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Talvisodan joulu rintamalla  

Joukkueeni sivustalla oli Taipalejokeen laskeva Mustaoja ja sen ta-kana al-
koi Laurilan rykmentin kaista. Kova painostus jatkui lähelle joulua, mutta juuri 
joulun aikaan se tuntui helpottavan.

Kaksi joukkuetta oli määrätty pataljoonan reserviksi, valmiina häly-tyksen 
tultua lähtemään korsusta vastaiskuun. Määräyksen mukaan olimme täys-
issä varusteissa, kypärä ja ladattu ase käden ulottuvilla . Pimeästä työntyi 
kaksi miestä korsuun, toinen Kauhavalta toinen Ylihärmästä. Olivat jostain 
kuullet, että puron toisella puolella oli pataljoona, jossa oli pappi. ”Me ei ole 
koskaan oltu jouluna ilaman jumalan sanaa. Ollahan kuultu, notta täällä jo-
honakin on pappi.”    ”Minä olen.”    ”Tulisitteko pitämähän meille jouluhar-
tauren?”  ”Olen vastaiskureservissä enkä saa poistua puhelimen äärestä. 
Se on ehdoton määräys.”  Miehet eivät hellittäneet.  ”Entäs jos soittaasitten 
pataljoonan komentajalle?”

Näin etteivät pohjalaiset suostu lähtemään, ellen ole koettanut kaik-kia kei-
noja. Otin puhelun. Komentaja osoitti ymmärrystä asialle ja neuvoi soitta-
maan rykmentin esikuntaan.  ”Yritämme järjestää niin, että voitte lähteä, 
jos divisioonan komentaja hyväksy sijaisen.”  Het-ken kuluttua puhelin soi.  
”Voitte mennä, mutta ette saa jäädä sinne edes kahvikuppia juomaan.”

Hartaus pidettiin korsussa keskellä yötä.  Heti sen päätyttyä palasin tuki-
kohtaani, eikä kestänyt kauan, kun alkoi hirmuinen ryske .  Tuli hälytys ja 
miehitimme asemat. 

Piispa Eero  Lehtinen      
Hämeenlinna  
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Sotaorpo 

Isä oli käynyt lomalla juuri ennen sodan puhkeamista. Kun hän oli noussut 
linja-autoon, olin heilauttanut kättä äidin sylistä ja pitkään vielä auton lähdet-
tyäkin. Äiti oli ottanut sen viimeisenä kertana. Ikui-nen siitä tulikin.

Aseveljet ovat kertoneet isän viimeisistä hetkistä Viipurin puolus-tusasemis-
sa päivää ennen rauhan tuloa. ” Martti Tähti palveli kone-kivääriampujana JR 
17:n kuudennessa komppaniassa. Pataljoona oli taistellut Summassa ja ve-
täytynyt maaliskuun alkuun mennessä Viipuriin, missä asettunut puolustuk-
seen Ristimäen hautausmaalle. Maaliskuun 12 p:nä 1940 joukkueenjohtaja, 
vänrikki Päivö Oksala ja Erkki Vilpas olivat vartiossa konekivääripesäkkees-
sä. Vartiovuoron vaihtuessa Martti Tähti ja Raini Salminen menivät Oksa-
lan ja Vilp-paan tilalle.  Hetken kuluttua tuli lempääläläinen Kolari – niminen 
tykistön tähystäjä tuomaan viestin  että konekivääripesäkkeeseen oli tullut 
piiskatykin täysosuma.  Tähkä ja Salminen olivat kaatuneet.”

Martta Tähkästä oli tullut sotaleski. Hänen elämänsä keskittyi kolmen pie-
nen lapsen huoltamiseen ja kasvattamiseen. Me asuimme vuok-ralla keittiön 
ja yhden kamarin alkeellisessa mökissä Sääksmäellä Tarttilan kylässä.  Äiti 
selviytyi vaikeuksista uutteruudellaan. Hän kävi satunnaisesti töissä kylän 
taloissa, siivosi, pesi pyykkiä ja teki heinätöitä. Me lapset olimme hyvin puet-
tuja, kun äiti teetti meille vaatteet kylän ompelijalla vanhoista vaatteista tai 
jostakin hankkimistaan kankaista. Hän piti joinakin aikoina lehmää ja lam-
masta. Huolenpidollaan ja olemuksellaan hän loi meihin lapsiin turvallisuu-
den tunteen. Minä kasvoin sotaorvoksi sylilapsesta lähtien. 

Menestyminen alakoulusta oppikouluun ja yliopistoon korvasi osittain or-
pouttani. Ennen eläkkeelle pääsyäni sain tunnustuksen lääketieteen tutkijan 
työstäni Tampereella ja EU:ssa nimityksellä professoriksi.

Hanna Tähti
Tampere
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1. PUOLIAIKA 
 
Suomalaisia kansanlauluja: 
 

- Nouse laulu   Kuoro 
o  

- Oman kullan silmät   Kuoro 
o  

- Suru on mennyt sydämeeni  Kuoro 
o  

- Päivänsäde   Kuoro + Soittajat 
o  

                  Soittajat   =   Rieväkylän poijat 

 

Näyttämösävelmiä: 
 

- Vait on huulet                 Tenorit + Soittajat 
o  

- Vannon vaikkapa sen Mauri Elo + Pertti Seppälä + Soittajat 
o     

- Nadirin romanssi                   Reijo  Äyhönen +Jari Uusitupa + Soittajat 
o  

- Ollaan niin kuin pääskyset                 Kuoro + Soittajat 
o  

- Soittajat                   Rieväkylän Poijat 
o  

 

 

 

 

 



 

2.  PUOLIAIKA 
- Soittajat    Rieväkylän Poijat 

o  

Sam Sihvo: 
- Muistoja pohjolasta   Kuoro + soittajat 

o  
- Elon mainingit   Kuoro + soittajat 

o  
- Lauloi mulle äiti armas                   Reijo Äyhönen + Soittajat 

o  
- On harhaa vain                      Mauri Elo + Jari Uusitupa + Soittajat 

o  
- Oi poika pohjolan   Kuoro + soittajat 

o  
- Oon vuosia monta jo harhaillut  Kuoro + soittajat 

o  
- Käy rohkeena taistoon ……  Kuoro + soittajat 

o  

Sota-ajan laulut 
- Sillanpään marssilaulu  Kuoro + soittajat 

o  
- Kodin vartijat   Kuoro 

o  
- Sininen ja valkoinen  Kuoro + soittajat 

o  
- Äänisen aallot   Kuoro + soittajat 

o  
- Tammerkoski   Bassot + soittajat 

o  
- Särkyneitä toiveita   Jouni Ruusuvuori + soittajat 

o  
- Sinäkö äiti   Mauri Elo + Ahti Järvelä 

o  
- Veteraanin iltahuuto  Kuoro + soittajat 

o  
- Finlandia   Kuoro  

o  



Rautaristi ja ritarinimitys

    
Elokuun 1941 alussa ylitimme rajan ja jouduimme Laatokan itäpuo-lella Sän-
tämässä mottiin pariksi päiväksi.  Vihollinen oi katkaissut tien. Kun päästin 
motista pois, ajoimme lähetin kanssa autolla järvi-kannakselta omien tulia-
seman suuntaan. Äkkiä autoa kohti avattiin silmitön tulitus tien kummaltakin 
puolelta. Syöksyin ojaan ja vastasin konepistoolilla tuleen. Sain kohta kaksi 
tärskyä päähäni. Vastasin tuleen kunnes tulenjohto pääsi apuun. Sitten meni 
taju.

Toipumislomalla minut vihittiin. Morsiamella ei ollut huntua päässä minulla 
oli.  

Syyskuun alussa haavoituin jälleen. Pataljoona eteni vaikeakulkui-sessa 
metsä- ja suomaastossa. Kärkiryhmänä kuljettaessa valitsin aina sopivan 
kuhunkin tehtävään, niin nytkin, hyvähermoisia kone-pistoolimiehiä yllätys-
ten varalta. Törmäsimme kumpareella vihollisen tukikohtaan. Meidät otettiin 
vastaan käsikranaateilla, joista sain sir-paleen olkapäähän. 

Syvärillä lähdin käymään tulenjohdon tukijoukoissa juuri, kun viholli-nen 
aloitti yrityksen sen valtaamiseksi. Huomasimme ensimmäisen venäläisen 
olevan jo sadan metrin päässä.  Patteriupseerilta tuli juuri puhelu: ”Mikä siel-
lä on tilanne?”  
 ”Ryssä on viidenkymmenen metrin päässä. Antakaa heti tulta rin-teeseen!”

Löin luurin haarukkaan ja hyppäsin ovelle. Ryssä näki minut kuuden metrin 
päästä ja ampui kiväärillään. Ei osunut. Heittäydyin takaisin korsuun ja sain 
oven kiinni. Puhelinyhteys toimi edelleen.  ”Tulta tänne niin paljon kuin vaan 
ennätätte!” 
Kukkulalle tuli patteriston keskitys. Heti kun se loppui, avasin oven, mutta 
siellä oli ryssä valmiina ja heitti käsikranaatin.  Antell haavoittui otsaansa 
pahasti. Vedin hänet sisään kiskaisin oven kiinni. 
Hämärän tultua pääsimme ulos ja lumessa ryömien kuolleeseen kulmaan 
ennen kuin pakomme huomattiin. Tulitus meni yli. Oma jalkaväki teki vasta-
hyökkäyksen ja otti kukkulan takaisin samana iltana. 

Mannerheim-ristin ritari
Osmo Laakso  Hämeenlinna  



 
  

                     

 



Ylipäällikön vierailu rintamalla   

    
Marsalkka päätti käydä rintamajoukkojen luona kiittämässä onnitte-luista 
ja saamistaan lahjoista hänen täytettyään 75 vuotta neljäntenä kesäkuuta 
1942. Kuukauden lopulla tehdyn Saksan vierailun jälkeen hän aloitti Kan-
nakselta ja Aunuksesta. Kysyin marsalkalta: ”Kuinka kiitetään Rukajärven 
korpisotureita, jotka olivat lahjoittaneet hänelle metsästysmajan”?    Vastaus 
tuli syyskuun alussa.

Matkaan lähdettiin syyskuun 8. p:nä iltana. Junaan laskettiin loppu-matkaa 
varten Hitlerin syntymäpäivälahja marsalkalle. Steyer-maastoauto

Divisioonankomentaja kenraalimajuri Raappana oli järjestänyt turva-auton 
ajamaan marsalkan auton edellä syöttinä yllätyshyökkäyksen varalta.  Man-
nerheim tuskastui saattoauton hidasteluun ja antoi kul-jettajalleen alikersant-
ti Kauko Rannalle määräyksen ohittaa se. Ranta kyttäsi tien levennystä tai 
puutonta kangasta ja kun tilaisuus tuli, hurautti tien ulkopuolelta saattoauton 
ohi. 

Lieksanjärven rantaan tultiin illalla.  Myöhäisen ajankohdan vuoksi tutustut-
tiin marsalkalle lahjoitettuun majaan päällisin puolin, syötiin ja käytiin nuk-
kumaan.  Seuraavana päivänä Mannerheim, Airo ja Raappana lähtivät Ru-
kajärvelle valmistelemaan marsalkan vierailua siellä seuraavana päivänä.  
Grönvall ja minä jäimme majaan odotta-maan aamua. 
Rukajärvellä Mannerheim tarkasti eversti Hannulan Jalkaväkirykmentti 52:n 
joukot.  Sen jälkeen tutustuttiin rintamatilanteeseen karttojen äärellä.  illalla 
palattiin majalle, jossa Raappana tarjosi hiillostettua kalaa. 

Mannerheimin adjutantti
Majuri Rafael Bäckman

Ps.  Kelohongasta rakennettu Marskin metsästysmaja purettiin ja hirret 
vietiin sodan jatkuessa Lieksaan.  Vuonna 1945 maja pystytettiin Lopelle 
Punelian ran-nalle.   



 



Matkalla veteraanijuhlaan     

    
Marraskuu 1985. Auton takapenkillä istui mies, jonka elämästä olin lukenut 
kirjasta ja jota olin kuunnellut puhujana sotaveteraanien juh-lassa. Hän oli 
Taisteluosasto E:n komentaja, Kannaksella elokuussa 1941 kuoleman par-
taalle haavoittunut, luotien ja käsikranaatin silpo-ma majuri, kesäkuussa 
1944 eversti, joka oli pysäyttänyt vihollisen suurhyökkäyksen siiranmäessä.  
Takapenkillä oli vuoden 1980 jalka-väenkenraali Adolf Ehrnrooth. 

”Herra kenraali, olette sanonut, että maanpuolustustahto on reservin upsee-
rin perusta.”

”Reserviupseerin tulee tietää, että hän tulee sodan aikana johtamaan toimin-
taa, joka on joidenkin mielestä järjetöntä, Hänen on ennen kaikkea oltava 
henkisesti alaistensa johtaja.”

”Entä naiset?  Mikä on naisten osuus?”

”En ymmärrä, etteikö naisille annettaisi mahdollisuutta maanpuolus-tustyö-
hön rauhan aikana. Kun isänmaa on yhteinen ja sen kohtalo yhteinen, on 
kohtuullista, että naisetkin osallistuisivat siihen. Tällä tavalla he voivat va-
pauttaa miehiä tulilinjoille. Lotat, upseerit, aliup-seerit, miehistö – me olimme 
sodassa yhtä ja samaa joukkoa. Rau-han aikana tarvitaan johtajia ja työn 
suorittajia. Nyt täytyy muistaa, että sota on sellainen työkenttä, ettei johtaja, 
mies tai nainen, valitet-tavasti voi siinä olla pehmeä. Sillä ei pitkälle potkita 
– siinä pitää olla tiukka – joskus kovakin. Mutta kaikkein kovin täytyy olla 
itseään kohtaan, vaatia itseltään eniten. 

Kuulen usein aloitettavan puhe näin: ”Kahden hävityn sodan jälkeen.”

”SE ON TÄYSIN VÄÄRIN.! Se on kuolettava injektio maanpuolustus-väelle. 
Päämäärä on vapauden ja itsemääräämisoikeuden säilyttä-minen Minä ky-
syn, olemmeko itsenäinen valtakunta? Me olemme. Onko Suomen kansalla 
itsemääräämisoikeus kohtaloistaan vapaissa demokraattisissa vaaleissa?  
Meillä on. 

Jalkaväenkenraali  Adolf Ehrnrooth 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



            

    

 


