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Näinä päivinä on kulunut 70 vuotta jatkosodan päättymi-

sestä.  Tarkoituksenani on palata sen ajan tunnelmiin kir-
jeiden välityksellä,  joita isäni kirjoitti rintamalta kotiin.  
Pari vuotta sitten kerroin täällä isän kirjeiden perusteella 

jatkosodan alusta. Nyt oli tunnelma toinen.   
 

Asemasodan aikana isäni oli lomautettuna hoitamassa Lep-
pävirran kappalaisen virkaa. Sotilaspastori Keijo Mäntyvaa-
ra astui uudelleen palvelukseen 12.7.44 Pohjois-Savon suo-

jeluskuntapiirin esikunnassa Kuopiossa ja määrättiin 
Rask.Psto 24:n esikuntaan sotilaspastoriksi. Rask.Psto 24 

kuului VI armeijakunnan 5. Divisioonaan ja sen komentaja-
na oli kesällä 1944 maj P Artto. Heinäkuun puoleenväliin mennessä patteristo oli siir-
tynyt Nietjärven pohjoispuolelle ja tuki JR 44:n joukkoja 15-17.7. torjuntataistelussa 

U-aseman eteläosassa Pitkärannan ja Nietjärven välillä. Elokuussa se osallistui Leme-
tin taisteluihin JR 44 kanssa. Patteristo pysyi Nietjärven alueella sodan loppuun asti. 

Tällöin patteristolla oli kaksi hevosvetoista kanuunapatteria, kummassakin 4 sotasaa-
liina saatua neuvostoliittolaista kevyttä kanuunaa 76 RK 27, sekä moottorivetoinen 
haupitsipatteri, jossa oli 4 suomalaista kevyttä haupitsia 105 H 37, vetokalustona In-

ternational-telaketjutraktorit. 
 

Tässä kuvassa näkyy Rask.Psto 24:n sijainti n. 6 km Nietjärvestä pohjoiseen (merkitty 
punaisella).  Se pysyi alueella sodan loppuun asti.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Vuonna 2000 pystytettiin Aunuksen tien var-
teen Lemetin alueelle ns. Murheen risti sodassa 

kaatuneiden suomalaisten ja venäläisten muis-
toksi. Sen lähellä maastossa on jälkiä varus-
tuksista. Alueella on kartan mukaan ollut Kevyt 

Psto 10.  
 

Nietjärven taistelujen tauottua alueella oli mel-
ko rauhallista. 31.7 isä kirjoittaa: Olin komen-
tajan kanssa kiertämässä yksiköissä. Siellä ta-

pahtui kunniamerkkien jako ja minä pidin har-
taushetken. Illalla olin vielä eräässä toimitus-

jaoksessa pitämässä iltahartauden. Päivä vai-
kutti hyvin pyhäiseltä. Ryssä ei häirinnyt juhli-

amme ja päivän kuluessa kuului vain muutama 
yksittäinen laukaus. 
 

Elokuun alussa hallitus alkoi miettiä erillis-
rauhan teon mahdollisuutta.  4.8.44 Ryti erosi 

tasavallan presidentin tehtävästä ja tilalle tuli 
Marsalkka Mannerheim. Hän nimitti uuden hal-
lituksen, jonka tavoitteena oli saada aikaan 

rauha. Pääministeriksi nimitettiin Antti Hack-
zell. Isä kirjoittaa 9.8.44: 

 
No, nyt on sitten meillä uusi hallitus. Saapa 
sitten nähdä, minkälaisiin toimenpiteisiin se 

ryhtyy. Täällä oli kyllä yleensä odotettu kokoonpanoltaan toisenlaista hallitusta. Mutta 
toivotaan, että tämä on hyvä hallitus tällaisessakin kokoonpanossa. - Asustelen täällä 

talvisodasta kuulussa Lemetin maastossa. Laatokan rantaan on matkaa puolenkym-
mentä kilometriä. 
 

17.8.44 
Mieliala alkaa olla suhteellisen hyvä. Se on erittäin lohduttava asia. Sillä huonosti oli 

kuukausi takaperin asiat. Saa nyt nähdä, miten tilanne meidän maassa ja muualla ke-
hittyy. Kyllä huhumestareilla on töitä. Niitä huhuja leviää tänne asti. Täällä myös jon-
kun verran kuuntelevat Moskovan ja Lontoon suomenkielisiä lähetyksiä ja jotkut herk-

käuskoiset uskovat niihin. Täällä kerrotaan myös, että saksalaiset menevät parhaillaan 
maastamme pois. Siinä ovat jotkut näkevinään merkin rauhan tulosta. Mutta sehän 

voi vain merkitä sitä, että Saksa tarvitsee reservejä itään tai Ranskaan. Ja me saam-
me taas tulla toimeen omin voiminemme.  
 

24.8.44 
Kylläpä nyt alkoivat sotatoimet nopeasti kiihtyä. Mitä tapahtunee nyt, kun Romania 

teki rauhan ja tullee Saksan viholliseksi. Italian kohtalon taisi Romania saada. Tämä 
tapaus kyllä huomattavasti taas vaikeuttaa Saksan sotatoimia. Kyllä minäkin alan olla 
jo sitä mieltä, että vain ihme voi enää pelastaa Saksan. Mutta kyllä kaiken takana sit-

tenkin on Jumalan suunnitelmien toteutuminen. Tuntuu vaan niin raskaalta ajatella, 
että Jumalan tahto olisi se, että Eurooppa joutuu bolshevismin valtaan ja että Suomi 

menettää itsenäisyytensä.  
 



3.9.44 pääministeri Hackzell piti radiossa puheen, jossa hän kertoi tulevasta aselevos-
ta. Sen jälkeen isä kirjoitti:  

 
Tapahtumat ovat alkaneet vyöryä. Ensin Italia, sitten Romania ja Bulgaria ja nyt 
Suomi. Jumala yksin tietää, mitä tästä kaikesta tulee. Olemme epäilemättä kulkemas-

sa raskaita aikoja kohti. Vaikka tulisi rauha, niin mikä rauha se on, kun toisena osa-
puolena on Venäjä. Eihän se lupauksia pidä. Se sekaantuu meidän maan sisäisiin asi-

oihin ja ihmisiä aletaan raahata Venäjälle tai heidät kätketään suuriin joukkohautoihin. 
Ja miten kallis rauha tästä tuleekaan. Eivätkö tuhannet ole kaatuneet aivan turhaan, 
jos Karjala luovutetaan? Kenties ei sittenkään. Mutta masentavalta tuntuu ajatella 

rauhan tuloa, sillä ei siitä voi tulla hyvää rauhaa. Ryssä vaatii liian paljon. Eikö olisi 
ollut parempi jatkaa taistelua Saksan rinnalla ja kuolla kunniallisesti. Minusta tämä on 

asevelimaata kohtaan ikävä teko. Saksa on meitä niin paljon auttanut ja nyt me viit-
taamme sille kintaalla. Ei Amerikka ja Englanti voi meitä auttaa, vaikka niillä olisi ha-

luakin. He ovat antaneet ryssälle liian suuren vapauden. He ovat jättäneet Euroopan 
pienet kansat pulaan. Romanian esimerkki on pelottava. Ei pitäisi meidän lähteä sa-
malle tielle. Jospa meidän hallituksemme tämän ottaisi huomioon. Olemme paljon 

keskustelleet pääministerin puheen johdosta. Puhe oli murheellista kuultavaa. Käsi-
tyksemme mukaan taistelua aivan hyvin voitaisiin jatkaa. Ryssän intressit ovat nyt 

Balkanilla, ei se jouda meidän rintamilla hyökkäämään. Meidän olisi nyt vain voitetta-
va aikaa. Ja ei ole vielä sanottua, etteikö Saksa kykenisi maailmaa yllättämään. No 
niin, meidän on nyt rauhallisesti odotettava, mitä lähipäivät tuovat tullessaan. Jos Ju-

mala on ottanut tapahtumien ohjat käsiinsä. silloinhan ei ole mitään syytä peljätä. 
Tuo, mitä edellä kirjoitin, oli sellaista, mikä välittömästi tuli mieleeni pääministerin 

puheen jälkeen. Ei näet millekään kansalle ole vielä sodasta irrottautuminen onnistu-
nut. Olisiko meillä parempi onni? Jumala meitä armahtakoon. 
 

4.9.44 
Nyt on sitten solmittu aselepo. Tänään klo 7.00 loppuivat vihollisuudet. Rintamalla ei 

kuulu enää laukaustakaan. Näillä kankailla ja korvissa suhisee vain syksyn tuuli. Tais-
telun melske on tauonnut. Erämaa on kietoutunut suureen rauhaan. Tämä tuntuu ih-
meelliseltä. Tuleeko rauha ja vai puhkeavatko taistelut uudelleen. Se nähtäneen parin 

viikon kuluttua, ehkä ennemminkin.  
 

7.9.44 rauhanvaltuuskunta  lähti Moskovaan neuvottelemaan välirauhasta. Isä kirjoitti 
samana päivänä: 
 

Nyt on sitten rauhanvaltuuskunta lähtenyt Moskovaan. Kunpa Jumala olisi lähtenyt 
heidän kanssaan! Jospa Herra pehmittäisi vihollisen kovan mielen, että se antaisi kun-

niallisen rauhan. Ilmeisesti rauha tulee solmituksi viikon, parin kuluessa. Syksyn kulu-
essa pääsemme ilmeisesti kotiin. Ja sitten alkaa toisenlainen taistelu, jossa ei käytetä 
tuliaseita, vaan rakennusaseita ja hengen aseita. Voi alkaa myös entistä ankarampi 

taistelu puutetta vastaan. Mutta kaiken tämän kestäisi, jos vain saisi elää riippumat-
tomassa maassa.  

 
12.9.44 
Ei vaan vieläkään kuulu Moskovasta mitään tietoja. Kyllä sai tuo suursodan kulku ou-

don käänteen. Saksalaisten armeijat tulevat olemaan ainakin lännessä lyötyjä. Tänään 
jo ilmoitettiin, että taisteluja käydään Saksan maaperällä. Ja Venäjä ottaa koko Bal-

kanin, anglosaksit eivät näy voivan sitä estää, jos haluavatkaan. He ovat antaneet 
Venäjälle liian suuren vallan. Heidän sokea Saksan vihansa vie koko Euroopan perika-

toon. Ainakin sellaiselta tällä hetkellä näyttää. Jumala armahtakoon Eurooppaa! 



16.9.44 
Suomalaiset ja saksalaiset ovat taistelleet Suursaaressa. Entiset aseveljet ovat vuo-

dattaneet toistensa verta. Surullista. Mutta syy ei suinkaan ole meidän. Saksalaisten 
katkeruuden toisaalta ymmärtää. Täällä elämä jatkuu entistä menoaan. Huomenna on 
jälleen kenttäjumalanpalvelus. Lisäksi ovat minulle tulleet valistusupseerin tehtävät. 

Koetan niitä parhaan kykyni mukaan hoitaa. 
 

Aseleponeuvottelut olivat raskaat ja pääministeri Hackzell halvaantui kesken neuvot-
telujen. Hänen tilalleen valtuuskunnan johtajaksi lähetettiin ulkoministeri Enckell.  Vä-
lirauha solmittiin 19.9 ja väliaikainen pääministeri von Born piti radiossa puheen ja 

selosti rauhan ehtoja. 
 

21.9.44 joukot olivat alkaneet vetäytyä kohti vanhaa rajaa. Isä kirjoittaa: 
Hidasta murheellista 

vaellusta kohti länttä. 
Raskas välirauha on 
solmittu. Raskaampi, 

kuin mitä osattiin odot-
taa. Tuolla eräässä jal-

kaväen majoituspaikas-
sa miehet nyyhkyttivät 
kuunnellessaan von 

Bornin radiopuhetta. Ja 
yleensäkin Karjalan 

puolen miehet ovat 
suuren murheen vallas-
sa. Ja kenenpä mieli ei 

olisi musta näinä päivi-
nä. Mitä mahtanevat-

kaan sisältää ne 23 
pykälää, jotka sisälty-
vät välirauhan ehtoihin. 

Jospa ne antavat oikeuden viholliselle, pykäliä laajasti tulkiten, sekaantua maamme 
sisäisiin asioihin. Joka tapauksessa olemme nyt tulossa kotia kohti.  

 
Pohjois-Suomen sotaretki on vielä muutamien joukko-osastojen edessä. Kyllä oli mur-
heellista, että saksalaiset paljastivat aseensa kansaamme vastaan. Saksan epätoivoi-

nen asema lienee sen aiheuttanut. Tapahtumat maailmansodassa näyttävät nyt nope-
asti kulkevan loppua kohti. Jospa voittajavallat osaisivat tehdä oikeudenmukaisen 

rauhan. Mutta tuskin he osaavat. Syyskuun 19. päivä puhuu siitä selvää kieltään. Uu-
sien sotien siemen jää itämään väärämielisen rauhan seurauksena. Sehän nähtiin Ver-
saillesin rauhan jälkeen. Jumala suokoon, ettei tulevaisuus muodostuisi meille ja muil-

le Euroopan kansoille liian synkäksi ja toivottomaksi. Ei voi muuta kuin tyynesti odot-
taa tapahtumien kehitystä. 

 
24.9.44 
Tulimme tänään perille tänne pakkorauhan rajalle. Vetäytyminen sujui kohdaltamme 

kaikin puolin hyvin. Hyvässä kunnossa saapuivat miehet ja hevoset rasittavan marssin 
jälkeen perille. Mutta kyllä tämä tulomme tänne oli peräti murheellista. Tiet olivat 

täynnään siirtoväkeä. Koetimme autoillamme auttaa heitä tavaran, viljan ja heinän 
kuljetuksessa. Mutta ihmeellisen toivorikasta tuo siirtoväki oli, joukossa oli luonnolli-

sesti hyvin masentuneitakin. Täällä olemme nyt majoittuneet kylään, missä asuu sivii-



liväkeä. Suurin osa meistä asuu teltoissa, sillä talot ovat täynnä siirtoväkeä. Minä 
asun adjutantin kanssa kansakoulun aika pienessä veistosalissa. Meitä on tässä kaik-

kiaan 5 henkeä. Lattialle laitamme vuoteet, muuta mahdollisuutta ei ole. Täältä on 
matkaa Savonlinnaan noin 50 km, joten en minä enää niin kovin kaukana ole kotoa. 
Päivällä tullessa käväisimme Kuopion läänin puolellakin Kesälahden pitäjässä. 

 
Miten mahtaa kansamme selvitä noista ankarista rauhan ehdoista. Varsinkin taloudel-

liset ehdot ovat ankarat. Kyllä lähivuosina pakosti elintaso laskee. Pääasia olisi, että 
saataisiin rauhassa elää, niin ettei Helsingissä oleva komissioni liiaksi kiristäisi otet-
taan. Radiossa on kuulemma jo ilmoitettu, mitkä poliittiset järjestöt lakkautetaan. Ku-

ten arvata saattaa, AKS ja IKL ovat siinä joukossa. 
 

1.10.44 
Olemme jälleen olleet liikkeessä, joten en ole voinut kirjoittaa. Nyt alamme olla peril-

lä, vaikka tämä päivä kuluu vielä järjestelyissä. Sattui niin mukavasti, että jouduimme 
lopulta erään upseerimme kotiin tänne noin 20 km:n päähän Savonlinnasta.  
 

5.10.44 
Tulin juuri iltahartauden pidosta. Meillä on nyt säännölliset iltahartaudet. Joka neljäs 

ilta minä aina ehdin samaan yksikköön. Muina iltoina pitää iltahartauden vääpeli. Sun-
nuntaiaamuna on kenttäjumalanpalvelus. Tämä aika täällä kuluu nyt kotiinpääsyn aja-
tuksissa. Siviiliväkeä autetaan perunan nostossa ja viljan korjuussa. Tässä talossa 

aloitettiin perunan nosto vasta eilen. Mutta ei se kauan kestä, kun parikymmentä 
miestä on pellolla. Ikävä vain, että sade tekee kiusaa. Kyllä nyt onkin jaksanut sataa. 

Kuukausi on todella nimensä veroinen. Kyllä meillä on nyt hyvä asunto. Nukumme 
vuoteissa ja syömme katetussa pöydässä. Talosta saamme maitoa ja pehmyttä leipää. 
Talossa on sähkövalo, joten iltaisin on tilaisuus lukemiseen. Talon väki on erittäin ys-

tävällistä. Talossa on vanhaemäntä, kaksi kotona olevaa tytärtä ja kaksi poikaa, joista 
toinen on juuri meidän upseereitamme. 

 
9.10.44 
Eilen aamulla klo 9 oli kenttäjumalanpalvelus. Päivän tekstin [Mark. 10: 17-27] joh-

dolla oli niin helppo puhua kotiin lähteville miehille. Ei voi olla parempaa tekstiä mie-
hille näinä aikoina. Kunpa nyt edes muutama mies olisi pysähtynyt Jumalan eteen te-

kemään tiliä elämästään, niin että voisi palata uudistuneena miehenä kotiin.  
 
Patteristo kotiutettiin lopulta Turengissa ja isä pääsi siviiliin 22.11.1944 

 
 

 
 
 

 


