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Mies vei sota-aikana
säkkikuormaa. Po-
Iiisit pitivät tiellä
ratsiaa ja kysyivät
mieheltä, mitä sä-
keissä on. Mies
kuiskasi:

- Kauroja.
Poliisi tulistui ja

sanoi:

- Jos niissä ei ole
muuta tavaraa,
miksi sitten noin
kuiskitte?

Silloin vastasi
mies:

- Ettei vaan he-
vonen kuule.

Veikko Nive:
Hevosten sotasavotta

Hevosmies Hieta-
rannalta kuoli hevo-
nen Prääsän taiste-
lujen aikana. Suuri
sirpale vetäisi kau-
lavaltimon auki, ja
niin Hietarannalle
hyvin rakas Musta
kuoli pätevän avun
puutteessa Yeren-
vuotoon. Haikein
mielin hevosmies
Hietaranta meni il-
lalla pataljoonan
pastorin pitämään
iltahartauteen. Kun
pastori oli puhunut,
aloitti hän virren
jossa ovat mm. sa-
nat "armollas kruu-
naa kaunista". Pa-
Iatessaan seuroista
Hietaranta puhkesi
puhumaan:

Muistoseurat
pidettiin Mustan
muistoksi, oikein
sydämestä otti, kun
veisattiin se hevos-
miesten virsi.

Paavo Kytökorpi:
Hevosten sotasavotta

Talvisodan aikana he-
vosten aiaiat kirioitti-
vat usein aiokkinsa
puolesta kirjeitä hevo-
sen omistaialle. He ker-
toivat, millaisissa tehtä-
vissä polle rintamalla
oli ja miten se voi. Näis-
sä kirieissä tiedusteltiin
myös hevosen nimeä,
jotta hevosta olisi voi-
nut puhutella sen omal-
la nimellään. Hevosen
omistajan nimen ia
osoitteen sai eläinlää-
kintäaliupseerilta. Täl-
laista hevosen puolesta
kirioittaiaa muistettiin
usein hevosen kotoa pa-
ketilla, jossa oli varattu
hevosellekin leipä tai
pari.

Syntymäpitäiästäni
Längelmäeltä oli erään
isohkon talon hevonen
viety sotaan. Poika jou-
tui myös rintamalle ia
kaatui sankarina. Rin-
tamalla talon hevosen
hoitaja otti kirjeitse yh-
teyttä hevosen kotiin,
josta talon tytär aloitti
kirjeenvaihdon tämän
tuntemattoman kuor-
marengin kanssa. So-
dan päätyttyä, kun he-
vosia alettiin palauttaa,
lähti tämä mies henki-
lökohtaisesti palautta-
maan hoitamaansa he-
vosta. Kun talon ainoa
poika oli kaatunut otet-
tiin tämä hevosen hoita-
ja ia tyttären kirjeen-
vaihtokaveri talossa
vastaan kuin oma poi-
ka. Tarina päättyi kuin
hyvät tarinat yleensä,
siihen nimittäin, että
poika sai talon tyttären
ja myötäjäisinä koko
talon.

Risto Virtanen:
Hevosten sotasavotta

o
Pienet, sitkeät hevo-
semme vetivät suu-
ria kumipyöräisiä,
täydessä lastissa ole-
via kärryjä ja tä-
män nähdessään
eräs saksalainen
lauttausupseeri ryh-
tyi syyttämään mei-
tä eläinrääkkäyk-
sestä ja sanoi:

- Minne saakka
on tarkoitus näillä
lampailla kulkea?

Nach Kanda-
lachs.

He näyttivät omia
suuria ardennilais-
hevosiaan, joilla ka-
viokin oli lautasen
kokoinen, mutta ve-
topelit olivat lasten
kärryjen luokkaa ia
mainitsivat:

- Näin sitä Kan-
talahteen mennään!

Tulistuin hieman
ja sanoin:

- Sopiihan muis-
tella, että Saksan
kirkoissa rukoillaan
vieläkin varjelusta
hakkapeliitoista,
jotka näiden mei-
dän hevosten kan-
taisien avulla val-
loittivat koko Sak-
sanmaan.

Hiljenivät hie-
man.

Veli Arrela:
Hevosten sotasavotta
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Kulcsi
luttndhisimruxr

Maanpuolustustehtävissä
toimineet naiset, erityi-
sesti lotat, ovat sotien
jälkeen joutuneet selvän
syrjinnän kohteeksi. Jul-
kisuudessa on heistä esi-
tetty kovin vähän positii-
vista - päinvastoin ovat
eräät kynäilijät katsoneet
sopivaksi tarjota lukijoil-
leen naispuolisiin maan-
puolustajiin liittyviä hal-
pahintaisia sensaatiojut-
tuja.

Naapurissamme Neu-
vostoliitossa ovat asiat
toisin: urhoollinen sani-
täärityttö ja muutkin
naissotilaat ovat saavut-
taneet legendaarisen mai-
neen miesten rinnalla.

Meilläkin olisi korkea
aika tarkistaa käsityksiä.

Lotta Svärd -järjestön
jäsenmäärä oli ennen lak-
kautusta noin 170 000.
Useimmat tähän lukuun
sisältyvistä naisista osal-
listuivat vakavaan ja ko-

vaankin työhön isänmaan
hyväksi hoitaen tavalli-
sesti lisäksi varsinaisen
leipätyönsä, jossa usein
piti kyetä korvaamaan
rintamalla oleva mies.
Kokopäivätyössä maan-
puolustustehtävissä oli
sodan päättyessä noin
20 000 lottaa, joista neli-
sentuhatta lääkintätehtä-
vissä, noin seisemän tu-
hatta muonitustyössä,
vajaa tuhat varushuollos-
sa ja vajaat kahdeksan tu-
hatta ilmavalvonta-,
viestitys-, toimisto- yms.
tehtävissä. Vajaat 300
lottaa menetti näissä so-
dan tehtävissä henkensä
ja sadat jäivät invalideik-
si.

Ellei tätä joukkoa olisi
ollut, olisi heidän tehtä-
viinsä ollut sijoitettava
parisen divisioonaa mie-
hiä! Mistähän tämä väki
olisi otettu? Naisten koti-
seudulla suorittamaa hil-

jaista aherrusta ei olisi
voitu korvata millään
työvoimalla.

Lotat muodostivat
suurimman ryhmän nais-
puolisista maanpuolusta-
jista. Monia muitakin
järjestöjä ja yksittäisiä
työntekijöitä oli samanta-
paisissa tehtävissä. Näi-
den naisten työn arvo on
syytä vihdoinkin tunnus-
taa myös julkisuudessa
rinnastamalla heidät joka
suhteessa 

- 
myös eläk-

keiden osalta 
- 

mig5-
puolisiin sotaveteraanei-
hin.

Valtakunta on heille
velkaa myös näkyvän
muistomerkin monien
muiden rinnalla. Uljas
naisfiguuri jossakin pää-
kaupunkimme näköala-
paikalla kertokoon nais-
temme työstä maan va-
pauden hyväksi! Kuka
tekee aloitteen? Tukijoita
kyllä löytyy.

307



Thulin Typ D oli nimeltään Ruotsissa
lisenssillä rakennettu ranskalainen

Morane Saulnier Parasol. Voimalaite
90 hv Thulin A-moottori, kärkiväli

I I,0 m, pituus 6,5 m, tyhjäpaino 410
kg, huippunopeus l2O km/t. Käytössä

l9l 8.

r{*:
1n 

ll*." \

KELLO YHDENTOISTA AI-
KOIHIN maaliskuun kuuden-
tena l9l8 kuulivat vaasalaiset
läntiseltä taivaalta outoa suri-
naa.

Lentokone!
Tuohon aikaan niitä ei ollut

monikaan nähnyt. Toki venä-
läisillä oli jonkin verran lento-
kalustoa Suomessakin, mutla
se oli sijoittunut etelä- ja lou-
naisrannikon tuntumaan.

(11;a I

§i t.t ri*

O Suomen Ilmavoimien kehitys on
aina ollut enemmän tai vähemmän
improvisoinnin varassa, mikä
tietenkin on johtunut
vaatimattomista määrärahoista - on
ollut ostettava muutama kone
kerrallaan sieltä mistä kulloinkin on
satuttu saamaan. Kotimaisen
teollisuuden on puolestaan ollut
pakko yrittää rakentaa koneita
halvalla ja heikosta materiaalista.
O Kuitenkin pätevät lentäjämme
olivat sotien aikana useimmiten
ylivoimaisia viholliseen nähden ja
saavuttivat merkittäviä tuloksia:
ilmavoimamme pudottivat
jatkosodan aikana yhteensä 1569
vihollisen konetta!
O Tunnettu asiantuntija antaa
alkavassa artikkelisarj assamme
tarkkaa tietoa
lentokonekalustostamme rauhan ja
sodan vuosilta. Eräät kuvista ovat
todellisia harvinaisuuksia.
308
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Nieuport 23-hävittäjiä oli käytössä 2 \
kpl. Lisiiksi omistimme yhden Nieu- Jport 16- ja 3 Nieuport lo-konetta. /
Voimalaite 120 hv l* Rhone 9J, kiir-
kiväli 8,05 m, pituus 5,68 m, tyhjä-
pairo 374 kg, huippunopeus 177
km/t. Käytössä 1918-20.

kiirkiväli 16,0 m, pituus 9,0 m, tyhjä-
paino 106O kg, huippunopeus ll0
km/t. Käytössä l9l8-22.

Friedrichshafen FF 4lA oli ensim- \
mäinen 2-moottorinen kone Suomes- J
sa. Tyyppi oli hyvin harvinainen, sitä /
lienee rakennettu ainoastaan 9 kpl.
Voimalaite 2x 150 hv Benz Itr, kåirki-
väli 21,96 m, piruus 13,27 m, tyhjä-
paino 230O kg ja huippunopeus 120
km/t. Käytössä l9l8-23.

Fokker D.VII hankki kannuksensa \
ensimmäisen maailmansodan näyttä- J
möillä. Voimalaite l60 hv Mercedes /
D.III, kiirkiväli 8,90 m, piruus 6,95
m, tyhjäpaino 680 kg, huippunopeus
188 km/t. Käylössä 1919-24.

Breguet XIV A-2-koneita rakennettiin \
Ran-skassa n. 80O0 kpl. Voimalaire ]
3fi) hv Fiat A.l2bis, kärkivä.li 14,36 /
m, pituus 9,0 m, tyhjäpaino 1020 kg,
huippunopeus 180 km/t. Käytössä
1919-27.

IVL A.22-merkinnällä tunnettiin Suo- I
messa rakennettu saksalainen Hansa- ]
Brandenburg W.33, runavallisemmin /
Hansa. Voimalaite 300 hv Fiat A. 12-
bis, kiirkiväli 15,85 m, pituus ll,l0
m, tyhjäpaino l40.2kg, huippunopeus
158 km^. Käytössä 1922-36.

RUOTSI
ALOITTAA
Vaasaan saapunut Morane-
Saulnier Parasol-korte oli
ruotsalaisen Thulin-tehtaan li-
senssillä rakentama. Sen oli
lahjoittanut Suomen armeijal-
le Erik von Rosen, joka Nils
Kindbergin ohjaaman koneen
mukana saapui luovuttamaan
sen suomalaisille.

Koneen siipiin oli maalattu
v. Rosenin onnenmerkki, sini-
nen hakaristi, josta sitten tuli-
kin ilmavoimiemme kansalli-
suustunnus aina kevääseen
1945, jolloin se yleisen haka-
ristivihan vimmassa vaihdet-
tiin sinivalkoiseen kokardiin.

Epäonni esti ensimmäisen
Suomeen lahjoitetun koneen
saapumasta perille ensimmäi-
senä. N.A.B . 9 Albatro*tyyp-
pinen kaksitaso oli matkalla
Haaparannasta Vaasaan jo
helmikuun lopulla, mutta
moottorivika pakotti sen jää-
mään Pietarsaareen.

Ruotsi näyttelikin ilma-
aseemme alkuaikoina kalusto.
hankinnoissa merkittävää
osaa. Morane-koneita saatiin
vielä toinenkin. Albatrosit li-
sääntyivät kahdella 2-paikkai-
sella ja yhdellä l-paikkaisella.
Thulin LA-koulukone saatiin
toukokuussa 1918. Lisenssi-
valmisteinen Curtiss SN/ olisi
ollut ensimmäinen 2-mootto'
risemme, mutta se katosi tulo-
matkalla Ahvenanmerellä.

SOTASAALISTA
Kokonaan oman lukunsa
muodostivat sotasaaliskoneet,
joita otettiin käyttöön kahdek-
saa eri tyyppiä. Venäläisten
omia konetyyppejä edustivat
Stetini*lentoveneet, joita oli
kolmea laatua. Loput olivat
ranskalaista alkuperää, osit-
tain lisenssillä rakennettuja.
Maailmansodan näyttiimöillä
tunnetuiksi tulleita Nieuport-
koneita sisältyi koneluette-
loomme kolmea eri mallia.
Spad S.VIf ei sekään ollut
tuntematon hävittäjä. Stetinin
M-16 oli alkujaan ranskalai-
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nen Farman, johon Venäjällä
oli tehty joitakin muunnoksia.
Lukumääräisesti eniten oli
Stetinin M-9tiedustelukonei-
ta.

Ruotsalaiskoneissa ei ollut
aseistusta lainkaan. Osa sota-
saaliskoneista oli varustettu
konekivääreillä ja pommiri-
pustimilla. Näitä ei kuiten-
kaan tiedetä käytetyn: sen si-
jaan kokeiltiin pommitusta si-
ten, että tähystäjä pudotteli
kevyitä pommeja yli laidan!
Tiedustelulennot muodostivat
kuitenkin tärkeimmän osan
koneiden käytöstä. Toinen
tärkeä tehtävä oli luonnolli-
sesti koulutus.

Ilma-aseen tulo muiden
aselajien rinnalle oli meilläkin
tosiasia.

APUA SAKSASTA
JA RANSKASTA
Oli luonnollista, että konehan-
kinnoissa käännyttiin myös
saksalaisten puoleen. Vuonna
l9l8 ehdittiin lisätä uuden
aselajimme kalustokirjavuutta
kuudella saksalaistyypillä. Jo
maaliskuun lopulla saapui
kaksi D.F. W. CV-tiedustelu-
konetta. Vuoden loppuun
mennessä saatiin vielä Fried-
richshafer*tiedustelu- ja kou-
lukoneita, pari Rumpler 68-
hävittäjää, yksi Rumpler C.
VIII-tiedustelukone sekä to-
dellinen harvinaisuus, 2-
moottorinen Friedrichshafen
FF. 4 I A-meritoimintakone.

Viimeiset saksalaiskoneet
saatiin maahan niin myöhään
kuin syksyllä 1919. Kyseessä
oli kaksi Albatros-tiedustelu-
konetta sekä kolme Fokker
D. YII-häviträjää. tuon ajan
huippuluokkaa.

Tätä ennen oli jo ehditty
tehdä lentokonekauppoja
myös Ranskan kanssa. Vuon-
na l9l9 maassamme vieraillut
majuri Etiennen johtama soti-
lasvaltuuskunta jätti hallituk-
sellemme muistion, jonka
seurauksena suoritcttiin useita
merkittäviä lentokonehankin-
toja tästä maasta. Breguet
XIV-nraatiedustelukc»re oli
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I Gourdou-l:seune 2lC oli ranska.lai-

I nen hävittäjä vuodelta I918. voima-

\ laite 180 hv Hispano-Suiza Ab. k?irki-
väli 9.62 m. piruus 6,63 m, tyhjäpai-
no 644 kg, huippunopeus 180 kmn.
Käytössä 1923-31.

/ Caudron C.6O oli ranskalaista alkupe-
I rää oleva koulukone. Voimalaire 130

\ tw Cl"rg",98, kärkiväli 10,24 m, pi-' 
ruus 9.52 m, tyhjäpaino 505 kg, huip-
punopeus 150 km^. Käytössä 1923-
36.

/ IVL C.VI.25-hävittäjän prototyyppi
I valmistui 1925. Voimalaite l60 hv

\ Siemens-Halske 3A. kärkiväli 9,5 m,
pituus 6,9 m, tyhjäpaino 656 kg,
huippunopeus 210 km^. Käylössä
1925.

lsl

W'ffiffi.*ii,,fiffi

t lYLD.27 Haukka II-hävittäjiä raken-

I nettiin kaksi kappalerta, mina sarja-

t valmistukseen ei päästy. Voimalaite
'480 h, Cnome & Rhone Jupiter lV'

kärkiväli 9,6 m, pituus 6,7 m, tyhjä-
paino l0l4 kg, huiPPunoPeus 24O

km/t. Käytössä 1928-30.

r Sääski II oli ensimmäinen kotimainen
I sariavalmistettu tyyppi. Voimalaire

I tZÖ tw Siemens-Halske Sh 12. kärki-
väli 9,9 m, pituus 7,4 m. tyhjäpaino
609 kg, huippunoperrs 145 mk/t.
Käytössä 1928-43.

t't
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llmauoimiemme...
niistä onnistuneimpia. Kone
oli monikäyttöinen ja omasi
hyvät lento-ominaisuudet.
Kun viimeiset niistä poistet-
tiin käytöstä 1927 muutamien
lentoaika lähenteli 500 tuntia!
Tätä on silloisissa oloissa pi-
dettävä hyvänä saavutuksena.

George s Levl.lentoveneistä
ei sensijaan voi sanoa samaa.
Kun kolmessa onnettomuu-
dessa oli menetetty seitsemän
miestä sitä alettiin pitää vaa-
rallisena. "lrntävän ruumis-
arkun" nimen saanut tyyppi
poistettiin 1o 1923.

Italian hallituskin mieli
päästä osingoille Skandina-
vian lentokonekaupoista.
Syyskuussa I9l9 lahjoitettiin
Suomeen Savoia S.9lentove-
ne. Tupakkatehtailija Christi-
desin lahjavaroilla ostettiin
vielä kaksi konetta lisää. Koti-
matkalla kaikki tuhoutuivat
Sveitsin Alpeilla 7.9. 20 kol-

men suomalaisen ja yhden ita-
lialaisen saadessa surmansa.
Tätä päivää vietetään Ilmavoi-
mien vainajien muistopäivä-
nä.

1920-LUVUN
HANKINNAT
Ranskalaiskauden satoa olivat
Caudron G.Salkeiskouluko-
ne, jota Tutankhamonitsi kut-
suttiin, Spad S.jzlharjoitus-
hävittäjä sekä 2-moottorinen
Caudron G.4, joka silrtyi
Lento-Osakeyhtiöltä Ilmavoi-
mille velan panltina. Toinen
tuolloisista lentoylrtiöistärn-

me, Suomen Ilmailuliikenne
Oy, luovutti Ilmavoimille
kaksi L. V.G. C V/-konettaan
vähän myöhemmin.

Marraskuun alussa 1922
vieteniin Santahaminassa
suurta juhlaa: kysymyksessä
oli ensimmäisen kotimaassa
rakennelun IVL A. 22-koneen
vihkiminen. Tyyppi oli saksa-
faisen Hansa Brandenburg
W.33koneen parannettu pai-
nos, jonka Suomenlinnaan pe-
rustettu Ilmailuvoimien [rn-
tokonetehdas oli ottanut tuo-
tantoonsa. Hansoja rakennet-
tiin kaikkiaan 122 kpl, mikä
on vieläkin suurin kotimaassa
rakennettu moottorikonesarja

- 
ja todennäköisesti sellaise-

na pysyykin. Koneista kaksi
myytiin Latviaan. Tyyppi
muodosti ilma-aseemme run-
gon useiden vuosien ajan.

HÄVITTÄJIÄ
HALVALLA!
Tähän mennessä oli Suomeen
saatu ainoastaan kourallinen
hävittäjä-nimikkeen alle sopi-
via koneita. Vuonna 1923
hankittiin maahan kolme eri
tyyppistä hävittäjäkonetta ver-
tailevia kokeita varten. Nämä
olivat Gourdou-Leseurre
2|C.1, Martinsyde F.4 Buz-
zard ja Fokker D. 10. Tässä
Ranska-Englant i-Hollanti-
kolmimaaottelussa veti Rans-
ka pisimmän korren. Päällim-
mäisenä syynä lienee ollut sa-
ma mikä on sanellut konehan-
kintoia monesli myöhemmin-

kin: halpa hinta. Niinpä "Gur-
duja" hankittiin parikymmen-
tä kappaletta.

Buzzard oli kuitenkin hyvä
kakkonen. Niitä ostettiin Eng-
lannin ylijäämävarastoista l4
kpl lisää vielä niin myöhään
kuin 1927.

Vanhenevien Tutankhamo-
nien tilalle oli hankittava uutta
alkeiskoulutuskalustoa. Sel-
laiseksi valittiin saman teh-
taan tyyppi C.@. 30 konetta
ostettiin Ranskasta ja 34 ra-
kennettiin lisenssillä. Kolme
C audron C. S9konetta hankit-
tiin jatkokoulutusta silmällä-
pitäen.

Kotimaiseen Ientokoneen-
suunnitteluunkin alettiin kiin-
ninää huomiota jo 2O-luvun
alussa. Insinööri B. Adaridi
suunnitteli heikkomoottoriko-
neen (12 hv Salmson), loka
rakennettiin Santahaminan Il-
mailutelakalla I923. Ilmailu-

Kaikkein surullisin luku ko-
nehankintojen historiassa kir-
joitettiin kuitenkin vuonna
1926. Tuolloin saapuivat
maahan hollantilaiset Koolho-
ven F.K.3l-koneet, joita oli
tilattu 8 kpl. Suomalainen val-
tuuskunta oli ihastunut tyyp-
piin Pariisin ilmailunäyttelys-
sä 1924. Tämän piti olla
eräänlainen yleiskone, joka
voitiin varustaa kolmella eri
siipityypillä tehtävän mukaan.
Suomalaisten koelentäjien
kielteisistä lausunnoista huoli-
matta koneet ostettiin. Se
osoittautui täysin epäonnistu-
neeksi rakenteeltaan ja lento-
ominaisuuksiltaan. Kaiken
kukkuraksi tilattiin vielä nel-
jän koneen sarja omalta teh-
taaltamme.

ENSIMMÄINEN
VANERIHAUKKA
Yrilyksiä kotimaisen hävittä-

til
'-# -r,,*.

Blackburn Ripon llF-yhteisaoimintalonetta käyteuiin pyörillä, suksilla ja
kellukkeilla. Voimalaite 480 hv Gnome & Rhone Jupiter VI, kiirkiväli 14,2 m,
piruus I 1,57 m, tyhjäpaino I897 kg, huippunopeus 218 km/t. Käytössä 1929-
44.

Junkers K.43-yhteistoimintakonetta rakennettiin lisenssillä Limhamissa,
Ruorsissa. Voimalaire 480 hv Gnome & Rhone Jupiter VI, kiirkiviili l7,76 m,
pituus 10,27 m, tyhjäpaino l6OO kg, huippunopeus 247 km/t. Käytössä 1930-

voimien kntokonetehtaan
puolella valmistui seuraavana
keväänä insinööri K.W. Ber-
gerin kokopuurakenteinen hä-
vittäjä 1. V.L. C.24. Tätä seu-
rasi vuotta myöhemmin
I.V.L. C.V1.25.

Kumpikaan tyyppi ei täyttä-
nyt odotuksia. 16O hevosvoi-
maa ei sentään riittänyt hävit-
täjäkoneeseen enää 20-luvul-
la!

Ranskalaiskauden päätteek-
si ostettiin vielä puoli tusinaa
Morane-Saulnier MS.5Ghar-
joituskonetta. Tyyppi ei ollut
paras mahdollinen jatkokoulu-
tukseen, sillä se ei soveltunut
taitolentoon.

jätyypin luomiseksi jatkettiin.
Vuonna 1927 nousi ilmaan
uusi prototyyppi, I.V.L. D.26
Haukka f. Rungon vanerinen
kuorirakenne oli uutta maail-
massa. Parannettu painos,
Haukka .I1, valmistui seuraa-
vana vuonna. Tyyppiä pidet-
tiin kehityskelpoisena, mutta
vaaka kallistui kuitenkin eng-
lantilaisen Closter Camecoc-
kin puolelle. Kahden Englan-
nista ostetun koneen annettua
lupaavia näynöjä hankittiin
omalle tehtaallemme 15 ko-
neen lisenssi.

Lukuisista yksittäisistä il-
mavoimillemme hankituista
tyyppinsä edustajista ajoittu-
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vat puheena olevaan ajanjak-
soon kotimainen 4-paikkainen
I.V.L. K.1 Kurki,joka oli tar-
koitettu koulu- ja matkustaja-
koneeksi, englantilainet Avro
504K-koulukone sekä ranska-
lainen Po t e z 25 A-2-tiedu stelu-
kone.

Onnistuneempiakin hankin-
toja oli toki tulossa. 7927 saa-
tiin maahan 8 tshekkiläistä
Aero A- I l-tiedustelukonetta,
joita pari vuotta myöhemmin
seurasi 16 sarnan tehtaan
A. 3 2-yhteistoimintakonetta.
Ensimmäisen Fokker C. V-ko-
neen hankinta tapahtui vuonna
1927, mttta 13 lisäkoneen ti-
laus tehtiin vasta 1934. Talvi-
sodan aikana lahjoitettiin
Ruotsista kolme tämän tyyp-
pistä konetta ja välirauhan ai-
kana internoitiin kaksi norja-
laista Suomeen paennutta ko-
netta. Tyypillä lennettiin sota-
lentoja vielä jatkosodan alus-
sa-

KOTIMAINEN
SARJA
Ensimmäinen kotimaisen ko-
netyypin sarja tilattiin Valtion
I-entokonetehtaalta vuonna
1929. Kyseessä oli Sääski
koulukone, jonka suunnitte-
lusta vastasivat K.W. Berger
ja A. Järvinen. Prototyyppi
oli valmistunut E. Nymanin
konepajalta kevättalvella
1928. Ilmavoimat osti sen
seuraavana kesänä kokeiluko-
neeksi. Tällä välin oli Sääski
Oy tilannut 4 siviilikonetta
VL:ltä, mikä helpotti llma-
voimien tilauksen toimittamis-
ta. Kaikkiaan 33 Sääski-konet-
ta rakennettiin sotilaskäyt-
töön.

Sääsken kilpailija oli mai-
neikas englantilainen de Ha-
villand Moth. VL rakensi niitä
kaksikin sarjaa, yhteensä 19
kappaletta Ilmavoimille. Li-
säksi ostettiin tai saatiin lah-
joituksena neljä siviilikonetta.
Mothin ja Sääsken avulla pe-
lastuttiin 30-luvun alussa
uhanneesta harjoituskonepu-
lasta.
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/l-etov S.218 A-4 Smolik oli tshekki-

Itain.n koulukone, joita oli Ilmavoi-

\milla 4l kpl. Voimalaite I5O hv Bra-
mo Sh l4A, kiirkiväli 10,0O m, Piruus
6,31 m, tyhjäpaino 615 kg, huippuno-
peus 154 km/t. Käytössä 1930--45.

2O-luvun lopulla alettiin et-
siä nykyaikaisempaa kalustoa
merilentoasemillemme. Eng-
lannista ostettiin Blackburn
Ripon ll-tyyppinen kone sekä
valmistuslisenssi, jonka turvin
VL rakensi 26 koneen sarjan
vv. 1930-34. Tämä mahta-
vankokoinen yksimoottorinen
2-taso osoittautui varsin moni-
käyttöiseksi. Talvisodassa sil-
lä suoritettiin runsaasti tiedus-
telulentoja sekä yöllisiä häi-
rintäpommituksia. Jatkoso-
dassakin se vielä osallistui
mm. lähitiedusteluun, laiva-
saattueiden suojaamiseen, su-
kellusvenetiedusteluun ja haa-
voiltuneiden evakuointiin.

KEHITYSTÄ 1930.
LUVULLA
Erittäin monipuolinen kone-
tyyppi oli saksalainen lunkers
W-34, jollainen ostettiin
vuonna 1930. Seuraavana
vuonna hankittiin sen sotilas-
muunnosta, K-43, puoli tusi-
naa. Tämän 6-paikkaisen ko-
kometallisen alatason käynö-

alue ulottui ilmakuvauksesta
pommituslentoihin. Näiden
väliin mahtuvat sellaiset toi-
minnat kuin huolto- ja sai-
raankuljetukset, maalihinauk-
set ja sissilennot, koulutusteh-
tävistä puhumattakaan. Talvi-
sodassa tyyppi osallistui poh-
joisrintaman torjuntataistelui-
hin tiedustelu- ja pommitus-
koneena. Jatkosodan pääteh-
tävät muodostuivat kuljetuk-
sista - tavaraa rintamalle,
haavoittuneita takaisin. Koko
sodan ajan osa koneista osal-
listui sissien kuljetukseen ja
huoltoon. Vielä vuonna 1944
hankittiin viisi "Pikku-Jun-
nua" saksalaisilta.

Vuonna 1929 oli Tshekko-
slovakiasta saatu kokeiltavak-
si Letov S 218 Smolik-tyyppi-
nen alkeiskoulukone. Seuraa-
vana vuonna se ostettiin ja
tyyppiä tilattiin lisää sekä ko-
timaastaan että Valtion Lento-
konetehtaalta, joka rakensi 3

sarjaa vv. 1933-36. Smoli-
kin kilpailijana esiintyi koti-
mainen VL Paarma, jonka
prototyyppi valmistui 1931.
Vertailevissa kokeissa se jäi

I VL Tuisku-harioituskone on juuri rul-

I lut peruskor.lulk."rt, velj. Karhu-

\ mäen lentokonetehtaalta. Voimalaite'2t5 
hv Armstrong Siddeley Lynx IV,

kärkiväli 12,10 m, piruus 9,35 m,
tyhjäpaino lO20 kg, huippunopeus
200 km/t. Käytössä 1935---48.

/ Fokker C.X-syöksypommittajan en-
I simmäinen kotimaassa rakennettu

\ Lappate uutuuttaan kiiltäviinä. Voi-' 
malaite 83O hv Bristol Pegasus X)O,
kiirkiväli 12,0 m, piruus 8,3 m, tyhjä-
paino l89O kg, huippunopeus 321

km/t.

auttamattomasti toiseksi eikä
lisätilausta tehty.

Paarmaa paremmin onnistui
kotimainen meritiedustelu- ja
kevyt pommituskone VL E.
i0 Kotka. Prototyyppi luovu-
tettiin Ilmavoimille 1931 ja
vielä samana vuonna valmis-
tui viiden koneen sarja Kotka
I/-koneita. Sotien aikana
tyyppi toimi maalihinaus- ja
harjoituskoneena.

YLINEN
ALOITTAA
Kaikki kotimaassa suunnitel-
Iut koneet olivat olleet koko-
naan puuta. Vuonna 1933
nousi siivilleen diplomi-insi-
nööri A. Ylisen ensimmäinen
työ, Tuisku-harioituskone.
Tämän runko oli hitsattua te-
räsputkea.

Tyyppi vaikutti alun alkaen
onnistuneelta, kunnes tammi-
kuussa 1934 tapahtui katastro-
fi: koelentäjä U. E. Mäkelän
suorittaessa rajasyöksykoetta
koneen siivistö hajosi voimak-
kaan värähtelyilmiön seurauk-



llmauoimiemme...
sena. Ohjaajan oli turvaudut-
tava laskuvarjoon.

Tämä oli paha kolaus koko
lentokoneteoll isuudellemme.
Onneksi Ylinen sai suorittaa
uudet laskelmat, joiden perus-
teella vika pystyttiin eliminoi-
maan. Vuoteen 1939 mennes-
sä rakennettiin 30 Tuiskua li-
sää. Nämä osoittautuivat omi-
naisuuksiltaan erittäin hyvik-
si.

Kun kotimaisen hävittäjä-
tyypin kehittäminen ei ottanut
onnistuakseen ja Gamectrckit
alkoivat ikääntyä, oli jälleen
ryhdyttävä valintoihin. Näi-
den tuloksena saapui maahan
17 Bristol Bulldog IVA-hävit-
täjää vuoden 1935 alussa.

Kone omasi hyvät lento-
ominaisuudet, mutta 2-tasona
se oli auttamattoman hidas jo
talvisodan taivaalla. Sodan
alussa näillä koneilla osallis-
tuttiin pommihyökkäysten tor-
juntaan ja myöhemmin maa-
taisteluihin. Ruotsista saatiin
lahjoituksena kaksi vähän
vanhempaa mallia ollutta
Bulldogia.

Kun vihollispommittajat
löivät kirkkaasti Bulldogin
nopeudessa, se siirrettiin pian
koulutuskeskuksiin harjoitus-
kalustoksi.

Ilmavoimilla ei ollut 2-
moottorista lentokonetta yli
l0 vuoteen kunnes tämä puute
poistui kolmen Avro Ansonin
saavuttua maahan 1936. Ko-
neet hankittiin lähinnä 2-
moottorikoulutusta varten,
mutta niitä käytettiin jonkin
verran myös yhteys- ja kulje-
tustehtävissä.

POMMIKONEITA
Pommituskaluston puutetta ol i
ryhdytty torjumaan jo v.
1934, jolloin alettiin valmis-
tella Fokker C.X-syöksypom-
mittajan tilausta. Hollannista
tuotiin neljä konetta vuoden
1936 lopulla. Jo tätä ennen oli
hankittu lisenssi tyypin val-
mistamiseksi omalla tehtaal-
lamme; 30 konetta saatiin val-
miiksi 1938 ja vielä 5 lisää
1942.

Kone oli 2-tasoinen ja siksi

hidas, mutta erikoisen luja ra-
kenteeltaan. Se kesti pysty-
syöksyn 6OO km/t 

- 
tämä oli-

kin oiva keino irtaantua ahdis-
televista hävittäjistä. "Frans-
Kallen" tärkeimmät rehtäväl
syöksypommituksen lisäksi
olivat tiedustelu, tykistön tu-
lenjohto sekä kaukopartioiden
huoltolennot.

Tuiskun jälkeen A. Ylinen
paneutui alkeiskoulukoneen
suunnitteluun. Smolikille oli
saatava seuraaja hyvissä
a1oin. Viimu I valmistui vuo-
den 1935 lopulla.

Ilmavoimien omista vaati-
muksista johtuen koneesta tuli
liian leijamainen. Pienin pa-
ranteluin aikaansaatu Viima II
oli sen sijaan lento-ominai-
suuksiltaan erittäin hyvä. Nii-
tä valmistui kaikkiaan 23 kpl.
Tyypillä annettiin paljon mit-
tarilentokoulutusta. Sodan ai-
kana sitä käytettiin myös yh-
teystehtävissä.

Ansoneilla annettu 2-moot-
torikoulutus alkoi kantaa he-

delmää vuonna 1937, jolloin
alettiin saada maahan edellise-
nä vuonna tilattuja Bristol
B le nh ei m /-pommituskoneita.

Tyyppi oli tuolloin erittäin
ajanmukainen. Se pystyi saa-
vuttamaan 5000 metrin kor-
keudessa 450 km tuntinopeu-
den ja nousemaan 80OO met-
riin, mitä eivät kaikki palve-
luskäytössä olleet hävittäjät-
kään tehneet. Valtion Lento-
kt,netehtaalta tilattiin ensim-
nräinen sarja 1938, mutta se
valmistui vasta 1941. Talviso-

dan aikana saatiin ostetuksi l2
pitkänokkaista Blenheim IV-
konetta ja saman verran lyhyt-
nokkaisia. Blenheimien koko'
naislukumäärä nousi 97 ko-
neeseen viimeisten valmis-
tuessa Tampereelta 1944.

"Pelti-Heikki" osoittautui
sangen haavoittuvaksi, lähin-
nä avuttoman torjunta-aseis-
tuksensa vuoksi. Talvisodan
aikana menetettiin 12 Blen-
heimiä eri syistä 

- 
yksi jäi jo

r VL Viima ll-koulukone Kuorevedellä
I svksvllä 1942. Voimalaite 150 hv

\ firu*o Sh t4, kiirkiviiti 9,20 m, pi-
' tuus 7,35 m, tyhjäpaino 540 kg, huip

punopeus 185 km/t. Käytössä 1937-
58.

Ensimmäiset Blenheimit hoiteli
Suomeen silloinen kapteeni Armas
Eskola

t Bristol Blcnhcim I-koncita Schipho-
I lissa. Hollannissa. matkalla Suoåccn

t r"raiu 1938. voimalaitc 2x84o hv
' Bristol Mercury VItr, kärkiviili 17,15

m, pituus 12,17 m, tyhjäpaino 414O
kg, huippunopeus 420 km/t. Käytössä
1937-57.

tulomatkalla Pohjanmereen.
Jatkosodan poistot olivat 47
konetta.

Blenheim muodosti joka ta-
pauksessa pommituskalus-
tomme rungon vielä jatkoso-
dassakin. Pommitustehtävien
lisäksi sillä suoritettiin monia
muitakin töitä, joista on eri-
koisesti mainittava ilmavalo-
kuvaus.

JATKUU
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O Suomi oli maailman lehdistön
mielenkiinnon kohteena ensimmäisen
kerran talvisodan aikana, jolloin
koko maailma halusi tietää, miksi
pieni kansa ei tuhoutunutkaan
suurvallan hyökkäyksen
tulimyrskyyn.
O Toisen kerran tulivat suurten
lehtien kirjeenvaihtajat Suomeen
syksyllä 1944 katsomaan,
selviämmekö vielä rauhastakin.ARMAND LOHIKOSKI



VIIMEINEN NAYTOS toisen
maailmansodan kammottavas-
sa murhenäytelmässä oli alka-
nut. Pariisi oli antautunut ja
Puna-armeija tunkeutunut
Varsovaan. Kaikilla rintamilla
saksalaiset oli pakotettu yhä
ahtaammalle. Romania irroit-
tautui sodasta joutuen kuiten-
kin kääntämään aseensa natse-
ja vastaan. Bulgariakin oli
pyrkimässä rauhaan. Maail-
malla sanomalehdet kirjoitte-
livat palstamäärin suurista rat-
kaisutaisteluista niin itä- kuin
länsirintamalla. Suurten otsi-
koiden lomaan mahtui joku-
nen perätön uutisankkakin:
ranskalaiset patriotit murhan-
neet Maurice Chevalierin nat-
sisympatioista epäiltynä.

Suomessa sensijaan Viljo
Heinon kympin maailmanen-
nätysjuoksu oli näkyvämmällä
sijalla kuin selostukset rinta-
matilanteesta Suomen ja Neu-
vostoliiton epätasaiseksi käy-
neessä jatkosodassa. Suomi
oli kypsymässä Romanian ja
Bulgarian tavoin laskemaan
aseensa.

TULI LAKKAA
SOTATOIMET maarune
osalta päättyi v at 4.9. 1944 kel-
lo 8.0O, mutta ennen kuin sa-
na meni perille joka korsuun
ja poteroon oli vielä monen
pojan vuodatettava vertaan so-
dan jumalan alttarille. Tulen
lopettamista odoteltaessa poh-
diskeltiin sotimisen mielettö-
myyttä: vaikka "Tuli seis"-
kelloaika on sovittu ja tiedos-
sa, niin mikä hinku on laukoa
isoja ja pieniä pyssyjä ihan
viime sekunneille ja jokunen
paukku vielä kiellon päälle-
kin! Eikö siinä paljastu sodan
syvin olemus - on kysymys
tappamisesta tappamisen
vuoksi, vietti, joka rauhan
päivinä saa tyydytyksensä
tyhjien pullojen sinkoamisesta
jääkiekkokaukaloon tai isojen
herrojen villisianmetsästyk-
sestä, jolloin riistaa kaadetaan
hurmioituneena paljon yli
oman tarpeen.

Suomi oli siis nyt vuorol-
laan päässyt kansainvälisen
huomion valokeilaan, ja maa-
hamme tulvahti tuotapikaa ko-
vinta ja karaistuneinta laatua

oleva sotakirjeenvaihtajien
kirjava joukko. Kaverit ma-
joittuivat Hotelli Kämpiin
Helsingissä ja sen kyllä huo-
masi! Pyhäkoulu-tunnelma oli
kaukana, kun Salomoninsaar-
ten, Tunisian, Casablancan,
Länsivallin ja monen monet
muut taistelutantereet kolun-
neet lehtimiehet valtasivat
Kämpin tilat ja alkoivat syör
tää liivintaskukirjoituskonei-
siinsa uutisjuttua sellaisille
maailmanlehdille kuin TIME,
LIFE, CHICAGO DAILY
NEWS. ASSOCIATED
PRESS, LONDON DAILY
TELEGRAPH, NEWS
CHRONICLE Ja DAILY
MAIL. National Broadcasting
Companyn (NBC) kirjeen-
vaihtaja puhui uutiskerrotta-
vansa suoraan mikrofoniin
miljoonille amerikkalaisille
kuuntelijoille. Uutisten sävy
oli laidasta laitaan erittäin
myötämielistä lyötyä maatam-
me kohtaan, mutta Dagens
Nyheterin kirjeenvaihtajan
suulla varoitettiin, että täst-
edes Suomen ainoa tulevai-
suuden politiikka on yhteistyö
Neuvostoliiton kanssa.

Kun Suomen irroittautumi-
nen sodasta ja välirauhan
maallemme raskaat ehdot
väestönsiirtoineen, Porkkalan
alueen evakuointineen ja ma-
teriaalikorvauksineen oli ka-
luttu puhtaaksi kuin koiran luu
kirjeenvaihtajat jäivät pyörit-
telemään peukaloitaan ja ih-
mettelemään, eikö heidän
lainkaan anneta läheltä seura-
ta, miten Suomi tulee selviy-
tymään aikaisemmista natsi-
aseveljistään - 5uern6l6ists1-
han piti määräaikaan mennes-
sä riisua aseista maahan jää-
neet saksalaiset joukot ja luo-
vuttaa heidät Neuvostoliitolle.
Natseilla ei kuitenkaan näyttä-
nyt olevan aikomustakaan an-
tautua tai perääntyä maamme
alueelta sovinnolla. Päinvas-
toin he ottivat haltuunsa Poh-
jois-Suomen Oulujokea myö-
ten. Helsinkiin alkoi kantau-
tua viestejä saksalaisten mää-
rätietoisista tuhotöistä Hyryn-
salmella, Suomussalmella ja
Kuusamossa. Helsingin Sano-
mat kirjoitti 18.9.:

"On tyrmistyttöviiö, ettö sota-
voimat, jotka ovat maamme
alueella olleet esittiiviniiiin
auttajan osaa, ryhtyvöt raaka-
maisesti tuhoamaan turvatto-
mia korpikyliii..."

LEHDISTO
HERMOSTUU
KÄI\PISSÄ majaileva lehti-
miesporukka oli kuin tulisilla
hiilillä. "Pohjoisessa tapah-
tuu, mutta täällä meitä pidä-
tellään pimennossa! Miksi?"
Vastausta odoteltaessa tupak-
kaa ja Martell Extraa kului
ylen runsaasti. Jokunen kir-
jeenvaihtaja suunnitteli jo läh-
töä maasta paremmille uutis-
apajille. Pistäydyttiin ajanku-
Iuksi leffassakin katsomassa

Kristina Söderbaumia "Lum-
peenkukassa", jota esitettiin
viidettätoista perättäistä teat-
teriviikkoa. Amerikkalaiset ja
englantilaiset elokuvathan oli-
vat tuolloin vielä pannassa.

Vihdoin herroille lehtimie-
hille ilmoitettiin Valtion Tie-
dotuslaitoksen (VTL) pressi-
huoneessa, että matka pohjoi-
selle sotanäyttämölle järjes-
tyy. Retkueen suomalaisiksi
vetäjiksi määrättiin Suomen
Olympiakomitean sihteeri
Lauri Miettinen ja tämän kir-
joittaja. Amerikansuomalaise-
na ja rintamalta kotiutettuna
siviilitoimeeni Yleisradiossa
sain tehtäväkseni toimia
NBC:n miehen radiolähetys-
ten järjestäjänä.

Asusteittensa puolesta tal-
visodanaikaista nostomiesre-

Saksalarset cl akuoivat
haavoittuneilaan suomalaisin konstein

Tornionjokisuulla palaa
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vohkaa muistutti se lehtimies-
katras, joka lauantaina syys-
kuun viimeisen päivän iltana
työntyi Kämpin ovesta ulos
sotavalaistulle sateen kostutta-
malle Espalle. Pohjoisen olo-
suhteita ajatellen oli haalittu
jos jonkinlaista päällepanta-
vaa: LlFE-lehden kuuluisa so-
tavalokuvaaja Eliot Elisolon
oli löytänyt päähänsä karva-
reuhkan a la Davy Crockett.
DAILY MAILin Walter Farr
oli vetänyt housunlahkeittensa
päälle "jatsarit", mutta muu-
ten mies oli kovin englantilai-
nen Eden-hattu päässään. De-
nis Weaver, NEWS CHRO-
NICLE -lehden tunnettu po-
liittinen kolumnisti, pyörähte-
li jalkakäytävällä väljässä
päällystakissa, jonka alta nä-
kyivät suomalaisen tykistö-
kapteenin punaraidalliset hou-
sut. NBC:n Björn Björnson,
islantilaissyntyinen Minneso-
tan kävijä, oli päättänyt uhma-
ta Pohjolan viimat ja tuiskut
hattupäisenä ja kevyet puoli-
kengät jalassa. DAILY TE-
LEGRAPH oli lähettänyt
maahamme Ossian Gouldin-
gin, joka nyt marssi sateessa
yli torin rautatieasemalle yl-
lään pelkästään valkoinen
paksu kaulusvillapaita. Nat
Barrows Chicagosta oli kuin
kuntolenkille lähdössä. AS-
SOCIATED PRESS -uutistoi-
miston Robert Sturdevant, Tl-
ME-lehden vuosia Venäjällä
tavallisena työläisenä elänyt
Iohn Scott, sveitsiläinen Max
Mehlem ja ruotsalaisen sosia-
listisen ulkoministerin Sand-
lerin poika eivät olleet keksi-
neet omien kuteittensa jatkok-
si muuta kuin suuret suden-
nahkarukkaset ja mustat kor-
valaput!

POHJOISEEN
JUNA puuskutti pohjoista
kohden, mutta ei suinkaan mi-
tään pikajunan vauhtia. Sak-
salaiset olivat räjäyttäneet Ou-
lun-Kontiomäen rataosan
sillat, joten edessämme oli
vallan tavaton ruuhkautuma:
oli pohjoiseen menev!ä sota-
tarvikekuljetuksia ja pohjoi-
sesta tulevia evakkojunia.
Björnsonin ja tämän kirjoitta-
jan oli jättäydynävä muusta
seurueesta Kokkolassa, sillä

TlME-lehden kirjeenvaihtaja John Scott (vas.) keskustelee venäläisen lehtiruiehen Vasili Karjaginin kanssa

NBC:n radionkuuntelijoitten
oli saatava 2 minuutin 15 se-
kunnin pituinen uutislähetyk-
sensä. Muun joukon jyskyt-
täessä kohti Oulua kymmeni-
sen tuntia aikataulusta jäljessä
istui Mr. Björnson Kokkolan
kaupungintalon suuressa salis-
sa edessään lakikirjan päälle
asetettu mikrofoni ja kutsui
New Yorkia. Samaan aikaan
rapakon toisella puolella ar-
violta l0-15 miljoonaa
NBC:n radionkuuntelijaa se-
laili kärsimättömänä sotakart-
tojaan ja tuskaili, jotta missä
pirussa se sellainen Kokkola
on!

Oulussa lehtimiesten innos-
tukselta katkaistiin nopeasti
siivet. Retkikunnan johtajina
meillä Miettisen kanssa ei ol-
lut muuta vaihtoehtoa kuin
noudattaa määräyksiä ja syöt-
tää ja juottaa kirjeenvaihtajat
ja sitten kuskata heidät autoil-
la tutustumaan saksalaisten
hävitystyöhön - Oulun ym-
päristön rikki räjäytettyihin
siltoihin. Siihen mennessä
natsit olivat maassamme jo tu-
honneet 132 siltaa.
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"Tähänkö tämä tutustumi-
nen pohjoiseen sotanäyttä-
möönne rajoittuu?" kyselivät
lehtimiehet epäilevinä.
"Olemmeko matkanneet
maailman suurilta sotanäyttä-
möiltä tänne Suomen peru-
koille kirjoittaaksemme luki-
joillemme vain joistakin rä-
jäytetyistä pikku silloista?!"
Denis Weaver puhui kaikkien
puolesta todeten, että he ovat
arnrnattinsa osaavia työläisiä,
joiden on saatava kirjoittaa
siitä, miten suomalaiset ajavat
entiset aseveljensä h-tiin. "Si-
tä eivät riitä kuvaamaan
maukkaat päivälliset, ruoka-
ryypyt eivätkä poltetut aidan-
seipäät! "

Tornion kaappaus oli sitten
se kipinä, joka räjäytti ruuti-
tynnyrin. Nyt sotakirjeenvaih-
tajat olivat pitelemättömissä!
He halusivat välttämätrömästi
saada haistaa ruudin kiiryä ja
olihan se loppujen lopuksi
heille suotava sen jälkeen kun
kaikille yhteisesti ja jokaiselle
erikseen oli tehty selväksi ris-
kin suuruus ja Suomen valtion
heidän turvallisuudestaan tun-
tema raskas vastuu.

Sunnuntaina 1.10. oli suo-
ritettu yllätysmaihinnousu
Röyttään ja aloitettu Tornion
valtaus saksalaisten vielä pi-
täessä hallussaan Kemiä.
Muistelmissaan Mannerheim
laskee Tornion valtauksen
kenraalimajuri Aaro Pajarin
johtajankyvyn ansioksi. Mai-
hinnousuajatuksen takana oli
kuitenkin pohjoisen rintaman
komentaja jääkärikenraali-
luutnantti Hjalmar Siilasvuo
ja varsinaisen kaappauksen
suunnitteli ja toteutti majuri
Thure Larjo alaisineen.

TORNION
ROYTTÄÄN
ASIANMUKAISET vaivalla
hankitut luvat mukanamme
lehtimiesretkikunta starttasi
pikku jännityksen merkeissä
tiistaita vasten yöllä niinikään
kohti Röytän satamaa. Meri-
matka pienellä luotsilaivalla
sujui kommelluksitta ja Röy-
tästä päästiin jopa junalla ajaa
kolistelemaan itse Tornion
kaupunkiin.

Tornio oli jo suomalaisten
käsissä, joskin Yhteislyseossa

ja Lipon talossa saksalaiset
yhä puolustautuivat sitkeästi
ja peräänantamattomasti. Ase-
malta Suensaareen johtava sil-
ta oli ehyenä, mutta sillan al-
kupäässä viruva kuollut jyke-
vätekoinen Gruppenfiihrer oli
meille ensimmäinen merkki
siitä, että nyt oltiin tosi sodas-
sa mukana. Pahinta tulitusta
metsikköön pakosalle pinkais-
seita kaupunkilaisia palaili jo
rauhoittuneena takaisin ja
eräskin eukko äkkäsi maan-
tienojassa tutun hahmon:
"Jestas sentään! Toihan on
meidän suutari. Ottaan am-
muttu!" - Saksalainen, joka
oli ystävystynyt paikallisen
väestön kanssa ja suoritellut
suutarinhommia.

Taistelutoimien ollessa
Torniossa juuri kuolleessa pis-
teessä lehtimiehet halusivat
pian päästä jatkamaan matkaa
Kemin suuntaan everstiluut-
nantti Wolf H. Halstin ko-
mentopaikkaan. Sitä ennen
kuitenkin käytiin kättelemässä
kenraaleja Siilasvuo ja Pajari.
Viimemainitun huonokuuloi-
suus ällistytti kirjeenvaihtajia.
"Eihän se kuule edes omaa
äänlään, saati sitten kranaat-
tien ujellusta!"

HALSTI LUO
TUNNELMAA!
HALSTIN komentopaikassa
alkoi vihdoin olla sitä porukan
niin kovasti kaipaamaa "tun-
nelmaa".

Nautittiin yhteinen lounas
ulkosalla pitkän pöydän ääres-
sä kranaattien vonkuessa il-
massa ja konekiväärien yl-
tyessä tavantakaa räkättämään
kalmannauruaan. Lusikka va-
vahti yhden ja toisen kädessä,
kun oikein ikävästi räiskähti.
Halsti piirteli ryhmysauval-
laan hiekkaan tilanneselostus-
ta, kun Björn Björnson sai
päähänsä kysyä, voitaisikohan
saman tien pistäytyä ihan
edessä. Halsti silmäili huvittu-
neena tuota puolikengissä ole-
vaa hieman toista jalkaansa
ontuvaa sankaria, joka oli val-
mis lähtemään linjaan huopa-
hattu päässä ja kylmästä siner-
tävät kädet kauhtuneen ulste-
rin sivutaskuihin työnnettyi-
nä.

"Hyvä on, herrat!" myön-

tyi Halsti, kohotti ryhmysau-
vansa ja osoitti pienen aukion
yli metsikköön johtavaa
maantienpätkää. "Tuosta kun
menette tulette suomalaiselle
kranaatinheitinpatterille ja
olette noin 6O0 metrin päässä
saksalaisesta, jolla on siellä
asemissa panssarivaunu. "

Lauri Miettinen oli jäänyt
pois kyydistä jo Torniossa, jo-
ten asepukuisena reservin
luutnanttina otin johtaakseni
halukkaat aukion yli fritsien
nenän alle.

Lähdimme liikkeelle jonos-
sa. Minun jäljessäni ontui
Björnson. Sitten seurasivat ly-
hyin välein Ossian Goulding,
Nat Barrows, Max Mehlem,
Sandlerin poika ja Life'n valo-
kuvaaja Eliot Elisofon. Muut
jänistivät ja katsoivat viisaim-
maksi pysytellä Halstin sii-
pien suojassa.

Olimme puolivälissä aukio.
ta, kun saksalaiset avasivat
kk-tulen. Yli menee, oli hil-
jainen toteamukseni.

Mutta takanani syntyi lii-
kenä! Myöhemmin oli Life-
lehden sivuilla mainioita ku-
via juuri tästä hetkestä. Eliso-
fon oli heittäytynyt välittö-
mästi ojaan ja vastannut sak-
salaisten tuleen laukaisemalla
oman Contaxinsa. Tuloksena
oli kuva, missä tämän kirjoit
taja marssii ensimrnäisenä lä-
hes pystypäisenä, seuraavana
Björnson nostamassa takin-
kaulusta korvalehtien suojaksi

ja loput sitten eri vaiheissa
maahan menossa. Sandlerin
poikaa ei kuvassa näy, mutta
niinpä hiin oli jo ennättänyt vi-
listää takaisin Halstin komen-
topaikalle.

"TK.MIEHIÄ,
PERKELE!"
KUUDEN MIEHEN lössim-
me pääsi onnellisesti linjaan,
missä Suomen pojat olivat ti-
kahtua nauruun saadessaan
vieraakseen moisen siviilipo-
rukan. "Teekoo-miehiä, per-
kele!" tuumivat pojat, mutta
myönsivät sitten auliisti, että
luontoa se kysyy tulla eteen
noin hepposesti varustautunei-
na. "Ettei se Halsti edes anta-
nut pottaa pään suojaksi!"To-
tuuden nimessä on sanottava,
että nuori Sandler oli ainoa,
joka oli ottanut tarjotun kypä-
rän, mutta eipä se nostanut hä-
nen rohkeuttaan.

L-ehtimiehet pyysivät patte-
rin pojilta pientä suosionosoi-
tusta, tuli-iskua, sotakirjeen-
vaihtajien viimeisenä terveh-
dyksenä vihatuille fritseille.
Pojat varoittivat, että paluu-
postissa tulevat vastaterveiset
aikasytytteisten it-kranaattien
muodossa, mutta lehtimiehet
eivät halunneet luopua tuu-
masta. Sakemannit siis saivat
terveisensä ja retkueemme läh-
ti välittömästi hipsimään takai-
sin Halstin komentopaikalle.

Jalkaväkirykmentti ll nousee maihin Tornion Röyttåiiin l.l0.l94/.
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Maantie ei enää tuntunut
turvalliselta paluutieltä, joten
lähdimme tallustelemaan puo-
Iikuivan suon yli.

Korohoron pojat tunsivat
"pappenheimarinsa": suora-
suuntauksella ammuttuja it-
kranaatteja ujelsi jo ilmassa ja
räjähteli päittemme päällä. Jo-
ka mies oli tiiviisti turpeessa
kiinni ilman eri käskyä ja kun
tilanne oli ohi kerättiin sirpa-
leita ihan käden ulottuvilta so-
tamuistoksi. Tämä oli sotaa!
Karaistuneet lehtimiehet tote-
sivat innoissaan, että aivan
näin silmätysten kuoleman
kanssa he eivät olleet päässeet
suuremmillakaan sotanäyttä-
möillä. Vasta nyt selkeni, että
miehet olivat kaiken aikaa ha-
keneet juuri tämän päivän ta-
paista omakohtaisesti elettyä
sotakokemusta päänahaksi
kuuluisaan sotakirjeenvaihta-
jan vyöhönsä. Pitihän heillä
olla lapsille ja lastenlapsille
ihan ikiomaa kerrottavaa so-
dasta! Mutta olivatkohan he
loppuun asti ajatelleet sitä, et-
tä kuula ottaa yhtä kipeää pie-
nen Suomen sotanäyttämöllä
kuin vaikkapa Siegfriedlinjal-
la.

Torstaina 4.10. palattiin ta-
kaisin Tornioon ja Röyttään.
Oli kiire päästä Ouluun ja kir-
joituskoneen ääreen antamaan
maailmalle silminnäkijätodis-
tus entisten aseveljien keski-
näisestä välienselvittelystä.
Ne kirjeenvaihtajat, jotka oli-
vat Halstin komentopaikassa
hieman jänistäneet, olivat
luonnollisesti kateellisia san-
karikollegoilleen, mutta vielä
oli tuleva heidänkin vuoronsa
katsoa kuolemaa silmästä sil-
mään. Sitä vaan ei kukaan
vielä tällä hetkellä edes aavis-
tanut.

STUKAT ISKEVÄT!
RÖYTÄN satamalaiturin
päässä oleva luotsilaivamme
oli saanut seurakseen suuren
rahtilaivan Hesperuksen, joka
oli tuonut pohjoiselle sota-
näyttämölle miehistö- ja am-
mustäydennystä. Pitkä avo-
vaunujono ratapenkereellä lai-
turin päästä mantereelle oli
täyttymässä suomalaisista so-
tilaista. Samanaikaisesti his-
sattiin Hesperuksen uumeniin
niputtain kaatuneita suoma-

JR ll:n komentaja everstiluutnantti W

laisvainajia. Sodan irvokkuur
ta - täydennysmiesten ja oi-
kosääristen hiljainen ohimars-
si.

Life'n poikamaisen eläväi-
nen Elisofon hääri jo kameroi-
neen, mutta jättikin sitten
äkisti kuvaamisen sikseen.
Viisi askelta verisiin riekalei-
siin ja irvisteleviin jähmennei-
siin katseisiin oli Eliotille nyt
liian lyhyt välimatka sotaan.
Hän sulki Contaxin kanto-
laukkuun ja kyyneleet silmis-
sä tunnusti: "Minä en kuvilla-
ni tekisi kunniaa noille kaik-
kensa uhranneille pojille. "

Taivaalle oli ilmaantunut
kuusi lentokonetta kahdessa
kolmen koneen muodostel-
massa. Kaukana takana räpi-
köi yksinäinen seitsemäs ko-
ne. Varjostettiin silmiä ja tuu-
mailtiin, että siinä taitaa len-
tää koko Suomen lentokalus-
to. Satamassa rauhoituttiin,
sillä omat lentäjäthän siellä
varmaan olivat menossa osal-
taan höykyttämään fritsejä.

Mutta sitten tapahtui ilmas-
sa pahaenteinen manööveri:
koneet asettuivat jonoon.

"Nyt on piru irti!" huusin
lähinnä seisoville Björnsonille
ja Gouldingille. "Suojautu-
kaa!" Sen jälkeen hyppäsin
jollekin laatikolle ja karjuin

Halsli (vas.) antaa käskyä Torniossa

Suomalaiset etenevät Torniossa

keuhkojeni voimalla: "Saksa-
laisia syöksypommittajia!"
Koetin osoitella yleisessä häli-
nässä omilleni sopivia suojau-
tumispaikkoja, joita ei puisen
laiturin päässä liiemmälti ol-
lut. Olin taaskin yksin vas-
tuussa ulkolaisista lehtimie-
histä, sillä Miettinen oli nyt-
kin jossakin muualla mutta ei
paimennettaviensa luona.

Johtokone oli jo kaartumas-
sa syöksyyn, kun itse hyppä-
sin laiturin reunalta alas ma-
kasiinirakennuksen ja laiturin
väliseen ahtaaseen maapohjai-
seen solanteeseen, missä
useimmat meikäläisistä kyy-
ristelivät ruostuneiden ankku-
rien ja vaijerinpätkien seassa.

Kierähdin suoraan Nat Bar-
rowsin niskaan.

Koneen ulvonta kiihtyy re-
piväksi. Kuuluu huutoja. Il-
rnassa vonkuu ja vinkuu.

Odotan.
Nyt! Valtava humahdus, jo-

ka kirjaimellisesti nyhtää jo-
kaisen ajatuksen päästä. Pak-
sua sinapinkeltaista savua.
Sirpaleitten rapinaa.

Ajatukset alkavat palailla
pääkoppaan kuin säikähtyneet
kaniinit. Vaimo ja vuoden
ikäinen poika käväisevät ta-
junnassa, kun taas kuuluu
moottorin pirullinen vedättä-
minen ja samassa humahtaa.
Ajatukset lähtevät jälleen kä-
pälämäkeen, mutta ennätän
kuitenkin käsittää, että maka-
siinin kulma on hajallaan ja
tulessa. Me kääriydymme en-
tistä paksumpaan myrkynkel-
taiseen savuun, joka salpaa
hengityksen. Vasta myöhem-
min huomaan, että ilmanpaine

on ryöpytellyt meitä niin, että
Barrowsin kanssa olemme
vaihtaneet paikkaa - hän on
nyt vuorostaan poikittain mi-
nun päälläni!

HENKIIN
SENTÄÄN JAÄTIIN
STUKA-HYÖKKÄYS on täI-
tä erää ohi. Koneet loittonevat
mantereen suuntaan. Lehti-
miehet kömpivät yksi toisensa
jälkeen jalkeille tomuisina ja
päästään pyörällä. Nat Bar-
rows valittaa vzfss6ns2 - si-
säinen verenvuoto. Elisofon
on saanut aivotärähdyksen.
Minulla on oikeanpuoleisessa
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lonkassa lautasenkokoinen
mustelma. Nuori Sandler tun-
nustaa ensimmäisen kerran
elämässään rukoilleensa Ju-
malaa. Max Mehlem löytyy
luotsilaivamme keittiön nur-
kasta, missä hän on kyyröttä-
nyt rikkasanko päässä ja peru-
nankuoria olkapäillä.

"Tämä kypärä oli hyvään
tarpeeseen", virnistelee Max
jo vapautuneesti. "Katsokaa
itse, ikkunat ovat säpäleinä ja
laivan savupiippu tulitettu ko-
nekiväärillä seulaksi ! "

Vasta tällöin tulin ajatel-
Ieeksi, että sataman turvana ei
ollut minkäänlaista ilmator-
juntaa. Siinä me olimme ol-
leet kuin herkkupala tarjotti-
mella kaikki 

- 
kuuluisa kan-

sainvälinen lehtimiesjoukko,
avoimiin rautatievaunuihin
ahdettu suomalainen täyden-
nysmiehistö, luotsilaivamme
ja Hesperus vielä purkamatto-
mine ammuslasteineen!

Emme jääneet odottamaan
syöksypommittajien uusinta-
esitystä, joka olikin tulossa,
vaan höyrysimme luotsilaival-
lamme Röytän satamasta suo-
raan Ruotsin alueveden puo-
lelle. Me laiturin päässä olleet
olimme selvinneet hengissä,
mutta minkälaista jälkeä oli
syntynyt täyteen ahdetulla ra-
tapenkereellä? Se jäi lehtimie-
hiltä omakohtaisesti toteamat-
ta, sillä mereltä suunnistimme
vähitellen kohti Oulua.

Kansainvälisen lehtimies-
joukon tehtävä Suomessa al-
koi olla lopuillaan. Uutisnäl-
käinen maailma sai viimeiset
luotettavat omakohtaisilla ko-
kemuksilla höystetyt kuvauk-

set Suomen vapautumisesta
Natsi-Saksan asevoimista.
Eikä kertomatta jäänyt se, että
olosuhteet olivat tehneet suo-
malaisista natsisaksalaisten
aseveljiä, mutta ei toki sydän-
ystäviä.

JÄLKITUNNELMIA
PISTEEKSI tälle sotamuistel-
malle kannattaa lainata muu-
tamia kohtia Björn Björnsonin
rämän kirjoiftajalle lähettä-
mästä lämminhenkisestä kir-
jeestä, joka on päivätty Tuk-
holmassa 24.1O.1944 ja kuu-
luu suomennettuna näin:

" H uo limatt a s ak salai s t en k e n-
ties liiankin liimpimistii tervei-
sistii Torniossa minä nautin

lyhyestii oleskelustani Suo-
messt. Pidön Suomen kansas-
ta ja tarkoitan nimen
otna^n suomalaisista _ ja
olen kiitollinen heille osctkseni
tulleesta ystiivällisyydestii.
Erityisesti olen kiitollinen Si-
nulle ja vaimollesi.

Tapuan pöivittiiin useim-
mul Suomessu olleista gtjista
ja monet heistii liiheuäviit Si-
nulle terveisensä.

Nat Barrows potee vielii
vammaansa saaden jatkuvasti
hoitoa. Muuten miten Sinun
kipusi jaksaa? l-oivon ettti
olet jo täysin kunnossa. Eliot
ElisoJon sai pahan aivotäriih-
dyksen. hän on työkyvyrtömii-
nii ainakin kuukauden, on viil-
tettät'ii mielenliikutuksia, ei
ryyppyjö ja muutenkin kiiyt-

tiiydvttävii ihmisiksi. Kuvitte-
le, miten vaikeaa se on hiinel-
le!"

Tätä kirjoittaessani yli 30
vu()tta kertomieni tapausten
jälkeen en tiedä noiden lehti-
miestcn nryölremmistä vai-
heista juuri mitään. Ainoa
varma tietoni koskee Nat Bar-
rowsia, jonka kanssa kylki
kyljessä Röytän satamalaitu-
rin nokalla jännäsimme kohta-
Ioamme saksalaisten syöksy-
pommittajien iskiessä. Nat
Barrows oli ollut matkalla
Delhiin reittikoneessa, joka
tuntemattomasta syystä syök-
syi vuorenseinämään Himala-
jalla ja tuhoutui matkustaji-
neen. !
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Heti Viipurin valtauk-
sen jälkeen alkoi kuu-
meinen työ: Karjalan
pääkaupunki piti saada
nopeasti asuttavaan
kuntoon! Johtoon astui
jälleen maiuri ja kau-
punginjohtaja Arno
Tuurna apulaisenaan
mm. insinöörikapteeni
Erkki Aalto - 

ja näi-
den miesten johdolla al-
koi tapahtua.

Yiipurilaiset palasi-
vat kuin muuttolinnut
ja kaduilla kaikuvat
iloiset tervehdykset:

- Siekii oot tullu ta-
kasi!

o

VIIPURIN valtauksen ja Vii-
purinlahden ylityksen jälkeen
yksikkömme eteni Sommeen

- Porlammin motin selvitte-
lyn sekä Kaislahden ja Rokka-
lanjoen taistelujen päätyttyä
pitkin Länsi-Kannaksen ranta-
tietä Mesterjärvelle ja Inoon
saakka. Varsinainen hyök-
käysvaihe oli päättynyt.

Tuona aikana tuli yksikköi-
hin tiedusteluja eri alojen am-
mattimiehistä, joita tarvittiin
Viipurissa aloitettaviin kor-
jaus- ja huoltotöihin. Sain am-
mattini perusteella siirron Vii-
purin Rakennuspiiriin, joka
oli valtauksen jälkeen perus-
tettu katujen, siltojen, raken-
nusten ym. laitosten ja laittei-

JoLohan sinne päasrsi l Kaupungin.;ohtaja A. 'luurna rähysrää Vripurra
Keihäsniemestä

den saattamiseksi toiminta-
kuntoon. Samanlaiset toimin-
tayksiköt perustettiin Käkisal-
men ja Sortavalan kaupunkei-
hin.

Viipuri oli Sotilashallinto-
piirin alaisena, jonka päällik-
könä toimi majuri Arno Tuur-
na. Rakennuspiirin päällikkö-
nä oli insinöörikapteeni Erkti
Aalto, myöhemmin insinööri
.Marni Suurpäii.

Viipurin Rakennuspiiri, jo-
ka kuului linnoitusjoukkojen
alaisuuteen ja käsitti henkilö-
Iuvultaan n. 1500 henkeä,
muodostettiin eri yksiköistä
komennetuista sotilaista, etu-
päässä Kannaksella taistelleis-
ta insinööreistä, rakennusmes-
tareista, putki-, sähkö-, puhe-
lin-, kirves- ja muista raken-
nusalan miehistä ja työnjoh-
dosta. Joukossa oli myös joi-
takin arkkitehteja. Reservi-
Iäisten lisäksi oli joukossa
runsaasti työvelvollisia eri
puolilta Suomea sekä työval-
miusnaisia, jotka hoitivat
mm. rakennusten siivoustyöt.

Kiireellisimpiä töitä oli al-
kuun luonnollisesti saada sil-
lat ja kadut ajokuntoon, sillä
kuljetukset Kannaksella ole-
ville joukoille suoritettiin suu-
relta osalta Viipurin kautta.
Pioneerit tarkkailivat ja tutki-
vat kadut ja rakennukset ja
poistivat miinat.

Kadut ja sillat saatiin väliai-
kaisesti liikennöitävään kun-
toon hyvin nopeasti. Sotavan-
keja oli kaikenlaatuisissa töis-
sä suurimmillaan noin 150O-
2500 miestä. Sommeen motis-
ta saatuja hevosia ja autoja oli
käytettävissä jonkin verran.

Räjähdyksiä tapahtui vielä
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Sotilaista vanhemmat ikä-
luokat siirtyivät siviilipalve-
lukseen kaupungin palkkalis-
toille jatkamaan entistä työ-
tään. Vanhempia ikäluokkia
kotiutettiin silloin muutenkin.
Nuoremmat jäivät edelleenkin
Sotilashallintopiirin alaisuu-
teen.

Keväällä 1942 alkoi liike-
elämäkin vilkastua: kauppoja
avattiin, ravintoloita oli toi-
minnassa, sanomalehtikin il-
mestyi. Sotateatteri oli aloitta-
nut jo talvella Antero Suonion
johdolla esittäen mm. Jäiikä-
rin morsianta ja Hymyn maa-
ta. Kesällä pidettiin teatterie-
sityksiä Havin valleilla ole-
vassa kesäteatterissa.

Viipuri, vaikka sijaitsikin
sotatoimialueella, oli tuona ai-
kana suhteellisen rauhallinen
kaupunki - 

pommiruksia oli
harvoin ja nekin osuivat me-
reen tai kaupungin laitaosiin.
Asukkaita oli vuoden lopulla
jo 20000-30000, jolloin
usein kadulla kuuli viipurilais-
ten toisiaan tavatessaan sano-
van:

- Ai - siekii oot tullu ta-
krrsi ! t-l

' i;":

;:;
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Kaikki Viipurin vaaralliset kirjat oli
koottu ryöreään torniin!

jonkin aikaa valtauksen jäl-
keenkin ja kaduilta löytyi täy-
tekynän mallisia, avattaessa
räjähtäviä "kyniä", sekä
myös nelipiikkisiä "siilejä",
joista aina oli yksi piikki ylös-
päin ajoneuvojen kumien puh-
kaisemiseen.

Viipuria suojeli näihin ai-
koihin yötä päivää Säkkijär-
ven polkkaa lähettävä suoma-
lainen radioasema, joka esti
vihollisen radiolla ohjatut mii-
nat räjähtämästä purkamisen
aikana.

Pyöreä torni oli kokonaan
kirjoja täynnä. Insinöörit las-
kivat, että jos lähellekin olisi
pudonnut pommi, olisivat
kaikki välipohjarakenteet sor-
tuneet. Kirjat siirrettiin no-
peasti eri paikkoihin tornista.

Talvi oli lähestymässä. Lo-
kakuun alkupäivinä satoi lun-
ta, joka jäi pysyväksi. Putki-
miehet, joita oli noin 60, mää-
rättiin tyhjentämään vähiten
vaurioituneiden rakennusten
vesi- ja lämpöjohdot. Tämä
toimenpide ehdittiin suorittaa
juuri ennen pakkasten tuloa,
joten vesi- ja putkistovahingot
jäivät aivan vähäisiksi. Säh-
kömiehet saivat vähän kerral-
laan sähköä rakennuksiin kii-
reellisyysjärjestyksessä. Sota-
sairaala saatiin nopeasti toi-
mintakuntoon. Puhelimet toi-
mivat armeijan puhelinjärjes-
telmällä. Rajatoimiston lotat

324

Viipurin tuomiokirkko

huolehtivat muonituksesta en-
sin Sorvalissa ja myöhemmin
kaupungin teatteritalossa.

Rakennusten valmistuessa
asuttavaan kuntoon viipurilai-
sia alkoi palata takaisin koti-
kaupunkiinsa. Paluulupa
myönnettiin ensisijaisesti niil-
le, joiden virka tai toimi oli
tarpeen kaupungin hallintoko-
neistossa, myöhemmin muil-
lekin sitä mukaa kuin majoi-
tusmahdollisuuksia ja muita
edellytyksiä oli.

Elintarviketilanne oli var-
sinkin talvella kireä, mutta
kun rakennuspiiriin perustet-
tiin kalastusosasto, alkoi ruo-

SA-kuva

kapuolikin parantua. Osas-
toon kuului etupäässä Uuraan
ja Koiviston kalastajia ja heil-
lä oli käytettävissään tiettä-
västi silloisen Suomen suurin
nuotta, jonka pituus oli 500 m
ja korkeus 30 m. Silakkasaa-
liit olivat joskus hyvinkin run-
saat, joten osa niistä lähetet-
tiin eri puolilla Kannasta ole-
ville työvelvollisille ja jouk-
ko-osastoille.

Keväällä 1942 Viipurin ra-
kennuspiiri lakkauteniin ja
henkilökunta siirrettiin Soti-
lashallintopiirissä olleen ra-
kennusviraston yhteyteen, jo-
ka siirtyi kaupungin siviilihal-
lintoon.

t{islm

Sitä se veto saa aikaan. Kuten
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpö
tuntuu miellyttävältä. Juuri
siksi Theranyl tekee niin hy-
vää. Sen kauan kestävä läm-
pövaikutus pehmentää
lihakset.

Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa
on myös kipua lievittävää ai-
netta (trometamolsalicy-
laattia).

Theranyl ci ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdes
Medisan, Uppsala
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Sairas junasla sotasairaalaan

SI|TASAINAALASSA
Sotasairaala oli kovia kokeneelle rintamamiehelle aivan uusi elämys: lämmintä,
puhtaat vaatteet, säännöllinen hyvä ruoka ja 

- 
ennen kaikkea! 

- 
naisväkeä

huolehtimassa hoidosta! Mitäpd muuta voi toivoa, iot vain haavat paranivat
hyvin.

Sotasairaaloidenkin joukossa oli tietenkin muita parempia 
- 

oikeita helmiä!
Kirjoittaja näyttää päässeen tällaisen hoiviin.

SYYSKUUN 17. päivän viimeisinä iltatunteina v l94l
pysähtyi Nokian asemalle sairasjuna, joka oli aloirtanur
matkansa Karjalan Kannakselta edellisen päivän ilta-
puolella. Tama juna ei suinkaan ollut ensimmäinen No-
kialle saapunut sairasiuna, eika m1'öskään viimeinen.
Tapaus on mainittu tässä vain siksi, että rässä junassa

saapuneiden potilaiden joukossa oli myös tämän rarinan
kirjoittaja.

Nokialle sijoitettu sotasairaala oli tilapäissairaalaksi
tavartoman suuri . Sen sijoituspaikkoina olivar jatko-
koulu, seuratalo Kerhola, lastentarha ja Koskenmäen
kansakoulu. Minkaanlaisra sairaaloille ominaista laitos-
maisuutta ei näihin paikkoihin ollut pesiyrynyr aina-
kaan vielä edellämainittur-rn päivamaaraan mennessä.
Sairaalan päiväpukuun pukeutuneet porilaar liikkuivar
melko vapaasti ulkona, pistäytyivätpä joskus kar-rppalan
keskustassakin, kainalosauvojen varass,r hyppivät poti-
laat pitivät I kerroksen pirkällä käy'tävällä juoksukilpai-
luita jne. Kaikenlaiset kepposet ja kujeet kuuluivat jo-

kapäiväiseen elämänmenoon ja nauru kajahteli.
Tällainen elämänmyönteinen ilmapiiri oli tietenkin

tärkeä tekijä potilaiden parantumista ajatellen. Mutra
miten se oli saanut alkunsa? Suurin ansio tästä langen-
nee sairaalan ylihoitajattarena toimineelle Anna Tel-
meelle, joka rauhallisella, äidillisellä olemuksellaan
sekä kaikkien parasra rarkoittavilla toimenpiteillään loi
sairaalaan lairosmaisuudesra vapaan, kodikkaan ja ldm-
minhenkisen ilmapiirin.

KOKO NOKIAN KAUPPALAN ASIA
Mr.rtta myös Nokian kauppalan siviiliväestö vaikutti

asiaan omalla erikoisella tavallaan. Voidaan perustellus-
ti väirtää, että koko Nokia oli ottanut Sotasairaala 56:n
omakseen, sen ymmärrerriin kuuluvan nokialaiseen elä-
mänmenoon yhtenä niin tärkeänä tekijänä, että jokaisen

nokialaisen oli runnertava siitä jonkinlaisra osavastuuta.
Tämä ilmeni mm siten, että joka kerran, kun uusi sai-
rasjuna saapui Nokialle, pistäytyivät usear kauppalan



isät, äidit ja tyttäret tervehdyskäynnillä sairaalassa.

Hoitajattarilta he saivat rietoonsa l-reikoinpien potilai-
den sijoituspaikat, ottivat heidät eräänlaisiksi nimikko-
potilaikseen ja kävivät silloin tällöin heirä katsomassa.
Kovasta elintarvikepulasta huolimarra heillä oli usein
mukanaan jotakin suuhun pantavaa, marjoja, hedelmiä
jne. Saipa tämän tarinan kirjoittaja kerran pari kupillis-
ra aitoa kahviakin.

Mikäli edellämainitut vierailijat olivat nuoria neito-
sia, he tavallisesri 

- 
väärinkäsityksiä välttääkseen 

-lopetrivat käyn61r',r, aina siinä vaiheessa, jolloin huoma-
sivat potilaansa alkavan ratkaisevasti rervehtyä. Siitä
huolimatra näin alkaneet ruttavuudet johrivat moniin
romansseihin 

- 
elinkautisiinkiin. Olihan rtsesrään sel-

vää, että monet potilaat tervehdyttyään ottivat selvää,
kuka heidän l'ryr,äntekijänsä oli ollut ja mistä hänet
saattoi löytää. Ja eivätpä kai useimmat neitoset tätä
millään ravoin yrittäneetkäan salata, mieluummin
päinvastoin.

Myös nokialaisiin koteihin potilaita kutsuttiin vie-
railulle. Tällainen kutsu esitettiin tavallisesri hoitajat-
tarille, jotka puolestaan hoirivat asian niin, että mat-
kaan pyrittiin aina lähettämään jonkinlainen osastolli-
nen kokonaisuus, esim jonkin osaston tai majoitushuo-
neen kaikki kävelemään kykenevät potilaat. Erään lä-
heisen maalaistalon emänrä tuotti kerran melkoisen yl-
lätyksen lähettämällä eraanä talvisena sunnuntaipäivdna
tyttärensä hevosilla hakemaan osasto I:n kaikki liikun-
takykyiset potilaat kotiinsa sunnuntaivierailulle.

RINTAMASOTURIN UNELMAPAIKKA
Sotilaan karusta elämänympäristösrä, metsistä, tel-

toista, maakuopista, ruudin ja veren lemusra sekä sodan
melusta yhtäkkiä sairaalaan joutuneen oli aluksi vaikea
mukautua muuttuneisiin olosuhteisiin. Heikossakin
kunnossa olevat potilaat pyrkivär luonnollisesti hieman
ujostelemaan, kun nuoret, kauniit hoitajattaret ja lotta-
rytöt riisuivat heiltä likaisen matkavaatetuksen, nosti-
vat heidät ammeeseen, pesivär, kuivailivat ja pukivat
puhtaaseen sairaala-asuun. Tämän jälkeen potilaar opas-
rettiin tai kannettiin vuoteisiinsa eri osastoille, jossa vä-
lirtömästi tarjoiltiin 

- 
vaikka esim. tässä kerrotussa

tapauksessa yö oli jo pirkälle kulunut 
- 

lquurn22 ss61[
ja pari voileipää. Ja kun kaikkien heikoimpien potilai-
den vapisevissa käsissä ei pysynyt teekuppi sen parem-
min kuin leivänpalakaan, tarjosivat nämä sulottaret
apuaan panemalla leivän palan suoraan porilaan suuhun
ja lippomalla lusikalla teetä päälle.

Tämän tarinan kirjoittajan sijoituspaikaksi tuli osas-
to I, jolla oli majoitusriloina pari I kerroksen eteläpäässä
sijainnutta luokkahuonetta sekä osa saman kerroksen
pitkästä käyrävästä. Käytävä oli myös leveä; sen kum-
mallakin seinustalla oli vieri vieressä vuoteita päät käy-
tävälle päin, mutta näiden rivistöjen väliin jäi siitä huo-
limatta käytävätilaakin vielä parisen metriä. Samassa
kerroksessa oli myös muita osastoja. Niidenkin sijoitus
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Osasto l:n henkilökuntaa 1a potilaita. Edessä osastonhoitaja Kaarina Auri,
seisomassa Iotta Raili Palonen, äärimmäisenä vasemmalla alikersantti Tauno
Sissala

Sairaala koulun suojissa
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oli edelläkerrotun kaltainen.
Minun vuoteeni si;aitsi käytävällä ulkoseinän puolei-

sessa rivistössä. Toisella puolellani oli pohjalainen pio-
neerialikersantti Tauno Sissala, toisella pierarsaare-
lainen ylikersantti Lars E nv i k. Ensinmainirru pysryi
hieman liikkurmaan ja suoritti meille roisille monenlai-
sia pikku palveluksia. Ylikersantti Envik sirävastoin oli
erittäin huonossa kunnossa. Luori oli lävistänyt hänen
rintansa. Hänellä oli jatkuvasti korkea kuume. Hengi-
tys oli lyhyttä, ldahdttdvdä, ja korahtelevaa, sillä verta
vuoti jatkuvasti keuhkoihin. Hänellä oli myös vaikeuk-
sia tulla ymmärretyksi, sillä hän oli ruotsinkielinen, ja
osaston henkilökunnasta vain yksi hoitajatar puhui su-
juvasti ruotsia. Koska minä satuin sitä hieman osaa-
maan, yritin välittää hoitajatrarille Envikin toivomuk-
sia sekä muutenkin vähän pirää huolra hänestä. Nämä
touhut alkoivat pian huvirtaa muita, koska myös minua
pidettiin kaikkein heikoimpien potilaitten joukkoon
kuuluvana. Asialla lienee kuitenkin ollut rärkeä merki-
tys meille molemmille: Envik sai tarvirsemaansa apua ja
seuraa, minä youduin kiinnirrämään huomioni lähim-
mäiseni hätään ja avuntarpeeseen enkä täsrä syysrä jou-
tanut ajattelemaan omaa rilaani.

KUOLINHUONEESEEN
I kerroksen käytävän päässä oli pieni erillinen huone,

joka kouluoloissa oli rodennäköisesti roiminur operra-
jien huoneena. Nyt se palveli liinavaatteiden ja instru-
menttien säilytyspaikkana. Näinollen hoitajatrarilla oli
sinne varsin usein asiaa. Samalla he käyttivär huonetra
myös tilapäisenä levähdys- ja seurustelupaikkanaan.
Nämä levähdyshetket muodosruivar myös rärkeäksi
päivystyspalveluksi, sillä huoneeseen oli sijoitetru edel-
lämainittujen varusteiden lisäksi myös muutamia kaik-
kein heikoimmassa kunnossa olevia potilaita. Tämän
vuoksi huonetta kutsuttiinkin kuolevien huoneeksi.

Jouduin rutustumaan rähän soppeen noin viikon ku-
lurtua sairaalaan saapumisestani. Sain nimirtäin ensim-
mäisessä sijoituspaikassani, I kerroksen veroisella käyrä-
vällä, keuhkokuumeen, joka kulurti ennestäänkin vä-
häiset voimani niin loppuun, errä minut katsottiin so-
veliaaksi siirtää tähän eristyssoppeen. Ennestään siellä
oli yksi potilas, Mikkelin tienoilta koroisin oleva sora-
mies Urho Roponen, jonka vatsan luori oli lävistä-
nyt. Eräs nokialainen neitonen, vaikka oli irsekin hie-
man sairaaloinen, toimi Roposen "veripankkina". Nei-
rosen epäitsekkäiden uhrausren ansiosta pojan elämä
saatiin pelastetuksi.

Pian minun siirtoni jälkeen tuotiin huoneeseen vielä
kolmaskin porilas, Sumiaisista kotoisin oleva sotamies
Vihtori Heimonen, jonka toinen jalkarerä oli pa-
hoin tuhoutunut. Kanrapääsrä olivat kaikki lihakset re-
peytyneet irri niin, ertä kantaluu oli aivan paljaaoa, sa-
moin myös osa jalkapöydän luista. Murta sellainen ih-
me oli tapahtunur, että akillesjänne oli säilynyt lähes
vahingoittumattomana.

,,KIVA'' KIRJE

Vihrorin ruskat olivat hirvittävär. Myös kuume py-
sytteli lähes !atkuvasti 40 Co yläpuolella. Tämän vuoksi
mies eli tavan rakaa omassa kuumemaailmassaan, kiljui
ja temmelsi vuoteessaan niin, eträ joskus rarvirriin
useampia rotevia miehiä häntä pirelemässä. Mr.rtra niinä
hetkinä, jolloin kuume hetkeksi saariin laskemaan, hän
oli tavattoman seurallinen ja huumorinrajuinen sekä ah-
kera kirjoirtamaan kirjeitä. Kerran, pirkään jatkuneen
kuumevaiheen aikana, hänelle kerryi paljon kirjeitä.
Kun hän myöhemmin, kuumeen jälleen tilapäisesri hel-
pottaessa, ryhtyi niirä lukemaan, silmäili hän pitkään
erästä kirjettä, ojensi sen viimein minulle, näytti siitä
sormellaan erästä kohtaa ja sanoi:

- 
Minusta tuntuu, ertä tuossa kirjeen lopussa on jo-

takin hassua. Olen kuitenkin vielä niin väsyksissä, etten
jaksa ajatella sitä sen rarkernmin. Luehan sinäkin!

Kirjeen loppu oli 
- 

Vihtorin heikon tilanteen huo-
mioonottaen 

- 
rodella erikoinen, sillä se kuului:

- 
Samanlaista kivaa toivon Sinulle vaan edelleenkin!

Kuolevien huoneen asujamisto pysyi muutrumatro-
mana noin parin kuukauden ajan. Tama ei suinkaan
merkinnyt sitä, että paranemisemme olisi tapahtunut
hitaasri, vaan sirä, errä koko sairaalassa ei tänä aikana
ollut röitä tuonen viikatemiehelle eikä kuolevien huo-
neeseen näinollen ollut tungosta. Heimosen akillesjän-
teen ja kantaluun ympärille alkoi kasvaa lihaa. Ja koska
mies oli tavattoman toimelias, hyppi hän varsin pian
kainalosauvojen varassa ympäri sarraalaa, jopa kylällä-
kin. Ja jotta myös ruumiillisesri jotenkin tervehtynyt,
mutta henkisesti hitaasri toipunut Roponen olisi saaru
nopeammin kuntoon, toimimme Heinosen kanssa pu-
hemiehinä ja järjestimme Roposen mm muuramia ker-
toja potkukelkkaretkelle hänelle vertaan luovurtaneen
neirosen kanssa.

k
)
u.

sq-t
ffi

$t#
ffi.r

SA-kuvr

327

bd\s
Onkohan ketään nrcidän porukasla? Uusia potilaita saapuu



EETTERIÄ
Monenlaiset leikkaukset nukutuksineen kuuluivat

sairaalan jokapäiväiseen elämänmenoon. Nukutetun
huoneroverit odottivat aina mielenkiinnolla leikkaus-
huoneesta tuodun kaverin heräämistä. Lähes jokaisella
ihmisellä on nimittäin taipumus kayttaytya jollakin ra-
voin omituisesti nukutuksesta herätessään. Jotkut voi-
vat pahoin, toiset nauravat, itkevät tai kiroavar ja jot-
kut haluavat välttämärtä puhua kaikille sellaiser asian-
sa, joita muulloin eivät missään rapauksessa suostuisi
puhumaan. Erityisesti viimemainirtujen tapausten vält-
tämiseksi päivystivät hoitajattaret usein leikkauksesta
tuotuien potilaitten vuoteen lähettyvillä ja odottivat
heidän heräämisrään. Kun nämä sirten aloittivat tari-
nansa, sotkeutuivat hoitajartaret tarinointiin ja johdat-
relivat potilaan ajatukset muihin aiheisiin tai painoivat
pyyheliinan potilaan suun eteen estäen täten turhat
vuodatukset.

Erityisesti on mieleeni jdänyt eräs soreavartaloinen
nuorimies, sotamies Marttila, jonka heräämistari-
noista syntyi mm pari onnistunutta vitsiä. Aluksi hän
nimittäin tiedusreli minulta, oliko minua koskaan nu-
kurettu. Kun annoin kieltävän vastauksen, hän totesi:

- 
Sinulla on suuri aukko sivistyksessäsi.

Tämän jälkeen hän alkoi itse kuvailla nukutuskoke-
muksiaan. Aluksi hän levitti kätensä niin, että ne olivar
lähes metrin etäisyydellä toisistaan ja selitri:

- 
Sitä eetteriä on pullossa, joka on ainakin näin suu-

ri.
Sitten hän piti pienen tauon, jonka jälkeen huokasi:

- Jos minä saisin sen pullon kasiini, niin yriträisin
tehdä sillä sabotaasitekoja.

Sen sanortuaan hän nukahti uudelleen. Lopullinen
herääminen ja ajatusren kirkastuminen runruikin tuot-
tavan hänelle tavallista enemmän vaikeuksia. Aluksi
hän voi pahoin ja antoi useampia kertoja ylen. Osaston-
hoitaja Kaarina A u r i päivysti lähes jatkuvasti hänen
vuoteensa vierellä. Ehkä tästä jäi kuva pojan alitajun-
taan tai ehkä komean Kaarina-tytön kuva oli syöpynyt
sinne jo aikaisemmin 

- 
joka tapauksessa hän alkoi

huudella kuuluvalla, yksitoikkoisen venyrtävällä äänel-
ld:

- 
Kaaarinaa. .. Kaaarinaa... Kaaarinaat

Kaarioa yritti vaientaa huutoa painamalla pyyhelii-
naa pojan suun eteen. Sillä hetkelld tdmä aina loperrikin
huutamisensa, mutta tempaisi pian pyyheliinan sivuun
ja aloitti laulunsa uudelleen, aina yhtä yksitoikkoisella
sävelellä ja yhtd kuuluvasti. Karina oli pulassa, silla oli-
sihan hänen pitänyt ehtiä hoitamaan muitakin tehtä-
viään eikä vain päivystämään yhden ainoan potilaan
vuoteen vierellä.

MINUA EI LEIKATA!
Eräs roinen potilas heräsi siinä vaiheessa, jolloin sai-

raankantajat roivat häner alakerroksessa sijainneesta
leikkaushuoneesta I kerroksen erääseen potilashuonee-

seen. Kun kantajat yrittivät nostaa miehen paareilta
vuoteeseen alkoi tämä huitoa käsillään ia driä.isi:

- 
Näpic irti minusta!

Kanrajat yrittivät rauhoitella:

- 
Älahan nytl Me vaan...

- 
Minua ei leikata, julisti porilas.

- 
Emmehän me sinua leikkaa, vaan...

- 
Mitäs hemmettiä siinä sitten kyrtäätte? Ilmoitta-

kaa tunnussana!
Vaikka kaotajat yrittivär parhaansa mukaan rauhoi-

rella potilasra, ei tämä antanut nosraa itseään paareilta
vuoteeseen, ellei sitä ennen saanut kuulla tunnussanaa.
Kun kantajat eivät sitä tienneet, oli heidän lopulta an-
nettava periksi ja poistutrava huoneesta, sillä muussa

tapauksessa potilas uhkasi ampua heidät. Vaikeudet ei-
vät kuitenkaan loppuneet tähän, sillä nyt potilas alkoi
vaatia kaikilra muiltakin huoneeseen pyrkiviltä tunnus-
sanaa. Hän esitti vaatimuksensa niin tiukasti ja suuriää-
nisesti, että tilanne alkoi muodostua kiusalliseksi.
Huoneen ovelta neuvotteluja käyneet hoitajattaret sai-

vat miehen kuitenkin viimein tajuamaan, että hän ei ol-
lut rintamalla, vaan sairaalassa ja että hänet haluttiin
vain nostaa paareilta vuoteeseensa. Tahan potilas vii-
mein suostui, mutta vain sillä ehdolla, ectä häneen eivät
koske muut kuin tohtori J aakk o I a , joka äsken oli
hänet leikannut. Vaatimus tuntui kohtuuttomalta, sillä
eihän kukaan kehdannut lähteä etsimään tohtoria tällai-
sen asian takia. Mekastusta oli kuitenkin kestänyt jo

niin pitkään, että leikkaussalissa työskennellyt tohtori
Jaakkola oli kuullut sen sinne saakka ja tuli omasta
aloitteesraan paikalle. Rauhallisesti ja myhäillen 

- 
ku-

ten aina 
- 

hän kietoi kätensä porilaan ympärille ja nos-

ti hänet vuoteeseen.

SOTILAS REAGOI LUJASTI
Nukkuva potilas saafiaa olla yllätyksellinen ilman

nukutusaineitakin. Tämän sai kokea mm eräs nuori
hoitajatar, joka eräänä iltapäivänä potilaiden lämpötilo-
ja mitatessaan työnsi enempiä varoittelematta lämpöla-

Sirpaleet on poistettu ja käsi pantu "lentokoneeseen" SA-kutu



Juhlassa on mukavaa! SA-*uyo

sin erään selällään maanneen nukkuvan porilaan kaina-
loon. Tällöin potilas vetäisi äkkiä jalkansa koukkuun ja
antoi hoitajartarelle sellaisen porkun syclänalaan, erra
hoitajatar lensi insrrumenrteineen huoneen nurkkaan,
jossa lyyhistyi latrialle. Potku oli niin voimakas, että
rarvittiin roisia hoiraj atraria, jopa tohtorikin tytröä vir-
voittelemaan. Potilas itse kerroi myöhemmin, että hän
oli tapahtumahetkellä nähnyt sellaisra Lrnra, ertä hän oli
maannut haavoictuneena maassa selällään vihollisten
piirittämänä. Tällöin lähinnä ollut vihollinen oli yrirtä-
nyr iskeä häntä pisrimellään. Hän puolesraan päätti
potkaisemalla yrittdd selviytl,ä ainakin räsrä vihollises-
ta. Lämpölasin kosketus kainaloon oli siis se ärsyke, jo-
ka sai potilaan keskiträmään kaikki voin-ransa tähän
kohtalokkaaseen porkLrun.

- 
Sainpahan sellaisen operuksen, erten enää toista

kertaa työnnä lämpölasia ilman ennakkovaroituksia
nukkuvan potilaan kainaloon, sanoi hoitajatar potkun
seurauksista toivuttuaan.

Potilaiden kannalta olivat ruokailtrrilaistrr.rder päir.ir-

.+*3
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liiäkäri käy poikia katsomassa SA-kuva
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täisen ohjelman kohokohria. Onhan jo vanhasraan run-
nerru ia rLlnnusrettu tosiasia, ertä tie miehen sydämeen
käy vatsan kauta. Liikunrakykyisille porilaille, joiden
ruokailu rapahtui sairaalan alimmassa kerroksessa si-
jainneessa ruokalassa, olivat ruokailussa käynnir tärkei-
rä tapahtumia muutoinkin eikä vain varsan täyträmisen
kannalta. Työskentelihän ruokalassa useita soreita no-
kialaisneirosia, joiden kanssa saattoi ruokailun yhrey-
dessä tarjoutua rilaisuus hieroa vispiläkauppoja. Myös
"Leenan palsta" oli rärkeä ja odotertu päivittäinen ra-
pahtuma. Tällä tarkoitettiin porilaille rulevan posrin
jakelua. Nimitys oli rodennäköisesti saanut alkunsa
kahdesra eri tekijästä: erddo viikkolehden samannimi-
sesrä kirjeenvaihto-osastosra sekä siitä, että postin jakeli
nuori, pirreä nokialaisneironen Leena Cederberg.

TAISTELUA ELÄMÄSTÄ JA
KUOLEMASTA

On luonnollista, että sairaalan seinien sisäpuolella
käyriin 

- 
edelläkerrotuisra valoisisra ja elämänmyön-

rcisistä yleisnäkymistä huolimatta 
- 

monia uaagisia
kamppailuita elämästä ja kuolemasra. Edellä kuvattujen
tapahtumien lisäksi on erikoisesti jäänyt mieleeni my-
nämäkeläinen kapteeni Eero Nukki, jonka toinen
jalka oli "kangaspuissa" (vetoteline), toinen kasi kipsar-
tuna kannatustelineessä ja toinen lastoissa. Viimemai-
nittu oli "vain" luodin lävistämä. Toisesta sitävastoin
luoti tai sirpale oli murskannut kokonaan rannenivelen
niin, että vain ranteen alapuolella olevat suonet olivat
jääneet eheiksi.

Aluksi lääkärit olisivat katkaisseet käden, mutta po-
tilas ei siihen suosrunur. Myöhemmin, kun pitkaaikai-
nen kuumetila oli kulurtanur potilaalta voimat sekä us-
kon paranemiseen, pyysi hän puolestaan lääkäreitä kar-
kaisemaan kaden. Tässä vaiheessa oli kuitenkin jo selvää
edistysrä tapahtunut, mistä syystä lääkärit eivät enää

suostuneet sitä katkaisemaan. Ratkaisu osoittautuikin
oikeaksi, sillä kun tämänkin potilaan kamppailu elä-
mästä ja kuolemasta viimein päättyi elämälle voitolli-
sesri, ruli kädestä sellainen, että rannekin hieman taipui
ja kaikki sormet liikkuivat, jopa koukisruivatkin, vaik-
ka ne koukistamisen jälkeen olikin suoristettava toisen
kaden sormia apuna käyttäen.

Niiden nykyajan radikaalien, jotka suhtautuvat
maanpuolustukseen pidättyvästi, vieroksuen, jopa kiel-
reisestikin, on syyrä muistaa, että monet niisrä maan-
pr.rolr.rstajistamme, jorka ovat maataan palvellessaan
kärsineet eniren ja uhranneet eniten, ovat olleet valmiit
vieläkin suurempiin uhrauksiin. Lars Envik, Vihtori
Heimonen ja Eero Nukki, muutamia nimiä mainitakse-
ni, eivät suinkaan lähreneet sairaalasra allapäin, pahoilla
mielin, vaan ryhdikkäinä, elämänmyönteisinä ja val-
miina jälleen palvelemaan maataan niissä tehtävissä,
joihin heilla 

- 
heikentyneestä terveydestä huolimatta

- 
edelleen oli mahdollisuuksia. n



ffi{

Kapteeni A. Raassina neuv()ttelenrassa tulituen .järjestel)ste

Parikymmenkesäiset nuoru kaiset
olivat asemasodan aikana
seikkailunhaluisia ia innokkaita
vaarallisiinkin tehtäviin. Heillä oli
nopeutta ja voimaa, ioita
om inaisu uksia taistelu partiossa
tarvittiin: konepistooli lauloi herkästi ia
tarkasti, kasapanos osui täsmälleen
maaliinsa.

JATKOSODASSA, asemasotavaiheen ajan, Termolan
ja Sutelan välillä Lempaalan mäellä soti JR 49:n ll pa-

taljoona. Komentajanaan ev.luurn. L. Varho.

Kaksi konekiväärein vahvistettua kiväärikomppaniaa
oli edessä ja yksi kiv.komp. sekä osan kk:sta ollessa re-
servinä töpinän tasalla.

Äarimmäisinä oikealla olevien tukikohtiemme edessä

oli vihollisella tukikohta, joka selväsri erottui muista
sen lähellä olevista tukikohdista. Se oli ympäröivää
maastoa huomattavasti korkeampi ja aivan paljas. Eikä
siinä mikään kasvullisuus voinut menestyäkään, sillä
tykistömme ja krh:mme muistivat tuora mäkeä lähe-
tyksillään joka päivä. Olimme keskuudessamme anta-
neet tuolle mäelle nimen "Puijo". Pataljoonamme kes-
kuudessa se oli tunnettu erittäin kiusallisena ja kiuk-
kuisena häiritsijänä. Tällaiseen sillä olikin mitä parhaat

edellytykset sijaintinsa sekä maaston puolesta.
Tykistömme toimesta oli jo moneenkin kerraan tuota

mäkeä moukaroitu oikein reippaasti. Aina kuitenkin
viimeistään vuorokauden kuluttura oli mäki taas valmis
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Partlossa,,PUIJI|LLX'
ERKKI KOTRO

sekä halukas kiusantekoon. Erikoisesti tunrui puiiolais-
ten mielenkiinnon kohteena olleen eteentyönnetty tuki-
kohtamme "Kärki". Useita varriomiehiä kaatui ia haa'

voittui siellä tarkka-ampujien luodeista. Vaikka pesäk-

keissä oltiinkin varovaisia ja tähystettiin periskoopilla,
niin silri ei voitu tappioita välttää, kun Puijolta tarkka-
ampujat pääsivär hallitsemaan osaa yhteyshaudastirm-
me tuohon tukikohtaan. Art'iomme mukaan Karlcrr ja

Puijon väli oli noin 170-180 m.
Kesä-heinäkuun vaihteessa 1942 oli 6. Komppania

reservivuorossa. Eräänä päivänä kysyttirn vapaaehtoisia,
ja ajan ravan mukaan ei ilmaistu minkalainen komen-
nus on kysymyksessä. Vapaaehtoisren suuresta määrästä

aavisrelimme kuitenkin että n'ristäan tavallisesta peru-

nateatterista ei ole tällä kc'rtirir kysymys.

Yksikkömme oli v. 1922 synryneitä asevelvollisia.

Nuoria ja seikkailun haltrisia. Niinpä vapaaehtoisia löy-
tyikin riittävästi. Halukkaat kerättiin komentoreltan
läheisyyteen, iossa tapahtui ioukon ryhmirtely, ryh-
mänjohtajien nimeäminen, aseisruksen tarkastus ym.



sentapaiset asiaan kuuluvar touhut. Johtajaksi retkelle
tuli komppaniamme sen aikainen päällikkö, luutn. A.
Raassina. Tehtävä pidettiin vielä siinä vaiheessa täysin
salassa. Joukko jaettiin viiteen ryhmään joihin kuhun-
kin määrättiin kaksi kasapanosmiestä ja kummallekin
kuuden kilon annos tuora "miestä väkevämpää". Lisäksi
jokaiseen ryhmään järjestettiin vähintäin kaksi konepis-
toolimiestä. Näiden varusrelujen jälkeen komennettiin
majapaikoille normaaliin palvelukseen. Sinä iltana oli
reltoilla parranpärinää. Siellä kommenroitiin puoleen ja
toiseen tehtävän kohteesta. Paljon aikaa ei kuitenkaan
ennättänyt kulua kun jo seuraavana aamuna tuli ko-
koonrtrm iskäskr'.

\. .I

partiomme tutustumassa rilanteeseen. Mäki oli niin ko-
vasti vartioitu, että pieni partio ei voinut saada mitään
ratkaisevaa aikaan, mutta se oli tuonlit kr-illan arvoisia
tieto ja.

Niiden mukaan siellä oli kolme asuntokorsua, joista

kaksi mäen harianteen takana ja kolmas hiukan taemPa-
na. Lisäksi oli kaksi katettua kk-pesäkettä toincn oi-
kealla, toinen vasemmalla puolen korsuja. Tehtävämme
tulisi olemaan noiden korsujen ja pesäkkeiden tuhoami-
nen kasapanoksia käyttäen. Pioneerit olivar edellisenä
yönä avanneet omaan piikkilankaesteeseemme aukon,
josta soluttautuisimme hyökkäysvalmiusaserniin. Ryh-
mitry'misasemanamnre tr-rlisi olernaan tukrkohtarnrne

r',tp'ieu
§,*t
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.,§"

Karkinlichet avaa\at aukot esteisitn

Aamu oli pilvinen ja tihkusateinen kun tuo joukko
kokoontui määrätylle paikalle käskynjakoon. Paikalle
olivat rulleet myös tulenjohtoryhmät tykistöstä sekä

kr. heirtimestä. Lisäksi oli myös ryhmä pioneereja.
Tarkkaa lukua en muisra, mutta siinä se oli 60-70
vaiheilla.

Vasta luutn. Raassinan käskynlaolla saimme tietää
misrä oli kysyn-rys. Parina yönä oli Puijolla käynyt oma

{'u
SA-tut'a

Kärki ja h1.ökkäysvairntttsasematra välintaasto orlletl es-

reidemme takana. 1'ykistö sekä heittimentme antaisivat
ruli-iskun Puijolle. Ensin siirtyisi rykistiin tuli raakse ia
senjälkeen heittimien. I'ykistön rulen siirtymisen aika

oli tarkkaan sovittu. Samanaikaisesti tuli tapahtua liik-
keelle lähtö hyökkäl,svalmiusasemista. Etenemisen tuli
rapahrua mahdollisimmrro ntipeasti ja äanettömästi.
Tykistö ampuisi tuli-iskunsa aikana savukranaatteia
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- 
ja muut seuraavat perässä savun ja oman raskaan tulen suojassa

Puijon kummallakin puolella olevan betonibunkkerin
eteen, etteivät ne pääsisi häiritsemään touhujamme.
Vihreä valoraketti oli merkkinä palaamisesta, jonka piti
tapahtua välittömästi, koska tykistö sekä heittimet ot-
taisivat mäen uudelleen maalikseen.

Näillä eväillä varustettuina lähdimme matkaan kohti
Kärkeä. Kaikki tapahtui kuin kuriin tottuneelta osas-

tolta odottaa sopiikin. Viimeinen tarkistus aseisiin vielä
hyökkäysvalmiusasemissa maatessa. Niin koitti aika,
jolloin tykistön tuli muuttui sulkutuleksi ja meidän oli
aika ponkaista liikkeelle. Siinä pisteltiin ravia senkuin
vain kaksikymmenkesäiset kintut ennättävät. Omien
heittimien viimeiset kranaatit putoilivat vielä mäelle ia
niiden sirpaleet surahtelivat korvissa, mutta ei ollut ai-

' kaa keskittyä ajattelemaan sellaisia asioita. Piti koettaa
ennättää mäelle ennenkuin joku 'naapurin' vartiomie-
histä tulee niin uteliaaksi että nostaa päänsä ja katsoo
mitä ei-kenenkään maalla tapahtuu.

Juostessamme kuului takaa oikealta pari räjähdyksen
poksahdusta ja välittömästi huuto: "Feederi haavoittui,
eteenpäin". Äänestä tunsin huutajaksi alik. Kale Lehti-
sen, joka oli oikealla olevan ryhmän johtajana. Heti
huudon jälkeen alkoi kuulua laukauksia oikealta. Ete-
nimme kiilan muodossa, kukin ryhmä avojonossa. Olin
keskimmäisessä ryhmässä ja täten kärjessä. Ensimmäis-
ten laukausten kajahdellessa olin siten jo hyppäämässä
vihollisen taisteluhaudan yli. Siinä hypätessäni ennäcin
havaita vasemmalla puolella ruskeatakkisen miehen pu-
jahravan pesäkkeestään taisteluhautaan ja katoavan
mutkan taakse. Huusin varoitukseni vasemmalla etene-
ville samalla kiirehtien tähtäämään tikkakoskelaisellani
edessä pensaikon suojaan juoksevaa 5-6 miehen ryh-
mää, joka maastoutui välittömästi muutamien sentään
ponkaistessa samaan uuteen syöksyyn pensaikkoa kohti.
fuostessani olin ennättänyt taaksepäin johtavan yhteys-

Viholliskorsu on vaiennut!

haudan penkalle kun samassa kp:ni loksahti tyhjää. Li-
pas oli tyhjentynyt. Pysähdyin lippaan vaihtoa varten
siihen penkan viereen kun samalla hetkellä kuulin oi-
kealta venäjänkielistä molotusta ja där,iä, jotka syntyvät
kivääriä ladattaessa. Olin saada shokin kun katsahdin
vasemmalle. Siinä oli korsu, ovi auki ja sen täydeltä
lappoi miehiä ulos. Ensimmäiset olivat jo saaneet vin-
tohkat käteensä sekä parhaillaan latasivat niitä ja mi-
nulla oli tikkakoskelainen toisessa- ja tyhjä lipas toisessa

kädessäni. Siinä oli maallinen taival taittua. Onnekseni
kuitenkin takanani juossut toinen kp- mies oli niin lä-
hellä, että huomasi nuo samat aseidenkäsitteliiät, eikä
hänen lippaansa ollut ryhjä.

Parin sarjan vaikutus oli se, että ensimmäiset ampu-
mavalmiit eivät ennättäneet toteuttaa aikeitaan ia ta'
kimmaiset livahtivat takaisin korsuunsa, kuka vain en-
nätti. Vetäisivätpä vielä ovenkin perässään tiukasti
kiinni. Td,lld, alkaa oli koko ryhmämme ennättänyt tä-
män kohteenamme olleen korsun tuntumaan. Takaa oi-
kealta kuului kasapanosten räjähdyksiä kun ryhmät
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siellä touhusivat kohteidensa kimpussa. Meidän koh-
teenamme olleessa takimmaisessa korsussa oli akkunan
virkaa tekevä aukko oven viereisellä seinällä. Aukko oli
noin 40-50 cm leveä ja 15 cm korkea. Tahan aukkoon
kasapanosmiehenämme ollut Erkki Inkinen survaisi
mukanansa tuomat terveiset.

Olimme koko ryhmä siinä kohteemme ympärillä ja
tuskin ennätimme suojautua kun jo tuntui kuin maa
olisi revennyt. Oli ilmassa hirrenkappaletta ja hiekkaa!
Kohottauduttuamme näimme miten vihreä valoraketti
parhaillaan lensi ratansa korkeimmalla kohdalla alkaen
vaipua maata kohti. Oli siis paluuajan yhdestoista het-
ki, mikäli ei halunnut jäädä oman tykistön riepotelta-
vaksi. Lähtiessämme ennätimme kuitenkin havaita, että
korsun tilalla oli suuri savuava kuoppa.

Taempana olleet ryhmät olivat jo matkalla omiin ase-

miin. Sieltä kuului pehmeitä räjähdyksen mossahduksia
ja huutoa. Lähemmäksi ennätettyämme kuului huuto:
'Varokaa miinoja!"

Menomatkalla etenimme suoraan Puijoa kohti, mut-
ta paluun piti tapahtua käskyn mukaan vasemmalla ole-
vaa puronnotkoa pitkin. Näin siksi etteivät nuo betoni-
bunkkerit savuverhon hälvettyä päässeet häiritsemään
paluutamme. Pahaksi onneksemme oli tuo puronnotko
miinoitettu partiomme viime käynnin jälkeen. Merkil-
listä! Olipa huono suunnittelu! Ensimmäiset miina-
kenttään menneet ryhmät kärsivät huomattavia tappioi-
ta. Me viimeksi tulleet jäimme miinakentän taakse var-
mistamaan haavoittuneiden evakuoimista, ja vasta sen
jälkeen ylitimme kentän. Miinakenttä oli niin tiukka,
että miinan räjähdyspaine oli paljastanut kaksi jopa kol-
mekin miinaa näkösälle. Tämä oli meidän pelastuksem-
me. Hyppäsimme räjähdyskuopasta toiseen ja talloim-
me näkyvien miinojen viereen. Näin selvisimme koko
ryhmä omalle puolelle.

Olimme jo huoltotiellä tulossa kämpille kun "naapu-

rin" muulloin niin valppaana ollut tykistö vasta heräsi
toimintaan. Joku joukostamme arveli niillä olevan tu-
len johtovaikeuksia.

Kesti pitkän aikaa ennenkuin Puijo antoi tämän jäl-
keen merkkejä. Ainoastaan öisin kuului kaivamista ja

hakkaamista, kun taisteluasemia kunnostettiin. Päivi-
sin kiikaroimme miten sinne ilmestyivät pesäkkeet
kahteen portaaseen entisen yhden tilalle.

On aivan kuin kohtalon ivaa, että ryhmämme kor-
suntuhooja, sotamies Erkki Inkinen kaatui keväällä
-43, juuri Puijolta ammutun tarkka-ampujan luodista.

Koko matkan tappioita en tarkkaan tiedä, mutta mo-
nelta aseveljeltä siellä särkyivät jalkapöydän luut, ja
moni kulkee proteesiin tukien tänäkin päivänä. D

kääntyivät pois, sanoi
muuan ihmettelevien
joukosta: "Luulivat kai
erehdyksessä tulleensa
omalle maalleen."

o
lmpilahtelainen
siirtolaisperhe oli saanut
asutustilan Suonenjoelta.
Kun pellon raivaus oli
parhaillaan käynnissä, tuli
siihen sukulaispappi §ötä
katsomaan. Hetken sivusta
seurattuaan hän pani
kätensä ristiin ja sanoi:

- Jumala on hyvä, jos
tästä raiviosta pelto tulee.
Viiden vuoden kuluttua tuli
samainen pappi uudelleen
käymään, ja näh§ään
entisen raivion nyt sileänä
peltona hän totesi:

- HWä on ollut Jumala.

- A on siin Puavoi
ponnistellu, virkahti siihen
emäntä, joka oli kuullut
pastorin sanat.

Suomen
sukellusv€ne-
laivue
1930-1 944.
Täydellinen kuvaus sukellusvenei-
den taisteluista Suomen vesillä.

tu 25,00100 H:kl 10.
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&ur{ruluirtu
Tositarina Salmista: Kaksi
starikkua (vanhaa ukkoa)
tapaa toisensa ja kohta
muistellaan menneitä.
Toinen sanoo: "Pädi meil
ennen Man'tis
(Mantsinsaarella). Myö vai
pientarehel issuimmo da
pirtuista joimmo". - Da
akat vai heiniä ruadoi, lisäsi
siihen toinen.

o
Va§a soitti kaksrivistä
taljankkua ja toiset lauloivat
saunassa kalian ääressä.
VaSa venyttää ja venyttää
ja yhtäkkiä toinen pää
taljankasta lähtee irti,
katkeaa. Va§a kimpaantuu
ja alkaa sättiä
laulajakavereitaan: -Kehnuoko nenga pitkän
sävelen lauloitto senttäh
tallankkagi katkei!

o
- A RUOPPU JA POTTI,
ruoppu ja potti, mist kiin otta
nii ain rutsajaa, päivitteli
Kyyrölän mies talvisella
kauppamatkallaan
huonokuntoista tietä.

a
LIPERIN ROVASTI H. o|i
kerran iltakävelyllä, kun
kuuli maantienojasta
humalaisen mörinää. Hän
meni ottamaan selvää
sortuneesta
matkamiehestä, tunnusteli
kävelykepillään miestä ja
kysyi:

- Kukas se sinä oot?
Mies tunsi äänestä rovastin
ja alkoi vastaukseksi
hyräillä: "Mä oolen taimi
sun tarhassais..."

- Tailat olla paremminkin
niitä rikkaruohoja.

o
Talvisodan aikana keittivät
Elisenvaarassa olevien
joukkojen muonittajat
kenttäkeittiöissään
kaalisoppaa. Kun
viholliskoneet eivät sinä
päivänä pommittaneetkaan
paikkaa, kuten
aikaisemmin, vaan hetken
kierreltyään asemaa

TULOSSA!

Puh.



Kiriallisuutta
SUOMI MERELLÄ
1 976
Meriupseeriyhdistys ry:n
vuosikirja, Helsinki 1976,
200 sivua, kuvia ja piirrok-
sia.

Kiinnostavan vuosikirjan
pääsisällön muodostavat tällä
kertaa valtiotieteen tohtori,
kornmodori K. Killisen. ko-
nrentajakapteeni Olavi Laak-
kosen ja kommodori Kalervo
Kijasen artikkelit Killisen kir-
joittaessa merenherruudesta ja
merellisestä voimasta strategi-
sina tekijöinä, Laakkosen
Fennoskandian merislrategi-
sesta tilanteesta ja Kijasen ko-
mentaja Yrjö Ilmari Roosin
kohtalosta. Yhteensä kuusi ar-
tikkelia käsittelee meripelas-
tustoimintaa. Edelleen tutus-
tutaan meriv«rimien, merivar-
tiostojen ja meriupseeriyhdis-
tyksen toimintaan vuonna
1976, minkä Iisäksi liitteet an-
tavat tietoa merivoimiemme ja
rajavartiolaitoksemme nykyi-
sestä aluskalustosta sekä meri-
voimien organisaatiosta, teh-
tävistä ja koulutustyöstä. 

-Pätevää ja tarkkaa tietoa meri-
henkisille ! E.

LOHDUTON
ITÄRINTAMA
Guy Sajer: Unohdettu soti-
las I-II, Karisto, Hämeen-
linna 1977,429 sivua, kart-
tapiirros.

Kirjoittaja on ranskalais-
saksalainen nuorukainen, joka
pyrki vapaaehtoisena Saksan
arrneijaan ja päätyi Gross-
Deutschland -divisioonaan
itärintamalle. Mainittu divi-
sitxrna kuului Waffen-SS: n ri-
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veihin, vaikka kirjoittaja koko
ajan puhuu kuulumisestaan
Wehrmachtiin.

Sajer oli tullessaan mukaan
sotaan vain l7 vuoden ikäinen
eikä kunnolla ymmärtänyt
saksaa, mistä monet väärinkä-
sitykset ilmeisesti johtuvat.
On siinä ollut su'omentajalla-
kin tekemistä: Saksan armei-
jaa käsittelevä kirja on kirjoi-
tettu ranskaksi ja suomennettu
englantilaisesta käännöksestä !

Nuorukaisen karmea sota
ulottui Neuvostoliitossa aina
Donin taakse, päätyi sitten
Baltiaan ja lopuksi Hampurin
seuduille amerikkalaisten so-
tavankeuteen. Varsinkin itä-
rintaman tapahtumat ovat jär-
kyttävää luettavaa 

- 
nälkää,

pakkasta, Iohdutonta toivotto-
muutta, ryöstötaloutta siihen
liittyvine raakuuksineen. Sen-
saation tavoittelu vähentää
joskus kerronnan tehoa; enpä
ole esimerkiksi sattunut kuu-
lemaan, että kivet halkeavat
50 asteen pakkasessa! Kääntä-
jä on yrittänyt parhaansa,
mutta ei tietenkään ole voinut
välttää kaikkia kompastuski-
viä 

- 
mitähän lienevät esi-

merkiksi "puolivaunu" ja
"vastuukeskus" puhumatta-
kaan "Kuolerna-järjestöstä"
(ilmeisesti Organisation
Todt)?

Kokonaisuutena varsinkin
kirjan toinen osa antaa kuiten-
kin todella realistisen kuvan
Hitlerin armeijan epätoivoi-
sesta taistelusta itärintamalla
vuosina 1943-45, jolloin
voitontoiveet hiljalleen ro-
mahtivat. Se on tavallista pa-
rcmpi kuvaus pienen ihmisen
murskautumisesta suurvalto-
jen sotakoneistojen rattaissa.

J.

SIINA he istuivat aurinkoisella matraalla levähtämässä,
isoisä ja kuusikesäinen poianpoika.

- 
Kuule, isoisä, etkö ole koskaan eksynyt metsässä?

- 
Kirkkaat, tuikkivat silmät katsovat odottavina.

- 
Olenhan minä joskus eksynyt, kauan sitten.

- 
Omassako metsässä?

- 
Ei ollut oma, ei edes Suomen oma. Se oli suuri,

vieras metsä ja puutkin olivat niin korkeita, ettei isoisä-
kään ollut ennen nähnyt.

- 
Pitikö sielläkin karsia mäntyjä? 

- 
Poika sivelee

sahanpuruja pois oksasahansa punaisesta terästä.

- 
Ei siellä tarvinnut karsia. .. isoisä oli metsästämäs-

sä lintuja. Silloin oli sota, vaikka se oli vähän kauempa-
na siitä.

Poika tietäÅ, että on ollut sota Suomessakin, niin-
kuin nytkin on monessa paikassa, joita televisiossa nä-
kee. Silloin kauan sitcen kranaatinsirpale on katkaissut
isoisän säären ja sitten hän on maannut kauan sairaalassa
ja kantapää,ssä on ollut rautakoukku ja siitä roikkunut
painava hiekkapussi, että jalka olisi venynyt tarpeeksi
pitkäksi ja sitten siihen ampumareiän kohdalle on kas-
vanut uutta luuta, mutta monta kerCaa on isoisän sääri
uudelleen leikarru auki ja raaputettu irtonaisia siruja
pois. Isoisä on kertonut saunassa ja poika on nähnyt,
kuinka vasen sääri on ristiin rastiin täynnä pitkiä arpi-
juomuja.



- Koskeeko isoisän jalkaan taas?

- Vähän jomottaa, ainahan sitä vähän, mutta kyllä
se vertyy, kunhan vähän vielä istutaan.

- 
Isoisä, kerro siitä eksymisestä! Missä se iso vieras

metsä oli?

Ja isoisä alkaa
syksystä ovat niin
vansa vain lapselle,
sanan.

kertoa 
- 

muistot siitä kaukaisesta
eläviä eikä hän enää huomaa puhu-
joka tuikkivin silmin ahmii jokaisen

Syvärin rannalla oli silloin syksyllä 1942 pienessä har-
maassa kyläpahaisessa majoitettuna jonkinlainen kaasu-
komppania. Rintaman tykkien jymy kuului sinne kuin
kaukainen ukkonen, mutta muuten ei tapahtunut mi-
tään, vaikka jatkuvasti oli päivystettävä. Ympäröivät
metsät vilisivät riistaa ja metsästäminen olikin ainoa
ajanviete siinä paikallaanolossa.

Olin ollut toipumislomalla kotona, mutta saatuani
hankituksi itselleni metsästyskomennuksen matkustin
Syvärin rannalle. Olimme olleet monena päivänä jänis-
jahdissa ja pupujusseja vilisikin ihan pihanurkilla. Koi-
ra ei ollut mikään kaunotar, mutta nero oli jänistä juok-
suttamaan ja monta makoisaa paistia olikin syöty yksi-
toikkoisen, vaikkakin riittävän sotarnuonan jatkoksi.

Joku onnellinen, joka niinä päivinä kotilomalle pääsi,
vei tuliaisiksi jäniksen, sillä kotirintamalla oli monin
paikoin niukat ruoka-annokset ja laihoja äidit ja lapset
olivatkin, vaikka ihmeen terveinä pysyivät kovasta
työstä huolimatta. Heidän oli oltava melkein miehenä
ja hevosena! Silloin eivät pellot joutaneet pakertiin, sel-
laisesta ei untakaan nähty.

Kyllä poianpoika tietää 
- 

hän on nähnyt peltoja pa-
ketissa, sellaisia korkeita heinätötteröitä rivissä, pake-
tissa olivat...

Jäniksen nahkallakin oli silloin arvoa ja siksi kaikki
saalis nyljettiin huolellisesti ja nahkat kuivatettiin am-
mattitaidolla. Joku vei nahkanipun mukanaan lomalle
päästessään ja turkishuutokaupassa nahat noteerattiin
ällistyttäviin hintoihin.

Lintujakiå siellä Syvärin metsissä oli paljon. Minulla
oli pieni Heta-niminen sekarotuinen pystykorvakoira,
joka oli miellyttävä, uskollinen ja ahkera erätoveri. He-
taa saan kiittää, ettei se eksyminen jäänyt viimeiseksi.

Sinä aamuna läksimme veljeni kanssa kahden linnus-
tama n ja saatuamme sekä metson ertä koppelon luut-
nanttiveljeni läksi saalis repussaan paluumatkalle, mut-
ta minä halusin tehdä vielä pienen kierroksen, kun oli
niin suotuisa syyspäivä ja kellokin näytti vasta kahta-
toista.

Heta löysi yhä uusia lintuja ja kun reppu tuntui kyl-
lin painavalta, päätin kaantya paluumatkalle.

Silloin huomasin kompassin jääneen veljeni taskuun.
En tuosta hätääntynyt, koska oli vielä melko valoisaa ja
laskevan auringon säteet kultasivat vielä puiden latvuk-

Ei nrennyt retki hukkaan

sia, joten otaksuin piankin löytäväni takaisin majapaik-
kaani.

Tietämättäni olin kuitenkin kulkenut kauemmaksi
kuin luulin. Alkoi jo olla pimeää suurten kuusten alla ja
tiesin ennen pitkää olevani eksyksissä, kun tuon tuosta-
kin törmäilin maassa maakaaviin kaatuneisiin jättiläis-
runkoihin.

Heta ei ollut enää aikoihin tehnyt pientäkään kier-
rosta ympäristii,ön, se kulki melkein kantapaäitteni ta-
kana. Väliin se kuitenkin teki pikku pyrähdyksen
eteenpäin jääden odottamaan ja haukahteli hiljaa kuin
koettaen saada minua seuraamaan itseään.

Välillä yritin levähtää, kun haavoittunut jalkani oli
monituntisesta kävelystä rasittunut. Se tuntui painaval-
ta kuin pölkky ja oli turvonnut niin että saapasvarsi ki-
risti. Vilu alkoi kuitenkin melko pian puistattaa siinä
istuessa, joten yritin pysyä edes pienessä liikkeessä ja
hartaasti odotin aamun valkenemista.

Katsottuani jälleen kerran tulitikun valossa kelloa,
joka näytti neljää aamulla, huomasin samalla seisovani
hyvin tallatulla polulla ja se näytti kulkevan menosuun-
taani. Tiesin, ettei se varmaankaan johtanut vakinaiseen
majapaikkaani, mutta hämärästi toivoin sen vievän ai-
nakin oman väen luo.

Heta kulki käymäjalkaa aivan takanani. Joskus se

vingahti hiliaa ja tiesin koirarukan olevan väsynyt ja nä-
lissään. Nälkä raisi itsellänikin olla, sillä olin lähtenyt

Ii"::" j
[{s

335



ilman evästä, koska tarkoitus oli ollut viipyä vain joku-
nen tunti. Olin kuitenkin kuin turtunut ja vaelsin kuin
kone mitään tuntematta.

Jo rupesi aamukin sarastamaan.
Yhtakkia on aseen piippu ojennettuna kohti kasvoja-

ni vain muutaman metrin päässä polun mutkassa! Veret
seisottava karjaisu halkaisee hiljaisuuden:

- 
TUNNUSSANA!

Suuni ei tottele, mutta Heta syöksähtää sivuitseni
iloisesti haukkuen, häntä viuhkana pyörien.

Ase laskeutuu.

- 
lailaa olla omia miehiä?

- Omia olen.
Sitten selitän ja kerron. Saan ensi hätään kuumaa tee-

tä lähikorsussa ja Hetaakin huolletaan 
- 

sillekin löytyy
jotakin suuhun pantavaa. Sitten otetaan langat kuumi-
na yhteys omaan majapaikkaani.

Siellä on ollutkin hätä puolestani. Etsintäpartio oli
veljeni keralla haravoinut iälkiäni pimeän tuloon asri ja
saanut palata tyhjin toimin. Kuka olisi arvannut, kun
en ollut itsekään uskoa, että olin vaeltanut yön aikana
kuusikymmentä kilometriä ohi sen pienen harmaan ky-
läpahasen, josta aamulla olin lähtenyt.

- 
Isoisä, pitikö sinun kävellä takaisin? 

- 
Pojanpoi-

ka on ahminut jokaisen sanan.

- 
Mitä? 

- 
Isoisä havahtuu muistoistaan siinä au-

rinkoisella mättäällä istuessaan. 
- Ei tarvinnut kavel-

lä, pääsin hevosella ja Hetakin sai olla kyydissä.

- 
Missä se Heta nyt on?

- 
Se Heta on jo kauan ollut paremmilla metsästys-

mailla, isoisä vastaa ja nousee vähän kankEasti. Poika
tietää, että Heta on kuollut, mutta isot ihmiset aina sa-
novat noin.

- 
Vieläkö karsitaan vähän aikaa, jaksatko?

- Kyllä jaksan, karsitaan pois, poika sanoo iloisesti.

- Sinä olet sellainen isoisän metsäkaveri! n

Onnellinen loppu: mies, koira ja hevoskyyti
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Yleisesikuntaeversti, Mannerheimristin ritari, vakuutusjohtaja,
kirjailija ja kolumnisti Wolf H. Halsti, 7l

Eversti Wolf H. Halsti
oli jossakin Lapissa ase-
masotavaiheen aikana
virvelöinyt jättiläishau-
en. Kuljettaessaan sitä
majapaikkaansa hän mie-
tiskeli, mitä sillä voisi
tehdä, koska näin suuren
hauen liha on tunnetusti
puisevaa 1a vähemmän
maukasta.

Sattui, että vastaan tuli
sopivasti korkea saksa-
lainen komentaja adju-
tantteineen. Halsti käytti
oitis tilaisuutta hyväk-
seen ja lahjoitti hauki-
vanhuksen aseveljille so-
pivin juhlamenoin.



Ilo jäi kuitenkin ly-
hyeksi, kun pari tuntia
myöhemmin samaiselta
komentajalta saapui illal-
liskutsu. Pahaa aavistel-
len Halsti saapui paikalle

- 
ja siellähän se oli hau-

ki, hienosti koristeltuna
kokonaisena keskellä il-
Iallispöytää ! Isäntä kiine-
li vielä kerran "tästä ih-
meen maukkaasta lohes-
ta" ja tikkuinen hauki oli
syötävä viimeiseen tip-
paan.

Rinramavastuun vaihtuessa eversti Halsti vaati aivao
asiallisesti saksalaiselta armeijakunnalta korvausra suo-
malaisten rakentamista lairteisra, jotka jäivät saksalais-
ten haltuun. Saksalainen huoltopäällikkö ei ollut halu-
kas maksamaan, vaan syytti Halstia retrelöinnisrä ja
ihmetteli, mistä syystä juuri Halstin kanssa oli niin
vaikea rulla toimeen, kun muur suomalaiset yleensä
olivat paljon halukkaampia yhteistyöhön eikä lainkaan
niin puolensa pitäviä. Halstin silmissä välähri.

- 
Mahtaisikohan tuo johtua siitä, eträ minun äirini

on saksalainen, hän sitten lausahti sävyisäsri hymyillen.

o

Eversti Halsti kohtasi autollaan huonolla sotatiellä sak-
salaisen vuoristodivisioonan muulivaljakon, jota Suo-
men metsiin tottumaton ajomies ei saanut tieltä. Odo-
tettuaan aikansa kiireisellä matkalla oleva Halsti kim-
mastui ja vaati "koko muulijoukkoa" poisrumaan tielrä,
jotta hän pääsisi autollaan eteenpäin.

Saksalainen ajomieskin hikeentyi ja kysyi, oliko
everstin tarkoitus verrata häntä muuliin ja siten loukata
saksalaisen sotilaan kunniaa.

Halsti suuttui lopullisesti miehen saamatromuureen
ja lausahti:

- 
Ei suinkaan! Kuinka minä niin loukkaisin näirä

jaloja eläimiä!

vasemmalta) suhtautuvat penseästi
välissään SS-kenraali C. M. Demelhuber

Tunnettu kirjailija ja kolumnisti eversti Wolfgang H.
Halsti oli jo sodan aikana tunnettu terävyydestään ja

osuvista sanonnoistaan. Hän palveli vuosina 1942-43
Siilasvuon III AK:n huoltopäällikkönä

Vuonna 1942 vietettiin rintamalla kenraali Siilas-
vuon 50-vuotispäiviä. Yieraana oli mm. korkeitasaksa-
laisia upseereja.

Alkuillasta oli juhlapöydässä tavanomaisen juhlallista
ja kankeaa. Joku saksalaisista ihmetteli, miksi suoma-
laiset olivat niin vaiteliaita. Esikuntapäällikkö, eversti
Väinö Johannes Oinonen totesi, että saksan kielioppi
tuottaa suomalaisille vaikeuksia 

- 
ei tahdo tietää, oli-

siko sanottava mir vaiko mich ja dir vaiko dich (saksan-

kielen pronominien sijamuotoja). Tähän lausahti
muuan saksalainen, ettei kielioppi ole aseveljien kesken
tärkedå ja että saksalaiset itsekin tekevät virheitä sija-
muodoissa.

Silloin korotti äänensä eversti Halsti, joka oli koko
päivän joutunut selvittelemäån erddn varustelähetyksen
kohtaloa; talvivaatepulasta kärsivät saksalaiset olivat sen

aivan ilmeisesti anastaneet. Näin Halsti sujuvalla sak-
sankielellään:

- 
Tuotapa en ole huomannut. Mutta muuan toinen

kieliopin seikka ndyttdd tuottavan teille vaikeuksia 
-sanat mein ja dein (minun ia sinun). Niissä te pakkaatte

sotkemaan!
Pöydässä syntyi haudanhiljaisuus ja kenraali Siilasvuo

sai käyttää kotvan ajan diplomaattista taitoaan ennen
kuin tunnelma vapautui.

o
Eversti Oinonen (vas.) ja kenraali Siilasvuo (neljäs
natsitervehdykseen; sitiikin innokkaampi on heidän

oo
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nauraa

HEIKKONA
HETKENÄ
Komppanian suurin
mies tuli lomalta, ja
parin päivän kulut-
tua tuli kotikaupun-
gin komendantin vi-
rastosta raportti pe-
rässä. Komentaja
otti miehen puheil-
Ieen, jolloin syntyi
seuraavanlainen
keskustelu:

- Tässä raportis-
sa sanotaan, että
olette lyönyt katuun
kolme poliisia.

Niin, herra
majuri, minun äy-
tyy myöntää, että
asia on niin. Mutta
se tapahti sellaisena
heikkona hetkenä.

NOLOSTUIVAT
Rannikkovartioston
nuoret upseerit olivat
tehneet pienellä perä-
moottorilla huviretken
saareen tietysti tanssin

if tyttöjen merkeissä.
Akkiä puhkeaa raiuil-
ma ia poiat keksivät it-
selleen tekosyyllä virka-
matkan sekä tilasivat
saaren radistin välityk-
sellä aluksen itseään
noutamaan.

Mutta sanoma iou-
tuikin hengellisiä asioi-
ta harrastavan päälli-
kön käsiin, joka säh-
kötti vastaan: "Luke-
kaa ensimmäisen Aika-
kirjan 19. luvun viimei-
nen iae.t'

Nuoret upseerit etsi-'vät suurella vaivalla
Raamatun käsiinsä ia
nolostuivat aika taval-
la, kun viitattu kohta
kuului: "Olkaa Jerikos-
sa siihen asti, kunnes
partanne kasvaa, tul-
kaa sitten takaisin."

OPETUSTA
Korpraali sai tehtäväk-
seen opettaa alokkaille
myös "yleissivistäviä"
asioita, joihin kuului
myös alkeiskurssi eläin-
opissa. Erääilä tunnilla
korpraali ripusti luo
kan eteen upean väri-
taulun, mikä oli äynnä
eksoottisia eläimiä, ja
osoitti kirahvia kysyen :

- 1!o, alokas Monni-
nen, mikä eläin ämä
on?

- Herra korpraali,
se on kaneli.

- Ei se ole kaneli,
vaan kameli, karjaisi
korpraali, - 

ja siä-
paitsi ämä ei ole kame-
li vaan karahvi.

o
OPPITUNNILLA
Oppitunnilla joukkueen-
johtaja, arvoltaan vänrik-
ki, kehotti sotamies Pe-
kosta:

Mainitkaa lähim-
mät esimiehenne.

Ryhmänjohtaja,
komppanianpäällikkö ja
pataljoonan komentaja. ..
ja ...komppanian vääpe-
li.

- Entäs minun vähä-
pätöisyyteni?

- Ja teidän vähäpätöi-
syytenne! kiljaisi sota-
mies Pekonen innois-
saan.

Tapahtui Metsiipir-
tissö 30.1 1.1939 aa-
mulla.

Komppania on
majoitettu seurojen-
talolle. Kranaatit al-
kavat tippua liihiym-
pöristöön, jolloin
päiillikkö juoksee si-
söiin ja huutaa:

Sota on alka-
nut, kaikki ulos!

Näyttiimöltä, joka
on ollut tilapöisenö
sairastupana, kuuluu
nörköstynyt vastaus:

Minun ei ole
pakko löhteö minne-
kiiön, minulla on vie-
lö tämö pöivä vee-uu-
peetö! (vapaata ulko-
palveluksesta).

O
Kun Pajarin rykmentin JR
l6:n pioneerijoukkueen
miehet palasivat sodan pää-
tyttyä Aittojoelta kotiseu-
dulleen Tampereen puoleen
heiltä kysyttiin:

Saittekm te mitään
änttiin siellä rintamalla, mi-
täs te siellä oikein teitte?

- Ensin me räjäytettiin
Tolvajärvellä yks tähystys-
torni.

- Mitäs te sitten teitte?

- Me mentiin Aittojalle.

- Mitä te siellä teitte?

- Me tehtiin sauna.

- Ja sitten?

- Kytvöttiin --- 
ja

oikein pirusti. Se oti hyvä
§auna.oo
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R Y M Y.E E T U V A R T I O S S A

Ensinnäkin aivan pieni käy-
tännön asia.

Lukijamme soittelevat sil-
loin tällöin toimitukseen tie-
dustellen, miten voisi mene-
tellä, kun haluaisi lehdessä
olevalla kupongilla tilata tar-

jottuja tuotteita, mutta ei tah-
toisi pilata lehteä leikkaamalla
kuponkia. - Asia on varsin
yksinkertainen. Kuponki on
tietenkin tarkoitettu vain hel-
pottamaan tilauksen tekoa
eikä suinkaan ole asiassa vält-
tämätön. Siinä mainitut asiat
voi merkitä vaikkapa viralli-
selle postikortille tai kirjepa-
perille ja postittaa sen - ti-
laus on näin aivan yhtä päte-
vä. Postimaksun joutuu tieten-
kin näin menetellen itse mak-
samaan; kupongin postimak-
sunhan maksaa usein ilmoitta-
ja.

Erik lohanso,n, osoite Lou-
hentie I B 5, 02130 ESPOO
13, on julkaissut pienen kirja-
sen, jonka nimi on Suomi -Finland: Kunniamerkkejä,
muistoristejä, muistomitaleja,
rintamerkkejä - ordnar, ut-
märkelsetecken, minneskors,
minnesmedaljer, frontmär-

ken. Luettelo on tarkoitettu
ensi sijassa keräilijöille ja siitä
selviää mm. kunkin merkin
arvioitu hinta. Kirjanen ei ole
täydellinen, mutta sitä täyden-
netään jatkuvasti. Tässä pai-
noksessa on mrn. eräitä Lotta
Svärd- ja Suojeluskuntajärjes-
tön merkkejä sekä heimoso-
tien ja talonpoikaismarssin
muistomitalit tavallisemmista
merkeistä puhumattakaan. Li-
sätietoa saanee kirjoinajalta.

Ruotsissa toimii seura, jon-
ka nimi on Suomen itsenäi-
syyden ystävät Tukholmassa.
Mainitun seuran sihteeri Yrjö
Viiäniinen soitteli ja kyseli
kotimaan kuulumisia. Hän oli
erityisen kiinnostunut eräiden
viime sodissamme kunnostau-
tuneiden upseerien myöhem-
mistä kohtaloista ja lausui va-
littelunsa mm. eversti Valo
Nihtilän poismenon johdosta

- seura oli ollut hänen kans-
saan kirjeenvaihdossa aina
viimeisiin viikkoihin saakka.
Kiitoksia soitosta ja terveisiä!

Niinisalossa Kankaanpään
kaupungissa on avattu Poh-
joismaiden laajin tykistömu-
seo, jossa on nähtävänä viiti-
senkymmentä erilaista kenttä-
tykkrä ja mm. kuuluisa 30O
mm:n kokeilukranaatinheitin,
josta aikoinaan piti tulla mot-
tien murskaamisase vailla ver-
taa. Siellä on esillä myös
kenttätykistön perinne-esi-
neistöä, kenraali Nenosen työ-
huoneen jäljennös, valokuvia
jne. Tampellan kalustama
huone esittelee suomalaista
aseteollisuutta. Museo on
avoinna kesäaikana kello
I 2.O0--2O .OO kaikkina muina
päivinä paitsi maanantaisin ja
tiistaisin. - Muistattehan, et-
tä myös Parolan Panssarimu-
seo on auki vielä syyskuun
ajan.

Neuvosto-Karjala kertoo,
että Karhumäessä kuvataan
nuorisofilmiä "Neljäs kukku-
la", joka kertoo nuoren lää-
kintäsisaren vaiheista kesän
1944 kovissa taisteluissa tällä
suunnalla. Kuvauksia suorite-
taan Karhumäen kaupungin
liepeillä Lobskaja-kukkulalla,
jossa tämän alueen taistelut
päättyivät kesäkuussa 1944.
Elokuva valmistuu ensi vuon-

tr
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