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Lapsuus

Synnyin 5 p:nä kesäkuuta 1910 Savon sydänmaan kylässä. Kylä oli nimeltään 
Kammolan kylä ja kuului Sulkavan pitäjään. Kastetilaisuudessa oli kirjoitettu 
kirkon kirjoihin nimekseni Toivo Evert. En tiedä mitä vanhempani toivoivat. 
Synnyin työläisperheen ensimmäisenä lapsena, joten olin vanhin yhdeksänpäisestä 
lapsiparvesta, joka tuli vanhemmillani olemaan. Äitini ja isäni olivat saman talon 
palvelusväkeä ja niin siinä oli tullut solmittua yhteinen ystävyys- ja 
avunantosopimus.

Isäni asui talon torpassa torpparina ja kävi talossa possakka-päiviä tekemässä. 
Äitini oli talon karjakko. Niin tuli karjapiiasta torpan pojan puoliso. Synnyin juuri 
siinä torpassa. Olimme asuneet siinä kolmisen vuotta, kun muutimme taloon, jossa 
äitini oli ollut karjakkona. Jostain minulle tuntemattomasta syystä oli tullut ero 
ukin ja mummin perheestä ja kotitorpasta. Pari vuotta asuimme Pettersonien 
talossa. Siellä asuessa syntyi veljeni (1.12 1912) ja sai nimekseen Oskari.

Olin kai siinä viiden vuoden ikäinen kun muutimme salotorppaan kuuden 
kilometrin päähän Sulkavan kirkolta. Taloon, johon torppa kuului, oli noin 
kilometrin matka. Muistan kuin hämärää unta, kun muuttokuorma tuli harmaan, 
hirsiseinäisen torpan pihaan.

Siinä torpassa vietin oikeastaan lapsuuteni vuodet, asuimmehan siinä liki 15 
vuotta. Vaikka olimmekin vain loisina, niin kuin Savossa silloin sanottiin ihmisiä 
jotka asuivat talollisten tönöissä ja suorittivat asunnon vuokran tekemällä 
työpossakkaa semmoiseen aikaan vuodesta, kun isäntä katsoi edullisimmaksi 
teettää.

Kuusi viikkoa tehtiin päivätyötä ja piti olla tuhat lyhdettä ruista leikattuna. Kaikki 
tämä oli tehtävä omassa muonassa. Eväät piti tuoda kotoa. Talosta sai vain työn ja 
sitä oli tehtävä lujasti. Isäntä piti hyvän huolen siitä, ettei possakkasakki liikoja 
laiskotellut.

Ja kyllä ne työt tuli silloin tehtyä, kun kaksikymmentä henkeä huhki heinäpellolla 
ja elonkorjuussa, vaikka traktoreista ei tiedetty, eikä ollut edes leikkuupuimureita. 
Ihmistyövoima oli halpaa ja sitä oli saatavilla kyllin, kun omaa tilaa vailla oleva 
työkansa asui siihen aikaan talollisten mailla, tai talon tuvan nurkassa.

Kuvailen lapsuuteni kotia. Ei se ollut liialla komeudella pilattu, eikä ollut liioin 
mitään ylellisyyksiä. Torppa oli nelinurkkainen vanha hirsitupa, mitoiltaan 6 m x 
6 m. Mökin toisessa päässä oli lautajatkos, jonka toisessa nurkassa oli ruokasuoja 
ja toinen puoli oli kylmää eteistä, eli porstupaa. Tuvassa oli leivinuuni ja hella 
yhdessä nurkassa. Kahdella seinällä oli pienet neliruutuiset, yksinkertaiset 
ikkunat. Ei ollut tuplalaseja eikä avautuvia ikkunoita.
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Ulkorakennuksina oli navetta kahdelle lehmälle, kaksi aittaa, heinäkorsu, 
perunakuoppa ja kaivo. Puutteita oli lapsenkin mielestä, kun ei ollut puuseetä, ei 
saunaa, eikä edes puuliiteriä, missä olisi halot kuivina kestäneet. Eikä ollut äidillä 
pyykkitupaa, jossa olisi pessyt pyykin.

Heti tänne salotorppaan tulomme jälkeen syntyi kolmas lapsi meidän perheeseen. 
(14.1.1915) Sain siskon, joka sai nimekseen Meeri. Niin tulikin minusta 
vakituinen lapsenpiika. Koska olin vanhin, sain hoitaa minusta nuorempaa 
veljeäni ja siskoani 

Tähän asuntoetuumme kuului polttopuu talon metsästä ja kahden lehmän 
laidunmaa. Luonnonniityltä sai tehdä heinää ja pari hehtoa perunaa peltoon. 
Kaalimaa oli mökin pihassa. Lehmien pito oli aivan välttämätöntä. Se oli 
lapsiperheen tuki ja turva.

Talo, jonka mailla lapsuuteni vietin, oli nimeltään Papinsalo. Talossakin oli suuri 
lapsilauma. Kahdeksan lasta, jotka olivat lapsuuteni aikaisia leikkikavereita. Ja 
hyvin tultiin toimeen. Ei meillä lapsilla ollut koskaan mitään riitaa, vaikka usein 
olimme talossa, tai talon lapset meillä leikkimässä. Kun aikuiset olivat kesän 
aikaan kauempana suoviljelyksillä heinänteossa ja viljankorjuussa, sain minä 
silloin tulla nuorempien lasten kanssa niin hyvin toimeen kuin osasin.

Oli siinä minulla huolta jo aivan tarpeeksi, kun oli alle vuoden vanha nuorin 
hoivattavani. Piti huolehtia ruoasta, pestä tuttipullot, vaihtaa kuivaa ylle, pestä 
pissa- ja kakkahousut. Olin saanut jo toisenkin siskon, Helmin (7.10.1917) ja nyt 
meitä oli jo neljä lasta. Äitini kun oli lapsirakas ja hyvä ihminen, kävi hakemassa 
Helsingistä vielä siskonsa tytön viidenneksi. Äidin sisko kun olisi joutunut 
palveluspaikassaan vaikeuksiin lapsen kanssa. Niin meitä oli yhteensä 5 lasta, kun 
serkkutyttö oli viides.

Isäni oli metsätyömies, tai oikeastaan sekatyömies. Teki mitä työtä milloinkin sai. 
Ja kyllä siinä piti isän rukkasensa muistaa ja työhön lähteä aamusta varhain iltaan 
myöhään. Muistan hämärästi sen ajan, kun oli mentävä possakkaan. Kesän aikaan 
lähtivät viideltä ja illalla kahdeksan jälkeen oli vasta päivä täysi.

En voi olla ihmettelemättä sen ajan ihmisiä. Muistan äidinkin työn paljouden. Hän 
nousi jo aamuyöstä lypsämään lehmät ja syöttämään sianporsaan, sitten hänen piti 
varata lapsille päivän ruoka. Usein oli jo aamusella leivät paistettu, kun läksi isän 
kanssa possakkaan. Ja olihan varattava eväs itsellekin. Ilta kahdeksan jälkeen 
kotona odotti viisi villiä, nälkäistä ja pesun tarpeessa olevaa tenavaa. Oli taas 
lehmien lypsy, ruoan laitto, astioiden pesu, lasten pyykin pesu, torpan siivous. 

Tällaista oli varsinkin kesällä. Tiedän millaista on köyhän elämä ja köyhän lapsen 
elämä. Se oli Ilman kaunisteluja, hurskas kurjuus. Mutta elämä on elämisen 
arvoista sittenkin. Ja koti on aina lapselle koti, rakkain paikka maailmassa. Sillä 
vaikka koti on köyhäkin, lapsuuden kodin muistot säilyvät läpi elämän. Ei niitä 
voi unohtaa.

Tämä salotorppa oli aivan metsän keskellä, pienet peltotilkut harmaan mökin 
ympärillä ja ihanat mansikka-ahot kaskiviljelyksien jäljiltä. Muistan vielä, kun 
näin viimeisen kasken hakkuun ja kasken polton lapsuusvuosina.
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Ja lähellä torppaa oli Saunalampi niminen lampi. Siellä olen ollut ensi kerran 
kalassa ahvenia onkimassa. Kesä-aika oli ihanaa aikaa lapsille. Ei palellut ulkona 
eikä tarvinnut olla aina sisällä, niin kuin usein talvisin, kun ei ollut kunnon 
jalkineita eikä lämpimiä vaatteita.

Eivät silloin saaneet äidit lapsilisiä, ei ollut perhelisiä, ei edes äitiyspakkauksia. 
Mutta pirttiviljelys tuotti hyviä tuloksia ja ihmiset avioituivat niin köyhät kuin 
rikkaatkin, vaikka ei saanut kodin perustamislainoja. Kovassa oli työläisperheen 
leipä silloin, jos lie nytkin, ainakin sille, joka sen joutui ottamaan metsästä. 
Keskitalvella oli lunta puolentoista metrin paksuudelta ja pakkasta 40 astetta, puu 
ja puunkuori kovassa jäässä. Tekee mieleni sanoa, että silloin oli myös leipä jäässä 
ja -jään takana.

Suomen raha oli kyllä kovaa valuuttaa. Rahalla sai, mutta raha oli tiukassa ja 
työpalkat pienet. Luulen, että silloin oli talollisilla kulta-aikaa. Eivät piikojen ja 
renkien palkat olleet suuret. Kunhan ruoan antoivat ja työvaatteet talosta. Liekö 
ollut kaikilla edes 1000 mk vuosipalkka, niin halpaa oli ihmistyövoiman käyttö 
siihen aikaan. 

Tavallisessa keskikokoisessa Savon maalaistaloudessa oli kolme piikaa ja renkiä, 
ja sitten possakan tekijät, joille ei tarvinnut edes ruokaa antaa. Sen sijaan 
työläisperheiden elintaso ei ollut korkea, eikä mitään tukiaisia tunnettu 
indeksikorotuksista puhumattakaan. Kyllä aika on paljon muuttunut niistä ajoista 
ja ihmiset myös. Sivistys ja kulttuuri kulkeneet eteenpäin ja tuonut parannuksia, 
jos lie tuonut pahennuksiakin.

Niin vuodet kuluivat ja pojalle kertyi ikää ja alkoi olla aika lähteä kouluun. Niinpä 
pääsin vakituisesta lapsenlikan virasta kun sain vapaata siitä talven ajaksi. Aloitin 
Sulkavan kirkolla ensin pitäjän tuvalla 4 viikon alakoulun ja sitten 
yläkansakouluun. Koulumatkaa kotoa kertyi 6 km.

Jos oli oikein pyry tai kova pakkanen, sain olla kirkolla yötäkin, mutta useimmin 
kuljin kotona. Jos oli suksikeli, niin silloin sivakoin jonkinlaisilla omatekoisilla 
suksen läpysköillä, muuten muuttamalla jalkaa toisen edelle. Se oli hyvää 
harjoitusta tulevaa elämää varten. 

Näin meni kolmisen talvea koulua käydessä. Tässä jäi vähän väliin Suomen ja 
jokaisen Suomen kansalaisen kohdalta ankeat ajat: Suomen vapaussota. En ollut 
silloin vielä iso mies, vain kahdeksan ikäinen pojan vekara. Eihän siellä salolla 
pieni poika sodasta muuta tiennyt kuin mitä kuuli kerrottavan. Ne kertomukset 
painuivat lapsen mieleen.

Sen muistan, kun kerran kehottivat isää lähtemään rintamalle sotaan. Isä ei ollut 
halukas lähtemään vaan sanoi, kukas sitten elättää viisi alaikäistä lasta, jos hänen 
huonosti käy. Äiti sai estetyksi rintamalle lähdön, niin ettei isän tarvinnut käydä 
kuin Sulkavan kirkolla siltavartiossa ja ampuma-aseen käyttöharjoituksissa. Sota 
kerkesi päättymään, ennen kuin ne miehet oli vähänkään koulutettu.

Suurin puute silloin oli leivästä, jota ei riittänyt edes lasten suihin. Usein saimme 
tyytyä pettuleipään, tai milloin oli vesisammalta tai ruumenia jumalanviljan 
jatkeena. Jos saikin perunaleipää, se oli herkkua. Entäs puhdas ruisleipä, se oli jo 
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juhlaa! Jos oli sunnuntaiaamuna iso ruisleipä pöydässä, kahdesta lehmästä saatua 
voita omasta takaa ja kokkopytty ja jos oli vielä jotain suolakalaa, -passasi siinä 
lasten syödä.

Olen sanonut omille lapsilleni, kun virnistelevät ruoalle, että työ ette ole nähneet 
niitä aikoja kun ei ollut ruokaa edes riittämiin. Elintarvikehuolto oli siihen aikaan 
melkein järjestämätön. Jos olisi ollut rahaa, salakaupasta olisi saanut, mutta 
köyhällä ei ollut maksaa 1000mk ruishehdosta.

Veljessodan päätyttyä elettiin taaskin rauhan vuosia. Ja äitini sai jälleen pienen 
tytön (Aune 18.8 1920), mutta se eli vain hetken aikaa. Vuoden päästä sain toisen 
veljeni (5.10 1921), Viljo nimisen. Minä olin kasvanut jo isoksi pojaksi. Olinhan 
(1922) jo 12 vuotta vanha.

Isäni oli saanut vakituisen työmaan Sulkavan silloiselta sahalta, Kojonen & K:ni 
Oy:tä, joka toimi Rauhaniemessä. Se oli 2 raaminen höyrysahalaitos ja kävi kahta 
vuoroa ja antoi työtä ja leipää monille kymmenille perheille ja Sulkavan kunnalle 
verotuloja. Meiltä oli sahalle matkaa kymmenen kilometriä suoraan, mutta kun oli 
rospuuttokeli, niin joutui kiertämään Alanteenlahden ja silloin oli viisitoista 
kilometriä.

Isä oli ollut jonkun aikaa töissä sahalla, kun pyysin häntä kysymään työtä 
minullekin. Täytin kesäkuussa 13 vuotta, kun pääsin lautatarhapuolen luuta- ja 
nutikkapojaksi. Tein mitä pystyin ja kyllä minusta olikin hauska tehdä työtä. Tein 
kait enemmän kuin olisi tuntimiehenä tarvinnut, koskapa kuulin aikuisten 
sanovan, että tuo poika vielä työllä tappaa itsensä jo nuorena.

Pääsin osastoni työnjohtajan suosioon, kun hän näki että teen työni huolellisesti ja 
täsmällisesti. Sain palkkaa 2,5 mk tunnille. Se oli enemmän kuin oli luvattu. Olin 
miestä mielestäni, kun sain ensimmäisen tilipussin yhtiön konttorista. Tiesin, että 
olen omalta osaltani helpottamassa isäni elatusvelvollisuustaakkaa ison perheen 
huoltajana. 

Olimme kortteeria noin 1 km päässä Vuoniemen torpassa koko sahalla olomme 
ajan ja kävimme vain pyhän aikaan kotona. Olin isän kanssa useamman vuoden 
siellä töissä. Isän täytyi kyllä keskikesän aikaan käydä talossa possakan teossa ja 
heinät oli niitettävä omille lehmille talveksi, vaan nyt ei enää tarvinnut tehdä 
velkaa, kun minä olin hankkimassa. 

Näinä keskikesän viikkoina oli perheen elatus minun hennoilla hartioillani. Vaan 
hyvin tulimme nyt toimeen. Minä yritin saada ylitöitä niin paljon kuin jaksoin 
tehdä. Työnjohtaja oli hyvä mies ja järjesti töitä. Kesällä lastausaikaan oli kimpin 
niputusta, taikka taapelin ”kattolautojen” taaplausta ym. Tilini oli aina vain 
suurempi.

Sahalla aloitettiin työt aamu kuudelta ja ensimmäisen vuoron työpäivä päättyi klo 
15 iltapäivällä. Olin ollut alussa lautatarhapuolella semmoisissa töissä, joissa ei 
joutunut koneiden kanssa tekemisiin ja sielläkin olin isän vastuulla. Jos olisi tullut 
jokin tapaturma, niin ei olisi vakuutusyhtiö siitä vastannut.

Kun aloin harjoittelun koneen apupoikana, tai olin pannuhuoneella, olin jo omalla 
vastuulla. Käsky oli, että jos tulee ammattien tarkastaja, (työtarkastaja) niin minun 
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on livistettävä pois koneitten luota Joka tapauksessa minusta työnteko oli hauskaa. 
Vaikka koulunkäynti loppui kansakouluun ja tiesin, että ei ole mitään 
mahdollisuutta käydä minkäänlaista ammattikoulua. Vanhimpana veljenä minun 
täytyi auttaa osaltani suuren perheen elättämisessä. Sillä nyt oli perhe yhä 
lisääntynyt. Sain siskon, Aino nimisen pienen palleron (8.3.1925).

Nyt saivat Oskari-veli ja sisko Meeri olla lapsenlikkoina, sillä minä olin jo iso 
mies ja useita vuosia käynyt isän toverina vakituisessa ansiotyössä. Olihan se 
hauska lähteä kahteen mieheen reput selässä ja viikon eväs repussa. Olin terve ja 
reipas miehen alku. Se kaikki oli hyvää harjoitusta tulevan elämän kohtaloihin. 
Köyhän lapsi se tulee oikein karaistua, kun joutuu kovaa kokemaan heti 
kynnyksen yli päästyään.

Nuoruus

Näin kuluivat vuodet sahalla. Se oli hauskaa työtä, joskin oli tiukkarajaiset 
työajat. Vaan sitten kävi niin, että (1925) tuli palkoista kiistaa työntekijöiden ja 
sahan johdon välillä. Seurauksena oli työseisokki, jota kesti useita kuukausia. 

Minun ja isän oli hakeuduttava metsätöihin, sillä meillä ei ollut varaa odottaa 
sahan käyntiin lähtöä. Kun työläiset julistivat lakon sahalla alkaneeksi, niin 
isännät laittoivat sahan remonttiin ja sitä kunnostettiin kauan ja sillä tavoin 
yritettiin saada työläisiä luopumaan vaatimuksistaan.

Viimein työt oli kuitenkin aloitettava ja työntekijät saivat palkankorotuksensa, 
mutta lakkoajalta yhtiö ei maksanut korvauksia palkanmenetyksestä. Niin lähtivät 
sahan pyörät taas pyörimään ja raamit halkomaan tukkeja. Meillekin tuli tieto, että 
pitäisi tulla töihin, vaan olimme jo kiintyneet vapaaseen metsätyöhön, jossa ei 
lakkoiltu.

Isä oli elämänsä aikana tehnyt kaikkea mahdollista, mitä vain puun kanssa 
metsässä tehdään ja oli sillä alalla ammattimies. Minä sain olla isän apupoikana ja 
sain häneltä opin metsäalan sekatyömieheksi. Kova työ ja vahva ruoka olivat 
hyviä ruumiillisen kunnon kasvattajia.

Olin kasvanut jo melkein miehen mittaiseksi ja raameiltani olin salskea 16-vuotias 
nuori mies. Niinpä aloin pistää kampoihin ikäisilleni ja kokoisilleni missä työssä 
vain. Olin tullut myös rippikouluikään. Sisäisesti olin hyvin herkkä ja kaino 
murrosikäinen nuorukainen ja punastelin helposti. Se oli sitä ihanaa ja viatonta 
nuoruuden aikaa se!

Mutta jo silloin omaksuin sellaisen vakavamman elämänkatsomuksen, josta oli 
minulle paljon turvaa joutuessani maailman turuille ja viettelyksiin. Niitähän ei 
varmaan puutu kenenkään nuoren ihmisen elämästä, kyllä sielun vihollinen pitää 
siitä asiasta huolen. Niin on ollut ainakin minun kohdallani. Usein olen langennut, 
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vaan olen saanut armon nousta jälleen. Tunnen huonouteni ja heikkouteni. 
Huonosti on käynyt, jos olen koettanut omin avuin selvitä

Kävin rippikoulun ja raamattukurssin samana keväänä. Näin olikin perustus 
laskettu minun tulevalle elämälleni. Äiti oli vakava kristitty ja hän koetti neuvoa 
sikäli kuin osasi, miten olla ja elää, kun joudumme lähtemään maailmalle ja 
taistelemaan olemassaolomme puolesta elämän myrskyävällä merellä. Eli elämään 
ihmisiksi ihmisten suuressa saatossa.

Jokainen yksilö taistelee oman taistelunsa ennen kuin on määränpäässään, missä 
saa laskea matkasauvansa ja käydä Herransa iloon, jos se on meille armosta suotu.
Niin alkoivat nuoruusvuodet kovasti työtä tehden. En vielä välittänyt huveista, 
olin liian lapsi niihin.

Oskari ja Meeri kävivät jo Sulkavan kirkolla kansakoulua ja minä kävin isän 
kanssa metsätöissä. Teimme mitä vain, mitä milloinkin oli tarjolla. Milloin oli 
motin tekoa, milloin pöllin tekoa.. Mutta parrun veisto oli parasta työtä, kun sitä 
vain oli saatavilla. Kun sitä sentään ei jokainen pystynyt tekemäänkään. Se oli 
kovaa hommaa. Vaati tekijältään hyvän ruumiillisen kunnon ja oli muutenkin 
ammattimiehen työtä.

Työmaita ei ollut aina heti kotinurkilla. Leipänsä joutui etsimään lähiympäristön 
pitäjistä. Voin mainita: esimerkiksi Rantasalmen, Säämingin, Ruokolahden, 
Puumalan, Juvan, Virtasalmen, Joroisen. Siinä sai olla monessa talossa kortteeria 
ja silmäillä monen talon tyttöjä, joskaan en liioin vielä paljon tytöistä piitannut. 
Olin nähnyt vähän liikaa pirttiviljelyksen tuloksia kotonani, siksi pelkäsin siihen 
aikaan naisia.

Torppa, jossa asuimme, alkoi käydä ahtaaksi, eihän ollut aina kolmeakaan vuotta, 
kun tuli taas uusi asukas vaatimaan elintilaa. Olin saanut taaskin veljen, Seemin. 
(28.12.1927) Hyvin vankka miehen alku. Ja kyllä hänestä sitten kasvoikin vauras 
mies.

Kauan olimme asuneet siinä samassa torpassa. Taisi isäntä jo pelätä, että nämä 
taitavat jäädä vallan perillisiksi. Oli siinä urakkaa käydä sellaisen lapsilauman 
kanssa kylvyssä kilometrin päässä talon saunassa. Ei ollut elämä helppoa. Mutta 
isäntä ei rakennuttanut saunaa ihan piruuttaan, vaikka olisi ollut varaa antaa 
ainakin saunahirret, kun talossa oli hyvää tukkimetsää ainakin 400 hehtaaria. 

Kannapa pienet lapset tuiskulla ja pakkasella kinoksien takaa naapurin saunaan 
liki 15-vuoden ajan joka lauantai-ilta. Eivät taitaisi nykyajan ihmiset tehdä 
sellaista rahtia, ei sitten millään. Meitä oli yksin lukien jo seitsemän perillistä 
kylvetettävänä. Täytyihän lapsia välillä viikkoa tuvassa saavissakin pestä. Kyllä 
köyhä saakin kaikkea kestää! 

On näin jäljestäpäin hauska ajatella miten edullisesti joka neliömetri tuvan 
lattiapinta-alasta oli käytössä. Hellan luona oli keittiö. Peränurkassa oli ruoka-, 
tupakka- että vieraspöytä, siis jonkinlainen ruokasali. Makuukammareina oli 
kahdella seinällä olevat laidasta vedettävät kaksi sänkyä. Toisessa nukkui isä ja 
äiti nuorimman lapsen kanssa ja isommat lapset toisessa, ellei sattunut vieraita 
olemaan. Ei ollut lasten sänkyjä erikseen, eikä lasten kammareita.
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Repakka vain vedettiin sängyn alta pienimmille tarpeen tullen ja siinä oli heti wc.
Samoin oli pesutuvan laita: Toi vaan pyykkisaavin pankon nurkalle ja kaatoi 
hellalta kuumaa vettä saaviin ja alkoi pestä pyykkiä. Eikö vain ollutkin 
käytännöllistä ja ihanaa?

Oskarikin oli jo kasvanut isoksi pojaksi ja saanut kansakoulun käytyä. Hänenkin 
oli aika aloittaa työnteko. Niin oli meitä nyt kolme miestä lähtemään töihin. 
Silloin oli saatavilla parhaiten tukin ajoa. Niinpä ostimme ensimmäisen hevosen. 
Isäukosta tuli hevosmies ja me olimme veljeni kanssa kaatomiehinä. Näin meillä 
oli oma porukka ja raha saatiin jäämään kotiin. 

Olin 19-vuotias, kun isä alkoi (1929) suunnitella poismuuttoa Papinsalon torpasta. 
Saimme tietää, että olisi myytävänä tila pitäjän perillä, Partalansaaressa. Vaan se 
oli vesimatkan takana eikä sinne ollut minkäänlaista tietä vielä silloin. Vene oli 
ainoa kulkuneuvo. 

Kävimme katsomassa taloa ja oli se siellä hyvin kauniilla paikalla lähellä 
Kulkemus järveä. Järvi kiersi ympäri Tonnaanniemessä sijaitsevan tilan maita. 
Tilan pinta-ala oli 42 h ja siitä viljelystä 5 h. Arvopuut oli hakattu käytännöllisesti 
katsoen kaikki. Taimistoa ja vähempiarvoista halkopuuta kyllä oli. 

Rakennukset olivat hyvin vanhoja pienen paikan rakennuksia. Entinenkin omistaja 
oli siinä velkaantunut vaikka oli myynyt metsän. Hän oli menettänyt metsärahat, 
samoin kuin pankista saamansa hypoteekkilainarahat ja niin meni talo lainan 
takausmiehille. He tarjottelivat sitä nyt meille.

Sellainen oli talo, kuin oli ostajatkin. Meillä ei liiemmin ollut rahaa millä maksaa 
talon hinta joka oli 42 000mk, eli 1000 mk hehtaarilta. Mutta Isäukko etsi 
takausmiehet ja otti kiinnelainan ja niin oli talo isäukon nimissä ja hän sai alkaa 
maksaa velan korkoja ja kuoletuksia.

Olihan meillä tosin omaa työvoimaa tekemään pienen tilan työt ja pari miestä 
jouti vieraankin työhön. Pakkokin oli joutaa. Mistäs sitä olisi rahaa saatu velka- ja 
veromaksuihin ja vielä piti riittää kauppaankin. Vaan vielä syntyi (10.5.1930) lisää 
työvoimaa kohta tähän taloon muutettuamme. Veljemme sai nimen Aarne 
Aleksanteri. Nyt meitä oli jo kahdeksan lasta. Me vanhimmat tosin olimme jo 
aikuisia. 

Olimme Oskarin kanssa melkein aina puutavarayhtiön töissä, milloin missäkin. 
Saimme vaihtaa työmaata usein. Aina kun jostakin savotta loppui, niin uusi oli 
heti saatava. Ja ainahan sitä sai, kun oli nuori ja terve ja pystyi siinä kuin mies 
toinenkin miehen reikään.

Olimme talvet tukkisavotoilla, isä hevosmiehenä ja me veljen kanssa 
kaatomiehinä. Hyvin kävi yhteistyö kolmen miehen ja hevosen voimin. Oli vielä 
sitä aikaa, kun oli työtä tekijöille. Ne ajat olivat iloista ja onnellista aikaa, joista on 
monta viatonta ja kaunista nuoruuden muistoa. Se oli sitä nuoruuden kulta-aikaa. 

Tutustuimme heti uuteen asuinympäristöömme ja naapureihin. Ihmiset siellä 
olivat ystävällisiä, rehellisiä ja ahkeria uurastajia. Luonto ja ympäröivät maisemat 
mitä ihanimmat, oikea maalaisidylli. Kyllä siellä kelpasi käen kukkua ja 
pikkulintujen laulaa
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Näinä aikoina olinkin jo sen ikäinen nuorukainen, että aloin kulkea toisten nuorten 
lailla huvitilaisuuksissa. Ei tosin ollut elokuvia eikä oopperaa. Pari kertaa talvessa 
oli maamiesseuran- ja nuorisoseuran iltamat ohjelmineen ja kesällä kesäjuhlat. 
Kesäiseen aikaan oli usein kyllä talkootansseja ja muutoinkin nuoriso kokoontui 
pyhäiltoina usein yksiin jonkin ison talon tupaan, jossa oli mukana ilon pidossa 
talon omaa nuorisoa. Aina keksittiin jotain seuraleikkiä, joka illan kuluessa päättyi 
piirileikkiin, tai jos oli viulunsoittaja mukana, niin hypättiin kansantanhuja.

Olin kutsuntaiässä oleva nuorukainen. Ja pian oli lähdettävä miesten tielle ja 
miesten kouluun sotaväkeen. Kesäkuun 12 pv 1931 klo 06.00 nousin junasta 
Käkisalmen rautatieasemalla. Siinä junassa tuli paljon Savon- ja pohjanmaankin 
poikia.

Ja kyllä oli komea ensimmäinen vastaanotto tämän pojan kohdalla. Oikein oli 
torvisoittokunta meitä kuin parempiakin herroja vastassa. Kun juna tyhjeni, niin 
eikös nämä järjestelynhaluiset herrat alkanut hihkua kuin jalopeurat, että neliriviin 
järjesty. Oli outoa kun ensi kertaa nähdessä ja tervetulleeksi toivotettaessa, aletaan 
heti komennella ja vieläpä sinutella. Vaan arvasimme heti, että täällä karjalassa 
tapa on sellainen, että heti aletaan sinutella. Noin vain suit ja sait.

Jotenkin meidät saatiin neliriviin järjestymään, mutta taisi olla vähiten sotilaallisin 
rivi, mitä milloinkaan on nähty. Siviilit päällä, matkasta väsyneinä, ja näyttipä 
väsymykseen osasyynä olleen liiallinen alkoholin nauttiminen, koska niin moni 
nuori mies pyki horjahtelemaan, vai lieneekö tullut junassa meritauti.

Kuului komento: ”Käännös oikeaan päin! Tahdissa mars!” Vaan kyllä minusta 
näytti, että meno oli paremminkin ilman tahtia mars Joka tapauksessa menimme 
jotenkuten soittokunnan jäljessä 1 komppanian eteen Käkisalmessa, jossa 
”herttainen” komppanian ”äiti” Otto Verner Hautakoski otti meidät avosylin 
vastaan ja toivotti kädestä pitäen mitä sydämellisimmin meidät tervetulleiksi tähän 
Suomen raskaaseen ja kunniakkaaseen jääkäripataljoonaan, turvaamaan Suomen 
tulevaisuutta ja isänmaan vapautta.

Se oli miehen puhetta ja syntyi jääkärivääpeli Hautakoskelta jos keltä, sillä hän oli 
armoitettu puhuja ja vielä parempi päiväkäskyjen pitäjä. Olihan hän 
ammattisotilas ja saanut peruskoulutuksensa Saksassa. Jälkikasvun kasvatus oli 
siis hyvissä käsissä. Myös komppanian päällikkö kapteeni Kuitunen ja 
pataljoonan komentaja eversti Sihvo olivat jääkäriupseereita ja kovaa porukkaa.

Kyllä se rekryyttiaika oli alussa outoa. Ensimmäisenä aamuna klo 06.00 
päivystäjä hihkaisi kämpän ovella, ”herätys, senkin kusipäät!” ja unet karisivat 
siinä silmänräpäyksessä. Nukuin alapetillä ja löin pääni yläpetin reunaan, niin että 
kuhmu nousi. 

Sinä päivänä vedettiin vielä siviilihousut jalkaan. Ensin oli aamuvoimistelu, sitten 
Vuoksen virtaan uimaan ja aamupesulle ja sitten teelle ruokasaliin.

Heti aamuteen jälkeen oli komppanian äidin oppitunti sotilaan käyttäytymisestä. 
Tottahan me vaikutimme liian epäsotilaallisilta. Näin saimme ensikokemuksia 
Suomen armeijasta. Klo 11.00 oli ruokailu ja klo 13.00 alkoi varusteiden jako. 
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Rättimikko oli sama nuori sotaherra apulaisineen, joka oli ollut meitä vastassa 
asemalla. Hän antoi ensin telttakankaan ja sitten alkoi sataa varustetta, niin että 
sillä tavaramäärällä olisi pystynyt aloittamaan sekatavarakaupan. Kyllä siinä 
hymy hyytyi alokkaalta ja silmät olivat kuin sarkanapit, kun varustekasa oli 
telttakankaan päällä röhjössä, että pitääkö tuo kaikki olla marssilla mukana ja 
mihin sellaisen kasan tauhkaa saa mahtumaan. 

Koetan muistella mitä siinä oli: telttakangas, 2 paria saappaita, jalkarättejä 4 paria, 
2 paria päällyshousuja, 4 paitaa, 4 alushousut, 2 puseroa, asetakki, 1 mantteli, 2 
äidin kultaa, 2 lakkia, 2 kokardia, 2 käsineet, 1 työpuku, 1 kenttäkeittoastia, 1 
kenttäpullo, 1 kenttämuki, 3 vaateripustinta, 1 kenkäharja, 1 vaateharja, 1 vyö, 1 
hammasharja. Mutta ei vielä mitään aseistukseen kuuluvaa. Se oli vielä asia 
erikseen.

Siinä olikin hikoilemista kerrakseen ennen kuin varusteet oli nätisti pinkassa 
pienessä kaapissa ja joka varusteessa oli oma varusmiesnumero. Minun numeroni 
oli 25. Tämän jälkeen alkoi toden teolla alokkaan kouluttaminen. Sitä piisasi 
sitten: suljettu neliriviin järjestys, tahdissa mars ja osasto seis ja poistukaa 
komentoja, sekä kunniantekoharjoitusta viemällä käsi päähineeseen ryhdikkäästi 
ohi käyden.

Kun kesäkuun kahdestoista astuimme palvelukseen, niin heti juhannuksena olivat 
kaksipäiväiset omaisten juhlat, jotka antoivat paljon työtä ja järjestelyjä. Oli 
havuköynnösten tekoa ja kokon pystytystä ja kasarmialueen siistimistä ja kuntoon 
laittoa.

Paljon oli siviilikansaa siellä armeijan omaisille järjestämässä juhlassa. Sitten 
saimmekin jo ”sotilaan morsiamet”, pistimet, kypärän, patruunalaukun, valloitus 
välineet, harjoituspatruunat, sekä puhdistusvälinepussin. Ensin annettiin opetusta 
morsiamen rakenteesta, sitten sen käsittelystä ja lopuksi hoito-ohjeet puhtaana 
pidosta, ettei morsian rupeaisi kovin punastelemaan.

Ja näin meistä ”muodottomista lihamöhkäleistä” alettiin muotoilla Suomen 
armeijan sotilaita, eli jääkäreitä. Vaan kyllä meissä oli työtä, ennen kuin sai 
jonkunlaisiakaan. Ei siinä aina päivä piisannut, vaan piti panna yökin jatkoksi. 

Etenkin oli muotia pitää pieniä lauluharjoitusmarsseja, siinä 20 km edestakaisin. 
Välillä käskettiin suutelemaan kallista isänmaata, että kusipäät oppisimme sitä 
paremmin rakastamaan. Maata jossa olimme saaneet kunnian syntyä ja varttua ja 
joka oli kutsunut meidät tälle miehen tielle. Ne olivat hyvin kasvattavia ja 
piristäviä laulutuokioita. Paremmin maistui ruoka ja uni, eikä ollut ikävä 
iltalomille.

Vaikka olinkin jo miehen mittainen ja ikäinen, olin vielä aivan mamman 
mölöpoika. En tiennyt naisista mitään. Siinä olin kehityksestä jäljessä. En 
tanssinut, en juuri ollut tottunut maistelemaan väkeviäkään, en polttanut, en 
pelannut.

Sain aikani kulumaan lukemalla ja joskus kävin elokuvissa ja pelastusarmeijan 
kokouksissa. Pojat nauroivat: ”kunhan ei käy niin, että joudut kahteen armeijaan 
yhtä aikaa.” Olihan siinä se riski, kun oli nuoria ja nättejä tyttöjä kalastelemassa 
uusia sotilaita pelastusarmeijan riveihin.
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Heinäkuun lopulla pääsin ensi kerran 12 vuorokauden kotilomalle. Olin 
kuntoisuuslomalle lähtevien joukossa, en tiedä mistä hyvästä. Niinpä pääsin aika 
vihreänä monnina kokeilemaan opittuja sotilastaitoja, mutta hyvinhän siitä 
selvisin. Tiesin sotilasarvot ja kunnianteot. 

Oli hauska olla kotona ja auttaa kotiväkeä heinänteossa. Äidillähän oli vuoden 
vanha poika hoidettavanaan, jo kahdeksas yksin lukien. Oli siinä lapsilaumaa 
yhdelle työmiehelle. Vaan jokapäiväinen leipä on luvattu antaa niin köyhille kuin 
rikkaillekin.

Vaan nyt oli tulossa Suomeen ankeat ajat ja työttömyys ennen näkemättömässä 
laajuudessaan, niin että puutavarayhtiötkin teettivät hyvin vähän töitä ja sen ihan 
nälkäpalkoilla. Minulla oli kyllä työtä ja talon ylöspito ja vielä vähän rahaakin. 
Kun sai päivän iltaan, niin oli tynnyrinpohjalle markka hankittu. Sitä pääsikin aina 
rahamieheksi kahden viikon tilin saatuaan.

Kun tulin lomalta kasarmille pojat sanoivat minua onnenpekaksi, kun minun ei 
ollut tarvinnut olla pitkällä kestävyysmarssilla mukana. 50 km marssi oli vienyt 
poikien jalat rakoille. Sain tietää, että olin aliupseerikouluun lähtevien luettelossa 
ja ottivatkin meidät erikseen koeharjoituksiin.

Kuulin, että palvelusaika jatkuu kouluun joutuneilla kolmella kuukaudella, enkä 
halunnut pidennettyä palvelusaikaa. Tiesin että minulla on vain yksi valttikortti 
kädessäni: en ollut kuulunut päivääkään suojeluskuntaan, vaan päinvastoin 
työväenyhdistykseen, joskin siihenkin vain nimellisesti. Olin varma, että riittää 
niitä sellaisiakin, joilla on sotilaallista innostusta ja jotka ovat vapaaehtoisia, kun 
vain saavat siihen tilaisuuden.

Kun olimme kentällä harjoittelemassa avoimen järjestyksen kertausta ja olimme 
tauolla, niin sanoin joukkueen johtajalle, luutnantti Vorsselille, etten ole halukas 
lähtemään aliupseerikouluun, jos vain voin anoa pois jäämistä. Hän kysyi syytä. 
Sanoin suoraan, että en ole sotahullu enkä aio jatkaa palvelusta, kun 
asevelvollisuusaika päättyy. Kysyin voisiko hän vaikuttaa komppanian 
päällikköön päätöksenteossa siihen suuntaan, että saisin jäädä koulusta pois. 

Kapteeni Kuitunen oli saanut asian tietoonsa. Kun olimme tupakkatauolla, hän 
kutsui minut puhutteluun ja kysyi minkä syyn perusteella kieltäydyn lähtemästä 
kouluun. Vastasin: ”Herra kapteeni, en minä kieltäydy, jos määrätään, mutta jos 
saan lausua oman mielipiteeni, niin toistan vielä, että en ole sotahullu, enkä 
ajattele sotilasuraa tulevaisuuden tehtävänä. Enkä ole kuulunut päivääkään 
vapaaehtoiseen maanpuolustusjärjestöön, siis suojelukuntaan.” (Siihen aikaan se 
oli hyvin tärkeä kysymys)

Sanoin vielä: ”Herra kapteeni, täällä on monia jotka ovat vapaaehtoisia lähtemään 
kouluun, jos vain saavat tilaisuuden ja jotka ovat jo pikkupojasta olleet innokkaita 
sotilaita suojeluskunnan riveistä ja ovat niin ollen jo melkoisia ammattisotilaita.” 
Komppanian kapteeni kysyi onko minulla poliittinen katsantokanta, kun en halua 
kouluun? Vastasin: ” Ei ole, herra kapteeni. En ole poliitikko, enkä aio siksi 
tullakaan. Olen rauhan aatteen mies periaatteesta ja haluan tehdä rauhantöitä 
kaikessa hiljaisuudessa.”
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Sotamies Toivo Auvinen Käkisalmen JP 1 komp1931. Taru Kankkusen arkisto

Valatilaisuus Käkisalmen torilla 1932. Pertti Kankkusen arkisto
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Joukkojen katselmus Käkisalmen torilla 1933. Pertti Kankkusen arkisto

Sotilaspoikia Käkisalmessa 1933. Pertti Kankkusen arkisto
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En uskonut tuolloin, että tätä pientä Suomen maata ja kansaa mikään uhkaisi, tai 
että jossakin saatettaisiin hautoa sotasuunnitelmia. Vaan kahdeksan vuotta kun 
elettiin eteenpäin, niin sitten jo uskoin toisin. 

Kun tupakkatauko loppui, erosimme herra kapteenin kanssa hyvinä ystävinä. Hän 
sanoi ilmoittavansa muutaman päivän päästä tarkemmin voinko jäädä hänen 
komppaniaansa. Sanoin vielä, että olen herra kapteenille kiitollinen, jos saan jäädä 
1 komppaniaan ja palvella kunnialla lakimääräisen palvelusaikani. Ja niin siinä 
sitten kävikin, että sain jäädä komppaniaan ja palvelin moitteettomasti ilman 
iltalomakieltoja, tai ylimääräisiä vartiovuoroja tai wc-päivystystä. 

Vääpeli Hautakoskella olikin tapana sanoa, että 1 komppanian pitää tosiaan olla 1 
komppania kaikessa hyvässä, mutta ei arestireissuissa. Ja sellainen meidän 
komppaniamme olikin: kuuluisa päiväkäskyistään ja kurinalaisuudestaan ja 
hyvässä maineessa. Erityistä painoa pantiin pitkille kestävyysmarsseille ja tarkka-
ammunnalle.

Koska olimme jo vanhempaa ikäluokkaa, niin kovapanosammuntoja 
ampumaradalla oli usein ja siinä oli kapteeni Kuitunen vaativa herra, sillä hän oli 
itse hyvä ampuja ja vaati sitä myös asevelvollisilta. Vieläpä hän hermojen 
rauhoittamiseksi antoi kahden tunnin pakollisen petilepokomennuksen 
ruokatunnin aikaan, että sen jälkeen saattoi levollisesti keskittyä ampumiseen. 

Pidin kovasti esimiehistäni. He olivat kovia miehiä ja hyviä kouluttajia jokainen. 
Kun kunnolla palveli, niin he antoivat kyllä tunnustuksen hyvin suoritetusta 
tehtävästä. Upseeriston, aliupseeriston ja miehistön suhteet olivat hyvät ja 
kitkattomat. Toveri- eli asevelihenki oli varuskunnassa hyvä ja meidän 
komppaniassamme mitä parhain.

Muuten niinä aikoina oli kansan keskuudessa ikäviä välikohtauksia ja 
muilutuksia, joita järjesti muuan pieni ryhmä, joka nimitti itseään isänmaalliseksi 
kansanliikkeeksi, lyhenteellä: I.K.L. Se oli vähällä saada kapinan luonteen, jota 
nimitettiinkin Mäntsälän kapinaksi. Silloin oltiin varuskunnassakin 
hälytysvalmiudessa ja vartiointia lisättiin ja tiukennettiin. Oli jonkinlainen 
sähköinen tunnelma kuin ukkosilman aikaan. Vaan siihen se jäi, kun Ukko-Pekka 
rauhoitteli kansannousun miehiä ja jokainen palasi kuokkimaan omalle 
konnulleen ja rauha ja rakkaus vallitsivat taas armaassa isänmaassa. 

Vaan sitten alkoi lamakausi painaa raskaana ja suurin työttömyys, mitä siihen asti 
Suomen kansa oli kokenut. Se oli mies, joka vielä sai työtä ja perheelleen 
toimeentuloa. En ollut uskoa, kun velimies kirjoitti sinä talvena 1932 kahden 
miehen ja hevosen päiväansion olleen vain noin 40mk kovasta työstä, tukin ajosta.

Kuulin kuinka nuoret terveet miehet, jotka olivat olleet päivän työssä, tulivat 
illalla syömään kansan keittiöön, joita oli järjestetty seurakunnan ja kunnan 
toimesta. Oli se aikaa sekin!

Kulkureita, aivan riskejä nuoria miehiä vaelteli maanteillä vailla työtä ja ruokaa. 
Ehkä ei kaikilla ollut työhalujakaan, vaikka joku olisi tarjonnutkin työtä. Toiset 
ehkä kulki ja vietti kulkurin elämää enemmänkin seikkailun halusta ja emäntiä 
katselemassa.
Niinpä sitten toukokuussa laulettiin viimeisen kerran: Pianhan se loppuu se 
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rekryyttiaika, eihän se kauan kestä. Silloin me kuljemme vapaina, eikä vartija 
portilla estä. Ja niin saimme vetää prässätyt siviilihousut jalkaan. Saimme 
sotilaspassit ja matkalitterat.

Sain sotilaspassin kiitettävillä arvosanoilla. Sotilaallinen kehitys oli arvosanalla 
hyvä, sillä en halunnut kehittyäkään ammattisotilaaksi. Erikoiskoulutus: P.K. 
Ampuja. Se tulisi olemaan sota-aikainen tehtäväni, jos joskus sotatorvet soisivat. 
Vaan Luoja varjele maatamme ja kansaamme sodasta ja veritöistä! Enkä osannut 
silloin edes uneksiakaan sellaisesta.

Muistan viimeisen siviilinlähtö ammunnan jälkeen kenraalimajuri Harald 
Öhquistin pitämän pienen puhuttelun. Hän sanoi näin: ”Jos pojat vielä kerran 
joudutte sotaan ja vihollisen kanssa silmätyksin, niin avoimessa tulitaistelussa on 
teidän keski-ikänne seitsemän minuuttia.” Se oli saatu selville ensimmäisen 
maailmansodan menetysten perusteella. Ei siis luvattu kovin pitkää ikää eikä 
vanhuuden eläkettä. Vaan hulluahan olisi ollut ruveta kantamaan murhetta 
olemattomista ja tulemattomista asioista, päivä kerrallaan, huolet aikanaan.

Tulin kotiin 30. toukokuuta 1932. Ja sitten olikin taas kysymyksenä, mistä saisi 
töitä. Kaikki olivat kuin yhteisestä sopimuksesta lopettaneet työn teettämisen, jopa 
suuret puutavarayhtiöt. Ja palkkaakaan ei tarvinnut kysyä, sai melkein maksaa, jos 
sai jotain tehdäkseen. 

Kaupat olivat kaikkea tavaraa täynnään, ei tavarasta ollut puutetta, mutta rahaa ei 
saanut mistään. Rahalaitokset lopettivat luotonannon, eivätkä vekselitkään 
kelvanneet pankkeihin, vaikka olisi saanut niihin minkälaiset nimet tahansa. 
Pankit alkoivat ahdistaa velallisiaan ja sanoa lainoja irti.

Silloin alkoi olla nimismiehillä töitä pitäessään pakkohuutokauppoja, eli 
vasaramarkkinoita, niin kuin niitä kansan kielellä kutsuttiin. Kävi niinkin hullusti, 
että perintötiloja meni pakkomyyntiin ja sitä tietä kulansseille.

Niinä aikoina alkoi isäkin joutua rahasta tiukalle. Kyseli töitä, vaan ei niitä ollut, 
vaikka oli kevät aika, kesäkuun alkupäivät parhaimmillaan. Sain eräältä isännältä 
halon tekoa. Hän teetti niitä kotitarpeiksi, vaan ei se ollut hääviä hommaa, vain 
4,50mk motilta. Kun ahkerana oli ja kuusi mottia teki päivässä, niin leipärahat 
siitäkin hankki. Tein niitä heinäntekoon asti, vaan sitten olin mieluummin 
heinäpellolla, kuin metsässä syötättämässä itikoilla itseäni.

Kesällä olin auttamassa naapuritalon emäntääkin hänen kesätöissään, kun emäntä 
laittoi tytöt kysymään minua töihin. Siinä talossa oli kolme naista, vaan ei yhtään 
miestä. Aikaisemmin heillä oli vävykin kuulunut perhevahvuuteen, vaan kun ei 
ollut tullut toimeen neljän naisen kanssa, niin oli lähtenyt ja vienyt yhden tyttäristä 
mennessään. Oli ostanut oman talon.

Kyllähän siinä naapuritalossa hyvänä pidettiin. Emäntä kerkesi esittelemään 
yhteistyötä pidemmäksikin aikaa.  Huomasin, että hän alkoi katsastella minua 
vävykseen, vaan kun en ollut siinä iässä, että olisin sellaisia suunnitellut ja halusin 
olla vielä vapaa nuori mies, niin en ottanut niitä emännän juttuja kovin vakavasti. 
Ja olihan minulla kyllin tietämistä kotimökissä ja isäni perheessä.

Niin meni sekin kesä iloineen ja suruineen. Tuli syksy ja syksyä seurasi talvi. 
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Talven tultua hakeuduimme taas metsäsavotoille. Sain tukkipalstan erään Saimaan 
rantatalon metsästä. Enso Gutzeit oli ostanut 5000 tukkirunkoa ja siinä meillä 
menikin koko talvi samassa savotassa.

Olin silloin mies parhaassa nuoruuden kukoistuksessa ja mieskunnossa ja niin oli 
jo velimieskin. Olimme raisun puoleisia metsätyömiehiä, joilta työ kävi kuin 
tanssi. Siellä oli ajattajana (jakomiehenä) hauska, lihava pappa, sellainen toista 
satakiloinen keijukainen. Iltapäivisin hän aina uupui. Tultuaan palstalle hän 
viskasi tukkisakset ja mittakepin maahan ja sanoi, että jatkakaa ihmeessä, hän 
pitää tupakkatauon. 

Oli paksut hanget ja mies oli koko päivän tarponut puita jakamassa, ei ihme jos 
alkoi väsyttää. Hän katseli meidän vaivattomia ripeitä liikkeitä sen talven ja 
maaliskuussa hän sanoi, että tarvitsisi pari tuollaista nuorta riuskaa miestä 
lastaussakkiin kesän ajaksi. Hän oli kesän aikana lastaussakin ukko herra, eli ukko 
Jussi, niin kuin häntä nimitettiin.

Olimme samassa talossa sen talven kortteeria ja siinä tulimme tutuiksi. Siinä 
talossa oli myös sirkeäsilmäisiä kauniita tyttöjä ja joskus iltasilla oli pientä 
tyynysotaa, mutta siihen se jäi. Emme olleet riiuureissulla. Olimme tosi työssä ja 
likat oli sivuasia, joskin aina jonkin sanan vaihdoimmekin.

Mutta talvi kului hauskoissa merkeissä ja talven jälkeen koitti kevät. Kun Saimaa 
alkoi vapautua jääkahleistaan, saimme postissa kutsun saapua Laitaatsiltaan 
varustautumaan vesille lähtöä varten. Oli valmistauduttava ainakin kuuden 
kuukauden oloon lastauspaikoilla.

Porukkaamme kuului lastauttaja ja neljä nuorta ja riuskaa kärrääjää. Saman verran 
latojia, joskin he olivat naisia tai nuoria poikia. Lisäksi emäntä, joka huolehti 
meidän ruokapuolestamme ja hyvinvoinnista. Työ oli kovaa, siinä ei paljon leikki 
lämmittänyt, sillä oli urakkapalkka. Kuutiometrimaksu oli 4,60mk 
sylilatomisineen.

Oli se alussa käydä työksi se sellainen hevostyö. Työtahtia näytti pari kaveria, 
jotka olivat jo tottuneita entisiä lastaussakin miehiä. Itse en ollut aikaisemmin 
tehnyt paljon kärräystöitä, joskin olin isän kanssa ollut lastaamassa tervahöyryjä ja 
silloinkin kyllä pistettiin parrua pykälään ja kannettiin laivaan. Olin silloin ollut 
19v. 

Mutta nyt oli koko kesän työnä puristaa kärrin aisoja ja työntää kuormia kuin 
hevoset. Se ero vain, että hevoset vetää halkokuormia eivätkä työnnä. Opin 
kuitenkin pian siihenkin hommaan, sillä olinhan vankka mies ja jaksoin silloin 
siinä kuin mies toinenkin.

Työparikseni sattui oikein reilu jätkä, jolta opin kaikki tarvittavat työtavat ja 
meiltä kävi työ. Hän oli alussa tottuneempi ja oikea sisupussi tekemään työtä. Kun 
viikon päästä saimme ensimmäisen tilin, se oli jaettava lastausparin kesken. 
Sanoin etten huoli toista puolta, koska en vielä alussa osannut ajaa yhtä isoilla 
kuormilla ja ehkä useammin sattui kuorma kaatumaankin vasta-alkajalta. Vaan 
kaveri sanoi, että pian sinä siihen opit ja sitten voi hän jäädä huonommaksi, kun 
olin häntä suurempikokoinen mies.
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En ole koskaan sen reilumpaa työkaveria tavannut. Olin kolme kesää työparina 
saman kaverin kanssa eikä sanaakaan riitaa ollut työssä. Ainoastaan vapaa-ajan 
vietosta emme aina olleet yhtä mieltä. Hän oli tottunut käyttämään aika runsaasti 
alkoholia ja minä en paljoakaan. En ollut kyllä aivan raivoraitis, ryypyn tai pari 
otin seurassa, vaan en ruvennut juopottelemaan.

Siinä olikin pahin probleema koko porukassa, kun joskus meni juhlimiseksi sen 
viinan kanssa pyhän aikaan ja maanantaina olin ainoa joka pystyi aloittamaan työt 
kello kuusi aamulla. Kiire oli, sillä proomut piti saada lastattua ajallaan. Työ ensin 
ja sitten vasta huvi, oli kyllä tunnuslauseemme

Se oli muuten reilua ja hauskaa aikaa. Saimme kierrellä pitkin Saimaan vesistöjä 
ja käydä monessa lahdessa, niemessä ja saaressa, missä vain Enso Gutzeitin 
pirssipaikkoja ja puutavaravarastoja oli. Kyllä siinä tuli monen talon saunassa 
kylvettyä ja monen talon tyttären lypsämää maitoa ostettua.

Joka ilta oli lähdettävä etsimään maitoa, jos vain taloja oli lähettyvillä. Useinhan 
emäntä kävi itse. Vaan kun iltasilla oli vapaata, niin kävimme kyllä itsekin, 
etenkin saunareissuilla. Saimme samalla muutkin ostokset tehtyä kuten voin, 
perunat, leivän ja piimän.

Ensimmäisenä kesänä oli lastauttajan, eli työnjohtajan rouva emäntänä aina 
elokuun alkuun asti. Sitten alkoivat koulut ja hän lähti tyttärineen Savonlinnaan. 
Tytär oli lukemassa ylioppilaaksi ja oli jo sivu keskikoulun. Hän oli ollut isänsä ja 
äitinsä kanssa kesävieraana meillä lastaussakissa. Hän oli sellainen hauska tytön 
vekkuli jätkien sakissa.

Niin hän lähti sitten kouluun ja laivalle tuli uusi emäntä. Olin kerran tai kahdesti 
nähnyt tämän uuden emännän keväällä Laitaatsillassa, kun hän toi velimiehilleen 
päiväkahvit, Laitaatsillan tyttöjä kun oli ja koko suku oli laivamiehiä ja laivurin 
tytär oli itsekin. 

Kun hän tuli iloisena ja reippaana lastauslankkua myöten laivaan ja huusi ”Hei!” 
kuin vanhoille tutuille, niin kuin suurin osa olikin hänelle ennestään tuttuja, niin 
sanoin työparilleni aivan leikilläni, että tuo on minun, jos sillä ei ole viittä entistä. 
Kaveri iski silmää ja sanoi, että pidä vain varasi! Hänellä ei liene yhtään entistä!

En osannut kuvitellakaan, että puolentoista vuoden perästä soivat minulle ja tälle 
emäntätytölle todellakin yhteiset hääkellot ja meille alkoi kappale yhteistä matkaa 
kaikkine iloineen ja suruineen.

Siitä on pitkä aika ja paljon on tapahtunut asioita, joista kerron myöhemmin. Sain 
hyvän elämänkumppanin. Hän on saanut kestää kaikki, sillä olen joutunut 
myöhemmin kokemaan tämän maailman kovuutta ja ankaruutta. Mutta elämämme 
on ollut sittenkin elämisen arvoista ja sisältörikasta elämää.

Aloimme sinä kesänä 1933 seurustella ja meistä tuli hyvät toverit. Tunsimme 
kuuluvamme sukulaissieluihin ja kiinnyimme aina vain enemmän toisiimme.

Tuli syksy ja tulimme talvehtimaan taas laivastoasemalle. Tyttöni jäi kotiinsa ja 
minä palasin kotipahaseeni, josta käsin olimme ahkerassa kirjeenvaihdossa. 
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Läksin kauaksi savottatöihin Ruokolahden pitäjään ja harvoin saimme tavata 
toisiamme. Mutta kulkihan kirjeet postissa, niin että yhteys säilyi.

Näin meni tämäkin talvi ja koitti uusi kevät. Kun palasin kesätöihin 
laivastoasemalle Laitaatsiltaan, tapasin taas tyttöni ja kävin hänen kotonaankin. 
Hän oli päässyt töihin ompeluliikkeeseen ja siirtynyt ompelualalle, eikä niin ollen 
lähtenyt enää kesäksi laivoihin.

Minä pestauduin samaan lastaussakkiin, missä olin ollut edellisenäkin kesänä. 
Olin oppinut pitämään siitä reilusta ja kovasta ruumiillisesta työstä, joka edellytti 
hyvää fyysistä kuntoa. Ja hankekin oli parempaa kuin olisi metsätöissä hankkinut.
Paiskittiin töitä aamu kuudesta joskus iltakymmeneen asti, niin että latojatytöt 
väsyivät ja itku pääsi niiltä, että koska te väsytte ja pistätte kärryt seisomaan.

Koko kesän työnsimme näin halkoja proomuun ja hyvinhän työaika meni, mutta 
en tiedä mikä minuun oli mennyt, kun kesä ei ollut yhtä hauska kuin oli ollut 
edellinen. Ei huvittanut lähteä mihinkään huvituksiin, vaikka ainahan niitä oli 
jossakin iltamia ja tansseja, vaan en niistä liioin välittänyt. Toiset kiusasi, että 
kyllähän se tiedetään ketä sinä ikävöit. Nauroin vain ja sanoin äitiä olevan ikävä.

Kaverit ryyppäsivät vapaa-aikanaan aika runsaasti, vaan minä en pitänyt 
tarpeellisena alkoholinkäyttöäkään. Jos mistä, niin siitä meidän työsakissa oli 
erimielisyyttä. Jäin säästöissä vähän paremmalle puolelle kuin toiset, koska en 
elänyt niin tuhlaavaisesti. Se kävi toisille vähän kateeksikin.

Sama työ, sama palkka, samat mahdollisuuden jokaisella, vaan he elivät liian 
reilua elämää ja pistivät kurkusta alas hankkeensa, etenkin kun viivyimme 
sellaisilla paikoilla kuin esimerkiksi Rutalassa, lähellä Lappeenrantaa. Sinne 
sopivat jätkäpoikien rahat, jos ei osannut pitää varaansa.

Olin ahkerassa kirjeenvaihdossa tyttöni kanssa ja kesän aikaan huomasin, että olin 
kuin olinkin rakastunut häneen. Oli syyskuun puoliväli ja Savonlinnassa oli 
markkinat. Otin lomaa ja lähdin huvittelemaan. Sain tavata Katrini ja teimme 
tulevaisuuden suunnitelmia, joskaan niistä ei vielä ollut mitään varmaa.

Kun palasin laivalle kaikki luulivat, että oli käynyt jo kihlojen ostossa, vaan emme 
vielä silloin ostaneet. Lokakuun lopulla, kun tulimme taas talvisatamaan, 
päätimme jo kihlauspäivämme ja se oli 25.11.1934, tyttöni syntymäpäivä. Ja 
aikanaan se päivä koitti, että olimme kihloissa ja aloimme tehdä toden teolla 
yhteisen pesän suunnitelmia, vaan ei meillä ollut siinä mitään kiirettä.

19



Vanhaa Savonlinnaa. Jorma Mutikaisen arkisto

Toivo Evert Auvisen ja Katri Elisabet Karppisen kihlakuva 25.11.1934.
 Irma Toivosen arkisto
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Miehuus

Tulin taaskin talveksi kotiin. Isäni oli joutunut luopumaan talopahasestamme 
Tonnaanniemellä. Perhe oli suuri. Se oli kasvanut yhdeksänlapsiseksi Aune 
nimisen siskon synnyttyä edellisenä talvena. (31.1.1934; vanhempani olivat 
antaneet hänelle saman nimen kuin oli ollut elokuussa 1920 kuolleella siskolla.) 
Lapset kasvoivat ja leipää meni paljon enemmän. Viiden hehtaarin peltotilkuista ei 
piisannut leipää 11 henkiselle perheelle. Metsää ei ollut. Puusto oli taimistoa ja 
aivan nuorta metsää.

Isä oli muuttanut arentimieheksi Kaartilanniemeen. Olihan siinä peltoa 12,5 
hehtaaria. Joskin asuinrakennus oli palanut ja oli tehtävä uusi. Siinä paikka muutti 
omistajaa avioliiton kautta, kun talon tytär oli mennyt naimisiin erään liikemiehen 
kanssa ja vävystä tullut tilan isäntä. Hän vei kuitenkin rouvansa omalle 
kotitilalleen, kun siellä puolestaan oli emännän paikka vapaana. Rouvan kotitilan 
vuokrasi isäni ja olikin siinä vuokraviljelijänä 20 vuotta.

Olin taaskin metsätöissä ja kevättalvella kaadettiin uuden asuinrakennuksen hirret. 
Kolmannelta osalta piti vuokramiehenkin osallistua rakennustöihin.

Sinä keväänä 1935 meidät vihittiin pienin juhlallisuuksin vaimoni kotona, sillä nyt 
hän oli vaimoni! Mutta meidän piti jäädä koko kesäksi maihin auttamaan isääni 
saamaan asuinrakennus valmiiksi ja se oli huono kesä vasta alkaneelle avioliitolle. 
Työtä sai kyllä tehdä, vaan ei saanut rahaa ja sitä olisi tarvittu omiinkin ostoksiin. 

Saimme syksyllä uuden asuinrakennuksen valmiiksi ja muutimme väliaikaisesta 
asunnosta naapurin kamarista uuden talon yhteen kamariin. Vaan pian huomasin, 
että se oli erehdys. Elämä kävi kylästä tulleelle vaimolle siinä aivan 
sietämättömäksi. 

Asuimme siinä kuitenkin kevättalvelle asti, vaan siinä oli liian monta miestä ja 
liian monta mieltä. Siksi yhtenä iltana pistäydyin salmen yli naapuriin Leinoseen 
ja kysyin asuntoa. Sain heti tilavan kamarin. Otin toisesta naapurista hevosen ja 
muutimme heti kylälle asumaan.

Soitin Laitaatsiltaan entiselle työnjohtajalle ja saimme lähteä vaimon kanssa 
seuraavana keväänä yhdessä hankkeeseen. Vaimoni sai emännän paikan ja minä 
kärrääjän. Kärräsin nuoren aviomiehen innolla, sillä rahasta oli tarvis, kun kotia 
aloitti ja kun oltiin molemmat köyhiä. Meillä molemmilla oli vain kaksi paria 
terveitä käsiä. Rahaa tuli sen verran, minkä hartiapankista irti sai. 

Silloin jaksoi. Ne olivat niitä onnen vuosia ja nuoruuden aikoja, joita nyt vain 
haikeudella muistelen. Vaimoni piti hyvää huolta ruokapuolesta ja minä olin jo 
tottunut lastausjätkä. Tein työtä kuin jouten, vaikka se olikin hikistä ja pölyistä ja 

kourat pyrki tulemaan känsäisiksi ja nahka oli kuin parkittua rasvanahkaa, tosiaan, 
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oikein rasvanahkainen työmies!

Näin saimme vaimon kanssa kokoon vähän rahaa, jolla saatoimme ostaa 
huonekalut ja muuta kaikkein tärkeintä talouskalustoa. Niinpä elimme onnellisena 
syksyllä pienessä pesässämme. Oikein oli hauska tulla kotiin, kun tiesi että siellä 
odotettiin, eikä ollut riitaa, niin kuin usein oli ollut lapsuudenkodissani. Eikä 
ihme, jos siellä hermot oli kireänä vanhemmilla, kun oli niin paljon lapsia. 
Suotakoon se heille anteeksi.

Leinosessa oli oikein mukava asua, he olivat sopeutuvia ihmisiä ja Leinonen oli 
mukava työkaveri. Olimme joskus porukan töissä. Nyt suunnittelin taas talven 
ansioita ja ostin hevosen. Läksin pinotavaran ajoon Juvan ja Sulkavan rajalle 
Ritomäkeen, puuliikemies Eero Jaatiselle, jonka töissä olinkin sitten koko talven. 
Pyhän aikaan vain tulin kotiin vaimoni luokse, mutta viikon hän joutui olemaan 
aina yksin.

Näin meni tämäkin 1937 talvi ja tuli huhtikuun viides päivä. Saimme 
ensimmäisen lapsemme Savonlinnan silloisella synnytyslaitoksella. Tyttäremme 
sai nimen Lea Marjatta. Nyt olin jo isä. Oli uusi elämys ruveta isänä seuraamaan 
oman lapsen kehitystä.

Nyt en halunnutkaan lähteä enää vesille ja jättää vaimoani ja tytärtäni kotiin. Siksi 
jäin maihin ja tein mitä töitä tahansa, mitä sinä kesänä milloinkin sattui olemaan. 
Tein niloropsia, kaivoin metsäojia, kuokin suota ym. sellaista

Elokuussa jouduin kertausharjoituksiin Uttiin kertaamaan sotaväessä opittuja 
aakkosia ja kyllähän siellä yksi pamppu piti jyrisevän puheen, kuinka idästä uhkaa 
ukkospilvet eikä tiedä koska jyrähtää ja alkaa salamoida.

Syksyllä menin Eero Jaatiselle töihin. Hän alkoi ehdotella, että muuttaisimme 
Hyypiölahteen. Hän antoi pienen mökin asuttavaksi aivan talon läheltä. Jaatisilla 
oli sellainen iso tila ja isäntä enemmän puutavara-alan liikemies kuin 
maanviljelijä. Hyvä siinä oli asua. Työtä oli ympäri vuoden samassa talossa ja 
samalla isännällä. Hän oli suurmaanomistaja. Lienee ollut parhaimpaan aikaan 
2000 hehtaaria tilan pinta-ala. 

Olimme koko talven kuorma-auton kanssa ajossa aina Heinäveden- ja Leppävirran 
pitäjässä asti ja kesällä ajoimme kotosalla, kun oli suuri navettarakennuksen teko 
siihen taloon ja se antoi paljon omaa ajoa kuten hiekkaa, sementtiä, puuta ja 
rautaa. 

Sinä kesänä 1938 oli jo jotain outoa, kuin sodan pelkoa ilmassa. Eikä ihme, sillä 
Saksa oli varustautunut ja päättänyt laajentaa alueitaan, jos onnistuisi saamaan 
joitain aluevaltauksia uhkauksillaan. Se oli alkua yleiseen toiseen 
maailmansotaan.

Seuraavana syksynä 1939, kun aina oli hälyttäviä tietoja sanomalehtien palstoilla 
maailman tilanteesta, oli jotain outoa aavistelua jo itse kunkin mielessä. Oli kuin 
olisi ollut palaneen ruudin käryä ilmassa. Suomessakin alkoi ensin kahvin ja 
sokerin säännöstely ja siitä se sitten kiristyi koskemaan kaikkea, mitä ihmiset ja 
eläimet elääkseen tarvitsivat. 
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Sitten alkoi Karjalan kannaksella linnoitustyöt ja olihan ne olleet vireillä jo koko 
kesän, joten jotain oli idästä päin pelättävissä vihollisuuksia. Vaan en osannut 
vieläkään uskoa, että Suomi joutuu niin pian sotanäyttämöksi. Kyllähän sitä 
kantautui kaikenlaista huhua rapakon takaa ja Suomenkin sanomalehdet kirjoitteli 
hyvin halventavasti usein naapurimaista, vaan se kait oli sen ajan henki.

Olen aina ollut lojaali rauhan aatteen mies, eikä minua ole paljon kiinnostanut 
maailman politiikka. Olen oppinut elämään aina pienellä paikalla ja myös pienellä 
palkalla. Niinpä olimme Katri vaimoni ja pienen Lea tyttäreni kanssa yhä vain 
vuokralaisina toisen torpassa. Työssä kävin aamusta varhain iltaan myöhään. 

Silloin lokakuussa olin Huhtisaaressa halon teossa. Tein siinä kahdeksan mottia 
päivässä ja kyllä iltasilla maittoi sekä ruoka että uni. Olin onnellinen kun sain 
tehdä työtä rauhassa, vaikka työ olikin niin halpa-arvoista

Ei sitä kansanmies tiennyt, eikä ymmärtänyt, mistä johtui että Suomen ja suuren 
Neuvostoliiton välit olivat jotenkin kireät. Ei ollut kanssakäymistä, eikä liioin 
kauppa- tai ystävyyssuhteita, niin kuin tulisi kahden naapurimaan välillä olla, jos 
kerran halutaan hoitaa hyviä ja ystävällisiä naapurisuhteita.

Toisaalta aika oli silloin kohtalaisen hyvää sekä työnantajille, että työmiehille. 
Työtä oli riittämiin, tosin työpalkat ei olleet kummoiset. Niinpä mitään säästöjä ei 
työmies pystynyt kerryttämään sinäkään aikana. Mutta kohtuullisesti eli ja elätti 
työmieskin perheensä säännöstelystä huolimatta. Koskapa tällainen sekatyömies 
olisi oppinut vaatimaan korkeaa elintasoa.

Talvisotaan lähtö

Täytyy vain sanoa, että voi pyhä yksinkertaisuus! Anna työmiehen kaikki kestää! 
Lokakuun päivät olivat lyhyitä. Kiirettä siinä sai pitää, jos hakkasi kahdeksan 
mottia päivässä. Ei siinä joutanut paljon piippuun pistämään.

Valkeni 17 pvä. Illansuussa olin tehnyt urakkani ja soutelin tyytyväisenä 
kotimökille, jossa odottivat vaimo ja Lea tyttö, isän silmäterä. Syötiin, kuten 
tavallisesti metsästä tultua ja juotiin iltakahvit. Silloin oli vielä kahvia. En muista 
oliko saunailtakin, niin että kylvyn jälkeen oltiin nukkumassa kaikessa rauhassa. 

Vaan sinä yönä alkoivat rauhattomat ja suoraan sanottuna unettomat yöt. Lienee 
ollut kello 24, kun kuului oveen hiljainen koputus. En osannut oikein aavistaa, 
mistä johtui moinen yörauhan häiritseminen. Menin hiljaa ovelle, etteivät toiset 
heräisi.

Tunsin tulijan, hänhän oli naapurin miehiä. Ei hän sisään tullut eikä siinä montaa 
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sanaa vaihdettu. Ojensi vain pienen valkean kortin ja sanoi, että näin ovat nyt 
asiat. Ei siinä selityksiä tarvittu. Oli vain määräys: sinne ja silloin, lyhyintä tietä ja 
nopeinta ajoneuvoa käyttäen. Kokoontumispaikka oli Sulkavan suojeluskuntatalo. 
Tehtävänä oli lähtö ylimääräisiin kertausharjoituksiin ja määränpää oli 
tuntematon?

Ei oikein tullut enää uni sinä yönä sen enempää minun kuin vaimonkaan silmään. 
Nyt oli tullut jotain outoa ja ennen kokematonta huolta ja murhetta mökkiin, jos 
niin voi sanoa. Ainoastaan Lea tyttösemme nukkui lapsen autuasta ja huoletonta 
unta.

Valkeni seuraava aamuhämärä. Nakkasin repun selkääni ja läksin tuntemattomaan 
työhön, jota en ollut vielä aikaisemmin tehnyt. Sinne jäivät saha ja kirves entiselle 
työmaalle. Ne työaseet eivät nykyisessä savotassa riittäisi. Ehkäpä siltä tulisi 
työkaaveet, joka antaisi työnkin. 

Kävelin maantietä kirkolle kahdeksantoista kilometriä ja menin suojeluskunnan 
talolle. Siellä oli koossa jo komppanian vahvuus miehiä, jotka olivat saaneet 
nahkalapun, eli käskykortin. Pian läksimme marssien ilman tahtia mars suuntana 
Savonlinna.

Kävelimme Kallislahteen, jossa oli Seurojen talolla ruokailu. Yöpyminen oli 
järjestetty Kallislahden kansakoululle. Seuraavana päivänä kävelimme 
Savonlinnaan ja olimme perillä Puistokadun kansakoululla iltapäivällä klo 14 
maissa. Siinä majapaikassa viivyimme ainakin neljä yötä

Seuraavana päivänä saimme vähäiset varusteet, mitä valtiolla oli reserviläisille 
jakaa. Ei kait kaikille riittänyt kuin vyö ja kokardi. Se kotoa lähtö jäi monen 
miehen ja isän viimeiseksi lähdöksi. Moni tuotiin kylmänä ja silvottuna 
kotikirkkomaan multiin. Mutta moni hävisi ja sai tuntemattoman leposijan siellä 
jossakin Karjalan korvessa taistellessaan kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta.

Kun varusteiden jako alkoi, heti me huomattiin, että vaate- ja jalkinevarusteita ei 
piisaa likikään kaikille. Komppanian vääpelinä oli tuttu mies ja lapsuuden toveri 
ja sain sentään asetakin, lakin, villapaidan, vyön ja kokardin. Kumijalkineet 
minulla oli jo omasta takaa.

Menin torille ja ostin saapassukat. Niinpä, kun vedin omat saapashousut ja 
saappaat jalkaan ja armeijan takin, vyön ja lakin kokardeineen, muistutin aika 
paljon Suomen armeijan sotilasta. Sellainen sekasikiö oli reservisotamies 
talvisodassa.

Seuraavana päivänä läksimme marssille halki kaupungin Tallisaarelle päin. 
Kävimme hakemassa sotilaan morsiamet. Omahan oli pitänyt jättää kotiin ”kukkia 
kastelemaan” ja lapsia ”piiskaamaan”.

Sain nyt vastuksikseni suomalaisen pikakiväärin ja lähitaisteluaseen, 
valloitusvälineen, eli vesurin. Apulainen sai kannettavakseen kiväärin pistimen ja 
lapion. Lisäksi tuli vielä leipälaukku, kypärä, kaasunaamari, lipaslaukut, 
keittoastiat, ja selkäreppu. Lumipuvun ja sukset saisimme sitten joskus 
tulevaisuudessa.
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Mutta moni sai valkoisen, huonosti maalatun ruumisarkun, toiset taas ikuisen 
vamman, kuka lievemmän kuka vaikeamman. Siinäpä olivat sitten varusteet. 
Ammuksia saimme niin paljon kuin jaksoimme kantaa. Siitä huomasimme, että oli 
tarkoitus pitää kovapanosammuntoja näissä ylimääräisissä kertausharjoituksissa. 
Kävimme myös kaasukellarissa kokeilemassa kaasunaamarien kuntoa.

Sitten valkenikin päivä jolloin marssimme Savonlinnan rautatieasemalle junaan 
lastausta varten. Härkävaunujono siellä jo odotti kuljetusta kohti tuntematonta 
tulevaisuutta. Olimme aika sotaisen näköisiä. Tyttöjä oli kerääntynyt kadun 
varsille katselemaan ja moni näkyi pyyhkineen silmiään. En tiedä mitä lienee 
heillä ollut mielessä, mutta sen tiedän mitä meillä oli mielessä. Katselimme 
kotikaupungin näkymiä sillä silmällä, että saatamme nähdä ne viimeisen kerran. 

Pian olimme junassa ja juna jyskytteli pois Savonlinnasta suuntana Karjala. Kun 
olimme majoittuneet mukavasti makuulavitsoille pohtien siinä kuka mitäkin tästä 
ylimääräisestä kertausharjoitusmatkasta, sanoin vain, että moni tuodaan tältä 
reissulta jalat edellä kotiin. Pojat kieltelivät, että älä ala maalata piruja seinille ja 
ole noin pessimistinen, ja ettei tämä ole kuin kahden viikon manööverireissu 
mukamas. Siihen mennessä kaikki neuvottelut olisivat muka jo ohi. Sanoin siihen, 
että perästä kuluu, sanoi torventekijä.

Juna jyskytteli eteenpäin raskaasti huohottaen ja me vetelimme unia. Joku lauleli 
vielä asevelvollisuusajoilta tuttua laulua: Valtion tallissa on sellainen ruuna, että 
kyllä se juosta jaksaa.

Seuraavana päivänä puolen päivän aikaan juna seisahtui eräälle Karjalan 
salorautatieasemalle Raikonkoskelle. Saimme oikoa luitamme ja nousta junasta 
pois kaikkine varusteinemme. Hernesoppa oli matkalla kiehunut mukavasti, sillä 
kyllä junissakin kenttäkeittiöt höyrysivät. 

Söimme tukevan aterian Karjalan maaperällä. Se oli ensimmäinen sota-
ateriamme. Ei ollut enää kaksia lautasia eikä juomalaseja. Eikä enää nukuttaisi 
sängyssä kaksien lakanoitten välissä. Eihän se näin jätkäpojalle outoa ollut, kun 
oli tottunut nukkumaan yönsä jos missä, toinen käsi päänalusena ja toinen 
peitteenä, vaan toista se lienee ollut herraspoikien.

Siinä sitten järjestyttiin marssikuntoon ja matka rajalle päin alkoi. Emme 
silloinkaan vielä tienneet mihin meitä viedään. Sen kait tiesi vain pataljoonan 
komentaja, jolla oli lähin määräämisvalta. Marssimme iltaan asti ja illan 
hämärtyessä saavuimme erääseen suistamolaiseen karjalakylään ja ohitimme sen. 

Tulimme pienelle järvenrantakankaalle noin kilometrin päähän kylästä. Saimme 
laskea kantamukset selästä ja ryhtyä teltan pystytykseen. Tähän tuli ensimmäinen 
majoitusalue meidän komppanialle ja siinä olimmekin liki pitäen pari viikkoa. 
Koetimme laittaa olomme mahdollisimman mukavaksi. Tutustuimme tuon Maisun 
kylän asukkaisiin ja emännät paistoivat pullaa ja keittivät meille kahvia. Saunat 
lämpisivät ahkerasti. Lieneekö koskaan siinä kylässä niin ahkerasti kylvetty kuin 
nyt, kun tuli pataljoonan verran vieraita.

Meillä oli usein ampumaharjoituksia. Olihan pelko, mitä sitten seuraa, jos 
rauhanneuvottelijat epäonnistuvat Remlissä? Se oli päivän polttavin kysymys. 
Eikä aiheetta, sillä olihan pienen Suomen kohtalo vaakalaudalla: Ollako enää 
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muutaman kuukauden perästä, vai eikö olla? Suurvallat rupesivat näyttämään 
mahtiaan ja antamaan uhkavaatimuksiaan pienille ja aseellisesti heikoille 
naapureilleen. Siinä ei tunnettu sääliä. Maailman pahuuden tähden meistä itse 
kukin oli nyt täällä. Ja siltä ei näy sota ja veriset vaatteet koskaan loppuvan. 
Milloin ihmiskunta viisastuu!

Maisun kylästä lähdettyämme marssimme Ahvenlammin saloon. Siellä 
rakensimme joitain esikuntakorsuja ja tietöitä teimme myös, raivaten huoltotietä 
saloille. Meillä ei ollut saunaa. Kun oli marraskuu ja lammet jäässä, ei voinut 
peseytyä missään. 

Vaan olihan työvoimaa, yksi joukkue siis kaivamaan rinteeseen monttua, toinen 
veistämään puunrungoista lautoja ovea ja istuinlauteita varten ja kolmas joukkue 
uunikiviä kantamaan. Niin tehtiin päivässä hyvä, sisään lämpiävä 
maakuoppasauna kylpykuntoon.

Iltasilla oli sauna jo kuuma ja hyvät löylyt ja kyllä piisasi kylpijöitäkin. 
Saunapataa ei ollut, mutta kylmää vettä sai lammista ja kodaspensaasta 
(katajapensas) taiteltiin tuoreet vastat. Vieläkö suurempaa nautintoa ihminen 
tarvitsee?

Se oli elämys, josta vain jätkä ja rintamamies osasi oikein nauttia. Oli suloista 
kiehauttaa kenttäpakissa saunakahvit kylvyn jälkeen ja sitten saunalämpimänä 
oikaista teltan lattialle puhtaiden kuusenhavujen päälle nukkumaan selkäreppu 
höyhentyynynä pään alla ja Suomen armeijan mantteli oivallisena lakanana 
sotilaan kenttävuoteella. Vieruskaverin mantteli levitettiin vielä yhteiseksi 
untuvatäkiksi ja niin oli niin ihana olla, että herrat eivät osaa uneksiakaan 
kääntyillessään” epämukavissa” ensimmäisen luokan hotellivuoteissaan.

Ja vielä kun oli hiljainen ja kaino morsiankin vierellä, joka ei häirinnyt jos ei sitä 
häiritty. Mutta jos tuota olisi sattunut unipäissään sormeilemaan, olisi se saattanut 
kiukustua ja herättänyt naapuriteltankin miehet, sillä sellainen se on, se 
suomalainen P. K.

Tästä Ahvenlammin korvesta siirryimme töihin Uomaalle, jossa olimme viikon 
verran. Sitten taas alkoi marssi Uuksuun, Uuksujärven rannalla olevaan 
samannimiseen kylään. Täällä teimme tien muun muassa partiopoikaopistoon 
Nujakkalinnaan. 

Siellä meillä oli pienet juhlat. Olimme tavanneet Maisun kylässä hauskan ja 
hassun kaverin, Maisun Miitrein. (Dimitri Taronen) Hän oli näyttänyt 
meille harakanpesää muistuttavaa huvilaansa, jonka lähellä oli myös 
keskeneräinen voimalaitos ym. vähän lapsellista touhua. Talviasuntona hänellä oli 
maakuoppasauna ja kaivo oli saunan lauteen alla. Eihän siinä vesi jäätynyt, sen 
kun otti suoraan kipolla kaivosta kylpiessä. 

Vaan se oli vasta hauska katsella, kun ukko tanssi ripaskaa, niin että pitkä tukka ja 
parta liehuivat. Ei ollut koskaan ajanut partaansa ja ei liioin tukkaansakaan. Hän 
oli ulkonäöltään kuin erakkomunkki.
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Maisun-Miitrei oli omalaatuinen mies Suistamon Maisulan kylästä. Hänen oikea 
nimensä oli Dimitri Davidanpoika Taronen. Miitrei osasi hauskuuttaa ihmisiä, eli 
oli sen ajan Spede.

Taronen oli syntynyt 1861 ja hänen äitinsä, s. Suistamon Hodjalassa v. 1837,
oli runonlaulaja.

Kerrotaan Miitreillä olleen kolmekin hattua päässään, mutta sitä viimeistä ei 
sanonut nostavansa kuin presidentille. Miitrei oli myös kirjoituttanut 
evakkopaikastaan Vesannolta kirjeen presidentille; "Täällä ei metsän puut humise 
eigä linduset laula kuin Maizulas. Kägöigi kargiest kukahteloo. Kylän ainoa 
obraza on minun kaglassa". Presidentti kävi häntä tapaamassa ja kutsui Miitrein 
kylään ja Miitrei kävi vastavierailulla Linnassa. Maisun Miitrei kuoli 26.6.1940 
perheettömänä. 

Julia Kostiainen/ Rajamme Vartija lehti 1941 
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Uuksussa olimme osittain sisämajoituksessa, jonka laadun saimme itse valita. 
Ensin asuimme sisäänlämpiävässä savusaunassa ja toisessa kylässä riihessä. Oli 
niissä kyllä lämmin.

Olimme marraskuun lopulla ja talvi alkoi tehdä tuloaan, mutta rahkasuot ja nevat 
eivät olleet vielä oikein jäätyneet. Muistan huvittavan tapauksen. Pyysimme ostaa 
polttopuita talon isänniltä. Sanoivat ettei heillä ole myydä ja neuvoivat menemään 
metsähallituksen metsään 10 km päähän. Olihan siellä saloa kahdeksankymmentä 
kilometriä, vaan se oli aapasoiden takana ja eihän sinne päässyt kuin pitkospuita 
myöten. Jos luiskahti pitkospuilta, oli vyötäisiä myöten rahkasuossa. Sieltä 
nevojen takaa kävimme kantaen polttopuun, niin kauan kunnes suo kantoi hevosta 
ja sai hakea puukuormia hevosilla. Mutta kyllä niillä saloilla riitti kuivaa 
kelohonkaa.

Uuksualta siirryimme Käsnäselkään, varmistukseen lähelle rajaa. Oli 29. 
marraskuuta. Lunta oli parikymmentä senttiä ja tuli pakkasyö ja ikimuistettava 
seuraava päivä. Kun heräsimme marraskuun viimeisenä aamuna, etumaastosta 
kuului kranaattitulta ja konekiväärien papatusta. Nyt ei ollut leikkiä enää tämä 
harjoitus. Sota oli tosi asia ja hymyt hyytyivät useamman kasvoilta.

Miehillä oli asetakkiensa hihoissa suojeluskuntamerkkejä ja he alkoivat repiä niitä 
pois. Muistan eräänkin kaverin joka sanoi, että jos tältä reissulta elävänä palaan, ei 
sarkatakki ole tämän koommin tämän pojan selässä. Naurahdin vain, että nytpä on 
tullut hyvä tilaisuus näyttää mihin ammattisotilas pystyy, kun tällainen 
epäsotilaallinen reserviläinenkin joutuu liemeen.

Oli mitä oli; paljon on ollut porua Suomen sotilaan purnaamisesta, vaan ei meillä 
ollut liiemmälti sellainen muotina. Vapaan maan kansalaisena rintamamiehelläkin 
on oikeus sanoa mielipiteensä. Mutta missään ei niin paljon vaadita ihmiseltä kuin 
sodassa. Siellä joutuu mies venymään aivan liikaa, monta kertaa yli inhimillisen 
kestorajan.

Emme joutuneet kuitenkaan vielä tulitaisteluun venäläisten kanssa siellä jossakin 
Käsnäselän suunnassa, missä olimme etuvartioasemissa. Siellä oli rajajoukot 
ottamassa vastaan rajanylittäjää. Me saimme käskyn siirtyä takaisin Ylä-Uuksulle 
ja siellä olikin sitten pataljoona valmiina marssille lähtöä varten. Suuntana oli 
Loimola.

Nyt tiesimme meidän vuoromme tulleen olla todenteolla isänmaan vartiossa. 
Tähän asti en itsekään ollut uskonut sotaan. Nyt se oli tosi asia. Siinä ei enää 
armoa tunnettu eikä pyydetty.

Marssi Kollaalle oli raskas. Siviilikansaa tuli vastaan. Heillä oli kuormissa ja 
kantamuksina kaikkea, mitä vain kiireessä oli ehtinyt mukaan ottaa. Oli se surkea 
näky. Karja mölisi, lapset itkivät ja vanhukset kulkivat väsyneenä horjuen. Naiset 
ajoivat lehmikarjojaan eteenpäin tietämättä minne, kunhan vain pois 
sotatantereelta, ja miksi kaikki tämä? -maailman pahuuden tähden!

Saimme jo matkalla ensiterveiset sodasta, kun Suojärveltä tuli pari autoa vastaan. 
Sairasambulanssi toi pois haavoittuneita. Kuorma-auto puolestaan kuljetti hiljaisia 
poikia lähetettäväksi kotipuolen multiin. He olivat tehtävänsä täyttäneet. Tuli 
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mieleen kumpi lienee meidän osamme, kun se hetki lyö.
Vihollishävittäjät koettivat häiritä marssiamme jo ennen Loimolaa. Olivat 
huomanneet apua olevan tulossa rintamalle. Neljäntenä päivänä joulukuuta 
olimme Loimolan ja Kollaan välimaastossa yötä. Siinä saimme lisävarusteiksi 
sukset ja valkoiset lumipuvut ja täyden sota-aikaisen ammustäydennyksen. Lisäksi 
neuvoja ja ohjeita, joita tulimme heti tarvitsemaan käytännössä. Olimmehan 
tulleet jo kranaattitulen ylettyville.

Siinä meitä tuli tervehtimään oman pitäjän porukkaa, Kevyt osasto 12, joka jo oli 
ollut vastaiskussa suojärvellä. Kuulimme, että yksi sulkavalainen, (Kalle 
Eerikäinen), oli joutunut ensimmäisenä antamaan kaikkensa isänmaan vapauden 
puolesta.

Viidennen päivän aamuhämärissä saavutimme Kollaanjärvi- ja Kollaanjoki-linjan. 
Alkoi kiireinen asemien kaivu järven rantapenkereeseen. Jokilinjalta oli 
kaadettava metsää pois noin 300 metrin murros etumaastoon. Teimme kiireellä 
varustelutöitä, sillä vihollinen lähestyi uhkaavasti. 

Tiedusteluretkellä Piits´ojalla sattui pieni vikahälytys, joka oli aiheuttaa 
aikamoisen pakokauhun. Vihollinen aikoi käyttää hyökkäysvaunuja ja niihin 
tottumattomat puolustajat joutui ensin shokkitilaan ja sitten pakokauhun valtaan. 
Mutta puolustus lujittui taas pian. Jokainen täytti annetun tehtävänsä vähin 
purnauksin.

JR. 34 oli parhaillaan tulessa vastaten Suojärven suunnalla puolustuksesta, 
apunaan Kevyt osasto 12. Kaivauduimme kuumeisesti Kollaanjärven 
rantapenkereeseen. Olimme kranaattitulen alla, mutta emme vielä nähneet 
vihollista. Konekiväärituli joka lauloi usein, oli vielä kauempana. Kollaa oli 
silloin melkein koskematonta kuusikkoa ja kauniita mäntykankaita. Kollaan järvi 
on pitkä, kapea järvi, josta laskee pieni puropahanen, Kollaanjoki.

Olimme koko yön kaivamissamme asemissa ja yö oli aivan hiljainen. Jossakin 
korppi raakkui ja rääkyi, kuin jotain outoa ennustaen. Joskus lävähti tykin 
suuliekki ja kranaatti lähestyi ulisten asemiamme kohti, vaan se oli sellaista haja-
ammuntaa. Joku konekiväärisarja aina silloin tällöin rikkoi yön rauhan ja 
hiljaisuuden, samoin etäältä kuuluva moottorien ja traktorien jyrinä huoltoteillään. 
Vihollinen varmaankin muutti tykistöasemiaan ja valmistautui hyökkäykseen, 
varmaan meidän lohkolla.

Oli kova työ komppanian päälliköllä valvoa, että kaikki oli valmista 
kutsumattomia vieraita varten. Parhaansa tekivät myös kaikki joukkueen johtajat 
ja ryhmän johtajat, kuin myös joka ainoa mies. Ei siinä pinnannut eikä purnannut 
kukaan. Se oli ihme, sillä miehiä oli joka yhteiskuntaluokasta. Oli herroja jos 
narrejakin. Oli tukkijätkää ja työnjohtajaa. Oli isäntiä kuin renkipoikiakin. Kaikki 
samalla asialla, kun isänmaa oli vaarassa. Vihollinen hyökkäsi ja se oli torjuttava. 
Niin kuin oli Suomen mies saanut sen kokea jo monesti ennen meitä.

Valkeni seuraava, kuulas joulukuun kuudennen päivän aamu, siis Suomen 
itsenäisyyspäivä, vaan sitä juhlittiin nyt näin. Olimme asemissa, kun alkoi kova 
kranaatti- ja tykistökeskitys ja meistä oikealla alkoi kuulua hyökkäysvaunujen 
surkea ulina. Kranaatit halkoivat ilmaa räiskyvästi kuin piiskan sivallus.
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Meistä oikealla oli ”lutina” Marokon kauhu (Aarne Juutilainen) ja hänen 
komennossaan olevat pojat ottivat nyt parhaillaan yhteen vihollisen kanssa. Emme 
siinä kauan joutaneet miettimään syntyjä syviä, kun konekiväärituli halkoi ilmaa 
jo meidänkin päittemme yläpuolella ja kranaattituli yhtyi kuin helvetin meluksi. 

Vihollisen puolelta hyökkäsi tumman ruskea marssirivistö uraata huutaen kohti 
edessämme olevaa murrosta ja kohti meidän asemiamme. Sillä hetkellä koimme, 
mitä sota on! Outo ja ennen kokematon kuoleman läheisyys joka luodissa, joka 
kranaatissa joka putosi lähelle. Luulen, että siinä tulikasteessa sittenkin juolahti 
Jumala mieleen

Asemamme avasi kiivaan konekivääritulen, joka oli jokseenkin tappavaa. Katselin 
pitkin P:K:n tähtäimiä. Lippaita oli iso kasa juoksuhaudassa, josta oli hyvä 
ampuma-ala ja sai seisaaltaan ampua. Olimme kovalla työllä saaneet asemat 
kaivettua ja nyt se antoi meille suojaa ottaessamme vastaan vierasta, jota emme 
olleet pyytäneet. 

Vihollisen eteneminen oli murroksen takia hyvin vaivalloista ja hidasta ja siihen 
suunnattiin meiltä kova tulisade. Se oli niiltä suoranainen joukkoitsemurha. Vaan 
kyllä ne pojat tulivat, kuin eivät olisi uskoneet meillä aseita olevankaan.

Nyt avasivat harvalukuiset kranaatinheittimemme murhaavan tulen murrokseen, 
samoin konekiväärit. Oli tullut aika minunkin puristaa liipaisinta ja P.K.ni syyti 
lyhyitä sarjoja aina tiheimpään massarivistöön. Kuului surkeaa huutoa ja pulitusta. 
Haavoittuneet ja kuolevat korisivat. Kranaatit jyrisivät ja paukkuivat, puut 
silpoutuivat ja kaatuivat rytisten, kun tykistön kranaatit silpoivat niitä. Ruudin 
savu ja kuoleman käry oli pilannut niin rauhallisen salokorven talvisen idyllin.

Voi hyvä Jumala, mihin sitä ihminen voi joutua, kuin tappamaan toista ihmistä.! 
Ihminen se on vihollinenkin. Jos Raamattu pitää paikkansa, niin pitäisi olla 
kuolematon sielu joka ihmisellä niin vihollinen kuin onkin. Voi maailmaa 
pahuuden tähden! Voi sitä ihmistä, joka tämänkin sodan alkuun saattoi, kuka ikinä 
lieneekään!

Olisin ennemmin ollut tuhat kertaa mieluummin mottimetsässä, kuin täällä 
ihmisiä tappamassa. Vaan nyt ei tunteileminen auttanut. Ihmisyys oli kaukana ja 
pedon naamari joka miehen kasvoilla. Pure vain hampaat vastakkain ja katso 
tarkkaan tähtäimen kautta lähestyvää maalia ja purista hiljaa liipaisinta. Asemasi 
alkaa syytää kuolemaa etumaastoon. Ja jos et tee sitä itse, tiedät olevasi vihollisen 
kiikarikiväärin tähtäimessä ja elämäsi pituus sekunnin murto-osa, kun sinusta on 
laskettu ilmat ja veret pihalle.

Hyökkäys jatkui raivokkaana Kollaanjoki-linjan, maantien, sekä rautatien 
suunnassa. Olimme tosi liemessä, mutta olimme sentään edullisessa asemassa. 
Vihollisen hyökkäys kilpistyi aina siihen murrokseen.

Siinä oli jo ruuhkaa, sillä meidän tulikohdistuksemme oli tarkkaa ja tappavaa. 
Suomalainen panssarijuna yhtyi leikkiin ja se raivasi aina uuden radanvarren ja 
teki selvää jälkeä. Olihan sillä kova tulivoima. Kuuden lentokoneen 
hävittäjälaivue yhtyi vielä itsenäisyyspäivän juhlintaan ja teki lopun vihollisen 
hyökkäyksestä siltä päivältä.

30



Vihollinen vetäytyi nuolemaan saamiaan haavoja. Meillä ei ihme kyllä ollut vielä 
menetyksiä saamastamme tulikasteesta huolimatta. Tässä tulikasteen aikana 
saimme jo oikeaa sodan tuntua, niin kauheaa ja karmeaa kuin se olikin. Liipaisinta 
painaessani pikakiväärini pyrki kohoamaan ilmaan, jos ammuin pitkää sarjaa. 
Parempi oli tarkka tähtäys maalia kohden, lyhyet sarjat ja suunnan muutto leveys- 
ja syvyyssuuntaan. Jos piippu tuli liian kuumaksi, se oli vaihdettava. Asemaa oli 
myös vaihdettava usein. Oli vaarallista ampua liian kauan samasta paikasta, 
vaikka asema olisi ollut kuinka hyvin naamioitu.

Sellainen oli sodan ensimmäinen päivä ja tulikaste. Olin ensi kertaa tällaisessa 
savotassa, jossa oli valtion antamat työaseet. Käsky oli käsky ja tehtävä oli 
tinkimättä täytettävä, vaikka olikin epämiellyttävä tehtävä. Emme olleet 
sankareita. Ihmisen kuolemanpelko on hyvin suuri. Niinpä itsesäilytysvaisto se 
on, joka toimii siellä kuolemanvarjon maassa. Sitähän se sota on.

Vaikka eihän sodassa kaikki kuole, mutta siviilissä me kuolemme kyllä jokainen. 
Mutta selkäpiitä se kyllä karmi ja tukka nousi pystyyn, kun katseli etumaastoon, 
jossa vihollinen rynnisti eteenpäin. Politrukit karjuivat milloin venäjäksi milloin 
suomeksi. Kaikista eniten kävi luonnolle haavoittuneiden surkea valitus, kun 
ajatteli koska se on omalla kohdalla sama kohtalo. Kuinka järjetöntä onkaan sota! 
Kuinka julma peto on ihminen!

Tämä tällainen maailmako on sitä kulttuurin aikakautta ja sivistyksen kehtoa? 
Maailma, jossa ihmiset raatelevat toisiaan kauheilla tuhoaseillaan paljon 
pahemmin kuin yksikään metsän peto! Kysyn, olemmeko me Jumalan kuvia? 
Loiko Jumala oman kuvansa tällaiseksi, vastatkoon, ken osaa! Itse en ymmärrä, 
eikö Jumala tarkoittanut ihmisestä parempaa? Ehkäpä Jumala epäonnistui 
surkeasti, kun ihminen on näin turmeltunut kuva.

Kun joulukuun kuudentena vihollinen sai ylivoimaisen vastuksen ja hyökkäys 
aivan epäonnistui ja vihollinen kärsi suurta mieshukkaa, niin se oli pari päivää 
ihan hiljaa ja vetäytyi kauemmaksi sinne päin mistä oli tullutkin.

Suomalaiset ovat asettuneet asemiin Kollaanjoelle, Laatokan Karjalassa. 
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Ensimmäinen suurempi taistelukosketus vihollisen divisiooniin saatiin 7.12 1939 
ja rintamalinja kesti enemmän tai vähemmän yhtenäisenä sodan loppuun asti. 
Lämpötila saattoi kylmimmillään olla alle-40 Celsiusta. Nämä harvalukuiset 
miehet loivat "Kollaa kestää" -legendan. http://maveteam.kuvat.fi/

Seuraavana aamuna läksimme partioreissulle haravoimaan vihollismaastoa. Oli se 
minusta kaamea näky. En ollut vielä tottunut ja turtunut näkemään niin paljon 
tuhottuja venäläisiä kaatuneita. Kuka oli silpoutunut mitenkin. Joitakin 
haavoittuneita oli jäänyt vihollisen puolelle vaille hoitoa.

Hiihtelimme hyvin kauas, eikä ainoatakaan taistelukuntoista vihollista näkynyt. 
Ainoastaan kaatuneita ja niitä kyllä oli! Sotasaalistakin olisi ollut tarjolla. Aseet, 
ammukset, muuta tavaraa, kaikki oli jäänyt. Hiihtelimme koko päivän 
partioreissulla. Illalla oli vähän lepoa ja ruokailu ja sen jälkeen olimme 
vartioasemissa aina, kun vuoro kiinni veti. Se yö meni rauhallisesti.

Seuraava päiväkin oli hiljainen, eikä vihollinen hyökännyt. Tyytyi vain 
lähettämään paketteja, joita tulikin aika usein. Meilläkin oli ensimmäinen 
menetys.

Olimme edelleen asemissa Kollaanjärven rannalla ja tuli käsky varata sukset 
asemiin, kun ne oli jätetty teltta-alueelle takamaastoon. Läksimme vuoron perään 
hakemaan suksiamme ja kun oli kova kranaattituli, piti lyödä usein maihin 
koettaen suojautua sirpaleilta.

Tulimme teltalle, mutta siitä ei ollut jäljellä kuin pieniä palasia kuusen oksilla. 
Siinä oli ollut kolme miestä, kun kuuden tuuman kranaatti oli tulla humahtanut 
telttaan. Kusti Qvintukselta katkesi pää, toiset kaksi miestä ilman paine heitti 
kauas metsään, mutta he selvisivät vähäisin naarmuin. Näin meni ensimmäinen 
mies meiltä. 

Olimme näissä asemissa seitsemän päivää. Joku pikku partio lähetettiin aina 
ottamaan selvää vihollisen puuhista. Saimme tietää, että vihollinen yritti kiertää 
Kollaanjärven. Täytyi varmistaa järven pohjoispää.

Siellä partioitiin usein ja laitettiin varmistus, sillä se oli vaikeakulkuista maastoa, 
kun maantie oli siitä kaukana. Siellä ei hyökkäysvaunut päässyt mihinkään. 
Saimme kyllä kiivasta kranaattitulta, tosin joskus sekin vähän heikkeni.

Kahdeksantenakin päivänä, kun olimme kaukopartiossa jossakin vihollisen 
selustassa asti, olimme niin varovaisia ja se onnistui niin hyvin, että emme saaneet 
lainkaan tulta sillä reissulla. Vihollisella ei silloin vielä ollut Kollaalla 
hiihtokuntoisia joukkoja, kun me taas liikuimme suksilla nopeasti kuin aaveet. 

Koetimme ottaa selvää vihollisen puuhailusta hyvin vähin äänin. Venäläiset 
sotilaat puolestaan olivat vielä hyvin varomattomia. Tekivät avonuotion metsään 
yöksi ja istuivat siihen sitten kuivaamaan toppahousujaan ja jalkarättejään. Se lysti 
maksoi monen vanjan hengen. Vasta kun viholliset näkivät, miten vaarallista 
avotulen teko oli, ne tulivat siinäkin varovaisemmiksi.

Olimme asemissa järven kapeimmalla kohdalla. Venäläiset yrittivät tulla jään yli 
pimeän turvin mutta aina se vain epäonnistui, vaikka kuinka ryntäsivät uraata 
huutaen ja vihollisen tykistö pieksi meidän asemia. Jos tuli kiivas kranaattituli ja 
kauaskantoinen tykistö ampuivat ja siihen läiski piiskatykit, eli suora suuntaus, 
niin silloin sai olla varma, että kohta ryntää jalkaväkijoukot. Ne olivat oikeita 
massahyökkäyksiä, joista ei puuttunut miehiä. Niitä siellä riitti laittaa tuleen 
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lahdattavaksi aina vain uusia joukkoja, niin että lopulta tallasivat toisiaan.

Kun yhdeksännen päivän iltana olimme tulleet kaukopartioreissulta ja hädin 
tuskin hotkaisseet hernekeittoannoksemme, tuli lähetti sanomaan, että kiireesti 
lähtökuntoon ja täysi ammustäydennys mukaan.
Oli iltahämärä ja olimme väsyneitä edellisestä reissusta. Teki mieli purnata 
vastaan, että onko aina meidän vuoro lähteä. Emme tienneet minne, mutta kiire oli 
kova. Komppanian päällikkö huusi, seuratkaa, ja niin painuttiin taas ladulle. Hän 
itse veti kolmea joukkuettamme, josta osa oli pitänyt jättää asemalle vartioon. 

Illan pimetessä yöksi hiihto jatkui ensin Kollaan maantielle, sitten maantieltä 
vasemmalle Juutilaisen lohkolle. Ensin metsävartijan punaisen mökin ohi, josta 
käsin yleisesti tunnettu Marokon Kauhu komensi yhtä kuuluisaa porukkaansa. 

Hiihtelimme läpi linjan yön pimeydessä. Valkoiset lumipuvut päällä kuin 
kuusikko olisi ollut täynnä aaveita. Juutilainen antoi meille tarkat ohjeet mistä oli 
linjat ylitettävä ja sanoi, että on tultava takaisin samaa latua, jos on henki kallis. 
Omat pojat olisivat hyvin valppaina konekivääriasemissa ja siitä olisi leikki 
kaukana, jos joutuisi vahingossa niitten tulen alle.

Marokon Kauhun lohkolla oli ollut päivällä kova kahakka hyökkäysvaunujen 
kanssa. Todisteena oli viisi palanutta tankkia, jotka yhä savusivat. Emme joutaneet 
kiinnittämään niihin sen enempää huomiota, sen kuin painuimme 
vihollismaastoon tietämättä edes miksi. Arvelin vain, että se on väkivaltainen 
tiedustelureissu. Emme tienneet, kuka sen alkuunpanija oli ollut. Käsky oli, että 
tehtävä oli täytettävä sinä yönä

”Hurrata mitä hurratat, mutta tästä et tule”

Kapteeni Aarne Juutilainen ”Marokon kauhu”tähyää Kollaanjoella vuonna 1941

(19.12.1939 Juutilainen kertoi kolme viikkoa aiemmin alkaneen talvisodan taisteluista. ”Pojat ovat 
tapelleet ensimmäisestä tappelupäivästä lähtien, ja minä olen näihin syntisiin täysin tyytyväinen. ” 
Juutilainen tunnettiin persoonallisena johtajana.
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Sortavalassa vuonna 1904 syntyneellä Aarne Edvard Juutilaisella oli nuoruudessaan vain 
yksi unelma: Sotilaan ammatti.
Reserviupseerikoulun ja Kadettikoulun opintojen jälkeen hän palveli Ranskan Muukalais-
legioonassa Pohjois-Afrikassa, josta lempinimi. Teksti Rita Landström) 

Vihollinen oli vetäytynyt noin viiden kilometrin päähän salolle korkealle 
kankaalle, jota ympäröi rahkasuot joka kantilta. Olivat majoittuneet sinne yöksi ja 
tehneet useita suuria avonuotioita kelohongista. Oli satanut uutta lunta ja hanki oli 
pehmoista. Niinpä pääsimme suksilla aivan ääneti ylittämään ympäröivän laajan 
aapasuon.

Suon reunassa oli vihollisen K.K.vartio, mutta mitä näimmekään! 
Konekiväärimiehet vetelivät autuaasti unta ja se uni valitettavasti koitui heidän 
kohtalokseen. He nukahtivat viimeiseen uneen ehtimättä ampua laukaustakaan ja 
päästämättä mitään ääntä. K.K. pesäke oli nyt vaihtanut omistajaa.

Jätimme sukset siihen ja etenimme hiljaa yön pimeydessä puu puulta rinnettä 
ylemmäksi aina nuotioiden varjoon asti. Siihen jäimme ketjuun ja katselimme 
vihollisen puuhia. Olihan siinä näkemistä kerrakseen. Oli polotusta ja puuhaa jos 
jonkinlaista. Toiset keitteli saikkaa, joiltakin oli toppahousut pois jalasta, kuka 
kuivaili jalkarättejään, kuka nauhakenkiään. Sellainen oli näkymä vihollisen 
leirissä, mitään aavistamaton. 

Ikävää, että olimme näin epäkohteliaita ja häiritsimme toisten yörauhaa. Vaan 
sodassa ja rakkaudessa lie kaikki luvallista. Emme siinä kauaa katselleet, kun 
olimme asemissa ja painoimme liipaisinta ja annoimme kaikkien aseidemme 
puhua. Siinä tuli täydellinen sekasorto vihollisleiriin, kun eivät varmaankaan 
käsittäneet, mistä ja miten olimme päässeet läpi. Se oli heille täydellinen yllätys.

Voi surkea huuto mikä ensin syntyi ja pakokauhu. Moni vanja oli ilman 
toppahousujaan ja ilman jalkineita ja oltiin jo joulukuussa ja tuona yönä oli pikku 
pakkanen. Kyllä siinä politrukit karjuivat ja joku huusi selvällä suomen kielellä, 
että te sen helvetin lahtarit, tämän saatte vielä maksaa. Ja saimmekin sen maksaa 
vielä samana yönä.

Se oli lähitaistelu, joka ei unohdu. Vihollisia oli arviolta noin pataljoona (n.750 
miestä). Niille tuntui ensin tulleen hätä, kun niillä oli siinä kuormastokin 
(huoltokolonna). Vaan pian sammuivat nuotiot ja vihollinen hyökkäsi raivokkaasti 
meidän kimppuumme. Haavoittuneet huusivat, sillä sekä vihollisten puolelta, että 
omiamme oli jo monta haavoittunut ja lääkintämiehiä huudettiin apuun joka 
puolelle. 

Jouduin kaksintaisteluun pikakiväärimiehen kanssa. Se oli pelottava ja jännittävä 
tapaus. Olin ensin kuolleessa kulmassa ja koetin päästä eteenpäin erään kaatuneen 
puunrungon vierustaa. Venäläisten P.K.ssa on liekinsammuttaja. Sen ampumista ei 
yön pimeydessä näe, vaan ainoastaan kuulee. Suomalainen P.K. antoi vähän 
liekkiä, joten sitä oli helpompi seurata.

Kaksintaistelu jatkui. Hän ampui, minä olin matalana ja sitten taas minä ammuin. 
Näin aina lähenimme toisiamme. Välistä oli muutettava joku metri asemaa, 
muuten se olisi ollut hengenvaarallista. Viimein kuului jotain voihkinaa ja siihen 
vihollisen P.K. sitten hiljeni.
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Mutta taistelu elämästä ja kuolemasta jatkui. Puolenyön maissa lienee tullut 
vetäytymiskäsky, vaan en tiennyt siitä mitään. Ketju vain alkoi harveta ja yksi toisensa 
jälkeen oli noussut suksilleen ja lähtenyt hiihtämään pois, kuka vain vielä kykeni.

Haavoittuneet, jotka eivät omin avuin selvinneet, jäivät todennäköisesti sinne, 
sillä lääkintämiehet olivat eksyneet. Eivät olleet pysyneet perässä, kun eivät olleet 
jaksaneet hiihtää niin kovaa. Eikä meillä ollut ahkioita, joilla olisi tuonut 
haavoittuneet pois.

Näin parin miehen jäävän, toinen taisi olla jo kuollut, toinen oli vielä elossa, mutta 
jalka oli poikki. Minulta loppuivat ammukset, vaan eräs kaveri toi niitä aina lisää 
ja täytti lippaita. Suojasin siinä toisten irrottautumista, sillä vihollinen ampui 
vimmatusti ja varjot läheni puu puulta. 

Tulitus sen kuin kiihtyi. Vihollinen oli huomannut meidän heikkoutemme ja antoi 
nyt vuorostaan meille selkään. Ei siinä ollut muuta mahdollisuutta kuin paeta, niin 
pian kuin suinkin pääsi. P.k.ni oli tulikuuma. Suraus vain kuului, kun ampumisen 
lopetettuani painuin suin päin rahkasuohon ja tupsahdin suomättääseen 
tulisuojaan.

Ryömin ryömimällä eteenpäin, en voinut nousta pystyyn, sillä ilma tuntui olleen 
liian täynnä luotia. Sukset olivat jääneet noin 100m päähän suon reunaan, vaan ei 
ollut aikaa hakea, sillä elämä oli rakas. Tahdoin elää! Sinne jäivät ensimmäiset 
sukset minulta. Jos vihollinen olisi nähnyt ne ja lähtenyt seuraamaan, niin olisin 
ollut mennyttä miestä.

Ryömin eteenpäin. Olin ihan märkä, kun rähmin siinä rahkasuossa. Aseenikin oli 
toimintakyvytön. Kun lumi sulaa kuumaan aseeseen, niin se jäähtyessään jäätyy. 
Päästyäni arviolta parisataa metriä, tuli taukosi, vihollinen lakkasi ampumasta. 

Silloin minulta laukesi kuolemanpelko. Jäin siihen pitkäksi aikaa lepäämään. 
Voimat olivat tarkkaan loppu ja vapisin. Nyt vasta tajusin miten vaarallinen 
tilanne se oli ollut. Sellaisessa taistelun tuoksinassa on niin huumaantunut, ettei 
enää pysty arvioimaan tilannetta. 

Vihollinen oli lyönyt meidän pienen porukan niin kertakaikkisen hajalle sinä yönä, 
että viimeiset tulivat vasta välirauhan jälkeen vankien vaihdossa pois siltä 
partioreissulta. Tiettävästi kolmen miehen kohtalo on tuntematon vielä tänä 
päivänäkin. Luulen, että he kaatuivat siinä yön pimeydessä. Mutta varmaa ei voi 
sanoa. 

Kaksi miestä tuli neljän päivän päästä. Olivat joutuneet seikkailemaan, ennen kuin 
pääsivät huomaamatta vihollisen linjojen läpi omien joukko-osastoon.
Komppaniamme kärsi sinä yönä raskaimman tappionsa koko Kollaalla olonsa 
aikana.

Kun olin levännyt siinä suolla aikani, aloin kahlata hangessa eteenpäin. Se oli 
raskasta matkan tekoa. Jos olisi sattunut vihollinen kohdalle, ei minusta olisi ollut 
enää vastaan panijaksi. Mutta ihme kyllä ei sattunut. Seurasin samaa latua, jota 
olimme hiihtäen tulleet. Nyt olin tulossa väsyneenä, mutta terveenä pois. Siitä olin 
kiitollinen Jumalalle. Jos Jumala yleensäkään hyväksyy tällaisia pahantekijöitä ja 
yörauhan rikkojia kuin me olimme nyt olleet?
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Arviolta kahden kilometrin päässä tapasin toisen jalkamiehen hitaasti 
laahustamassa kohti omien linjoja. Hän oli haavoittunut. Luoti oli lävistänyt 
olkapään ja siitä oli vuotanut verta. Voimat alkoivat jo loppua, vaan vielä oli 
matkaa etulinjaan, jossa apua oli saatavilla.

Nyt ei auttanut ajatella omaa väsymystä. Kysyin kuka hän oli. Sain tietää hänen 
olevan naapurikomppanian miehiä ja olleen täydentämässä meidän komppaniaa 
tässä samaisessa onnettomassa tehtävässä. Mitäpä siinä muuta, kuin mennä 
retuutimme hiljakseen eteenpäin.

Koetin tukea häntä minkä jaksoin.. Hänellä oli ollut suuri verenhukka ja voimat 
vähenivät sitä mukaa, kun veri väheni. Päästiin vihdoin Juutilaisen K.K.pesäkkeen 
poikien luo. Siitä läksi yksi kaveri auttamaan ja niin saatiin haavoittunut vietyä 
Juutilaisen komppanian toimistoon.

Juutilainen tuli itse paikalle ja kysyi ”mitä perhanan syntisiä sieltä tulee?” Vaan 
kun selvitin asian, hän käski lähettiä antamaan ensiavun ja ryypyn. Lääkintämies 
sitoi kaverin olkapään ja lähetti toi haavoittuneelle ryypyn ja meille muille kahvit. 
Sen jälkeen haavoittunut nostettiin ahkioon ja pari lääkintämiestä lähti vetämään 
häntä J.S.P.lle. Minä tallustelin väsyneenä joukko-osastoon ja pääsin teltan 
lämpimään ja vaivuin heti kuin kuollut uneen.

Seuraavana päivänä aurinko oli jo korkealla, kun heräsin siihen, että joku töni 
minua ylös. Komppanian päällikön taistelulähetti sanoi, että olisi järjestäydyttävä 
katselmukseen. Komppanian päällikkö ei ollut vielä tietoinen, ketkä olivat jääneet 
partioreissulle ja kuka oli tullut takaisin

Olipa surkea näky, kellä oli haava missäkin. Yön pimeydessä eivät olleet 
pystyneet etsimään joukkojen sidontapaikkaakaan. Toistakymmentä miestä oli 
komppaniassa vähemmän ja palanneista piti viedä monia kiireesti J.S.P:lle 
sidottavaksi ja heistä useat kenttäsairaalaan asti. 

Jouduin saattamaan joukkojen sidontapaikalle vietäviä ja kun heidän aseensakin 
tulivat heidän mukanaan sairaalaan, niin oli niissä sitten kantamista sieltä pois. 

Yksi vänrikki (Ahonen) oli kaatunut sinä yönä. Hän oli jäänyt venäläiseltä 
vallatun konekiväärin viereen koettaen ampua sillä, vaan kun siihen oli tullut 
toimintahäiriö, niin ei pimeässä yössä saanut tuntematonta asetta toimimaan. Kun 
vihollinen huomasi ja avasi tulen omaa K.K. pesäkettään kohti, niin siihen jäi 
nuori vänrikki ja kansakoulun opettaja.

Ei tiennyt morsian vielä lähettäessään joulupakettia, että sulhanen oli venäläisten 
alueella olevassa metsässä hangen alla ollut kylmänä jo viikkoja. Sellaista on sota! 
Alikersantti R. Korhonen kahden miehensä kanssa eivät myöskään palanneet, eikä 
heistä ole kuulunut mitään sen jälkeen. Ovat varmaankin kaatuneet.

Meidän, jotka olimme saaneet levätä näin monta tuntia, oli nyt mentävä 
vuorostaan asemiin vartioon. Nyt alkoi tällä kohden Kollaata sodankäynti kiteytyä 
asemasodaksi. Vihollinen koetti kyllä kiertoliikkeillään kiertää ja saartaa, vaan se 
lyötiin aina takaisin. Niin kärsi vihollinen raskaita tappioita.

Vaan olihan niitä menetyksiä meilläkin, oli suoranainen ihme, että vielä itse 
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leipäkorttia tarvitsin, olihan tehtäväni siinä määrin vaarallinen. Kyllä siinä juohtui 
nuori vaimoni ja pieni Lea tyttäreni aina mieleen. Onneksi he asuivat syrjässä 
Kyrsyän salolla kaukana rintamalinjojen takana, eikä heillä ollut suoranaista 
hätää.

Näin heitä usein unissani, jos sain milloin torkahtaa. Kerran näin unen, jossa 
minulle sanottiin, Älä suotta hätäile. Kyllä täältä pääset vielä elävänä kotiin ja 
omiesi luo, ison, valkoisen talon kautta. Sairaala! Tiesin jo silloin, että tulisin 
haavoittumaan, vaan en tiennyt miten pahasti. Sekin selvisi aikanaan. Näin jatkui 
sota Kollaalla.

Välillä oltiin asemissa ja vuoroin tiedustelupartiossa. Jos vihollinen oli milloin 
hiljaa, niin uteliaisuuden pahe alkoi vaivata ja tiedustelupartio lähetettiin ottamaan 
selvää vihollisen puuhailusta. Saimme joskus partioreissuilta kiinni jonkun 
vangin. Niitä kuulustelemalla koettivat ottaa selvää vastapuolen aikeista. 

Joulukuun 19 pv aamuna saimme käskyn pakata teltat kuormastoon ja nousta 
suksille. Suuntana oli taas Loimola. Niin jäi Kollaa meiltä. Olimme nokisia ja 
pitkäpartaisia. Lumipuvut olivat ryönääntyneitä ja repaleisia. Eli olimme oikein 
rintamajermun näköisiä. Eivät olisi ihmiset ajaneet meitä (variksenpelättejä) pois 
hernehalmeestaan. 

Hiihtelimme Loimolaan, vaan vihollinen koetti häiritä matkaamme ilmasta käsin. 
Liekö erehtynyt luulemaan, että meidät jo kotiutetaan, eikä olisi suonut meille sitä 
iloa. Niin pidettyjä olimme Kollaan venäläisille.

Pääsimme sen päivän aikana Loimolan takamaastoon, jossa kuusikon suojaan oli 
laitettu hernekeittotarjoilu. Vaan ei tahtonut tulla syömisestä mitään, kun 
viholliskoneet koetti saada sattumia annetuksi lisää keittoon ilmasta käsin. Niin 
hyvää huolta meistä pidettiin.

Pimenihän sekin tiistaipäivän ilta. Silloin jyrräsi kuorma-autokolonna paikalle ja 
käsky kuului, että lavat täyteen, ja täyttyihän ne, kun koko pataljoona J.R.35 oli 
lähdössä. Olimme matkalla toiselle rintaman lohkolle. Meille miehistölle oli 
tietymätöntä minne olimme taas matkalla. Arvuuttelimme, että jokohan pääsemme 
linjojen taakse lepäämään, vaan toisin kävi.

Olimme useita tunteja sullottuina kuorma-autojen avolavoilla kuin sardiinit 
säilykepurkeissa. Jouduimme istumaan niin tiivisti, ettei ollut tilaa jalkojaankaan 
heilauttaa. Oli aika navakka pakkanen ja miehillä vain kumisaappaat jalassa. Siinä 
kävi monelle niin, että jalat paleltuivat siinä auton rautaisella lavalla.

Niin paleltuivat vähän minunkin varpaani. Sen verran vaan, että nahka lähti, vaan 
pääsin sentään aika vähällä. Kun kävi niinkin pahasti, että se johti jopa jalan 
amputointiin ja jalan menetykseen.

Kolonna jyrräsi yön pimeydessä eteenpäin ja sillä kertaa ihmeeksemme saimme 
jatkaa matkaa rauhassa yhteen menoon seitsemän tuntia. Kun autot viimein 
seisahtuivat, saimme luvan nousta pois autoista, sikäli kuin pystyimme, sillä jalat 
olivat aivan tunnottomat. Sentään pääsimme ilman kainalosauvoja liikkumaan. 

Huomasimme olevamme jossain kirkonkylässä. Oppaaksemme tullut Lotta sanoi 
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meidän olevan Impilahden kirkolla. Silloin näin ensimmäisen kerran talvisodan 
aikana suomalaisen Lotan. Hän ohjasi meidät kanttiiniin, josta saimme kuumaa 
juotavaa. Olimmekin viluisia pitkän autokyydin jälkeen. Olimme saaneet vähän 
liikaa raitista ilmaa. Olihan 20 asteen pakkanen ja viimatuuli.

Juotuamme ja lämmiteltyämme kanttiinissa, piti antaa vuoro jo toisillekin. Lotat 
ihmettelivät pitkiä partojamme, likaisuuttamme ja nokisia ja repaleisia 
lumipukujamme. Sanoivat, että ellei puheesta tuntisi, ei meitä luulisi 
suomalaisiksi sotilaiksi. 

Sota oli jo muokannut meidät kaltaisikseen. Sivistyksen aakkoset olivat jääneet jo 
Kollaalla. Ei meillä siellä ollut tilaisuutta kylpyihin ja peseytymiseen, tai parran 
ajoon. Paitaa emme olleet vaihtaneet kuukauteen ja se oli ollut hiestä märkänä 
toisenkin kerran. Meidän oli täytynyt ottaa jo monta hikeä ja vilua tätä armasta 
isänmaata avustettaessa.

Kanttiinissa saimme tietää, että lähellä olevassa suojeluskunnantalossa oli 
järjestetty ruokailu. Käytimme tilaisuutta hyväksemme ja kävimme syömässä ja 
kyllä maistui Impilahden Lottien laittama ruoka!

Oli jo aamua, kun saimme määräyksen nousta suksille ja alkoi taas muutaman 
kilometrin hiihtomarssi kohti tulilinjoja. Jonkin aikaa hiihdettyämme alkoi luotien 
vinkuminen aina vain lähestyä. Kranaatit räjähtelivät jossakin etumaastossa. Ei 
tainnut olla tiedossa lepoa. Vaan onhan sitä sitten aikaa levätä haudassa, kun se 
päivä koittaa

Hiihdeltyämme arviolta noin kuusi kilometriä poikkesimme erääseen lähellä 
Laatokan lahtea olevaan Sumeria nimiseen maalaiskylään, jonne saimme asettua 
taloksi. Siviiliväki oli evakuoitu niin kiireellä, että suurin osa asukkaista oli 
ottanut vain vaatteet päälleen, loput tavarat olivat jääneet paikoilleen.

Talo, jonka tupaan ensin menimme, oli iso maalaistalon pirtti. Kiireessä pakattuja 
muuttotavaroita oli jäänyt keskelle pirtin lattiaa, joista osa oli jo laatikoihin 
pakattuna. Kiire lähtökö lie tullut, vai miten olivat jääneet? Ruokaakin oli jätetty 
pöytään. Leipää ja voita ja kurkkuja ja hilloa. Lihaa oli lihatiinussa. Yksinpä tuvan 
uuni oli täynnä kuivia halkoja.

Sen kuin alkoi asua vain, olihan ruokakin jo valmiina pöydällä odottamassa, ihan 
kuin sanomassa, että suomalaiset sotilaat, käyttäkää kaikki hyväksenne. Keitä 
lienette olleet tämän talon ystävälliset isäntä ja emäntä? Kiitos teille 
vieraanvaraisuudestanne, käytimme sitä luvallanne hyväksemme. Laitoimme 
tuvan lämpiämään, lihaa pataan ja kun uuni oli lämminnyt, lihapadan ja 
ohrapuuron uuniin. Kävimme jo perunat kellarista ja teimme tulen hellaan ja 
keitimme kahvit. 

Mutta siihen se jäikin. Etulinja oli aivan lähellä Jylhävaaran takana. Siellä oli 
saatu tietää apujoukkojen tulleen ja kun etulinjassa oli vain joitain Laatokan 
merisuojeluskuntalaisia, nuoria poikia ja vanhoja ukkoja, oli sillä kohtaa ketju 
heikko. Sieltä tuli lähetti hätyyttämään, että vihollinen mukamas hyökkää, vaikka 
vihollinen oleilikin kaikessa rauhassa kosken toisella puolella olevassa kylässä 
nauttien suomalaisesta vieraanvaraisuudesta. Sinnekin oli näet jäänyt koko kylä 
täysineen, kun asukkaat olivat lähteneet vieraita pakoon.
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Hiihtelimme lähetin perässä ja näimme, ettei siellä ollut mitään hätää. Naapurin 
kranaatinheitinmiehet vain ampuivat lämpimikseen. Ei ollut tietoakaan mistään 
hyökkäyksestä. Kun kysyimme, mikä hätä teillä täällä on, niin miehet vastasivat, 
että ampuvat kranaateilla, ja heitä pelottaa. Niin miehet lähtivät asemistaan sen 
kyydin kanssa ja jättivät linjat meidän vastuulle.

Ei kun ota asemat ja jätä vartiomiehet asemiin. Otin pikakivääripaikan erään 
kallion kielekkeeltä. Siitä oli hyvä näköala alempana kosken takana olevaan 
kylään. Siellä venäläinen sotilas ajeli kaikessa rauhassa heiniä ratsuilleen lähellä 
olevasta heinäsuulista. Kuka lie hikoillut noitakin heiniä tehdessään ja 
korjatessaan, vieras niitä nyt ajeli ja syötteli. Sellaista on elämä!

Seurailimme salaa vihollisen touhuiluja. Olivat sijoittuneet melkein kaikki lähellä 
oleviin taloihin ja olivat luultavasti taloissa sisällä. Alkoi jännittää ja olla 
pahanteko mielessä kuin pikku pojilla. Oli niin hyvä ampuma-ala lähinnä olevaan 
taloon ja matkaa arviolta 250 m ja tuvan päätyikkunatkin olivat sopivasti meihin 
päin. 

Apulainen varasi lippaita ja tarkka-ampujat olivat valmiita yhtymään leikkiin. 
Meillä oli kolme pikakivääriä aivan lähekkäin, niin että saimme heti yhteyden 
toisiimme. Avasimme pikakivääreillä tulen kohti lähimpien talojen ikkunoita. 
Ikävää, että piti näin särkeä ehjiä ruutuja!

Se oli näky, kun tupa tyhjeni ja toppahousut painui suin päin hankeen. Aloimme 
saada tulta myös sieltä päin. Pian huomasimme venäläisten suorasuuntaustykin 
pellolla. Sinne he koettivat päästä, vaan eivät onnistuneet ennen kuin pimeän 
turvin, kun emme nähneet enää kovin tarkasti ampua.

Silloin oli meidän vuoromme suojautua, sillä suorasuuntaustykin, eli 
pikapiiskatykin tuli on sen verran tappavaa. Se silpoo puita, niin että metsä kaatuu 
heti ympäriltä. Kyllä siinä olisivat miehetkin menneet seulaksi.

Olo oli kuin ennen pikkupoikana, kun oli pöyhäissyt ampiaispesää. Hetken aikaa 
saimme piiskatykin tulitusta ja lisäksi tuli kranaatinheitintulta sen verran, että 
huomasimme, että sodassa vielä ollaan venäläisen kanssa. Pitihän se kokeilla ettei 
tuudittauduttu liiaksi rauhan unelmiin, vaikka olimmekin pois Kollaalta.

Päästyämme vapaavuoroon palasimme taloon, jossa lihapaisti odotti uunissa 
syöjiään. Pojat olivat illan kuluessa lämmittäneet myös saunan. Lienenkö koskaan 
nauttinut saunasta enemmän kuin silloin, niin oli pesu tarpeen. Sai olla taas 
ihmisen näköinen. Sai ajaa partansa ja kylpeä kuntoon.

Venäläiset lentokoneet koettivat vahtia ilmasta käsin. Oli uskaliasta lämmittää 
sauna ja tupa. Keitimme kuitenkin perunat ja söimme oikean siviiliaterian. 
Nukkumaankin pääsimme oikeisiin sänkyihin, kun petivaatteitakaan ei ollut viety.

Seuraavana aamuna oli taas lähtö eteenpäin ja hiihtelimme saman kosken 
(Syskyänjoen Hirvosenkoski) yläjuoksulle. Siinä sijaitsi (Jylhävaaran) puuhiomo 
ja jonkinlainen tehdaslaitos. Siihen lähelle, kuusikkoon pystytimme teltat ja 
majoituimme. 

Enimmäkseen oli vain vartiointitehtäviä ja linjassa oloa. Kerran kävi yöllä meidän 
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tuhopartio tekemässä pahaa vihollisen puolella polttaen kaikki talot joihin oli 
venäläisiä majoittuneena. Sillä reissulla minun ei tarvinnut olla mukana. Jalkani 
olivat vähän kipeät ja jäin kipinävartioon.

Lähellä oli toiminnassa oleva sähkövoimalaitos. Vihollisen puolella toimivat 
sähkökoneet ja meilläkin toimi sähköt tehtaan insinöörin (tehtaan isännöitsijän) 
asunnossa, johon pimeän turvin uskalsimme mennä. Se oli vielä ehyt rakennus. Ei 
ollut vihollinen älynnyt ampua sitä seulaksi niin kuin kaikki toiset rakennukset 
olivat tällä puolen koskea. Ikkunat oli peitetty tarkasti, ettei valoa näkynyt ulos. 
Siinä olimme kolmena yönä.

Sitten olikin jo jouluaatto. Pataljoona 34 tuli ja otti siltä kohtaa linjat vastaan. Me 
nousimme suksille ja siirryimme lähelle Ruhtinaanmäkeä erään kylän laidassa 
olevaan metsikköön (Vuorlammin maastoon) Pistimme pystyyn taas telttakylän ja 
kävimme joulun viettoon.

Kannoimme heiniä teltan pohjalle vuoteeksi. Saimme joulupuuroa ja runsaat 
ruoka-annokset. Kotirintamalta oli tullut joulupaketteja useammallekin. Niin sain 
minäkin kotoa vaimolta paketin. Oli myös tuntemattomien lähettäjien paketteja 
tuntemattomille sotilaille.

Keitimme kahvia kamiinan päällä. Saimmepa käydä lähimpien talojen saunoissa 
joululöylytkin ottamassa. Enempää ei osannut toivoakaan rintamaoloissa.

Jylhävaaran puuhiomo Syskyänjoen yläjuoksulta nähtynä; Manteiffel, J. S
Jylhävaaran puuhiomo kuului Syskyän kylään, mutta oli muusta Syskyästä täysin irrallaan. 
Hirvosenkoskella lienee ollut jo 1500-luvulla mylly ja 1700-luvulla saha, kunnes se lopetti 
toimintansa 1800-luvun puolivälissä. Puuhiomo perustettiin 1906, ja tulipalon jälkeen 
uudestaan 1916. Koskessa on ollut sähkövoimala. Nykyään koski virtaa jälleen vapaana.” 
Wikipedia

40



”Jouluaattona pyrittiin järjestämään mahdollisimman kodikas joulu kaikille, mutta 
erityisesti rintamamiehille. Varsinkin Talvisodassa uskonto tuli tärkeäksi osaksi 
jouluaaton rutiineita. Olihan kyseessä kuitenkin taistelu pienen kristityn Suomen 
ja suuren jumalattoman Neuvostoliiton välillä, kuten joissakin ulkomaisissa 
sanomalehdissä on Talvisotaa kommentoitu. Kuvassa suomalaisia sotilaita 
jouluhartaudessa eturintamalla. http://maveteam.kuvat.fi/”

Luimme Jouluevankeliumin ja veisasimme virsiä. Liekö jouluvirttä hartaammin 
veisattu koskaan. Eräs aseveli piti rukoukset ja levolle käydessämme jättimme 
itsemme kaikkivaltiaan Jumalan huomaan.

Emme olleet kaukana etulinjasta. Kauas kantoisen tykin kranaatteja tuli aivan 
lähelle, vaan ei meillä ollut menetyksiä joulun pyhinä. Mutta olihan sota 
verottanut jo meidän porukastakin kaksikymmentä miestä.

Muistan erään liikuttavan tapauksen. Kun paketteja jaettiin, oli yksi kaveri jota ei 
ollut kukaan muistanut joulunakaan. Tasattiin silleen, että hän sai vastaanottaa 
erään kaatuneen joukkueenjohtajan paketin. Siinä oli kaikenlaista hyvää, jota 
morsian oli sulhaselleen lähettänyt. Kaverin aukoessa pakettia löytyi myös Uusi 
testamentti ja virsikirja.

Tiesimme ettei hän ollut niitä aikaisemmin tarvinnut. Siksipä eräs aseveli pyysi: 
”Onni, älä vain viskaa noita kirjoja menemään. Anna minulle jos et itse tarvitse.” 
Kaveri vastasi:” minä näitä tarvitsen paremmin kuin kukaan teistä.” Ja kun 
luimme ja veisasimme, veli pyysi saada yhtyä seuraan. Mistä tuli se voima, joka 
muutti miehen mielen näin herkäksi Jumalan Sanalle?

Saimme viettää levossa joulupäivän ja seuraavan yönkin. Sitten tuli määräys 
nousta taas suksille ja niin läksimme Tapaninpäiväajoon. Hiihdimme 
Ruhtinaanmäen (Raukkianmäki?) yli kohti Kitilää ja tavoitimme jokilinjan. 

Olimme tavoitteessamme, kun saimme ottaa asemat läheltä rautatietä. Kun 
läksimme etenemään, saimme kovan tykistö ja kranaattitulen vastaamme. Siinä 
taas joku mies kaatui tai haavoittui. Niin kaatui (Kitilässä 31.12.1939) myös tämä 
Onni Ikonen, joka sanoi tarvitsevansa Uutta Testamenttia enemmän kuin kukaan 
muu. Ehkäpä hän sai siitä matkaevästä iäisyysmatkaa varten ja ehti antaa 
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elämänsä ja kuolemansa Jumalan haltuun; Rauha tämän veljen muistolle!

Taistelu jatkui useita päiviä ja saimme vastaan ajoittain kovaa tulta. Ryssä-poika 
pisti kaikki putket puhumaan piiskatykkiä myöten. Kyllä oli venäläisillä tykistöä 
verrattuna siihen mitä meillä oli, nimittäin joku kranaatin heitin.

Olimme silti päässeet etenemään jo hyvän matkaa Kitilän kirkonkylän suuntaan, 
kirkonkylän ohi kulkevan Pitkärannan radan varteen. Olimme asemissa radan 
varressa olevassa metsikössä.

Oli vuoden 1939 viimeinen päivä, 31 joulukuuta. Saimme taas kovaa 
kranaattitulta. Vihollinen tuntui valmistelevan uutta hyökkäystä. Olin asemien 
takana lusikoimassa juuri hernekeittoannostani, kun vihollisen tulitus tuntui 
kiihtyvän ja paikka paikoin kuului venäläisten uraa-huudot hyökkäyksen merkiksi.

Sanoin apulaiselleni, että mene katselemaan jo sopiva pikakivääriasema. Hän 
nousi suksille ja oli ehtinyt hiihtää siinä kymmenkunta metriä. Olin juuri noussut 
suksille ja kiinnittämässä siteitä, kun kuului ulinaa ja samassa räjähti.

Olin kuin tulipallon sisällä ja heräsin lumihangesta. Minuun oli osunut. En tiennyt 
polttiko, vai koskiko se, mutta oikea käsi ei toiminut. Verta tuntui vuotavan 
hartioista ja olkapäästä. Huusin lääkintämiehiä. Olin niin kuin humalassa ja en 
meinannut päästä pystyyn. Huomasin, että suksetkin olivat kappaleina.

Kohta ehättikin ryhmänjohtaja paikalle auttamaan minua. Hän sanoi, että 
lääkintämiehiä ei ollut lähellä, mutta hän lähtee viemään minua pois täältä sinne 
asti, että apua tulee. Hän otti minua käsipuolesta kiinni ja niin alkoi vaivalloinen 
matka tulilinjoilta pois päin, kohti valkoista taloa, josta olin Kollaalla nähnyt unta

Taivalsimme eteenpäin vuoden 1939 viimeisenä iltana ja alkoi olla jo pimeää. 
Kello oli siinä seitsemäntoista. Taival oli raskas, sillä minulla oli kova verenvuoto 
haavoista ja voimat alkoivat vähetä. Jalat eivät tahtoneet viedä enää eteenpäin. 

Olimme menneet vikasuuntaan pimeässä ja sitten olimmekin vasemmalla olevan 
viimeisen konekivääripesäkkeen edessä. Ihme vain etteivät avanneet tulta, ennen 
kuin kysyivät tunnussanan. Kun ryhmänjohtaja selosti tilanteen ja että olin avun 
tarpeessa, niin yksi miehistä läksi auttamaan ja nyt pääsimme teltoille, jossa oli 
lääkintämiehiä. 

Sitoivat siinä ensin ja sain kahvia. Olin niin poikki, että kun pääsin teltan 
oviaukosta sisään, niin siihen jäin. Sanoin vain, että tässä olen, enkä muuta voi. 
Laittoivat minut telttakankaan sisään ahkioon ja kaksi miestä lähti vetämään ja 
kolmas tuli jarrumieheksi. Niin alkoi tuskien tie, joka vei pois tulilinjoilta. Olo oli 
jotenkin epätodellinen.
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Haavoittunutta sotilasta vedetään ahkiossa linjojen taakse http://maveteam.kuvat.fi/kuvat

Joukkosidontapaikalla (JSP:ssä) haavoittuneelta otetaan henkilötiedot ylös.
http://maveteam.kuvat.fi/kuvat.

Vuosi 1940 alkoi tällaisissa merkeissä. Veivät minut ensin joukkojen 
sidontapaikalle, jossa lääkäri Kosonen antoi ensiavun päästellen veriset vaatteet 
pois ja sitoen paremmin. Sanoi vaan, että ovatpas pahasti poikaa piirrelleet. Siitä 
alkoi matka kenttäsairaalaan hevospelissä. 

Kenttäsairaalassa pääsin jo paareille. Matka jatkui Sortavalaan, jossa odottelin 
vuorokauden verran kunnes saivat sairasjunan lastattua. Sitten alkoi matka 
keskisuomeen sotasairaala 30: n. Se oli vaikea matka. Olin haavakuumeessa. 

Haavat olivat tulehtuneet ja alkaneet mätiä. En tarvinnut ruokaa. Janotti vain koko 
ajan ja pyysin usein vettä. Matka sujui hitaasti, sillä päivällä oli aina ilmavaara 
uhkaamassa. Vain yön aikana pääsimme jatkamaan matkaa. Vihollisen aktiivisuus 
ilmasodassa oli lisääntynyt, eikä se säästänyt sairasjuniakaan.
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Kinkomaalla (Jyväskylä) purettiin osa haavoittuneista pois sairasjunasta, vaan 
minulla jatkui sairasjunamatka vielä kaksi vuorokautta seuraavaan etappiin asti. 
Vihdoin olimme Suolahden asemalla ja siitä eteenpäin matka jatkui autokyydillä, 
kunnes olimme Äänekosken kauppalan kansakoululla. Tosiaan iso valkoinen talo! 

Äänekosken kauppalan kansakoulu. Rakennusvuosi 1931. Koulutyö jouduttiin 
keskeyttämään sodan aikana sekä vuonna 1939 että vuonna 1944, koska 
kansakoulu otettiin sotasairaalaksi. Kuva, Auvisen perikunta.

Nyt vasta minulta riisuttiin rintamamiesvarusteet pois päältä ja pääsin vuoteeseen. 
Olisi nyt luullut nauttivan, kun oli hyvät vuoteet ja sai nukkua kaksien lakanoiden 
välissä, vaan en tiennyt nauttimisesta. Olin kovin heikko ja kovassa kuumeessa. 

Haavoituin vaikeasti keuhkoihin ja sain keuhkokuumeen vielä kaiken lisäksi. Se 
meinasi tehdä lopun minun elämästäni. Olin jo välistä tajuton, tai kovissa 
pistoksissa milloin jotakin tiesin. Lääkäri oli ollut toivoton. Sen kertoi eräs nuori 
hoitaja sitten myöhemmin, kun aloin toipua ja olin jo voittanut keuhkokuumeen. 

Muistan kun tohtori Salonen sanoi puhdistaessaan haavojani, että tässä se on 
rykmentin” murheen kryyni”, kun elävältä mätänee. Hän sai vetää hartian 
haavoista villapaidan ja manttelin kappaleita, sekä lisäksi kranaatin siruja 
rundimaljaan. Kaksi kertaa poistettiin sirpaleita leikkaussalissa, vaan jäi niitä 
sisällekin. Vielä tänä päivänäkin on 5 kranaatin sirua sisällä sodan muistoina.

Kohtelu ja hoito olivat mitä ystävällisintä. Huomasin sen, kun aloin toipua sen 
verran, että jotain käsitin. Me vaikeammin haavoittuneet olimme silloisen 
norjalaisen osastolääkärin hoidettavia ja erikoisen huomion kohteina. Hän oli
työssään tunnontarkka lääkäri ja sitoi itse kaikkein vaikeimmat haavatapaukset. Se 
ei oikein ollut kaikkien hoitajien mieleen, sillä se oli kuin epäluottamuslause 
hoitajille. Vaan ehkäpä Norjassa on sellainen tapa.
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Ainoa ikävä asia minusta oli, ettemme voineet keskustella, kun hän ei osannut 
suomea. Kun pääsin kuumeesta, alkoi toipumiseni edistyä ihmeteltävän pian. Sain 
nousta vuoteesta kävelemään. Viikon päästä sain kävellä jo ympäri taloa, 
olivathan jalat terveet. Olin fyysisesti yleensä vahva mies. Pian sain pukeutua 
päällysvaatteisiin ja olla ulkoilmassa.

Oli kauhean kovat pakkaset, elohopea laski usein 40 asteeseen. En voinut vielä 
vetää manttelia harteille, joten ei tarjennut olla kauan aikaa ulkona. Haavat olivat 
yhä pahasti auki. Oikea lapaluu oli mennyt pirstaleiksi, eikä jäänyt kuin vähän 
reunoja jäljelle. Se oli pahin juttu ja se kun siitä oli menneet sirpaleet keuhkoihin 
asti. Sellainen oli talvisodassa saamani vamma.

Mutta kävelin ulkona ja reipastuin kaiken aikaa. Oikea käteni, joka alussa oli ollut 
aivan hervoton, sai hoitoa ja treenausta ja alkoi vähitellen toipua. Sain luvan 
siirtyä toipilaskotiin ja kävin vain hoidoissa ja ruokailussa pääpaikoilla.

Olin ollut kymmenen vuorokautta toipilaskodissa, kun pyysin tohtori Pätiälältä 
lupaa päästä käymään kotona ja niin sain paperit kouraani ja läksin ilomielin 
kolmen viikon toipumislomalle.

Matka alkoi Jyväskylän kautta Savonlinnaan, vaan jäin pois jo Kallislahden 
asemalla. Neljättä kuukautta olin ollut poissa kotoa ja nyt olin tulossa käymään 
rakkaitteni luona. Uneni oli käynyt toteen. Olin puolen yön maissa Kallislahden 
asemalla. Tiesin että linja-auto menisi vasta seuraavan päivän iltana Sulkavalle 
päin, siksipä muutin vain toista jalkaa toisen eteen. Olihan minulla jalat vielä 
terveet ja niihin olin oppinut luottamaan.

Kävelin kolme tuntia. En vielä jaksanut kävellä kovaa. Olin tulossa Kalalahden 
kohdalla, kun siinä oli joitakin miehiä maantievartiossa. Huusivat 
pysähtymiskäskyn ja kysyivät kuka olen ja millä asioilla liikun. Luulivat kait 
desantin olevan tulossa ja olivat kovasti peloissaan.

Kolme miestä siinä oli kiväärit kädessä ja pistimet ojossa. Kuka lienee raukkoja 
pelotellut partisaaneilla, kun kotipihallaan niin vapisivat. Sanoin vain, että 
kotirintamasankarit, painakaa hemmetissä kiväärin piiput maata vasten, älkääkä 
ojentako turhaan ihmisiä kohti.

Hämäläinen ihmetteli miten kummassa minä uskallan liikkua yöllä yksin 
maantiellä, vieläpä ilman asetta. Ei meinannut uskoa, vaikka minulla oli selvät 
paperit, vaan tavasi pitkän aikaa niitä. Sanoin etteivät aseet vielä jouda rintamalta 
sotasairaalaan, vaikka mies joutaakin. Ja ellei mies täällä uskalla aseetta olla, niin 
ei sellainen mies uskalla olla rintamalla, vaikka olisi minkälainen ase.

Se riitti kyselijöille ja sain jatkaa matkaa Sulkavan kirkolle, jossa olin aamuyöstä 
eräässä tuttavaperheessä. Seuraava aamu oli sunnuntaiaamu ja sankarihautajaiset 
kirkossa. Soitin kotia ja tilasin hevosmiehen hakemaan jumalanpalveluksen 
jälkeen. 

Kunnioitin oman komppanian aseveljiä heidän viimeisellä matkallaan. He olivat 
saaneet antaa kaikkensa isänmaan vapauden puolesta, sillä aikaa kun minä lepäsin 
sotasairaalassa. Niin oli aina vaan maksettu kalliita uhreja isänmaan vapauden 
hinnasta. Se oli meidän osamme tällä kertaa. Mutta mihin se päättyy? Vieläkö 
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Suomi saa olla itsenäinen, vai sortuuko vahvemman edessä? Jumala yksin tietää 
kansamme kohtalon!

Kolme aseveljeä sai viimeisen leposijan kirkon viereisessä kirkkomaassa. 
Hartaana seisoi omaisten ja ystävien saattojoukko avoimen haudan äärellä. 
Kunnialaukaukset kajahtivat ilmaan. Vanha, harmaapäinen rovasti
(Otto Pakarainen) siunasi vainajat, jotka olivat minulle kuin veljiä, lapsuuden 
tovereita ja nuoruuden aikaisia ystäviä.

Samat vaiheet jaoimme rintamalla. He vain saivat antaa enemmän kuin minä. 
Henkensä. Kaikkensa. He olivat taistelunsa taistelleet ja saavuttaneet rauhan 
sataman, missä eivät sotatorvet soi. Missä sielu saa nauttia lepoa ja rauhaa.

Kyllä oli kyselijöitä! Mitä rintamalle kuuluu? Vaan enhän tiennyt itsekään, kun 
olin ollut niin pitkään sieltä poissa, sairaalassa josta olin nyt tulossa lomalle. 
Hevosmies olikin jo tullut ja niin pääsimme lähtemään kohti kotimökkiä, jossa 
vaimo ja pikku tyttäreni jo odottivat. 

Tyttäreni oli vielä niin pieni, että ei ensin tuntenut. Olinhan armeijan varusteissa ja 
toisennäköinen kuin olin ollut lähtiessä. Mutta tunsihan se viimein Lea tyttönen 
isän ja kyllä oli ilo molemmin puolinen

Olin ollut kaksi viikkoa lomalla, kun tuli märkivä pesäke selkään ja piti lähteä 
ilmoittautumaan lähimpään sairaalaan. Se oli sotasairaala 19 Savonlinnassa.
Kun menin poliklinikalle ilmoittautumaan, niin ottivat sisälle sairaalaan, jossa 
puhdistivat ja hoitivat haavoja.

Olin ollut viikon verran osastolla ja röntgenkuva oli otettu ja määrätty jo 
leikkauspäiväkin, jossa oli tarkoitus poistaa tulehdusta aiheuttavia sirpaleita. 
Varattu päivä oli maaliskuun 13 päivä.

Sinä päivänä tuli välirauha Suomen ja suuren Neuvostoliiton herrojen kesken. 
Olimme sotasairaalan pommisuojassa, kun klo 11 uutislähetyksessä radio ilmoitti 
rauhan tulleen. Viholliskoneita oli vielä Savonlinnan yläpuolella, vaan pian ne 
hävisivät, eivätkä enää tulleet. Oli rauha maassa ja ihmisillä hyvä tahto.

Alkoi joukkojen siirto pois idästä. Samoin siellä olevat kenttäsairaalat oli saatava 
pois sotatoimialueelta, myös Savonlinnaan. Kaikki, jotka vain kykenivät, pääsivät 
kotiin toipumislomalle ja niin läksin minäkin

Kallis oli ollut rauhan hinta. Paljon oli sotainvalideja, sotaorpoja, sotaleskiä ja 
kaatuneiden vanhempia. Kaikki surivat poikiaan.

Olin taas kotona ja sain aina lisää lomaa, olihan sota tällä kertaa ohi. Kevät oli 
ihan kynnyksellä ja pian koittaisi ihana kesä. Talvi oli ollut kuin pahaa unta 
kaikkine kauhuineen ja murheineen. Elämä jatkui monen kohtalon ja kokemuksen 
kautta rikkaampana, oli ne sitten hyviä tai huonoja kokemuksia.

Olimme huhtikuun puolivälissä ja olin toipunut vammastani kohtuullisen hyvin. 
Kyllähän se vielä joskus syletti verta, kun sirpale leikkasi sisällä, eivät vielä olleet 
ehtineet koteloitua.
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Sain paperit kouraan ja läksin etsimään entistä joukko-osastoamme. Se oli 
siirtynyt Liperiin ja minulta meni matkaan kaksi vuorokautta, mutta kiirettähän ei 
ollut, kunhan joskus olisin perillä. 

Kyllä oli entinen komppania mennyt pieneen, taisi olla 25 miestä alkuperäisiä ja 
niistäkin osa haavoittuneita, mutta lievemmin vammautuneina rintamalle 
palanneita. Niin eivät he kaikki terveitä olleet.

Paljon ei ollut tekemistä, kunhan varrottiin kotiuttamista. Olimme jo toukokuulla 
ja kiire olisi ollut ajamaan puita ja tekemään kevättöitä. Viimein tuli käsky 
lopputarkastukseen lääkäriin J.S.P.lle ja sitten passikuvaan sotilaspassia varten.

A1 muuttui passissani A 2.si. Siviiliin läksimme armeijan varusteet päällä. Ei 
saanut luovuttaa pois, mitä kelläkin sattui olemaan, vaan eihän kellään ollut 
siviilikamppeita mukanakaan täällä. Oli toukokuun 6pv kun läksimme Liperistä. 
Talvisota oli hävitty.

Välirauhan aika

Ensin kävelimme Liperin rautatieasemalle, ja siellä nousimme joukkojen 
kuljetusjunaan. Suuntana oli Kallislahti. Talvisota oli sodittu ja maa oli jaettu. 
Suuri osa Suomea meni alueluovutuksissa sodan voittaneelle valtakunnalle. 
Venäjä voitti sodan ja saneli rauhan ehdot.

Oli ihme, että näin pieni maa ja vähäinen kansa jaksoi pitää niinkin kauan 
puoliaan mahtavaa hyökkääjää vastaan, jolta ei puuttunut miehiä eikä aseita. Ja 
että Venäläiset kunnioittivat niin paljon Suomen itsenäisyystaistelua, että meille 
jäi oma hallinto ja itsenäisyys ja että ei sittenkään menneet annetut uhrimme 
hukkaan. Suomen nimi säilyi maailman kartalla, eikä vain menneessä historiassa. 

Kun juna tuli Kallislahteen, asemalla oli kuorma-autoja vastassa, niin että meidän 
ei tarvinnut kävellä kotiin.

Taas pääsimme rauhan töihin kuka meistä vain töihin kykeni. Paljon oli miehiä, 
joilta oli työkyky mennyt ja läheltä se piti omallakin kohdalla, sillä oikea käsi ei 
vielä oikein toiminut.

Nuoret ikäluokat olivat jääneet suorittamaan asevelvollisuuttaan. Meidät 
reserviläiset kotiutettiin siviiliin hankkimaan itse leipämme. Armeijan huolenpito 
loppui.

Tulin entiseen työpaikkaani takaisin, kun isäntä pyysi että kait rupeat töihin niin 
kuin ennenkin. Työllähän sitä olisi elettävä, jos sitä pystyy enää mitä tekemään, 
vastasin. Oli juuri keväthalmeitten tekoaika. Isäntä sanoi, että onhan tässä 
helpompiakin töitä, tee mitä voit ja jaksat. Ja niin aloitin.
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Kyllä se oli ensin vaikeaa, kun ei kuokka eikä kirves tahtonut pysyä oikeassa 
kädessä ja käsi uupui pian, niin että piti vähän väliä levätä. Sirpaleet leikkasivat 
sisällä ja usein jouduin sylkemään verta. Ajattelin jo, että mitenkähän tässä käy. 

En tiennyt mistä ja miten haettaisiin korvauksia, jos en enää pystyisi työllä 
elättämään itseäni ja perhettäni. Täytyi vain yrittää voinnin mukaan. Isäntä oli 
hyvä ja ymmärtäväinen mies, hän ei liikoja vaatinut, kunhan työntekijä vain teki 
työnsä siten kuin pystyi.

Kesän mittaan alkoi työkunto petraantua. Tein maanviljelystöitä koko kesän, 
heinätyöt, viljan korjuun, syksyllä puinnit, vielä tein kaikki syyskynnöt. Syksyllä 
olinkin jokseenkin hyvässä työkunnossa. Oikea käsikin rupesi vahvistumaan niin 
että sillä saattoi täysin työskennellä.

Syksyllä, kun kaikki kesän työt oli tehty ja teimme viimeisen tilin, isäntä sanoi, 
ettei maksaisi talven ajalta samaa palkkaa kuin kesän ajalta. Olin vain 
päiväpalkkalainen, en kuukausipalkalla. Sanoin: että sopiihan se kyllä niinkin, että 
muutan taloa.

Saatoinhan taas aloittaa metsätyöt, sillä olihan minulla
entinen kokemus niistä. Jos voimia olikin vähemmän, niin voisinhan tehdä 
urakkatyössä vointini mukaan.

Olin kysynyt jo työmaan Kaukas Osakeyhtiön metsätöihin, jossa olin työnjohdolta 
tunnettu jo ennestään. Läksin palstan ottoon ja aloitin koivupropsin sahauksen. 
Sitä tein kuukauden. Sitten alkoi tukin kaato ja teko porukassa Pekka Vasaran 
kanssa ja kyllä meiltä työ kävi.

Hankittiinkin kohtalaisesti, sikäli kun silloiset metsätyöpalkat olivat. Teimme 
tukkia maaliskuun puoliväliin asti. Olisi sitä riittänyt pitemmäksikin aikaa, vaan 
isäntä Jaatinen oli käynyt jo kyselemässä töihinsä takaisin ja pyytänyt käymään 
talossa. 

Kun menin, niin hän kysyi, enkö rupeaisi hänelle töihin, kun hän tarvitsisi sahuria. 
Sanoi perustavansa pilkeverstaan. Silloin oli bensiinistä pula ja autot kulkivat 
hiili- ja pilkekaasulla. Se oli sitä aikaa, kun kaikki oli säännösteltyä. Isäntä vielä 
sanoi, että hänellä on varaa maksaa sen kuin yhtiötkin Lupasin tulla kun saan 
ensin palstan loppuun yhtiön metsästä. Niin muutin taas Jaatisen töihin ja ruvettiin 
laittamaan pilkesirkkeliä. Jaatisella oli oma sähkölinja, pieni voimalaitos, jonka 
turbiini jauhoi sähköä.

Siinä olin sitten töissä vuonna 1941, kun taas oli sodan tuntua ilmassa. Saksa 
riehui kovasti ja kukisti valtakunnan toisensa jälkeen alistaen hallintaansa. Sieltä 
käsin tuntui olevan painostusta Suomenkin liittymisestä sotaan, eikä tainnut 
tarvita Suomen herroja paljon yllytellä, kun oli entistä kaunaa itään. 

Hitlerin saksa oli julistanut sodan Neuvostoliittoa ja koko Venäjän kansaa vastaan. 
Eivät kai Suomenkaan herrat voineet jäädä niin edullisesta tilaisuudesta pois kuin 
Neuvostoliiton jakaminen. Maata lisää Suomelle mukamas aina Uralia myöten. 
Sellaisia tuntuivat olevan haaveet Suomen herroilla.
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Jatkosotaan lähtö

Oltiin kesäkuun puolivälissä 1941, kun Suomen miehet saivat taas kutsun lippujen 
alle ja aseisiin varustautumaan. Niinpä tuotiin taas nahkalappu, eli lähtömääräys 
minullekin. Se oli vaikea käsky, kuin kuolemaan lähtö. Tiesin hyvin ennestään 
mitä sota on ja mitä tuhoa ja kärsimystä se tuo niin yksityisille ihmisille kuin koko 
kansallekin. En hyväksy väkivaltaa enkä sotaa, mutta taas jouduin panemaan 
vaaralle alttiiksi oman henkeni ja terveyteni. Samoin kuin niiden, jotka olivat 
vastapuolella, saman Jumalan luomia ihmisiä.

Mannerheimin päiväkäsky kuului:

”Päämaja. Kesäkuu 1941. Suomen sotilaat!

Kunniakas talvisotamme päättyi katkeraan rauhaan. - Rauhanteosta huolimatta 
vihollisemme on pitänyt maatamme häikäilemättömien uhkailujensa ja jatkuvien 
kiristystensä kohteena, mikä yhdessä rikollisen kiihotustyön kanssa, 
yksimielisyytemme murskaamiseksi, on osoittanut, että vihollinen ei ollut 
alunperin tarkoittanutkaan rauhaa pysyväiseksi. – 

Tehty rauha oli vain välirauha, joka nyt on päättynyt. Te tunnette vihollisen. Te 
tiedätte sen jatkuvat tarkoitusperät kotiemme, uskontomme ja Isänmaamme 
hävittämiseksi ja kansamme orjuuttamiseksi. 

Tämä sama vihollinen ja sama uhka on nyt rajoillamme. Ilman aihetta se on 
röyhkeästi hyökännyt rauhassa elävän kansamme kimppuun ja pudottanut 
pommeja eri puolille maata. 
Isänmaan tulevaisuus vaatii Teiltä uusia tekoja. Kutsun Teitä kanssani pyhään 
sotaan kansakuntamme vihollista vastaan.
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Sankarivainajat nousevat kesäisten kumpujen alta jälleen rinnallemme tänään, 
jolloin lähdemme Suomelle turvatun tulevaisuuden tuodaksemme Saksan 
mahtavien sotavoimien rinnalla ja asetovereina vakain mielin ristiretkelle 
vihollistamme vastaan.
Aseveljet! - Seuratkaa minua vielä viimeisen kerran - nyt, kun Karjalan kansa 
jälleen nousee ja sarastaa Suomen uusi huomen. Mannerheim.

Mutta taaskin oli monelle Suomen miehelle tämä viimeinen lähtö kotoaan ja koti 
konnuiltaan. En tiedä oliko lähtö Saksan rinnalla niin tarpeen vuodattamaan 
viatonta verta ja tuhoamaan nuoria miehiä. Vaan onhan herroilla lohdutus, että 
kyllähän ne akat uusia poikia tekee.

Sanovat, ettei sota yhtä miestä kaipaa, mutta tiesin että jos jäisin pois niin kohta 
olisivat etsimässä. Ehkäpä sitten oli sotaan lähdettävä, kun muuta vaihtoehtoa ei 
ollut.

Olin A 2 ja rintamakelpoinen. Seuraavana aamuna läksin ilmoittautumaan. Ajelin 
uudella polkupyörälläni Tuonilahteen. Kun komppanian päällikkö näki tuloni, hän 
sanoi että oli hyvä kun tulit pyörällä. Perustettavalle pyöräporukalle kun ei riitä 
kunnollisia pyöriä. 

Alkoi heti varusteiden ja aseitten sekä ammuksien jako. Sain taas pikakiväärin. 
Tuli siis entinen tehtäväni. Valitin etten pysty kantamaan raskasta asetta, mutta 
komppanian päällikkö sanoi vain, että pane ase pitemmillä muuttomarsseilla 
kuormastoon. 

Niin meni päivä iltaan ja reserviporukka oli taas hyvin sotaisan näköistä. Oli 
entisiä talvisodan aikaisia jermuja ja vanhempia nostoluokan (työpalveluksessa 
olleita) miehiä, joilla ei liiemmin ollut entistä sotakokemusta. Sellainen oli 
yksikkömme JR 49 kokoonpano kesäkuussa 1941. Divisioona 18 komentajana oli 
eversti Aaro Pajari.

Sen päivän työt oli tehty ja varusteet saatu. Iltasella hyppäsin pyörän selkään ja 
ajelin kotimökille Hyypiölahteen. Kukaties näkisinkö enää läheisiäni pitkään 
aikaan, tai näkisinkö enää koskaan! Tiesin, että kun alkaa hyökkäys, sota syö 
miehiä, siitä ei pääse mihinkään. Kenen vuoro ja kohtalo vain on saada reikiä 
nahkaansa.

Olin sen yön kotona, mutta ei oikein tullut uni silmään. Oli annettu taas liian 
raskas taakka kannettavaksi. Se oli masentaa mielen. Seuraavana aamuna vaimo 
läksi veneellä kyytiin yli Kyrsyänjärven ja siitä sitten kävelin Tuonilahteen.

Kun huomasin, että olivat edellisenä iltana unohtaneet merkitä pyöräni valtion 
kirjoihin, niin jätin pyörän kotiin. Ajattelin, että jäisi edes pyörä muistoksi, jos 
mies menisi tällä reissulla. Oli sellainen tunne, että ei käy hyvin tällä kertaa. 
Voivat tuoda takaisin vaikka jalat edellä.

Kyllä oli nahkan alus niin täynnä, ettei olisi enempää harmia kestänyt. Kirosin 
Hitlerin joukkoineen alimpaan helvettiin kekäleitä kohentelemaan, kuten kaikki 
muutkin jotka olivat syypäitä tähän lähtöön. Nyt olin se purnaava suomalainen 
sotilas, josta on niin paljon kirjoitettu.

Marssi alkoi taas välirajalle päin, eli itään. Nyt ei puhuttu enää mitään 
kertausharjoituksista. Intoilijat puhuivat Saksan sotilasmahdista ja ehkäpä se 
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alussa siltä näyttikin. Vaan kun Hitler meinasi saada koko maailman herruuden, 
niin siinä kävi niin kuin Reetan kanalle joka yritti tehdä liian suurta munaa. 
Huonostihan siinä kävi ja niin kävi Hitlerinkin. 

Tuonilahdelta läksimme 18.6.1941 klo 13 aikaan astelemaan Puumalaan päin. Jo 
alkumatkasta alkoi sataa vettä. Heikkurilan kohdalla olivat kaikki kamppeet ja 
varusteet jo kastuneet niin että marssi oli raskasta. Mutta aina vain eteenpäin 
mentiin vaikka hitaasti

Olimme Puumalan varuskunta-alueella ennen puoltayötä ja pääsimme 
lepäilemään. Jalkapohjat olivat jo taas hellinä ja joillakin oli jo rakkoja jaloissa
Saimme levätä noin 6 tuntia ja sitten jatkoimme matkaa Puumalan salmen yli 
Ruokolahden suuntaan.

Jossakin Ruokolahden ja Puumalan rajalla Syyspohjassa saimme levätä taas 
yöajan, olivathan teltat mukana. Pianhan ne olivat tottuneilta pystyssä, sillä 
olimmehan sotaveteraaneja eikä mitään alokkaita.

Seuraavana aamuna jatkui marssi kohti Jukajärveä. Siinä oli taas yöpyminen 
jossain kylän lähellä olevassa metsikössä. Pystytimme teltat ja tässä 
pysähdyspaikassa viivyimme useita vuorokausia.

Saimme käydä lämmittämässä lähitalojen saunoja ja kylpeä ja niin tehdä olomme 
mahdollisimman mukavaksi. Siitä siirryimme lähemmäs rajaa Pirholan kylään, 
jonkun matkan päähän Rautjärven rautatieasemasta. Siitä tuli majoitusalueemme 
useamman viikon ajaksi ennen hyökkäyksen alkua.

Tuli heinäntekoaikakin ja koska kylä oli evakuoitu, teimme ja korjasimme
heinäkuun aikana kyläläisten heiniä. Työ ja vartiovuoroja varten oli eri porukat.

Emme olleet ihan rajan pinnassa ja olimme reservijoukkoa, edessähän oli laillinen 
rajavartioporukka. Niinpä saimme viettää ikään kuin kesälomaa. Ei ollut minulla 
koskaan aikaisemmin ollutkaan niin paljon vapaa-aikaa. 

Kesä oli ihanimmillaan. Saimme lämmitellä rantasaunoja ja käydä uimassa. Ei 
ollut paljon mitään harjoituksia, eiväthän vanhat sotajermut siitä olisi enää 
kummemmiksi tulleet. Oli meillä kyllä joitain luentoja.

Heinäkuun 20pv tienoissa saimme ensimmäisen hälytyksen ja määräyksen mennä 
Imatralle, kun Enson suunnassa oli jotain taistelun tapaista ja sinne mukamas 
tarvittiin apua. Vaan se loppui alkuunsa eikä meitä siellä vielä onneksi tarvittu.

Oli siellä tullut joitain hiljaisia poikia puolin ja toisin, koska toivat Immolan 
pellolla meitä vastaan jalat edellä jo iäksi aseensa laskeneita. Siihen parin 
vuorokauden marssiin päättyi meidän opintomatkamme ja taas jatkui kesäloma 
jonkun päivän.

Sanoimme jo silloin, että tämä on pahan enteitä, tyyntä myrskyn edellä. Vieläpä 
teräsmyrskyn, joka on kaikkia muita myrskyjä kauheampi.

Olin ollut kotoa jo kauan poissa ja mieli teki vielä nähdä vaimoa ja tytärtä ennen 
kuin kuolee, niinpä pyysin parin päivän lomaa, mutta ei uskaltanut komppanian 
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päällikkö antaa. Sanoin joukkueen johtajalle että soittaa Jaatiseen, jos kiire lähtö 
tulee, minä lähden puntikselle.

Aseen jätin apulaisen huostaan. Hyppäsin polkupyörän selkään ja aloin polkea 
Sulkavan suuntaan. Poljin koko yön. Parissa kohtaa oli maantievartio, vaan pääsin 
ilman komennustodistusta. Ei ollut tarkastus niin perusteellista. Kun tarkistivat 
autoja ja muita ajoneuvoja, pääsin livahtamaan hyvin ohi. 

Kolme vuorokautta olin kotona. Paluumatkan alussa poikkesin Sulkavalla 
osuuskaupan pihaan. Siinä oli kymmenisen miestä toisia puntiksella olijoita. 
Suunnittelimme miten pääsisimme takaisin. Ei olisi viitsinyt helteellä niin pitkää 
matkaa ajaa pyörillä.

Samassa siihen tuli armeijan kuorma-auto bensiinin ottoon. Se oli oikein bensiini 
auto vaikka yleensähän ne kulkivat silloin hiilikaasulla. Kun kuski otti 
polttoainetta, menimme jututtamaan. Ensin hän kielsi jyrkästi, sanoi olevan 
ajomääräyksen lopussa siltä vuorokaudelta.

Lupasimme ettei ilman tarvitse, saa rahaa ja tupakkaa. Meillä oli kauppiaita 
mukana. Vielä poika epäröi että ei selviä maantien sotapoliiseista, mutta yksi 
vääpeli vakuutti, että se asia on heti järjestetty ja pisti merkinnän pojan 
ajomääräykseen. Niin sitä sitten lähdettiin ja kyllä matka joutui! Poika päästeli 
minkä kärryllä pääsi.

Oli kyllä jo korkea aikakin, sillä lähtö rintamalle tuli jo sinä iltapäivänä. Täysi 
sotavarustus selkään ja kohti rajaa.

Olimme saaneet olla aika rauhassa. Yksi aikainen herätys oli ollut. Ensin kuului 
pommikoneiden ulvominen ja moottorien jyrinä ja jäljestä tuli hävittäjäkoneita ja 
kuului valtava räjähdys, joka vapisutti koko teltta-aluetta. Venäläinen pommikone 
pudotti kerralla koko lastinsa keventäen kuormaa. Koetti päästä meikäläisten 
hävittäjiä karkuun ennen rajaa. Vaan se sai sittenkin osuman ja putosi palavana 
lähellä olevaan järveen.

Oli se ollut semmoinen herätys, että kyllä unet kaikkosivat. Onni oli siinä, että 
pommi putosi suoalueelle, missä ei ollut telttoja, vaikka koko ensimmäinen 
pataljoona oli siihen lähikankaille majoitettuna. Siinä ei ketään vielä haavoittunut.

Divisioonan komentaja oli jo odottanut etenemiskäskyä ja nyt se oli tullut. Rähinä 
alkoi. Pääsivät sotaherrat taas miehiä tapattamaan ja itselleen kunniaa niittämään, 
sitäkin se sota on herrat ja komeljanttarit siitä vain kunniaa niittää, vaikka sotilaat 
tosi sodan käyvät. Komppanian päällikkö ja joukkueenjohtajat joutuvat olemaan 
vielä mukana. Sitä suuremmat herrat on jo hännillä ”ruumiita korjaamassa” ja 
komentokorsuissaan.

28. heinäkuuta 1941 olimme välirajalla ja tuli määräys ylittää raja. Mitään sodan 
ääniä ei kuulunut, mutta rajapaalut olivat poikki. Kun väliraja oli ylitetty ja edetty 
noin 3 km alkoi räiske ja pauke ja rupesi luotia satamaan ja ujeltamaan 
kranaattitulta. Tunsimme että taaskin olimme sotatantereella. Siinä tilanteessa ei 
leikki lämmitä mieltä puolin eikä toisin, sillä” sota on julmaa ja ratsuväki raakaa.” 

Pääsimme etenemään jonkun kilometrin eikä meiltä ollut vielä tullut menetyksiä. 
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Olimme jo saavuttaneet salokylän, jonka talot venäläiset olivat jättäneet, kun 
olivat nousseet parempiin puolustusasemiin kaivautuen erääseen louhikkoiseen 
mäkeen. Se oli nimeltään Peussanmäki. Siinä vihollisella oli vahva varustus. 

Kuvassa suomalaiset sotilaat kaatavat Moskovan rauhan (1940) rajapylväät 
26.6.1941. http://maveteam.kuvat.fi/kuvat/

Joukot etenevät Rautjärven maastossa Laatokan Karjalassa,
heinäkuun lopulla 1941. http://maveteam.kuvat.fi/kuvat/

”18 D:n hyökkäys alkoi heinäkuun 31 p:nä klo 12.30. JR 27 mursi helposti 
vihollisen vastarinnan välirauhan rajan tuntumassa, mutta joutui sitten varsinkin 
Peussanmäen alueella ankariin taisteluihin. ” Teksti  JR 49, Pentti Holopainen. 
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Kävimme siinä metsikössä partioreissuilla, mutta rupesipa mistä hyvänsä 
lähestymään, sai kiivaan konekivääri ja pikakivääritulen vastaansa. Ei sinne ollut 
menemistä tai sai nahkansa täyteen reikiä. 

Tykistö tykitti sinne kranuja oikein roppakaupalla, vaan eivät ne siitä piitanneet. 
Olivat ja elelivät kuin myyrät koloissaan. Sitten saimme kiinni erään vangin, joka 
paljasti, että ne tulevat siellä toimeen varastoillaan ilman huoltoa pari viikkoa, jos 
eivät ennemmin antaudu.

Niin kait siinä sitten kävi. Olivat ja elelivät siellä motissa, mutta lopulta joutuivat 
antautumaan.

Ensimmäinen haavoittunut tuli meille jostain harhaluodista. Otti puusta 
kimmokkeen ja osui yhtä kaveria reiteen. Oli nimeltään Kolehmainen. 

Me jätimme Peussan mäen toisten huoleksi ja läksimme (tiedustelupartiona) 
etenemään metsiä myöten johonkin Ilmeen salokylistä. Etenemässämme 
maastossa oli vihollisen tykistötulen johtotapseja.

Otin pari miestä avukseni kelaamaan niitä ja jonkin matkaa tapsia kelattuamme 
panimme ne poikki, että vihollisen tykistön tulitarkkuus heikkenisi. Sen 
tehtyämme jäimme odottamaan vikapartiota.

Pääjoukko eteni ja meni menojaan. Mukanani oli Hämäläinen, joka oli 
konepistoolimies ja lisäksi yksi tarkka-ampuja. Jäimme metsän reunaan asemiin ja 
edessämme oli niittyaukeama. Noin puolen tunnin kuluttua vihollisen 
korjauspartio läheni.

Huusin venäjäksi Stoi! Itisudaa rukiver!, vaan ei auttanut. Pyörähtivät takaisin ja 
meinasivat näyttää meille kantapäitään. Ravautimme kerran heitä kohti ja siihen 
jäi karkuun lähtö. 

Liityimme pääporukkaan Siisiälän kylän reunassa, missä kulki valtamaantie. 
Tiellä oli kova vihollisen liikenne, mutta katkaisimme sen poikki. Tielle tuli 
ruuhka, sillä olimme päässeet yllättämään heidät. Panssarintorjuntatykkimme 
seisauttelivat isoimmat ajoneuvot ja autot seisahtuivat jo pienemmilläkin aseilla. 

Kyläaukeamalla oli pian toistakymmentä autoa vailla ajajaa ja sotasaaliina oli 
tankkeja, panssariajoneuvoja, ym. Kun yhteys Ilmeelle äkkiä katkesi, alkoi vanja 
ihmetellä ja laittoi kohta suuren hyökkäysvaunun tiedustelemaan. Se ajoi kovalla 
vauhdilla ison kylän halki. Mies nousi kiikaroimaan tykkitornin luukusta. 

Meikäläisten konepistoolimies oli heinäpellossa aivan maantien laidassa ja 
ravautti sarjan kohti panssarivaunua. Siihen jäi mies retkalleen tykkitornin 
luukkuun, kun hyökkäysvaunu lähti takaisin. Yrittivät ampua panssarintorjunta 
tykeillä vielä sen peräänkin, mutta turhaan, se meni vaan. Se oli suuri Klimi.
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Klimenti Voroshilov ( Klimi) vaunujen aseistuksena oli 76 mm tykki sekä kolme 
Dektjarev- panssarivaunupikakivääriä, eli kotoisemmin "Tankki-Emmaa" . Tämä 
varsin raskas vaunu painoi 47 tonnia ja sitä liikutti 600 hv:n diesel-moottori. 
http://maveteam.kuvat.fi/kuvat/

”Ilmeen hyökkäyksestä komppanian saama sotasaalis koko päivän kestäneestä 
taistelusta oli: 1 kuorma-auto ja 120 mm kranaatinheitin veto- ja 
ammusvaunuineen, 1 amfibiovaunu, 2 panssariautoa ja 2 täysin kunnossa olevaa 
120 mm heitintä veto- ja ammusvaunuineen, 1 henkilöauto ja 7 kuorma-autoa.” 
Teksti  JR 49, Pentti Holopainen. 

Kuvassa kyseisenä päivänä Siisiälässä sotasaaliiksi saatu venäläinen panssariauto. 
Kuva, Pertti Kankkusen arkisto. 
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Kamppailu oli kova. Vihollisia oli saatu vangiksi ja kaatuneita oli paljon. Myös 
omia menetyksiä ja useita haavoittuneita, joita olisi pitänyt saada hoitoon. 
Lääkintämiehet koettivat auttaa haavoittuneita. J:S:P. Lääkäri Siimes antoi 
morfiinipistoksia ensi tuskiin ja sen jälkeen alkoi matka kohti kenttäsairaalaa. 

Kaikkein järkyttävin tapaus oli sen päivän illalla, kun joukkueen johtajan 
taistelulähetti joutui oman konepistoolimiehen tulitukseen ja menetti heti 
henkensä. Sen vain ehti sanoa, että voi minkä tekivät. Siinä oli konepistoolimies 
liian hätäinen: ei ottanut selvää kuka liikkui etumaastossa. Venäläisetkin olivat 
aivan lähellä 50m päässä ja Montosella oli pahaksi onneksi saman värinen 
pusakka kuin venäläisillä. Niinpä hän sai vahingossa luoteja omilta

Olin pikakiväärini kanssa asemissa heinäladon nurkalla maantien mutkassa, josta 
oli hyvä näkyvyys kumpaankin suuntaan maantietä. Ilkeältä näytti katsella koko 
kylärähjää, kun kaatuneita virui joka paikassa nurmikoilla ja haavoittuneiden 
surkea valitus kuului niin omalta kuin vihollisenkin puolelta. 

Kyllä meinasi mennä sisu kaulaan kaiken sen kurjuuden keskellä, mutta sota on 
sotaa eikä siinä hempeily auta. Ammu ja tapa, tai tule itse tapetuksi. Kuka ensin 
ehtii, se vielä hengittää. 

Kun olin siinä asemissa, tuli tietä pitkin kovaa vauhtia venäläinen henkilöauto. 
Käänsin aseeni tuulilasia kohti ja ammuin lyhyen sarjan. Auto seisahtui siihen 
paikkaan. Jarrut vain kirskahtivat, sillä etupenkin mies oli saanut osuman. Vain 
auton moottori jäi hiljaa käymään. 

Takapenkiltä alkoi kuulua karjumista, joka lienee ollut tarkoitettu kuskille, mutta 
ajaja ei enää liikahtanut. Silloin aukeni auton takaovi kiivaasti ja sieltä tuli ulos 
suuri tukeva herra politrukki Naganit molemmissa käsissään. Mies painui vähän 
sassiin auton perän taakse maantien raviin ja yritti päästä pakoon sinne päin mistä 
oli tullut. 

Meidän konepistoolimies joutui kaksintaisteluun venäläisen politrukin kanssa. 
Tämä oli näkemisen arvoinen kohtaus. Milloin toinen heistä ampui, niin toinen 
maastoutui ja koetti aina saada paremman ampuma-aseman. Mutta vihdoin pääsi 
meikäläinen konepistoolimies samaan maantien raviin venäläisen kanssa ja silloin 
joutui politrukki luopumaan molemmista Naganeistaan. Omasta hengestään myös, 
sillä vangiksi hän ei antautunut kehotuksista huolimatta. 

Sain katsoa sivusta tätä molemmin puolista sisun näytettä. Politrukin ampunut 
kaveri tuli vähän ajan päästä näyttämään saaliiksi saamiaan käsiaseita ja sanoi, 
että kun ei meinannut luopua näistä vapaaehtoisesti, niin täytyi määrätä.

Kaikkein oudoimmalta tuntui, kun tämä suomalainen sotilas oli sellainen 
häikäilemätön jätkä, veti saappaat politrukin jaloista ja pani ne omiin jalkoihinsa 
ja sanoi, että sinä toveri et näy näitä enää tarvitsevan, vaan minäpä näitä tarvitsen 
vielä kauan aikaa. Huhtisen omista saappaista olikin pohjat jo rikki.

Kummallista kyllä, Huhtinen käytti noita politrukin saappaita koko sodan ajan ja 
tuli vielä ehjänä miehenä takaisin molemmat sodat käytyään, vaikka ei päätään 
piiloon pistänyt, vaikka oli milloin rautaa ilmassa tiheämmässäkin.
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Tunsin miehen jo asevelvollisuusajalta, sillä palvelimme samassa komppaniassa. 
Hän oli iloinen ja humoristinen mies, sellainen jätkä miehen perustyyppi. 
Sotareissuilla hän ei vain näyttänyt tuntevan ollenkaan sellaista kuin kuoleman 
pelko. Oli tehtävä mikä tahansa, niin Huhtinen oli aina valmis ja aina hän tuli 
takaisin ilmoittaen, ”Herra luutnantti, tehtävä on suoritettu!” Ilmoituksen otti 
vastaan komppaniamme päällikkönä luutnantti Lavikainen.

Kun elokuinen ilta alkoi hämärtyä, aloimme kaivautua asemiin, sillä siihen 
meidän oli määrä jäädä ketjuun. Ruokaa emme olleet saaneet pariin päivään. 
Mihin lienee jääneet kenttäkeittiöt? Eivät ehkä päässeet jäljestä, kun olimme 
oikaisseet salojen poikki ja korpien kautta.

Vettä saimme talojen kaivoista, vaikka oli kyllä hengen vaarallista käydä 
hakemassa sitä vihollisen hallussa olevasta kylästä. Kuivamuona oli lopussa 
leipälaukuista ja moni söikin jo rautaisen annoksensa selkärepustaan. 
Evakuoiduista venäläisistä autoista löytyi sitten leipää ja säilykkeitä, mitä söimme 
nälkäämme. Tässäkin tapauksessa oli niin, että toisen kuolema oli toisen leipä.

Useimmat näistä venäläisistä ajoneuvoista jäivät ajokuntoisiksi. 
Joukkueenjohtajamme ajoi kaikki omin konein toimivat ajoneuvot eräälle lähellä 
olevalle metsäpellolle. Siihen syntyi melkoinen autopirssi venäläisiä autoja ja 
panssari-ajoneuvoja, rohkea poika tuo vänrikki Kostiainen!

Jäimme kyläaukeaman reunaan kaivamiimme asemiin yöksi ja meidän piti pitää 
yllä viholliselle torjuntatulta, sillä venäläiset tuppasivat tulemaan liian lähelle. 
Niittämätön heinäpelto aivan kuhisi vanjoja. Heinätyöt venäläisillä oli yhä 
tekemättä, vaikka oltiin jo elokuussa. 

Sinä yönä meillä oli kriittinen tilanne, sillä oltiin jäädä mottiin.  Olimme 
muodostaneet harvan ketjun ja siitä annoimme tulta, kun vihollinen alkoi ryömiä 
liian lähelle asemia. Jos venäläiset olisivat tienneet miten pieni porukka meitä oli 
ja olisivat tehneet vastaiskun, olisimme olleet aivan avuttomia. 

Ammukset alkoivat olla lopussa. Vaan kun pyysimme usein kranaattikeskityksen, 
niin se piti vihollisen matalana. Nyt meillä oli sentään tykistöä. Aina kun se antoi 
rumputulta, niin kyllä kävi älinä ja pulputus ryssä-poikien puolelta. He eivät 
oikein pitäneet suomalaisten tykkitulesta. Venäläiset vangit näyttivät käsimerkein, 
että se vie jalat poikki polvesta asti.

Oltiin pelon vallassa koko se yö kuinka käy, jos apua ei tule ja ammukset 
loppuvat. Komppanian päällikkö pyysi apua jo iltayöstä, mutta sitä ei yön aikana 
kuulunut. Aamu neljältä toi lähetti sanoman, että apua on tulossa.

Heti kohta tulikin pyöräpataljoona nuoria asevelvollisia ja kaikilla oli 
kevytkonetuliaseet. Se porukka sai ottaa ja vallata kylän venäläisiltä ja täytyy 
sanoa, etten ole ennen nähnyt heidän vertaisiaan sotilaita. Se oli tyrmistyttävä ja 
kauhea isku venäläisille. 

Ainakin yksi rykmentti oli vihollisia siinä kylässä. Heinäpellot, peltojen ojat ja 
lepikot olivat täynnä venäläisiä sotilaita.  Mutta kun tämä aamulla saapunut 
porukka antoi putkiensa puhua, niin kahden kilometrin aukeamalla kylän yli oli 
menoa, jota kelpasi katsella, kun karkuun päässeitä venäläisiä pinkoi menemään. 
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Ja kun ei tarvinnut itse muuta kuin jäljestäpäin käydä katsomassa niitä 
ruumiskasoja mitä taistelukentälle jäi. Apuun tulleella porukalla oli johtaja, joka 
karjui kuin leijona ja antoi huutaen komentojaan, niin että varmasti kuuli oma 
pataljoona ja vihollinenkin. Aivan kuin olisi ollut jokin alokaskomppanian 
harjoitus kysymyksessä. Puolessa tunnissa oli kaikki selvää.

Kun olimme saaneet ammus ja muona täydennyksen ja läksimme venäläisten 
jäljestä, niin emme tavanneet parinkymmenen kilometrin matkalla kuin 
kaatuneita, joita sitten olikin kuin pöllejä ristikolla. Joitain vaikeasti haavoittuneita 
oli kyllä jäänyt taistelukentälle, kun hengissä selvinneet olivat pötkineet pakoon.

Tällaista sodankäynti oli hyökkäysvaiheen aikana. Iskimme kiiloja 
vihollisrintaman puolustukseen, sillä nyt oli venäläinen puolustautumassa ja 
meillä oli aloite hyökkäyksissä ja jokseenkin aktiivisesti niitä myös tehtiin.

Siinä ei paljon tuumittu eikä suunniteltu eteenpäin. Iskettiin vain kovasti yhteen 
vihollisen kanssa. Vaan kun venäläiset lähtivät perääntymään, ei vastustusta 
tavattu moneen kymmeneen kilometriin. Vanjat menivät autoilla karkuun. Jos 
sitten jossakin oli vihollisella puolustusasemat, niin siinä oli kyllä vastassa 
liiankin lämmin vastaanotto. Sellaista hyökkäyssotaa kesällä 1941 käytiin.

Sitten (4.8)tuli uusi porukka ja otti rintamalohkon haltuunsa ja lähtivät etenemään 
(Salo–Riikola) maantien suunnassa. Me saimme lähteä takaisin Ilmeen suuntaan 
ja (5.8 )toista maantien suuntaa (Kuisma-Lankila) huoltotienä käyttäen 
työntymään eteenpäin päin.

Emme ymmärtäneet paljoakaan sotataktiikasta. Sen kun mentiin vaan, kun 
käskettiin. Kieltäydyin itse vain kerran tehtävää suorittamasta. Mäellä, keskellä 
peltoniemekettä oli vihollinen konekivääri asemissa, niin eikös eräs kiho, 
hyökkäysryhmän päällikkö (Haanterä?) käskenyt minut erään konepistooli miehen 
kanssa partioon, muka siitä suoraan pellon yli. Silloin sanoin, että en ole vielä niin 
hullu enkä itseeni suuttunut, että siitä menisin, sillä se olisi suoranainen itsemurha. 

Silloin tämä kiho suuttui ja konepistooli kainalossa yritti mennä itse, mutta ei 
päässyt viittäkymmentä metriä eteenpäin, kun sieltä jo huomattiin. Hyvä että pääsi 
takaisin vielä elävänä. Sanoi sitten, että siitä ei mene yli itte pirukaan. Totesin 
siihen, että joko nyt uskot, kun olit itse saada reikiä nahkaasi.

Etenimme kohti Kirvua. Kuljettuamme (illan ja yön aikana) arviolta noin 20 km 
oli muutaman kilometrin päässä edessäpäin kolmen maantien risteys. Se oli vielä 
venäläisten hallussa, mutta sitä kautta oli tarkoitus edetä.

En tiedä mistä johtui, että kun olimme etenemässä, divisioonan komentaja (Aaro 
Pajari) ajoi vauhdilla aivan pataljoonan kärkeen ja antoi etenemistehtävän meidän 
komppanian päällikölle Lavikaiselle.

Komentaja sanoi näin: Ilmatiedustelun perusteella olemme voineet todeta, että 
kolmen maantien risteys lähellä Rätykylää on vihollisen hallussa. Siellä on ehkä 
vielä vähän vastustusta, joten varautukaa siihen. Vihollisia, jotka eivät lähde 
vapaaehtoisesti on ehkä joitakin kymmeniä. Tuhoatte ne ja pois ette tule ennen 
kuin tehtävä on suoritettu. Saatte ottaa vahvistetun komppanian mukaanne. Onko 
jotain kysyttävää?
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Ei ole, herra eversti! Vastasi Lavikainen ja niin painuimme metsään ja risutietä 
myöten korpien kautta ja nevojen yli. Kierrettiin monta lampeakin. Kerran 
tapasimme meikäläisen partion ja oli tulla yhteenotto, kun olivat liian hätäisiä. 
Saimme nikkeliä vastaamme ennen kuin kuulivat tunnussanan ja tajusivat 
kokonaisen komppanian olevan omia joukkoja paljon edellä kärkijoukkoa

Aaro Olavi Pajari 1897-1949. SA-kuva Wikipedia

Pajari oli Isänmaallinen, hän oli hyökkäyskenraali ja hän rakasti esiintymistä. Hän 
harrasti historiaa ja hänen esikuvansa oli Napoleon. Teksti: Robert Brantberg. Wi-
kipedia 

Aaro Pajari Suomen Marsalkan kanssa Itä-Karjalassa jatkosodan aikana.
Kuva Veikko Kanninen, Tampereen sotaveteraanipiirin kokoelma
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Rämmittyämme hikisinä ja ryvettyneinä noin 8 km kellonajasta arvioiden, 
aloimme kartan perusteella olla jo aika lähellä tavoitettamme. Aloimme edetä 
varovaisemmin. Aseistuksenamme oli yksi panssarikivääri, 2 konekivääriä ja 
lisäksi kasapanoksia sen verran kuin jaksoimme kantaa. Sellainen oli vahvistettu 
komppania.

Lähetessämme kolmen maantien risteystä huomasimme, että siellä taitaakin olla 
paha pala purtavaksi. Vanjat olivat maanalaisissa punkkereissaan eikä ollut 
tietoakaan kuinka paljon heitä oli. Meitä oli taas petetty ja laitettu surman suuhun. 

Muodostimme piiritysketjun ja läksimme etenemään, mutta emme huomanneet 
taimistoon vesottuja kaitoja ampumalinjoja. Joukkueen johto käveli edellä. Silloin 
se repesi! Vihollisbunkkereista alkoivat konekiväärit syytää luoteja. Siihen 
retkahti Kostiainen.

Löimme kiireesti maihin ja etenimme kontaten. Komppanian päällikön 
taistelulähettikin haavoittui, kun koetti auttaa komppanian päällikköä pois 
tulilinjalta. Siinä sai moni mies selkäänsä. 

Ei päästy enää eteenpäin, vaan täytyi kaivautua maahan, joka onneksi oli 
pehmyttä hiekkakangasta. Kun olimme kaivautuneet asemiin, alkoi takaa päin 
kuulua kovaa moottorien melua. 

Mitä näimmekään! Sieltä tulla möyri kaksi suurta tankin rumilusta, niin että puut 
vaan kaatuivat kuin kuivan heinän korret niitten edessä. Ne meni ihan meidän 
ketjun läpi, mutta eivät huomanneet meitä, kun olimme ehtineet kaivautua siihen 
pehmeään hiekkakankaaseen. 

Pojat koettivat ampua niitä kohti ainoalla panssarintorjuntakiväärillä ja heittivät 
polttopullojakin, mutta ei kumpikaan niistä mitään tiennyt. Tankit kävivät vain 
kääntymässä bunkkereitten puolella, mutta kun telaketjut vyöryivät hyvin läheltä 
meitä, tuntui siltä kuin olisi jäänyt hyökkäysvaunujen alle. 

Toisen rumiluksen alle pojat saivat heitetyksi kasapanosnipun, vaan ei sattunut 
ihan telaketjun kohdalle, niinpä tankki vain hypähti vähän ja jatkoi matkaansa, 
mutta ei syttynyt tuleen.

Siinä olimme asemissa. Vihollinen oli kyllä piiritetty, mutta olivat kuin myyrät 
koloissaan maanalaisissa bunkkereissaan, eikä mahdettu mitään. Jos mistä päin 
tahansa yritti lähestyä, sai sellaisen konekiväärisuihkun niskaansa, että menohalut 
loppuivat siihen paikkaan. 

Oli menetetty jo monta miestä, mutta mitään emme olleet saaneet vielä aikaan. 
Jäimme odottamaan pimeän tuloa. Kyselivät sitten vapaaehtoisia tuhoryhmään ja 
kyllä niitä ilmoittautuikin. Puolenyön jälkeen kahdentoista ja yhden välillä ryhmä 
läksi hajaantuneina eri bunkkereille mukanaan jokaisella kantamus kasapanoksia 
ja polttopulloja.

Pimeän turvin valtaus ihme kyllä onnistui. Joka mies heitti kasapanoksensa ja 
polttopullonsa punkkerien ampuma-aukoista sisään samalla kellonlyömällä ja 
konepistoolimiehet olivat oven puolella tulittamassa pakenevia. Ja selvä tuli. 
Tehtävä oli aamuun mennessä jotenkuten suoritettu, mutta mikä oli sen hinta! 
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Maantien laidassa oli manttelit vedetty kuuden miehen silmille. He olivat 
suorittaneet tehtävän viimeiseen veripisaraan. Siinä oli komppanian päällikkö 
luutnantti Lavikainen viiden poikansa kanssa odottamassa kotimultiin paluuta. 
Sota oli heidän osaltaan käyty.

Me jatkaisimme niin kauan kunnes olisi meidän vuoromme, tänään sinä, 
huomenna ehkä minä. Meiltä elokuun 6-7 päivän välisen yön 1941 taistelun 
jälkeen kymmenkunta miestä joutui lähtemään sairaalaan. En tiedä miten paljon 
vihollisia oli. Eihän niitä yöllä nähnyt. Surkea huuto ja pulitus kävivät niiden 
joukossa, jotka yrittivät päästä karkuun. Kyllä niistä osa pääsikin.

Kuljimme hiljaa pois taistelualueelta haavoittuneita ja kaatuneita kantaen. Mitään 
ajoneuvoja ei ollut apuna, ei edes ahkioita. Siksi oli työ ja tuska kantamalla tuoda 
pois niitä, jotka eivät voineet enää itse kävellä. 

Mutta divisioona pääsi taas etenemään Karjalan Kannaksen koko lohkolla. 
Vastusta kyllä riitti ja menetykset olivat raskaat ja raskasta oli eteneminenkin, jalat 
rakoilla, useimmilla vaatteet riekaleina, pitkä parta kasvojen peittona, silmissä 
väsynyt, vaaniva katse, siinä näkymä suomalaisista sotureista. Naisia ei näkynyt. 
Kerran, kun lähdettiin hyökkäämään, näin ilmi elävän Lotan kuorma-auton 
lavalla, ja pullon kaljaa.

Oli edettävä aina vain eteenpäin. Olimmehan tekemässä mukamas suurta Suomea. 
Se oli yhtä haihatusta se suuri Suomi, vaan minkä mahdoimme. Ei voinut kuin 
pyrkiä täyttämään oma velvollisuus, olipa annettu tehtävä miten vastenmielinen 
tahansa. Ei yksilön mielipidettä kysytty, kun koko kansan asia oli kysymyksessä. 
Vastatkoot sitten seurauksista ne, jotka olivat vastuussa näistä reissuistakin.

Oli taas mennyt päivä iltaan ja olimme ruokailu ja lepotauolla. Olimme edenneet 
koko päivän ja oli jo iltapäivä. Oli oikein kova jano ja poikkesin tieltä 20 m 
päässä virtaavan joen uomasta noutamaan kenttäpakilla vettä. 

Kun kumarruin sitä ottamaan, huomasin pajupensaikossa liikettä. Hihkaisin: Stoi 
rukiver! Itisutaa! Silloin tuli esiin kaksi vanjaa, jotka viskasivat kiväärit maahan ja 
nostivat tassut pystyyn eivätkä edes yrittäneet tehdä vastarintaa. 

Käskin kääntämään taskut nurin, jos olisi ollut vaikka käsikranaatteja, mutta ei 
niillä ollut. Viittasin maantielle päin, että mennään siihen suuntaan ja otin kiväärit 
maasta kannettavakseni. Oli se hassu näky. Monta kilometriä edettiin maantietä 
myöten ja vanjapojat kulki porukan hännillä, niin kiltisti ettei niillä ollut 
ajatustakaan karata. Tottapahan katsoivat pääsevänsä helpommalla antautumalla 
vangiksi.

Kun pysähdyimme yön ajaksi, laitoimme vangit kuorma-autolla 
kokoamispaikkaan. Oli ihme, että ne antautuivat aivan vapaaehtoisesti, vaikka 
huomasivat ensin minut ja molemmilla oli kiväärit. Jostakin syystä ne oli jääneet 
jälkeen pääporukastaan. Toisinaan yksinään harhailevat ”puskaryssät” olivat 
vaarallisia sala-ampujia. Moni mies ammuttiin etenemisvaiheen aikana, kun 
vihollisella oli selustapartio maantien laitoja haravoimassa.

Yöpymispaikkamme oli lehtometsää ja etumaastossa oli viljelyssoita, ei 
kenenkään alueena. Meillä oli hyvä näköala venäläisten puolelle. Järjestimme 
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varmistuksen ja jouduin vartiovuoroon pikakivääriasemaan. Pyysin apulaista 
olemaan asemassa sen aikaa, kun kirjoitan kirjelapun vaimolleni.

Lähellä oli heinälato. Menin sinne suojaan, koska sataa tihuutti vettä. Saatuani 
kirjeen kirjoitettua alkoikin olla jo pimeä. Olin juuri tulossa asemaan, kun kuulin 
jotain liikettä etumaastosta aivan meidän aseman kohdalla.

Kun pääsin lähemmäs näin selvään kolmen venäläissotilaan hiipivän pimeässä 50 
m päässä suoraan kohti pikakivääriasemaamme ja asemasta ei kuulunut 
laukaustakaan. Onko mies nukahtanut, mietin.

Sieppasin parabellumin kotelosta, tähtäsin ja ammuin, vaan olin liian kaukana ja 
pimeä haittasi, niin etten osunut. Vihollishiipparit perääntyivät takaisin ja menivät 
menojaan niin että lähellä oleva lehto ryski. Kysyin apulaiseltani, miksi hän ei 
ollut ampunut, vai meinasiko hän ottaa vankeja? Kaveri vastasi, ettei ase ollut 
toiminut. 

Tiesin venäläisen pikakiväärin olevan kunnossa ja puhdas, mutta näin että kaveri 
oli puristanut kyllä liipaisinta, mutta varmistin oli päällä. Jos kaveri olisi ollut 
yksin, hän olisi varmaan jäänyt itse vangiksi.

Oli jo aamupuoli yötä, kun kuului kauhean surkeaa huutoa ja mölinää viereisestä 
konekivääriasemasta. Luulin että nyt ne hiipparit saivat meikäläisen vangiksi. 
Juoksin katsomaan, mutta siellä olikin mennyt hermot vartiossa olevalta 
konekivääriampujalta. Hän huusi:” ampukaa, ampukaa, ryssä tulloo, ryssä tulloo”, 
vaikka vihollissotilaita ei näkynyt mailla halmeilla. Oli vain pimeä yö ja kaukaa 
viereiseltä lohkolta näkyi vähän tykkitulen suuliekkejä ja joitain tulipaloja. Meillä 
oli ihan hiljaiseloa.

Seuraavana aamuna varhain alkoi taas eteneminen. Olimme jo Kirvun alueella. 
Ylitimme kyläaukeamia, joilla saimme niskaamme piiskatykin tulta. Aina kun 
oikein läiki piiskatykeillä, tuli kiire suudella isänmaata ja niin likeisesti kuin ikinä 
sai.

Etenimme koko päivän. Ei ollut suurempia taisteluja. Yksi mies polki kyllä 
miinaan ja kuoli siinä. Toinen meni vihollisen kranaattikeskityksessä ja joitain 
haavoittui. 

Tulimme Kirvujärven (Herajärven?) rantaan ja siinä porukka jakautui kahtia. 
Toiset menivät järven vasemman puoleisen maantien suuntaan ja me saimme 
tehtäväksi lähteä järven oikealla puolella kasvavan metsikön kautta seuraavaan 
kylään ja edetä siitä maantien suuntaisesti, tavoitteena Kirvun Huopatehtaan 
maantie.

Läksimme etenemään metsikön läpi. Viljelyssoita ylitettäessä saimme taas 
piiskatykin tulta, vaan ei tullut osumia. Sitten nousi kova ukkoskuuro ja satoi 
rankasti. Oli 8. elokuuta ja jo iltapäivä, kun tulimme (Aholan?) kylän reunaan. 

Kylä oli jo osittain meikäläisten hallussa. Pari taloa ja navetta palaa roihusivat, 
olivat syttyneet kai tykistötulesta. Ei näkynyt rankkasadekaan pystyvän niitä 
sammuttamaan. Jäimme lähellä olevaan riihirakennukseen sadetta pitämään, 
kunnes menisi pahin kuuro ohi.
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Etsin lastuja ja tein pienet tulet ja kiehautin riihen uunissa kahvit. Olivat viimeiset 
porot entisen työnantajani lähettämästä kahvipaketista. Kysyin porukan johtajalta, 
että kävisikö, jos ryypättäisiin tässä kahvin loppiaisia. Hän vastasi, että ryypätään 
pois vaan, mutta saadaan sitä seuraavassakin pysäkkipaikassa kahvit turautettua, 
kun on hänellä vielä sumppiporoja jäljellä, vaan kyllä ne jäivät meiltä viimeisiksi.

Emme ole tavanneet sen päivän jälkeen. En vain osannut silloin vielä aavistaa, 
että sota olisi minun kohdaltani iäksi loppu jo kahden tunnin päästä. Että lepäisin 
silloin aivan avuttomana paareilla.

Sade heikkeni vähitellen ja läksimme haravoimaan kylää. Kävimme läpi kaikki 
rakennukset, vaan ei tavattu kuin lämpimät jäljet enää. Huomasimme, että 
jossakin kylän keskellä venäläisillä oli olleet asemat, vaan ne oli jostain syystä 
jätetty ilman puolustustaistelua. Ehkäpä venäläisillä oli taas jossain toisaalla 
paremmat vastaanottopaikat.

Etenimme kylän läpi ilman pienintäkään vastustusta. Olimme jo pääsemässä 
Huopatehtaan maantien lähelle. Kyläaukeama alkoi loppua ja etenimme aika 
jyrkkää alamäkeä kylätietä pitkin pellon sivustaa, kun edessä oli pitkä aukea aho 
ja sen takana tavoitteenamme oleva maantie. 

Olin aivan joukon kärjessä edetessämme kovaa kyytiä ahopellolla ja olimme jo 50 
m päässä tavoitteestamme. Maantien takana kohosi tiheä lepikkoinen rinne, eikä 
sieltä näkynyt mitään erikoista. Vaan sieltäpä huudettiinkin meille nuo tutuksi 
tulleet komentosanat: Stoi! Itisudaa!

Silloin menimme ketjuun ja löimme maihin. Sikäli kuin aukealla mihin pääsee 
kun ei ollut mitään näkö- tai tulisuojaa, maa vain alla ja taivas päällä. Luulimme 
ensin tavanneemme vain venäläisen partion ja huusimme siksi heille saman 
antautumiskäskyn, vaan se oli erehdys.

Saimme niin kovan tulen vastaamme, että ilma tuntui olevan sakeanaan luoteja. 
Useita vihollisen konekivääreitä ampui ristitulta ja lukemattomat määrät pieniä 
konetuliaseita avusti. Lisäksi alkoivat piiskatykitkin tulittaa suoralla 
suuntauksella.

Nyt oli päässyt piru irti. Ajattelin, että tästä ei enää elävänä selviä yksikään. 
Pääsin tien laitaan, jossa oli maan pinnassa vähän syvennystä. Ammuin joitain 
lippaita tyhjäksi ja apulainen heitti täysiä lippaita tilalle. Vieressäni räsähti ilkeästi 
ja näin, että siihen nyykähti kaveri kiväärinsä päälle. Pää vain retkahti alas ja verta 
tuli otsasta, suusta ja sieraimista. Juutin sota oli käyty.

Haavoittuneiden vaikerrusta kuului useammalta suunnalta. Lääkintämiehiä 
huudettiin apuun, vaan ne olivat taas jääneet jälkeen kovassa marssissa. Eivätkä 
ne kärkeen ihan halusta tulleetkaan. Olisi pitänyt olla suuri henkivakuutus siinä 
ollessa. 

Ammuttuani sillä paikalla vähän aikaa, konekiväärisuihku pyyhki ylitseni, vaan 
sitten siihen kohtaan tuotiin omat konekiväärit kahden puolen tietä ja 
konekiväärikomppanian päällikkö pyysi minua siirtymään paikaltani vähän 
oikealle. Tein työtä käskettyä ja koetin vetää itseäni oikealle päin
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Kirvun tunnuksena esiintyy kukko

Miten minusta tuli invalidi

Pääsin siirtymään noin kuusi metriä, kun tunsin kuin olisi lekalla lyöty kylkiin ja 
selkään. En tiennyt vielä heti miten minun oli käynyt. Olin kuin huumaantunut, 
vaan sen tunsin, että en voi liikkua mihinkään. Yhdyin samaan valitushuutoon, 
jota toiset haavoittuneet jo huusi. Huusin lääkintämiehiä, vaan ei niitä kuulunut.

Olin siinä kentällä ehkä noin puoli tuntia ja ammunta jatkui yhä kiivaana 
molemmin puolin. Omatkin konekiväärit antoivat jo tulta. Apulainen sai nyt 
minun pikakiväärini, sillä jos jäisinkin eloon, en tulisi sitä enää koskaan 
tarvitsemaan.

Oli se surkea paikka se aho! Siihen jäin valittamaan. Vaan komppanianpäällikkö 
oli käskenyt taistelulähettinsä auttamaan minut turvaan ja viemään sieltä takaisin 
päin. Tämä tuli toisen miehen kanssa ja he ottivat kumpikin minua käsistä kiinni 
ja läksivät kuin säkkiä vetämään pitkin maata kontaten itse edellä.

Tulitus oli ankaraa. Siinä oli kysymys elämästä ja kuolemasta. Vihollinen koetti 
saada mahdollisimman paljon tuhoa aikaan. Avasi raskaan kranaattiheitin tulen 
kuokkien ahon mustalle mullalle. Oli ihme ja kumma ettei siinä enää sattunut. 
Vaan olin kyllä jo saanut selkääni sen verran, että vähempikin olisi piisannut. 

Tuskat alkoivat siinä kun vetivät minua taaksepäin noin 300 m matkan, ennen 
kuin saivat vähän suojaan rapahautaan, jonne tuli jo lääkintäalikessukin tutkimaan 
ja sitomaan haavojani. Sanoi vielä, että kyllä tämä mies kannattaa korjata, ei tässä 
niin suuria aukkoja ole. Vaan ei hänkään osannut uskoa, että olin täysin 
halvaantunut.

Siitä sitten alkoi tuskien tie ja vaivaisuus, jota kestää kuolemaan asti. Neljä miestä 
nosti minut venäläiselle telttakankaalle ja kukin otti telttakankaan nurkista kiinni 
ja matka alkoi taaksepäin, pois tulilinjalta ja rintamalta.

Kantoivat siinä kilometrin verran, kunnes päästiin harjun taakse, minne eivät enää 
piiskatykit piiskanneet. Siihen jäimme varttumaan hevosta. Ensimmäinen tulikin 
heti, mutta se oli kenttäkeittiö. Sitä en minä tarvinnut. Tarvitsin vain saattokyytiä 
pois päin, en tiennyt minne, vaikka johonkin hautausmaalle. Kai ne olivatkin taas 
aika lähellä kalmiston portit! 
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Hetimmiten tuli toinen hevosajuri, tuttu kotipitäjän mies samasta komppaniasta. 
Nostivat siitä minut hevoskärrien lava-aisoille. Ei ollut linjurirattaita, vaan 
viljakärryt. Koski kyllä kovasti kun tärisytti. Toinen kärryillä oleva kyyditettävä 
oli jo tajuton ja oksensi verta. Tuskin hän enää tunsi tuskia, vaan oli jo
toisessa maailmassa, vaikka vielä hengitti

Kun oli tultu pari kilometriä hevosella, oltiin J.S.P. teltalla. Tohtori Siimes tuli ja 
antoi morfiini ruiskeen. Nostivat sitten minut paareille ja sairaankuljetusautoon ja 
matka kohti kenttäsairaalaa alkoi. Auto oli täynnä haavoittuneita sotilaita ja kyyti 
oli kova. Viimeinen muistikuvani tuolta matkalta olivat lääkintämiehen sanat, että 
kunpa kestäisivät nuo paaripotilaat kenttäsairaalaan asti.

Sitten sammuivat minulta valot. En voi sanoa miten meni seuraava viikko, en ole 
siitä itse tietoinen. En tiedä kuinka kauan viivyin kenttäsairaalassa, enkä tiedä 
myöskään mitään sairasjunakuljetuksesta eteläsuomeen, tai tulosta Tuusulan 
Päällystökouluun, jonne sotasairaala 3. osasto oli sijoitettuna. 

Olin ollut Päällystökoululla kolme vuorokautta, kun kuulin ensi kertaa ihmisääniä. 
Joku kaveri sanoi, että jokohan siinä alkaa mies herätä, kun aukoo silmiään. Sitten 
aloin jo havaita ympärilläni tapahtumia. Ensin näin kuin usvan takaa kuinka 
valkoisen huoneen yli lähti tulemaan kuin enkeleitä. Ei vaan, valkopukuisia 
sairaanhoitajia.

Missä olin, minunhan piti olla rintamalla? Miten oli niin valkoista ja hiljaista? 
Heti minua nyittiin leuasta ja taputettiin kasvoille. Jotakin kyseltiinkin. En tiedä 
vastasinko mitään. Tajuttomuus piti minua vielä otteessaan ja pisti ihan sekaisin. 
Joskus tajusin asioita, toisinaan taas valot sammuivat.

En voinut liikuttaa kuin käsiä. Jos yritin vähänkään enemmän kääntää päätä, 
silloin pyörryin. Kun heräsin, tunsin vatsanpohjaani koskevan. Lääkäri tuli ja 
koetteli. Hän sanoi jotain hoitajalle ja heti tuli kaksi hoitajaa ottamaan pissaa pois 
katetrin kanssa. Lääkäri selitti sairauteeni kuuluvan, ettei rakkoni toiminut 
itsestään.

Katetri jäi paikoilleen kahdeksi kuukaudeksi. Välillä sitä piti kyllä puhdistaa ja 
vaihtaa. Kyllä minussa oli hoitamista. Joka aamu oli pestävä vuodepesussa 
samalla kun petasivat sängyn.

Sotasairaalan pastori oli ilmoittanut tilanteestani kotiin ja Katri vaimoni matkusti 
Tuusulaan katsomaan minua. Vaan kun olin niin heikko, lääkäri ei luvannut olla 
luonani kuin 5 minuuttia kerrallaan.

Sellaista veitsen terällä oloahan ne olivat ne ensimmäiset kaksi kuukautta. Olin 
aivan toivoton. Samoin olivat lääkärit. Luulivat että kuolen siihen paikkaan. En 
tiedä mitä se luoti ratkoi sisälläni, kun aina vain tuli verimaksoja suusta. Ruudin 
haju oli kauan hengityksessä. Rakko muuttui sellaiseksi että se ei pidättänyt 
yhtään. Jos käänsivät vähänkään vuoteessa, se läikkyi kuin astia

Kaksi kuukautta kesti tätä kriittistä ja onnetonta ”armon aikaa”. Kyllä siinä tunsi 
ihminen itsensä pieneksi ja huonoksi. Toisinaan huusin rukouksessa Jumalan 
puoleen, että ottaisi minut pois. En nähnyt olevan minulle enää mitään tehtävää 

65



täällä murheen laaksossa, vaan Jumala ei ottanut pois. Täytyi vain kärsiä ja kestää, 
sillä vielä ei ollut minun aikani lähteä.

Kun lääkärit näkivät, ettei kuolema vielä tule, vaikka heikko olinkin, he veivät 
minut röntgeniin. Kuvaus paljasti, että luoti painoi yhä hermoja. Leikkaus kesti 
4,5 tuntia ennen kuin saivat luodin poistetuksi.

Olin jatkuvasti kuumeessa, kuumeen määrä vain vaihteli. Ruokaa en voinut syödä 
kuin lusikan kärjellä vähän velliä. Laihduin luiksi ja nahkoiksi, niin kuin sanotaan. 
Lieneekö elopaino ollut siinä 40 kiloa. Joka puolelta pisti luut esiin kuin oikein 
surkealla ja laihalla mustalaisen hevoskaakilla.

Kun leikkaus oli suoritettu, jouduin selkäkipsiin ja jalkoihin tehtiin myös 
kipsikengät ja se merkitsi kokoaikaista selällään oloa. Olin pahasti halvaantunut ja 
verenkierto oli huono lihaksissa. Ei kait ihokaan sitä kestänyt, kun alkoi tulla 
painumia ja märkiviä makuuhaavoja.

Luulen että siihen oli osaltaan syynä se, että liian harvoin pääsin ammekylpyyn. 
Kylvetysolosuhteet olivat hankalat, niinpä täytyi tyytyä vain vuodepyyhkeisiin. 
En moiti hoitajia, sillä he koettivat tehdä parhaansa. Meissä oli työtä monta kertaa 
enemmän kuin pienessä lapsessa. 

Meitä oli kaksi selkäydin vammaista siellä sotasairaala 3. osastolla Tuusulan 
Päällystökoululla Vaan sitten meidät siirrettiin Järvenpään emäntäkoululle. Niin 
että olen käynyt emäntäkoulunkin! Jouduimme Lauri Ala-Jääsken kanssa 
huonekavereiksi. Olimme kumpikin yhtä huonoja.

Emme pystyneet omin avuin oikein päätämme nostamaan. Se aika oli kuin jotain
pahaa painajaisunta. Hermosäryt olivat kovat ja jos niitä valitti lääkärille, niin hän 
sanoi vain, että saatte olla onnellinen että särkee. Silloin on vielä jotain toivoa, 
että hermot elpyvät ja jalkoihin voi tulla vielä eloa ja vähän jotain liikettä.

Kaikesta sitä saikin olla onnellinen, kuin särystä. Anna Herra minun kaikki kestää 
ja kärsiä! Synkäksi veti mielen kun ajatteli miten olin ennen pystynyt raskaaseen 
ruumiilliseen työhön, useinkin yhtiöitten saloilta paksussa hangessa, jopa 
kainaloita myöten lumessa ryöjäen, leivän ansaitsemaan. Ei se ollut leikintekoa 
pakkasen jäädyttämän männyn kyljestä 40 asteen pakkasessa leivän hankkiminen.

Se oli vaatinut terveen ruumiin ja hyvän työkunnon. Kun vertasin nykyistä 
avuttomuuttani entiseen miehuuteeni, tuppasi itku tulemaan. Ei tahtonut löytyä 
lohtua Raamatun sanastakaan, vaikka siellä nimenomaan sanotaan ihmiselle: Voi 
teitä te vähäuskoiset. Ettekö katso taivaan lintuja, eivät ne kylvä eivätkä niitä ja 
kuitenkin teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te sitten ole 
suurempiarvoiset?

En uskonut että olisin ollut suurempiarvoinen, olin siksi heikko uskossa. Ja 
olinhan aivan tietämätön vielä siitäkin jäänkö loppuiäkseni vuodepotilaaksi. Se oli 
arvoitus minulle itselleni kuin myös hoitaville lääkäreille. Mitään muuta ei ollut 
tehtävissä kuin antaa ajan vain kulua. Toivoin vain, että ehkäpä tämä kovan armon 
aika pian päättyisi ja iäisyys alkaisi.

Niin ei vain ollut sallittu vielä minulle. Vielä oli elämänkoulu kesken ja olin ehkä 
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vasta sen ensimmäisillä alaluokilla, niin olen myöhemmin todennut.

Kolmatta kuukautta meitä Ala-Jääsken kanssa hoidettiin Järvenpään 
emäntäkoululla. Siellä ollessani kävi vaimoni ja pieni Lea tyttäreni isiä 
katsomassa, vaan en vieläkään jaksanut paljoa seurustella. Olin vielä kovin heikko 
samoin kuin oli huonetoverinikin. Olimme molemmat kuin kuolemaan tuomittuja 
ja sitähän me hartaasti siihen aikaan toivoimmekin. Mutta turhaan, kuolemalle 
emme kelvanneet ja elämä vihdoinkin voitti.

Neljä ja puoli kuukautta vaivasi kuume, milloin lievempänä milloin taas 
korkeampana. Leikkaushaavat alkoivat parantua, mutta makuuhaavat pahentuivat. 
Iltaisin en saanut unta. Piti ottaa kaksikin unilääkettä samana iltana 
särkylääkkeiden ja muiden pillereiden ohella. Mitä lie olleetkaan toistakymmentä 
pilleriä päivässä. Meistä oli tullut jo oikeita pilleri villejä. Ei tarvinnut enää ruokaa 
sen kun vaan pillereitä nieli.

Sitten muuttivat meidät takaisin Sotasairaala 3. osastolle Tuusulan 
Päällystökoululle. Siellä meni joulu. Olimme uuden sotavuoden 1942 alussa. Sota 
jatkui, mutta meidän osaltamme se oli ainiaaksi ohi. Ellemme sitten jossain 
joutuisi ilmapommituksiin, taikka kävisi niin hullusti että hävittäisiin sota.

Nythän asiat olivat siltä kohtaa hyvin. Suomen pojat olivat taistelleet voitokkaasti 
Saksan rinnalla. Olivat saaneet vallatuksi entiset Suomen alueet takaisin ja vieläpä 
jossakin edenneet pitkälti Neuvostovaltion alueellekin. Ehkäpä sittenkin Suomen 
herrat olivat olleet oikeassa, kun sanoivat, että Suomi suureksi ja Viena vapaaksi, 
perästä kuuluu, sanoi entinen torven tekijä.

Olimme tammikuun puolivälissä. Olin vähän virkistynyt. Vähän kävi jo syöntikin. 
Professori Snelman kävi tarkastuksella ja huomasi oikeassa jalassani vähän 
elonmerkkiä. Hän sanoi, että tätä miestä aletaan nyt hieroa ja antaa 
sairasvoimistelua. Siitä lähtien muuttui hoito toisenlaiseksi.

Sitten jostain syystä tuli sen sairaalan lopettaminen ajankohtaiseksi. Meidät 
lastattiin sairasjunaan ja alkoi muuttomatka Helsinkiin. Sieltä tuotiin ampulanssi-
autoilla paaripotilaana johonkin suureen sairaalaan. Sain tietää, että se oli 
tuberkuloosisairaala jossain Töölön lähellä.

Johan nyt! Joko olin saanut tubinkin kaiken muun lisäksi, kun tänne jouduin, vaan 
en joutunut sen takia. Silloin oli sotasairaala 1 vähän joka paikassa, missä 
meikäläisiä vain pystyi hoitamaan. Olin hoidon tarpeessa joten hoitakoot missä 
hyvänsä, kunhan hoitavat. Itse en pystynyt itseäni hoitamaan.

Isänmaan puolustaminen, tai hyökkäys sotaahan se silloin oli ollut, oli tehnyt 
minusta huonon miehen, avuttoman ramman, joka ei vielä kuuden kuukauden 
kuluttuakaan päässyt itse sängyssä kääntymään, vaan piti olla kaksi hoitajaa, 
toinen pääpuolesta, toinen jaloista kääntämässä.

Kun automiehet kantoivat meidät kaksi halvaantunutta miestä tubisairaalaan 
käytävälle ja valkopukuiset hoitajat olivat tutustuneet meidän 
sairaskertomuksiimme, se taisi olla heille vastentahtoista luettavaa. Huomasin 
kahden osastonhoitajan välillä pientä sanasotaa siitä, kumman osastolle 
joutuisimme vastuksiksi
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Emme siis olleet kovinkaan toivottuja vieraita. Sen huomatessani sanoinkin jo 
autopojille, että kantakaa meidät takaisin autoon ja ajakaa kaupungin 
kaatopaikalle mihin kaikki muukin roska ja joutoroju ajetaan. 

Tuberkuloosisairaalaan sitä kuitenkin jäätiin ja hyvä siellä oli olla. Hoito oli 
mainiota, aivan toisenlaista, kuin edellisessä hoitopaikassa. Joka aamu oli 
ammekylpy ja haavat alkoivat vähitellen parantua. 

Osastonhoitaja ihmettelikin miten ihmeessä ne oli päästetty niin pahoiksi, sillä 
molemmilla miehillä näkyi selkäranka pitkälti paljaana, kun nahka ja lihakset 
olivat mädäntyneet pois. Siksi ne aluksi empivätkin uskaltaisivatko ottaa vastuun 
niin pahojen haavojen parantumisesta

Ja kyllä me olimme kaikin tavoin oikeita ”rykmentin murheen kryynejä”, kun 
emme selvinneet itse mistään. Kun tuli ulostustarve, niin siihen tarvittiin 
palokunta ruiskuineen. Ja kun ei sittenkään. Ei auttanut muu, kuin hoitajan piti 
vetää kumihanskat käteen ja kaivaa sormipelissä pois mitä sieltä oli tulossa. Sen 
arvaa ettei se ollut hoitajillekaan kaikkein miellyttävintä hommaa.

Kiitoksella muistelen heitä kaikkia, jotka auttoivat minua kaikessa siinä 
häveliäässä, mistä normaali ihminen selviää omin avuin kenenkään huomaamatta. 
Yhdeksään kuukauteen suoli ei toiminut, ei vähääkään, koska alavatsalihakset 
olivat kärsineet halvauksesta.

Tässä sairaalassa sain paljon vähemmän lääkkeitä ja ruoka rupesi vähän 
kerrassaan maistumaan paremmin. Olin jo itse jättänyt edellisessä sairaalassa 
lääkkeiden syöntiä vähemmälle.

Minulla oli tullessani kilon pussi kaiken näköisiä ja makuisia pillereitä. Hoitajat 
ihmettelivät mistä olin ne saanut. Sanoin että kyllä ne kaikki lääkäri oli 
määrännyt, mutta en ollut kaikkea syönyt, kun oli tuntunut olevan aivan liikaa se 
lääkkeen paljous. Niin pääsin eroon liioista lääkkeistä. Sen sairaalan lääkärinä 
toimi lääkintämajuri, nykyisin professori K. E. Kallio.

Kolmatta kuukautta olin ollut siinä sairaalassa ja toipumiseni oli alkanut jo vähän 
edistyä. Kaksi hoitajaa nosti minut eräänä päivänä kainaloista tukien pystyyn 
katsomaan ikkunasta ulos, vaan en jaksanut kauaa olla. Alkoi pyörryttää ja 
heikottaa. Hoitajat laskivat minut heti takaisin vuoteelle lepäämään.

Kyllä olin vielä huono. Pahinta oli kun rakko ei pitänyt yhtään. Se läikkyi kuin 
avonainen astia. Sain hierontaa joka arkipäivä. Etenkin jalkoja hierottiin ja 
annettiin sähköhoitoa, eli ärsytys sähköä hermoille. Näyttikin siltä, että vähän on 
takaisin elpymistä jalkahermoissa. Ehkä sittenkin pääsen vielä omin avuin 
vuoteesta ylös, ettei tarvitse jäädä koko loppuiäksi sängyn vangiksi. 

Koetin ruveta mylläämään sängyssä sitä mukaa kun tuli vähänkään voimaa käsiin. 
Olin ollut niin alikunnossa ja voimaton, että en pystynyt edes taskukelloani 
vetämään. Minulla oli myös särkyä vähän joka puolella kehoa, mutta en tiennyt 
vielä silloin, enkä ymmärtänyt kaikkia vaivojani, että minulta olivat menneet 
pilalle kaiken lisäksi munuaiset.

Sen sain tietää vasta myöhemmin, kun olin käynyt toistakymmentä vuotta lisää 
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tätä elämän kovaa koulua ja saanut lisää elämän kokemusta ja oppinut, että 
sairaudesta huolimatta voi elää sisältörikasta elämää.

Nyt olin toipunut jo niin paljon, että pääsin yksin jo vähän kääntymään vuoteessa 
ja vedin jopa itseni sängynreunasta kiinni pitäen istumaan sänkyyn. Mutta lujasti 
piti pitää kiinni että pysyi, sillä aluksi tuntui kuin olisi istunut terävän kannon 
päässä, vaikka istuikin vuoteessa pehmoisen patjan päällä. Niin aloin oman 
treenaukseni fysikaalisten hoitojen lisäksi, joiden koin jäävän liian vähäisiksi. 

Ensin oli varottu selkää. Se näet ei ollut vielä rustottunut lujaksi. Luoti oli 
särkenyt kaksi selkänikamaa ja vioittanut myös selkäytimen. Selän takia juuri oli 
pitänyt olla kipsivuoteessa ja pääsi tulemaan ne makuuhaavat. Liekö se osaltaan 
pilannut munuaisia? Osasyynä lie ollut haavoittuminen keskiselkään ja 
virtsarakon halvaus. 

Näin, ettei lääkäri ollut minuun nähden aivan toivoton. Hän sanoi, että aika on se, 
mikä parantaa ja että fysikaalinen kuntoutus on ainoa mitä tässä tilanteessa 
voidaan tehdä, niinpä yritin itse auttaa itseäni ja aina vain päästä istumaan.

Lopulta onnistuin aina vähän aikaa lepuuttamaan makaamisesta uupunutta selkää 
sängyssä istuen. Olin ollut seitsemättä kuukautta yhtäjaksoisesti petissä toisten 
käänneltävänä. Se oli aikaa jota en koskaan unohda. 

Kun tohtori näki, että uskallan yrittää jo istumista, hän ehdotti rullatuolin 
hankkimista. Sikäli kuin pystyisin istumaan rullatuolissa, voisin vähän liikkua 
sairaalan käytävilläkin ja hoitajien olisi helpompi viedä kylpyhuoneeseen, eikä 
tarvitsisi enää kantaa paareilla, niin kuin oli tähän asti pitänyt tehdä. 

Olimme jo helmikuun lopussa. Tohtori Kallio tuli ”rundille”. Hän totesi minun 
edistyneen jo vähän. Hänen mielestään minut pitäisi siirtää tiloihin missä ei olisi 
niin liukkaat lattiat ja voisin paremmin harjoitella. Niin sain siirron Viikkiin 
Malmin lähelle. Siellä oli eräs sairaalan osasto jossa meitä rampoja hoidettiin. 

Sinne siirryttyäni sain aloittaa kävelyharjoitukset. Se oli vaikeaa ja raskasta. Jalat 
eivät vielä paljoa liikkuneet, eikä niissä ollut voimaa. Sain sellaisen 
kolmipyöräisen Fordin. Kaksi hoitajaa nosti minut pystyyn sen varaan. En 
pysynyt siinäkään yksin pystyssä, mutta he pitivät kiinni ja avustivat niin, että en 
päässyt kaatumaan.

Näin jatkuivat harjoitukset kuin pikkulapsella. Terve lapsi vain ei tarvitse tällaisia 
apuvälineitä kuin minä tarvitsin. Olisin tarvinnut enemmänkin apuvälineitä, kun 
kaikkein hankalin juttu oli rakon halvaus. Se ei pitänyt yhtään. Tippakin kun 
kehittyi rakkoon, se oli housuissa. Se minua harmitti kaikkein enimmän. 

Se aiheutti myös raskaimman alemmuus kompleksin ja sielullisen lamaannustilan, 
jota toiselle ihmiselle ei voi oikein kuvata. Eihän sitä kukaan muu usko eikä 
ymmärrä, kuin ainoastaan sellainen, jolla itsellään on ollut osakaan näitä 
kokemuksia.

Viikissä oli 50 metriä pitkät sementtilattiaiset käytävät. Ei niillä livettänyt 
huonojalkaistakaan. Jalat eivät vielä paljon liikkuneet. Hammasta purren koitin 
saada niitä tottelemaan käskyjäni, vaan hermot eivät oikein ottaneet välittääkseen 
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aivojen käskyjä. 

Kyllä siinä paita kastui hiestä ja housut pissasta kun koetin ajaa Fordilla pitkin 
Viikin käytävää. Vesijuova vaan jäi aina käytävän lattiaan. Sain joka arkipäivä 
fysikaalista hoitoa ja käydä kylvyssä. Siitä oli apua ja makuuhaavat alkoivat 
parantua.

Nyt tunsin jo itse, että olin voittanut kuoleman ja että elämä taitaa sittenkin jatkua, 
joskin ikuisena vaivaisena. Olen siksi pahasti särjetty ettei minusta enää saa 
tervettä. Pitäisi tehdä kokonaan uusista tarpeista tai valettava täysin uusi painos. 

Näin kului Viikissä maaliskuu ja huhtikuu ja olimme jo toukokuun puolivälissä, 
kun tohtori ja ylihoitaja tulivat kysymään koko huonekunnalta olisimmeko 
halukkaita lähtemään Runnille kylpylähoitoja saamaan kesän ajaksi. 

Meitä oli kolme onnetonta halvaantunutta samassa huoneessa. Olimme 
kohtalotovereita. Ei kyennyt toinen toistaan auttamaan eikä lohduttamaan

Kaikkonen oli kaikkein iloisin ja puheliain. Ala-Jääski oli hiljainen, kohtaloonsa 
tyytyvä ja rauhallinen poika. Minä lienen ollut ehkä kaikkein masentunein näistä 
kolmesta

Kaikkonen on ollut jo yli kuusi vuotta mullat silmillä. rauha hänen valoisalle ja 
iloiselle muistolleen. Sanoimme tohtori Kalliolle, että jos joku meidät vie Runnille 
ja sinne huolitaan, niin olemme kyllä vapaaehtoisia lähtemään. Ja niin ylihoitaja 
lähti meitä viemään. 

Kesä oli tullut, joskin se oli vielä kylmää ja sateista kevät kesän aikaa. Kun 
tulimme Runnin asemalle, siellä oli jo hevosmies rullatuolillisia vastassa. 
Kylpylän apumies nosti meidät kevyesti kärryihin ja niin sitä ajettiin perille kuin 
suuremmatkin herrat. 

Kerran sai jätkäkin olla oikein kylpylässä itseään hoidattamassa ja elämästä 
nauttimassa. Olisipa ollut siihen mahdollisuus ennen terveenä, niin kuin eräillä on 
ollut. Vaan nythän tämä oli tarpeellisempaa ja nyt oli joutilaskin, kun ei muuta 
pystynyt edes ajattelemaankaan.

Meiltä jäi kuitenkin petipotilaan kadehdittu rauha ja lepo, sillä rauhoitusaika oli 
päättynyt ja nyt pantiin liikettä niveliin. Kylpylän tohtori Haimari sitä osasi kyllä 
järjestää. Meillä oli Kaikkosen kanssa kainalosauvat tullessamme mukana, vaikka 
rullatuolissa meitä ensimmäisen viikon aikana oli vietävä kylpylään ja 
fysikaaliseen hoitoon.

Mutta viikon päästä tohtori Haimari sanoi, että herrat saavat jatkossa tulla hoitoon 
omin kyydein kainalosauvoilla. Lähdette tuntia ennen kylpyjen ja hoitojen alkua. 
Ja niin se keppikyyti alkoi. Kyllä vauhti olikin ”huima”, olisi varmaan hirvittänyt 
parempiakin vauhtihurjastelijoita. Meiltä meni 150 m matkalla tunti aikaa ja 
ainakin pari litraa hikeä tippui sillä matkalla.

Pissajuttuun olin saanut korjauksen siinä muodossa, että olin saanut urinaalin. Se 
on selkäydinvammaisten salainen ase.
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Oli hyvä, kun Runnilla oli laitettu istuimia hiekkakäytävien reunaan aina vähän 
matkan päähän toisistaan. Niissä oli matkan varrella ramman hyvä istahtaa 
lepäämään ja miettimään tämän maailman kiireistä menoa. Johan se yritti ottaa 
meidätkin taas mukaansa juoksemaan. Tämähän oli jo hyvä alku.

Saimme asua hotellilla ensimmäisen kesän. Oltiin Kaikkosen kanssa 
huonekaverit. Hoito oli kovaa, mutta hyvää lääkettä. Kylpy oli joka toinen päivä 
ja suomalainen sauna ja uintia pari kertaa viikossa, sikäli kuin voi. Hierontaa oli 1 
tunti joka arkipäivä ja lisäksi monenlaisia sähköhoitoja. Kaiken lisäksi vielä 
Runnin terveysveden juontia vähintään 6 kolpakkoa joka päivä. Sai juoda 
enemmänkin jos vain halusi. 

Ensiaskeleita Viikin Latokartanossa, kuvattu 3.4.1942. 
Kuva, Taru Kankkusen arkisto

71



Hyypiölahdessa 1942 tai 1943. Irma Toivosen arkisto

Runnilta lähetetty postikortti sotakesänä 1942. 

Kortin kääntöpuolen teksti:
Pikku tyttö Lea Marjatta Auvinen Sulkava Hyypiölahti.
Rakkaat terveiset isiltä täältä kylpylästä. Kortti, Auvisen perikunta.
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Runnin kylpylävieraita Kartanohotellin edustalla 1942, isä portaiden oikealla 
puolella valkoinen lippalakki päässä. Kuva, Auvisen perikunta..

Kohtalotovereita Runnin kylpylähotellin edustalla jatkosodan aikana.
Taru Kankkusen arkisto
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Pyörätuolissa Lauri Ala-Jääski. Takana oikealla isä ja vieressä kainalosauvojen 
varassa Kaikkonen. Kahden henkilön nimet eivät ole tiedossa.
Kuva, Auvisen perikunta.

Runnin sataman jälkeen ennen Saarikoskea on Runnin riippusilta. Nykyään se 
johtaa lasten leikkipuistoon. Kolme ”muskettisoturia” tutustumassa 1942 kylän 
nähtävyyksiin. Kuva, Auvisen perikunta.
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”Tiedustelupartio” kylällä etsimässä maitoa, voita ja kananmunia salaista 
iltapalaa varten. Kuva, Auvisen perikunta.

Ruoka oli enimmäkseen kasvisruokaa, joka sinänsä oli hyvä ja terveellinen asia. 
Vaan kun oli niin paljon kylpyjä ja olimme muutenkin alikunnossa, niin katsottiin 
Kaikkosen kanssa elintarvikesäännöstely liian ankaraksi. Me aloimme hamstrata 
kyliltä emänniltä voita, maitoa ja kananmunia iltapalaksi.

Näin hoidimme kuntoamme koko kesän kolmen kuukauden ajan ja se tuotti hyviä 
tuloksia. Emme tarvinneet enää rullatuoleja. Jalkoihin tuli aina vain eloa lisää, kun 
hermot elpyivät. Joskin lihakset oli ehtinyt mennä jaloista, eikä ne koskaan tulisi 
enää ennalleen.

Mutta se kesä valoi jo vähän uutta uskoa vaivaisen elämään. Turha oli surra 
menetettyä terveyttä, otapa kaatunutta vettä takaisin. Oli ruvettava katselemaan 
asioita tosiasioiden valossa. Vaimonikin kävi Runnilla ja ihmetteli kun olin niin 
paljon toipunut.

Samoin ihmetteli eräs entinen hoitaja, joka oli minua käännellyt vuoteessa 
edellisenä syksynä. Ei meinannut uskoa silmiään, että se olin tosiaan minä joka 
tulin häntä vastaan. Hän sanoi minulle. Ei näy tohtorit tietävän mitään varmaa. 
Eräs tohtori oli sanonut hoitajille, ettei saa näyttää eikä kertoa potilaalle, mutta 
siinä on mies joka ei enää koskaan omin avuin vuoteesta nouse elipä miten 
pitkään hyvänsä.

Lupasin Kaisu vaimolleni, että syksyllä tulen käymään kotona, kunhan alan päästä 
jo vähän matkustelemaan, joskaan se ei ollut kovinkaan helppoa, kun olin vielä 
niin huonona. 
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Kesä oli kaunis ja meni hyvin siellä Runnilla. Tohtori oli määrännyt minut ja 
Kaikkosen kulkemaan kainalosauvoilla, mutta sauvat eivät pysyneet Kaikkosen 
käsissä muuten kuin nuorilla kiinni sitomalla, sillä hänellä myös kädet oli 
halvaantunut. Minulla taas kädet oli paremmassa kunnossa ja sauvat pysyi 
muutenkin.

Näin vedimme sauvojen varassa itseämme eteenpäin pitkin kylpylän teitä sen 
kolme kuukautta, niin että vako vain jäi hiekkatiehen siinä mistä menimme. Ei se 
ollut kevein askelin etenemistä niin kuin oli ollut ennen, silloin joskus.

Syyskuun alku tuli ja lähtö takaisin Helsinkiin ja Viikin latokartanoon. Sieltä 
sitten pääsin ensi kerran kuukauden lomalle. Se olikin jo paljon meikäläiselle. 
Kesän aikana olin selvinnyt jo ilman palokuntaa vessa reissuillakin ja se jos 
mikään oli suurenmoinen edistysaskel. Toisinaan vatsa vielä kyllä reikkasi, vaan 
suoli jotenkuten toimi, niin että omin avuin selvisin niissä asioissa.

Kyllä oli ilo tyttärellänikin kun sai isän kotiin. Olihan siitä jo aikaa 15 kuukautta, 
kun olin viimeksi ollut kotona. Silloin olin ollut vielä terve tähän verraten. Vaan 
hyvä oli näinkin. Huonomminkin asiat voisi olla. 

Sota jatkui yhä jossain Suomen entisten rajojen ulkopuolella. Oli muuttunut 
enemmän asemasodan luonteiseksi. Ei enää ihan niin suuria 
miehistömenetyksiäkään ollut, mutta kyllä niitä vielä vaan uusia vaivaisia tehtiin, 
joskaan ei ihan niin sarjatuotantona kuin hyökkäyssodan aikana.

Olin onnellinen kun sain olla jo kuukauden kotona omieni luona. Sitten taas 
matkustin vähäksi aikaa sairaalaan ja jouluksi otin uuden loman ja tällä kertaa 
peräti kahdeksi kuukaudeksi. Nyt olin jo aika virkeä. Jalkoihin oli tullut vähän 
voimaa ja liikettä ja kainalosauvojen varassa niitä saattoi siirrellä eteenpäin. 

Koitin kotona pystynkö vielä sahalla puita katkomaan, vaan en oikein jaksanut. En 
tiennyt millä entinen metsätyömies elättäisi perheensä ja eläisi itse, kun se aika 
koittaisi, että armeijan leipä loppuu.

Vaan kullakin päivällä ja vuodella lienee omat murheensa. Päivä kerrallaan vain 
eteenpäin, eihän sitä tiedä jos ei huomenna enää mitään tarvitsekaan. Jumala sen 
yksin tietää. Hän meistä huolen kantakoon ja jokapäiväisen leivän antakoon. Itse 
kunkin tulisi leipänsä kiitollisin mielin nauttia Jumalalta saatuna armolahjana. 

Matkustin lomalta takaisin sairaalaan. Olin siellä koko talven ja treenasin itseäni 
aina vain parempaan kuntoon. Mutta kyllä oli suuren työn takana vähäinenkin 
terveyden takaisin saanti, vaikka se niin vähästä meni kuin yhdestä kiväärin 
luodista. Kalliiksikin se luoti tuli, vaikka ei sattunut sen kummemman kuin 
tällaisen jätkämiehen selkään.

Koitti taaskin kevättalvi ja olin toipunut jo niin paljon että tohtori Kallio alkoi 
kysellä että miten oli, olinko aikonut mitään ammattikurssia ruveta käymään. 
Sanoin että voisi sitä kyllä ajatella, vaan onkohan se vielä ajankohtainen. 

Läksimme tohtorin autolla Invalidisäätiölle kurssijärjestäjänä toimivan 
sosiaalijohtajan puheille. Olimme silloin huhtikuussa eikä kevään aikana ollut 
mitään sopivia kursseja tiedossa, vasta syksykesällä alkaisi Westendissä 
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kellosepän kurssi.

Tuli taas ajankohtaiseksi lähteä Runnille kylpylähoitoon. Niinpä Kaikkosen 
kanssa matkustimme taas sinne hoitoa saamaan. Sehän oli jo tuttu paikka 
edelliseltä kesältä. Sama tohtori Haimari, samat hyvät kylpyhoidot ja fysikaaliset 
hoidot. Olimme nyt paljon paremmassa kunnossa ja otimme treenauksenkin 
oikein tosissaan.

Kaikkonen pääsi jaloistaan jo parempaan kuntoon kuin minä ja pystyi ajamaan 
”polkupyörällä”, mutta kädet olivat yhä heikot. Muistan ensimmäisenä kesänä kun 
olimme huonetoverit ja aina kun iltasella söimme omia (salaisia) eväitämme 
iltapalaksi, niin jouduin syöttämään häntä.

Kaikkonen oli oikein kova tupakkamies, vaan ei saanut itse savuketta suuhun eikä 
siihen tulta. Lieneekö ollut kiusantekoa minulta, kun annoin hänen itsensä koettaa 
harjoitella saamaan savuketta suuhunsa ja siihen tulta.

Kaikkosen rouva sanoi käydessään Runnilla miestään katsomassa, ettei tätä saa 
auttaa joka mielitekoon. Ja jos tupakan tuska oikein tulee, hän kyllä sitten 
treenaisi itseänsä. Ja niinhän siinä sitten kävikin. Kaikkonen sai itseluottamusta ja 
tarmoa koettaa aina vain. Hänellä jos kellä riitti sisua yrittää. Syksyllä kun tultiin 
Helsinkiin ja Kaikkosen kotiin hän oli käsistäänkin jo niin hyvässä kunnossa, että 
kuori itse perunat ruokapöydässä.

Oli taas tullut syksy ja elettiin syyskuun alkupäiviä 1943. Kun olimme palanneet 
Runnilta Helsinkiin, sain mennä ilmoittautumaan Westendiin, Suomen siviili- ja 
asevelvollisuusinvalidien liiton kurssikotiin. 

Sosiaalineuvos Kalervo toivotti kurssilaiset tervetulleiksi työn ja toiminnan 
laitokseen. Hän sanoi, että nyt oli ikävä sairaalaelämä jäänyt taakse ja alkoi työ, 
joka on parasta lääkettä vammaiselle. Sanoin siihen, että olisin tosi iloinen, jos en 
enää tarvitsisi sairaalaa. Vaan kyllä sitä on senkin jälkeen tarvinnut. 

Jouduin metalliverstaaseen viilaamaan ja tekemään harjoitustöitä eli 
metallimiehen työkalusarjaa. Työ oli aivan outoa, minun ei ollut ennen tarvinnut 
viilata kuin sahan ja sirkkelin teriä, ei suoria pintoja.

Raskaaksikin se kävi, kun en ollut vielä kyllin vahva ja työtä tehtiin aamu 
kahdeksasta iltaan kuuteentoista. Sitten oli tunti ruokataukoa välissä ja iltasilla
vielä ainakin pari oppituntia, vuoroin matematiikkaa tai konepiirustusta ynnä 
muita luentoja. 

Kyllä se oli tiukka ohjelma. Ei kestänyt terveys kuin kolmatta kuukautta ja 
sairastuin keuhkokatarriin ja jouduin Viikin sairaalaan kuukaudeksi. Sieltä eivät 
laskeneet pois, ennen kuin saivat liman kaikki pois keuhkoputkista. Jäin siis heti 
alussa jälkeen toisista kurssikavereista, jotka olivat vahvempia.

Kun olin saanut koetyökalusarjan valmiiksi, tuli siirtyminen hienomekaaniselle 
puolelle. Nyt oli työmme enemmän istumatyötä, joka sopi paremmin näin 
huonojalkaiselle.

Viilapenkin vieressä en ollut aina jaksanut seisaaltaan viilata. Koetin istua kovalla 
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puupallilla, mutta siinä aukesivat istumalihakset, aiheuttaen kuumetta. Kun 
kerroin siitä kavereille, he sanoivat, että kyllä pehvasi siihen tottuu, kunhan 
pitempään istut. 

Vaan ei se ole tottumisesta kiinni, eivät halvaantuneen istumalihakset koskaan totu 
istumaan kovalla penkillä, sen olen saanut itse kokea tämän vammaisen 
vaellukseni aikana.

Oltiin helmikuun alussa ja tuli jostain merkillisestä syystä määräys, että kurssi 
keskeytyy toistaiseksi. Oppilaat saivat matkustaa kotiin lomalle. Vaan sitten 
johtaja sanoi, että jos halukkaita löytyy, niin nämä pääsisivät Invalidisäätiölle 
kolmen kuukauden Optikko alkeiskurssille. 

Meitä ilmoittautui 5 oppilasta sille kurssille. Jotkut taas hakivat ja pääsivät 
jatkamaan kelloseppäkurssia Ammatinedistämislaitokseen Helsinkiin ja he 
valmistuivat sieltä kelloseppä alalle oppipojiksi.

Me opettelimme optiikan alkeita kolme kuukautta ja harjoitustyönä laittelimme 
vanhoja silmälaseja. Hyvin se lyhyt kurssiaika meni ja työ oli mielenkiintoista. 
Sen jälkeen jatkui taas kelloseppäkurssi Westendissä.

Olin saanut määräyksen tulla Invalidisäätiön sairaalaan tutkimuksiin siviiliin 
pääsyä varten. Professori Fabian Langenskiöld apulaisineen käänsi ja väänsi. Vaan 
ei enää siinä mielessä että olisin ollut kelvollinen armeijan riveihin, vaan pois 
heitettäväksi, niin kuin vanha joutoromu joutaa, - sitten tutkimusraportti V.T.T.2. 
komissioon päätöksen tekoa varten, ja mies sotilaspiiriin saamaan raakin paperit.

Niinpä niin! Hävyttömyys oli huipussaan, kun en kelvannut enää edes B-
luokkaan. Päätös oli, vapautettu ainiaaksi asevelvollisuudesta. En kehdannut 
kysyä kelpaisinko enää edes pelastusarmeijaan.

Ei kai sitten ollut miehistä enää tarvis, vaikka sota jatkui vielä. Siellä jossakin 
menee aina miehiä ja uusia tarvitaan tilalle, mutta minun katsoivat olevan täysin 
palvelleen. Saatoin siirtyä kaikessa rauhassa nauttimaan ”ansaitsematonta”, mutta 
rintamamies ja invalidilain päätöksen mukaisesti myönnettyä eläkettä.

Kurssimme jatkui vain pari kuukautta, kun taas tuli lopettamismääräys, kun 
Westendiin perustettiin mukamas sairaala. Kelloseppäkurssi siirtyi puolestaan 
Invalidisäätiölle ja siellä olimmekin koko sen viimeisen sotakesän 1944, jolloin 
Suomen sotaväki joutui ylivoimaisen painostuksen kohteeksi.

Saksan sotaonni oli kääntynyt voitoista häviöksi. Talvella 1943 Stalin otti sodan 
johdon omiin käsiinsä ja löi Saksan armeijan mottiin Stalingradissa. Siitä sitten 
alkoi Saksan häviö ja toivoton perääntyminen. Yhdysvallat julisti sodan Saksaa ja 
sen liittolaisia vastaan.

Nyt alkoi kautta maailman Saksan häviö olla jo selviö. Joku hullu luotti vieläkin 
Saksan sotilasmahtiin, että se muka on tahallista perääntymistä ja oikoo vaan 
linjojaan. Vaan ei pysähtynyt perääntyminen vielä Berliinin porteillakaan ennen 
kuin Hitlerin armeija oli lyöty ja Saksa antautunut ehdoitta liittoutuneille. 

Jopa rupesivat uskomaan Suomenkin herrat, että oli vain unikuva ja toiveajattelua 
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se uneksittu suuri Suomi ja vapaa Viena. Suomen pojat joutuivat pikamarssilla 
palaamaan Äänisen rannoilta ja Stalinin kanavan takaa, vieläpä yli entisten 
Suomen rajojen. 

Pojat kertoivat, että venäläiset eivät olleet säästelleet ruutia eikä rautaa, kun olivat 
takaa-ajossa, sanoivat niillä riittäneen kumpaakin. Moni Suomen poika koki 
kovan kohtalon vielä takaisin päin tullessaankin 

Se syksykesä merkitsi Suomelle sodan loppua ja toi Suomen herroille 
rauhanneuvottelu halut. Useilla rintamalohkoilla Suomen armeijan miehet 
olivatkin jo kyllästyneet tähän toivottomaan verenvuodatukseen. Rivistöt alkoivat 
rakoilla ja yhä useampi rintamakarkuri rupesi pakoilemaan sotaa, kun oma elämä 
oli tärkeämpi kuin toivoton ja turhalta näyttävä sodankäynti. 

Westend oli tosiaan väliaikaisena sairaalana sen ajan kun läpimurto Kannaksella ja 
koko Suomen rintamilla tapahtui ja haavoittuneita miehiä tuli junalasteittain. Se 
oli Suomen kohdalla toivotonta aikaa.

Kun sota oli Suomen ja Neuvostoliiton välillä saatu sopimustietä päätökseen, oli 
Saksan sotavoimat saatava Suomesta lähtemään ja ne vihapäissään poltti ja tuhosi 
koko Pohjois-Suomen Oulun lääniä myöten, etenkin Lapin läänin alueella.

Kurssi jatkui Invalidisäätiöllä, mutta syyskuun lopussa tuli muutto takaisin 
Westendiin ja kurssi päättyi ennen joulua 1944. Sitten matkustin kotiin ja aloin 
tehdä kotona kellojen korjaustöitä.

Asuimme vielä Hyypiölahden salolla entisen työnantajani antamassa asunnossa, 
vaan nyt se oli vallan käymätön tässä työssä. Ja isäntäkin oli sitä mieltä että hän 
tarvitsee asunnon seuraavalle työkuntoiselle työntekijälle.

Olisin viipymättä ollut halukas muuttamaan pois, vaan en heti saanut asuntoa, kun 
silloin oli kova asuntopula. Asutushallitus ilmoitti sanomalehdissä, että 
asuttaminen oli aloitettu ja että rintamamiehillä oli oikeus anoa oman asunnon 
saantia varten tonttimaata. Niinpä laitoin heti anomuksen Asutuslautakuntaan. 
Vaan paperit viipyi siellä aikansa ennen kuin virkateitse hakemus oli käynyt joka 
portaassa ja tuli hyväksytyksi.

Olin kovassa asunnon tarpeessa, sillä en halunnut olla kenenkään vastuksina, 
vaikka tällainen rampa olinkin. Soittelin ja kyselin ja sain tietää, että 
Tuonilahdessa oli yksi aliupseerien asunto juuri tyhjentynyt. Minulle oli 
ilosanoma kun sain tämän asunnon tietooni ja saimme muuttaa tähän 
puolustuslaitoksen asuntoon

Tiedossani ei ollut ketään keneltä olisi joutanut muuttoautoa. Mutta kun olimme 
saaneet tavarat pakattua, läksin tyttäreni kanssa taksiautolla kirkolle erään 
tunnetun kauppiaan luo. Kysyin antaisiko hän auton muuttoa varten. Hän sanoi, 
että auton kyllä saat, jos kuljettaja jaksaa ajaa, kun on ollut yötä päivää ajossa. 
Kyyti saatiin ja majanmuutto tapahtui vielä samana iltana. 

Nyt oli tilava asunto ja isäntänä oli itse puolustusministeriö! Silloisena 
aluevalvojana parakkialueella toimi Luutnantti Myllynen. Tuonilahdessa oli hyvä 
asua eikä vuokra ollut korkea. Asuimme siinä yli kolme vuotta.
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Alkuvuodesta 1947 sain tehdä hallintasopimuksen kirkolla olevasta 
rakennustontista ja laadin anomuksen kolmesta rakennuspiirustuksesta, eli 
asuinrakennuksesta, saunasta ja talousrakennuksesta. Anoin kaikki kolme yhdellä 
kertaa.

Vuodesta 1945 lähtien tein kellotöitä niin paljon kuin suinkin jaksoin. Töitä riitti 
siitä huolimatta että Tuonilahdessa ollessamme asuimme kolmen kilometrin 
päässä kirkolta. Olin myös aika hyvässä kunnossa huolimatta halvaantuneesta 
kehostani ja munuaisissa olevasta viasta.

Seuraavana keväänä, maaliskuun 31 päivänä 1946 vaimoni synnytti toisen 
perillisemme, toisen tyttären. Annoimme hänelle kasteessa nimen Irma Anneli. 
Esikoistyttäremme olikin jo melkein 9vuotias ja kävi koulua kirkonkylän 
kansakoulussa.

Tein työtä ahkerasti sikäli kuin se meikäläisen työkunnolla oli mahdollista, 
olinhan valtion tapaturmatoimiston päätöksellä 100% invalidi. Korvaus oli 8200 
mk vuodessa, joka ei ollut työkyvyn heikkenemisestä kovinkaan paljon

Tuonilahden parakkialueelle tuli valvojan paikka auki ja siihen ehdotettiin minua. 
Otin tehtävän vastaan, sillä siitä sain lukea omaksi edukseni vapaan asunnon 
ilman vuokraa. Hyvä sekin oli! Ja eihän ne tehtävätkään siinä niin suuret olleet, 
vain vuokralistojen tekoa kolmine tositteineen ja vuokrien rahastaminen.

Westendin kelloseppäkurssilainen, ent. metsätyömies sumuisena päivänä 
Helsingissä. 1944. Taru Kankkusen arkisto
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Hyvin onnistui kaikki. Tilitykset menivät oikein, eikä tullut mitään muistutuksia. 
Vaikeaa oli vain vuokrien saaminen määräpäivänä kaikkein köyhimmiltä, kun 
tilitykset piti lähettää aina ajallaan. Vaan jotenkin se aina järjestyi, kun 
neuvoteltiin asukkaiden kanssa. Kaikki olivat reiluja ja ystävällisiä ihmisiä.

Oman kodin rakentaminen

Kun sain tehdä tontin hallintasopimuksen ja rakennussopimuksen 
asutuslautakunnan kanssa, lisääntyi huoli ja touhu huonokuntoiselle rammalle. 
Pääsin kylläkin jo liikkumaan kyynärsauvojen varassa lyhyitä matkoja.

Oltiin tammikuussa 1947 ja lehdessä oli ilmoitus, että puolustuslaitos myy 
huutokaupalla rakennuksia joita se ei ole tarvinnut. Menin paikalle ja huomasin, 
että eräs rakennelma, joka oli kooltaan 19 m x 8 m x 2,5 m ja joka lienee ollut 
tarkoitettu autotalliksi, oli aivan käyttämätön. Siinä oli useita standartteja käypää 
parrua, lankkua ja lautaa.. (1 std sahattua puutavaraa on n. 4,672 kuutiometriä) 

Huusin sen ja tein korkeimman tarjouksen 29 000 mk. Siinä oli alku 
asuinrakennuksen tekoa varten. Talven tein ahkerasti kellotöitä, oli ruvettava 
säästämään oman kodin rakentamista varten. Siinä sitä urakkaa olikin!

Anoin lainaa ja sain asuinrakennuksen tekoa varten 300 000 mk. Kustannusarvio 
oli 420 000 mk. Keväällä toukokuun alussa pidin autotallirakennuksen 
purkamistalkoot ja kyllä oli auttamishalua ja talkoohenkeä silloin ihmisillä. 
Saimme rakennuksen puretuksi ja rakennustarpeet siirretyksi Kummunkankaan 
tontille. Lisää puutavaraa ostin asutuslautakunnan rakennusmestarilta 
Rautavirralta. 

Niin oli suurin osa puutavarasta saatu kasaan. Seuraavaksi piti saada 
urakkasopimus annettua. Sainkin tehtyä sopimuksen urakoitsija Arvi Partasen 
kanssa. Hänen miehensä aloittivat heinäkuussa asuinrakennuksen pohjan kaivun. 

Itse kävin purkamassa yksin laudoin ostamani levytalon. Oioin kaikki naulat mitä 
vain saattoi vielä käyttää ja ostoluvalla sain vielä kaupasta 130 kg nauloja lisää. 
Siitä se alkoi oman pesän rakentaminen. 

Kyllä siinä vaivaisella on hommaa piisannut, vaan kaikessa saan kiittää vaimoani, 
että hän on uupumatta ahertanut minun huonon miehen rinnalla ja enemmänkin 
kuin minä. 

On vain Jumalan hyvää armoa ja rakkautta, että olemme saaneet oman kodin 
kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Onhan niitä meidän perheen kohdalle 
sattunut, vaan ehkäpä ne ovat Jumalan sallimia koettelemuksia. Me syntisraukat 
kun niin helposti unohdamme hyvinä päivinä Jumalan. 
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Sain syksyllä asuinrakennuksen vesikattoon, taikka paremminkin urakoitsijan 
miehet saivat. Vuorossa olisi ollut uunien muuraus, mutta talvi yllätti ja piti lyödä 
laudat ikkunoiden eteen ja jättää rakentaminen sinä syksynä silleen. Olin liian 
rasittunut ja alikunnossa.

Olin saanut kutsukirjeen Sotainvalidien Veljesliitolta, jossa sanottiin että pääsisin 
lepäämään Kaunialan sotavammasairaalaan. Sotainvalidien oma Veljesliitto oli 
perustanut tämän hoitolaitoksen 100 % vaikeavammaisia varten. Oikeastaan oli 
tarkoitus koota juuri selkäydinvammaiset sinne hoitoon. 

Talo oli suunniteltu niin, että rullatuolipojat pääsivät omin avuin kaikkiin 
fysikaalisiin hoitoihin hissillä joka kerrokseen. Vain saunan lauteille nostamisessa 
tarvittiin apua. 

Tämä Kauniala on ollut lopullinen koti monelle sotavammaiselle. Heidän 
joukossaan kun on ollut aivan kodittomiakin ja kaikkea hoitoa vailla olevia. Tai 
niin huonoja ettei ole kotiväki voinut ja jaksanut hoitaa, kun ovat olleet aivan 
sänkyyn hoidettavia sodasta asti. On se ihmiskohtalo sekin. Ei tajua ihmisjärki 
mikä tarkoitus sellaisella elämällä ja kärsimyksellä on. Jumala sen yksin tietää.

Niin jätin kotijoukot ja tulin ensi kertaa hoitolaitokseen, jossa ylihoitaja, neiti 
Limberg toivotti minut tervetulleeksi Kaunialakotiin. Samoin toivotti laitoksen 
ylilääkäri tohtori Okko. Hyvää oli kohtelu muutoinkin ja hyvä oli hoito. Herttaisia 
olivat hoitajat samoin kuin koko talon henkilökunta.

Mauri Laakkonen on ollut laudehoitajana (saunottaja?) heti laitoksen 
perustamisesta asti. Kyllä oli myös hauska tavata täällä saman kohtalon kokeneita 
miehiä ja päästä yksissä neuvoin pohtimaan asioita ja ajankohtaisia kysymyksiä. 
Olin loka- ja marraskuun ja aina joulukuun puoliväliin asti hoidoissa. Sitten pidin 
kuukauden joululoman ja tammikuun puolivälissä tulin takaisin Kaunialaan ja olin 
hoidoissa huhtikuun loppuun asti.

Keväällä palasin taas kotiin. Tein kellojen korjaustöitä ja aloin puuhata myös 
rakentamisen kanssa. Oli saatava asuinrakennus asuttavaan kuntoon ja kaivon 
kaivukin oli edessä. Uudisrakentamisessa oli kyllä vähän liikaa näin huonolle 
miehelle.

Uunien teon sain annettua urakaksi ja alakerran uunit tulivatkin kesän alussa 
muurattua. Puutyömiehetkin saivat kesäkuussa urakakkansa päätökseen. Olisi 
ollut vielä seinien pahvitusta ja maalaukset, vaan olin jostakin syystä niin 
rasittunut että sairastuin vakavasti.

Munuaisista otti kiinni ja sain virtsamyrkytyksen. Siinä oli käydä huonosti. Kaksi 
viikkoa oksensin kovasti, ei pysynyt edes vesi sisällä. Kunnanlääkäri ei antanut 
enää mitään toiveita, että siitä enää perääntyisi. Vaan ihme tapahtui. Olin 
heinäkuun puolivälissä jo niin hyvässä kunnossa, että voitiin muuttaa omaan 
kotiimme. Tai joka ainakin joskus, velkojen maksun jälkeen, olisi omamme. 

Rakas Kaisu-vaimo oli puuhannut kovasti sinäkin aikana kun itse olin sairaana ja 
niin oli asuinrakennus muuttokunnossa. Saunaa ei tosin vielä ollut, vaan piti käydä 
naapurissa kylpemässä, mutta kaivo saatiin sinä kesänä jo teetettyä. 
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Lainarahat olivat huvenneet jo siihen asuinrakennukseen, mutta hyvä niinkin. 
Inflaatio oli silloin jo alulla Suomessa. Kaikesta oli kova puute ja se vähä mitä oli 
saatavilla, kallistui aina vain. Puutetta oli sekä rakennustarvikkeista, että 
työvoimasta, sillä rakennuttajia oli paljon. Yritimme taas säästää rahaa, pitihän 
saada sauna. Koetin ottaa töitä vastaan ja siitä sain aina vähän kertymään.

Olin taas talvella joitain kuukausia Kaunialassa ja hommasin sinä aikana asioita 
kuntoon. Kun tulin keväällä kotiin ostin urakalla saunahirsiksi tukkeja ja ajatin ne 
Kuhakosken sahalle ja sahautetut ajatin rakennuspaikalle. Saunan tekourakan sain 
annettua sukulaismiehille ja elokuun lopulla 1949 oli sauna jo kylvettävässä 
kunnossa, pääsimme vihdoin nauttimaan oman saunan löylyistä. 

Tulevana talvena olin kotona ja tein ahkerasti hanketöitä, olihan toteutettava vielä 
yksi rakennussuunnitelma eli talousrakennus, vaan sai siinä vielä pihistää ennen 
kuin ne rahat olisivat koossa.

Navetta-rehuvaja, puuvaja ja aitta-rakennuksen kustannusarvio oli noin 200 000 
mk, ja saunakin oli tullut maksamaan jo 90 000. Mutta uskoin, että kyllä 
talousrakennushankekin vielä joskus voisi toteutua.

Joulukuun 30 päivänä 1949 saimme taas pienen tytön. Hän sai nimen Taru 
Kaarina. Pienikasvuinen ja vähän hento hän oli, mutta muuten oikein vilkas. 

Olin koko vuoden kotona ja koetin tehdä työtä perheen ja oman kotimme hyväksi, 
sen minkä tällaisena vaivaisena jaksoin. Ei se ollut aina helppoa, kun tunsin että 
munuaisissa on jotain vikaa ja tahtoi olla särkyjä sekä kirvelyä rakossa.

Olin vuodet 1949 ja 1950 kotona ja kesäisin kalastin ahkerasti aina kun töiltäni 
jousin. Lääkkeitä jouduin jatkuvasti jonkin verran käyttämään.

1950 alkoi kertyä taas sen verran rahaa, että aloitin kolmannen rakennushankkeen 
ostamalla Tiittalan isännältä rakennuspuita talousrakennusta varten. Ajatin nekin 
Kuhakosken sahalle sahattavaksi. 

Syksykesällä 1951 sovin urakan ulkorakennuksen teosta ja kun sain Kukkapään 
sahalta vielä ostaa yhden autokuorman lautaa, niin talousrakennus nousi pystyyn 
kahdessa viikossa.

Kun marraskuussa tuli kutsu Mikkeliin tekemään tilakauppaa, saamani 
rintamamiestontin lunastamiseksi itselle, olivat kaikki kolme rakennusta jo 
valmiina.

Vaimoani saan kiittää, kun hän on osannut järjestää talouden niin, että olemme 
voineet säästää talousrahoissakin, näin olemme pärjänneet hyvin pienillä tuloilla. 
Tilakaupat sain tehdyksi, vaan rakennuslainaa jäi kyllä maksettavaksi, tosin 
pitkällä 30vuoden maksuajalla.

Vuodet kuluivat vaivaisenakin ja ikää aina vain lisääntyi, ei siitä pääse mihinkään. 
Talvella 1951 olin ollut taas Kaunialassa saamassa hoitoja ja uusittiin samalla 
lääkärin lausuntoja. On aina itse huolehdittava asioistaan että on korvausasiat 
kunnossa ja anottava aikanaan, ennen kuin entinen päätös loppuu.
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Kun työkyky ja terveys ovat menneet Suomen kansan yhteisellä asialla, niin olisi 
oikeus ja kohtuus, että Suomen valtio pitäisi huolen niistä miehistä ja perheistä 
jotka joutuivat antamaan terveytensä Suomen vapauden puolesta taistellessaan. Ei 
ainoastaan toivottavaa, vaan myös Suomen valtion velvollisuus.

Silloin kun isänmaa oli vaarassa, me täytimme velvollisuutemme isänmaata 
kohtaan. Nyt me vartumme että isänmaa lunastaisi meille lupaamansa velkakirjan. 
Olemmehan itse kukin olleet yhtenä pienenä renkaana yhteiskunnan koneiston 
ketjussa, josta koko vapaa yhteiskunta ja Suomen kansa niveltyy.

Tultuani 1951 kesäksi Kaunialasta kotiin olin myös syksyn ja talven kotona. 
Yritin taas tehdä työtä vointini mukaan, vaan terveyteni ei ollut kovinkaan hyvä. 
Siksi piti kiireellisissä tapauksissa kääntyä kunnanlääkärin puoleen ja edelleen 
Savonlinnan sairaalaan saamaan lääkintähoitoa. Silloin vielä Savonlinnassa oli 
toiminnassa vanha ja pieni kaupunginsairaala. 

Helmikuun 25 päivänä 1952 Kaisu-vaimoni synnytti Savonlinnan 
synnytyslaitoksella pojan. Annoimme kuopukselle kasteessa nimen Veli Matti. 
Nyt ei enää perheessä miehenkään hattu jää kannon päähän, kun isästä aika jättää. 
Veli Matti on ollutkin iloinen ja reipas miehen alku.

Sain olla kotona koko tämän vuoden 1952 ja katsoa poikani kehittymistä. Olihan 
hän ensimmäinen poikamme. Vanhemmat olivat kaikki tyttöjä ja esikoinen jo 
kansakoulun käynyt, taisi olla silloin Säämingin kristillisessä kansanopistossa 
Ritalanmäellä, ellen väärin muista.

Niin vuodet kuluivat, vaan terveyteni oli aina huonompi. Olin kotona ja tein 
kellotöitä aina vuoden 1953 marraskuun alkuun, sitten muuttui olo niin kehnoksi 
ja oli munuaisissa niin kova särky, että sitä ei voinut kestää.

Matkustin Kaunialaan ja sanoin tohtori Karikoskelle, että nyt ei ole asiat oikein ja 
täytyy saada selvä mikä on, kun verta tulee pissatessa. Hän kirjoitti minut listalle 
ja pääsin röntgentutkimukseen Punaiseen Ristiin. Kun siellä kuvattiin, huomattiin 
heti missä on vika. 

Rakossa oli kananmunan kokoinen ja muotoinen kivi ja oikea munuainen pilalla ja 
munuaisallas kiveä täynnä. Jouduin leikkauslistalle, vaan oli ruuhkaa joulun alla 
ja minun vuoroni jäi joulun jälkeen. Matkustin kotiin vartomaan vuoroani. 

Tieto kahteen leikkaukseen joutumisesta oli taaskin raskas tuomio. Tuskin olisi 
koskenut kovemmin, vaikka olisin saanut suoranaisen kuoleman tuomion. Olihan 
minua leikattu jo kuusi kertaa aikaisemmin. Vaan nyt tuntui niin kuin olisin 
todella valmistautunut kuolemaan.

En jaksanut uskoa, että kestän kahta niin suurta leikkausta peräkkäin. Se olisi jo 
ihme, jos niistäkin hengissä selviäisin, sillä tiesin, että ne ottavat kovalle 
koetukselle näin heikkokuntoisen invalidin. Jätin kotoa lähtiessä hyvästit Kaisulle 
ja lapsille siinä mielessä, että en enää näe heitä, vaan ihme kyllä kestin sittenkin. 

Tulin 9 päivä tammikuuta Kaunialaan, josta sain kyydin Suomen Punaisen Ristin 
sairaalaan. Aloittivat heti sydän ja veritutkimukset, miten kestän leikkauksen. 
Lääkärit eivät nähneet sen suhteen olevan estettä ja ei kun tyhjennykseen ja 
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suolisto aivan puhtaaksi entisestä maallisesta moskasta. 

Kun vielä sellainen sievän näköinen tytön typykkä päästeli parran, eli häpykarvat 
pois alapäästä, niin sitä oltiin kuin 5vuotias poikanen. Seuraavana aamuna tuotiin 
morfiinipiikki ja se tiesi sitä, että nyt lähdetään unten maille.

Heräsin illalla jotain kuuden maissa. En oikein tiennyt elinkö vai olinko kuollut. 
Huono tunsin olevani, olin kuin raudoissa. En voinut, enkä kyennyt liikahtamaan. 
Käsissä oli laitteita ja niistä tippui jotain nestettä. Tohtori tuli ilta kahdeksan 
aikaan katsomaan ja sanoi, että kivi läksi rakosta ja olikin ollut iso möhkäle. 
Suurin mitä hän oli koskaan joutunut poistamaan.

Kyllä oli ensimmäiset neljä vuorokautta sitten vähän vaikeaa. Olin kuin 
huumaantunut. Aina vain lisää morfiinia joka viiden tunnin päästä. Joskus kävi 
lääkäri punkteeraamassa rakkoa. Kyllä ne siellä pitivät hyvän huolen, Penisilliiniä 
pistettiin usein. Paljon ei ollut kuumetta, vähän oli kyllä. 

Vettä en saanut juodakseni vaikka oli hirveä janon tunne. Veteen kostutetulla 
pumpulitukolla vain kävivät pyyhkimässä usein huulia. Se on kumma, että silloin 
kun on kaikkein heikoin, silloin tuntuu vesi kaikkein parhaimmalta.

Osastonhoitaja oli varannut verta verensiirtoa varten, vaan ei sitä tarvinnut antaa 
ollenkaan, tulin toimeen omallani. Mutta ensimmäisen viikon olin aika heikko, ei 
kaivannut ruokaa vielä viiden päivän päästäkään. Toivat ne kyllä vähän ohutta 
velliä ja juotavaa sain juoda jo vapaasti. Alussa oli ilmavaivoja, vaan kyllä 
siihenkin hoitajat avun keksivät, kun pistivät putken pyllyyn.

Siitä se sitten alkoi toipuminen edistyä. Olin kahden viikon päästä jo jalkeilla ja 
kävin itse vessassa. Ruokakin rupesi taas maittamaan. Olin 21 vuorokautta SPR:n 
sairaalassa leikkauksen jälkeen. Sitten soittivat Kaunialaan, että päästävät minut 
pois sairaalasta sinne toipumaan. Leikkaus onnistui niin hyvin, että ei tullut 
mitään tulehduksia eikä jälkiseurauksia, niin kuin on mahdollista tulla sellaisessa 
isossa leikkauksessa, jos on huonoa onnea.

Kun Kaunialan lääkäri Karikoski helmikuussa ehdotti, että eiköhän tehtäisi se 
toinenkin leikkaus, olin silloin vähän lentsussa, enkä ollut halukas heti lähtemään. 
Vasta maaliskuun 10 päivänä palasin taas SPR:n sairaalaan. Ja samat olivat 
tutkimiset kuin edelliselläkin kerralla. Kolmantenatoista päivänä maaliskuuta 
tyhjennettiin suolisto ja sitten tuotiin taas morfiinipiikki.

Ennen kuin läksivät viemään leikkaussaliin, sanoin huoneen pojille, että katsovat 
kellosta, jos vielä tuovat huoneeseen takaisin, paljon meni aikaa leikkauksessa. 
Ellei sitten käy niin, että saavat viedä suoraan ruumiskellariin. Kun 14 päivän 
aamulla aloin selvitä ja tunsin huonetoverit, he sanoivat minun viipyneen 2 tuntia 
ja 45 minuuttia leikkaussalireissulla.

Taas olivat tippaneulat käsivarren laskimoissa ja jotain elämän nestettä hiljalleen 
tippui siihen vähään vereen mitä minuun oli vielä jäänyt. Nyt tunsin olevani tosi 
huono. Ja kun vaimoni ja tyttäreni soittivat sairaalaan kysyen vointiani, olivat 
hoitajat sanoneet, että hän on kyllä heikko, mutta ehkä hän siitä vielä toipuu. 

Olisin kyllä maksanut mitä vaan taas Vantaan vedestä, jos vain olisin saanut 
85



juoda, vaan ei annettu. Huulet oli palaa rakoille, kun niin poltti kuivuus sisässä. 
Pari päivää oli tällaista. 

Lääkärin käydessä kierroksella hän sanoi, että poistetulla munuaisella ei ollut 
tehnyt mitään. Se oli ollut pilalla eikä voinut kuin heittää menemään ja sillä siisti. 
Jos elonpäiviä vielä riittää, joutuu tulemaan toimeen yhdellä munuaisella. 

Olin taas näitä, ei ihan niin helppoja elämänkokemuksia rikkaampi. Kuusi 
vuorokautta olin aika poikki. Ei siinä ollut paljon hurraamista. Voisi kuvata, että 
se oli vähän niin kuin kärsimystä, jos niin saa sanoa. En uskonut kestäväni. Vaan 
mikäs auttoi, sydän kesti tämänkin koetuksen ja niin heikkoudestani huolimatta 
elämä sen kun jatkui.

Jumala yksin tietää mitä saan vielä sietää ennen kuin heikko henki lähtee. Olen jo 
saanut omalta osaltani jotain kestääkin. Mutta on kohtalotovereita, jotka ovat 
saaneet kestää vielä enemmän kuin minä. Jotkut ovat olleet vuoteeseen sidottuja ja 
vuoteeseen hoidettavia aina sotavuosista asti.

Kaunialassa on sellaisia erittäin vaikeasti haavoittuneita. Eräskin veli on aivan 
sokea ja ilman käsiä, lisäksi vielä halvaantunut. Se on paljon yhden kärsivän 
ihmisraukan kohdalla. 

Yli 40 miestä on ihan liikuntakyvyttömiä selkäydinvammaisia, eivätkä ole voineet 
ottaa enää yhtään askelta sen jälkeen, kun sodassa haavoittuivat ja halvaantuivat. 
He voivat liikkua ainoastaan rullatuolilla sisällä ja ulkona ulkokärryllä.

Kaikkein vaikeimpiin on luettava myös aivoinvalidit, jotka saavat kohtauksia 
usein ja ilman, että he sitä yhtään edeltäpäin aavistavat. He voivat kaatua mihin 
vain ja milloin vain. Äkkiä on vain tajuton eikä ole voinut varautua, eikä tiedä 
mihin kaatuu tuleen taikka veteen.

On myös amputoituja, joko molemmat kädet taikka jalat pois. Sitten on selkätubi, 
munuaistubi ja vaikeita reumapotilaita, jotka joko kokonaan taikka osittain on 
reuma runnellut täysin työkyvyttömiksi.

Täällä on 20 eri vammalajia ja kaikki ovat 100 % työkyvyttömiä. Se on 
pääsyvaatimuksena tähän hoitokotiin. Sillä ainoastaan 100 % työkyvyttömistä 
valtio maksaa suurimman osan hoitokuluista.

Paljon on 12 vuoden aikana potilaita myös vaihtunut. Kotiin perheensä luo koettaa 
päästä kuka vain suinkin voi. Vaan paljon on lähtenyt jo iäisyysmatkallekin. Kait 
siinä 64 miestä on viety hiljaisina valkoisissa arkuissa kätkettäviksi 
kotikirkkomaan multiin ja odottamaan ylösnousemuksen aamua, rauha heidän 
jokaisen valoisalle muistolleen.

Heistä on ollut paljon meillä jälkeen jääneillä oppimista. He ovat puhuneet 
hiljaisella, rauhallisella elämällään. He ovat kestäneet ja kärsineet tuskien tien ja 
voivat ja saavat nyt nauttia ikuisesta rauhasta, jossa ei enää tämän maailman 
myrskyt pauhaa. 

Kauniala on sellainen kärsimysten koti. Kaikki sen asukkaat ovat sodan 
runtelemia, elämän vähäosaisimpia sijaiskärsijöitä. Vaikka ei sitä maallikko heti 
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huomaa kun käymä tieltä täällä käy. Sisältyyhän Kaunialan elämään iloisempia ja 
valoisampiakin puolia. 

Kaikesta huolimatta moni invalidi on käynyt kurssit ja mennyt avioliittoon ja 
perustanut perheen. Moni on aloittanut oman liiketoiminnankin. Etenkin radio-
alan liikkeitä on useita kymmeniä Kaunialassa koulutuksen saaneilla 
sotainvalideilla.

Kauniala on kuin pieni yhdyskunta. Meitä miehiä on tasaisesti joka maakunnasta 
ja joka yhteiskuntaluokasta, mutta täällä kaikki ovat kuin yhtä suurta perhettä. 
Eikä täällä liioin herroitella tittelien mukaan. Sotamies on saman arvoinen herra 
kuin eversti ja pataljoonan komentaja.

Sairaalassa eivät tittelit maksa enää mitään ja sodan käynnit ja sotilasarvot ovat 
taakse jäänyttä elämää, niistä ei piittaa täällä enää kukaan minkään vertaa. Joka 
mies on kerran seisonut siellä jossakin, jossa tehtiin ruumiita ja vaivaisia ja jossa 
ammuttiin kovilla. Isänmaan edestä jouduimme antamaan terveytemme ja parhaan 
osan elämästämme maan ja kansakunnan puolesta.

Näillä tuhansilla miehillä, joihin olen täällä ollessani tutustunut näiden vuosien 
aikana, joka miehellä on kokemuksista rikas ja kohtalon täyteinen elämä, josta 
voisi kirjoittaa moni satasivuisen romaanin. Täällä olisi monta ”Tuntemattoman 
Sotilaan” sankaria, jokaisella oma unhoon jäävä historia, jonka he vievät aikanaan 
mukanaan. 

Tämä on pienoiskuvaus Kaunialasta. En tiedä onko siitä koskaan kukaan 
kirjoittava kattavaa historiaa. Siinä kyllä olisi mielenkiintoinen aihe, kuka sen 
vain pystyisi kuvaamaan. Kaunialakotiin liittyy paljon surua, kärsimystä ja 
kuolemaa, vaan vastalääkkeeksi iloa, hellää huolenpitoa ja rohkaisua kestämään 
koettelemukset. 

”Kun äsken näin, sit uskoin tuskin.
Niin outo puku, outo taivalluskin:
kadulla laahaten vain jalkaa toista
hän sauvoi vastavirtaan: - väistyi väki
ja sääli vaellusta vaivalloista.
Kun hämmingin hän kasvoillani näki,
hymähti äänellään hän hillityllä:
Siihen tottuu kyllä”. (Yrjö Jylhä)

Vaan taas jatkan omakohtaisia kokemuksiani. Olin taas päässyt leikkauksen 
jälkeen sairaalasta Kaunialaan toipumaan ja kesä oli tulossa. Olin ollut 22 
vuorokautta Punaisen Ristin sairaalassa ja nyt olin toista munuaista köyhempi, 
vaan hyvä näinkin. Johan siinä olisi voinut käydä huonomminkin 

Oltiin toukokuun puolessa välissä ja pääsin kotiin toistaiseksi. Kotona aloitin taas 
tehdä entistä työtäni. Korjasin kelloja sikäli, kun asiakkaat saivat tietää minun 
olevan taas kotona ja aloittaneen työnteon.

Näissä asiakassuhteissa on tullut pahoja keskeytyksiä, kun tämä ”rautainen 
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terveys” ei ole oikein kestänyt työn tekoa ja se on ollut hyvin hankalaa 
asiakkailleni. Olen joutunut lähtemään yks kaks sairaalaan ja kellot on jäänyt 
laittamatta, kunnes taas olen päässyt jatkamaan työtäni.

Nyt sain korjata kelloja vuoden 1954 loppuun ja koko seuraavan vuoden. Ja vielä 
teetin rakennustöitäkin. Olen ostanut naapurin mieheltä polttopuu halkoja, mutta 
nyt ostin lisäksi uppotukkeja ja syksyllä 1955 sahautin ne Juho Vihavaisen
sahalla. 

Keväällä 1956 ryhdyin rakentamaan yläkertaan kahta huonetta, jotka olivat 
kuuluneet suunnitelmiini alusta asti ja aioin sen nyt toteuttaa. Talvella tuiskusi 
lunta vinttiin, joten se oli syytä kattaa uudestaan. Kattotiilet nostettiin paikoiltaan 
ja pantiin laudoitus ja pahvi katon alle. Sen jälkeen päästiinkin rakentamaan 
yläkerran huoneita, eli pientä hellahuonetta ja kamaria.

Siinä olikin huonolle miehelle taas hommaa. Otin tuntimiehen, joka teki puutyöt, 
ja ovet ostin valmiina. Syyskuussa tuli sama muurari, joka oli tehnyt alakerran 
uunit. Olin muurarin sällinä ja tein lasten kanssa päivällä ruukin valmiiksi, kun 
muurari iltatöinään muurasi. Näin yhteisvoimin saimme yläkerran uunit ja 
huoneet tehtyä.

Vaan nyt olin taas niin rasittunut, että sairastuin kovasti. Otti niin kovasti säryillä, 
että en voinut sitä kuunnella, kun rupesi jo oksettamaan. Piti heti hommata auto ja 
lähteä välittömästi Savonlinnan keskussairaalaan saamaan hoitoa.

Siellä aloittivat heti munuaistutkimukset. Ensin tehtiin vesirasituskoe. Piti juoda 2 
litraa vettä 20 minuutin sisään ja sitten ei kuin mitata joka pissapisara. Sen jälkeen 
pidettiin syömättä pari vuorokautta ja taas entinen kaikki törky sisältä pois. Sitten 
tehtiin kystoskopia eli rakontähystys ja sen jälkeen asetettiin painojen alle kuvaus 
pöydälle, niin että rakko joutui kovaan puristukseen. Varjoainetta laitettiin 
laskimoon ja otettiin lukemattomia rakkokuvia.

Seuraavana päivänä sain kuulla tuloksen ja tuomion: Teillä on kivi jäljellä 
olevassa munuaisessa! Tiesin sen jo itse. En ollut yhtään hämmästynyt, kun 
lääkäri sanoi, ettei voi enää leikata viimeistä munuaista. Vielä jatketaan yrittämistä 
lääkehoidoilla, mutta miten pitkään se onnistuu, sitä ei kukaan tiedä. 

Onhan tätä elämää ja elämänkokemuksia jo tullut yhden ihmisen osalle. Ei tämä 
enää vähäksi jää, tulipa kutsu iäisyyteen milloin hyvänsä. Tapahtukoon Jumalan 
tahto miten ja milloin hän hyväksi näkee vaivaisen kärsimykset lopettaa ja päästää 
ikuiseen lepoon, jossa ainakin maalliset vaivat on poissa. 

Vaan jospa onkin Jumalan tahto, että ei ota pois vielä, kun on elämäntehtävä 
pahasti kesken. Kun on kolme alaikäistä lasta, jotka tarvitsevat isän ja äidin 
pitämään heistä huolta vielä monta vuotta. Ainoastaan lasteni takia haluaisin vielä 
elää ja nähdä heidän varttuvan suuremmiksi, että varmistuisivat elämän taisteluun 
täällä armottoman kylmässä maailmassa, jossa aina heikompaa sorretaan. 

Jouduin itse leivän hankintaan jo hyvin nuorena, mutta lapsille en toivoisi samaa 
kohtaloa. Vaikka sanovathan ne, että historia toistaa aina määrätyssä ajassa 
itseään. Jumala yksin tietää, mitä lapseni saavat nähdä tulevaisuudessa. 
Mikä lie Suomen kansankaan tie tulevaisuudessa? Kuinka pysyvää on maailman 
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rauha? Kyllähän YK koettaa rauhoittaa sellaisia valtakuntia, jotka pyrkivät 
kukkoilemaan, mutta on niitä maailmalla kaikenlaisia mellakoita, jotka 
vaarantavat yleistä rauhaa ja tasapainoa.

Kaikki eivät näytä olevan halukkaita luopumaan hirveitten tuhoaseitten, kuten 
atomi ja vetypommien valmistamisesta. Kunpa ihmiskunta tulisi järkiinsä niin 
idässä kuin lännessä, ennen kuin se on liian myöhäistä ja ennen kuin kansakunnat 
tuhoavat toisensa.

Olin tällä kertaa Savonlinnan keskussairaalassa kolme viikkoa tutkimuksissa ja 
lääkehoidossa. Sitten pääsin kotiin. Vaan sain erityisesti kehotuksen, heikon 
terveyteni tähden, olla varovainen. Tohtori Honkapohja sanoi, että työnteko on 
jätettävä, jos vielä haluan jatkaa elämää. En saa rasittaa työnteolla itseäni.

Olen sen jälkeen koettanut olla kuuliainen ja noudattaa lääkärin neuvoa. En 
hätäile enää töihin, vaikka tähän joutenoloon mukautuminen ei ole ollut helppoa, 
kun on tottunut työllä leipänsä ansaitsemaan pikkupojasta lähtien.

Jotain olen vielä kotona aikani kuluksi harrastanut ja parasta puuhastelua on ollut 
kalastus kesän aikana oman ruokakunnan tarpeiksi. Työt joudun teettämään 
vierailla, jopa polttopuun pilkkomisen, jonka aikaisemmin saatoin tehdä itse. 

Kesät olen koettanut vielä olla kotona, vaikka terveys on jo siinä pisteessä, että 
lääkkeitten varassa on koko elämä. Apteekkilaskut ovat yhtä suuret kuin 
ruokalaskut.

Näin meni kesä 1957 ja syksyllä kirjoitin taas hakemuksen Kaunialaan. Sehän on 
jo toinen koti meille tällaisille sotavaivaisille. Aina sinne otetaan lämpimästi 
vastaan. Niinpä taas matkustin Kaunialaan syyskuun lopulla ja herttainen 
ylihoitaja Ollikainen toivotti tällä kertaa sydämellisesti tervetulleeksi.

Olen ollut niin monena vuotena täällä, että oikeastaan olen kuin kanta-asukas, 
vaikka en olekaan kuin talvisin. Kauniin kesän ajan katson parhaaksi viettää 
sinisen Saimaan rannalla pienessä omakotitalossa perheeni luona.

Vaan kun on kylmä talvi, niin on terveydelle parempi olla täällä hoitolaitoksessa, 
jossa on kylpy ja fysikaalishoito-mahdollisuudet, WC ja kaikki lisälaitteet, jotka 
halvauspotilaalle ovat melko välttämättömiä. Kun munuaiset ovat jo melkein 
lopussa, niin ei paljoa enää kestä kylmää.

Kyllä Kaunialassa hyvä on olla. Ainoa vaan tämä tyytymätön ihmisluonne, joka 
saattaa joskus kapinoida näitäkin oloja vastaan. Toinen seikka on, kun joutuu 
olemaan erillään vaimosta ja lapsista, niin perheellisellä miehellä se lisää ikävän 
tunnetta ja kaipuuta kotiin omien luokse.

Sanoohan Sana, että missä on sinun aarteesi, siellä on sinun sydämesikin oleva. Ja 
niin se näyttää olevan täällä maallisissakin asioissa. Vaikka Sana ehkä tarkoittaa 
tulevaa elämää, jota emme näe, mutta joka sittenkin pitäisi uskossa omistaa, 
luottaen Hänen armoonsa, joka kerran Golgatan ristille tuomittuna, pilkattuna ja 
häväistynä ja ruoskittuna on kantanut syntikuormamme.

Sana sanoo, että joka Häneen uskoo, ei ikinä kuole, eikä näe iankaikkista 
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kuolemaa. Vaikka on meidän ajallisen kuoleman kautta kyllä muutettava 
iankaikkisuuteen ja uuteen parempaan elämään.

Jospa ihminen jaksaisi olla kiitollinen kaikesta hyvästä, mitä hän on eläessään 
saanut ainoastaan armosta osakseen, sillä meillä itsellämme ei ole mitään ansioita. 
Kuinka helposti kiitos unohtuukaan kaiken hyvän antajalle.

Korkeintaan esitämme pyyntöjämme ja anomuksiamme ja useinkin vielä edes 
ajattelematta, ovatko ne Jumalan mielen mukaisia, ne meidän tarpeet ja pyynnöt. 
Sellainen kehno kristitty olen minä ainakin. Pitäisi jaksaa ottaa kaikista 
vaikeuksista opiksi ja ojennukseksi ja pahat puolet unohtaa ja ainoastaan valoisat 
muistot säilyttää.

Olin joulukuun puoliväliin Kaunialassa ja jouluksi matkustin kotiin kuukauden 
lomalle ja kyllä oli hauska olla kuukausi kotona omien kanssa, ettei koti ja rakkaat 
unohdu ja vieraannu. Mutta tammikuussa, kun alkanut vuosi oli 1958 tulin 
takaisin hoitoon Kaunialaan. 

Täällä hoidoissa talvi menee paremmin ja samanlaisessa seurassa. Olemmehan 
kaikki tämän talon asukkaat saman kovan kohtalon kokeneita miehiä. Saamme 
kantaa ristiämme, minkä olemme vamman muodossa kannettavaksemme saaneet, 
viimeiseen hengenvetoomme asti. 

Olin hoidossa maaliskuun 30 päivään asti ja sitten läksin toistaiseksi pois. Vaikka 
tohtori Karikoski ei ollut oikein halukas päästämään. Sanoi että olet liian heikossa 
kunnossa ollaksesi kotona.

Läksin kuitenkin ja hyvin meni kevät, kesä- ja syksy. Yhteensä seitsemän 
kuukautta sain olla kotona. Se olikin pitkä ja ihana loma. Sain viettää aikaani 
missä parhaiten sain kulumaan. Kalassa kävin aika ahkeraan, sikäli kun sain 
kaveria järvelle verkon laskuun. En oikein pystynyt siihen yksin.

Niin meni kesä taas hauskasti kala- ja marjareissuineen ja kaikkine touhuineen. 
Lokakuun 27 päivä tulin taas Kaunialaan, jossa niin monena talvena olen ollut 
aikaani viettämässä ja hoitoja saamassa. Ja aina täällä on virkistynyt.

Kaunialassa 12.12.1958. Toivo Auvinen
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Irma, äiti, Matti, isä, Taru ja Lea Kummun kodissa 1958
 Kuva, Taru Kankkusen arkisto

Testamentti pojalleni

Isänmaallinen, kontua vailla
olen ollut ja köyhä mies.
Sydän-Suomeni karuilla mailla
oli suitseva kotilies.

Perinnökseni, poikani, annan
tyhjät taskut ja isänmaan,
kalasaunani välkkyvän rannan,
pyhän uskoni Jumalaan.

Minut kerran kun kantavat luokses,
risti sormes ja ole mies.
Kävi, poikani, näin sinun vuokses,
minä viitoitin miehen ties.

Väinö Havas (1939)
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Liite 1/1

MAISUN MIITREI eli DIMITRI TARONEN 
*24.2.1861 +26.6.1940

Julia Kostiainen Rajamme Vartija-lehti 1941
Rajamme Vartijassa oli jo aikaisemmin kertomuksia rajaseudun asukkaista, mutta 
kenenkään mieleen ei ole vielä tullut Maisun Miitrei, vaikka hän onkin laajalti 
Laatokan Karjalassa tunnettu.

Näin ensikertaa Miitrein Salmin Miinalan kylässä. Siellä oli silloin ”praasniekka”, 
kylän suojeluspyhimyksen juhla, ja väkeä oli tullut läheltä ja kaukaa. Praasniekat 
ovat alkujaan olleet kirkollisia juhlia, mutta viimeaikoina ne pikemminkin 
muistuttavat markkinoita, paljon huvittelunhaluista kansaa kokoontui yhteen ja 
meno oli sen mukaista. 

Tavan mukaan oli Miinalan sillalla tanssit. Vanhempi väki esitti siellä ikivanhaa 
katrillia ja ”riivattua”, jota me nuorimmat emme osanneet. Näihin hyppyihin 
saapui Miitreikin. Olin paljon kuullut hänen kujeistaan, mutta silti oli vaikea 
uskoa näkemäänsä todeksi.

Miitreillä oli yllään punainen paita, joka edestä oli sullottu housuihin, mutta 
takana sen lieve heilui housujen päällä. Housut olivat kotona kudottua palttinaa. 
Värjäämättäkin ne olivat tulleet tarpeeksi mustiksi. Päässä hänellä oli huopahattu, 
tai oikeammin sanoen vain sen reunat.

Silloin ei vaate vielä ollut kortilla, mutta Miitrei näytti siitä huolimatta käyttävän 
kaikki tarkasti. Jalkineetkin olivat kovin erikoiset: toisessa jalassa oli koinsyömä 
huopatossu ja toisessa tuohivirsu. 
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Liite 1/2

Tällaisessa asussa Miitrei tulla taapersi sillalle, jolla monisatainen ihmisjoukko 
tungeksi nähdäkseen tulijan.

Miitrein saavuttua alkoi haitari heti laulaa 
”riivattua”, ja Miitrei näytti silloin jalan nousua. 
Se oli kieltämättä hyvä. Niinhän piti olla, sillä 
korkeasta iästään huolimatta Miitrei oli 
poikamies, ja Salmin puolessa on poikamiehen 
osattava ketterästi hypähdellä mielitiettynsä 
edessä ”riivattuna”, jos aikoo eukon saada.

Vähän myöhemmin Miitrei jatkoi esiintymistään 
laululla ja se sujui häneltä yhtä hyvin kuin 
tanssikin. Muutamia vuosia myöhemmin näin 

Miitrein kotioloissaan.

Matkustin silloin linjavaunussa Suojärveltä Pitkärantaan. Kun aikaa oli riittämiin, 
pysähdyimme vähäksi aikaa Maisulan kylässä Miitrein "hotelliin”. Se oli 
rakennettu erään pienen puron partaalle. 

Heti kun auto pysähtyi, näyttäytyivät Miitrein nauravat kasvot sen oviaukossa. 
Hän meni touhuten edellämme, ja me seurasimme ihmetellen. Ensiksi hän näytti 
meille kaikki ulkohommansa. Hän oli tehnyt vähän heinää, vaikkei hänellä siihen 
aikaan ollut mitään eläintä.

Puron hän oli kaivanut laajemmaksi yhdestä kohtaa. Siihen syntynyttä lammikkoa 
hän nimitti kotijärveksi. Hän sanoi harrastaneensa kalan-viljelystä lammikossaan. 
Oli ostanut sitä varten Sortavalan torilta pikku kaloja. 

Vähän matkaa siitä, missä puro laski lammikkoon, oli puroon rakennettu kosken 
tapainen. Se pyöritti myllyä, jonka Miitrei itse oli rakentanut. Menimme saunaan, 
joka myös oli kosken lähellä. Huomioni kiinnittyi siellä lauteiden yläpuolella 
olevaan, seinän läpi tulevaan keppiin, jonka päässä oli vasta. 

Kysyin mikä tarkoitus laitteella oli , ja sain heti vastauksen. Miitrei loikkasi 
ketterästi lauteille ja väänsi jotakin tappia. Keppi alkoi silloin pyörähdellä, ja vasta 
hakkasi Miitreitä, joka näytti kovin nauttivan siitä.

Miitrei kertoi olevansa kova kylpymies. Kun ei ollut eukkoa kylvettäjäksi ja oma 
käsikään ei enää kunnolla taipunut, oli järki pitänyt ottaa avuksi ja panna vasta 
kosken voimalla pyörimään.

Siirryimme sitten sisälle taloon, tai oikeammin sanoen riu’uista ja romuista 
kyhättyyn ”huvilaan”, joksi Miitrei itse sitä nimitti. Se oli rakennettu saman puron 
varteen.

Maantien puoleisen päädyn toisessa nurkassa kasvoi kuusi ja toisessa koivu, 
pitäen pystyssä hökkeliä, jonka seinät koostuivat aidaksista ja laudankappaleista. 
Lisänä oli vanhoja sanomalehtiä, heiniä ja olkia. Katto oli seipäistä ja 
tuohilevyistä. Huvila oli kaksikerroksinen. Alakerrassa oli Miitrein ilmoituksen 
mukaan väentupa ja keittiö. Sinne oli luonnonkivistä tehty uuni, jota 
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lämmitettäessä savu kulki ylähuoneitten kautta. Näin sen omin silmin, sillä uuni 
oli parhaillaan lämpiämässä. Miitrei sanoi kuivaavansa ostamiaan kaloja uunissa.

Nousimme huojuvia portaita yläkertaan. En olisi millään uskaltanut sinne kiivetä. 
Miitrei vakuutti kuitenkin portaiden kestävän, ja varmuuden vuoksi hän itse nousi 
edellä. 

Tulimme ensin ”Keskipäivän auringon saliin”, niin kuin Miitrei huonetta nimitti. 
Siellä oli sikin sokin vanhoja kelvottomia huonekaluja, vaatteita ja astioita. En 
osaa edes luetella, mitä kaikkea siellä oli.

Huoneen seinät oli vuorattu sanomalehdillä, elokuva-mainoksilla ja muilla 
kirjavilla papereilla. Olipa jossakin paikassa oikeata seinäpaperiakin. Kysyin 
Miitreiltä, mistä hän kaiken tämän koreuden oli saanut? Sanoi ostelleensa niitä 
monesta paikasta, aina Helsingistä saakka.

Sen jälkeen siirryimme ilta-auringossa kylpevälle verannalle. Koivun oksat 
riippuivat kaunistamassa sitä. Verannalta johtivat portaat maantielle. Kalustona oli 
vain pöytä, muutamia penkkejä ja aikoinaan todella hieno nojatuoli, laiskanlinna. 

Pöydällä oli myös laseja, joten Miitrei saattoi tarjota vierailleen juotavaa. 
Tämänkin huoneen seinät oli verhottu kuvilla. Siellä oli Mannerheimin, Ukko 
Pekan ja muiden huomattavien miesten kuvia. Kaikki ne oli saatu kuvalehdistä. 

Komeili siellä itse Miitreikin ja sotilas-puvussa sittenkin. Se kuva oli siltä ajalta 
jolloin hän kävi Helsingissä herroja tervehtimässä. Kertoi käyneensä presidentin 
linnassakin.

Miitrei oli mukava isäntä. Vieraita hän viihdytti laulullaan ja tarjoamalla heille 
limonadia. Maksua hän ei huolinut, ellei huomannut maksaa enempää kuin mitä 
juoma oikeastaan olisi maksanut.

Aika riensi nopeasti, joten emme voineet pitkään viipyä tässä ”hotellissa”. 
Miitrein saattelemana laskeuduimme takaisin turvalliselle maaperälle ja sitten 
nousimme autoon. 

Vielä kauan näkyi Miitrei vilkuttelevan meille hyvästiksi. Olen kertonut, mitä itse 
omin silmin olen nähnyt. Sen täydennykseksi saanen lisätä vielä jotakin 
kuulemistani tarinoista.

Kerrotaan, että Miitreillä oli kerran valkoinen hevonen. Se oli niin rakas hänelle 
että hän piti sitä öisin sisällä asunnossaan. Kun hän talvisin kyliä kiertäessään 
yöpyi johonkin taloon, meni hän talliin nukkumaan, koska hevosta ei saanut tuoda 
sisälle.

Sattuipa Valko kuolemaan. Miitrei hautasi sen siten, että hän kaivoi vain jalat 
maahan, mutta jätti ruumiin näkyviin, voidakseen käydä rakasta Valkoaan 
silittelemässä.

Viranomaiset eivät kuitenkaan hyväksyneet tällaista hautausta vaan pakottivat 
kuoppaamaan konin kokonaan. Miitrei kaivoikin uuden haudan, tekipä siitä niin 
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syvän, että saattoi asettaa Valkon seisaalleen. Vaikka hevonen olikin jo nurmen 
alla, nähtiin Miitrein vielä monesti menevän siihen metsikköön, missä hauta oli. 

Kuten jo mainittua, Miitrei kierteli kyliä. Ensin hän kävi herrojen luona, myös 
kaupungissa. Hän pyyteli mitä mikin saattoi antaa, erikoisesti kuitenkin vaatteita, 
kaupoista hän kerjäsi valjaita. Sitten hän kierteli maakylissä myymässä saalistaan.

Kyllä kaiketi venäläiset sotilaat aikoinaan ihmettelivät ehtiessään Miitrein 
”hotelliin”. Onneksi Miitrei itse pääsi pois. Kaipa hän suunnitteli uuden huvilan 
rakentamista, jos lienee vihollinen tuhonnutkin entisen. Miitreillä oli varmasti 
paljon uusia aatteita käytyään pakollisella ”opintomatkalla” maan muissa osissa.

Miitrei kuoli Helsingissä 26.6.1940

http://www.suistamo.net/Images/Maisun%20Miitrei.jpg

Maisun Miitrei, eli Dimitri Taronen
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AARNE JUUTILAINEN -MAROKON KAUHU

Aarne Edward Juutilaisen kutsumusammatti oli sotilas. Juutilainen kertoo, ettei 
hän ollut nuoruudessaan voinut kuvitella itselleen mitään muuta kuin upseerin 
uran. 

Juutilainen halusi seurata unelmaansa ja lähti opiskelemaan kadettikouluun. 
Hänen kerrotaan olleen innostunut ja hyvä oppilas, joka oli nopea oppimaan ja oli 
erityisen taitava ratkomaan taisteluiden taktisia pulmia.

Juutilainen oli myös urheilullinen ja sitkeä, bravuurilajeinaan pesäpallo, hiihto, 
ratsastus ja miekkailu.

Juutilaisen saattoi kuitenkin ongelmiin hänen vilkas ja ilkikurinen luonteensa. 
Juhlimisen ja tappelunnujakoiden vuoksi Juutilainen erotettiin vuodeksi 
kadettikoulusta. Sen ajan hän työskenteli reservin vänrikkinä joukko-osastoissa, 
joissa häneltä odotettiin nuhteetonta käytöstä.
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Vuoden tauon jälkeen hän palasi kadettikouluun, mutta koska vänrikkiaikakaan ei 
ollut sujunut aivan kommelluksitta, oli Juutilainen rauhaton. Ja parin viikon 
koulunkäynnin jälkeen tieto törttöilyistä saapui myös kadettikouluun.

Juutilaisen todettiin saaneen kolme kertaa arestirangaistuksen ja hänet erotettiin 
koulusta pysyvästi. Pettynyt, neljää kuukautta vaille valmis upseeri, erosi 
puolustusvoimista kolme kuukautta myöhemmin.

Legioonan mukana Marokossa

Juutilainen kokeili armeijan jälkeen mm. merimiehen uraa, mutta ei kokenut sitä 
omakseen. Rauhaton luonne ei tuntunut löytävän itselleen sopivaa ammattia. 
Lopulta Juutilainen päätti aloittaa kaiken alusta huomattuaan lehdessä artikkelin 
Ranskan muukalaislegioonasta.

Hän lähti jatkamaan Suomessa päätepisteen saavuttanutta sotilasuraansa 
Ranskassa ja allekirjoitti viiden vuoden sopimuksen

Pariisissa.

Legioonalaiset laivattiin Marseillesta Algeriaan, jossa varsinainen koulutus alkoi. 
Harjoitukset ja simputukset Afrikan paahtavan auringon alla olivat hurjia, mutta 
Juutilainen pärjäsi hyvin.

Koulutuskeskuksessakin hän joutui tappeluihin ja putkaan, mutta suomalaisen 
hurjan luonteen vuoksi sadistiset vanginvartijat eivät tohtineet astua pamppuineen 
Juutilaisen selliin.

Alokasajan jälkeen Juutilainen tie vei Marokkoon, jossa muukalaislegioonan 
joukot pyrkivät saamaan kuriin Ranskan valtaaman maan syrjäseuduilla edelleen 
taistelevat vastarintasissit. 

Juutilaisen Marokon aika kului osin taistellessa, mutta pääosin sotilaiden 
puuduttavimmissa töissä kuten vartiossa, marsseilla, rakennustöissä ja 
harjoituksissa.

Jo Marokosta hän kirjoitti Suomen armeijan päällikölle, kenraalimajuri Hugo 
Östermanille kirjeen, jossa tiedusteli mahdollisuuksia päästä uudelleen armeijan 
leipiin.

Österman pyysi Juutilaista maahan palattuaan täyttämään hakupaperit, jonka 
jälkeen asiaa harkittaisiin. Kirje ei ollut lupaava, mutta ei tyrmääväkään. Viiden 
vuoden jälkeen vuonna 1935 Juutilaisen aika muukalaislegioonassa tuli täyteen. 
Hän palasi saman tien Suomen, jossa hänet hyväksyttiin Viipurin rykmenttiin 
vänrikiksi.

Takaisin upseeriksi

Pitkä mies, jonka karheita piirteitä Afrikan hiekkamyrskyt olivat parkinneet, tuli 
nopeasti tutuksi rykmentissä. Kovaääninen ja vaativa kouluttaja oli aluksi 
alaistensa kauhistus, mutta Juutilainen sai nopeasti alaistensa kunnioituksen reilun 
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johtamistyylinsä ja hurtin huumorinsa kautta: palvelusaikana oltiin täsmällisiä, 
mutta vapaa-aikaa ei häiritty turhilla pikkumaisuuksilla. Viipurin alaisiltaan 
Juutilainen saikin lempinimensä Marokon Kauhu.

Hänen käytöksensä Viipurin aikana oli moitteetonta, mutta viikon kestäneen, 
rankan harjoituksen jälkeen hän nukahti upseerikerhon nurkkatuoliin. Osa 
upseereista päätti pilailla itsekin kepposia harrastavan Juutilaisen kustannuksella 
ja sitoi nukkuvan vänrikin liinalla kiinni pöydän päälle.

Sinänsä harmittomalla kepposella oli kuitenkin dramaattiset vaikutukset, kun 
armeijan päällikkö kenraaliluutnantti Österman sattui samaan aikaan kerholle. 
Muutama kuukausi tapahtuneen jälkeen Juutilainen sai kehotuksen erota 
armeijasta.

Juutilainen piti ”syntisistään” huolen
Kolmannen kerran Juutilainen sai kaivaa upseerinpukunsa esiin syksyllä 1939, 
kun Suomen reserviläisarmeija kutsuttiin ylimääräiseen harjoitukseen. Juutilainen 
pääsi jälleen Viipurin rykmentin mukaan, kun osasto komennettiin Hyrsylän 
mutkan edustalle Laatokan Karjalaan.

Taistelun puhjettua miesten kunnioitus johtajaansa kohtaan kasvoi entisestään. 
Marokon Kauhu tuntui olevan täysin välinpitämätön vihollisen tulituksesta. Hän 
liikuskeli asemissa pystypäin, mutta antoi ankarat moitteet, jos joku alaisista 
turhaan nosteli päätään asemastaan.

Juutilainen jopa kävi itse hakemassa pois vänrikkitoverinsa, joka miinan 
räjähdyksen aiheuttamassa pökkerössä alkoi juosta suoraan kohti venäläisten 
asemia. Juutilainen sai miehen kiinni vain reilun sadan metrin päässä 
venäläisasemista. Tulituksen saattelemana kaksikko pääsi ehjinä omille linjoille.

Rykmentti jäi alun taistelujen jälkeen asemiin kapealle Kollaanjoelle. Juutilaisen 
komppania sai tehtäväkseen pitää alueen hankalin paikka joen ylittävän tien 
kohdalla. Marokon Kauhun maine alkoi kasvaa heti Kollaan taistelujen alettua. 
Hän iski neuvostojoukot yhä uudestaan takaisin, eikä tyytynyt vain puolustamaan, 
vaan teki nerokkaita vastahyökkäyksiä joen taakse.

Useimmilta reissuiltaan Kauhu miehineen toi mukanaan sotasaalista: tykkejä, 
konekiväärejä, pikakiväärejä ja Kauhun sanoin ”pienempää törkyä”. Juutilaisen 
hyvähenkiseen ja toimivaan porukkaan lähetettiin täydennysmiesten pahimmat 
suunsoittajat ja pinnarit, joiden tiedettiin pysyvän luutnantin hallinnassa.Myös 
aseettomaan palvelukseen ilmoittautuneita tuli Marokon Kauhun komppaniaan. 
Pulmallisen tilanteen luutnantti hoiti käskemällä miehet seuraavaan etulinjan 
vartiovuoroon, aseen mukaanotosta mies sai päättää itse.

Juutilainen sai paljon kirjeitä rintamalle ja hänen nimensä ja naamansa tunnettiin. 
Haavoituttuaan kranaatinsirpaleesta käteen, divisioonan komentaja lähetti hänet 
Viipuriin sotilassairaalaan. Siellä hän anoi tutulta lääkäriltä lupaa kotihoitoon, ja 
pääsikin sairastamaan vanhempiensa luokse Sortavalaan. Pitkään hän ei malttanut 
odottaa parantumistaan, vaan karkasi rintamalle rampoine käsineen. Luutnantin 
poissaolo oli huomattu myös vastapuolella, jossa kovaääniset olivat kyselleet: 
onko luutnantti Juutilainen kaatunut tai haavoittunut tahi lomalla, kun ei häntä 
kuulu ei näy? 

Joukkojensa pariin palattuaan Marokon Kauhu sai kuulla ylennyksestään kapteeniksi.
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Marokon Kauhun, luutnantti Aarne Juutilaisen komppania suksilla helmikuussa 
1940. Kapteeni Aarne Juutilainen (äärioikealla) tarkastaa komppaniaansa. 

Talvisodasta Lapin sotaan
Viipurin rykmentin komentaja Wilhelm ”Sota-Ville” Teittinen on korostanut 
Aarne Juutilaisen osuutta koko Kollaan suunnan torjuntataisteluissa.

Hän se opetti pojat kestämään hangella aamusta iltaan jatkuvat tykistöryöpyt.  
Kauhu sai pojat pysymään kylminä idän teräsnorsujen hyökätessä kerran toisensa  
jälkeen, 6-8 kertaakin päivässä. Hän juoksi hyökkäyksessä itse ensimmäisenä,  
hän pani kätensä aliupseereiden hartioitten ympäri valaessaan heihin rohkeutta,  
ja hänen äänensä raikuminen toi turvallisuudentunteen koko maantielohkon 
miehiin.
Tie unelma-ammattiin oli ollut pitkä ja kivinen, mutta Kollaanjoen taistelut tekivät 
hänestä legendaarisen johtajan.

Talvisodan jälkeen Kauhu siirtyi kouluttajaksi Kontiolahden varuskuntaan. Kauhu 
oli hyvä kouluttaja, sillä hän oli eloisa ihminen joka pystyi havainnollistamaan 
opetuksen ja löytämään asian ytimen.

Hänellä oli myös enemmän ja monipuolisempaa kokemusta kuin monilla muilla 
nuorilla upseereilla. Aamuisin komppania lähti harjoituksiin minuutilleen 
määräaikana. Tuskin oli päästy liikkeelle kun kapteeni jo komensi laulua. Sen piti 
olla voimallista, ei mitään hyminää. Pian miehet oppivat tuntemaan Juutilaisen 
makumieltymyksen sanojen ja sävelen suhteen. 

Molotoffi meitä vastahan
armeijan toi voittamattoman,
mutta kovan kolhun koki,
vastaan tuli Kollaanjoki...

Marokon Kauhun taistelut jatkuivat jatkosodassa ja Lapin sodassa. Hänellä oli 
harteillaan talvisodasta saatu maine ja hänen tekemisiään seurattiin tarkasti. 

Juutilainen oli parhaimmillaan etulinjassa, keskellä taistelua. Hänen toimiessaan 
divisioonan esikunnan komendanttina, toiminnan ja jännityksen korvasi viina, jota 
kului huomattavia määriä. Hermostuessaan hän oli hurja mies, eikä kumarrellut 
ketään. Hänen tiedetään jopa ampuneen alaisensa jalkojensa juureen antaessaan 
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pontta käskyilleen. Mutta etulinjassa hän huolehti miehistään, oli reilu ja 
alaistensa kunnioittama.

Marokon Kauhun kymmenen vuotta kestänyt yhtämittainen sotiminen alkoi 
Marokon kuumasta pätsistä ja päättyi talvella 1944 Lapin pakkasiin. Sodan 
jälkeen Aarne Juutilainen teki työtä varastomiehenä ja levyseppänä. Hän kuoli 
vuonna 1976 ja hänet on haudattu Malmin hautausmaalle Helsinkiin.

YLE Uutiset / Janne Huttunen

yle.fi › Etusivu › Talvisodasta 70 vuotta

 
Aarne Juutilainen, ”Marokon kauhu”.
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Pentti Holopainen

I/ JR 49:n toimintaa vuonna 1941

I Pataljoonan perustaminen

Pataljoona perustettiin kesäkuun 17-18 päivinä kolmella paikkakunnalla:

– esikunta, esikuntakomppania, ensimmäinen ja toinen komppania Sulkavan 
Tuonilahden alueella, missä perustettiin samanaikaisesti myös JR49:n kolonna;

– kolmas komppania ja konekiväärikomppania perustettiin Puumalan 
Vesiniemen parakkialueella ja

– kranaatinheitinjoukkue Haukivuorella.

Sulkavalla yksiköiden perustamiseen liittyvät toiminnat saatiin päätökseen 
19.6.1941 mennessä. Sulkavalta yksiköt siirtyivät marssien 33km Puumalan 
Vesiniemeen. Tänne ne saapuivat seuraavana aamuna. 

Kun Puumalassa perustetut yksiköt, kolmas komppania ja konekiväärikomppania 
liittyivät pataljoonaan, oli ensimmäinen pataljoona lähes valmis, lukuun ottamatta 
kranaatinheitin joukkuetta, mikä liittyi pataljoonaan kesäkuun 23 p:nä 
keskitysmarssin aikana Särkilahdessa.

Pataljoonan komentajana toimi kapteeni Esko Vahla. Patl:n esikuntaan kuuluivat 
adjutanttina luutnantti Unto Sorjonen, lähetti- ja tiedustelu-upseerina vänrikki 
Pentti Holopainen, viestiupseerina luutnantti Tauno Pölhö, talousupseerina 
luutnantti Väinö Manninen, lääkärinä lääkintäluutnantti Kalevi Siimes ja 
pataljoonan pappina ja valistusupseerina pastori Otso Kianto.

Yksiköiden ensimmäiset päälliköt olivat: Esikuntakomppanian vänrikki Aimo 
Vihavainen, ensimmäisen komppanian luutnantti Vilho Lavikainen, toisen 
komppanian luutnantti Ensio Sokka, kolmannen komppanian luutnantti Kauko 
Summa, konekiväärikomppanian kapteeni Otto Matisto ja kranaattiheitin 
joukkueen vänrikki Niilo Puikkonen. Pataljoonan vahvuus oli 
perustamisvaiheessa 25 upseeria, 119 aliupseeria ja 847 miestä eli yhteensä 991.

Keskittäminen

Pataljoona aloitti saamansa käskyn mukaisesti keskitysmarssinsa kesäkuun 21 
p:nä klo 5.00 Puumalan Vesimäestä Ruokolahden tietä Syyspohjan alueelle 
marssimatkan ollessa 34km.

Jo seuraavana aamuna klo 6.00 pataljoona jatkoi marssiaan Jukajärven 
eteläpäähän. Tähän mennessä oli pataljoonan pääosalle kertynyt keskitysmarssia 
noin 100 km. Eriasteisia jalkasairaita oli noin 15 % vahvuudesta.
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Jukajärven alueella pataljoona majaili viisi päivää. Tämä aika käytettiin lepoon, 
huoltoon ja koulutukseen. Juhannuspäivänä pataljoonan pastori Otso Kianto piti 
ensimmäisen kenttäjumalanpalveluksen koko pataljoonalle

Kesäkuun 28 p:nä pataljoona sai käskyn siirtyä seitsemän kilometrin päähän 
Kesselilään, josta se jatkoi seuraavana päivänä Rautjärven Pirholaan. Tänne 
pataljoona jäi koko heinäkuun ajaksi.

Tästä alkaen toimi ensimmäinen pataljoona erillään omasta rykmentistään aina 
Ristseppälään asti. Pataljoona alistettiin heti Pirholaan saavuttua suoraan 18 D:n 
komentajalle, eversti A.O. Pajarille. Hän suoritti heinäkuun 1 p:nä pataljoonan 
katselmuksen ja antoi tunnustuksensa pataljoonan reippaudesta ja hyvästä 
kunnosta.

Kesäkuun 25 p:stä lukien vallinnut sotatila antoi vakavan taustan sille 
koulutukselle, jota pataljoonassa suoritettiin koko heinäkuun ajan. Tämän 
koulutuksen voidaan katsoa merkittävästi vaikuttaneen pataljoonan henkeen ja 
suorituskykyyn, kun pataljoona sittemmin joutui taistelujen tielle.

Koulutukseksi voidaan katsoa myös pataljoonan hälyttäminen heinäkuun 4 p:nä 
klo 1.00 yöllä, kun pataljoona sai käskyn siirtyä marssien heti Tainionkoskelle. 
Täällä sen oli oltava valmiina toimintaan Enson alueella.

Aiheen pataljoonan nopealle siirrolle ko. alueelle antoi, kun kevytosasto 7:n 
suorittama Enson valtaus ei menestynyt. Ensimmäinen pataljoona siirrettiin 
tilanteen turvaamiseksi vihollisen mahdollista vastaiskua varten.

Kevytosasto 7:n vetäydyttyä takaisin Ensosta heinäkuun 4 p:n kuluessa sai myös 
ensimmäinen komppania käskyn marssia takaisin Pirholaan, jonne se saapui 6.7 
klo 7.00 mennessä. 

Tähän näinkin nopeaan takaisin paluuseen pataljoonan majoitusalueelle oli syynä 
se, että pataljoonan marssin Tainionkoskelle oli 18. D:n komentaja, eversti Pajari 
käskenyt ilman armeijakunnan komentajan lupaa.

Pirholassa oltaessa ensimmäinen pataljoona oli, vaikkakin 18. D:lle alistettuna, 
myös samalla alueella. Heinäkuun 30 p:nä klo 19.00 sai 1 pataljoonan komentaja, 
kapteeni E. Vahla 18. D:n komentajalta käskyn siirtää pataljoona Hallilanmäkeen, 
jossa sen tuli olla seuraavana aamuna valmiina käytettäväksi lähinnä 
hyökkäysryhmä ”Terän” (JR 27, komentaja everstiluutnantti L. Haanterä) 
tukemiseksi. Pataljoona oli ryhmittyneenä käsketyllä alueella klo 9.30.

18.D:n hyökkäys alkoi heinäkuun 31 p:nä klo 12.30. JR 27 ja mursi helposti 
vihollisen vastarinnan välirauhan rajan tuntumassa, mutta joutui sitten varsinkin 
Peussanmäen alueella ankariin taisteluihin.

Saavutetun alkumenestyksen hyväksikäyttämiseksi alisti 18. D:n komentaja vielä 
samana päivänä klo 19.25 reservinään olleen pataljoona Vahlan, hyökkäysryhmä 
Terälle.
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Alistus edellytti samalla pataljoonan siirtymistä heti rintama-ajoneuvoineen ja 
välttämättömine taistelukuormasto osineen metsikköön lammen 69 itäpuolelle. 
Samana iltana joutui pataljoona alistamaan ensimmäisen komppanian IV 
joukkueen III/JR 27:lle käytettäväksi Peussanmäen valtaukseen.

Elokuun 1. p:n aamuna pataljoona sai käskyn siirtyä maastoteitse Kuisman 
alueelle, Rautjärven Miettilän kylästä kaakkoon johtavan tien varteen. Kuormasto 
jäi edelleen lammen 69 itäpuoliseen maastoon ja ensimmäinen komppania 
tiedustelu- ja varmistustehtäviin entiselle alueelle.

Peussanmäen valtauksen jälkeen siirtyi 1 komppania pataljoonan yhteyteen 
Kuismaan.

Elokuun 1 p:n iltana lähetti pataljoona kahden ryhmän vahvuisen partion 
maastoteitse Siisiälästä etelään johtavan tien varteen selvittämään vihollisen
tilannetta tällä alueella.

Terän komentajan antaman käskyn perusteella siirtyi I/ JR 49 elokuun 2:p:n 
aamupäivän kuluessa kalustonsa kantaen vaikeakulkuisen maaston kautta 
Kuismasta Siisiälän kylän lounaispuolelle. Tarkoituksena oli osallistua etelästä 
käsin Ilmeen valtaukseen. Näin pataljoona joutui toimimaan vihollisen selustassa.

Elokuun 2 p:nä alkoi sitten täydellä taholla Ilmeen valtausoperaatio. JR 27 
hyökkäsi Ilmeelle painopiste Kuisma-Siisiälä-Ilmee-alueella, osin myös suoraan 
lännestä Ilmeelle johtavan tien suunnassa. 

Ilmeen valtaukseen yhtyi myös pataljoona Vahla aloittaen klo 12.30 voimakkaan 
tykistövalmistelun jälkeen hyökkäyksen Ilmeen eteläpuolella olevan Siisiälän-
Hynnilän kyläaukeaman valtaamiseksi

Kapteeni Vahlan antaman käskyn mukaisesti hyökkäsi ensimmäinen komppania 
Siisiälästä etelään johtavan tien suunnassa. Sen tehtävänä oli katkaista tie sekä 
asettua puolustukseen noin 1,5 km päähän Siisiälästä ja näin suojata pataljoonan 
selusta. Komppania oli saanut vahvennuksekseen konekiväärijoukkueen sekä 20-
millisen panssarintorjuntakiväärin.

Luutnantti Lavikaisen johtama ensimmäisen komppanian hyökkäys edistyi 
ripeästi tavoitteeseensa annetun käskyn mukaisesti.. Komppania joutui kiivaissa 
taisteluissa torjumaan sekä pohjoisesta että etelästä alueelleen tunkevan vihollisen.

Komppanian saama sotasaalis koko päivän kestävissä taisteluissa käsitti: 
pohjoisesta suunnasta vetäytyvältä viholliselta jäi komppanialle saaliiksi 1 
kuorma-auto ja 120 mm kranaatinheitin veto- ja ammusvanuineen, sekä etelästä 
hyökkäävältä 1 amfibiovaunu, 2 panssariautoa ja 2 täysin kunnossa olevaa 120 
mm heitintä veto- ja ammusvaunuineen, 1 henkilöauto ja 7 kuorma-autoa. 
Taistelutoiminnallaan ensimmäinen komppania suojasi pataljoonan pääosan 
selustan, sen hyökätessä pohjoiseen kohti Ilmeetä.

Pataljoonan pääosan hyökkäys vihollisen selustassa kohti Ilmeetä suojasi koko JR 
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27 oikean sivustan. Klo 18.00 mennessä oli Hynnilän kylä pataljoona Vahlan 
hallussa. Kyläaukeaman valtaus vaati kuitenkin omat uhrinsa, kun 
naapuripataljoonan hyökkäys vasemmalla Ilmeen tien länsipuolella ei edistynyt 
samanaikaisesti. Kolmannen komppanian päällikkö, luutnantti Kauko Summa 
haavoittui vaikeasti ja vänrikki Pirhonen kaatui.

Elokuun 3 p:nä käytiin kiivas taistelu pataljoonan komentopaikan ympärillä noin 
joukkueen vahvuisen vihollisen yrittäessä yllättää esikunnan. Pataljoonan 
jääkärijoukkueen ripeä isku esti kuitenkin vihollisen enemmät hyökkäysaikeet. 
Tämäkin toiminta vaati uhrinsa, sillä joukkueen johtaja, vänrikki Toikari 
haavoittui.

Päivän aikana pataljoona suuntasi voimakkaan tiedustelun Ilmeen itä- ja 
pohjoispuoliseen maastoon ja Ala-Kokkolaan, noin 10 km Ilmeeltä itään. Iltaan 
mennessä saatiin yhteys myös JR 27: n.

Elokuun 4 p:nä klo 12.00 alkoi varsinainen hyökkäys Ilmeelle 50 min 
tykistövalmistelun tukemana. Pataljoonan tehtävänä oli hyökätä Ilmeen kylään sen 
itäpuolelta. Samalla piti katkaista Ilmeeltä päin Ala-Kokkolaan johtava tie ja 
torjua siltä suunnalta mahdollisesti tulevat hyökkäykset.

Vahvennuksekseen pataljoona sai JR 27 yhden kiväärikomppanian, yhden kevyen 
kranaatinheitinjoukkueen, yhden panssarintorjuntatykin, 4 liekinheitintä ja kaksi 
tykistön tulenjohtuetta. Toisessa portaassa pataljoonan takana seurasi majuri 
Turkan pataljoona JR 27: stä.

Ensimmäinen komppania oli entisessä tehtävässään Siisiälän eteläpuolella. 
Komppania torjui vihollisen yritykset päästä Ilmeen puolustajien avuksi. 
Pataljoonan pääosan hyökkäyksen edistyttyä Ilmee Ala-Kokkola tielle, joutui se 
kiivaisiin taisteluihin Ilmeeltä Ala-Kokkolan suuntaan pyrkivän vihollisen kanssa. 

Vihollinen lyötiin kuitenkin hajalle, jonka jälkeen pataljoona eteni Ilmeen 
kirkonkylään klo 17.30 vain vähäistä vastarintaa kohdaten. Samaan aikaan 
saapuivat myös hyökkäysryhmä Terän lounaasta ja lännestä hyökänneet osat 
Ilmeelle.

Ilmeen valtaus ja siihen liittyvä vahvasti varustetun vihollisen pääaseman 
murtaminen oli tapahtunut vajaa 5 vrk kestäneissä taisteluissa. Valtausoperaation 
aikana pataljoonan tappiot olivat kaatuneina 2 upseeria ja 4 miestä, sekä 
haavoittuneita 3 upseeria ja yht. 26 aliupseeria ja miestä.

Ylikuunu, Kirvu, Sairala 5.-9.8.1941

JR 27:n majuri Turkan pataljoona sai elokuun 4 p:n iltana tehtäväkseen edetä 
Siisiälän kautta etelään Salo-Riikola suuntaan. Turkan pataljoonalle alistettiin 
Vahlan pataljoonasta ensimmäinen komppania.

Vahlan pataljoonan saatua elokuun 5 p:n kuluessa huoltonsa kuntoon, se sai 
tehtäväkseen vielä samana iltana marssia tietä Ilmee-Hynnilä-Siisiälä-Kuisma-
Lankila, tavoitteena 3 km Lankilasta kaakkoon oleva tieneliö.
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Ensimmäinen komppania liittyi Siisiälässä taas pataljoonansa yhteyteen.
Pataljoona oli perillä tavoitteessaan elokuun 6 p:nä klo 02.00, lyhyen levon 
jälkeen se sai uuden tehtävän ja määräyksen

Pataljoonasta irrotettiin ensimmäinen komppania hyökkäysryhmä Terän reserviksi 
käytettäväksi Rätykylän alueella, jossa Terän pääosat olivat taistelussa. 
Pataljoonan pääjoukon tuli edetä maaston kautta Ilmee-Kirvu-tien länsipuolella 
Valittulan kautta Ylikuunun Kuusjärven eteläpäähän. Siellä pataljoonan piti 
katkaista Rätykylä-Ylikuunun tie, sekä häiritä vihollista Roinila-Ylikuunun tiellä.

Pataljoonan pääjoukon maastokoukkauksella oli tarkoitus samalla helpottaa 
majuri Turkan pataljoonan tilannetta Roinilan alueella. Tiettömän 
koukkausmaaston läpäisy edellytti pataljoonan kuormaston jättämistä odottamaan 
teitten avautumista. Kranaatin heittimet, konekiväärit ja muu raskas kalusto 
ampumatarvikkeineen (panssarimiinat mm.) kannettiin. 

Pataljoonan eteneminen suojattiin jatkuvalla partioinnilla. Tämä eteneminen 
tiettömässä maastossa raskaan kaluston kantaen tapahtui noin 2 km tuntivauhtia.

Elokuun 6 p:nä klo 8.00 alkanut eteneminen edistyi tavoitteeseen kohtaamatta 
vihollista. Kosketus viholliseen saatiin kahden ryhmän vahvuisella partiolla 
Ylikuunussa ja voimakkaan varmistusosaston aktiivisella toiminnalla Rätykylän 
suunnalla. Klo 17.20 saatiin yhteys myös majuri Turkan pataljoonaan, joka oli 
edennyt Roinilasta Ylikuunuun.

Tiedustelutulosten perusteella päätti pataljoonan komentaja Vahla vielä samana 
iltana miehittää Meskalan (joukkue toisesta komppaniasta) ja Montolan (joukkue 
kolmannesta komppaniasta) sekä aloittaa näistä tukikohdista tiedustelun 
Kaskiselän ja Kirvun alueille.

Elokuun 7 p:n aamuna laukesi vihollisen vastarinta Rätykylässä, jossa 
ensimmäinen komppania oli taistellut menestyksellisesti tilanteen ratkaisemiseksi. 
Näiden taistelujen aikana kaatui ensimmäisen komppanian päällikkö, luutnantti 
Vilho Lavikainen Hänen jälkeensä tuli komppanian päälliköksi luutnantti Ensio 
Kainulainen.

Rätykylän suunnan lauettua antoi hyökkäysryhmä Terän komentaja, 
everstiluutnantti Haanterä Vahlalle käskyn siirtyä koko pataljoonalla Montolaan, 
jonne myös ensimmäinen komppania ohjataan pataljoonan yhteyteen. Klo 12.30 
oli pataljoonan pääjoukko ryhmittyneenä Montolan alueella ja sai vahvennukseksi 
4 panssarintorjuntatykkiä.

Elokuun 8 p:n aamuna saapui 18 D:n komentaja eversti Pajari pataljoonan 
komentopaikalle. Pajari orientoi kapteeni Vahlalle yleistilannetta sekä antoi 
tehtäväksi vallata Kirvun kirkonkylä. Lähtiessään ajamaan autolla 
komentopaikalta Pajari joutui vihollisen tykistökeskitykseen ja haavoittui lievästi.

Puoleen päivään mennessä saavutti pataljoona Kirvun sanottavaa vastarintaa 
kohtaamatta. Iltapäivällä saapui eversti Pajari komentopaikalle käytyään vain 
sidottamassa haavansa. Hän antoi klo 17.00 pataljoonalle jatkotehtävän, joka 
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edellytti siirtymistä Vehkapäähän noin 4 km Kirvusta etelään. Klo 19.00 oli 
pataljoona käsketyllä alueella, mutta tilanne muuttui vielä samana iltana ja 
pataljoona sai hyökkäysryhmä Terän komentajalta uuden taistelutehtävän Sairalan 
valtaamisesta.

Kapteeni Vahlan käskynanto yksiköiden päälliköille uudesta tehtävästä oli klo 
20.40, aamuyöstä klo 3.15 alkoi sitten hyökkäys voimakkaan tykistö- ja 
kranaatinheitintulivalmistelun tukemana Sairalaa kohti.

Ilmeen valtauksen jälkeen käydyissä taisteluissa elokuun 5-8 päivinä pataljoona 
oli kärsinyt seuraavat tappiot: kaatuneita 1 upseeri ja yht. 8 aliupseeria ja miestä; 
haavoittuneita 2 upseeria ja 24 aliupseeria ja miestä.

Otteet kirjasta: 2.Divisioonan Jalkaväkirykmentti 49 sodassa 1941-1944
Toimituskunta Esko Vahla, Tapio Peitsari, Toivo Seppälä

Kuvassa mm. jalkaväkirykmentti 49 komentajia

Jalkaväkirykmentti 49 perustettiin seuraavasti:

• Rykmentin esikunta
• Esikuntakomppania
• I Pataljoona   (kapteeni Esko Vahla) perustettiin 17.-18. kesäkuuta seuraavas-
ti[1]: 
o Esikunta ja esikuntakomppania, 1. ja 2. Komppania Sulkavan Tuonilahden 
alueella
o 3. Komppania ja Konekiväärikomppania perustettiin Puumalan Vesiniemen 
parakkialueella
o Kranaatinheitinjoukkue perustettiin Haukivuorella
• II Pataljoona   (kapteeni Verner Vaherma) perustettiin 17.-19. kesäkuuta Ju-
valla lukuun ottamatta Haukivuorella perustettua kranaatinheitinjoukkuetta.[2]

• III Pataljoona   (majuri Lasse Varko) perustettiin 17.-19. kesäkuuta seuraavas-
ti[3]: 
o esikunta, esikuntakomppania, 9. ja 12. komppania eli konekiväärikomppa-
nia Kangasniemellä
o 10. ja 11. komppania Virtasalmella
o kranaatinheitinjoukkue Haukivuorella
• 13. Komppania  
• 14. Komppania  
• Rykmentin kolonna perustettiin Sulkavan Tuonilahden alueella[1]Wikipedia
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Kenraalimajuri, Mannerheim-ristin ritari Aaro Pajari

Viimeinen hakkapeliitta
KESKELLÄ SUOMENLAHTEA JA KESKELLÄ SOTAA esitetään varsin omalaatuinen näytelmä 
Maaliskuun lopulla vuonna 1942.

Suomalaisjoukot ovat juuri vallanneet Suursaaren venäläisiltä, saaresta kuuluu 
vielä konekiväärien rätinää. Taivaalla suomalaiset ja venäläiset koneet käyvät 
ilmataistelua.

Jäällä pidetään samaan aikaan sotilasparaati saaren valtauksen johdosta.

”Sotilaani! Isiemme Jumala on tänään antanut meille suuren voiton...”

Puhuja on hyökkäyksen komentaja, kenraali Aarno Olavi Pajari, 44, joka 
välittömästi haluaa esittää tunnustuksensa joukoilleen. 

PAJARI OLI ISÄNMAALLINEN, hän oli hyökkäyskenraali ja hän rakasti esiintymistä. Hän 
harrasti historiaa ja hänen esikuvansa oli Napoleon.

Pajari oli myös puolikuuro, hän todennäköisesti ei edes kuullut Suursaaren 
pohjoispäästä kantautuvaa taistelun melskettä.

Suursaaren operaatio oli ainutlaatuinen Suomen sotahistoriassa. Yli kymmenen 
kilometriä pitkä saari on keskellä merta, matkaa Suomen rannikolle Kotkaan on 
neljäkymmentä kilometriä ja Viron rannikolle vajaat kuusikymmentä kilometriä. 
Saaren strateginen merkitys on suuri, saaren avulla voidaan sulkea Suomenlahden 
perukka.

Ylipäällikkö Gustaf Mannerheimillä oli käytössään puolensataa kenraalia. Miksi 
hän valitsi juuri Pajarin toteuttamaan Suursaaren operaation? 

PAJARI EI OLLUT TSAARIN UPSEERI kuten Mannerheim. Hän ei myöskään ollut Preussin 
jääkäri kuten hyvin moni sodanaikainen kenraali.
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Aaro Olavi Pajari syntyi Asikkalassa heinäkuun 17. päivänä vuonna 1897. Hänen 
vanhempansa olivat kansakoulunopettaja Olli Pajari ja Maria Helena o.s. 
Laatunen.

Aaro Pajari valmistui ylioppilaaksi Lahden yhteiskoulusta ja aloitti opiskelunsa 
Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisellä osastolla vuoden 1916 syksyllä, 
jolloin monet opiskelijat jo taistelivat Saksan riveissä Kuninkaallisessa Preussin 
jääkäripataljoona 27:ssä Venäjää vastaan. Pajari liittyi Lahden suojeluskuntaan 
syyskuussa vuonna 1917. Seuraavan vuoden tammikuussa hän lähti Vöyrin 
sotakouluun, jossa jääkärit kouluttivat vapaaehtoisia joukkueenjohtajia.

Koulutus muuttui heti käytännön "harjoitteluksi", kun Pajari saavuttuaan paikalle 
joutui puhdistamaan Pohjanmaata venäläisistä. Helmikuun alussa Pajari osallistui 
Oulun valtaukseen, vastassa oli jo punakaarti.

Maaliskuussa Pajari osoitti taipumustaan hyökkäämiseen. Hän haavoittui vaikeasti 
johtaessaan joukkueensa etunenässä hyökkäystä Heinolaa vastaan. Luoti osui 
olkapäähän ja tuli ulos selän alaosasta. Hänet jätettiin kuolleeksi luultuna hankeen 
makaamaan, mutta pelastui lapsuudenystävänsä Evert Hanjoen avulla. Tähän 
haavoittumiseen päättyi Aarno Pajarin ensimmäinen kaiken kaikkiaan viidestä 
sodasta. Kersantiksi hänet ylennettiin 15. päivänä maaliskuuta. 

SOTAKOULUTUKSENSA PAJARI SAI Viipurin ensimmäisellä upseerikokelaskurssilla. Hän 
johti kurssin loppusodan toista osapuolta.

Edessä oli hyvin pian Pajarin toinen sota. Huhtikuussa vuonna 1919 suomalaiset 
vapaaehtoiset lähtivät vapauttamaan Aunusta bolševikeista, Suomen hallituksen 
siunauksella. Mukana oli myös upseerikokelas Pajari, ilman esimiestensä lupaa. 
Pajari "karkasi sotaan".

Hyvin pian Pajari sai johdettavakseen retkikunnan 2. rykmentin, jonka 
kokonaisvahvuus oli parhaimmillaan 450 miestä. Esimiehenä hänellä oli 
jääkärimajuri, myöhemmin jalkaväenkenraali Paavo Talvela.

Erään puoliksi onnistuneen hyökkäyksen jälkeen, kylä vallattiin mutta vihollinen 
jäi tuhoamatta, Pajari luonnehti Venäjän armeijassa sotakokemusta saaneita 
aunukselaisia hyvinä puolustustaistelussa, mutta "heiltä puuttuu hyökkäyksessä 
välttämätöntä häikäilemätöntä päälle käymisen henkeä".

Karjalan retkikunta ei päässyt tavoitteeseensa, mutta toimi erinomaisena 
koulutuksena nuorelle upseerikokelaalle. Lisäksi Pajari oli tehnyt lähtemättömän 
vaikutuksen Paavo Talvelaan. Legendan aineksia on erään kurssikaverin 
kuvauksessa Pajarin paluusta rykmenttiinsä Aunuksen retkeltä

"Pitkään aikaan ei Pajarista ollut kuultu mitään, kunnes hän eräänä syksyisenä 
päivänä ratsasti kurjalla, kapisella hevoskaakilla sotaretkeltään kuin ilmetty Don 
Quijote tuulimyllytaistelusta pitkätukkaisena, laihtuneena ja risaisena."

Pajari meni vuonna 1928 naimisiin Kaija Björklundin kanssa. Pariskunnalle syntyi 
kolme lasta, Irja Maria vuonna 1929, Kari Aarno Olavi 1931 ja Helena Inkeri 
1944.

SOTAKORKEAKOULUN PÄÄTTYESSÄ vuonna 1926 Pajari komennettiin Joensuun 
suojeluskuntapiirin päälliköksi. Välillä hän toimi suojeluskuntain yleisesikunnassa 
ja vuoden 1932 keväällä hänet määrättiin everstiluutnanttina Tampereelle, 
Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin päälliköksi. Virka osoittautui tuuliseksi.
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Vuoden 1933 huhtikuussa Tampereella vietettiin kaupungin valtauksen 15-
vuotisjuhlia. Kaupungin sosialistinen johto oli kieltänyt suojeluskuntien 
liputuksen. Niinpä ei ollut mikään ihme, että tunteet kuumenivat seuraavana 
helatorstaina, kun Hämeenkadulle nostettiin punaiset liput sosialidemokraattien 
puoluekokouksen vuoksi.

Pajari teki poliittisen virheen. Hän päätti "tilanteen rauhoittamiseksi" poistaa 
upseerijoukon etunenässä liput, vaikka hänellä ei siihen ollut valtuuksia. Siitä 
seurasi kaksi asiaa. Ensinnäkin Pajari tuli tunnetuksi koko maassa. Toiseksi 
sotaylioikeus tuomitsi hänet 20 päiväksi kotiarestiin.

Lippujupakan hän sai anteeksi vasta kuusi vuotta myöhemmin, talvisodassa. 

YLIMÄÄRÄISTEN HARJOITUSTEN AIKAAN vuoden 1939 syksyllä Pajarista tuli 
jalkaväkirykmentti 16:n komentaja. Rykmentin ensimmäinen pataljoona 
muodostettiin Tampereen kaupungin työväestöstä.

Tampereen helatorstain tapahtumat olivat silti vielä muistissa.
”Olisi ollut optimistista odottaa sen taholta ilman muuta yhteisymmärrystä ja 
luottamusta suojeluskuntien riveistä sille tulevaa päällystöä ja nimenomaan minua 
itseäni kohtaan”, Pajari kirjoitti.

Jalkaväkirykmentti 16 lähti rintamalle joulukuun 5. päivänä vuonna 1939. Tilanne 
Laatokan pohjoispuolella oli kriittinen, venäläisten joukkojen määrä oli yllättänyt 
päämajan. Erityisesti Tolvajärven suunnassa venäläisten hyökkäys oli uhkaava. 
Ylipäällikkö Gustaf Mannerheim antoi eversti Paavo Talvelan johtaman osasto 
Talvelan tehtäväksi lyödä etenevä vihollinen.

Aloite oli everstiluutnantti Valo Nihtilän, joka päämajassa oli eversti Aksel Airon 
lähin alainen.

”Meillä on luottamuspula omiin voimiin”, päämajan operatiivisen osaston 
päällikkö Nihtilä sanoi Mannerheimille. ”Meidän pitäisi saada jossakin kunnon 
voitto. Sillä tavalla näytettäisiin, että pystymme selviämään vihollisesta, kunhan 
pää pidetään kylmänä.”

Talvela halusi ryhmäänsä Pajarin ja siten myös jalkaväkirykmentti 16:n, koska 
tunsi Pajarin jo Aunuksen ajoilta. Tälle hän sai ylipäällikön suostumuksen.

”Pajari on etevä upseeri, jolla on hyökkäyshenkeä ja taktillista silmää”, 
Mannerheim sanoi Talvelalle. 

PAJARI SAAPUI TOLVAJÄRVELLE varsin dramaattisissa tunnelmissa. ”Nyt punasi 
vainovuosien tunnusomainen, vavahduttava tulipalojen kajastus itäisen 
taivaanrannan. Hetkeksi jäin katsomaan tätä järkyttävyydessään suurenmoista 
näkyä”, Pajari kuvaili saapumistaan rintamalle.

Tilanne oli kriittinen. Joukot olivat jo pakenemassa ylivoimaisen vihollisen 
edessä.

Ensimmäisissä taisteluissaan Tampereen työläispataljoona epäonnistui surkeasti ja 
joutui vetäytymään epäjärjestyksessä ja taistelumoraalinsa menettäneenä. Pajarin 
mukaan syynä olivat teollisuustyöväestön tottumattomuus suureen erämaahan ja 

sähköttömään yöhön sekä tehtäväänsä sopimattomat komppanianpäälliköt. Mutta 
taistelutahto koheni kuitenkin nopeasti.

Tolvajärven taistelu jäi historiaan. 12. päivänä joulukuuta Pajari hyökkäsi vastoin 
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Talvelan ohjeita − ja menestyi. Suomussalmen ja Raatteen tien varjoon jäänyt 
taistelu oli ensimmäinen suomalainen hyökkäysvoitto talvisodan aikana ja siten 
psykologisesti merkittävä.

Talvelasta tehtiin kenraalimajuri ja Pajarista eversti. 

JATKOSODAN VETÄYTYMISVAIHETTA vuoden 1944 kesällä on joskus pilkallisesti kutsuttu 
Kannaksen läpijuoksuksi. Mutta todellinen läpijuoksu tapahtui jo vuonna 1941, 
sitä on myös kutsuttu onnistuneeksi leijonanjahdiksi.

Eversti Pajari oli jatkosodan alkaessa 18. divisioonan komentaja. ”Minulla on nyt 
käytettävissäni enemmän patteristoja kuin talvisodassa tykkejä”, Pajari sanoi 
heinäkuun 31. päivänä, tuntia ennen hyökkäystä. Ja sitten lähdettiin.

Pajarin divisioona oli ryhmitetty Karjalankannakselle. Kahden viikon kuluttua 
Pajarin joukot olivat jo Vuoksen rannalla, kuukauden kuluttua Kivennavalla. 
Kannas oli juostu läpi Saimaasta Rajajoelle, yli sataviisikymmentä kilometriä.

Pajarin joukkojen hyökkäysvaiheista kannattaa erikseen mainita Vuoksen ylitys 
Hopeasalmen kohdalla elokuun 17.–18. päivinä. Sen Pajari teki nopeasti, 
häikäilemättömästi ja salakavalasti. Vihollisen tuntoja kuvaa, että eräs sotavanki 
sanoi heidän vastassaan olevan jonkin erittäin nopeasti liikkuvan joukko-osaston, 
joka ilmestyy milloin mistäkin ja hyökkää rajusti. Se oli everstiluutnantti Lauri 
Haanterän johtama Pajarin iskurykmentti, jalkaväkirykmentti 27.

Pajari nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi numero 12 syyskuun 14. päivänä. 
Armeijakunnan komentaja Taavetti Laatikainen korosti esityksessään Pajarin 
henkilökohtaista osuutta menestykseen. ”Itseään säästämättä hän on jatkuvasti 
tukenut alaistensa johtajien toimintaa. Hän on ohjannut ja opastanut heitä sekä 
valanut heihin uskoa taistelujen onnistumiseen.”

Lokakuussa Pajari ylennettiin kenraalimajuriksi ja hämäläinen huumori kukoisti. 
”Onnistunut leijonanjahti Kannaksella.”18. divisioonaa yleensä ja Pajaria erikseen 
ruvettiin kutsumaan Kannaksen lumiauraksi, olkoonkin, että oli syyskesä. 

PAJARILLA OLI MUUTENKIN KOVA MAINE miestensä keskuudessa, aina Tolvajärven 
taisteluista asti.

”Pajari perkele!” oli usein kuultu sanonta.

Pajari oli hyvin tiukka sotilaskurin noudattamisen suhteen. Kerran Pajari oli 
lomalla Tampereella ja häntä vastaan käveli sotilas, joka ei tervehtinyt. Pajari 
puuttui asiaan. Sotilas ei tuntenut kenraaliaan ja vastasi röyhkeästi. ”Kahta minä 
tervehdin, Mannerheimia ja Pajaria.”

Mutta kenraalilla oli myös herkkä puolensa, jonka hän kätki karskin ulkokuoren 
alle. Eversti Wolf H. Halsti on kuvannut tilanteen, jossa Pajari osuu kaatuneiden 
kokoamispaikkaan.

"Hän iski monta kertaa oikean käden nyrkillä avoimeen vasemman käden 
kämmeneen, kirosi katkerasti sodan ja oman velvollisuutensa, hiljeni sitten, otti 
lakin päästään ja sanoi: – Voi poikani, hyvät kalliit poikani.

Kun kyyneleet rupesivat väkisin vuotamaan, hän nähtävästi suuttui itselleen, polki 
jalkaa, kääntyi ympäri ja lähti kiivasta vauhtia mutisten jotakin itsekseen." 

VENÄLÄISET OLIVAT TAMMIKUUN ALUSSA vuonna 1942 vallanneet Suursaaren 
suomalaisilta. Saaren strateginen merkitys oli suuri, se oli Suomenlahden ja 
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samalla Leningradin lukko. Suomen ja Saksan merivoimat vaativat saaren 
valtaamista takaisin Suomen huoltoliikenteen turvaamiseksi.

Kenraali Pajari sai maaliskuun 10. päivänä käskyn olla kolmen tunnin kuluttua 
valmiina suorittamaan Mannerheimin erikoistehtävää. Hän luuli saavansa 
komennuksen pohjoiseen, mutta saikin uransa erikoisimman tehtävän, Suursaaren 
valtauksen.

Hyökkäyksen teki vaikeaksi se, että matkaa Suursaareen oli lähimmältä 
tukialueelta Haapasaarilta 35 kilometriä. Se oli liian pitkä hiihtomatka. Ratkaisu 
oli yksinkertainen ja häikäilemätön. Pajari aurautti jäätien saaren puoleenväliin. 
Hyökkäystä edeltäneenä yönä aurausta jatkettiin lähes perille saakka ja niin joukot 
saatiin autokuljetuksina ja hiihtohinauksina levänneinä Suursaaren edustalle.

Hyökkäys alkoi saaren molemmilta puolilta maaliskuun 27. päivänä kello 4 
aamulla. Pajarin käskyn mukaan saari oli vallattava kello 21 mennessä. 
Tavoitteessa pysyttiin saaren pohjoispäätä lukuun ottamatta. Se joutui 
suomalaisten käsiin vasta seuraavana aamuna. 

VENÄLÄISTEN SUURHYÖKKÄYS alkoi Kannaksella kesäkuun 9. päivänä vuonna 1944. 
Pajarin komentama 3. divisioona oli sijoitettu Kuuterselän kaistalle. Se oli erittäin 
huonosti linnoitettu ja kun Pajari näki tilanteen hän tyypilliseen tapaansa "karjui 
raivosta", kuten eversti Wolf. H. Halsti asian ilmaisi. 

Hyökkäysvaunuesteiden ja taisteluhautojen kaivaminen oli kesken. 
Piikkilankaesteet ja yhdyshaudat taaksepäin puuttuivat. Tilannetta pahensi vielä 
se, ettei armeijakunnan johto uskonut Pajarin vakuutteluja siitä, että venäläisten 
murtokohta olisi nimenomaan Kuuterselässä.

Pajari joutui siis pahaan pinteeseen, linja oli huonosti varusteltu ja joukot olivat 
riittämättömät. Huonostihan siinä kävi, ei edes kenraalimajuri Ruben Laguksen 
johtama panssaridivisioona kyennyt pelastamaan tilannetta.

3. divisioona joutui vetäytymään Viipuri-Kuparsaari-Taipale -linjalle, jossa se piti 
asemansa jatkosodan loppuun asti.

Mutta sota ei silti divisioonan kohdalla ollut loppu. Välirauha solmittiin syyskuun 
19. päivänä ja 3. divisioona siirrettiin Pohjois-Suomeen saksalaisia vastaan. Tämä 
operaatio alkoi huikean häikäilemättömästi, tyypilliseen pajarislaiseen tapaan. 
Hyökkäyskenraali pääsi jälleen oikeaan elementtiinsä. Suomalaiset tekivät 
Oulusta maihinnousun Tornioon, etunenässä Pajarin 3. divisioona. Maihinnousu 
suojaamattomilla rahtialuksilla oli uhkapeliä, mutta myös menestys.

Lokakuun 16. päivänä Pajari nimitettiin toisen kerran Mannerheim-ristin ritariksi. 
Perusteluissa todetaan muun muassa, että hän "rohkealla operaatiolla valtasi 
Tornion kaupungin ja kävi sen omistuksesta erittäin sitkeän taistelun".

Mannerheim-risti on myönnetty kahteen kertaan vain neljälle sotilaalle. Muut 
kolme ovat eversti Martti Aho, lentomestari Ilmari Juutilainen ja kapteeni Hasse 
Wind.

KENRAALIMAJURI AARO PAJARIN VIIDES SOTA päättyi lokakuun 21. päivänä, kesken 
Lapin sodan. Hänet komennettiin Mannerheimin käskystä päämajaan ja pidätettiin 
sotarikollisena valvontakomission käskystä. Häntä syytettiin sotavankien huonosta 
kohtelusta.

Pajarilla ei kuitenkaan ollut mitään tekemistä sotavankiasioiden kanssa ja hänet 
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vapautettiinkin myöhemmin syytteistä. Tilanne oli kuitenkin dramaattinen. 
Suomessa huhuttiin, että Pajari muiden joukossa luovutettaisiin Neuvostoliittoon 
tuomittavaksi.

Tilanne oli hyvin vaikea myös Suomen marsalkka Gustaf Mannerheimille. 
”Minun täytyy kai ampua kuula otsaani, sillä kuinka minä voisin luovuttaa 
heidät?” Mannerheim sanoi.

Pajari oli sydänvikansa vuoksi siirretty Tilkan sotilassairaalaan, jossa hänellä oli 
upseerivartio. Eräänä päivänä Pajari hätkähti, kun itse marsalkka ilmaantui hänen 
huoneeseensa. Pajari luuli, että nyt tuli lähtö Neuvostoliittoon. Mutta marsalkka 
halusi vain henkilökohtaisesti ilmoittaa Pajarille hänen vapauttamisestaan.

Myöhemmin kenraali Pajari näytti lounaalla Tampereen sosialidemokraattiselle 
kaupunginjohtaja Sulo A. Typölle paperin, johon oli kirjoitettu:

"Valvontakomissiolla ei ole mitään kenraali A.O. Pajaria vastaan, jollei Suomen 
kansalla ole. – Zdanov."

VAPAUTTAMISENSA JÄLKEEN Pajari toimi tykistön tarkastajana. Hän oli Kokoomuksen 
talouspäällikkönä vuonna 1949.

Kenraali Pajari oli malttamaton ja ylitsepursuavan tarmokas johtaja. Hän puuttui 
sumeilematta alaistensa toimintaan, jolleivät ne miellyttäneet häntä. Hän tuli aina 
paikalle kovaa vauhtia ja rupesi tenttaamaan alaisiaan. Kerran hän jopa ajoi 
pataljoonankomentajan henkilökohtaisesti johtamaan pysähtynyttä joukkoaan 
eteenpäin.

Hänen luonnettaan kuvaa hyvin hänen tapansa ajaa autoa. Hän ei sietänyt ajamista 
toisen auton perässä, vaan pyrki aina ohitse.

Malttamattomuus ajoi hänet myös ennenaikaiseen kuolemaan lokakuun 3. päivänä 
vuonna 1949, päivää ennen hänelle armeijasta myönnettyä eroa. Hän oli 
virkamatkalla Pietarsaaresta Kokkolaan. Hän huomasi Kokkolan tienviitan liian 
myöhään, yritti nopeaa käännöstä ja auto suistui ojaan. Kenraali tulistui 
viivytyksestä ja rupesi väkisin vääntämään autoa ojasta. Hän sai sydänkohtauksen, 
johon hän menehtyi.

Kenraalimajuri Aaro Olavi Pajari haudattiin Tampereelle. Kahdeksan kenraalia 
kantoi Pajarin arkun Tuomiokirkosta tykin lavetille, jolla se kuljetettiin 
Kalevankankaan hautausmaalle. Lukuisat Pajarin joukoissa palvelleet Tampereen 
tehtaiden työläiset olivat saaneet vapaata työpaikoiltaan ja reunustivat paljain päin 
katuja, joita pitkin saattue eteni. Kuusitoista vuotta helatorstain lippujupakan ja 
kymmenen vuotta Tolvajärven taistelujen jälkeen.

Aaro Pajarin puoliso Kaija kuoli vuonna 1953.

ALIKERSANTTI OIVA PELTONEN tapasi henkilökohtaisesti divisioonankomentajansa 
pariin otteeseen. ”Pajarilla oli kova maine, mutta hän oli myös kannustava. Hän 
piti usein paraateja, joskus harmiksi asti.”

Peltosen mieleen on erityisesti jäänyt paraati Uhtualla, Eldankajärven jäällä. 

”Taas lähdemme uusiin tehtäviin”, Pajari sanoi. ”Minä näen teidän silmistänne, 
että teillä on vielä taistelutahtoa”, Pajari sanoi.

”Ja sitten me lähdettiin”, Peltonen kertoi.

PELTONEN MUISTI MYÖS erään jutun Perkjärveltä. Pajari oli katsastamassa joukkojaan 
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ja jakamassa mitaleja. Eteläpohjalainen joukkue oli jostain kehittänyt 
”telaketjua”, alkoholipitoista, mutta myrkyllistä jäähdytysnestettä, joka tietenkin 
oli juotu.

Miehet istuivat porukassa korkeassa huussissa toisen päivän krapularipulilla. 
Luukut olivat auki ja Pajari sattui tulemaan paikalle juuri siitä suunnasta. Hän 
oivalsi tilanteen ja kuuli myös miesten heittämät karkeat herjat.

”Pajari karjaisi jotain, ja nousi autoonsa ovet paukkuen. Mitalit jäivät jakamatta”, 
Peltonen kertoi.

Peltonen oli myös mukana Lapin sodassa. Miehille ei kerrottu lainkaan Pajarin 
pidätyksestä.

”Saimme tietää komentajan vaihtumisesta vasta Rovaniemen jälkeen.”

Viimeisen kerran Peltonen törmäsi Pajariin syksyllä vuonna 1949 palvellessaan 
kenttätykistörykmentti 1:n patteristossa Kokkolassa. Pajari oli saanut 
sydänkohtauksen. Patteri komennettiin kuljettamaan Pajarin arkku 
ruumishuoneelta junaan.

”Hän sai sotilaallisen lähdön”, Peltonen kertoi. Teksti: Robert Brantberg 1995, 
2009 

Pajari vierailulla sotasairaalassa Wikipedia: Aaro Pajari
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Runnin kylpylä

www.runni.fi

Historia

Runnin Kylpylässä on vietetty idyllistä kylpyläelämää jo 1700-luvulta lähtien, 
vaikka virallisesti toiminta aloitettiin vuonna 1904. Ehtymätön Runnin lähde 
löydettiin 1750-luvulla. Rautapitoisella vedellä todettiin olevan terveyttä edistävää 
voimaa ja kaivovieraiden vapaaehtoisella maksulla rakennettiin 
kaivohuone, sali, kaksi kamaria sekä pieni keittiö ja aitta.

1800–1900-luvun taitteessa perustettiin Runnilähteen Osakeyhtiö. Asessori Väinö 
Ignatius rakennutti Runnin veden juojille hotellin vuonna 1904 ja käynnisti 
kylpylätoiminnan erilaisine hoitopalveluineen.

Veden parantava voima ja kylpyläelämän lumous viehättivät aikoinaan monia 
kuuluisia suomalaisen taiteen ja kulttuurin merkkihenkilöitä. Runnilla vieraili 
mm. taidemaalari Akseli Gallen-Kallela, Järnefeltin veljekset ja marsalkka 
Mannerheim. C. G. E. Mannerheim vieraili sisarensa vapaaherratar Sophie 
Mannerheimin kanssa Runnilla vuosina 1919 ja 1920. Siellä kuultiin
myös Aino Acktén kirkasta laulua, nähtiin Eino Leino astelemassa runovihko 
kädessään joen viertä myöten, tai kuunneltiin kun Mannerheim lausui 
tervehdystään Kartanohotellin portaikolla.

Junalla Iisalmeen tulleet ja Kiurujoen laivaliikenteen mukanaan tuomat vieraat 
viettivät kylpylässä vilkasta seuraelämää. Rahvas asui lähialueen maataloissa; 
virkamiehet ja säätyläiset asuttivat hotellia. Kylpylän huvimestari järjesti 
konsertteja, teatteriesityksiä ja tanssiaisia.
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Sijainti

Runnin kylä löytyy Savon sydämestä Iisalmesta, kaupungista runsaat 20 
kilometriä Kiuruvedelle päin, Kiurujoen molemmilta puolin. Kylän lähiympäristö 
varsinkin Haapajärven ranta-alueiden osalta on hyvin vaihtelevaista yläsavolaista 
karjatalousmaisemaa.

Laajahkon puiston ympäröimä Runnin kylpylä sijaitsee Haapajärven alueella 
polveilevan Kiurujoen etelärannalla. 1900-luvun alussa rakennetuista 
rakennuksista on vielä jäljellä ja käytössä vanha hotelli vuodelta 1904 ja kaksi 
asuntolarakennusta. Kylpylän vanha hoitolaitos valmistui 1910.

Juomahallista nykyaikaan

Nykyään Runnilla on vuonna 1980 rakennettu Kylpylähotelli ja vuonna 2001 
restauroinnin jälkeen uudelleen käyttöön otettu Kartanohotelli. Kartanohotellin 
tiloissa nostalgia kohottaa mieltä ja entisen veroinen loisto siivittää kylpylävieraan 
matkaa ihmeveden lähteelle.
www.iisalmi.fi/Suomeksi/Kulttuuri/.../Runnin_kylpyla.iw3

Runni, juomahalli. Kuva vuodelta 1942. Auvisen perikunta

”Juomamajan ja kylpylän rakentamisen myötä Runnin alueesta kehittyi vilkas 
kylä. Runnin kukoistuskausi oli 1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. 
Pitkän lamakauden jälkeen Runni on herännyt eloon lomakotina.”  Teksti: 
Museovirasto
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Kaunialan sotavammasairaala

Perustaminen

Viime sotien päättymisen jälkeen sota-aikana toimineet sotasairaalat muutettiin 
sotavammasairaaloiksi, joissa oli hoidossa sodassa vaikeimmin vammautuneita. 
Heidän jatkohoitonsa järjestämiseksi säädettiin vuoden 1948 sotilasvammalaissa, 
että vammojen vaatima hoito voidaan antaa tätä varten perustetuissa 
erityislaitoksissa valtion vastatessa sairaanhoidon kustannuksista.

Sotainvalidien veljesliitto, joka oli perustettu elokuussa 1940, pyrki huolehtimaan 
vaikeasti vammautuneista ja tehostamaan heidän hoitoaan. Järjestö etsi sopivaa 
laitosta vaikeasti vammautuneiden hoitoa varten. Laitoksen tuli olla kodinomainen 
ja hyvätasoinen sairaala fysikaalisine hoitolaitoksineen ja 
askartelumahdollisuuksineen. Sen piti olla myös suojatyöpaikka työkykyisille 
veteraaneille.

Lars Sonckin piirtämä ja vuonna 1919 valmistunut hienostokylpylä ja sittemmin 
urheiluhotelli sijaitsi 3,5 hehtaarin tontilla puutarhoineen ja kasvihuoneineen. 
Sotainvalidien veljesliitto osti 3.7.1945 Kauniaisten kauppalasta tämän 
kylpyläkiinteistön.

Sairaalaan saneerattiin alkuvaiheessa 29 potilashuonetta ja muun muassa 
fysikaalinen osasto. Potilaspaikkoja oli 64 ja henkilökunnan määräksi ehdotettiin 
48, joista 26 voitiin sijoittaa asumaan laitokseen 

Lääkintöhallitus myönsi 1946 luvan Kauniaisten huoltolaitos -nimisen yksityisen 
sairaanhoitolaitoksen perustamiseen ja Veljesliiton saneeraama kylpylä otettiin 
hoitokäyttöön 29.10.1946.

Siipirakennuksen valmistuttua syyskuussa 1947 laitoksessa oli kolmessa osastossa 
87 hoitopaikkaa ja lisäksi fysikaalinen osasto. Henkilökuntaa oli tuolloin 65. 
Kauniala vihittiin käyttöön 11.10.1947 tasavallan presidentti J.K. Paasikiven läsnä 
ollessa.
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Presidentin rouva Alli Paasikivi Kaunialan vihkimistilaisuudessa. Presidentin 

rouvan vastaanotti silloinen Veljesliiton puheenjohtaja jääkärikenraali Väinö 
Valve.

Kuvat Kaunialasta/arkisto

Ensimmäiset potilaat

Ensimmäiset potilaat tulivat 29.10.1946. Potilaita oli 53 ja he olivat lähes kaikki 
selkäydinvammaisia. Ensimmäisen vuoden potilaista lähes puolet oli syntynyt 
vuosina 1920-1925 ja keski-ikä oli 27 vuotta. Heistä kaksi kolmasosaa oli 
poikamiehiä. 

Ensimmäisien vuosien aikana yleisen terveydenhuollon laitoksista siirrettyjen 
nuorten vaikeavammaisten tila oli hoidollisesti vaikea. Potilaiden kerrotaan olleen 
sairaalaan tullessaan todella huonossa kunnossa. Infektioita oli runsaasti ja 
makuuhaavat olivat “hirveitä”. Kaunialan henkilökunnan oli otettava 
lääkintähuolto omiin käsiinsä.

Vaikeavammaisten hoito kehittyi 

Sisällöllinen kuntoutus oli tullut asteittain mukaan sotavammaisten jälkihoitoon jo 
Jatkosodan aikana ja siirtynyt sotasairaaloista myös Kaunialaan. Kaunialan 
ensimmäinen vuosikymmen oli aktiivisen kuntouttamisen vuosikymmen.
Muun muassa Yhdysvaltoihin tehtyjen opintomatkojen tuloksena kehitettiin 
hoitomenetelmiä ja hankittiin tarvittavia laitteita. Antibiootit ja sulfat ym. 
aktiiviset hoidot avasivat uudet näkymät vaikeavammaisten ja etenkin 
selkäydinvammaisten hoitoon.
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Alussa sairaalassa ei ollut potilasnostureita tai pyörätuoleja, joten potilaat 
joutuivat olemaan paljon vuoteessa. Alusta alkaen järjestettiin potilaille 
askartelua, joka johti ammattikoulutusta tarjoavien kurssien järjestämiseen. 
Vaikeavammaisia sotainvalideja pystyttiinkin kotiuttamaan huomattavasti 
enemmän hoitomuotojen kehittymisen myötä kuin oli odotettu.

Suomen ensimmäinen moottorikäyttöinen pyörätuoli 
Kaunialassa 1940-luvun lopulla. Kuvat Kaunialasta/arkisto

Tuloksia harrastuksista

Jo heti talvisodan jälkeen Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto oli 
käynnistänyt sodassa vammautuneiden kuntoutuksen, ammattikoulutuksen, ja 
sopeuttamisen uuteen elämään. Huomattiin, että toimettomuus oli vammoille 
kaikista haitallisinta. Fysikaalisen hoidon ja liikunnan lisäksi syntyi 
harrastuspiirejä.

Potilaat askartelivat ja heillä oli oma kuoro ja näytelmäkerho. He opiskelivat jopa 
vieraita kieliä, ja kävivät työharjoittelussa ja ammattikursseilla

Koulutus käynnistyi Espoon Westendin ja Kauniaisten toipilaskodeissa, joissa 
kurssitettiin mm. maalareita, kelloseppiä ja puuseppiä. Koulutusta annettiin myös 
matematiikassa, kirjanpidossa ja konekirjoituksessa.. Toiminnan piiriin vedettiin 
myös vuodepotilaat.

Vuosien 1951-1955 aikana järjestettiin neljät radiokurssit, joista sai todistuksen 35 
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oppilasta. Heistä lähes jokainen oli selkäydinvammainen. Kolmisenkymmentä 
todistuksen saanutta siirtyi työelämään itsenäisiksi yrittäjiksi. Kauniallalla oli 
myös radiokorjaamo, jonka toiminta jatkui vuoteen 1965 saakka.

Kaunialan urheilutoiminta oli myös tärkeä osa potilaiden elämää. Erityisesti 
selkäydinvammaiset osallistuivat moniin kansainvälisiin kilpailuihin. Suomessa 
järjestettiin vuosittain (1957-1963) koko maata käsittävät selkäydinvammaisten 
kisat Kaunialassa. Kisaa kutsuttiin Kaunialan olympialaisiksi.

Aktiivinen kuntoutus tuotti hyviä tuloksia. Suuri osa mm. selkäydinvammaisista 
perusti perheen ja kotiutui siviiliin. Kaunialassa oli potilaspula 1950-luvun alussa.

Jousiammunta vahvistaa pyörätuolissa istuvan käsilihaksia.
Kuvat Kaunialasta/arkisto

Kehitys sairaalaksi

Kaunialan toiminnan luonne muuttui vuonna 1953 varsinaiseksi sairaalaksi, kun 
sinne perustettiin 20 paikkainen aivoinvalidien tutkimusosasto. Laitoksessa 
hoidettujen selkäydinvammaisten potilaiden lisäksi hoitoon tuli aivovammaisia 
sotainvalideja.

Pian heidän käytössään oli noin puolet paikoista. 1960-luvun edetessä alettiin 
havaita, että siviiliin siirtyneiden vaikeavammaisten joukossa yleiskunto alkoi 
heiketä. 1950-luvun alussa kotiutuneet selkäydinvammaiset pyrkivät takaisin 
sairaalaan, mutta hoitoon päästäkseen täytyi jo jonottaa

Laajentaminen

Vaikeasti vammaisten oireista vaikeimpia olivat neuropaattiset kivut, alaraajojen 
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iho-ongelmat ja alaraajojen murtumat, jotka johtivat usein amputaatioon. 1960-
luvun puoliväliin mennessä monet pitkään sairaalassa olleet menehtyivät. Tällä 
vuosikymmenellä kuoli kaikkiaan 56 potilasta heidän ollessaan keskimäärin 
50vuotiaita.

1960-luvun loppupuolella Veljesliitossa alettiin suunnitella Kaunialan 
laajentamista. Toiminta päädyttiin keskittämään Kaunialaan ja eräistä muista 
laitoksista kuten Aivovammasairaalasta ja Suitilan kuntoutuskeskuksesta 
luovuttiin. Keskittäminen johti 1970-luvulla Kaunialassa mittavaan 
uudisrakentamiseen ja saneeraukseen, jonka teki mahdolliseksi ”Sairaala 
sotavammaisille”- keräys vuosina 1974-1978.

Uudisrakennus valmistui vuonna 1978. Vanhan osan saneeraus saatiin päätökseen 
vuonna 1980. Rahallista tuottoa tärkeämmäksi monet sotainvalidit katsoivat 
keräyksen myötä saamansa kansalaisten tuen ja arvostuksen.

Sairaalaan tuli 220 paikkaa. Tilassa sijaitsivat myös laajat tutkimus- ja hoitotilat, 
etenkin fysikaalisen hoidon osastolla. Hoitohenkilökuntaa oli 262. 
Lääkärinkuntaan kuului 12 erikoislääkäriä, yksi koulutusvirka sekä konsultoivat 
silmä- ja korvalääkärit sekä hammaslääkäri. Vuosittainen potilasvaihto 1980-
luvulla oli noin 1500. Neurologisen poliklinikan toiminta oli laajaa.

Sairaala toteutti asetetut tavoitteet sotavammojen tutkimuksessa ja hoidossa. 
Erityisesti aivovammojen tutkimus kehittyi edelleen, kun 1978 hankittiin uutta 
teknologiaa, kuten aivojen kerroskuvauslaitteisto.

Sisätaudeilla ja ortopedialla oli vahva edustus sairaalassa. Eräänä uutena 
tutkimusprojektina aloitettiin Kaunialan poliklinikalla sodan aiheuttamien 
henkisten traumojen tutkimukset.

Eräs keskeinen osa-alue potilastyössä oli vamman vaikeuden selvittäminen ja 
lausuntojen laatiminen korvausviranomaisille. Sairaala pyrki mahdollisimman 
perusteellisiin selvityksiin ja tutkimuksiin.

1990-luvulla toiminnan muutokseen on oleellisesti vaikuttanut hoidettavien 
vanheneminen. Dementiaosasto aloitti toimintansa 1995. Potilaiden ikääntyminen 
ja kunnon huonontuminen pakottivat vuosina 1996 – 1997 perusteellisiin 
muutostöihin, joissa viiden hengen huoneet jaettiin pienempiin ja huoneiden 
yhteyteen rakennettiin liikuntaesteisille soveltuvat saniteettitilat. 

Vuonna 1998 oli käytössä 199 hoitopaikkaa ja vakituisen henkilökunnan määrä oli 
239. Amputoiduille varattu Kaskisaaren kuntoutumislaitos lopetti toimintansa 
talvella 2001, jolloin sen toiminta siirtyi Kaunialaan. Nyt Kaunialassa on 200 
hoitopaikka, joista 150 on laitoshoitopaikkoja.

Tällä hetkellä sotainvalideja on elossa noin 10 000 ja heidän keski-ikänsä lähestyy 
90 vuotta. Nuorimmat ovat 85-vuotiaita.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaunialan_sotavammasairaal
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Kaunialan sotavammasairaalassa ei näy aseita, mutta aseiden uhreja näkyy.
Kuva helmikuun lumilta 2010. Jukka Kemppinen / luvalla

Olen elänyt elämän, eikä kohtalo kovetenkaan voi
sitä koskaan riistää minkä aika on ehtinyt antaa. Titus Petronius Arbiter

121



Liite 7/1

Kartat

http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/suistamo/suistamonkart.htm

Liite 7/2

122



http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/impilahti/impilahdenkart.htm

Liite 7/3

123



http://www.luovutettukarjala.fi/pitajat/kirvu/kirvukart.htm

Liite 7/4

124



Ilmeen valtaus. Kartat: Luovutettu Karjala
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