin hän
sanoi. Hänen viimeiset sanansa saivat

mutta toisin oli minun laitani. Lopulta se "turvallisuuskysymys" olikin ratkaiseva tekijä ja sain luvan. Lupa
annettiin vain yhden päivän oleskeluun perillä, koska se riitti isänlääkärintarkastukseen. Sitten piti selvittää
matkustustapa. Isälle juna olisi ollut
luonnollisin tapa matkustaa, mutta
Mäntyhagun asemalle oli n. 14 kilometriäja huonot kulkuyhteydet. Apu
tuli yllättävältä taholta. Lupapapereita kirkolta hakiessaan isä tapasi yhden viipurflaisen Imja-autoliikennöitsijan. Hän oli joulun jälkeen menossa
Viipuriin hakemaan tavaroitaan.
Menomatkan pääsisimme hänen autossaan.

Erään joulun jälkeisen päivän iltänätapahtui lähtö.Matka oli tehtävä
ilmavaaran vuoksi yöllä. Minua,

tään sattunut koko aikana. Onni kai

näkkileipääja Koskenlaskijaa, mutta

oli myötä.
Paljon noita lomareissuja kertyi,
kun aloitin sotatouhun jo kesäkuun
22. päivänä 1941 ja lopetin marraskuun 24. päivänä 1944; joka kolmen
tai neljän kuukauden välein pääsi pa-

kotoa tullessa saattoi olla runsaammat eväät. Minäkin olin kerran onnis-

tunut jostain saamaan savulohta, kallista ja harvinaista herkkua. Sitä oli
siivu eväsleivän päällä, ja aina kun

Siitäkiitos Korkeimmalle.

Sen tiesin, että kirkkaalla ilmalla tulee

varmasti ilmahälytyksiä ja pommituksia. Olin nähnyt, kun suuret pommikonelaivueet lensivät Ristiinan yli
Mikkeliä kohden ja hetken perästä
kuului pommien kumeaa jylinää.
Ajoimme kaupungin läpi kauppatorin kautta linja-autoasemalle. Se liikennöisijä jäi sinne ja niin mekin
nousimme pois autosta. Jalkani eivät
tahtoneet pitää. Ei se "jännityksestä"
johtunut, vaan kylmän kangistamista
jäsenistä. Huomasin myös, että isällä
oli vaikeuksia päästäliikkeelle.
Se lääkärin vastaanotto oli rauta-

tieasemalla, joka sijaitsi aivan linjaoli vielä runsaasti aikaa. Niinpä meuimme linja-autoaseman kahvilaan
aamukahvilleja syömääneväitämme.
Se oli tapa sodan aikana, sillä ruoka

vieressä. Vastaanottoon

oli kortilla eikä kahviloista saanut

Lottien SomeronpaikaUisosaslonviimeinenjohtokunta. Istumassavas. Suoma Vilkki,
pulieenjohliga Helmi HagySn, Lyyli Toivonen, Huido Soini. Seisomassa vas. AnnaLiisa Parko, EUi Malenius, Maire Maasilta, sihteeri Helmi Lakonen, Käännä Eskola
ja Kyllikki Kujanpaä.

Helmi Lahosenalbumi. Teksti Kyllikki Ku/anpää.

***
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mukana. Marraskuun 24. päivänä
pääsin kotiin ja iloinen mieli oli siitä,
kun saimme sentään pitää kodin, uskonnan ja rakkaan isänmaan.

ollut enää paljon. Tähyilin tuulilasista, joko näkyy tuttuja maisemia. Siviilasit olivat paksussa jäässä eikä
niistä nähnyt sivuille mitään. Nyt alkoi jo edessä häämöttääViipurin linnan jykevä hahmo. Ei vielä voinut
sanoa, onko pilvinen vai kirkas ilma.

autoaseman

heräsin pian hampaiden kalmaan ja
vilunväristyksiin. Oli hirveän kylmä.

matkalle. Rintamalta lähtiessä otettiin

laulut.

ka siviilivaatteita ei ollut rintamalla

tyessä.
Aamu alkoi sarastaa eikä matkaa

veästi nukuttaa. Meninkin auton ta-

unessa. En kuitenkaan kauan, sillä

Evästä piri myös varata mukaan

Talvella oli toisinaan aika pakkasiä. Vaunut olivat hirveän kylmiä,
junien vessatkin välilläjäätyivät. Sinne kuuluva "materiaalikin" jäätyi
röykkiöksija lattia olijäätävän liukas.
Kaikkeen täytyi vain sopeutua, eikä
mitään erityistä vastoinkäymistä sen-

Viimeinenreissu, kotiintulo, olija
haikea, kun lottajärjestö oli syyskuussa 1944jouduttu lopettamaan. Lottapukuakaan ei enää sen jälkeen olisi
saanut käyttää, mutta pakko oli, kos-

jännityksen; kasvamaan. Se kasvoi
kilometri kilometriltä Viipurin lähes-

nuorta 15-vuotiasta kaveria, alkoi hir-

kapenkille pilkakseni ja olin heti

nähdä, millaista herkkua söin. Matkatoverit katselivat vesi kielellä.

rin viikon lomalle.

Viipuriin ennen aamun valkenemista,

isä estelivät, mutta tulivat sitten sellai-

nen ei isälle tuottanut vaikeuksia,

viihtyä parhaansa mukaan. Sotapojat
torkkuivat tai pelasivat korttia. Aina
myös joukosta löytyi joku musikaalinen, joka tempaisi repustaan huuliharpun tai hanurin, ja niin raikui
"Eldankajärven jää" ja muut korsu-

haukkasin leivästä, siirsin ensin hampailla lohipalaa eteenpäin, että varmasti kaikki junavaunussa ehtivät
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NIILO TAINIO

HILKKA RANTIO

Rakkautta ja romantiikkaa

Pikkulotta talvisodan tulimyrskyssä Kannaksella

uunnaton tulipatsas idän taivaata nousee kohti minua val-

tavalla jylinällä. Kauhistuneena
herään unestani kanniinin penkiltä,
johon illalla asetuin kantriinin sulkemisaikaan toisen pikkulotaa kanssa
rauhassa nukkumaan. Minun on vai-

kea käsittää kaikkialla ympäriltäni
kuuluvaa räjähtelyä, konekiväärisarjqja ja pimeässä aamussa kammottavana näkyvää välähtelyä. Kuulen len-

Panssarimies Niäo Tainio.
Kuvavuodella 1942.

tokoneiden lentävän ylitseni yhtenään
ja niiden konekiväärien rärisevän.
Olemme kumpikin kauhuissamme ja
itkemme; eihän mitään sotaa pitänyt
syttyä. Eilen illalla myimme kahviaja
pikkutavaraa sotilaille, jotka viikkoja
ovat olleet täällä linnoittamassa synnyinkylääni Vammelsuuta. Samassa
jo oveen koputetaan voimakkaasti ja
meille huudeiaan, että sola on alkanut, lotat äkkiä kuorma-auton lavalle,

li vuoden 1944 kevät menos-

tauskirjeen oikein kuvan kanssa. Hän

sa, kun kerran täytin kuljetta-

kertoi olevansa töissä eräässäsuuressa

mani kuorma-auton häkä-

puutavarafinnassa lankarullia sorvaa-

pönttöä pilkkeillä. Huomasin juuri
avaamani pilkesäkin päällä paperilapun, johon oli kirjoitettu kauniilla
käsialalla: "Sinä komea, rehti, reilu
autoileva herrasmies, joka luet tämän
viestin, kirjoita minulle alla olevaan

massa. Kaikki virheelliset rullat meni-

osoitteeseen. Olen herttainen, romanttinen, tummatukkainen kaksi-

kymmentävuotias kaunotar ja minusta tuntuu, että olen jo nyt rakastunut
sinuun!" Laitoin lapun taskuuni ja
mietin, olisinko minä tämä mainittu

komea herrasmies. Yön yli nukuttuani totesin, että (aidanpa olla. Kirjoitin tytölle preivin ja kerroin, miten
lapun löysin ja sanoin olevani hänen
kaipaamansa mies.
Kului pari viikkoa, niin sain vas-

vät pilkkeiksi, ja niin oli tämän kyseisen säkillisenldn käynyt. Kertoi laittaneensa osoitelapun säkkiin toivossa,
että löytäisirakkaan miehen itselleen.
Hän kertoi paljon itsestäänja elämästäänja pyysi väsäämäänkirjeeseen.
Hän kysyi myös mitä haluaisin, jos
hän lähettäisi minulle paketin. Vastasin ja pyysin, ettäjos paketin lähetät,
toivoisin siinäolevan jotain syötävää,
koska nälkä kurnii jatkuvasti vatsassa. Tupakasta sanoin myös olevan
puute, että sitäkin tarvittaisiin henkisen puolen kohottamiseksi.
Kului taas kaksi viikkoa, niin sain
suuren paketin, jossa oli kaksi kiloa
kessua, sitä saunan takana kasvatettua
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valmiiksi leikattua piippuun pantavaa
tupakkaa. Mukana oli myös rakkauskirje, jossa hän totesi, että henkinen
puoli täytyy ainapitääkunnossa vaikka vähänruumiin kustannuksella. Oli

minulla sinä iltana kavereita, kun
kaikki tutut ja vieraat tulivat lataamaan piippunsa tai kiertämään sätkän Rymy Eetu -lehden paperiin. Niita rakkauskirjeitä ja paketteja tuli siten lisää ja oli niissä sitten myös
suuhun pantavaa.
Kesällä 1944 loppuivat paketit ja
kirjeet, kun sotatoimet kiihtyivät ja
osoitteet eivät enää pitäneet paikkaansa. En tiedä, täysikö tyttö koskaan unelmiensa miestä ja kenen kainatossa hän nykyään mahtaa haaveilla. Tätäkessupakettia en unohda koskaan.

joka kranaattien räiskeessä ja lentokoneiden hyökkäillessä\ie meitä pois
kotiseuduiltani. Pahin painajaisen! on
siis toteulunut. Olen syntynyt täällä
Vammelsuussa, kylässä,jossa silmuja
(nahkiaisia) ja puiotaimenia vilisevä
Vammeljoki purkaa kirkkaat vetensä
kilometrien pituisille valkoisille hiekkarannoille Terijoen naapurustossa.
Lapsesta saakka olen pelännyt Kronstadtia. Sen raskaat lykit ovat am-

männälläänlevittäneet pelkoa ja helisyttäneet ikkunoita. Illoin ja öin sen
valonheittimet ovat pyyhkineet taivastaja merta. Nyt se ampuu raskailla
tykeillääänkotiseutuani. Miksi? Mitä
me olemme niille tehneet? Tuskaiset

kysymykset pyörivät päässäni.
Jo viikkoja sitten kaikki siviilit

Hilkka Rantio

joista jäi navetoihin, joissa sotilaat
niitä ruokkivat. Nyt he ovat päästäneet ne vapaaksi ja kaikkialla juoksentelee lumessa ja pakkasessa sikoja
ja lehmiä.
Muutaman kilometrin päässä
meidät määrätään tyhjään taloon lavaroillemme. Vammelsuuhun jääneet
"omat" sotilaamme ovat pääällimmaisina mielessämme, ja kun meillä
on runsaasti kahviaja muuta tavaraa,
päätämme äkkiälähteä polkupyörillä
viemäänniitä heille. Polkupyörätlastattuina lähdemme polkemaan takai-

ta. Kuusitoistavuotiaan sielu turtuu

vainajista ja haavoittuneista. Joudun
muonitustehtäviin

muiden

lottien

kanssa. Yöt ja päivät ovat täynnä
työtäja kiirettä. Yöllä nukahdan siihen paikkaan, kun viimein pääsen
sänkyyn. Rintaman lähestymisen
kuulen aina lisääntyvästäyhtämittaisesta tykistötulesta. Meitä kuljetetaan
yhä taaksepäin. Tuntuu kuin muistissani olisi musta aukko noista painajaismaisista päivistä, viikoista ja kuukausista. En juuri muista paikkakuntien nimiä,joissa toimimme.

ovat lähteneet täältä. Ne varasivat

tulee kuorma-autoilla ja jatkaisin

Sodan loppuvaiheissa olimme sijoitettuna Aiurean sokeritehtaalle, jo-

vain kahden viikon muonanja välttämättömät tavarat. Pian piti palata
takaisin. Kotiväkeni jätti kultasormuksetkin kotiin. Olen käynyt tyhjässä kodissani lähes päivittäin, vaikka

mustuneita, verisiäja uupuneita soti-

ka oli muodostettu sotilastukikohdak-

laia, jotka huutavat meille, että älkää
hyvät tyföt menkö sinne päin, siellä
on sota ja kuolema. Pettyneinä pa-

asunkin kanminissa. Suurin osa kar-

Seuraavat päivätovat yhtäkaaos-

si ja muonituspaikaksi. Valmistamaamme ruokaa kävi päivittäin syömassa paljon sotilaita. Sokeritehdas
oli jatkuvien ilmahyökkäysten ko'iteena, ja ilmantorjuntatykit ampuivat

sin kohu Vammelsuuta. Pian vastaan

laamme takaisin.

35

ONNIHVONEN

KAUKOJOOSEPPIVIRKKI

Sodan odotusta ja ensimmäinen talvisota-aamuni

Kun tuomio jäi lukematta

1 n muistoja, joita ei aika voi

Nyt alkoivat sitten tosityöt.
Aloimme rakentaa taisteluhautoja ja
kivääri- sekä konekivääripesäkkeitä.
Teimme myös tekojärven, joka kuilenkin käyttämättömänä laukesi kolme päivää ennen talvisodan alkua.
Marraskuun lopulla alkoikin kaikki
olla valmista.

Sain neljän päivän kotiloman
Muolaan pitäjän Telkkälän kylään,
jossa olen syntynyt ja elämäni aloittanut. Mutta kaikki päättyy aikanaan,
niin myös loma. Lähdin 29. 11. polkupyörällä kohti Raudun Vehmaista,
jonne oli matkaa lähes 30 kilometriä.
Matkan aikana tuli lumituisku, joka
vaikeutti matkantekoa niin, että olin
perillä Vehmaisissa vasta noin kello
20:n maissa.

Onni Iivonen. Kuva vuodelta 1939.

Siinä iltaa istuttaessa joukkueenjohtaja, kersantti Kari ehdotti, että
pelataanpas pojat vielä rauhan aikana
yksi kovasääntöinen "marjapussi", eihän sitä tiedä vaikka sotaan herattäisiin. "Kovat säännöt, ennen Porvoo-

seen kuin poikki. " Niin sitten alkoi

tosi pitkäpeli,joka kesti tasan viisija
stuin asepalvelukseen Savon
Jääkärirykmenttiin 5. 1. 1939
Käkisalmen kaupunkiin, jota
sanottiin Suomen valkoiseksi kau-

pungiksi sen tuhansien omenapuiden
ansiosta.

Asepalvelus kului normaaliin tapään, ehkä toisista varuskunnista poiketen tiukemman kurin alla. Tulevat

tarpeet huomioon ottaen kuri ja järjestys olivat vain hyväksi.
Näin elettiin ja harjoiteltiin aina
lokakuun alkupäiviin saakka, jolloin
6. 10. 1939 suoritettiin yleinen liikekannallepano eli ns. YH.
Meille tuli lähes samoihin aikoi-

hin siirto Raudun pitäjän Vehmaisten

kylään. Me, l. komppanian ensimmaisen joukkueen puolikas, majoituimme Heikki Käsken taloon ker-

santti Karin johdolla.

puoli tuntia. En ole toista yhtä pitkää
peliä pelannut. Kun peli viimein loppui, mentiin nukkumaan.
30. 11. 1939. Herätys, herätys, sota
on syttynyt, huusin ja jaoksin tupaan,
jossa puolijoukkue nukkui vielä sikeasti. Tykkien suuliekit näkyivät selvästi "Kuolemanlaakson" takaaja samoin kuuluivat kranaattien rajähdykset. Tuvassa tuli liikettä, hetkessä olivat varusteet yllä ja pojat ulkona.
Samassa tuli myös aamutee.
Teen jälkeen juostiin kiireesti
puhdistamaan taisteluhautoja, joihin
oli yöllä tuiskunnut lunta ehkä noin
15-20 senttiä. Samanaikaisesti saapui
paikalle myös komppanianpäällikkö,
luutnantti Teemu Palo, töitä valvomaan ja ohjeita antamaan. Minä, joka
olin hänen taistelulähettinsä, jouduin
samalla seuraamaan häntä. Näin jat-
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kui kiireinen työ aamuhämärässä.
Sitten tapahtui se, mistä oikeastaanjohtuu koko tämän ensimmäisen
talvisota-aamuni muistehnan "ylöspranttääminen".

Kello oli jokseenkin kahdeksan,
kun rajalta päin alkoi kuulua lehmänkellojen ääniä ja hetkistä myöhemmin erittäin sointuvaa ja selvää, nuoren tytön kaunista laulua: "Suloisessa
Suomessamme, oisko maata armaampaa kuin on kaunis Karjalamme, laulun laaja kotimaa..."
Siellä tämä 18-20-vuotias tyttö
ajoi kahdeksan lehmää käsittävää
karjaansa kahlaten ja hyppien lumessa lehmien perässä.
Sotilaat nousivat ylös taisteluhaudoistan tätä ihmettä paremmin kuulemaan ja näkemään. Näkemistä sima
olikin. Tyttö oli pukeutunut niin vähiin vaatteisiin, että ei olisi ikinä siinä
säässäuskonut: oli vain ohut navetta-

työtakki, pieni villapusero, kumisaappäät, villamyssy ja käsineet. Tytön
lähestyessä tienhaarassa seivovaa
luutnantti Paloa tämä teki kunniaa ja
hänen kukansa vähän tutisi. Totisia
olimme me kaikki muutkin.

Kun tyttö oli mennyt lauluineen
ja lehmineen, kutsui Palo joukkueen
pojat ympärilleen ja julisti kovalla
äänellä: "Sotilaat, niin kauan Suomi

pärjää, kun sillä on Karjalassa tämmoisia tyttöjä, jotka tässä tilanteessa,
tällaisella ilmalla, noin kevyissä vaatteissä ajavat karjansa pois vihollisen
alta. Sotilaat, meillä ei ole hätää.
Kaikki järjestyy."
Tämän sanottuan hän löi kädel-

lään olkapäähäni, pyyhkäisi silmiään
ja sanoi: "Lähetti, mennään! Pojat,
perhana, pesäkkeet ja taisteluhaudat
kuntoon tulevia päiviä varten."
Näistäasemista ei kuitenkaan am-

muttu yhtäänlaukausta saarrostus-ja
mottiuhan takia.

'riistää pois. JR1, joka kuului
10. divisioonaan, oli Raudussa
linnoitustäissä

1944

toukokuussa.

Puolivälissä toukokuuta ihnoitettiin,
että rykmentti siirtyy etulinjaan.
Valkjärvi, jossa olin syntynyt ja lapsuuteni viettänyt, oli 30 km:n päässä

Raudusta, ja vanhempani asuivat nyt
Muolaan puolella Telklcelässä.
Lomasta ei ollut tietoa. Kun ne

sen ajan sapuskat eivät olleet kehuttavia, ajattelin, että lähtisin kotoa hake-

maan vähän särvintä. Ajattelin punlista. Kyllähän minä sen tiesin, että se
oli sotilaslain vastaista, sanotaanhan
maissflaulussakin:

"Jos kiertoteitse

luoksenne tullaan, niin päällystä put-

kassa pitää." Lomalaisia auto ajoi
joka aamu Vallcjärven asemalle.

Oli lauantaiaamu. Hyppäsin autoon ilman lomapapereita. Tultiin
Valkjärvelle, siitä pääsin vielä toisella

autolla Punnusjärven päähän, josta
lähdin kävellen rantaa myöten Kuuppalaan.

Dma oli lämmin. Punnusjärvi oli

Kauko Jooseppi Virkki.

aivan peilityyni. Toisenkin kerran siinä oli lapsena uituja kalastettu. Nou-

sin vähän korkeammalle ja kävin istumaan. Otin lakin päästän;ja katsoin järvelle. En silloin tiennyt, että

Kuva vuodelta 1943.

taan. Joku kaveri oli vielä hereilläja

kuluttua odottaisi.

sanoi, että nyt paloit Oli ollut fltahuuto, ja minä puutuin. Pyhäaamuna

mulla vartiossa Uvitien varressa. Täs-

Oli kesäkuun 9. päivä. Olin aa-

päivälleen 50 vuotta myöhemmin nä-

taas seisottiin rivissä. OU nimenhuuto

ta kertookin sitten historia, mitä sil-

kisin taas Punnusjärven, mutta se

ja olin paikalla. Joukkueenjohtaja tuli

myrskyäisi silloin. Rannoilla oli vierasta väkeä. Loppumatkan menin
pyörälläTelkkelään.

eteeni ja kysyi, missä olit illalla. Sa-

loin tapahtui. Stalin oli tämänpaikan
kaikessa hiljaisuudessa valinnut läpi-

noin, että kävin vähiin hakemassa

murtokohdaksi. Stalinin nyrkki iski.

Äidilläolikin piirakatkypsät, kun

sapuskaa. Kenenkä luvalla? Omalla
luvalla, herra vänrikki. Vai omalla

saavuin koriin. Muutaman tunnin sii-

Alkoi tulla tappioita ja paljon. Vänrikki jäi- myös Valkeasaareen - ja

luvalla. Vänrikin nimi oli Matti Hä-

nä huilasin, laitoin evästä pahvilaatikkoon enkä tiennyt silloin, että vierahtaisi vuosikymmeniä ennen kuin näkisin niitä maisemia. Velipoika kävi

mäläinen, mies jostakin Keski-Suo-

mesta. Kyllä se siinä vähän hyppi,

minullejäi tuomio lukematta.
Täytin sinäkesänä20 vuotta. Elämassani on ollut monenlaisia päiviä,

mutta rauhoittui ja sanoi, että joukkue laittaa pakkaukset kuntoon. Al-

elämässäni sellaiset, etteivät ne unoh-

mutta kesäkuun 9. ja 10. päivä ovat

pyörällä saattamassa Korpiojan ase-

kaa marssi Raudun asemalle. Minulle

du koskaan. Joka kesä ne tulevat aina

malle. Tulin taas Valkjärvelle, lomaauto oli vastassa ja iltamyöhällä olin
taas kämpillä.
Matka onnistui hyvin, vaikka
Valkjärvellä oli sotapoliisikomennuskunta. Kello oli 24, kun menin telt-

hän sanoi, että tästä luetaan tuomio
myöhemmin. Niin meidät lastattiin

mieleen. Mutta minulla oli varjelus

junaan, Viipurin kautta vietiin Terijo-

myötä: vaikka tulen läpi kuljet, ei se
sinua polta. Minä olen sen omalla

elleja siitämarssittiin 18 km Valkeasääreen. Eikä me poikaparat tiedetty
silloin, mikä meitä muutaman viikon

käteen tuli vain pintahaava.
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kohdallani saanut kokea. Vasempaan
Saavuttiin Uudellekirkolle. Erään

OSMO LYLY
talon pihassa juoksenteli lampaita ja
50-kiloinen sika. Siviilit olivat jo lähteneet. Teuraslettiin possu kesäkuu-

Sotilaiden tapaaminen

Tiilien vohkiminen Vosnezenjasta

Eräänä päivänä olimme haijoituspaikalla ja ryhmämme johtaja Man-

maila, laitettiin isoon saunan pataan
kiehumaan, eikä muuta kuin syömaan. Kun oli vähän heikolla ruualla

nerin Valde lähti kävelemään sinne

rantaan sellaisien kojojen taakse
joukkueenjohtajan, vänrikki Erosen
kielloista huolimatta. Nyt yritettiin
saada ryhmiä jonkinlaiseen järjestykseen, kun nähtiin, että komppanian
päällikkö, luutnantti Lammetmaa vai
oliko hän jo kapteeni, en muista, oli

oltu, vatsat eivät tykänneet hyvää.
Sinä yönä oli rirfulla tungosta, ei
tarvinnut siellä yksin olla.
Tultiin Kvanalaan. Venäläiset ker-

kisivät ensin. Jäätiin mottiin ja pois
sielläkin päästiin. Meidän komppanian päälliköltä meni siinä kaksi kuulaa
niskasta läpi, mutta mies jäi henkiin
ja tuli vielä sodan lopussa yksikköön.
Loppukesä oltiin sitten Viipuria-

tulossa.
Vänrikki Eronen meni Umoitta-

maan joukkueen ja samalla ilmoitti,
että alikersanni Manner poistui rivistä

lahden rannalla. Ruoka oli välistä
tiukalla. Joskus heitettiin käsikranaai-

ti veteen ja saatiin kaloja.
Sotilaspassiini on merkitty taistelupaikat Valkeasaari, Uusilmkko, Evanala, Viipurinlahri. Sorilaspassissani on allekirjoiltajana kapteeni Jussilainen.

Nyt siellä Kannaksella on tullut
reissattuajo useasti, kun sinne pääsee
turistina. Kaikki on vain niin paljon
muuttunut, ettei ole enää paikkoja
tuntea.

Viime kesänä,kun seisoin vanhan
saunan raunioilla siellä Kannaksena,

siinämissäolen ensi karan päivänvalon nähnyt, tuli äkkiä mieleen runo,
jota koulussa luettiin, runo Vanha
Markku:

Nokkosia kasvoi saunan kiuas.
Kumollansa oli kaivon keliä.

Sola oli käynyt yli Suomen.
***

luvatta. Nyt Manner sieltäjo lähestyi

porukkaa ja komppanianpäällikkö
kutsui hänet puhutteluun sanoen:
"Olette poistunut luvatta rivistä, mitä
tämä tahtoo sanoa. " Vallsun tuiKien

eesus Siirakki sanoo kirjansa 39.
luvun 26. jakeessa: Tärkeimmät,
miiä ihminen elääkseen tan'itsee,

ovat vesi, tuli, raataja suola, nisujauhot, hunaja ja maito, rypäleen veri ja
öljy ja vaatems. (Jeesus Siirakki kirjoitti kirjansa noin 180 vuotta ennen
ajanlaskumme alkua.)

Aletuin kiinnittäähuomiotajopa korsun lämmitysjärjesielmiin. Ajateltiin,
että jos korsussa olisi tiilikivinen
muuri, niin se helpottaisi osittain kipinämikkojen työtä ja toisaalta korsu
pysyisi lämpimämpänä eikä olisi
myöskään jatkuvasti voimakasta savunkatkua.

Ollessamme vuosina 1941-42 Os-

Muurareita meillä oli. Savea voi-

tan suunnalla noin 20 km Syvärin
eteläpuolella meiltä puullui moniakin
Sillakin makaan jokapäiväiseen elä-

taisiin käyttääsaumausaineena, mutta
meiltä puuttuivat kivet tai tiilet. Lunta
oli runsaastija maajäässä,joten maakiriä oli vaikea löytää. Oli oikein

maan kuuluvia tarvikkeita. Tulta
meillä oli monessakin muodossa, sa-

main rautaa ja suolaa oli riittävästi.
Muista hyödykkeistä sitten olikin
puutetta. Vaatetusta ja sen suomaa
lämpöä oli niukanlaisesli, puhumattakaan siitä, että oli harvinaisen kova
pakkastalvi, mikä koetteli erilaisten
majoilustilojen lämmönpitävyyttä.
Olimme vastikään saaneet rinta-

malmjat vakiinnutettua ja näin ollen
voitiin ryhtyä ajattelemaan korsujen
rakentamista. Hyvin rakennetut kor-

sut ovat turvallisempia ja ainakin
lämpimämpiä kuin pelkkä maakuoppa tai teltta. Lämmityslaitteina korsuissa käytettiin yleensä tavallista telttakamiinaa, minkä päällävoitiin keittää sumppia ja joissakin tapauksissa
jopa jänistä tai hirveä.
Asemasodan aikana tapahtui
meillä eräänlaista elintason nousua.
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Ensio Männistöasevelvollisena v. 1934.

Toin muistikuvani esille silloises-

sa poikajoukossaja totesin, että sellaisiä punaruskeiksi poltettuja savi-hiekkaseoksisia suorakaiteen muotoisia

kiviä on paljonkin ja ne odottavat
noutajaansa Vosnezenjassa. Kysymys
on ainoastaan siitä, miten ne saadaan
siirrettyä sieltä tänne.
Asiaa puitiin ja pohdittiin monelta kantilta, mutta päätös syntyi lopuksi nopeasti. Sanottiin, että huomisaa-

"Menkää ryhmäänne."
Tämä oli kahden suomalaisen so-

tilaan lyhyt keskustelu, heidän, jotka
sen talven aikana olivat oppineet ymmärtämään toisiaan.

Näinkului viikko pari odotellessa
koriin pääsyä. Aurinko nousi korkeämmälle päivä päivältä, mutta ei vastaavasti miesten mieli, kun olimme jo
kuulleet raskaat rauhanehdot. Nyt tuli

vanhanaikainentalvi.

Joukossa saattaa joskus tyhmyys
tiivistyä, mutta toisinaan sokeakin kana voi löytääjyvän. Olin tullessamme
nähnyt tiiliä, paljonkin, multa, ikävä
kyllä, ne olivat erilaisissa valmiissa
muureissa ja rakennelmissa. Lähin
tällainen tiilien esiintymispaikka oli
Syvärin niskalla Äänisen rannalla olevassa Vosnezenjan kaupungissa.

kuuntelimme yhtenä korvana: "Juu,
mun tuli hätä, enkä mää tääl ny
ennää viittfs pöksyihin päästää, kunnei se siäl taisteluiskan päässy."
Päällikkökääntyi poispäin, kun ei
saanut hymyään pidätettyä. Saatuaan
ilmeelleen peruslukemat hän sanoi:

Kello oli 10. 40, kun Haanpäätuli
kertomaan, että oli tehty välirauha.
Kun kello tulee 11. 00, ei enää sen

jälkeen saa ampua. "Onks laa totta ja ?"
kysyimme epäluuloisina. "Näin on
ylhäältä tullut käsky", hän sanoi. Sii-

varoen, sillä kellonajat eivät stemmanneet yksiin. Kyllä meikäläisten
joukosta eräät menettivät henkensä
viimeisillä minuuteilla, kun alkoivat

kuunottamatta. Nyt nousivat naapuritkin jo piilopaikoistaan ja tanssivat
ripaskaa. Se oli ilonpäivä heillel{in.

hyppiä ennen aikojaan ja tarkka-ampujat vielä kiikaroivat.
Seuraavana päivänä alkoi matka
kohti tynkä-Suomea. Sovittu matka
päivässä oli noin seitsemän kflometriä. Komppania majoittui Lauritsalan
Hakalin työväentalolle. Alkoi täisaunojen lämmitys, sillä pitihäa laista
päästäeroon ennen koriin tuloa.
Kun tämäpuhdistus oli suoritettu,
meitä vietiin Kallaveden kaupunkiin
Kuopioon. Siellä kuului päivän ohjelmaan jopa suljettu harjoitus, muna ei

Ensimmäinen tunti oli vielä liikuttava

siitä enää mitään tullut.

nä hetken katsoimme toisiamme sil-

mäsiä silmään ja arvioimme, säilyykö
tämä henkiriepu nämä viimeiset minuutit. Ne olivat jännittäviä hetkiä,
kun olimme itsemme siunanneet viimeistä hetkeä vanen.

Kun kello tuli 11.00, tuli taukosi

joitakin yksittäisiä laukauksia lu-
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jopa mieleen, että ei tästä enää tule
kerrassaan mitään ja kuten muistamme, tämä oli vasta välirauha eikä
vielä osattu arvata, mitä tuleman pitää. Eipä sitä olisi uskonut 50 vuotta
sitten, miten asiat ovat tinaan.

OIenpa saanut olla mukana tässä
jälleenrakennustyössä, vaikka se on
ollut kuin kärpäsen kakka Itämeressä
minun osaltani. Mutta muuten se on

ollut Suomen talousihme, jos tänä
päivänä joskus epäfleekin, miten resurssit kestävät, kun miljoonia jopa
miljardeja mätetään sinne sun tänne.
Kaiken tämän jälkeen saa olla
kiitollinen, kun niin monta kertaa
sodassa kuin siviilissäkin on saanut

tälle elämälleen jatkoaikaa.

ROHKASTA RUKKHN TYÖNÄTTÖS
16.7. 1995

nasta luvattiin apua kahden tunnin
kuluttua, mutta apua ei tullut koskaan. Ainoastaan alkoi kuulua am-

muntaa venäläisten hyökkäyssuunnasta ja me arvasimme, että suoma-

laiset panevat vastaan ja se rauhoitti
jo meitä aika tavalla. Näimme, että
viholliset liikkuivat murtokohdassa
edestakaisin.

Someron lähetystö keväällä 1943 Au-

Ehkä suomalaiset saivat päivän
mittaan lisäjoukkoja, koska venäläiset
perääntyivät suomalaisilta valtaamalleen harjulle ja hyökkäysvaunut ve-

nuksessa Someron poikia katsomassa.
Vas: Einari Lauranto, Kustaa Hossi,

Oskari Knaapija pataljoonamme lotat
sotapesän rappusilla.

täytyivät asemiemme eteen ampu-

maan tykeillään meitä. Nyt oli suunnittelutauko, koska venäläisiä ei saatu

harjulta pois. Tärkein ehkä meidän
taistelijoiden kannalta oli, ettei ruokaa ollut saatu vuorokauteen, tupakat
olivat lopussa eikä ollut mahdollisuutta hermosavuihin. Panokset olivat vähissä, koska koetimme säästää
mitä, jos meitä yritettäisiin saarrostaa.

Pellavan käsittelyn vaiheita. Takana rohkivat Erkki Aaltoja Pentti Heinonen. Edessä
vas. loukuttavat KaUe Heinoja Esko Helminen. Takana oik. Aymikki Nyhotm lihtaa
ja välillä lepää. Hänen edessään Silja Käkönen häkytöi. Kuvat Olavi Virtanen.

yö. Vartiopailckanitakana radisti toisti monta tuntia radioon: paareja, käsikranaatteja, paareja, käsikranaatteja...
Minulle tuotiin vartiopesäkkeeseen
munakäsikranaatteja ja nalleja, jotta

Keskellä yötä alkoi tapahtua. Oli
heinäkuun 15. päivä 1944. Vääpeli
tuli kigurin kanssa maksamaan päivärahqja ja kaksi hevosmiestä kantoi
ruokatonkkia selässäänsuota pitkin ja
saimme tupakkaa, joka tuntui monel-

voisin virittää niitä taistelukuntoon.
Minä en saanut niitä kuntoon.

le olevan kaikkein tärkeintä. Näiden
huoltomiesten ilme oli näkemisen ar-

Vaikka heittelin kymmeniä kranaatteja etumaastoon, ne eivät räjäh-

voinen. He olivat yllättyneitä meidän

täneet. Nallit eivät kuuluneet niihin
käsikranaattcihin, enkä koskaan ollut

rauhallisuudestamme, vaikka vierellä

oli kova ammunta. Nyt alkoi uusien
joukkojen valloitustyö venäläisten
omistamalla harjulla. Meidän joukkue oli sivustaseuraaja. Se oli kaamea

nähnyt sellaisia aikaisemmin sota-aikana. Venäläiset eivät lähteneet ase-

mistamme. Täytyi käyttää liekinheitmtä ja käsikranaatteja, välistä kone-

pistoolisuihkua ja kasapanoksia. Aamulla harju oli vallattu.
Tappiot olivat suuret molemmilla
puolilla. Suomalaiset haavoittuneetja
kaatuneet vietiin järjestäänpois, mutta venäläiset kaatuneet olivat täyttäneet juoksuhaudat. Kun kävin katsomassa, niin astuin kaatuneen lonkan

päälle, koska vatsan päälläjalka nuljahti ilkeästi ja teki pahaa. Siellä täytyi kulkea matalana, koska venäläiset
tulittivat. Seuraavan yön takaa tullut
komppania hautasi venäläisiä kaatuneita valmiiseen tankkikaivantoon.

Vasemmalta: edessä sotamies Eino Joro, hänen takanaan sotamies Matti

Ävellän Somerolta, korpraali Kaarlo

Kanervo Somemiemeltä ja korpraali
Heikki Kinos Humppilasta. Pojat passTakana vasemmalla lihtaafa Kirsti Eh, edessä häkylöivät Silja Käkönenja Inkeri
Kivfsaari, seisomassa tutintekijä Alina Laaksonen, kehräämässävas. Marjatta Palo-

tavat räiskäleitä lepopaikassa Aunuksessa. Jauhot oli saatu Someron lähetystöUä keväällä 1943.

poski ja Anni Latva.
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SOMERO PÄIVÄ16. 7. 1995

ERKKI AALTO

Alokasaika lähestyy

,

auantaina elokuun 30. päivänä
1941 olin mootioripetrolilla käy-

'väliä 28-hevosvoimaisdla 1936-

mallisella piikkipyöraisellä Fordsontraktorilla kyntämässä. Työn aloitin
aamulla klo 7 ja illalla klo 19 tuli
päivä palkkaan. Traktorissa silloin ei
ollut valoja. Vaihteita oli kolme eteen
ja yksi taakse, voivista pantiin käymaan. Silloin oli Kerkolassa neljä
traktoria ja lisäksi Kerkolla telaketjutankki.

Kehitys on mennyt eteenpäin.
Elämme vuotta 1995. Kerkolassakin

tiloilla on monta traktoria ja hevosvoimia 110:een asti, ehkä ylikin.
Vaihteita on eteen ja taakse 20:n
nurkilla.

Elimme jo jatkosodan aikaa. Minua muutaman kuukauden vanhempi
Toivo Linden oli jo keväällä astunut
armeijan riveihin. Sota oli Toivoa

Pimennysmääräykset
Sota-aikana

hautaukset

suoritettiin

usein iltaisin ja pimennysmääräykset
olivat voimassa.
Tulimme hautausmaalta kahden
hevosen kyydillä HäDtälän kautta oiko-

Somero-Seuran kunniakirjojen saajat Rauno Lahti puhumassa, hänestä oikealla,
Mauno Nyström, Eino Lähteenkorva, Antti Mäkeläja Eeva Haapala. Vasemmalla
jakamassa Outi Talonen ja Voitto Ollonqvist.

teitä kohti Kerkolaa. Seppälän talon
kohdalle

tullessamme

havaitsimme

V il vn fVnvi

edessäpäinkirkkaan "majakan". Lauri-

Viiv/yi svi

selta nämä valot loistivat. Petromaksi
oli valon lähteenä.

PoikkesinLauriselleja ilmoitin, että
esikunnasta tuli soitto: valot on sammu-

tettava tai ikkunat peitettävä.

Paljon oli Laurisella porukkaa radiota kuulemassa. SähkÖiskun tavoin
ilmoitukseni tehosi. Ikkunamolotovit

olivat ehkä puutteelliset, koska sängyn
peitteet saivat kyytiä.
En tiedä, jos kukaan minua tunnisti.

Erkki Aalto.

Kuva otettu 30. 8. 1943.

kohdalta ohi. Olin sunnuntaina 31.

päivänä elokuuta 1941 kantamassa
häntä viimeisellä taipaleella koupitäjan multiin.

rvrtaranta, rou

Somerolaisia soiamiehiä vasemmalta:
Erkki Aabo, Eino Talonen ja Eino
Vähätalo.

Teemu Lindgren sai mekonja nimityk-

sen Mekkopitäjäläinenv. 1995.
Kuva Olavi Virtanen.
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Juhani Virta laulaa säesta/äm Mikko Kuusta.
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Elämäni raskaimmat askeleet

Päretalkoot Komilla

20. -21. 4. -95.
ra;; Pentti Heinonen, Lauri Känkänen, Jorma Aalto, Markku
Kämi, Antti Mäkelä, Eino Läh-

leenkorva vastaanottamassa ja
höylääsyöttämässäEsko Helminen.

Kuva Mauri Kämt

Lauri Taakka kotinsa seinustalla
Vuoksenrcmnassa 1944.

lettiin vuotta 1944 Vuoksenrannassa. Sodan äänet olivat

pitkän aikaa kuuluneet, joskus
kaukaisena kumuna, johon olimme

kireällä ja sanoin: "Mie tapan siut
justiin!" Mies tajusi hätäni ja tuli

yhtä aikaa useita kymmeniä ja luovu-

kädet ylhäällä perässäni ulos. Ulkona

timme heidät sotapoliiseille.

Taunon kanssa totesimme

hyökkäys mullisti myös elämämme

Kerran tuli hälytys: oli nähty kolmen desantin majoittuvan Korpflah-

aseettomaksi eli sotilaskarkuriksi ja
sama oli tuvassa nukkujien laita. Rauhoittelimme poikia, ettei heille kuinkaan käy, ja veimme heidät Kankaa-

kointikäskyn 18.6. 1944 ja Vuoksen-

den Pätflän taloon, kaksi taloon ja

rantaan jäi ainoastaan vanhemmista

yksi saunaan. Menimme viiden miehen voimalla ottamaan heidät kiinni.

miehistä ja nuorista pojista muodostettu IS-komppama, peitenimeltääa
1734 IS-komppania.
Komppaniamme miehistö suoritti
monenkirjavia tehtäviä. Esimerkiksi
pitäjän maatalouskalusto oli jäänyt

paikalleen. Rahtasimme niitäja muita

miehen

Iän koululle.

Oli kesäinen keskiyö ja saunaan ma-

Itselläni on kaksi poikaa ja olen

joittunut tuli minun osakseni. Tauno

iiömcii Iiciuau puolestaan. He uval

Tonteri (Holman Tauno) jäi ulkopuolelle varmistamaan, ja minä ava-

saaneet elää nuoruutensa rauhan ai-

sä oven voitelemattomat saranat nari-

kaan ja säästyneeet niistä kokemuksista, jotka meitä nuoria poikia aikanaan kohtasivat, kuten kesällä 1944

Vuoksenrannassa. Rauhanteon jäl-

sin saunan ulko-oven. Hiljaisessa yös-

13. 6. -95 Heini

tavaroita jopa yölläkin ja ne lähetet-

sivat hirvittävästi. Olin varma, että

Kämi luetteloi esineistöäoppaa-

tiin muualle Suomeen turvaan. Asele-

kun avaan saunan oven, jonka takana

naan Eeva Mikola Turun Maakuntamuseosta.

von jälkeen korjasimme viljaa suoraan pellolta niittäen ja puiden. Miten

on koulutettu desantti, se on minun
viimeinen tekoni. Ne olivat 16-vuoti-

märkävilja mahtoi säilyä,siitäen ole
kuullut. Suoritimme myös vartiopalvellistä ja jahtasimme armeijan ja so-

erehtyväinen. Olemme turisteina käy-

Kuva Voitto Ollonyvist

aan pojan elämän raskaimmat askeleet, jotka orin mennessäni saunan

neet toteamassa entisen kotipitäjämme kunnon ja mistä sen tietää, vaikka

ovelle. Repäisin oven auki ja näin

tapoliisin kanssa desanteja ja sorilas-

Vuoksenranta olisi joskus vielä osa

miehen makaavan lauteilla. Savusau-

Suomea.

karkureita. AyräpäästäjaVuosahnelta kuuluva taistelun metakka oli val-

na oli puolipimeä. Komensin kädet
ylös, johon mies sanoi: "Älä tähtää

tava. Seurasimme tapahtumia aitio-

poika mua pyssyllä!"Minulla oli sy-

Kaulumuseossa
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dan kurkussa ja pinna äärimmäisen

tottuneet. Venäläisten aloittama suurVuoksenrannassa. Väestö sai eva-

imin torppani mn takapihalla Hermannin

paikalta, niin lähellä rintama oli. Pidättämiämme sotilaskarkureita oli
parhaimmillaan Kankaalan koululla
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keen uskoimme, ettemme enäänäkisi
kotiseutujamme. Mutta ihminen on

ARMAS OJALA

Muistelmia SyväriltäPirkin lohkolta
KATRIINA VAINIO
Naapurilla oli punkkeri vastarannalla ison männyn juurella, mistä se
häiritsi meidän oloamme kovapanosammunnallaan.

Maaliskuun

Piapostapizzaan- somerolaisen ruokakulttuurin muutoksia

alussa

eräänä iltayönä lähti jääkärijoukkueen "vänskä" sieltä hakemaan toisia

nappia. Hän meni punkkeria tuhoamaan muutaman joukkueensa pojan
kanssa. Olin pikakivääri Emman
kanssa tukemassa oikeaa sivustaa ja

vasemmasta piti konekivääri huolen.
Kaikki sujui suunnitelmien mukaises-

ti, paitsi paluumatkalla kaksi poikaa
sai perään ammutuista luodeista vähäisiänaarmuja. Partion päästyämeidan korsuun alkoi naapuri antaa kiitaksia vierailusta. Ne tulivat teräksen

Armas Ojala lomalla Forssassa syyskuussa 1944.

oli maqastettu pytyt

tiin saavikaupalla. Vasikasta syötiin

kakulltuuri viittaa sekä hämäläisiin että varsinaissuomalaisiin

täyteen puolukoita ja mustikat oli

jopa aivotja metsästäpoimittiin "ma-

kuivattu.

ronlakkeja" eli sieniä. Rahvaan pöy-

jälkeen.
Olimme valppaina, sillä ajattelim-

upoihin. Siinä voidaan eronaa arkinen ruokajajuhlaruoat. Todeniiäköi-

Jouluna ja muina juhlina tehtiin

tääjuhlisti monesti itse keitetty viina,

monenlaiset laatikot esim. lanttu-, pe-

me, ettänaapuri voijonain yönätulla

sesti ruokakulttuuri pysyi jokseenkin
muuttumattomana, kunnes nykyaika
toi siihen paljon uusia piirteitä.

mutta herrasväkien vumkdlarit pursuivat hienoja ranskalaisia juomia.
Nykyaika on muuttanut kaikki

muodossa korsun ympäristöön, koska

omerolainen alkuperäinen ruo-

se oli partion paluusuunta. Räjäytetty
punkkeri savusi pari vuorokautta sen

maksamaan kalavelkojaan. Niin kävikin, mutta yritys epäonnistui täydellisesri. Vihollinen ei lainkaan päässyt

taa. Ruisleipää, ohrarieskaa ja ohraleipääsyötiin tavallisesti joko paistetim tai palvatun sianlihan kanssa.

paita minkä ehtivät. Inhan pitäjän

Yleensä aamiaisella syötiin velliä ui

pojalle jäivät saman jalan saappaat ja

puuroa ja päivällä perunan kanssa

vai, pullat ja leipoi kakut. Näitäherkkuja varten täytyi teurastaa vasikoita
ja mullikoita. Tämä kaikki riippui

lihasta tai maidosta valmistettua kasrikettä.

perheen varalUsuudesia. Jälkiniokana
oli usein väskynä-, sekahedelmä- tai

Kesällä syötiin hyvin paljon pia-

nisinasoppaa ja niiden kanssa joko

maan ja sanoi tuovansa oikein saap-

nekin niin pienet, ettei saanut niitä

päät.Mutta mitä ihmettä, ei kestänyt

jalkaansa. Hän veri ylimääräisiä sukkia useamman parinjalkaansaja ko-

päivällätekemistä. Tämäkorsun teko
oli ihan yhdyshaudan vieressä, pienen
luonnonpuron pcnkassa missä kasvoi
leppäpusikkoa naamiona. Matka Sy-

laan. Yksi mies oli poterossa kummassakin päässävartioitavaa osaa,joka oli 250 metriä pitkä. Kolmas mies

värin mahtavaan virtaan oli noin 6070 metriä. Paikallavahvistettiin varti-

oli yhdysmiehenäja kulki siinä välilla. Kuulovartiopaikat olivat ihanjokipenkassa, mistä oli aina lähdettävä
poisennen valoisantuloa. Päivälläoli

kokki,joka teki vasikanhyytelöt, keitti puljonkia, joka oli aivan välttämä-

ruokalajeja, joita kolona voitiin tuot-

kuun alussa käytiin kaivamassa
'kaisun monttua etulinjassa.
Maa oli jäässä paksulli ja oli kovaa
pakkasaikaa. Työ piri tehdä pimeän
aikaan, sillä naapuri ei hyväksynyt

Kuulovaniotehtävässä pimeän aikaan oli aina kolme miestä kerral-

oli rosollia. Juhlajuomana oli sahria.
Suurissa häissä, syntyinäpäivillä ja
hautajaisissa oli tavallisesti pitäjän

Vaniomiehet kyllä antoivat hälytyksen kaisuun, josta tuli kiire lähtö
asemiin. Kukin veti jalkaansa saapLähti niitä kerran rätrimikolle vaihta-

kuin muutaman päivän, kun ne taasen muuttuivat suoppaiksi.

runa- ja maksalaatikol ja salaattina

jokipenkalle, kun matka keskeytyi.

lettiin vuotta 1943. Tammi.

Tavallinen arkiruoka käsitti niitä

Aikaisemmin

kosi korsiin pöydältä leipälaukkuun
kellolja rahapussit. Palanuamme pois

poa, jota varten jauhot valmistettiin

pesäkkeistä hän seisoi koisun edessä
ja sanoi, että hän otri tavarat talteen.

kotona, joko saunassa tai leivinuunissa. Juotavana käytettiin piimää, kuorittua maitoa tai kaljaa. Kesällä kalas-

Hän ajatteli, että jos naapuri pääsee
korsua hajottamaan, ovat nämä aina-

tettiin myöspaljon. Kaloistakeitettiin
kalakeittoa ja ylimääräsuolattiin lal-

kin hänen matkassaan.

veksi.

töntä. Kokki paistoi myös pikkulei-

ohra- tai riisipuuroa.
Jo kauan sitten alkoi aivan toisen-

lainen somerolainen

rookakultuuri,

päälaelleen.Entisetruoatja ruoanvalmistustavat ovat nykyaikana monelta
vallan unohtuneet. Liikkeiden hyllyt

ja tiskit pursuavat valmista ruokaa.
Harva kaipaapiapoa, sianpäänsylttyä
tai joulumakkaroia, puhumaiakaan,
että osattaisiin valmistaa piapojauho-

ja uu sahaa. Nuoriso syö "roskaruokaa", hampurilaisia, sipsejä, muioja
tai muuta mutusteltavaa ja juo päälle
coca-colaa. Ulkomaflta on opittu tekemään pizzaa, josta yritetään muokata muka suomalaista ruokaa. Lu-

kuisat keittokirjat ja lehdet neuvovat,

nimittäin monissa kartanoissa ja her-

miten

rasväissä. Kulkivathan Hämeen Här-

ruokia. Juhlat pidetäänusein ravintoIässä tai tilataan kokin valmistamat

Talvella syötiin (avaUisesri suola-

kätietä kuninkaat ja keisarit ja monet
muut suuruudet, joten oli pakko järjesiää heidän arvonsa mukaista tarjot-

silakkaa, josta valmistettiin silakka-

yhden miehen vartiointi ampumape-

huhtikuun alkupuolella räjäytettiin
railo Syvärin joen jäähän eräänä yönä, mikä oli meille suuri huqjennus

tavaa. Olivathan somerolaiset karta-

suomalaiset perinneraoat ovat unohtuneet ja niiden uudelleen tulemista
yritetään kaikin keinoin elvyttää eri-

säkkeessä. Vartiovuorot tulivat aina

sillä joen yli pääsy oli siten mahdo-

naisväellä oli syksyisin erikoisen pal-

kikohta ja korsu oli nimeltään Liisa
- olimme siis Liisan poikia. Tämä

pimeän aikaan neljän tunnin välein.

tonta. Viikon parin kuluttua, kun
maat alkoivat sulaa, tuli vedenpaisu-

jon työtä ruokataloudessa. Leivottiin

porokka oli niin sekalaista kuin Her-

täydennyksen saantia, aamu-unet venyivät pilkiksi joka päivä. Nukuttiin
aina siihen asti, kun aamuruoka tuli.

oinna.

Korsu valmistui hdmikuun alussa. SBloin tulimme siihen asumaan ja
otimme vartiolehtävästä vastuun. Tu-

ran seurakunta. Oli myös Savosta
yksi mies ja hänellä oli "suoppaat".

Jos ei mitäänerikoista sattunut ennen
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Elettiin

rauhallista

aikaa, sillä

laatikkoa tai silakat keitettiin halkais-

tujen perunoiden päällä. Perheiden

noiden säätyläisetkäyneetulkomailla
ja oppineet sieltä suuren maailman
tapoja, tuoneet ruoka-astioita ja välineitä tullessaan. Tavallisen arkiruoan
lisäksi laitettiin erikoisuuksia, varsin-

mus Liisan korsuun. Kun tulin eräänä

talviset leivät ja ne pantiin vartaisiin
orsiUe. Silloin tehtiin myös suuret

yönä vartiovuoroltani, niin korsussa

syysteurastuksetja sianlihatsuolattiin;

joista käytettiin vain pyrstötja sakset.

oli täysi touhu päällä, siUä vesi alkoi

valmistettiin siansyltyt ja makkarat.

Olihan siihen varaa, sillä rapuja saa-

kin juhlissa. Joki vilisi suuria rapuja,

27

valmistetaan

kansainvälisiä

ruoat.

Monet ovat huolestuneita, kun

koisherkkuina. Enää ei ole erikseen

rahvaan ja herrasväen ruokia ja juomia.

PAAVO MATTILA

Aikoja lomien peruutusten jälkeen
taa hervoton nauraminen ja kikkaile-

sa valtavasti. Nykyään on kuitenkin

minen ennen kuin napsahtaa. Etenkin
työnantajat ovat harjoittaneet näitä

jo Euroopassaja Suomessakin nauru

Ien he nauraisivat sunnuntaina kir-

saanut vapaamman aseman, mutta

Raja se riemullakin", tyyppisiä sa-

edelleenkin vallitsee tietty varauksellisuus vanhan perinteenjäljiltä.
Naurun lisäksi myös huumori

kossa. Samoilla ammattiryhmilläkin
märrä. Puhutaaridn ns. ammattialo-

vaihteleeeri kulttuureidenja kansal-

jen huumorista, johon kuuluvat mm.

nanpaisia, jotta työntekijät tekisivät
töitä eivätkä vain naureskelisi. Näillä

on määritelty myös yleisiä käsityksiä
nauramisen "säännöistä".Esimerkiksi

nauru ei ole ollut suotavaa naisille,

lisuuksien parissa. Puhutaankia eri
maiden huumoreista, kuten amerik-

kuten sananparsi "Älänaura liijjaks,

kalaisesta tai englantilaisesta huumo-

jiät vanhaks pujjaks" kertoo. Myös
muualla maailmalla on paheksuttu

neet juuri monenlaisten huumorima-

nauravaa naista, kuten Seppo Knuut-

tila Tiede 2000 -lehdessä kirjoittaa.
Tämäjohtuisi siitä, että naisen nauru
on käsi kädessä tekemisissä erootti-

suuden kanssa. Hymyfleminen on
kuitenki sopinut naiselle, sillä "Mielummin ilosta naamaa kattoa, ku itkevää". Naureskelevaa ihmistä on

länsimaissaja etenkin Suomessa pidetty epäluotettavana tai vähämielise-

nä,kun taastotista ihmistäon pidetty
rehellisenä. Tämä ilmenee myös sananpaisista: "Narrit tunnetaan nau-

riistaa, pölökkypiätaenasesta hymystää. Itämaissa sen sijaan ihmiset nauravat ja hymyilevät aina, kun he ovat

hämillääntaiyrittävätoUaystävällisiä
vierailleen. Esimerkiksi kun heille tai

rista. Nämäeri alalajit ovatkin syntykujen takia. Kun ei ole ymmärretty
toisen harjoittamaa huumoria, on
luotu oma sellainen. Esimerkiksi
amerikkalaisen huumorin keskeisenä
osana oleva legendaarinen kakun
naamaan heittäminen on varmaan

konservatiivisten englantilaisten mie-

koululaishuumori, insmöörivitsit ja
poliisikaskut. Näiden tyylisuunnat
vaihtelevat tilannekomiikasta työpaikan erikoissanoilla leikkimiseen. Jo-

alapetinreunalle,ettäpääsisitäpitkin
selkä vaarana yläpetille. Alapetin
miehet olivat kulkureina. Tämä kesti
kolme vuorokautta, kunnes reservissä
olevan joukkueen miehet tulivat kaivamaan viemärin läheiseen puroon.

Kevätkesän lattian alla virtasi vesi,

joilla on samanlaiset työ- ja asumistaustat, on selvästikin yhtäläisyyksiä

niin kosteana, ettei siellä ollut mikään

huumorissaan, tai sitten kukaan ei

halua paineen alla olla erilainen ja
poiketa kuulumastaan huumoriryhmastä.

sa eroja, löytyy myös sen tarjonnassa

sisäpuolella esiintyy eroja huumorin-

via siviilipakettejaja muuta siellä olevaa kuivemmille maille. Haettiin metsästä puita ja tehtiin oviaukosta silta

silläyläpuolellaoli pehmeäsuo,josta

taan toimintaan perustuvien komedi-

oiden kannattajien mielestä englantilaisten sanoilla leikkiminen on puuauttavan tylsää. Myös maan rajojen

nousta lattian alta lähes alapctin korkeuteen. Pojat kokosivat lattialla ole-

kaisella ihmisellä on periaatteessa
oma huumorinsa, mutta ihmisillä,

Koska yksilöillä on siis huumoriserilaisuuksia. Humoristista tuotantoa

ovat esimerkiksi kirjat, vitsit, kaskut,
sananparret, elokuvat ja sarjakuvat,

joistakirjat, elokuvat, tv-sarjatja sar-

vettä riitti pitkään. Koisun ilma pysyi
kiva olo. Kortinpeluukin piti siirtää
ulkosalle ja kirjeiden kirjoitus luonnon helmaan, vaikka ei se niin kaunis

ollutkaan, koska naapuri muokkasi
aina joskus sitä kranaateillaan arvatenkin kevätkylvöä varten.
Vappuaamuna saimme taasen

naapurilta terveisiä heittimestä, yksi
kranu osui korsun katolle niin, että
hiekka rapisi katosta ja pieni ikkuna
hajosi. Uuden lasin tuotuamme se

tajussa heimojen tai alueiden välillä.
Alueellisten huumoreiden ominais-

jakuvalehdet ovat enemmänkin kaupallista tuotantoa. Nämäovat saaneet

hajotettiin parin päivän kuluttua uu-

piirteinä Suomessa on tunnetusti pidetty savolaisten sukkeluutta, kar)'alaisten vflkkautta, pohjalaisten toi-

vahvan kannatuspiirin, sillä ihmiset
kaipaavat huumoria ja iloisuutta elä-

vain suojaksi itikoilta.
Meitä moitittiin, että ollaan vähä-

maansa ja sanotaanhan, että nauru
pidentääikää.

toisia: talvella ei lumenluonti yhdys-

mintaa ja hämäläisten hitautta. Näi-

he nauravat, vaikka he eivät tarkoita

den luonteenpiirteidenperusteellaon

merkitys siis vaihtelee eri kulttuureis-

on omat huumorinsa, joita muualla

työskentelevät eivät välttämättäym-

lestä sopimatonta, kun taas puoles-

jollekin toiselle on käynyt vahinko,
olevansa vahingoniloisia. Naurun

saanut kertoa vitsiä lauantaina, muu-

destaan,minkäjälkeenlaitettiinpahvi

haudasta oikein maittanut ja keväällä

olisipitänythakatajäätävedenjuoksutukseen. Luotimme vain Luojaan,

väännetty vitsejä ja naurettu toisten

"vioilla". Esimerkiksi hämäläisaie ei

että tulee omansa ottamaan, ja niin
kävi sinäkin keväänä.

Seuraavassa on varma todistus

meidänlaiskuudestamme. Tuli patalJoonan lääkärikorsu-ja ympäristötarkastukseen. Menimme likamontulle.

Sen reunalle oli laitettu leppähaamkoita pystyyn, useamman korkuisia.
Lääkäri kysyi, mikä tarkoitus niillä

oli. Kun olin mukana, niin vastasin,

Paavo Mattila oikealla ja Kalevi Saari Mäntsälästä Värtsään hautausmaalla heinäkuussa 1944.

lettiin kevätkesää vuonna 1944,
Hirvaskosken rannalla. Korsu,
'jossa asuin, oli rakennettu joki,

törmälle. Keväällävoimakas jyminä
kuului koko lentokentän alueelle.
Sain komennuksen Solomannim tuupaha, niin minä lähdenlomalle. Näin

Toisivat haukata vähän matalaa, kos-

herrat olivat sen järjestäneet. Minulle
sopi mainosti tämä, koska minun lo-

maani mahtui myös juhannus.
Arkipäivät kuluivat mukavasti.

HainSolomannin leiriltätyttöjäkuormantekijöiksi. Ajettiin Äänislinnaan

hotelli Sevemajan raunioille, tehtiin
kuormia ja vieriin lentokentälle ko-

neitien rullaustieksi. Näinjatkui. Hain

heidät aamulla, vein päivällä syömaan ja alalla taas leirille. Tytöistä
kaksi puhui hyvin suomea, ei ollut
kielivaikeuksia. Kerran keskustelles-

vettä laskee. Mukana oleva adjutantti

dan ympäristöömme.

Niin se kesä jatkui linjassa aina
elokuuhun. Lomat tulivat aikanaan.
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tarkoittaa. "Se tarkoittaa samaa, kun
me sanomme suomalaisista tsuhna."

sanoi: "Hyvä keksintö, ei ole toista

Niko Lindgremn naurusuita.

ryssätarkoittaa. Siinäpaljastuipojasta tyhmyys: En tiedä, en ole koskaan
tullut ottaneeksi selkoa, mitä se voisi

raamaan kaverin lomaa. Kun kaveri

ettei tarvitse johtoa kannattaa kun

yhtä hyvääkoko pataljoonassa. " Lääkari ei ollut oikein tyytyväinen mei-

samme tulin maminneeksi sanan ryssä. Heti kysyttiin, tiedänkö mitä sana

Pitkin lohko on saanut nimensä Pir-

kinitsa-nimiseslä paikkakunnasta
lounaaseen Syvärin voimalaitokselta,
johon Ojalan tukikohdasta oK matkaa vain 1/2 km.
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ka alkoivat puhella: "Teille tulee tääl-

takohtalähtö.Meidänmiehettuleeja
ajaa teidät pois." Hyvin leirillä oltiin
asioista perillä. Oli lauantaipäivä.

Vein "hantit" illalla leiriin, ja maanantaina ei enää tämä työjatkunut.

Oli sunnuntai. Olimmeiltapäiväruokailussa. Paikalliset pojat alkoivat
esitellä, että Solomannissa näytetään

tänäänelokuva. Olimme perillä hyvissä ajoin. Odottelimme pihalla, kos-

ka ovet avataan. Samalla näin, että
meidän lähetti tulee pyörällä ja var-

NIKO LINDGREN
masti loikkari päällä, vauhdisa pää-

telien. Hän pysähtyy eteeni ja kuuluttaa kovalla äänellä: "Kaikin automie-

het yksikköihinsä, elokuviin ei saa
mennä!" Pyysin lähetiltä: "Jos kiire
kerran oa, anna muUe se pyörä, niin

pääsennopeammin kentälle." Pyörää
en saanut, kävelemään piti lähteä.

Kävellessäni ajatielin, mitenkähän
käylomien. Aikapian selvisitämäkin
asia: kaikki lomat peruutetaan.

Mutta Solomannista alkoi työtä
vuorotta, ilman minkäänlaista ran-

gaistusmääraystä, matka kohti Hirvasta. Alkoi heti, 104 kilometriä poh-

jäiseen, siellä kuorma päälleja matkaankohti Varpakylää,missäoli vanha maalaistalo, minne lelasimme tavarat väliaikaiseen varastoon. Talo

sijaitsi kauniilla mäellä, pihaan näkyi
kaksi lampea, maanne kulki lampien
välistä, tien vieressä oli kaunis nuori
koivikko. Tänne lelailimme tavaroita.

Kun eräänä iltana ajelin kuormanhakuun, oli tiellä tavallista runsaammin liikettä. Heilunelivat huive-

jaan, iloisesti vilkuttelivat. Kun pääsin

perille, aloin kysellä, mitä erikoista
tänään, kun noin lysriä pitävät. Sain

hyvinivallisenvastauksen:Voipoika
parka, etkö tiedä, että nythän on
juhannusaatto. Jonkunverran nolotti,
mutta minkäs teit, jos oli päivissä
seonnut. Samassa kyllä muistin, että

minunhan piri olla juhanaulisena lomillä, mutta näinkin voi käydä. KyUä
asiasta sain jälkeenkin päin kuulla
usean kerran, miten pqjaUe kävi: md-

nas jussinpäivä päästä huomaamatta
ohi.

Keitriölotatpitivät kyllä kuskeista

nuksen viettoon tien pääUe, sillä me-

neehänjuhannus näinkin.
Sanoin äsken, että tankki täyteen,
koska autoni muutettiin bensiinille

heri, kun tämäralli alkoi. Oli hauska
ajella, kun kulku oli aivanloista kuin
hiilikaasulla, enkä ollut koskaan ennen ajanut pensalla, siis nautinto tämäkin. Tavarat oli saatu Varpaky-

lään.RallijatkuiVarpakylänja Värtsiian välillä.

EräänäBtana matkalla Värtsflään
suuta kuivasi. Näin kaivon tien var-

piti kädellään ovea auki ja kysyi,
onko auto kunnossa. Autossa ei ollut
mitään vikaa, mutia kuski taisi väsyä.

aura ja huumori liittyvät toi-

Hän pelkäsi jo pahinta, että olisin

rulla ilmaistaan omistettavan

nukahtanut ratriin. Tyttö kertoi vielä,

siinsa kuin nenä päähän. Nau-

miten hän yritali herätelläjuomaan
korviketta, mutta mitään ei tapahtu-

huumorintajua, kun toinen on kenonut "hauskan jutun". Ihmisiä, jotka
eivät liity mukaan nauruun, pidetään

nut. Lattialla kun nukkui, ei voinut

tylsinähuumorintajunominaääliöinä.

edespudottaasängystä,ja olisikohan

Näihin ihmisiin rinnastetan myös ne,

jotka nauravat omille kuiville ja tyh-

tuntia olin nukkunut ja tietämättäm

mille vitseflleen. Sovinisrisiat, jotka

tuli kaksi tyttöä viereisestä mökistä.
Utelivat, minne olen menossa ja ker-

naisen vieressä. Voi että kyllä yhtämillainen rievänkääntö voi rasittaa!

vihjailevat hävyttömyyksiä, pitävät

sensijaanhuumorintajuttominaihmisiä,jotka väittävätsaamaheistä.Huu-

toivat toisten lähteneen. Me jäimme

Vai että pääsinukahtamaa, olisit pus-

tänne kahdestaan seuraamaan, miten

sannat, kiusoitteli automestari tyttöä.
En ole ihan varma, vaikka olisin
näinkin tehnyt, mutta mitään ei ta-

mori siis aiheuttaa ristiriitoja ihmisten

pahtunut, ja kahvipannu on nytjäählynyt. Kylmä komke ei maistu mil-

kauan voimme olla kotona. Olivat

aivan rehdin tuntuisia Karjalan tyttö-

ja. Sanoin minne menen ja ehkä palaan heti takaisia. He kysyivät, pääsisivätkö he mukaan. Haluaisimme tie-

tään.Ilmanjäit, mitäs nukuit.

Näitäihmisiä pidetääridn hyvin huu-

morintajuisina jfi hauskoina, ja heidan juttunsa jaksavat naurattaa, sillä

rattamisen ja iloisuuden luomisen
ohella apukeinona tehostamaan jon-

kin asianperille viennissä.Esimerkik-

selle kuin itselleen. Tämä käsitys val-

si huumorilla höystetyllä puheella saa
tehokkaaammin yleisön kuuntele-

litsee etenkin pohjoismaalaisten parissa - onhan naapurimaalaisille kaik-

maan, mitä asiaa on kerrottavana
kuin kuivalla täysin faktaan perustu-

ainahan sitä nauraa mieluummin toi-

kein hauskinta nauraa. Tämän tyyp-

pinenhuumorionkintullut Suomessa

väliä puheeUa, joka aiheuttaa kuulijoissavainhaukotustaja yleistäväsy-

suosituksi. Uhrina ovat oUeet ruotsa-

mystä. Tätä ideaa onkin käytetty ja-

laisetja norjalaiset siinämissäneekerit ja pakolaiset. Myös blondit ovat

panflaisilla ala-asteilla saamaan vflkkaat oppilaat keskittymäänja jaksamaanopetustakauemmin. Sielläoppiloille esitetäänopittava asiahumo-

saaneet osansa tästä huumorista, joka
on muuttunut entistä pilkkaavam-

risrisilla pimoksiUa ja jutuilla. Tämä

keskuudessa. Tämä viestittää siitä, et-

maksi ja hävyttömämmäksi. Vaikka

ta huumorin täytyy olla erilaisia eri

tämän tyyppisten vitsien suosio on

kansallisuuksilla, kun se ei ole yhteista edes työpaikoilla.
Taito nauraa ja olla nauramatta

lään sitä kuitenkin huumoriltaan al-

entisestään Japanissa tiukan kurin si-

haisenajasenkäyttäjääkäytökseltään

jasta. Mainoksissa huumoria on käytetty myä samasla syystä, kohtaa-

Suomessa nykyään suuri, nim pidehuonona. Tämä huumorin laji on

on tuottanut tulosta niin hyvin, että
huumoria on tarkoitus lisätä vielä

Tällä välin olin saanut jalkarätit

kuuluu käytöstapojen eliittun. Se mi-

käärityiksija saappaatjalkaan. Olin

Ien ihminen viestittää käyttäytymis-

Kello kolmen maissa aamuUa

valmis lähtemään. Kiitin hyvin nuku-

täänhumoristiseen asiaan, kenoo pal-

olimme samassa paikassa. Reisu oli

tuista pikkutunneista. Lähuessäni tytto kehotti: "Kun palaat, poikkea kai-

jon hänenluonteestaan. Tarkastelijan

siitä? Tämätekeekin siitä vähemmän

vuoden parhaiksi valituissa maiaok-

arvostetunjajopaläheisestikiusaami-

sissatätäon käytettykin hyväksi. Esi-

seen liittyvän.

tää, miten menetellä, kun alamme
etsiä omiamme.

vätkorvikkeet, koskanäyttääväsyttä-

volle. Jos satun olemaan vielä koto-

kriittisyyteen puolestaan vaikuttavat
hänenkäsityksensäasioidenhumoris-

van aika lujasti. Suostuin. Pesin naamani kaivolla ja kävelin mökille, missä sytytelriin tulla hellaan. Näin eteisen nurkassa perin tapaisen. Oikaisin

na,joudun kuitenkin lähtemään,kos-

tisuudestajaerikansallisuuksienkult-

ka koti on kohtajätettäväja lähdettävä etsimään äitiäja muuta perhettä.

tuurierot.

tehty. Tytötehdottivat,ettähekeittä-

siihen ennen kuin korvike oli valmista. Olin nukahtanut. Kun kaikki oli

valmista, tuli herätyksen aika, mutta

Aamu oli mitä kaunein, aurinko

helotripilvettömältätaivaalla.Olimita parhain lentosää, mutta oikein hyvä ajella autollakin. Sellainen hiljai-

he eivät saaneet minua heräämään.

nen toivomus oli sisimmässäni,ettei-

Saappaanioli vedettyjalastaja käyt}'

vät vihollishävittäjäl puuttuisi hommuni. Olisi huono yllätys, jos koh-

viereeni nukkumaan, sillä talossa ei

muuta nukkumapaikkaa ollut, sillä

reisulta mihin vuorokauden aikaan

pois.

myösautossa.Ei muuta kuin tarkasteli paikat, tankki täyteenja juhan-

Nousin istumaan ja näin, että automeslarihan siellä nojasi ovipideen ja

riihenkään herännyt. Vajaat kolme

tavarat oli muun väen mukana viety

vähänparemmat sörsselit. Mutta vatsakun tuli täytetyksi, oli uusikuorma

lakiani, kun pyysin korvikkeelle."

Pesin kasvonikia. Siinä touhutessani

ressa ja poikkesin kaivolle juomaan.

hyväähuolta: sapuskaalöytyi, tuUpa
hyvänsä, ja näin aattona ehkä oli

Onko huumori kaikille yhteistä?

vaani: "Nyt sinä kärysil ja minun

Heräsin kovaan rytinään. Oveen

koputettiin nyrkillä, temmattiin ovi

aukija huudetriin: "Onko täälläketään?" vierestäni nousee tyttö yhtä

nättinäkuin eilenkinja kuiskaakor-

teeksi sattuisin. Automestarilta sain
tietää, että Varpakylän tavarat ovat
aika vähissä. "Kaikki tuot, mitä siellä
on. Lotat ovat jo tulleet pois, mutta

saikatpitäisiollavieläsaatavilla.Kylla saikka juomattoman korvikkeen
korvaa", valisti mestari. Saikat oli
valmiina odottamassa, melkein voi-

myöshelposti haavoitavaa.Onko se
enäähuumoria, kun itse kohde kärsii

merkiksi muutamien vuosien takai-

Joillekin asioille nauretaan myös,

sessa "parhaassa mainoksessa" Juha

vaikka ne eivät perimmäiseltätarkoi(ukseltaan ole lainkaan humoristisia.

Mieto hiihti lumettomalla kynaöspelloUa. Ja kun hiihto takerteli, hän

ensiksi se, onko asianomainen kohde
vai nauraja. Monista juuri vahingonilo on kaikkein parasta. Esimerkiksi,

Tässä tilanteessa syntyykin helposti

sanoi: "Jos suksi ei luista, niin ajetaan

makueroja. Esimerkiksi kuolemaan
liittyvässähuumorissaon yleensäta-

Mutta kaikilla ei ole samanlaistahuu-

kun putoat korviasi myöten lieteojaan, se nauranaa huomattavasti

kana pelko asiasta, jota yritetään
unohtaa naurun avulla. Etenkin eng-

morintajua,sillämuutamiamaiaoksia-

enemmän vierestä seurannutta kuin
sinua itseäsi. Ja kun tämä vahingoni-

lantilaisten harjoittama musta huu-

sa. Esimerkiksi lausahdukset "Taitaa

mori kuuluu tähänhuumorilajiin. jos-

Asian humorisrisuuteen vaikuttaa

Mazdalla", ja nosti sukset autoon.
kin on kidletty esittämästätelevisios-

tyttö tietää, että olisi nurkan takana
patukkaa tarjolla" tai "Vaihdapallisi

loinen lähimmäisesi sitten toitottaa

saleikitäänperinteisestikunnioitetuil-

asiasta kaikille tutuillesi vuoden hauskimpana juttuna, niin sinusta se luntuu ennemminkin mauttomalta kuin
humoristiselta. Tosin jofflakin on se
harvinainen taito, että he pystyvät

la arvoilla, kuten vainajien kunnioit-

meillä uusiin. Terveisin valtuutettu

tamisella. Tähän kuuluu myös sodan
aikainen karski huumori, joUa yritet-

vaan aiheuttavat ärsytystä.

panemaan itsensä likoon ja nauratta-

suutta vihollista vastaan.

maan toisia omilla toilauksfllaan.

tim keventää sodan aiheuttamaa pe-

lon tunnetta ja korostaa isänmaalliHuumoria käytetään myös nau-
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maan katselijan kiinnostus. TV on
luonut tähänhyvät mahdollisuudet, ja

pallikauppias" eivät naurata kaikkia,
Sananparsina on humoristisuuden
lisäksi mvös kasvattava merkitys, ku-

ten "Itku pilkasta ilosta, pieni kauan
nauramisesta", jolla on yritetty lopel-

t T- -rt^*t t^i,.

kin leivälle levitetty. Pojat aloittivat
kuormanteon,ja minäjoin aamuteeni. Kunsainsaikanjuoduksija menin

Hirvas ja Varpakylä, Värtsilästäkin

ulos, oli kuormakin valmiina.

tuli lähtö. Tavarat lastattiin nyt ju-

puppu suotta suussa ollut. En ollut

naan ja matka kohti Hollolaa alkoi.
Oli aamu, kun olimme Lahden ase-

ennen nähnyt eikä myöhemminkään

maila. Menimme ulosjunasta. Siviilit
alkoivat kysellä, miltä tuntuu, kun
rauha on tullut. Me ihmettelemään,

Kemin kentän tultua kuntoon minut pyydettiin omaan yksikköön. Auto jäi kentälle. Tulin laivalla Ouluun
ja matka jatkui junalla. Kemin sata-

Pojat etsiväthyviäistumapaikkoja lavalla. Kaksi miestä oli hytissä.
Olivat arponeet, ketkä saavat hyttipaikat. Katselin pihalta koivikon suuntaanja aloin pitäänuhdesaarnaa: "Eiko teillä ollut muuta tekemistä. Mennäja kaataa niin kaunis nuori koivikko ja noin rumasti. Kannot metrin

korkuisia, eikäminkäännäköistäjärjestystä. Olisi pitänyt aikaisemmin eh-

tiä, olisi jäänyt tuokin pahanteko tekemättä. " Lavalta kuului: "Menehän
koppiisi ja lähdetään menemään."

Näin tein ja Varpakylä jäi uusille
tulokkaflle. Oven raosta huusin vielä
Ollilan ala-aste 19S9.

pojille: "Valvokaahan ilmatilaa, ettei

tule yllättäen.Enmuutakaannyt teille keksi." Kaivollepysäytinja sanoin
pojille: "Oikeinhyvääkaivovettä,jos
keliä on jano, sopii tulla juomaan."
Joka poika maistoi, eikä kukaan
moittinut makua. Samalla silmäilin

äidillinen opettaja tuntui pienestä

koululaisesta maaUman parhaalla.
Liisan opastuksella opimme lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan.
Tunnit sisälsivät myös paljon askartelua ja leikkiä. Välillä teimme reikiä

lähiympäristöön ja kylän taloihin
eläimiin tutustumaan.

Seuraavat kaksi vuotta kuluivat

Teppalah Leenan kurinpidon alaisina.
Leenan opetustyyliin kuului tarkka

läksyjen kuulustelu tyyliin "jos et
osaa, luet seuraavaksi kerraksi uudes-

taan . Joskus Leenan pinna paloi poi-

kien (ei suinkaantyttöjen) riehuessa.
Myöstyttöjen liikuntatunnit olivat hikisiä ja rankkoja, mutta eivät ilmeisesti liian ianidcoja, koska Leenan

keskiviikkoisinvetämälentopallokerho keriisi innokkaan osallistujaporukan koululle iltaisin.

Viidennen ja kuudennen luokan
ajan meitä opetti Toivo "Topi" Mäkela. Tosin kuudennen kevättalvella

Topi sairastui ja saimme jälleen Leenan. Topin opetus oli kunnon vanhan

"hyvän" ajan opetusta. Kokeet hän

teki itseja vaatiesseevastauksen kysymyksiin. Varsinaisiaaineitakirjoitimme paljon äidinkielen tunneilla. To-

pin kertomat vitsit ja jutut piristivät
monasti muuten hyvin ankeita mate-

matukan, uskonnon ja maantiedon
tunteja. Tosin muutkin tunnit saivat

osansa hupijutuista.
Aloittaessani viidettä luokkaa

kunnan supistettua avustuksiaan. Ah-

kerän työn, myyjäisten, soppailtqjen,
isänpäivä- ja loppiaslounaiden, korttien piirtämisen, painatuksen ja myymisen tuloksena pääsimme keväällä
1993 leirikouluun Kustaviin. Hauskin

koulumme sai uudenopettajan, Kaarina Randellin. Hänopetti meille ty-

muisto sieltä on viimeisen yön 'laka-

töille tekstiilitöitä ja koko koululle

la pussflakanoissaan pysyäkseen tuntemattomina. Myös yökahvit jäivät

musiikkia. Hänen myötään myös
koulunjoulujuhlat saivat musiikkipitoisempaa ohjdmaa. Kaarinan omat
joten Liisa siirtyi opettamaan kohnat-

kiin, jossa vierailimme muunmuassa

taja neljättäsekätyttöjen liikuntaa.

tekniikan museossa ja dinosauruskani viimeistä päätöstä kävimme

ten toinen Hilkka, nimittäin Forell.

Liesjärvenkansallispuistossaja sinne

Ruoka oli yleensä hyvää, ainakinjolenkin syötävää. Syksyisin yläluokkien oppilaat keräsivät koulun pen-

tuntui muutaman tunnin. Koulutoimisto nimittäin oli unohtanut tilata

saista vunimarjqja, joita sitten talven

meille kyydin takaisin päin.

na vuonna keräämään mustikoita.

Ruoanlaittoon pääsimmeitsekinosal-

[istumaan leipomalla sämpylöitä ja
joulun allatietenkinjoulutorttuja.
Koulumme toimi erittäin aktiivi-

sesti leirikouluvarqjen keräämiseksi
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ta näin toisen mökin oven. Siellä oli

myös merkki ovella. Siis lähdetty:

tiin lehti. Uskoa täytyi, koska asia oli
jo sanomissa, ja sanomalehti ei voi
tietääväärinnäin suurta asiaa.

Meille pojille lankesi uusi tehtävä
pohjoisessa. Minäkinsain komennuksen osasto Sarkoon. Auto, jolla olin

ajellut, vaihdettiin neljäkymppiseen

näkynyt piippusuista pyykkäriä.

massa oli kolme laivaa. Yksi purki,
yksi lastasi Ouluun lähteviäja kolmas
laiva oli lähdössäRuotsiin. Satamassa

oli melkoinen tungos. Yksi asia jäi
erikoisestimieleen:kaikentungoksen
seassa oli lapsia kaulassa pahvilaput,
joissa oli nimi ja luultavasti muutakin

tietoa, kainalossa kääröjä,joissa luul-

Foortiin eli härittäjähoppaan. Auto

lavasti rakkaimmat tavarat. Nämä

vain junaan ja matka Ouluun alkoi.

lapset lähtivätsotalapsiksi Ruotsiin.
Palasin Holkdaan. Rykmentti oli

Oulussa jouduimme odottelemaan,
koskapääsisimmeKemiin, sillärauta-

siirtynyt Poriin. Menin perässä Porin

tietä ei Oulusta eteenpäin enää ollut.

kentälle. Yhden vuoden ja kahdeksan
kuukautta olin ollut jo sotareissulla,

Sillat oli räjäytettyjä rata muutenkin
tuhottu. Matka Kemiä kohti oli hi-

mutta siitä huolimatta alkoi vakinai-

dasta. Tie oli huonossa kunnossa,

nen palvelukseni Suomen armeijassa

kaikki sillat oli tuhottu, ihan pikku

1. 1. 1945.

rumpuja myöden. Väliaikainen ohi-

tuspaikka oli tehty tien vierestä, mut-

ta hyvinhän hoppa pomppi kiveltä
kivelle ja Kemiin päästiin. Matkan
varrella jossain ajettiin jokivartta,

näyttelyssä. Päivää ennen ala-asteai-

toimivat ensin Hilkka Mäkeläja sit-

Myös metsään jouduimme muutama-

jonkin matkaa ylös mökille päin, mis-

että mikä rauha, me emme ole kuul-

leet mitään.Mentiin asemalleja saa-

missä oli naisia pyykillä. Siellä näin,
että yhdellä akalla oli väärävartinen
piippu suussa. Sauhu pussahtdi, ei

pysyvästi mieleen. Keväällä 1994

teimme leirikouluvaroista jääneillä
rahoilla kahdenpäivänretken Helsin-

mittaan nautimme erilaisissa raoissa.

nyt. Luuta oli laitettu oven eteen
merkiksi, ettei olla kotona. Kävelin

Taakse olivat jääneet Äänisliana,

nakummitukset",jotkajuoksivat yöl-

luokat olivat ensimmäinen ja toinen,
. Keittäjinä Ollilassa oloaikanani

mökille, näkyisiköketään. Ei näky-

koti jätetty, ja omien etsintä alkanut.

meidät aiottiin jättää. Ainakin siltä se

Kun kesäkuun viides keväällä

1994 viimein koitti, huomasin, että
oli aika jättää jäähyväiset vanhalle
kunnon Ollilalle, eikä se koulutalokaan enääollut niin valtavan suuri.
***

Shemenskin valtatiellä huhtikuussa 1942.

Kuva Einar Pahnusen kajasla: HämälaisfKvtsloonajatkosodassa.
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HELGA SIPILÄ

Nuoren lotan päiväkirjasta "Opin tiellä'

Iin juuri täyttänyt 17, enkä
vielä "iso" lotta, kun minut lä-

mia sen aikaisesta päiväkirjastani.
5. 6. 1943 Huomio - täällä Ilma-

voimien viestikoulu Hämeenlinnan

"Tipulassa" eli Siipikarjanhoitokoulussa. Näiden 10 päivän sisälle on
mahtunut hirveän paljon asioita.

Muttajospa kertoisinjärjestyksessä.
Lauantaina kävimme Kaarinan

kanssa Viipurissa. Sieltä piiristä saim-

me puvut, manttelil ja kävimme lääTutustuimme

myös muutamiin Uuraan tyttöihin,
jotka olivat tulossa samalle kurssille
tänne Hämeenlinnaan. Sunnuntaina

kohti tuntematonta tulevaisuutta. Aivakkaan näköisinäkuin isommatkin

lotat ojensimme litteramme konduktöörin tarkastettaviksi. (Eräs soiapoika sanoi meitä kyllä "lottalapsiksi",
kun huomasi, ettei meillä ollut lottaneuloja.)
Saavuimme sitten tänne Hämeen-

linnaan ja otimme piissiauton, jolla
ajoimme ensin Tipulaan. Sieltä meidät lähetettiin tänne kansakoululle.

Kun meidät ohjattiin tähän luokkahuoneeseen, jossa asumme, niin huomasin, että meidän sänkymme olivat
2-kerroksiset ja rivissä kuin alokkai-

vanhasta navetasta. Niin sitä sitten

painellaan kuin vanhassa Suomi-Sl-

Ollilan opinsaunassa
1988-94

"vksinkenaisilla" maalaisilla on jotakin enemmän kun suurkaupungissa

kaan koulukseni valittiin OlliIän ala-aste. Siellä suunnilleen kaikki

tiskaisi vapaaehtoisesti, enkävälittäisi

elävillä ihmisillä. Maaseutu opettaa
arvostamaan luontoa ja sen mom-

oppilaat olisivat lähtöisin samaalaisista ympyröistä. Ensimmäisen koske-

siitä, millaisessa kunnossa paikat olisivat, mutta täällä, missä tunnen oleva-

muotoisuuttaja kotiseulua sekäsuku-

(uksen kouluun sain keväällä 1988

laisia, elämään onnellista elämää.
Nvt on minun vuoroni opettaa

tutustumispäivänä. Koulu vaikutti
valtavan suureltaja vieraita lapsia oli

pikkuveljeni ja miksi ei Miikaakin

paljon. Päässäni heräsi ajatuksia,

gät jalkaan ja lähden vauhdikkaasti
ulos. Siellä minua vastaan tulvii leika-

arvostamaan tätä seutua. Yritän näyt-

kuinka tulisin pärjäämään, millaisia

tää heille sen kauneuden, jonka luonnosta voi löytää. Kerron tarinoita,

opettajat olisivat ja saisinko paljon

joitakuulinisälläniennenhänenkuolomaansa ja vien heitä paikkoihin,

jotka ovat olleel minun suuria salai-

säkille, josia kouluauto poimi minut

suuksiani ja ehkä ennen sitä isäni

kyytiin. Aulo täyttyi vähitellen matkalla ja lopulta se kaarsi koulun ,piha-

ria, miehistöä 1500ja meitä lottia 75.

kohdista, joten se muodosti möhkä-

Siellä oli kauhean juhlallista. Erityi-

lemmat istumassa lammenramiassa

salaisuuksia. Tänäkin iltana aion vie-

teitä aUeni. Sain koko yön pidellä

sesti se marssi.

da heidätpaikkaan,jonka näkeminen

kiinni patjasta, etten olisi liukunut

Täällä on tiivis ohjelma ja kova
kuri. Aamulla on herätys jo 5.45, ja

nauttimassa päivänpaisteesta. Itse istahdan vajan seinuslalle ihailemaan

Ensimmäinen yö oli hirveä! Patja
ei litistynyt yhtään pailsi muutamista

lattiaUe. Kun seuraavana päivänä ru-

pesin lähemmin tarkastelemaan tuota
kiusankapinetta, huomasin että siellä

patjan läytteiden joukossa oli runsäästikiviä, rauiahinkaaja muuta tör-

kuulemma 100 upseria, 200 aliupsee-

tänäänkinpiti istua 10 tuntia kirjoitlamassa muistiinpanoja. Välillä saariin sentään ruokaa. Opettajina ovat
tähän mennessä olleet kapt. Martiala,

kyä. Toiset tekivät samanlaisia löytöja, vieläpä perunoitakin ilmestyi joidenkin patjoista. Sotapojilla, jotka

kapt. Karhu, luutn. Sjöstedt, luutn.

patjammeolivat täyttäneet,lienee ol-

matta ovat vielä eräs luutnantti ja eräs

lut hauskaa. Multa tyyny on takuulla
maailman pehmem, silläse on paljasta ilmaa.

Pelkonen,

vänr. Laukama,

vääp.

Kaukomaa ja lotta Silander. Näke"kessu". Huomenna aamupäivällä
saamme sen uuden "lutin". Ja huomennä menemme Aulangolle suun-

maisemaa: Pellon keskellä oleva metsäinen saareke loistaa auringon pais-

teessa, siellä minulla oli pienenä tapa-

na käydä leikkimässä. Se oli pienen
Robinson Grusoen turvapaikka, keskeliä suurta ja uhkavaa valtamerta ja
Peter Panin satumaa, jossa ei kukaan
voi aikuistua. Hiekkarie mutkittelee
rauhallisesti tuulenhenkäyksen myötä
laineilevien peltojen keskellä, jostain

massa hvvää huomenta. Siirryimme

van aherrus palkitaan aina, jos ei

sisälle omaan luokkaamme, joka si-

muulla, niin rauhallisella, syvällä

jaitsi toisessa kerroksessa. Samassa
kerroksessa oli myös toinen luokka-

unella.

Itse joudun pian muuttamaan

opiskelupaikan perässä kaupunkiin,
muna palaan tänne niin usein kuin

huone. Siellä opiskelivat 3-4-luokkalaiset. Alakerrassa olivat 5-6 luokka,

WC:t, pukuhuoneet ja liikumasali, joka loimi myös juhlasalina. Koulun

jossa voin rentoutua ja rauhoittua
raskaan työ- tai kouluviikon jälkeen.

keittola oli myös sijoitettu alakertaan.

Yksinkertaisesti tämä maisema mer-

sä. Myöhemmin koululla tehtiin re-

kitsee minulle kotia.
***

montti, jolloin yläkerran kirjastoa
pienennettiin ja opettajien huone siirlyi sinne. Tyhjäksi jääneeseen tilaan
tuli ruokasali,jonne aiemmin luokissa

Aina tulee uusia asioita, ennestään

reltäni kuuluu: "Eiks me voitas pitää

taukoa päivän kuumimmat tunnit?

kahvilan edessä, niin serkkupoika il-

päässä pyörivät sää- ja pilviopit, radio-, sähkö-ja lentokoneopit. Joskus
menee yli ymmärryksen, mutta aina-

kun toisia tulla tupsahti luokkahuone
täyteen. Tuli turkulaisia, meitä karja-

mestyi kuin taivaasta eteeni. Hän on

hän niistä sentään selviää.

laisia, hämäläisiä ja savolaisia, tuli

Eilen olimme armeijan lippujuh-
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kokoontuivat
jonoon
ulko-oven
eteen, jossa opettaja seisoi toivotta-

ammuu lehmä, kuin muistuttaen elä-

kaupunkia. En luullut tapaavani ketään tuttuja täfflä, mutta alas huoli.
Kun "paseerasimme" Vainikaisen

mukava kävellä iltaisin. Tämä on sit-

Toivon heidän huomaavan, että päi-

yhdentytön. Kellojen soituaoppilaat

kantautuu traktorin ääni ja jossain

maan kompassia. Se on eri jännää.

Hämeenlinnan kaupungissa on

ilta-auringon valossa on saanut minut
aiemmin mykistymään ja toivon, eitä
hekin pitävät lumisesta ilta-auringon
valaistessa tyynen suolammen pintaa.

maalle. Koulutalo tuntui edelleen
suurelta, enkä tuntenut pihalta kuin

mahdollista. Sillä tämä on paikka,

mästä,jota täällämaalla eletään.
Säpsähdänajatuksistani, kun vie-

täällä taistelukoulussa.

ystäviä.

Kun svksvllä koulu vihdoin alkoi,
äiti saatteli ensimmäisenäpäivänäpy-

tun nurmikon tuoksu. "Työmieheni
taitavat pitää taukoa, sillä näen mo-

nistamaan; tänään opeteltiin käyttä-

pelasimmeniihin.Olimmejo peleillä,

menellä.
Siltä voi ehkä tuntua, mutta min
vain ei ole. Maaseutukin on muuttuIen maalaistalon lapsi, joten

Ensimmäinen iltaloma oli keskiviikkona. Kävimme katselemassa

den ainakin. Sängyissä pullistelivat
epäflyltävän pyöreät patjat, paperiset.
Me otimme tietysti parhaat paikat ja

kuin elettäisiin toisella vuosikym-

Ivanhempieni harkinnan mu-

Tiskaamisen jälkeen heitän ken-

Iässäkaupungin puistossa. Siellä oli

keskellä maalaismaisemaa, ja tuntuu

maailma. Silti minusta tuntuu, että

laan kunnia-asia.

tyttöjä vähänjoka puolelta Suomea.

missä maitotonkat kärryillä kolisten

nut ja tilalle on tullut koneistettu

jopa oman huoneenikin. Se on taval-

maanantaiaamuna nousi Koisillan

en asemaltaja niin alkoi matkamme

pesuvettä, saari sitten valmistamaan
itse mokansa ja käymäänkahdeksan

an kaiken olevan siistiä ja kodikasta,

kiire tavaroiden kasaamisessa. Sain
kun sainkin kaikki kuntoon ja niinpä

mantteli käsivarrella ja matkalaukku
kädessä. Kaarina tuli junaan Heinjo-

MARKETTAVAIMO

ni kotona ja vastuussa paikoista, haluHelga Sipiläkesällä 1943.

kävinpaikallisosastossaja oli kamala

pysäkiltä eräs pitkänhuiskea lottalytto, selässä hirveän suuri pakkaus,

töitä sitten." Iikka huutaa Mirkaa ja
minä lähden hakemaan maitokärrvjä

kilometrin matkan polkupyörällä
kaupassa.
Apua, pesuvesi kiehuu, ei muuta
kuin vettä vateihin ja tiskaamaan.
Tottuneesti aloitan joka-aamuisen tiskausurakan, en sano, että innokkaasti,
mutta tarmokkaasti kuitenkin. Monelle nuorelle varmasti tekisi hyvää
omistaa tällainen paikka; minuun tällainen vastuu ainakin vaikuttaa
myönteisesti. Kotona en siivoaisi tai

hetettiin koulutukseen Hämeenlinnaan. Allaolevassa on katkel-

kärintarkastuksessa.

keskustasta, ilman televisiota ja puhelinta, sekä kantamaan Juoma- ja

Hitaasti kohotan päätäni ja totean,
että ääni todellakin kuului likaUe.
"Mennään ensin hakemaan vettä Al-

Opettajien huone oli keittolan vieres-

tapahtunut ruokaBu siirtyi.

Ensimmäiselläja toisella luokalla
opettajani oli Liisa Penttilä. Hyvin

malta ja sen jälkeen voitte huilata.
Laitan jotain välipalaa ja jatketaan
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EEVA VAINIO

Kaari Utrio, historiantuntijoja viihteen taitaja

i ole mennyt hukkaan munkki-

latinan opiskeluja pikkutarkka
tutkimustyö jokaista kirjaa var-

ten: joka kerta ilmestyessään hyppää
Kaari Utrion kirja myyntitilastojen

kärkipaikoille. Toisin ei oikeastaan
voisi ollakaan.

Utrion mahtavat kertojanlahjat

kuljettavat lukijan satojen vuosien takaisiin Hämeen ikimetsiin, Viipurin

kujille ja Itämaan eli Suomen linnoihin. Erästä kritiikkiä lainatakseni:
"On kuin istuisi iltanuotiolla kuunte[emässä vanhaa tarua.'

Kirjailijan on täytynyt saada kertomisen lahja jo syntymässään -

varida viedä." Se oli tietenkin selvää
puhetta, mutta minua se on vaivannut. Hän sanoi vielä, että saat valita

naiset ovat ainoita, jotka lukevat täman someraiemeläiskirjailijan tuo(antoa. Kyllä kirjat kiinnostavat myös

rättää henkilöt eloon - ei vain kauan
sitten eläneiksi ihmisiksi, vaan ystä-

nouden merkitystä. Ottaa vain hyvän
asennon ja nauttii.

Historia on tietenkin aiheista

kiehtovimpia,mutta viihteenyhdistäminen siihen ei varmasti ole ihan

yksinkertaista. VaikkaUtrion romaanit ovatkin hänen mielikuvituksensa

tuotetta, ne voisivat aivan hyvin olla
totta. Viihteen varjolla tarjotut historian tiedot ovat ainutlaatuisia ja mieleenpainuvampia
täytyy sanoa
-

kuin yksikään historian oppikirja.
Romaaneiden taakse kätkeytyy mm

asti hymyillen. Hänellä on kyky he-

haluaa kirjoittaa nimenomaan naisis-

ta. Esiäitimme selviytyminen valaa
nykynaisiinkin tunteen siltä, ettemme
mekään voi antaa taistelematta periksi. Muutenkin näinätasa-arvon aikoi-

na Utrion kirjoille on ollut selvä sosiaalinen tilaus.

sua, konekiväärin ja tykistön tulen-

Jossakin korsussa on radio, meillä ei.

lanteesta, mutta vähitellen olemme
menettäneet uskomme Saksan mahdin.Kerran viikossakäymmepuolentoistakflometrin päässäolevassatöpinässäsaunassaja vaihdamme puhtaat
alusvaatteet. Täistä olemme melkein

päässeeteroon. Noinkerrankuukaudessa kävelemme viiden kilometrin

päässä olevaan pataljoonan kanttii-

muistaa tunnussana. Olemme sopi-

niin pikkutarvikkdta ostamaan - ja

neet,ettäolemmehiljaa,jotta havait-

katsomaan naista, vilireäpukuista so-

sisimme iivanat ajoissa ja jotta ne
eivät saisi vainua meistä. Kulutan aikaa mieriskellen, mitä nyt 19-vuotiaa-

vapaaehtoisestiviihtyytäälläjumalan

na loogiseen tai analyyttiseen ajatteluun kouluttamattomilla aivoilla kykenen. Vuorollani nukun syvääunta,
sillä olen tottunut nukahtamaan heti,

tBaskotisisarta. Ihmettelen, miten hän
selän takana.

Kariseva konekiväärisarja pyyhkii

läheltäyli katkaistenhetkeksimietis-

kelyni.Valojuovaluodittuntuvatmdkein hipovilta vilistäessään ratisten

vaikkajuoni on pohjimmiltaan aina

Tuntuu kuin olisin ollut täällä

sama: On komea ritari ja kaunis nei-

iäisyyden, vaikka kotoa lähdöstä ei

niittyä vastaan ja kuulen Eeron sähi-

kun annan itselleni siihen luvan.

to. He rakastavat toisiaan, mutta toi-

ole kulunut vielä kahta vuottakaan.

nen ei tajua sitäheti,ja niin rakastavaiset joutuvat voittamaan kasapäin

Kotia en enää paljon ajattele niin
kuin sUloin alussa. Vähänsäälittääne
vanhemmat siellä, jotka suuressa

vaikeuksia, ennen kuin saavat toisen-

sa. Pahat ihmiset yrittävät pilata kai-

ken ja neitoa havittelee yleensä sankarin lisäksi moni muukin. Paha saa

kuitenkin palkkansa ja hyvä voittaa.

Tämänperusrungonympärilleon sitmielenkiintoiseksi: taistelukohtaukset,

tarina, mikä on syy siihen, että hän

Olen kotiutunut pieneen revum-

yli. Niidenvälissäon ainaviia-kuusi
pimeätä luotia. Painumme litteäksi

virheellisille tiedoille jää tUaa.
Suurin osa lukijoista on naisia,

litsemassa maailmassa jokainen naiselämäoli Utrion mukaan selviytymis-

Eeva Vainio

Romaanin lopputulos jännittää,

ahkeraa opiskelua ja tutkimista, ettei

nen. Keskiajanjulmassa miesten hal-

velee rantavallin päälläolevaa polkua
ottamaan yhteyttä niihin kauempana
oleviin pesäkkdsiin. Silloin on syytä

viksi ja vihollisiksi, joiden vaiheita
lukija seuraasydänsyrjällään.

ten rakennettu muut tapahtumat ja

mikä ei ole ihme: pääosassa on nai-

puolisot". En ollut koskaan lukenut

laan, koska me olemme täälläkoko
yön. Kerran tunnissa pari meistäkä-

henkilöitäänymmärtäväisestija pilke
silmäkulmassaja saa lukijankin suh-

omaista tapaa temmmata lukija seikkailuunjo alkuriveillä. Kielion yksinkertaista, kaunista ja vaivatonta. Ei
tarvitse jäädämiettimään jonkin hie-

Emmetiedäpaljoakaanmaailmanti-

Pari miestä nukkuu aina vuorol-

väliin kudottuna. Kirjailija tarkastelee
tautumaan heidän vikoihinsa lempe-

kantisen kirjan, jota rupesin lukemaan.Seoli englantilaisennaislääkärinMarieStopesinIdrjoittama"Avio-

enempääole puhuneet.

rivien

mikään muu ei voi selittää taian-

johtueen korsut Lehtiäeijuuri saada
paitsi Karjalan Viesti silloin tällöin.

taan. Emme me muuten siitä sen

Huumorilla on tärkeä osa Kaari
Utrion tarinoissa. Ei näkyvästija räisopivasti

mää vihaa. Meillä on tietenkin kaikil-

sopinut, ettäEero ottaa sen,jos tarvi-

miesten ajatuksenjuoksua.
vaan

ni,joka käsittääjoukkueen viisi kor-

peeksi tehokas ja siksi mukana. Olen

tyväinen huomatessaan, että naiset
ovat tehneet päätökset ohjailemalla

keästi ilveillen,

joka oli menettänyt kotinsa Muolaassa ja lisäksi hyviä kavereita täällä.

sen veneen ampumista varten tar-

kin miehinen mies on kovinkaan tyy-

olemme täällä.Ollaan kun on pakko,
eikäsille mitäänvoida.

la konepistoolit, mutta "Emma" on

miehiä- pienemmässämittakavassa
tosin. Seon ymmärrettävää,sillätus-

Sitä emme juuri kritisoi, miksi me

käänteet, jotka saavat kaiken niin
pakomatkat, naisenryöstöt,romanttiset höpinät ja tietenkin kaikki se,
mikä tapahtuu vuodeverhqjen taka-

matka vie Hämeen manaajien mailta

Kiovan hoviin ja loistokkaaseen Bysanttiin, sieltä jälleen sekasortoisen

Keski-Euroopankauttatakaisin.Suomen Terhen, manaajaja usvannostat-

taja ei aina tiedä, kuka ja mikä on,
mutta lopulta kaikkialleleviäväkristinusko ottaa hänetkin vastusteluista
huolimatta tuoden mukanaan rauhan

ja rakkauden, joka on seurannut hän-

puutteessakasvattivat 10lasta,ja nyt
niiltä on viisi poikaa täällä, kohne oli

jo talvisodassa. En enääajattele kuolomaakaan niin kuin siBoin alussa,
kun ensimmäiset kaverit kaatuivat.

Olenoppinuttorjumaan koko ajatuksen niin kuin taipeettoman pelkäämisenkin. En tunne mitään niitä venäläi-

siäkohtaan, jotka meidän on tuhottava tälle niitylle. Nehän tulevat tänne

sevän voimattomana vihaansa: "Saatananryssä.
Prosenttfloma tuntuu olevan ikui-

suuksien päässä, lähes kohnen kuukauden etäisyydeUä. Eipä siitä juuri
muuta iloa ole kuin päästä täältä

nauha. Sen ampuu luostarilla oleva it-

Metsäpirtinpoikatulilomaltapari päivää sitten ja on sen jälkeen

tähän hommaan, ja sillä tuskin on

tapansa mukaan kertonut satuja ty-

luvutkaan tuntemattomia ole. Itse asi-

sen parissa, kun viime syksynä kävin
ystävänikanssa haastattelemassa hän-

la on ammattikoulutus ja taito vain

töistä: että sfllä oli muka joka yö eri

ta tutkielmaamme varten.

käyttöäsiviilissä.Stalingradin tammi-

assa hänen tähänastisista romaaneis-

nykyajassakineivätkä1800-ja1000taan minusta paras onkin 1000-luvun
alkuun sijoittuva Vaskilintu, jossa

Kaari Utrion laajaan tuotantoon

mahtuu yli 20 historiallisen romaanin

dustelukonetta.

Laukaukset

eivät

kuulu tänne asti.

kuiseD kukistumisen jälkeen olemme

tyttöja kaikki antoivat. En usko mie-

keskenämme pohtineet lähtöätäältä

hen juttuja.

73
20

keästi ja nopeasti. Katosta kasvoiUe
ripahtelevat luteet sipaisin välilläpois.
Onneksi mitään hyökkäystä ei tuUut-

kaan, joten ehdin lukea kirjan loppuun. Nyt mietin, miten sitä voisi
soveltaa käytäntöön.
Näen taivasta vasten suuren yo-

linnun leijuvan hiljaa yli makuupaikkani. Eivät luontokappaleet näytä so-

taa pelkäävän. Kevättalvella riekotkin pitävät soidintaan ihan etulinjassa. Idänpuoleinentaivas vaaleneeja

pimeys muuttuu hämäräksi.Kuulo-

vaitiomiehet jo hiippailevat kantamuksineen kohti turvallista taistelu-

hautaa,jonne meidänkin on aikasiirtyä. Liian aikaisin d saa lähteä, ettei
vihollinen hämärän turvin tule yli, ja

odota sitten illalla pesäkkeessä, kuten

onjoskus käynyt. Jostaaslähdetliian
myöhään,saatsilläsadanmetrin suopolulla sarjan selkääsi.
Päivävarrionries

periskooppei-

jeen. Illallajälleenonmentävärantaniitylle odottamaan vahmina tappa-

jokaeiehkäkoskaantoteudu.Minul-

maaneille. On hän kerran käväissyt

Odotan malttamattomana, että

henpitäänainenottaa.Luinsitäkuh-

selemassa likkoja.
Lounaisella taivaanrannalla nousee hitaasti taivaaUe värikäs helmi-

suuksia siellä lomapäässä Somerolla

Utrio saa Vaskilinnunjatko-osan valmiiksi. Hän työskenteli parhaillaan

Keskiajankiivasja rauhaton Itämaa on yleensä taustana Utrion ro-

mitäänselliusta. Siinäkiijoittaja kertoi hienostija tyylikkäästi,miten nue-

ei ole, niin että se on sitten käyntiä
elokuvissaja Oraksen kahvilassa kat-

pariksiviikoksipois.Mitäänhuvitilai-

tykki yrittäen pudottaa vihollisen tie-

na.

kun hämärässä valossa näin pehmeä-

neen onjo paikallaan, kun siiirymme
omaan kotoisaan korsuun nukkumaan. Saappaat ja takki vain pois,
mantteli peitoksi ja päätyynynä toinrivalle repuUe. Yhdentoista maiffia

tappamaan meitä.
En viitsi ajatella tulevaisuutta,
koska se on jotakin epämääraistä,

ta pikkutytöstä lähtien.

Sitten muistan taas sen hämmen-

tavan kujan. Olimme jokin aika sitten täydennyksenä toisen joukkueen
alueella, jonne odotettiin hyökkäystä.
Mukailiniltayöstävieraankaisunylälaverilla,kunsiinähyllylläkarbiditui-

kolme miestä. Otin yhdeksi Eeron,
Eeron kostonhimo on syvääja kyl-

Ei pidäkuitenkaan kuvitella, että

jonkin suuren hyökkäyksen edessä.

soppakuskituo puuroaja kentieskirmaan - tai kuolemaan itse. Sodan

arkijatkuu.

NIILOTAINIO

KATRI SAVOLAINEN

Kenttäpostipaketti
lettiin ns. asemasodan aikaa
, vuonna 1943, kun olimme sodassa Sosialistista neuvostotasa-

kin toisessajoukko-osastossa noinvii-

denkymmenen kilometrin päässäja
siksi minun pakettini lähetettiin lop-

valtaa vastaan. Elelimme jossakin
Äänisenrannoillaja kaikki sujui suh-

pumatkan kentläposrissa. Ei kannat-

teellisen rauhallisesti. Nälkä sentään

maan. Paketti lähti, mutta se saapui

oli vieraanamme,ja kaikista elintarvikkeista oli huutava puute. Kotoa
tullut pakeni oli tervetullut ja tulihan
niitäainasilloin tällöin.Niissäpaketeissä oli tavallisesti vehnäjauhqja,

suolatNasianlihaa,korppuja,voitaja

jotain muuta paremmin säilyvääsyö-

tavaa. Kotona tehtyä ruisleipää oli
myös ja se oli tosi herkkua.

Sattuipakerran,ettäkoripaikkani

imut lähteä yhtä miestä tavoitleleminulle perille vasta noin kolmen

nikon päästä. Aukaisin paketin ja
sieltä löyly; leipää, pullaa, voita, pikkuleipiäjatietystipalasuolattuasianpintaa. Kaikki muu oli pflaamunulja
syötäväksikelpaamatontapaicitämä
lihanpala. Se oli luullakseni emakon

vatsanahkaa, noin 25 x 25 cmja noin

4 cm paksua.Mukanaolevan kirjeen
luintarkkaan.Siinätoivotettiinhyvää

kunnanisätpäättivättullaoikeinjoukoliatarvehtimäänomanpitäjänpoi-

ruokahalua ja pitkää ikää. Oli siinä

kia paikan päälle sinne rintamalle.

maanpuolustuksesta.

Paketit tietysti oli mukana jokaiselle
tuliaisiksi. Tapaamistilaisuus oli sillä

rintamanosalla,missäpitäjämmepojista suurin osa oli. Minä olin kuiten-

myös kotikunnan kiitokset hyvästä
Muut tavarat

jouduin heittämään pois paitsi lihan,
joka tuntui kelvolliselta. Se liha oli
muumioitunutta, venyi vain, mutta ei

Merry Christmas from New Mexico
kena kaikkiaan voinut syödä.
Seuraavana päivänäaloin paistaa

lettuja, kun olin saanut vehnajauhoja
Ja munapulveria kotoa paketissa,
mutta mitään rasvaa ei ollut mfflä

olisi pannua voidellut. Muistia sen

lihanpalanjatuli mieleen,olisikosiitä
apua tähän puhnaan. Laitoin sen li-

hän hetkeksi kuumalle pannulle ja
sinen taikinan, ja letunpaisto onnistui

hyvin. Ei jäänyt lettu enää pannun-

pohjaan kiinni. Tein siihen lihanpalaan puukolla reiänja laitoin seinälle
naulaanriippumaan odottamaan tule-

viataipeita. Näinsepelastiletunpaiston viikoiksi eteenpäinja kävihanse
lainassakin naapurikoisuissa, kunnes
paahtui loppuun.

Kiitos vaan kunnan isillle, että
nam muistivat poikiaan niinä vaikeina aikoina.

katkennut hampaan välissä: sitä ei

n lämmin, eikä aurinko tunnu antavan periksi newmek-

sikäläisen lapsen toiveelle sataisi lunta! Öisinkuitenkin käärivdytään peittojen väliin, koska vöt

ovat uskomattoman kylmiä. Jopuolelta päivin saa kuitenkin kaivaa bikinit esiin ja nauttia lämmöstä -ele-

tään lokakuun viimeisiä päiviä.
Tämä on aikaa, jolloin koko USA
muuttuu aavemaailmaksi ja kurpiisat saavat irvistelevän hymyn naamalleen. Todellakin, Halion-een on

tulossa. Tosin sinulla, rakas lukijani,
taitaajo joulupuurot kiehuajajoulutunnelma olla huippuunsa viritetty.

Puolisen vuotta sitten minä ja
kaksi suurta matkalaukkua matkustimme L'SA:han puoleksi vuodeksi.
Tulin tänne 4H:n vaihdokkaaksi eli
IFYE:ksi. Tarkoituksenani on tutus-

Toinen mainitsemisen
arvoinen
paikka oli Walk of Fame eli kuului-

suuksien nimikirjoituskatu ja varsinkin The Universai Studiosin elokuvastudio. Siellä sain kurkistaa

kulissien takaiseen maailmaan ja
monet elokuvien erilaiset filmaustekniikat selvisivät minulle. Pääsin
myös kokeilemaan elokuvien tehosteitä ja voin ylpeänä todeta selvinneeni maanjäristyksestä, joka oli
voimakkuudeltaan 8,3 Richterin asleikolia mitattuna.

Seuraavana oli vuorossa New
Mexicon osavaltio. Täällä kotini si-

jaitsi itäisessä vuoristossa ja sain
kuulla isäntäperheellänimonenlaisia

vaia itsesijoka päivä,sillä meillä on
kova vesi ja ilman kosteus on miltei

neuvoja ja varoituksia: "Muista ras-

nolla. Korkeuserojen takia voit saada helposti päänsärkyä tai muita oi-

reita.Muistamyös,ettäaurinkopolttaa nahkasientistähelpommin täällä

tua amerikkalaiseen elämänmenoon

ylhäällä." Kaikki muut vaivat tulivatkin koettua, mutta korkeuseron

asumalla erilaisissa perheissä eri
puolilla Amerikkaa. Mottonamme

vaikutukset jäivät kaikkien yllätyk-

on: Ole perheenjäsen ja hymylle ja

seksi kokematta.

muista olla kaikessa mukana."

Pääsin osallistumaan Balloon
Piestään eli kansainvälisille kuumailmapallojuhlille. Kieltämättä 650

Ensimmäiset kuukaudet vietin

Marylandin osavaltiossa,jossa asuin
viidessäeri isämäperheessä.Osaval-

kuumailmapallon kohoaminen tai-

tion erikoisuuksiin kuuluivat mm.

vaalle oli vaikuttava näkv:
Täytyy sanoa, ettei New Mexicoa
ole turhaan kutsuttu lumoutumisen

Orioles- ja Indians-baseballottelu,
jossa Cal Ripke teki baseball-historiaa pelaamalla 2131. ammattilaispelinsä. Unohtaa ei myöskään sovi
maissin kanssa tarjoiltavia sinisiä
taskurapuja.

osavaltioksi. Erämaa, kuiva, miltei

kuollut luonto, puebio-asunnot ja
mexikolainenruokavahvallapunaisella chilillä maustettuna tekevät
lähtemättömän vaikutuksen. Se on

Minnesotassa tutustuin perheeni
pojan Stevenin koulunkäyntiin sekä
LSA:n suurimpaan ostoskeskukseen

läheskuin lapinkuume koti-Suomessa.

Mali ofAmericaan. Tämä ostoskeskas on rakennettu entiselle baseballkentälle ja koostuu kohneen kerrok-

Joulunattavuonna1941tehtiinSomeronSäästöpankissapakettia'Tuniemallomalle

seenrakennetuistasadoistakaupoista.
Kiertueeni seuraava etappi oli

SirkkaKUpela, kaksitumeimimita, LyyliToivonen, LalyaAukio, Kirsti'Hunmrinta,
HelmiHaggren, takanamntematon, Ama-LiisaParko, HelmiLahonen, HvSda'Smm,
Alma Tammmen, LaineRundqvist, Loaienravintolan hoiliyaAinoJuMa, ,ikkunan
luona Helena BannOa, Amia^LUsaNordgren (Kosenlund), takana HUppa"Hmv,

Disneylandin välittömässäläheisyydessä.Disneylandolikinpaikka,jos-

wa"se^.. nma1mae. lä!lelettäräksi Pakettien tekyat vax Aino Jutila (Martda),

MMematon, Sofia Kemppija Liisa Telkimäki (Hella).

HelmiLahosenalbumi. Teksti: KyllikkiKujanpää.

Ifye-aikani on ollut todella mukava ja suosittelen tätä kokemusta
kaikille 4H-kerholaisille. Minut tul-

laan muistamaan isäntäperheissäni
aurinkoa paivovana, paljain jaloin

Kalifornia. Asuin Anaheimissa eli

kulkevana tyttönä, jolla oli aina

kahvikuppi kädessäja joka leipoi
bulaa" eli pullaa suomalaisittain.
Nyt on jo aika toivottaa sinulle

sa lapsenmieleni heräsi henkiin ja
minun oli saatava poseerata monien
sarjakuvasankarien kainalossa. Hessu Hoposla tuli minun suosikkini.

Bula elipulla on hyvää.

mitä valkoisinta ja kylläisintä joulua
Katri aidon Hessun kainalossa.
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ja onnekasta uutta vuotta 1996.

Terveisetpaahtavanauringonalta.

illan kun mää olin kakara, en-

nen sottii, tääl meilä päin kulki
kulkukauppias nimeltäs MattiIän Jussi. Se oli ain tapaus kun Jussi
poikkes talloen. Sel oli suuri sininen
nyyti pyärän pääläja se ryykäs vaan
sitä pyärää, en mää ainakan nähny
sen ajavan. Jussi oli kotosin tualt
Jokioisten rajalt ja siält on aika pitkä
matka, lähes kymmenen kilometrii
meiläkin. Sillan oli viäl santatiät eikä

mäkkii oltu yhtään alennettu, et sitkiä
Jussin täytys olla kun simmosii matkoi jakso tehrä. Sanovat sen käyneen
Somerniämelkin, mut siäl se oli oikein yätä.

Jussi sanos päivää ja kysys et
tarvitaaks tyävaattei. Kun saje luvan
niin se pyäritteli nyytis sisäl, kun se
paino niin paljon, ja sit se avas sen
nurkat permannolja nosteli tavaroitas
pöyrän päälä ja penkeil
mihen
vaan sattus sopimaan. Siäl oli kaunei

MARJA NÄYKKI

EEVAVIRKKI

Muistaks tei viäl Mattilan Jussit

Kolmas ja viimeinen evakkoonlähtö

ruutuesliinoi, navetta- ja muitakin
hammeija pääliinoinaisil, alusvaattei
oli kans. Miähil oli tyäpuseroi, molskihousui, sukkii, flanelipaitoija muita
paitoi ja taisi olla lippalakkeikin. Sit
pula-aikan oli loora, josa oli lokerot
täyteen nappei, lanka- ja muita neuloi, lankarullii, sukkapuikkoi ja virkkuukoukkui, kampoi, peilei, kumi- ja
kanttinauhoi. Jussi tykkäslapsist, mut
määen muista oliks siäl nyytis lastenvaattei paljonkan. Jakanen sit koitteli
oliskos ollu joltain mitä olis tarvinnu,
ja ain ainakin meilä kauppoi tehtiin.
Jussi saje kahvee jos oli kahveaika ja
raakaakin jos oli sen aika. Jussi makso kyl mitä saje ja anto ussein lapsil
markan.

Kerran se sanos mul, et toi nätil

likal täytyy antaat kaks markkaa. Kyl
mää olin siit ylppiäja menin Sirenin
kauppaan ostamaan makkijoi. Kauppias ihmetteli et kyl sel markal täytyy

paljon saara. Nääs mää ostin lakritsirullan kun makso 25 pennii eli piikin,
piipun sekin piikin ja sit viäl aika
ruutillisen piänii paperipäälisii karamellei. Toinen markka täytys panna
Säästöpankinneliskulmaseen lippaaseen.

Jussi istus niin kauan kun joku
hänen tavaroitas katteli, pani pääs
kallellas ja sanos, et kyl nätti on kun
naiset vaatteitas kojetti. Sit se kokos
ne takasin nyytiin ja meni toiseen
taitoon. Lapset juaksi peräs vähän
matkaa. Jussi käve soran jälkeenkin
viäl. Hänen poikas sanos, et se kaupanteko alko noin v. -30 ja loppus
vuanna -64 eli kualemaas asti hän sitä

toimitti. Sit ihmisetkin rikastusivat ja
pääsivät kirkonkylliin ja kaupunkeisiin ostoksil.

Simmonen oli Mattilan Jussin
elämäntehtävä.

Iin palannut kesällä 1944 vanhempieni karjan evakuointimatkalta Vpl Pyhäjärveltä
Keuruulle

Keski-Suomeen.

Matka

kesti jatkaisin patikoiden kohnisen
viikkoa. Pääsin takaisin palatessani
töihin kunnan esikuntaan, joka pois-

din ajelemaan.
Matkan varrella ei löytynyt ketään elävääolentoa, ennen kuin puolessa välissä marssi tai paremminkin
laahusti vastaan joukkueen verran lopen uupuneita sotBaita kasvoillaan
poissaoleva Ume aivan kuin äskeisillä

saollessani oli muuttanut aukealla

esikunnan miehillä. Vain eräs, ehkä

paikalla olevalta kunnantalolta ilmavaaran takia apteekkitalolle suojaisaan männikköön. Päivätöitten jälkeen iltaisin pohdiskeltiin, kuinka
poikamme rintamilla kestävät pitämaan asemansa kovassa painostuksessa. Syyskuun 4. p:n aselevon tultua
voimaan pohdimme taas, tuleeko rauha - milloinja minkälainen.
Valkeni sitten syyskyyn 19. päivä
harmaana ja pilvisenä. Kunnan esikuntaan tuli kunnanjohtaja Juho Pupulille puhelinsanoma klo 2 iltapäi-

joukkueen johtaja, sanoi minulle ohimennen: "Neiti, älkää menkö enää
sinne, kun mekin tulemme jo pois.
Nyökkäsinhänelle sanomatta mitään.
Noitermaahan saavuttuani pysähdyin keskikylälle, joka oli kuin aavekaupunki. Kolmen vuoden ajan
kaukainen sodan jyly, nyt ei hiiren
hiiskaustakaan. Osaisinpa lähteä oi-

väliä: "Rauha solmittu Neuvostolii-

ton ja Suomen välillä, pitäjä tyhjennettävä ensi tilassa. " Seurasi hiljaisuus. Ei siinä lyöty nyrkkiä pöytään,
ei kiroiltu, sadateltu tai valitettu. Jokainen aivan kuin jähmettyi paikalleen uutisen kuultuaan. Vain erässillä
hetkellä esikunnassa asioimassa ollut
isäntämies ratkesi äänekkääseen itkuun kävellen edestakaisin toimiston
lattialla. Mutta esikunnan 50-60-

kymppiset miehet, joukossa oma isäni, käyttäytyivät toisin. Heitä katsellessa tuli paha olo, liikkumattomina
poissaolevin katsein he tuijottivat
eteensä. Sitten jokainen aivan kuin

keaan suuntaan. Jatkoin kuitenkin

päätietäeteenpäinja aloin kuulla puimakoneen hurinaa. Siellähän viljelypäällikkö Paavo Pelkonen syyti viljaa
puimakoneen kitaan minkä ehti. Hänen vierelleen mentyäni hän hypähti
alas syöttöpallilta kysyen: "Mitä sie
sanoit?" Vastasin,että kunnan esikunnasta lähettivät sanomaan, että korjuutyöt on lopetettava heti ja ruvettava ajamaan puitua viljaa asemalle.
Huomenaamulla Mo 3 lähtee viimei-

nen juna Noitermaan asemalta. Siinä
samassa pääsee myös korjuuväki.
Paavo meni sanaakaan sanomatta ja
sammutti moottorin.

Vilkaisin vielä

kasvoilla.

Pyöräilin vielä eteenpäin hyvästelemään syntymäkotiani. Kävin läpi
alakerran huoneet. Tuntui kolkolta,
aivan kuin seinät olisivat sanoneet:

Mene pois, ei tämä ole enää sinun.
Yläkertaan ja ulkorakennuksiin en
mennyt. Lähimmälle mäelle jäin toviksi katsomaan kotiani, sen pihapiiriä ja peltoja, ajatellen millin kohtalo
sitten kuljettaakin, muistan sinut yhtä
kauniina kuin nyt jäät paikallesi.
Puintiväkirien varrelta oli poistunut. Esikuntaan saapuessani oli siellä
täysi lohina käynnissä poislähtöä ajatelien.

20. p. syyskuuta me esikunnan tytöt nousimme Pyhäjärven asemalta
junaan. Jäin työtoverini kanssa järvenpuoleisille rapuille seisomaan. Junan lähtiessäliikkeelle loittonivat Pyhäjärven sinisenä siintävä selkä sekä
tutut maisemat. Näinmyöskin elämäni ehkä runsastapahtumaisin aika jäi
taakse muistojen joukkoon. Mutta
onhan sen muistoissa saanut elääaina

uudelleen ja uudelleen.
Esikunnan miesväki arkistoineen

ja kaksi emäntääpoistuivat armeijan
kuorma-autolla 21. p. syyskuuta Pyhäjärveltä, mutta uudet "isännät" olivatkin jo 2 km:n päässä tulossa otta-

lähtiessäni häneen, jonka kasvoilla

maan ja omistamaan maan, jota eivät
asein olleet saavuttaneet eivätkä an-

huomaan tuon samanlaisen ilmeen

saumeet.

kuin esikunnan miesten ja sotilaiden

heräsi.
Seurasi neuvottelu siitä, kuinka

Mattilan Jussin ympärillä Lahden kylän LaMeenKorvan tuvassa marrasKuussa

1937: vasemmalta Martti Pajunen, Yrjö Pajunen, Kalle Lähteenkorva, Leevi
Leino, Uuno Jokinen, Eino Pöyry, Juho Mattila (tunnettiin myös nimellä Peltolan
Jussi), Iida Lähteenkorva, sängyllä Kustaava Lähteenkorva. Lattialla istuvat
Vihtori Lähteenkorva, sylissä Elma Lähteenkorva, Tauno Lähteenkorvaja Toini
Lahteenkorva nyk. Topo.
18

Valokuvaaja: Verner Lähteenkorva.

nyt piti toimia. Pitäjällä,joka olijaettu koulupiireittäin viljelypiireihin, oli
sadonkorjuu käynnissä. Kuinka saada
pikaisesti sana eri puolille pitäjää töiden lopettamisesta. Puhelimet oli kesäilä kerätty pois kyliltä yksityista-

Yrjö Inkisen perhe sadassa kaatuneen Yr/ö-

tauksista. Minun osalleni lankesi vies-

pyan haudalla 17.5. 1942

tin vienti kotikylääni Noitermaahan
14 km:n päähän. Tehtävä oli kaikkea
muuta kuin mieluinen, jo ensinnäkin
viestin sisältö.Uskovatko he minuaja
mistä löytää 7 kylää käsittävästä piiristä korjuuväen? Mutta käsky kuin
käsky. Nousin pyöräni selkäänja läh-

Eeva Virkki (synt Inkinen) edessä 20-vuoSaano.
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UNTO LAAKSO

Sodistani Itä-Karjalassaja Lapissa
Sota jatkui. Jääkärit määrättiin
puolustamaan Viipuria. Talissa haavoitoin, tosin lievästi, mutta olin kuukauden Kristiinan sotasairaalassa. Pa-

lasin joukko-osastoon. Tuli rauha ja
jälleen uusi sota.
Laguksen jääkäreistä muutama
pataljoona komennettiin Lapin sotaan ajamaan saksalaiset pois Suomesta, rauhanehtojen mukaan. Lapin
sodassa toimin pataljoonan komentajan lähettinä. Sain tehtäväksi seitseman muun miehen kanssa puhdistaa
eräs kylä saksalaisista. Saavuimme
kyläänja tunsimme savun hajun. Jännitys kohosi. Piiritimme taloryhmän.
Ketään ei näkynyt. Potkaisin erään
talon oven auki ja huusin: "Itisuta,
Komentaja Heikkinen tarkastamassa

rukiver!" Kukaan ei vastannut. Kave-

Povenlsantulvaa.

rini vitsaili, että puhu saksaa, mutta ei
se onnistunut, kielitaidottomia

kun

olimme.

'uoden vaihteessa 1941 - 1942
olin mukana valtaamassa Aänislmna-Karhumäki-Poventsaa.

Ylitimme Poventsan kanavan ja etenimme Haapaniemen kylään n. 7 kilometriä. Vihollisen vastarinta oli ko-

vaa. Tuli määräys vetäytyä taakse,
kanavan toiselle puolelle asemiin. Po-

ventsan kaupungista nousi höyry.
Sain käskyn ottaa selvää, mistä se
johtui. Selvisi, että vihollinen oli räjäyttänyt kanavan sulut. Vesi syöksyi

alaskaupunkiin. Kanavanyläpuolella
oli kolme järveä, joista vesi laski
syöksymällä ja mukana seuranneet
jäälautat rikkoivat taloja. Vesi nousi
nopeasti noin 2 metriä. Talot peittyi-

vät ikkunoita myöten. Kova pakkanenjäädyttija lunta oli paljon.
Yritin auttaa veden varaan joutuneita kavereitani. Jalkani kastuivat,
vaatteet jäätyivät päälle, oli vaikea
kävellä melkein jääkapulana. Sain
kavereilta apua. He sytyttivät ison
nuotion, repivät jäätyneet saappaat ja

vaatteet pois yltäni veistä apuna käyttäen,jajuotavaksi löytyijopa "miestä
väkevämpää". Sain kuivat vaatteet,
joten suurta paleltumisvammaa ei tullut. Sain viikon sairaslomaa toipumista varten, mutta kylmettymisen seurauksista kärsin vieläkin. Tämä oli

yksi seikkailu, johon lähettitehtäviä
hoitaessani jouduin.

Talo oli tyhjä, mutta pihalle oli
ilmestynyt kolme poroa. Teurasrimme niistä kaksi. Lihat keitimme asu-

Ävtkinkartano Sillanpään kylässäjärveltä päin 1800-luvun loppupuolella.

mattoman talon saunan padassa. Tämä operaatio kesti liian kauan. Komentaja oli lähettänyt apujoukkoja,

Somero-Seuran kuva-arkisto.

mutta kaikki oli hyvin. Tuliaisiksi

meillä oli selkärepussa kypsää poronlihaa. Komentaja oli siitä hyvillään.
Meillä oli pidot ja hauskaa, vaikka
vatsa menikin sekaisin moisesta juhli-
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OSMO LYLY
kauppa. Tästä avioliitosta syntyi kaksi poikaa Carl Axel Johan (1866-

elämänsä ajan lapsuuden kotiaan

1898) ja Alexander Wilhelm (18681939).

jossa hän kävi aina lomillaan. Varsin-

Avikia Somerolla tärkeänäpaikkana,
kin niin kauan kuin äiti Emerentia,
Emmaksi kutsuttu, oli elossa eli vuo-

että kysymyksessä oli tavallinen itsemurha, kunnes selvisi, että kuoleman
takana oli Venäjän armeijan upsee-

teen 1878 Ävik oli laajan suvun ko-

rien keskuudessa silloin harrastettu
eräänlainen

silloin luutnantin arvoinen Willehad

koontumispaikka. Airi kirjoitti joskus
pojalleen, ettei tämäottaisi venäläiselle upseerille silloin kuuluneita sotilas-

von Wendt (1843-1891). Gadolinin
korkea asema edellytti osallistumista

palvelijoita mokaansa, koskaÄvikissa oli muutenkin paljon palvelusvä-

arpaa siitä, kumpi ottaa hengen itseltään. Asioiden järjestämiseen oli ai-

Pietarin seuraelämään. Usein kävi

keä. Axelin oli määrä kertoa asia

kaa tavallisesti viikon verran. Kuolin-

niin, että Gadolin oli läsnä vain lyhyen aikaa. Vaimojäi muiden tanssitettavaksi, adjutantin asiana oli saattaa
hänet kotiin. Gadolin oli myös paljon
virkamatkoilla kotimaassa ja ulkomailla Amerikkaa myöten. Adjutan-

myös mukana tuleville upseeritove-

tavan sai itse valita, upseerin kohdalla
se oli yleensä laukaus ohimoon. Suo-

Gadolinin toinen avioliitto päättyi
eroon 1875. Gadolinin adjutanttina
oli Somemiemen Palikaisten omista-

jan kenraali A. J. von Wendrin poika,

tiliä oli usein tällöinkin asiaa kenraa-

Iin kotiin. Nuoren kenraalinrouvanja
luutnantin välille syntyi rakkaussuhde. Suuri seurapiiriskandaali oli valmis. Von Wendt sai äkkiäsiirron pois
Pietarista Suomen kaartiin. Fanny
Gadolin jätti miehensä ja lapsensa.
Axel Gadolin ei olisi aluksi tahtonut

myöntyä eroon. Lopulta hän kuitenkin, mm. Fannyn lääkärinvetoomuksesta, suostui. Fannyjä Willehad von
Wendt menivät vielä samana vuonna
1875 keskenään naimisiin.

Sen ajan käsityksen mukaan Fanny Gadolin oli raskaasti rikkonut kirjoittamattomia moraalilakeja vastaan.
Mm. hänen sukunsa, von Bomit kat-

kaisivat kaikki välit erehtyneeseen jäseneen. Pojat jäivät kenraali-isänsä
huostaan. Fanny oli myös Gadolinien
piirissä pitkään vaiettu henkilö. Kenraalin pojan tytär Brigitta Gadolin
kertoo muistelmissaan, että hän vasta
11-vuotiaana sai tietää isoäidistään.
Tähän asti hän oli luullut, että mum-

mo oli kuollut. Myöhemmin kyllä
tehtiin sovinto ja katkenneet siteet
solmittiin uudestaan. Niin järisyttävä
tapaus avioero on ollut, että vielä
jälkipolvien kirjoituksissa esitetään
tapahtumien syistä ja syyllisistä hiukan eri käsityksiä riippuen siitä, onko
kirjoittaja Gadolin vai von Wendt.
Kenraali Axel Gadolin piti koko

reilleen.

Herrasväen ajanviettoon kuului
mm. retkeily ja ratsastus luonnossa.

Kerrotaan, että Axelilla oli Ävikissa
mukanaan kasvinkeruu-ja malminetsintävälineet. Axel tuli hyvin toimeen

kaksintaistelun

muoto.

Kun kaksi miestä ei mahtunut olemaan samoissa maisemissa, vedettiin

malaisille sukulaisille ei koskaan sel-

vinnyt, oliko kysymys naisesta vai
loukatusta kunniasta, ja kuka veti

Kir/oittaja Osmo Lyly v. 1944.

elämäaarvan.

suomen kielellä Ävildn väen kanssa;

Toisesta pojasta, Alexander Wilhdm Gadolinista, tuli lakimies. Elä-

toisin kuin äitinsä, jolla oli kielen

mäntyänsä hän teki Äbo Akademin

kanssa suuria vaikeuksia.

kauppaoikeuden professorina Turussa. Sortokauden aikana hänolijonkin

Jo äidin viimeisistä elinvuosista

Sauna, tenu ja silakat

arvoisena äkillisesti
ampui itsensä
- Pietarhovissa 1898. Luultiin ensin,

lähtien Ävikin kartanon tilcgä hoiti

aikaa maasta karkotettuna Ruotsissa.

Axelin sisaren Johanna Augustan
mies, turkulainen lehtori ja lehtimies

Hän oli lyhyen aikaa kansanedustaja-

Gustaf Adolf Schultz (1821-1901).

na 1910-luvulla.

uolijoukkueen verran sotaveteraanikokelaita oli jatkosodan

varsinaista lääkitystätai hoitoa ei ollut. Hirssi- tai kaurapuuro ja keinomehu olivat jokapäiväistä ruokaa

Kerrotaan, että Schultzpli pikkutark-

Axel Gadolinin vanhempien Wilhelm ja Emerentia Gadolmm hauta

kaja nuuka mies. PariÄvikintorppa-

on Someron hautausmaan vanhalla

aikana leirillä Saimaan kanavan
varrella, sellaisessa kohdassa, missä

ria oli kerran sorsastamassa ja he
löysivät kuolleen sorsan. Vähiin emmittiin, mitä sen kanssa tehtäisiin,
jolloin toinen sanoi: "Otetaav vaan,
kyl Suitsi sen syä." Axelin pojat olivat
Schultzien luona kortteeria käydes-

puolella lähellä entistä kellotapulia.

oli iso muistomerkki siitä, ketkä oli-

"Oma apu paras apu" oli ohje-

Haudalla on kivinen muistomerkki,

vat rakentaneet mainitun kanavan

nuoranamme, kun aloimme miettiä

jonka kenraalin pojanpoika, fB.toht.
Carl Johan Axel Gadolin (18981972) kunnosti vuonna 1948. Hän on
myös kirjoittanut isoisästään lyhyen
elämäkerran, joka on 1967 ilmestynyt teoksessa Historiska och litteraturhistoriska studier 42 ja joka on
ollut yksi tämän kirjoituksen keskei-

vuonna 1856. Rakentamisessahan oli

tui tuona mainittuna vuonna. Jos en

niissä oloissa punataudin parannuskeinoja, mikä hoitomuoto olisi tehokas ja toteutuskelpoinen. Meillä ei
ollut tietoa sen paremmin koululää-

väärin muista, nun sunä muistomer-

ketieteestä kuin vaihtoehtoisista hoi-

kissa mainitaan, kuka on kanavan

tokeinoista. Oli vain sukupolvesta toiseen periytyviä kansanparannusmenetdmiä. Ajattelimme, että kyllä kansan syvät rivit ovat ainaasian oivaltaneet silloin, kun apua on tarvittu.
Jos sauna, viinaja terva ei auta, niin

sään koulua Turussa.

Ävikin loiston ajat olivat ohi jo
Emma Gadolinin kuoleman jälkeen.
Käytännön tilanhoidosta vastasi palkattu tilanhoitaja. Kenraali Axel Gadolinin kuoleman jälkeen ei suvusta
löytynyt kartanon ottajaa. Perikunta

siä lähteitä.

Tykistönkenraali Axel Gadolin
on haudattu Helsingin Hietaniemen

mennyt aikaamonin verroin enmmän
kuin yksi vuosi, mutta kanava valmis-

suunnitellut ja kuka valvonut rakennustöitäjavielä, että se on rakennettu
vankityövoimalla. Mehän kuuluimme siihen aikaan suuriruhtinaskunta-

tuohon aikaan.

myi Avikin 1894 viimeiselle tilanhoi-

hautausmaan vanhaan osaan aivan

na Venäjän valtakuntaan. VankityÖvoimalla tuontapaisia töitä venäläis-

tauti on kuolemaksi. " Tuo vanha vii-

(ajalle August Haggrenille 180. 000

Lapinlahdeniien puoleisen muurin

ten toimesta on rakennettu aina Stali-

sas sanonta tuli elävästi mieleemme,

kultamarkan hinnasta.

viereen.

nin elinpäivien päättymiseen asti,
kenties sen jälkeenkin.
Mekin,jotka tuolloin muodostimme yhden teltallisen, olimme eräällä
tavalla vankeja. Olimme nääs kaikki
punatautisia. Punatauti on sellainen
suolistosairaus, johon kuuluu tai sen
tuntomerkkinä on verinen ripuli.
Tauti on myöskin tarttuvaa. Sotaaikana taudin hoito oli sellainen, että
se joko parani tai sitten ei. Mitään

kun näimme näköetäisyydelläolevan
Rättijärven toisella puolella lämpiävän saunan. Ajattelimme, että siellä

Axel Gadolinin pojat saivat suomalaisen kasvatuksen, koulunkäynti
tapahtui Turussa. Vanhempi pojista,
Carl Axel Johan, aloitti ensin opiskelun yliopistossa, mutta lähti sitten upseerin uralle Venäjälle. Hän ei ollut
naimisissa. Hän kuoli ratsumestarin

16

hän valmistuu meitä varten tunnin tai

parin kuluttua eräs luonnon- ja korilääkinnän peruspflareista, kylpykuntoinen sauna. Mistäpä kaksi muuta:
viina ja terva?
Joukkomme koostui monen alan

henkilöistä. Oli kirvesmiestäja suutaria, ja joku oli kenties ollut siviilissä
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Ollessaan "lestinheittäjäkin", mutta ei
täällä. Tyhjästä on paha nyhjästä.
Eräällä meistä oli hyvät tai ainakin
jonkinlaiset suhteet JSp:n poikiin, joten ajateltiin, että kenties sieltä saadaan toinen luonnonlääkinnänperuspilari. Mikäpässiinä,kaveri liikkeelle.
Toivotimme edustajallemme hyvää
onnea.

Kolmaskin lääkinnän peruspilari
meiltä puuttui, nimittäin terva. Ehkä
olisimme sitäkin voineet jostakin kehitellä, mutta emme tietäneet, millä

tavalla olisimme voineet sitä käyttää
tähän sairauteen. Oivalsimme nopeasti, että ei niitä kaikkia rohtoja tarvita yhteen sairauteen. Kyllä tuosta
vanhan perimätiedon pyhästä kohninaisuudesta jokin voidaan jättää pois
tai korvata jollakin toisella. Joka sairanteen on omat lääkkeensä. Kaiken
lisäksi: eihän meillä vielä ollut saunaa

eikä viinaakaan. Oli vasta aikomus
saada niitä.

Koska terveydenhuoltomme oli
tuossa pisteessä, emme jääneet odottelemaan vaan päätimme, että käydään katsastamassa, onko sauna jo
hiipunut sopivaksi. Saunassahan voi
olla kitkua ja kaikua tai aivan näky-

mätöntä hakaa, eikä sellaisten sekaan
voi mennä.

Niinpä osa meitä urhoja, jos niin
voi sanoa punataudin heikentämistä
miehistä, lähti painelemaan kohti
Rättijärven rantaa ja uimalla ylitlämaan kyseinen vesi. Olisimme mah-

dollisesti löytäneet veneenkin, muita
sen liikkuminen järvellä olisi mielestämme herättänyt huomiota, vallan-

meillä mahdollisesti oli järven toisella
puolella, on hukkunut lullessamme
Rättijärven aaltoihin. Lämmittäjäkorsto jatkoi vain haukkumista, joten
meille eijäänyt muuta mahdollisuutta
kuin perääntyäselkäedelläkohti Rättijärveä. Punataudistamme emme
rohjenneet puhua koistolle mitään,
koska ajattelimme, että se vain yltyy

keäja silakka on lohensukuisena rasvaisena kalana runsasravintoinen ja
hyvänmakuiaen.
Määrättiinuusi partioryhmä töpinäänja silakkarysä mukaan. Kotiinpaluuta ei hyväksytä ilman saalista.
Ei töpinän muonittaja voi olla antamatta, kun lääkkeeksi pyydetään.

huutamaan.

me käyttää kansanomaisen lääketaidon ohjeiden makaan ja tulos oli
vallan uskomattoman hyvä. Parane-

Käänsimme silmämme

kin mikäliolisimme rantautuneet sau-

menosuuntaan vasta kun olimme saa-

nan läheisyyteen. Uimme polskuttelimme ja teimme maihinnousun saunarannalle ja totesimme, että meitä
oli luultavasti yhtä monta noussut
maihin kuin alunperin matkalle lähtijoitakin oli ollut, joten hukkumiskuo-

neet riittävästi etäisyyttä korstoon eli
mitä iisesuqjeluvaisto edellytti ja kipaisimme paluumatkalle.
Ränijärvikin oli meneltelystämme tai saunamajurin menettelystä

lemilta olimme ilmeisesti välttvneet.

suuttunut niin, että oli nostattanut
melkoisen aallokon, mikä vaikeutti

Emme tosin olleet lukumäärästätäysin selvillä kun emme olleei alunpe-

paluumatkaamme. Järvimatka ei tosin ollut kovin pitkä, ehkä vain noin

mikään muistaneet laskea, montako
alastonta ilkimullikkaa oli liikkeelle

lähtenyt.
Avasimme saunan oven ja totesimme, että emme olleetkaan saapuneet mihinkään "savimajaan". Käytössämme näytti olevan oikein jonkun paremman huushollin sauna. Oli
kokoa ja näköä. Oli siisti kuin mikä.
Menimme lauteille ja alounme heiiella löylyä. Elo luniui olevan kuin piispalla pappilassa. Ajattelimme itse tykanamme, että kyllä poikien nyt kelpää. Löylyttelemme kunnolla ja peseydymme perusteellisesti ja palaam-

kilometri tai vähän yli, mutta nuhteet

ja torut saunanlämmittäjältäsekä ennen kaikkea vasta-aallokko, mikä toi
aina isomman aallon kohdalla sangol-

Keräämiämme lääkkeitä aloim-

minen oli täydellinen. Kenessäkään

meissäei ole riettäväsriollut punatauda enää viiteenkymmeneen vuoteen.
***

sur la deducrion d'un seul principe de
tous les systemes cristallographiques".

ka

tehokkaimmaksi.

säännönmukaisuutta. Gadolin johti

Hänenjohdollaan uudistettiin tykkien
valmistus ja uudistettiin alan koulutus. Hänen aloitteestaan Venäjälle
otettiin käyttöön ns. monikulmiomu-

teorian, että kaiken kaikkiaan on
mahdollista olla 32 kiteiden muoto-

Axel Gadolin sai useita kunniamerk-

tyyppiä. Kaikkia hänen teoriansa
osoittamia kidemuotoja ei vielä hä-

vinaisen Aleksanteri Nevskin ritari-

ti. Putkien materiaaliksi tuli koko-

nen aikanaan tunnettu. Ne on löydet-

naan teräs aiemmin käytetyn kovapronssin sijasta. Aseiden valmistustekniikkaan liittyi myös Gadolinin
työ metallisorvin käyttöperiaalteen

ty vasta myöhemmin. Tutkimus on

aikakautensa

kehittämisessä.

Axel Gadolinia voidaan täydellä
syyllä sanoa Venäjäntykistön uudistajaksi. Venäjänlisäksi hänen keksintönsävaikuttivat aseteknologian kehitykseen koko maailmassa. Mm. saksalaisen Kruppin tehtaan menestys
1800-luvun loppupuolella perostui
yhteistyöhön Venäjän tykistön johdon kanssa sekä Gadolinin ajatusten
soveltamiseen tykkien valmistusteknilkassa. Krupp tarjosi kerran Gadolinille jopa (ehtaansa pääsuunnittelijan
paikkaa sekä osakkuutta. Kruppin

Teos

käsitteli

kiteiden

rakenteen

todistanut oikeaksi hänen kidemuoto-

sissa hänen kansallisuutensa kyllä
muistetaan.

sa vuosisadan vaihteessa.

vansa sanotaan koko ajan riippuneen
Mihailovin tykistöakatemian seinällä.
Pietarin-Leningradin viettäessä 250vuotisjuUiaan 1960 Gadolin mainitriin yhtenäkaupungin suurista pojista.
1971 ilmestyneessä suuressa neuvostorietosanakirjassa on artikkeli venä-

me sitten isiemme maalle sama uetä

hoitanut. Vastaus oli: onnistuneesti.

kuin olimme tulleetkin. - Saippuois-

Kaksi litraa puhdasta tenua oli enem-

Gadolinin ansiot tunnustettiin hänen elinaikaaaan. Hänet kutsuttiin

takin oli huolehdittu, samoin vihdois-

man kuin olimme osanneet odottaa.

min tykkitehtaassa valmistettuja kenraali Gadolinin koetykkejä.
Axel Gadolin oli tavattoman laa-

ta. Löylyvesikin oli kiulussaja nappa

Kaksi kansanomaisen lääkinnän peruspilaria olija koossa, saunaja lenu.
Yksi pilari puuttui. Olimme tosin
jo aikaisemmin luopuneei tervasta,

useiden tieteellisten seurojen jäseneksi. Suomen Tiedeseuran kunniajäsen
hänestä tuli 1876. Mineralogisista tut-

reunalla.

Ehdimme heitellä löylyä 10-15
minuuttia, kun aloimme kuulla lievää

voimakkaampaa sadartelua saunan
porstuasta. Saunan lämmittäjä oli
saapunut laudeliinat kainalossaan.
Hän piri kauheata meteliä ja moitti
meitä siitä, että olimme tahrineet hänen everstilleen lämmittämänsä sau-

nan. Väitimme vastaan ja sanoimme,
että olemme itse asiassa puhtaita poikiaja olemme tulleet saunaan samas-

nenustamme.

Teltassa rohkenimme kainosti rie-

mutta eräs vaihtoehto oli tullut mie-

teemme: suolainen silakka. Ajattelimme, että koska punatauri järkyttää
potilaan nestetasapainoa, meidän pitää ryhtyä voimistamaan juomahaluamme eli meidän pitäisisaattaa itsemme sellaiseen tilaan, että meitäjanottaisi. Millapa muilla kuin suolaisilla
silakoilla. Ne ovat muutenkin terveel-

sa kunnossa kuin aikoinaan maail-

lisiä, vallankin kun ne syö paineen ja

maan, ei rievun riepua päällä. Ja että
jokainen oravaa pienempi elukka, mitä

ruotoineen. Ruodoissa oleva fosfori

Suomen rintamalla vielä talvisodan

ja-alainen ja monipuolinen luonnontutkija. Koko elämänsäajan hän harrasti varsinaisen ammattinsa ulkopuolella hyvin monen tieteen tutkimusta.
Hän oli kasvitieteilijä ja lähtitieteilijä,
geologian ja mineralogian tutkija,
säätieteilijä, mekaniikan, lämpöopin
ja valo-opin harrastaja.
Hänen tieteellisenä pääteoksenaan pidetään krislallografista (kidetieteellistä) tutkimusta, joka ilmestyi

kimuksistaan hän sai tohtorin arvon

mäntyänsä Venäjällä, häntä pidetään
ulkomaisissa hakuteoksissa yleensä
venäläisenä. Suomalaisissa hakuteok-

Vaikka Gadolin oli ollut tsaarin

kenraali, hänen tieteelliset ja aseteknologiset ansionsa muistettiin neuvostovallan arkanakin. Hänen muoloku-

läisestä tiedemiehestä Axel Vilhelmo-

vita Gadolinista. Gadolinista kerrotaan myös 1965 ilmestyneessä teoksessaVenäjäntieteen henkilöitä. Moskovassa ilmestyi 1969 hänestä kirjoilettu elämäkerta.
Axel Gadolin oli kahdesti naimisissa. Vuonna 1861 hän solmi avioliiton baltiansaksalaisen Elisabeth von

der Launitzin (1840-1862) kanssa.
Vaimo kuoli jo seuraavana vuonna
lapsivuoteeseen. Syntynyt tytär Elise
jäi eloon. Kolme vuotta myöhemmin

Pietarin yliopistossa. Hän oli Moskovan yliopiston kunniatohtori. Venäjan keisarillisessa tiedeakatemiassa
hän oli ensin kirjeenvaihtajajäsen, sitien ylimääräinen jäsen ja viimein

Gadolin meni naimisiin suomalaisen

1890 vakinainen akateemikko. Tätä

vapaaheirattaren Fanny Elisabeth
von Bomin (1847-1924) kanssa. Axel
oli tällöin 38-vuotias ja morsian 18vuotias. Heidän ikäeronsa oli suuri,

1867 ranskankielisenä Suomen Tie-

(uksena tieteellisistä ansioista. Pietarin
tiedeakatemia antoi hänelle Lomono-

mutta ei mitenkään epätavallinen sen
ajan säätyläispiireissä. Kirjallisuudessa on erilaisia käsityksiä siitä, oliko
kysymyksessä rakkausavioliitto vai

deseuran julkaisusarjassa Memoire

sovin palkinnon 1868.

morsiamen isän lanestämä nauna-

. voidaan pitää hyvin suurena tunnus-

kasvattaa, perimätiedon makaan, jär-
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merkin. Hän oli hyvin arvossapidetty
suomalaisten maanmieslensä joukossa. Hänen nimensä mainittiin, kun
pohdittiin sopiviaehdokkaitaministe-

Linnen esittämään kasvien järjestelmaan. Gadolinin teoksella on pysyvä
sija luonnontieteiden historiassa. Tutkimus ilmestyi mm. saksankielisessä
luonnontieteiden klassikkojen sarjas-

set saivat sotasaaliiksi muutamia Per-

olivat alansa huippua. Mallin valmistus aloitettiin myös Venäjällä. Vaikka
malli oli jo vanhentunut toisen maailmansodan aikana, venäläisilläoli jostain syystä näitä tykkejä mokanaan

kejä, mm. Venäjällä suhteellisen har-

detieteessä on verrattavissa Carl von

aikana. Helmikuussa 1940 suomalai-

1877 vuosimallin 87 mm:n terastykil

Pääsimmeilman tappioita kotiteltallemme ja jo sitä ennen totesimme
yhden luonnonläheisen hoitomuodon
pemspilarin, saunan, edistävän para-

jälkeen vuodesta 1873 ollut Suomen
ritarihuoneen jäsen numerolla 245.

rivaltiosihteerin virkaa-n taikka Suomen senaattiin. Koska hän teki elä-

dustella, miten JSp:lle lähettämämme
yhden miehen partio oli tehtävänsä

tuntuvasti.

1871. Aatelissuku Gadolin on tämän

jen lainalaisuuden teoriansa. Gadolinin järjestelmästä poikkeavia kiderakenteita ei ole. Uudempi kideiiede
pohjautuu hänen teoriaansa. On jopa
sanottu, että Gadolininjärjestdmä ki-

Tätä ennen hän oli jo 1850-luvun
puolivälissäjulkaissut kaksi kenttätutkimuksiin perustuvaa tutkielmaa, jotka käsittelivät Pitkärannan ja Kurkijoen alueen geologiaa. Hän mm. esitri, miten emäkaUioa voi löytääirtokiven perusteella seuraamalla jääkauden aikaisenjään kulkusuuntaa. Vielä
vanhoilla päivillään 1890 Gadolin
julkaisi ihnatieieellisen tutkimuksen
tuulten muuttumisesta. Tykistöope(uksen tarpeita varten hän kirjoitti
kaikkiaan 8 oppikirjaa.

lisen vettä suuhun ainakin heikoimmille uimareille, hidasti matkaamme

Axel Gadolin aaleloitiin vuonna

nen tieto ja käytännön sovellutusten
kehittäminen. Hänen ajatustensa perusteella Venäjän tykistö kehittyi eh-
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KAUKO OJANEN
mennus Viaporissa 1855 on ainoa
poikkeus muutoin Pietarissa eden-

neellä virkauralla. Viaporin pommi-

\lenjo

tuksen aikana hän kunnostautui tuleen ammutun ammusvaraston sam-

mvalidi Olen Somermemellä

m aluksessa. 1856 hänet ylennettiin
kapteeniksi ja määrättiin johtamaan
teknillistä tykistökoulua, joka oli tykistöakatemian alaosasto. Gadolm

ylennettiin everstiksi 1859 ja kenraalimajuriksi 1866 silloin Venäjän armeijan nuorimpana, 38-vuotiaana.
Hän toimi tällöin tykistöakatemian
tarkastajana, jonka tehtäviin kuului
mm. alan opetuksen organisointi.

76-vuotias 55 %:n sota-

syntynyt ja kasvanut. Sieltä
myös jouduin sotaan helmikuun 15.
päivänä 1940. Pääsin 1945 joubiksi
katan. Joten solareissum kesti melkein 5 vuotta.
Vuonna 1949 tulin tänne Paraisä-

le autokouluun ja Jäin tänne. Olen
oSut eläkkeelläyli 10vuotta.

Seuraavana vuonna hänet nimitettiin

Mihailovin akatemian tykistöteknologian professoriksi sekä samalla arsenaalien tarkastajaksi.
Kenraaliluutnantti

leena. Varsinaisesti hän ei kuitenkaan

ehtinyt viettää eläkepäiviä. Hän oli
kuolemaansa asti pysyvänä asiantuntijajäsenenä Venäjäntykistöhallinnon
komiteoissa. Tykistönkenraaliksi, joka oli silloin korkein rauhanaikainen

Löysimme venäläisten kranaatinheittimen ammuksen sytyttimiä ja niitä
sitten yksitellen laitettiin kannon
päälle ja joukkueenjohtajan kanssa
ammuttiin käsipistoolilla. Kun luoti
osui sytyttimeen, niin se räjähti. Siinä
lähellä sattui olemaan tukikohdan

sotilasarvo, Axel Gadolin ylennettiin
1890.

puusee eli nuku, ja lääkintämies istui
parhaillaan riu'ulla. Samassa saimme
osuman sytyttimeen, josta räjähtäessä

Loistava sotilasura oli ennen
kaikkea hänen tieteellisten saavutus-

seen peppuun. Hän ei tiennyt, mistä

tensa tulosta. Tykistö on ehkä se aselaji, joka siihen aikaan tarjosi luonnontieteistä kiinnostuneelle upseerille
eniten mahdollisuuksia tieteen te-

säoleva mitali on luultavasti Krimin sodan ansiomitali.
Museoviraston kuva-arkisto.

Vaarallista urheilua

hänestä tuli

1876. Pari vuotta tämän jälkeen hän
erosi professorin virasta täysin palvel-

Kenraali Axel Gadolin kunniamerkkeineen. Ylimpänä kaulusnapin päällä Valkoisen
Kotkan ritarimerkki, sen alapuolella nauhassa kiinnitettynä Yr/önristi (Pyhän Yrjön
rilarikunimn merkki) ja Pyhän Annan rilarimerkki Rlntatähdistä ylempänä oleva
(sydämen kohdalla) on Aleksanteri Nevskin ritarikmman merkki, sen alapuolella
Pyhän Vladimirin rintalähti. Annan oikealla puolella (kuvassa vasemmatta) alhaalla
on Ruotsin Miekkarilarikunnan risti, jonka Gadolin sai 1885. KunmamerkkirivistSs-

Tämä on sen tukikohdan puottkorsu, jossa niitä sytyttimiä ammutlan. Tukikohta oli
Opas 4.

koon. Gadolin julkaisi useita tykistöteknologiaa koskevia tutkimuksia. Jo
1858 ilmestyi hänen tutkimuksensa,
joka käsitteli ruudin räjähtäessä vapautuvien kaasujen vaikutusta tykinputken seinämiin. Toinen tutkimus

lensi sirpale istunnolla olevan paljaahäntä ammuttiin. Huusi vallan mah-

dottomasti. Lähtijuoksemaan koisulle ja me ampujat perässä. Onneksi
löydettiin vain pieni sirpale. Ei tullut
verta eikä muuta vauriota. Siihen jäi
meidän sytyttimien ammuskelu. Jälkeenpäin se kyllä nauratti, mutta sil-

loin pelästytti. Olisivoinut käydäpaljon pahemminkin - ehkä "perhekalleudetkin" vaurioitua.

1861 osoitti, miten putken kestävyytta voitiin lisätä vahvistusrenkailla.

Gadolin selvitti myös perusteet, joilla
takaa ladattavan tykin mäntälukonja
lukkopesän kestävyyttä voitiin lisätä.
Näiden teorian pohjalta lähtevien tutkimusten käytännön hyöty oli se, että
tulivoimaa ja kantamaa tuli lisää ilman, että tykin painoa tarvitsi lisätä.
Gadolinin työssä yhdistyivät teoreetti-

Vaikea asento
Jouduin 1942 maaliskuussa Aänislinnan sotasairaalaan silmien; takia. TuIin lumisokeaksi. Meitä oli siellä sairaalan eräässä huoneessa kahdeksan

nuorta poikaa, ehkä vähän vallattomia. Emme olleet osastonhoitajan
suosiossa, meitä muistutettiin millein
mistäkin.

Päätimmeyhdessä, että teemme

14

Tämäpitkä lääkinlämiesoli silloin riu'ulla, kun ammuimme niitäsytyt&miä.

hänelle jonkinlaisen kepposen. Kiikalasta kotoisin oleva poika oli erittäin
notkea. Hän otti housut pois jalastaan, oli siis alapää paljaana, ja taivutti molemmat jalat pään taakse. Minä
lähdin hakemaan apua juuri siltä hoi(ajalta, joka meitä kiusasi. Sanoin,
että eräs poika on ihmeellisessä asennossa. Emme tiedä, mikä sillä on.
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Tulimme juoksujalkaa huoneeseemme. Kun hän sai oven auki ja näki
tämän vaikean asennon, häneltä pääsi

kauhea parkaisu. Hän kääntyiovelta
takaisin, ja meillä pojilla oli hauskaa.
Hän ei tullut moneen päiväm meitä
katsomaan.

JOUNI TAMMINEN

KAUKO OJANEN
Hyvissä ajoin myös pelmannit
saapuivat. Tanssi alkoi marssilla, johon kaikki pääsivät makaan. Marssia
seurasivat valssit, masurkat, polkat ja
vielä vuosisadan alkupuolella myös
hämäläinen purpuri. Somerolaisista
pelmanneista muistetaan mm. Kylä-

Kaksi elämäni vaikeinta joulua

Axel Gadolin - kenraali ja akateemikko

mäen Niku, mainio haitarimies, ja

limme reservijoukkueena
Seesjärven
pohjoispuolella

Haakenperin Väinö, jota Mari Mäenpää murrekirjassa luonnehti:

Pokovaaran

-Sel oli hallus koko mailma, se
käve soittamas Vorssas astikka.

kvlän

lähellä.

Joukkue kuului Rajajääkäripataljoona 5:n l. komppaniaan. Joukkueen
johtajana oli luutnantti Säde. Itse toiKaksi viikkoa ennen joulua meil-

Häitä oli tapana mennä myös
kuokkimaan eli saapua paikalle ilman
kutsua. Kuokkijoita ei katsottu niinkään pahasti, sillä kuokkavieraat pis-

le ilmoitettiin, eitä reservissä olomme

tivät sulhasen Uivintaskuun omai pen-

päättyy ja joudumme Jolomajärven

ninkinsä. Mutta jos rahalahjatja viina
ottivat pääosan, ei siinähuimissa ollut
takuuta lopputuloksesta. Tunnetaan
jopa sanasutkaus:

min hänen taistelulähettinään.

taakse kenttävartioon. Saimme ennen
sinne muuttoamme kaikki uudet la-

pikkaai. Lapikkaat saadessani sanoin:
"Kyllä vihollinen on hyvillään, kun
saa minulta uudet lapikkaat. " En tieda, mistä tällainen tuli mieleeni, mutta näin kuitenkin tapahtui.
Kolme päivää ennen joulua nelimiehisen partion oli tarkoitus ottaa
yhteyttä seuraavaan tukikohtaan, jonne oli matkaa noin 4 km. Partiokoira

Pokovaaran kylän korsiya. Kylän taht Imnietty.

oli mukana kärjessä. Mutta kuitenkin
partio hiihti suoraan väijytykseen, joten koirasta ei ollut tällä kertaa mi-

tään apua. Kuulimme tukikohtaamme konepisioolin räiskeenja hiihdimme sinne apuun, mutta tapahtuneelle

yksinomaisesti syyttäsi, sillä muualla
sattui samanlaista ja vielä pahempaakin. Ja mitä viinaan tulee, sitähänoli
Kiiruun viinaprännin aikaan läheltä
saatavissa. Naapureissa naljailtiin:
- Ei Somerol parane mennä paljain
jaloin, siäl on niin pal lasinsirpalei!
Epäkohtaa ruvettiin 1800-luvun
lopulla voimallisesti korjaamaan, raha- ja viinahäät joutuivat huonoon
huutoon Suomen autonomiassa.

1700-luvulla muistiinmerkitty sa-

makasi ladulla kuolleena ja kaksi
miestä olijoutunut vangiksi, yksi pää-

nanlasku sanoo kauniisti perheonnen
perusteista: Siellä mieli, kussa armas.
- Kun nuori Pajulan koulun opettaja Kustaa Hossi toi kylänkaisojaisille

silloin kaverille: "Tulipa pojille ikävä
joulu. " En vielä silloin aavistanut, että
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Mutta somerolaisia ei tästä voi

emme voineet enäämitään. Yksi mies

si haavoittuneella karkuun. Sanoin

Kapuktlie Seesjärven rannasta Opas 4:ään.

-Huanot häät Somerol, kun kaks
vaan tapettiin.

oman mielitiettynsä Annin, kysyivät

sama kohtalo oli itselläni niin lähellä.

Pajulan isännät häneltä:

Menkäämme nyt jouluaattoon.
Kello lähenteli yhlätoista. Töpinän

-Onks se Anni rikaas?

xel Gadolinin nimi ei liene aivan tuntematon Somerolla,
"vaikka hänen elämänvaihei-

miehiä. Axel Gadolinin isoisä Jakob

taan ja tekojaan muualla tuskin nykyisin juuri tunnetaan. Onhan tästä

fysiikan ja sen jälkeen teologian professorina. Hän oli Turun piispana

1788-1802. Piispa Gadolin oli 1798

kenraalista kuva Someron historian II
osassa. Hänen mainitaan olleen tun-

hankkinut Somerolta Harjun kartanon, joka hänen perinnönjaossaan tu-

nettu miaeralogi ja Venäjän tykistön
ansiokas kehittäjä. Gadolin oli aikanaan yksi maineikkaimmista ja kor-

li Wilhelm Gadolinille. Yksi Jakob

keimmalle kohonneista suomalaisista,

Gadolinin pojista oli maailmankuulu
kemisti Johan Gadolin (1760-1852),
jonka mukaan on nimetty alkuaine,

jonka saavutuksilla on ollut uraa uurlava ja pysyvä arvo. Korkeasta soti-

gadolinium. Johan oli myös vähän

lasarvosta huolimatta hänen suurimmat ansionsa ovat luonnontieteiden
alalta.

aikaaveljensäyhtiökumppaninaAvi-

kin lasitehtaassa. Nain Axelilla oli
suvussaan esikuvia. On ilmeistä, että

Axel Gadolin syntyi Somerolla
24. kesäkuuta 1828ja kuoli Pietarissa
64-vuotiaana 28. joulukuuta 1892.

Axel on vaihtanut tieteellisiä ajatuk-

Hänen isänsä oli lautnantri Wilhelm

kotiopettaja opettamassa lapsille mm.
kieliä ja matematiikkaa. Näin heillä
oli hyvä kielitaito ja vankka pohja
myöhempiä opintoja varten. Axel

Gadolin (1783-1846), joka oli Suomen sotaan päättyneen sotilasuransa
jälkeen 1810 ryhtynyt tilanomistajak-

siä setänsä kanssa.

Gadolinien kotona Ävikissa oli

Gadolinin kerrotaan osanneen mel-

paloi v. 1833. Wilhelm Gadolin ke-

koloilla sujuvasti kuutta kieltä. Koriopetuksen jälkeen Axel lähti 13-vuotiaanaHaminan kadetrikouluun,josta
valmistui priimuksena 1847. Oltuaan
tämänjälkeen lyhyen aikaa vänrikki-

hitti Avikista huomattavan maanvil! jelystilan. Hän oli kolmesti naimisissa.
1 Axel oli toiseksi vanhin lapsi hänen
kolmannesta avioliitostaan ruotsinmaalaisen Emerenria Gustava Arrhe-

jouluruokaa, paketteja ja postia sekä

kaunis hän on.

aan Wilhelm Gadolinilla oli 14 lasta,

puhtaat alusvaatteet. Joukossa oli
paljon tuntemattoman sotilaan paketteja, jotka tosiaan menivät tuntemattomille. Olimme juuri saaneet kaiken
jaetuksi, viimeiset miehet lähtivät paketteineen teltastamme, kun yhtäkkiä
alkoivat konepistoolit rätistä aivan
telttamme takana. Nappasin konepistoolini oven pielessä olevasta telineesta. Astuessani ulos näin, että vihollinen oli noin 20 m:n päässä, useita

Siinä oli suomalaisen gendemannin

joista osa kuoli nuorena. Hänen pqjis-

***

harvinaisiin maametalleihin kuuluva

i sijalasitehtailijaksi.Arikinlasitehdas

hevonen miehineen oli tuonut meille

Kulttuurin heijastajinajuhlatavatkin muuntuvat, multa niissä on silti
mukana menneitten sukupolvien perintö, ja kulmakivenä kristinuskon
opetukset: usko, toivo ja rakkaus,
suurimpana niistä rakkaus.

akatemiassa ensin tähtitieteen, sitten

Avikissa svntvaeestä kolmen tähden

Hossi yllätti isännät:
-En riedä, onko Anni rikas, mutta

oiva vastaus.

Gadolin (1719-1802) toimi Turun

niuksen (1801-1878) kanssa. Kaikkitaan kuusi lähti sotilasuralle. Yksi

keskeytti kadetrikoulun sairauden takia, kolme kuoli nuorina upseereina,
mutta kahdesta tuli kenraaleita; Axe-

lista täysi kenraali ja neljä vuotta
vanhemmasta velipuolesta Carl Wilhehnistä (1824-1894) tuli ratsuväen
kenraaliluutnantti.
Gadolinien suvussa on ollut useita

huomattavia pappismiehiä ja riede-
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nä henkikaartin Pavlovin rykmentissä

Pietarissa hän pyrkijä pääsiopiskelemaan samassa kaupungissa olleeseen
Mihailovin tykistöakatemiaan. Pietariita tuli hänen kotikaupunkinsa eläman loppuun saakka. Tykistöakatemiassa hän tuli suorittamaan elämän-

työnsä. Täällä teräväpäisen. matemaattisesti lahjakkaan upseerin kyvyt
huomattiin jo varhain. Akatemian
kaksivuotisen kurssin jälkeen hänet
määrättiin kouluttajaksi tykistökouluun.

Krimin sodan aikainen lyhyt ko-

päästä karkuun, jos poliisit yllättivät.
Paltan ja Ollilan nuoret kokoontuivat

too:

Paltan "lavalla", niin kuin sanottiin,
vaikka mitään lavaa ei ollut, ainoas-

hyvän hevosenkin.
Hirsjärvelämen Mari Fransintytär
Mäenpää tiesi tosin puolestaan, että
Kaapo oli saanut myös selkäänsä,
kun erään pariskunnan yhteiselo ei
ottanutkaan Kaapon lupaamalla taväliäsujuakseen.
Syksy oli puhemiesten ja sulhasten parasta aikaa. Pertunpäivän aikaan oli jo sopivan hämärää ehtoopuhteilla. Jos kävi niin huonosti, että

taan keto, jolla pyörähdeltiin.- Vastapäätävanhaa Härkälääon Pappilan
kylään kuuluva Kohnamäki. Nimi
panee epäilemään,että siellä on kohnattu muutakin kuin sinivuokkoja
toukokuussa. (Someron murteen
kohnata = hakea, tunnustella). HäntäIän Nummikulman lisäksi "loikattiin

naapurinkin puolelle, Kuusjoen puoleisen Nummijärvenja Kosken Kalattoman järven rantaan. Myös Hingistön kulmalla oli keto, jossa tanssittiin
piina.

Kun nuoret lähtivät piirileikkipaikäille tai iltamiin, siistiydyttiin ja puettiin taativaatteet ylle. Terttilän Piekkalan Loviisa-emäntä tyttäriensä touhuja seuratessaan sanoikin tätä tur-

- Mää olen saanu montaa lai, kerran

vastaan ensimmäiseksi tuli naishenki-

lo, oli viisainta palata takaisinja ottaa
uutta vauhtia paremmalla onnella.
Neuvonpito käytiin talon kamarissa. Puhemies kehui sulhasta sen
kuin osasi: tämä oli siivo, varakas,

- Täsämääolen nähtyja naitu.
Mutta tyttäristä vaivannäkö ei

rehellinen, saapa käsistään,ei viinaan
menevä ja miehelliset meiningit joka
suhteessa mitä parhaat. - Tuleva
morsiankin näyttäytyi, hän toi prikalla kamariin kahvia, mutta tuskin puhui montakaan sanaa, ja sivuosassa

tuntunut

oli sulhanenkin.

hanaikaisuutta ihmetellen:

turhalta.

Sanoihan sanan-

parsi:

-Kaks murhet likkalapsil: toivon
murhe ja jäämisenmurhe.
Heitil on varmaan keskenäsjottain vispilänkauppaa", sanotaan, jos
tyttö ja poika näyttävät viihtyvän liian hyvin toistensa seurassa. Sanonnan
tausta on otettava kirjaimellisesti: rakastavaiset menivät "laillisesti" mielellään mahlannousun aikaan met-

kihlatulleen esim. huivin, korvaren-

kaat, rannerenkaan tai kellon, ja sormuksia vaihdettiin. Viime sotien jälkeen riitti usein, että vain sormukset
ostettiin.

Somerolta v. 1913 muistiinmer-

kitty tieto kertoo, ettäkihlatun morsiamen oli häihin asti pukeuduttava
kauniisti, jotta syntyisi kauniita lapsia.
Kihlaukset purkautuivat hyvin
harvoin.
Kuulutukset

KiMapari lähti tavallisesti yhdessäjonakin perjantaina pappilan kansliaan
ottamaan kuulutuksia. Aivan ilmaiseksi tämä ei aiemmin onnistunut,

vaan papille kuului maksaa jokin
palkkio: rahalantti tai syötävän puolta, Somerolla nimenomaisesti kakku.

Jos tuli kielto, voitiin heittää tuhkaa

toi minut lähellä Pietaria olevaan Ser-

sitten 28. maaliskuuta 1945 olimme

povitsin leiriin. Matka kesti 7 vuorokautta. Serpovitsin leirillä oli muita
mutta en ollut osata puhua suomea.
Otti aikansa kunnes puhe palautui

Suomen puolella. Oli kaiken lisäksi
syntymäpäiväni. Olisiko enääparempää syntymäpäivälahjaa voinut saada! Parempaa kaurapuuroa kuin silloin raja-asemalla en myöskään mil-

ennalleen. En kerro lastakaan leiristä

loinkaan ole saanut, lisäksi vielä maidon kera.

na" tai "Ylihuomenna". Se oli kai

tämän enempää, vain sen, että nälkä
ja kylmyys jatkuivat. Tilanne oli kuilenkin henkisesti helpompi, kun oli
juttukavereita.
Maaliskuun loppupuolella kuulimme huhuja, että pääsemme Suomeen. Meitä jännitti, minkälainen

helmikuun puolessa välissä, kun hänet taas näin. Taas kysyin: "Koska

Suomi meidät vastaanottaa. Emmehän tieneet Suomesta mitään. En

pääsen Suomeen?" Hän vastasikin:

Kohdallani tilannetta pahensi se,
että olin yksin. Ei ollut puhekaveriaja
olin kaikkien tyrkittävänä. No, kuilenkin joulu meni ja vaihtui vuosi
1945. Kylmä ja nälkä jatkui. Oli
kuitenkin suuri helpotus, kun en enää
joutunut töihin. En siihen kyllä pystynytkään. Tammikuu meni menojaan
ja vaihtui helmikuuksi. Olin silloin jo
vähänparemmassa kunnossa, pystyin
menemään ulos kävelylle. Näillä kävelyreissuilla opin tunteman tämän
leirin päällikön. Kysyin aina hänet
nähdessäni: "Koska pääsen Suo-

"Huomenna.

meen?" Hän vastasi aina:

Huomen-

Seuraavana

aamuna

suomalaisia. Tuntuu kai ihmeelliseltä,

Mitä Siperia minulle opetti? Se opetti
minulle sen, että SUOMI ON HYVÄ

MAA. STTÄ KANNATTI PUOLUSTAA.

morsiuspari meni kirkkoon kuulemaan kuulutuksia. Kertakuulutus astm voimaan vasta talvisodan aattona,
kun miehet olivat saaneet lähtömää-

-Kyl hei tiin naimitiin menneevät,

räyksen sotaanja siviiliasiat oli nopeasti saatavajärjestykseen.
Tapana oli sanoa, että kuulutuksissanuoripari pudotettiin saamastuolista, ja jalka meni poikki. Ontuvia
täytyi auttaa; joku avulias Aatu teki
jalkapuolille rykikepit.
Kuulutukset olivat tärkeä tapahtuma. Kuuliaistansseja on yleisesti pidetty ympäri Suomen, vaikka Somerolla nykypolvi ei tapaa tunne. Mutta
hirsjärveläinen Mari Mäenpää (s.
1884) kertoo Someron murrekirjassa:
"Häihiin ei ennää viäty mittaan, kun

mut mihet hei luulee atumaan mene-

toi kuulutuskalaasi oli niinkun

vät! Matilla olisi ollut jo tupakin

kerjutanssit, et sihen koottiin rahat.
Monella kuulutusparilla kuuliais-

lähtijöidenperään.Kylän nuoret miehet rämistelivätja pitivät ääntäyllä,ja
joku tervasi puhemiehen ja sulhasen
hevosen kulkuset.
Sananlasku toteaa:

-Jos kiitosta tahdot, kuole, jos moitetta, mene naimisiin.

kaksi asiaa.

Kontittajat eli pahanpuhujat koettivat usein juorupuheillaan häiritä
kihlaparin välejä, ilmeisesti kuitenkin

Läntinen ja lounainen Suomi on
ollut ammattimaisten puhemiesten
aluetta. Someron puhemiehistä on

laihoin tuloksin. Mustasukkaisen Ma-

kuuluisin kultelalainen SIIMAKIN
KAAPO. V:n 1917 levottomana ai-

leen:

tin kerrotaan happamesti pahoitel-

valmiina.

nuorten

kalaasi! korvasivat häät. Niihin osal-

oma päätäntävaltaparani. He saattoivat sopia omin päin kililamarkkinoille menosta, vanhempien mielipide oli

listui koko kyläkunta. Samalla kartutettiin moisiusparin rahakukkaroa.
Suuria, monipäiväisiä häitä pidettiin

enemmän tai vähemmän muodolli-

vain isommissa taloissa.

1900-luvulle

hän itse haki minut sieltä parakistaja

muista päivämäärää,milloin pääsimme leirin portista ulos. Meidät lastattiin junaan ja kotimatka alkoi. Ja

naan seonnut.

Kolmantena kuulutussunnuntaina

Jos naimiskauppapäätös oli
myönteinen, lyötiin kättä päälle, annettiin kihlalahjoja ja kestitys alkoi.

sään sitomaan vispilöitä: yksi tie ja

kanajoku Kaapon virkaveli, letkulainen konekauppias riisti tallin ovella
hengen isäntämieheltä, joka ei ollut
maksanut hänen puhemiehen toimistaan sovittua palkkiotaan. Kaapokin
haastettiin käräjille todistamaan, että
puhemiehelle kuuluu maksaa palkkio. Kaapo todisti, kuten Kustaa 01lonqvist Someron murrekirjassa ker-

suus. Ujosteltiin puhua, mutta sen
verran oli otettava asiasta puhetta,
että isän piironginlaatikosta saatiin
rahat kihlojen ostoon. Sulhanen osti

tultaessa

10

Joukkueenjohtaja luutnantti Sädeja kirjoittaja ovat olleet kalassa keväättä 1943.
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KAARINA POLLARI
muunneltu punainen kuljetusvehje,
johon oli varustettu tarpeellista kalustoa ja kannettava moottoriruiskukin.
Tämä "Leena" lienee vielä jossain

Kun olis ain suvija ain pyhä. ja ain naapuris häät

nähtävänä.

Kerran kesällä olikin palosireeni
ulvonut hälytyksen ja äkkiä sitten
vain paloasemalle odottelemaan, josko meillekin tulisi kutsu palopaikalle.
Vihtori oli tietysti tapansa mukaan jo
asemallaja käynnistämässäautoa kaiken varalta. Poikajoukko odotteli
kärsimättömästi kutsua palopaikalle,

Ku

>>

mutta ei sitä vain kuulunut. Vihtori-

kin lopulta sammutti auton moottorin. Mutta kyse oli kuitenkin metsäpalosta, ja niin vihdom aseman puhelin pirisi ja VPK:ta pyydettiin palopaikalle. Nyt auto nopeasti liikkeelle.
Mutta miten olikaan, vanha Leena ei
suostunut enää käynnistymään. Siinä
sitä pitkään veivattiin ja lopulta työnnettiinkin, kunnes se suostui viimein-

kin yhteistyöhön kanssamme. Sitten
vain matkalle kohti Pajulaa. Simo
ajoi, Vihtori siinä vieressä neuvoi,
antoi ohjeita ja varoitteli kuljettajaa:
"Mennään nyt vaan ihan hiljaa, pääasia on, että päästään perille. " Ja
kyllä päästiinkin, vaikka oltiin ajamassa ohi palopaikalle vievän rienhaaran, ja se taas oli jarrujen syytä.
Itse palopaikalle oli nyt helppo suunnistaa, sillä muu sammutusväki oli jo
palailemassa poispäin paikalta. Mutta
lapiot Olalla harpoimme sinnikkäästi

tiin Jaatilan Taka-Simolan lu-

vassa, pitäisikö nuorenmiehen

löytää itselleen vaimo läheltä vaiko

seni-

vähän kauempaa. Muisteltiin sano-

kolkan tie taivaalla,
käärmeen tie kalliolla,
miehen tie nuoren neidon luo.

nm:

- Täytyy naida niin kaukaa, et hevosen häntäon härmees. muttei ämmän

Entisajankin nuorilla oli monia

häntäjauhois. Mutta kylän yhteisellä

mahdollisuuksia avata toisiaan kirk-

Iitalla oli heti oma kommenttinsa:
-Mitäs niil kastheinii kaukaai hak-

komatkoilla, mallassaunoissa, talkoissa, piirileikkipaikoilla, iltamissa,
nurkkatansseissa,
tanssilavoilla,

kee, kun apiloi oman airan takan
kasvaa! - Eli siis molempi parempi.
Mutta joku muisti viisaan kom-Naimiskauppa likkiit ja hevoskauppa kankaat.
Arvioitiin myös, että silloin
emäntäsyntyy, kun poika pääseeensi

vaikuttanut moniin tilanteisiin mvö-

hempinä alkoina. Olen saanut olla
mukana monessa tulentorjuntatehtävässä ja muunlaisessa auttamis- ja
hätätehtävässä. Näistä tapahtumista
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J

ta vetoa, jonka voimaa ei sivullinen
vähällä ymmärrä:
Kolme on, joita en käsitä,
neljä, jotka ylittävät ymmärryk-

olioinkin 1940-luvulla aprikoi-

savukiehkura tuprusi sieltä täältä, eika sitten paljon muuta. Vähän ajan

Toiminta Someron VPK:n poikaosastossa antoi minulle paljon. Se on

J D:nja vastassaolevien venäläistenjoukkojen rykmitys 10.4. 1942.
Kama Einar Pulmusen kujasta: Hämäläisdivisioonajatkosodassa.

Sananlaskut kuvaa suurenmoisesti si-

promissur

asemalle.

'Alehovstino

Someron hääperinnettä

mustuneelle mäenrinteelle. Muutama

kuluttua saimme luvan lähteä takaisin

aivan omaa luokkaansa oli v. 1959

sattunut suuri metsäpalo IsojoenHonkajoen alueella, jolloin mukana
oli parhaimmillaan jopa tuhatmäärin
sammuttajia.

Someron VPK ja sen kouluttajat
olivat hyviä opettajia.

^

kerran omin voimin hevosen selkään.
Avioliitto ei entisaikaan ollut

kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti, sillä kummankin osapuolen
vanhemmat olivat sitä aktiivisesti järjestämässä ja sanoivat pamavan sa-

nansa. Vuoden 1734 laki jopa määrä-

vleensä kuitenkin vain korikvlassä tai

naapurikylissä - ei ollut polkupyöriä, puhumattakaan "päättämistä
hevosista" eli automopiileistä.
Kutakuinkin kaikissa Someron

kylissä on ollut yhteisiä piirileikkipaikkoja. Jaatilasta mentiin Saarentaan Notkonpohjaan vielä 1930-luvulla ja järjestysvallalta salaa soavuosina 1940-luvulla. Vilukselassaoli

Piilikangas ja Ypajän puolella Kurahaara. Pitkäjärvellä kokoonnuttiin
Palokorven sillalle, Pälikönkulmalla
tunnettiin Levonketo, Laitiaisten ja
Torron tienoolla oli Patakallio, Talri-

si, että vanhemmilla oli oikeus tehdä
lapsensa perinnöttömäksi. jos tämä ei

sillalla Liinaskallio. Hirsiärven Jvr-

heitä aviopuolison suhteen totellut.

kinharjun korkealle "tasaselle" tultiin

Laki kumottiin

vasta 130 vuotta

Somemiemeltä saakka, samoin Viikin

myöhemmin (v. 1864).
Hamasta aikojen alusta nuoret
ovat luonnon pakosta rakastuneet toi-

sillalle. Muillakin silloilla mentiin piiriloiroajopa tanssattiin laulun tahdissa, ja pojat Siistivät, jos soittajaa ei
ollut. Viikin silta oli muutoin erityisen
hyvä paikka, muna siellä ei tahtonut

siinsa lositarkoituksella. Raamatun

Hyvää Joulua ja

9

Onnellista Uutta Vuotta
rupesivat turvautumaan "kouluvua-

leen oikealla lasten pyörällä meidän

roihin"ja ympäristön asukkaat tulivat
"asjoil" Joensuuhun "pillein välis".
Näistä helpottuneista kulkuyhteyksis-

muiden hienoiseksi kateudeksi. Me

vät mieleeni kummallisena vastakoh-

ta huolimatta polkupyörä pysyi kau-

muut lykkäsimme aikuisten pyörän
"satulaa" alas tai, jos jalat eivät muutoin ylettyneet polkimiin, ajelimme

henkilöt seilailivat Joensuun kuratiel-

an kesäajan suosikkiajokkina.

kylki vaarana miesten pyörällä"put-

la tummissa painoissa, huopahattu

dun ensimmäisiä pyöräilijöitä olivat

ken alta".
Toisen maailmansodan aikana

kallellaan ja hopeaketun nahka olkapäilläsilloisen muodin makaan.

Kirkonkoulun opettaja Pietari Sörman-Sormaja hänen vaimonsa, jotka
hankkivat polkuyörän jo ennen vuosisadan vaihdetta - kolmisenkym-

kunnankirjuri August Jutila hankki
pyöräänsäpienen moottorin ja kesäaamuina aikaiset ylösnousijat saattoivat nähdä kuntansa esimiehen hyris-

Toisen maailmansodan aiheutta-

ma polttoainepula tarjosi polkupyörän omistajalle melkoisen liikkumisvapauden, ja monet polkivat pitki-

mentä vuotta pyörien sarjatuotannon
alkamisesta Ranskassa. Somerolaiset
olivat kuitenkin hitaita seuraamaan

televän mottimetsään,josta hänpalasi

äkin matkoja. Tuo oli hyvin ymmär-

Isäni Toivo Soinin mukaan seu-

opettaja Sorman esimerkkiä. Syynä
lienee ollut hänen ensimmäisen isolla

rettävää, sillä muistan eräänä varhai-

sena kesäaamuna pyrkineeni äitini

Hyvää Joulua ja

kanssa Somerolta Helsinkiin mene-

Onnellista Uutta Vuotta

Elin Nurmi. Ennen asioimiskauttaan

tim ahtees" tarrauduimme kämmenet

vaarat jalkamiesten, pyörien, hevosten ja autojen sekamelskassa olivat
ilmeiset vallankin linja-autoasemanja
yhteiskoulun kujan tienoilla, mutta

Makkara-Nurmi omisti lihakaupan

punaisina ja rystyset valkoisina las-

pyörällä

varustetun mallin tultua markkinoille

löysivät somerolaiset maastoon sopivan ajokin, ja pyörästä tuli oikea
jokapojan auto.

onnettomuuksia ei sentään sattunut

useinkaan. Ehkäpä somerolainen sanonta "lasten ja juappoin Herrav varjelust" piti paikkansa omalta kohdaltarukin ylittäessäni kerran Joensuun
tietä vanhan Säästöpankin (myöhemmin Talonpoikaissäätiön talo) luona
mennessäni leikkimään naapurin Sir-

kan kanssa. Katsoin vanhempieni ohjeen mukaan tarkkaavasti liikennettä
molempiin suuntiin ennen ylitystä,
mutta en nähyt tien kaarteen vuoksi
orapihlaja-aidan takaa kovaa vauhtia
tulevaa tohtori Lindblad-Lahermaan

kuorma-auto

valmiina

noutamaan

tausta varten lavan laitaan kiinnitet-

meenlinnan kautta Helsinkiin, jonne
saavuimme kolmen, neljän tienoilla
iltapäivällä.
Toisen maailmansodan jälkeen
linja-autot hoitelivat Someron mat-

kustajaliikenteen monopolina linjalla
Foissa-Jokioinen-Humppfla
kapearaiteisen linjan lopetettua toimintansa

ja Jokioisten menetettyä merkityk-

Täysin moottorisoitu autoilun ja

sensä Somerolta pohjoiseen suuntautuvassa liikenteessä. Tuon linjan antiikkiset junavaunut löivät huonosti

pyöräilyn välimuoto, moottoripyöräily, ei koskaan saavuttanut Somerolla

Jousitettuina erään somerolaisen kuvauksen mukaan "sisikuDnan seka-

-

siin", eivätkä ne kestäneet kilpailua
autojen kanssa nopeudessakaan. Eräs

pientä Ford-autoa, ja taisipa siinä esiliinani kulma miltei hipaista Fordin
lokasuqjaa. "Tohtori-setä" oli tapauksen vuoksi kauhuissaan ja soitti äidilleni: "Olit vähällä menettää tyttäresi!"
Vallankin lapsille pyöräileminen

kuin lämpimissä maissa. Tosin muistan lapsuudestani, miten Joensuun
raitil" ilmestyi toisinaan sivuvaunul-

Joensuun "raitil" oli vaarallista eten-

la varustettu moottoripyöra, jota ajeli

niityn kukkia ja hyppäsi "puska kainalos" takaisin junaan juostuaan sen

kin, koska lasten pyöriä ei yleensä

nahkapukuinen sankari "Pusulast tai

kiinni.

ollut käytössä. Tosin muistan polkupyöräliikkeen ja korjaamon omistajan Uno Petrellin Hilja-tyttären ajel-

jostain silt kantilt". Sivuvaunussa köTotelleen naisen sanottiin olevan hä-

Autoilun yleistyminen merkitsi
rautatietä vaille jääneen Someron
kannalta elämäntyylm muutoksia

eikä munallakaan Suomessa -

suurta suosiota. Pitkä kyhnä kausi ja
lumiset talvet lienevät tehneet tämän
kulkuneuvon vähemmän suosituksi

nen rouvansa, jonka pitkä nahkatak-

yi^aa

tarpeeksi, emme päässeet kyytiin.
Linja-autoasemalla sattui olemaan

tyihin köysiin. Jokioisista matkustimme junalla Humppila-Toijala-Hä-

tuun Kotkan saaristoon.

PUH. 748 5045

vaan linja-autoon, mutta koska puu-

Somerolla käydessäni "raitil" Nurmen tutuksi tulleen polkupyörän tangosta riippuvine asioitsijan salkkuineen, sain reippaan käden heilahduksen ja kuulin iloisen: "Terve, Liisa!"
Jos O. V., kuten häntä myös kutsuttiin, ei ollut nähnyt minua Somerolla
pitkään aikaan, hyppäsi hän pyörältä
da Soinia kohtaan: "Nääs, kyl Hulta
tiätää asjat, kallaa syäny ja muuta!"
- ilmeinen viite äitini synnyinseu-

L.

kaasulla varustettuja vaunuja ei ollut

Joensuussa. Vielä 1950-luvulla näin

haluten ilmaista ihailunsa äitiäni Hul-

JOENSUUNTIE16

PUH. 7486715
9400-825 493
9400-825 494

hakattuaan kuution verran. Ihneisesti
kunnan esimies oli "tekomiäs suvvee

Joensuun vilkastuvan liikenteen

Kahdella samankokoisella

J- Mäenpää & Co

kello yhdeksäksi työpöytänsä ääreen

lastia Jokioisilta, ja kiipesin äitini
kanssa sen lavalle. Muistan elävästi,
miten siihen aikaan jyrkässä "Maanii-

sa sopimattomuus Someron sorateille.

^

tänä Someron muodille, sillä rouvas-

vastaan", koskapa hän hoiteli mottimetsän jälkeen kunnan asiat joko yksin tai yhden sihteerin avustuksella.
Toinen pyöräilijä, joka liittyi kiinteästi Joensuun katukuvaan, oli asioitsija O.V. Nurmi, yleisesti tunnettu
Makkara-Nurmen nimellä, koska Somerolla oli terveyssisar nimeltään

ja pienellä pyörällä varustetun mallin-

JUSSIN >
ASUSTE;«(

ki, pitkävartiset saappaat ja Emilia
Erhardtin -tyylinen lentäjän lakkijäi-

somerolaisystäväni väitti - ehkäpä
hiukan tuollaiseen paroni Munchhausenin. tyylim, että matkalla Jokioisista

Foissaan hän hyppäsijunasta, poimi

LOUNAIS-SUOMENSÄHKÖOY

Maatalous-Rauta

SOMERON PIIRI

Somero 924-7488955 Koski Tl 921-841340

Hyvää Joulua ja

Hyvää Joulua ja
Onnellisia Uutta Vuotta

Onnellista Uutta Vuotta

SOMERON KIOSKI
JA AUTOGRILLI

Taksi
Juha Tohtinen

puh. 748 5165

puh. 949 864 511

Hyvää Joulua

Hyvää Joulua ja

KUKKAKAUPPA

Onnellista
Uutta Vuotta

JA HAUTAUSTOIMISTO

R- Mikkola ky

SOMERON KAUPUNKI

Puh. 748 5092, iltaisin 748 7188
Auto 9949/226 996
87

KAHVI- RUOKA- PIZZAPAIKKA
KAHVILA-RAVINTOLA

TORITUPA

Joulurauhaa kaikille
asiakkailleen toivottaa

KOP:n liiketalo, puh. 748 7147, 748 2352

PIKA-PYYKKI

Toivottaa Rauhaisaa Joulua

puh. 748 6878

Hyvää Uutta Vuotta

CdmmMti <^>
J0u.lwnffl^
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

SOMERON METSÄNHOITOYHDISTYS RY

y^Ult^VO^^ puh.7488505

Joensuuntie 35, 31400 Somero

puh. 924-748 6320, 924-748 5284

^ SOMERONPUUTAVARAKY ^
toivottaa asiakkailleen

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Lämminhenkistä Joulua

Someron Joensuun maantietä 20-luvulla. Oikealla Someron Säästöpankki, jonka
lakanapankin kevossuojat, vasemmalla Nestori Suomisen totoja Svenssonin eätta.

ja

Somero-Seunm kuva-arkisto.

Onnellista Uutta Vuotta

M-tNTTjmrrtKtUPPUS

HYVÄÄJOULUA JA
HYVÄISHNTOISTA
VUOTTA 1996 !!

Someron

Fv^iotcfQpio

Joensuuntie 31
31400 Somero

P. 924-748 7047

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

T. Tamminiemi ja Kumpp.

asiakkailleen toivottaa

Savolaisen Kasvatuskanala

toivottaen

LAUKAMO-YHTIÖT

röivän, lisäsi ukko: "Se on siäl likitten

vat ruotsia puhuvia, ja me somerolaiset katselimme heitä "naama pölleel-

Pempöölee", jolloin "kuski" tuli "asjan päälä"jaEspoon Bembölen asukkaat saivat päivälliseksi "tuarei sianoi

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
asiakkailleen toivottaa

SÄHKÖ-ERKKI

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

MUNATUKKU
A. TAMMINEN
Puh. 748 5575

vielä toisen maailmasodan aikana Somerolle "syämään". Monet heistä oli-

juhlavia olivat matkat juhannustansseihin, joita varten Karttunen lisäsi
tuoreen koivun lavan joka nurkkaan,
ja monen somerolaisen viimeinen
matka oli Karttusen kuorma-auton

kuunnelmaan kesävieraiden keskuste-

lavalla sen kulmiin sijoitettujen totisten pikkukuusien saattelemana.
Kyyti Karttusen 1930-luvun "Letukassa" (Chevrolet) pehmeine istui-

linja-autoliikenne vaikutti huomattaavasti Someron kaupunkilaistumi-

lua: "Kyl mää sen riärän, et siin
riireltiin, kun ääni nousi niin korkjal,

mineen antoi somerolaisille aavistuksen de luxe -elämästä aivan tuollai-

seen. Koululaiset tekivät retkiä Hä-

vaikka siiv vaan venskattiinkin niät!"

meenlinnaan, Turkuun ja Helsinkiin,
ja muistan eräällä retkellä käyneeni
Sammatissa, Hangossa ja Tammisaa-

Pitäjän liikennettä helpotti myös
taksiautoilu, joka alkoi Frans Alitalon, maalari Kangasmaanja kauppias
Terasen tarjotessa autojaan vuokrakyyteihin. Someron ensimmäisiäammattimaisia vuokra-autoilijoita olivat
August Suulela ja Väinö Kantunen.
Karttunen ajeli sekä henkilö- että
kuorma-autoa. Arkipäivinä Karttunen ajeli rahtia ja sunnuntaisin hän
nosti "ittettehryl" puupenkit - Kantunen oli myös taitava puuseppä kuorma-auton Taval ja ajeli kirkkokyytejä ympäri Someroa. Erityisen

seen amerikkalaisten filmien tyyliin,
joissa frakkipukuiset herrat ja kesäkuumatta loistoturkiksiin pukeutuneet daamit ajelivat univormuisen
"sohvöörin" ollessa aivan yhtä hieno

Jo ennen toista maailmansotaa

puh. 748 5201

Hyvää Joulua

tulevat kesävieraat, ja heitä saapui

Somerniämen mettäsi".

Hyvää Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta

lähettää "sianakorin". Hän kysyi rahastajatytöltä: "Tiäräks, likka, Vaalstetin kaupan?" Kun tyttö näytti epä-

ressa. Paikkakunnan rouvat tilailivat

kahvikesteihinsä täytekaakkuja Salon, Turun ja Helsingin leipomoista ja
"kaupunkireisu" saatettiin tehdä "uuren palttoon ostoon". Varmaankin
monen pikkupqjan unelmana oli tulla
"pisimmän piilin" kuljettajaksi aivan
niin kuin nykypäivän hpset haaveilevat avaruuslentäjän urasta.
Tuulahduksen kaupungeista toivat kartanoiden "panksunaatteihin"

las". Ollessani teini-ikäisenä Säästö-

paulassa kesäapulaisena tuli eras ukko "linjapiilil" pankkiin ja totesi

kuin "Lahren herran" Teffa-kuskin

"pukil" vain pari vuosikymmentä aikaisemmin, vaikkeivät Karttusen
"ratsupöksyt", "jazzarisaappaat" ja
oikea kovalippainen autoilijan lakki
"kokardin kans" aivan vetäneetkään

vertoja Hollyvroodin loistolle.
Linja- ja taksiautoilu helpottivat
liikennettä Somerolla sekäpitäjän yhteyksiä sen ulkopuolelle. Koululaiset

LISA DE GOROG

Hyvää Joulua ja

"Mei mentiin lujjaa, kovvaa niät!"

Onnellista Uutta Vuotta

Tarinaa liikenteen moottorisoitumisesta Somerolla

SOMERON
VESIHUOLTO

LÄMPÖKESKUS
TALKKARI
ämän vuosisadan kahden en-

simmäisen
vuosikymmenen
kulkuyhteydet Somerolla olivat
joko "hevospelil" tai apostolin kyyril". Isäni Toivo Soini sanoi kävelleensä vielä ensimmäisen maailmansodan aikana monta kertaa Jokioisis-

ta Joensuuhun käydessään koulua
Raumalla, ellei hevoskyytiä sattunut
olemaan saatavissa rautatieasemalla.

Niinkin myöhään kuin toisen maailmansodan aikana tulivat jotkut "syrjäkulmilt" jalkapatikassa kirkkoon,
pankkeihin tai kunnantoimistoon "as-

joil".
Vuoden 1920 tienoille asti auto
oli niin harvinainen Somerolla, että

moottorin hyrinän kuultuaan ihmiset
juoksivat tienviereen katsomaan
maantien aavelaivaa, "hevosetoint
kulkuvärkkii". Pelonsekaisella kunni-

oituksella, joka veti vertojaan ensimmaisia ihmiskäden tuottamia sateUiit-

teja katselevien kummastukselle, arvelliin, kenen ajokista oli kysymys.
Useasti toteamus päätyijoko "Avikin
herraan",

"Lonksoon

neuvokseen"

(maanviljelysneuvos Waldemar Saguliniin) tai Raadelman vieressä sijainneesta

verstaasta

nahkaesiliina

edessä tienposkeen juosseen nahkuri
Laineen tavallisen arvion mukaan:
"Se oli varmaan Lehtinen Salosi."

(Kauppaneuvos Lehtinen oli seudun
ensimmäisiäautoilijoita.)
Käytännön syistä kuorma-autot
yleistyivät liikenteessä melko nopeasti
1920-luvulla. Talosen Taata hylkäsi
"hevospdin"j'a rupesi ajelemaan postia ja rahtia kuorma-autolla Jokioisten asemalta,ja Someron Osuuskauppa hankki myös kuorma-auton 1920luvun alussa. Kauden uranuurtajia liikenteen alalla oli kauppias Kustaa
Korvenoja, joka ajeli ensin kuonnaautoa ja aloitti sitten linja-autoliikenteen ajamalla Somerolta Saloon
Kuusjoen kautta. Vuonna 1927 rupe-

sivat Otto Laukkarisen linja-autot
ajamaan Somerolta Turkuun ja Helsinkiin, ja vuodesta 1928 lähtien tuli
Lauri Suutelan punaisista linja-autoista tuttu näky Someron maanteillä.
Näin alkoi uusi vaihe pitäjän koske-

kyl mei tääjo nähtiinki", johon toinen ehätti vastaamaan: "Äläperhana,
d meitin täsäviäl passa lähteet; nääs,
täsätullee juur pian se paikka, kun se
likka paiskaa hammeen korviis ja
sätkyttää sääriis!" Sankarien takana

luksessa muuhun maailmaan.

sattui istumaan kolmas somerolainen,

Vaikka nuo ensimmäiset "linjapillit" auton korin ympäri kulkevine
puupenkkeineen olivat nykysilmällä
katsottuina melko primitiivisiä, merkitsi niiden ilmestyminen vain muuta-

joka - paikkakuntalaistcn riemuksi
- kertoi tapahtumasta.
Linja-autoliikenteen alkuaikoina
"kuskeist" tuli matkustavan yleisön
ystäviä,jotka suorittivat asiakkailleen
ostoksia kaupungeissa, ja Helsingin
linja-autoaseman lähellä olevasta
Hankkijan liikkeestätuotiin kriittisinä

man tunnin kestävää Turun tai Hel-

singin matkaa. Matkan nopeus tosin
riippui paljon "kelist". Talven lumikinokset saattoivat pakottaa miespuoliset matkustajat ulos autostaja "lapjon
katteen" ja jääkelillä hejoutuivat useasti lykkäämään vallankin "ylämäkkee Rantalan notkos".

Kehnot maantiet pitivät linja-autqjea ajonopeudet melko pienissä lukemissa, mutta autolla ajelu tuntui
"hevospelin" jälkeen niin huimalta,

aitoina

monta

60
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sähkö-, LVI- ja kodintekniikan myynti

Someron Sähkö Oy
Jukolantie 2, p. 748 5888
RTV- ja kodinkonehuolto, sähköasennus

CD .

Someron Huoltomestarit Oy

^Daan

Joensuuntie 42, p. 748 7255

puh. 748 5443

tuntenut Salmisen Oskua.
Henkilökohtaisesti Osku merkitsi

minulle joulun, lapsuusvuosieni suuren kohokohdan, tuloa hänen tuodessaan monena vuonna tätiniJokioisten

asemalta joulun viettoon Somerolle.
Koska Osku tunsi vanhat "kundit",

mäistä "linjapiilireissuaan": "Kyl mei
mentiin sit lujjaa, kovvaa niät; airanseipäät vaav vilkaatti piilin akkunan
ohitten, ekkäs sää niit ols lukkeet
voinu!" "Kaupunkireisu" tehtiin niinkin kevytmielisistä syistä Salon tai

auton oven avattuaan: "Jouluputti
tullee!" veljeni sovitellessa tädin joululahjoja pullistelevaa matkalaukkua
potkukelkkaan.

HYVÄÄ

Kirja on usein
ystävälle paras
lahja.

JOULUA
TOIVOTTAA
^

taiassa, ja sen jälkeen mentiin vielä
"eläviin kuvviin", silloiseen huvieläman uutuuteen. Aikainen ylösnousi!
ja touhuntäyteinen päivä tekivät isännät unisiksi ja taidettiin siinä ottaa
pienet nokoset pimeässä kinosalissa.
Kun filmi oli alkamassa uudelleen

minen.

tuollaiseen non-stop tyyliin, totesi toinen isäntä: '"Mennään pois jo vaan,

Kerran syysaikaan eräs ukko pysäytti "piilin" Somemiemellä haluten

ONNEKASTA JOULUA

^

Vaikka 1930-luku toikin muka-

naan pitkät "linjapiilit", pehmeät istuimet ja univormuihin puetut "kuskit"ja rahastajatytöt, pysyi matkustelevän yleisön asenne melko epävirallisena. Auto pysäytettiin missä tahansa
nostamalla "kanna" pystyyn tien vieressä,jolloin kyytiin saattoi tulla vanha mummo "kotitekoiselt saipjolt
tuaksahtava tyykiesliina eres" haluten
mennä Palikaisten Leppäkorpeen ja
kysäisten kaivellessaan kyytirahaa
"esliinan taskusi": "Paljonks se sit
o?... Niin ain, se onki sit tyyreempi
kuv viime laakil!" Toisinaan taas pysäyttämisen syynä oli paketin lähettä-

Pörssiä", Turon hienoimmassa ravin-

AIÄ

9400-535 635

osaa. Tuskin oli somerolaista, joka ei

ilmoitti hän minulle eräänä vuonna

huolimatta "piäni punssi Hampurin

OY

Somero puh. 924-779 1347
ilta- ja viikonloppupäivystys

maatalouskoneen

että eräs somerolainen kuvaili ensim-

Turun markkinoille, eikä ollut ollenkaan harvinaista tavata muita somerolaisia noilla "reisufl".
Kerran kaksi somerolaisisäntää
oli Turun markkinoilla. Matkan kunniaksi oli ehkä nautittu kieltolaista

SV'syfSS
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Kirjakauppa
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Kaupungin Hotelli-Ravintola
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V
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Joulu tulee aina

Keskustan taksit
puh. 748 5030

apsuudestani muistan pienen
mustavalkoisen valokuvan isän

Hyvää -Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta

KIITÄMMEKAIKKIA YHTEISTYÖKUMPPANETTAMME JA TOIVOTAMME
HYVÄÄJOULUA SEKÄ MENESTYKSELLISTÄ^
UUTTA VUOTTA!

HYVÄÄJOULUA
TOIVOTTAA

Pienelle lytölle, joka tuota kuvaa
usein tutki, tuo joulukuusi tuntui jo-

KUKKAKESKUS

la sodassa sentään vähän joulua...
Muuten lapselle ajatus isästä sodassa
ja vieläjouluna, tuntui kovin surulliselta. Mieleeni nousi kuvia kylmästä
pakkasesta ja ulkoa kuuluvista sodan
äänistä.Ja siellä hankien keskellä isä

luruno:

Joensuuntie 47, 31400 Somero

Puhelin(924) 748 8030

]Y

El

puh. 748 5164

Telefax (924) 748 8029

Hyvää Joulua ja

vassa joukko vakavasilmäisiä nuoria
miehiä istuu harmaissa villapaidoissaan pienessä korsussa, jossain Aunuksen perukoilla. Harmaansävyisessä kuvassa on kuitenkin jotain valoisaa, jotain perin juhlallista. Kuvan
valaisee pieni joulukuusi miesten keskeliä. Sen oksilla on joku kiiltävä
koristekin.

^

Onnellista Uutta Vuotta

SOMERON

tenkin lohdulliselta. Olihan isällä siel-

Timo Kauppi
Joersuuntie 25, puh. 74S 53S5

Autopalvelu Lemberg Oy

Kukka - paras joululahja
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Autokorjaamo- ja maalaama
Ilpo Lemberg Ky

tuvan turvissa. Tuo vanha valokuva

kulkee kuitenkin aina sielussani ja
kertoo siitä, ettäjoulu tulee aina riippiimättä ulkoisista puitteista. Toisinaan ulkoista krääsääja tavaraa on
joulussamme aivan Uikaaja toisinaan
joulua juhlitaan ilman mitään ulkoisiämerkkejä.
Meidän Vapahtajamme syntymäjuhlaan parasta valmistautumista on
pysähtyminenja hiljentyminen. Joulu
itsessään on juhla, joka tulee vuosi
vuoden jälkeen, olimmepa me missä
hyvänsäja olivatpa olosuhteet millaiset hyvänsä. Jeesuksen syntymäpäivan vietto alkaa jokaisen omasta sydämestä, sen kummempia juhlahuoneistoja siihen ei tarvita. Siitä kertoo
myös kahdeksanvuotiaan Juhon jou-

Kampaamo
Leena Laine

valokuvienjoukossa. Seon piirtynyt mieleeni varsin tarkasti enkä
koskaan halua sitä unohtaakaan. Ku-

minua ei vielä ollut ja minä olen
saanut viettää jouluni sekä isän että
muiden rakkaiden kanssa punaisen

pienessä korsussa, jossa joulusta kertoi vain pieni joulukuusi ja juhlan
kunniaksi syöiy riisipuuro.
Noiden sotajoulujen
aikaan

Onpieni mökkivilpoisa
ja ikkunoista kalteva.
Vaikk' ei varaa humpuiuksiin,
niin aina varaa joubijuUm!"

Puh.
7485411
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