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Tarina kertoo, että Hitler,
Mussolini ja Winston Churchill viettivät joskus ennen so-

niä. Kansa vitsaili, että toi-

taa yhdessä lomaa alppihotellissa, jonka kalalammikossa
uiskenteli suuri lohi. Herrat

pukunsa...

valitsivat Iohen päivälliskalakseen ja ottivat tehtäviikseen
sen pyydystämisen.
Ensin yritti Mussolini. Hän

Kansallissosialistien

tultua valtaan piti
kaikkien saksalaisten tervehtiä toisiaan kohottamalla

kättään ja lausumalla "HeiI Hitlert"
Sodat olivat päättyneet ja kolme valtiomiestä Josef Stalin,

Yhdysvaltain presidentti I{arry S. Truman ja Puolan puo-

luejohtaja Gomulka olivat
pyrkimässä taivaaseen. Pyhä

Pietari ilmoitti, että koska
kaikki olivat niin pätevästi
kansojaan johtaneet, jokainen

saisi esittää yhden toivomuksen, joka toteutettaisiin välittömästi.

Ensinnä oli vuorossa Truman, joka toivoi, että Neuvostoliitto kaikkine lieveilmiöineen häviäisi ikuisiksi ajoiksi
maan päältä.

Stalin totesi worollaan, et-

tä koko hänen elämänsä oli
kulunut taisteluun Saksan
kanssa, joten hän toivoi Saksan maan ja kansan häipyvän
maailmankuvasta.
Gomulka, joka oli tunnettu

varovaisuudestaan, tiedusteli,
toteutuvatko edellä esitetyt
toivomukset. Kun Pyhä Pieta-

ri

vakuutti näin tapahtuvan,

lausahti Gomulka hetken mietittyään:

Saisinko siinä tapauk-

- kupin kahvia ilman kersessa
maa...

Innokas puoluevirkailija juoksi pitkin Varsovan pääkatua

heiluttaen sanomalehteä ja
huutaen:

Nyt venäläiset ovat men- kuuhun!
neet
Vastaan tulleen mummelin

kasvoille levisi ihastunut ilme. Varmuuden vuoksi hän
kuitenkin tiedusteli:
Kaikkiko?!

-

Aluksi tämä tapa
aiheutti väärinkäsityksiä.

Niinpä joku pie-

nempi

natsipomo
ajoi kerran mersullaan
syrjäisessä
maalaiskylässä tiellä juoksevan sian
kuoliaaksi. Hän py-

säytti autonsa ja

meni juuri kohdalla
olevaan oluttupaan
selvittämään asiaa,

koska arYeli, että
joku siellä tietäisi
vainajan omistajan.

Natsi astui

sisään

ruskeassa virkapuvussaan, tervehti ja

ilmoitti:

Heil Hitler!

Das

Schwein ist tot. (Sika kuoli)
Syntyi haudanhiljaisuus. Hetken kuluttua alkoi vieraan
hämmästykseksi
yleinen riemun kiljunta ja isäntä itmoitti tarjoavansa
kaikille ilmaisen
kierroksen...

teki fasistitervehdyksen, hyppäsi täydessä virkapuvussaan

lammikkoon
saada kalan

ja yritti käsin

kiinni. Lohi tie-

tenkin säilytti nahkansa.
Seuraavana yritti Hitler.
Hän veti esiin pistoolinsa ja
ampui lippaan tyhjiiksi lohta
kohden. Vesi kuitenkin käänsi
luodin suunnan ja lohi pääsi
piiloutumaan johonkin kiven

menpide johtui Göringin aikomuksesta puhdistuttaa sotilas-

Toinen tarina kertoo,

o

koloon, tosin vähän tärähtäneenä.

Viimeisenä oli

asialla
Churchill. Hän otti hattunsa ja
alkoi rauhallisesti kauhoa vet-

että

natsipomot aikoivat myöhään
eräänä iltana aloittaa skruuvipelin, mutta neljäs mies puuttui. Soitettiin Göringille, joka
lupasikin tulla huolimatta siitä, että oli jo ollut vuoteessa.
Kun Hermann saapui oli hänen ulkoasussaan jotakin
outoa: lukuisat kunniamerkit
puuttuivat! Hitler huomautti
asiasta, jolloin Göring itsekin
ja totesi
sen vasta huomasi
unohtaneensa kunniamerkit
pyjaman rintapieleen!

Jaltan konferenssissa talvella
1945 elettiin jo voiton tunnelmissa. Eräänä aamuna neuvottelujen alkaessa pani presi-

tä lammikosta saadakseen sen
tyhjäksi.
Samaa periaatetta Winston
Suuri sitten noudatti sodassakin. Hän ilmoitti mm. eräässä
suurista julkisista puheistaan,
että ei merkitse mitään, vaikka Imperiumi häviääkin taistelun toisensa perästä
kunhan
se voittaa viimeisen.-

dentti Roosevelt sikaarilaatikkonsa kiertämään. Kultaista

o

jalokiviupotuksin koristetussa

Saksan valtakunnanmarsalkka
Hermann Göring oli tunnettu
vzl1sturhamaisuudsslaan

man pelastajalle Brittiläinen

van

ruhonsa peittona

kapinetta ihailtiin yleisesti

eikä vähiten siihen kaiverretun tekstin vuoksi: "Suurimmalle amerikkalaiselle Yhdysvaltain kansalta".
Seuraavana aamuna oli pää-

ministeri Churchillin vuoro
tarjota. Hänen platinaisessa
kotelossaan oli teksti: "Maail-

hän

käytti valkoisia sotilaspukuja
ja oli kovin ihastunut kunniamerkkeihin.
Ennen vuoden 1936 olympian kisoja oli Saksassa jostakin syystä säästettävä bensii

Imperiumi".
Kolmantena aamuna oli tietenkin Stalinin vuoro. Hiukan
hämillään hän pani kiertämään siistin hopeisen kotelon,
josta löytyi teksti: "Kamreeri

Kankkuselle pitkäaikaisesta
palveluksesta kiittäen Viipurin maalaiskunta".
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siaatti Asko Korpela esittää Suomen Kuvalehdessä "sotalaitoksemme"
lakkauttamista eräänä taloudellisen elvyttämisen
keinona perustellen kan-

taansa tähän tapaan:
"Voiko kukaan esittää
yhtään järjellistä rai emotionaalista syytä, jonka
vuoksi Ruotsi, Neuvostoliitto, Saksa tai Kiina
voisivat hyökätä Suomeen? Tai Suomi näihin

maihin?"
Kyllä voi.
Sotia ei syttyisi, jos
niiden puhkeaminen olisi
ennalta nähtävissä ja en-

nustettavissa.

Harvapa

olisi vielä heinäkuussa
1939 uskonut, että Saksa
ja Neuvostoliitto yhdessä
hyökkäisivät Puolaan ja
että Neuvostoliitto muutamaa kuukautta myö-

hemmin lähtisi ajamaan
erään kaupunkinsa tur-

vostoliittoa

vallisuuspolitiikkaa

tunnollisesti valmistautu-

uhkaavat

hyökkäykset. Olemme

hyökkäämällä pienen neer täyträmään tämän
puolueettoman maan kuten muutkin kansainkimppuun. Tuskinpa mo- väliset sopimuksemme.
nikaan samaan aikaan aavisti, että Oulu ja Rovaniemi parin vuoden kuluttua olisivat miltei saksalaisia kaupunkeja.
Sodat syttyvät järkevän politiikan loppuessa
ja tapahtumien riistäytyessä käsistä. Niiden
esiintyminen on aikanamme progressiivisesti
lisääntynyt. Yhä kiihtyvä
asevarustelu ei lupaa tässä suhteessa muutoksia
ainakaan edullisempaan
suuntaan.
Suomella on Neuvostoliiton kanssa YYA-sopimus, joka velvoittaa
meidät torjumaan
alueemme kautta Neu-

Olisiko se nyt kaupallisista syistä sanottava

irti?

Suomen puolustaminen perustuu vahvaan
koulutettuun reserviin.
Laajan alueemme puolustukseen tarvittavan re-

serviläisarmeijan koulutus kestää parisenkymmentä vuotta. Sitä ei voida hädän hetkellä polkaista maasta.
Mahtaakohan kaupallinen koulutus maassamme olla vaarallisen fakkiutunutta? Olisiko oppiaineiksi otettava kansainvälisen politiikan ja
historian peruskurssit sekä loogisen ajattelun seminaari?
191

KALERVO KIJANEN

Korirmodori Kalervo Kija- Kansa taisteli -lehden lukijat ovat su - nykyään Louhi - toimivat
numeroissa voineet tu- emälaivoina.
nen, 1906-1977, opiskeli leh.temme
Viimeisimpänä uudisrakenteena
tustua merivoimiemme sodanaiennen sotia mm. Italian kaisiin aluksiin. Lukijoita kiinnos- valtioneuvosto
on hyväksynyt raMeriakatemiassa ia toimi tanee tietää myös nykyisestä meri- kennettavaksi yhdistetyn miina- ja
sotien jälkeen mm. Meriso- voimiemme tilasta ja tulevaisuu- koululaivan poistetun Matti Kurjen tilalle.
takoulun johtajana, Laivas- den näkymistä.
Merivoimien pääkouluttajana
Kuten lienee tunnettua eroaa
tolippueen komentajana ja
on
Merisotakoulu Suomenlinnassa
merivoimat
sodanaikainykyiset
Turun
Laivastoaseman
ja
Helsingin ja
huoltotukikohtina
silloisissesta siinä suhteessa, että
päällikkönä. Sotien aikana ta
UpinnieTurun
Laivastoasemat
merivoimista on rannikkotykishän komensi sukellusvenettä ja laivasto-osastoa Laatokalla sekä toimi tärkeässä
tehtävässä Merivoimien
Esikunnassa. Erottuaan vakinaisesta palveluksesta Kijanen työskenteli mm. Iehtemme meriasiantuntijana.
Hänen viimeiseksi työkseen lehdessämme jäi tämä
nykyisiä merivoimiamme
käsittelevä artikkeli.
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tö siirretty maavoimiin. Nykyiset
merivoimat muodostuvat siis vain
laivastosta.

laivastovoimat
Varsinaiset
muodostavat Laivastolippueen, joka jakaantuu Vartio-, Saattaja-,
Moottoritykkivene-, Miina- ja Ohjusvenelaivueisiin. Aluskanta on
melkoisen hyvä, sillä kaikki taiste-

lualukset on hankittu sotien jälkeen, joskin eräitä jo 1950-luvulla.

Vanhat sotaveteraanit miinalaiva Ruotsinsalmi ja jäänmurtaja Si-

messä ja Pansiossa. Laivastoasemat huoltavat kaikki puolustusvoimien alukset ja toimivat lisäksi
merivoimien varikkoina.
Merivoimiemme tarpeellisuuden ovat maamme itsenäisyyden
puolustajana tunnustaneet myös
eduskunnan asettamat parlamentaariset puolustuskomiteat. Näiden
merivoimille antamista tehtävistä
mainittakoon merellisten puolueettomuusloukkausten estäminen ja kriisiaikoina mereltä tulevien hyökkäysten torjunta, tiedus-

telu, merisuluttaminen sekä meriIiikenteen johtaminen ja suojaaminen.

Ensimmäisen puolustuskomitean ehdotuksesta lisättiin vuosina

1972-77 merivoimien iskuvoimaa hankkimalla mm. neljä yksik-

köä kuvassa näkyviä ohjusveneitä
ja kuusi heräteraivaajaa, jotka ovat

täysin kotimaista työtä.
Toinen puolustuskomitea on
asennoitunut merivoimien suhteen
lähinnä nykyistä tasoa säilyttävälle
kannalle, missä mielessä vanhaa
olisi korvattava uudisrakenteilla.
Ensinnä tulisi kyseeseen saattajien
Uusimaan ja Hämeenmaan korvaaminen kuluvana (1977-82) 5vuotiskautena.
Eräänä ilahduttavana havaintona merivoimien suhteen voidaan
pitää sitä, että henkilöstöpuutetta
annettujen vakanssien puitteissa ei
ole, joten paikat on nyt kuten aikaisemminkin voitu täysimääräisesti miehittää. Toivottavaa olisikin, että merivoimat voisivat turvallisin mielin katsoa tulevaisuuteen ja täyttää sille asetetut vaati-

mukset.

Kalervo Kijanen Vesihiiden tornissa 1941. Vasemmalla 1. upseen luutnantti P. Airaksinen. kersantti
A. Okko, Kijanen ja matruusi L. Vuorinen

tr

TUIMA-luokan ohjusvene.
Veneitä on neliä yksikköä, .ioiden nimet ovat:
TUIMA, TUISKU, TUULI ja TYRSKY. Nämä

hankittiin Neuvostoliitosta uusina v.'l 97 4-7 5.
Veneiden ominaisuudet ovat: uppouma 260 t,

)

pituus 38,6 m, leveys 9,6 m, swäys 2,0 m.
Pääkoneina on kolme dieselmoottoria, yhteenså 13000 hv, ja nopeus noin 30 solmua. Aseistuksena on kaksi 30-2 mm:n it-konetykkiä ia
neljä meriohjusta. Miehistö on 25 henkeä.

KUHA-luokan heråteraivaala
Veneitä on kuusi yksikköå, ioiden \
merkinnät ovat KUHA z't-kuae)

26. Nämä tulivat käyttöön

v.

1974-75la veneiden rungon val-

misti Turun Veneveistämö Oy lujitemuovista ia lopullisesti Oy Laivateollisuus Ab Turusta.
Veneiden ominaisuudet ovat:
uppouma 90 t, pituus 26,6 m, leveys 6,9 m, syväys 2,0 m. Pääkoneina on kaksi dieselmoottoria, yhteensä 600 hv, joiden voima siirretään hydraulisesti ruoripotkureihin
veneessä ei ole peråsimiä.
Aseistuksena on23-2 mm:n konetykki ia täydelliset raivauslaitteet.
Veneiden nopeus on 11 solmua ja
miehistönä 15 henkeä.
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MAILA KULMALA

Kaksl luhannusta

.:*i*1

vuosr

I
1943

Seisoin kotiseurakuntani valkean
kirkon alttarin edessä.
Sylissäni oli suuri kukkakimppu, kaksikymmentäviisi vaaleanpunaista ruusua. Saman verran oli
itselläni ikävuosia. Olin jännittynyt, mutta onnellinen.
Vierelläni seisoi ryhdikäs nuori
rintamavänrikki. Hänen aseveljensä, pastori, vihki meidät mieheksi
ja vaimoksi. Vakavin sanoin, vakavana aikana. Mutta me kaksi,
me uskoimme sodasta huolimatta
yhteiseen, yhtulevaisuuteen
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dessä suunniteltuun.

Kirkossa oli paljon väkeä. Ankeasta pulasta huolimatta olimme
halunneet järjestää kauniit kirkkohäät, kutsuneet sukulaiset ja ystävät. Juhannusaamuna oli valkokylkinen Tuulikki-laiva sinistä
Saimaata halkoen tuonut meidät ja
osan häävieraita kirkkorantaan.
Kotisaareni aitassa olin aamulla
pukeutunut valkoiseen, pitkään
hääpukuuni, huntukin seitsemän
't94
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metriä. Se oli saatu lainaksi hyvältä ystävältä, sillä kaupoista ei tylliä tuolloin saanut ostaa. Mutta puku oli oma, samoin hopeanväriset
kengät.

Olimme siis voineet luoda puitteiltaan unelmiemme häät, juhannushäät, morsiustyttöineen.
Olimme nuoria, uskoimme onrteen, kuten tuhannet nuoret kautta
aikojen ovat uskoneet. Sota oli jo
pitkään ollut hiljaista asemasoraa,
uskoimme lopullisen rauhankin
pian koittavan.
Miksi siis emme olisi olleet onnellisia ja luottavaisia?

vuosl

1944

Myrskysi.

Kylmää sadetta valui

taivaan

täydeltä.

Myös sisäisesti paleli.
Oli jälleen juhannusaatto. Yritin
äitini kanssa valmistella juhlaa,
mutta ajatukset harhailivat Karjalan Kannaksella.
Siellä oli vihollisen suurhyökkäys johtanut läpimurtoon.
Tiesin mieheni taistelevan Talin
suunnalla ja johtavan komppaniaansa pahimmassa tulituksessa.
Tiesin myös hänen rohkeutensa ja
päättäväisyytensä.
Olin lamassa. Odotin kirjettä joka postissa ja yhtä usein petyin.
En saanut häneltä riviäkään.
Kirjeet, silloin kun niitä vielä
sain, olivat olleet lohduttavia. Jos
pelkoa olikin, siitä ei kerrottu ko-

tiin...
"Olkaa rauhallisia... Koettakaa
kestää... Me kestämme... me tun-

nemme velvollisuutemme... "
Nuo lauseet olivat usein toistuneet mieheni kirjeissä.
Omat kirjeeni sain aikanaan takaisin, mutta vasta paljon myöhemmin. Vasta myöhemmin tiesin
senkin, ettei hän enää elänyt tuona
juhannuksena.
Jo 21.6.1944 oli vihollisen luoti
lävistänyt hänen rintansa.
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"Tuskia tuntematta hän oli äkkiä poissa." Näin kirjoitti aikanaan minulle meidät vihkinyt soti-

laspastori Erkki Pitkänen.
Pari viikkoa oli jo kulunut ju-

hannuksesta, häittemme vuosipäivästä. Elin vähäisen toivon ja suuren epätoivon rajalla. Ympäristöön tuli surusanomia lähes päivitKÄÄNNÄ

YRJO KARISALMI
täin ja sisimmässäni aavistin, että
pian olisi minun vuoroni...
Menin tuona iltana aittaani kuten muinakin kesäiltoina. Koetin
paeta pahoja aavistuksiani uneen
mutta uni ei tullut. Sen sijaan
-kuulin äitini koputtavan oveen ja
sanovan hiljaa nimeni.
Tiesin sanoitta mitä oli tapahtunut: suruviesti oli tullut suunnattuna suoraan sydämeeni.
Viikkoa myöhemmin seisoin
avoimen sankarihaudan ääressä.
Tuona sunnuntaina oli surevia paljon: oli pitkä rivi avattuja hautoja,
jokaisen haudan kohdalla surevia
omaisia.

Itku ei tullut

se

oli sisällä

ja

purkautui vasta -myöhemmin, vuolaana, vapauttavana...
Seppele kädessäni oli kiireesti
kokoonkyhätty kotipihani hopeakuusen oksista ja kukkapenkin orvokeista. Alkuperäinen seppele,
jonka olin aikonut rakkaani haudalle laskea, oli varistanut jokaisen terälehtensä niistä kahdestakymmenestäviidestä ruususta. jotka olin pyytänyt siihen sitomaan.
Seppele oli pitänyt tilata Mikkelistä, sillä Lappeenrannan kukkakaupat oli evakuoitu. Eikä ruususeppele kestänyt sota-ajan hankalaa kuljetusta Mikkelistä Taipalsaarelle.

Jälleen matkasi laiva kohden
kotisaarta
sama Tuulikki, joka
vuotta aikaisemmin
oli kuljettanut
iloista hääväkeä. Edellisellä matkalla oli ylläni morsiusasu, nyt suruhuntu. Avioliittomme kesti vajaan vuoden, kesästä kesään. Yhteistä matkaa kuljimme vain muutaman rintamaloman lyhyen mitan.

Niin monen

osa

oli tuolloin

sa-

ma.

Vähitellen elämä elpyi. suru tavallaan kirkastui. Aika lipui eteenpäin. Hän oli peruuttamattomasti
poissa, oman elämäni täytyi jatkua.

Iloineen ja
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murheineen. !

Hotelli- ja ravintoIatyöntekijäin liiton
entinen puheenjohtaja Yrjö Karisalmi

kertoo

mieleensä
painuneista uransa

vaiheista, jolloin
asiakkaana oli Suo-

men

Marsalkka
Mannerheim
Yrjö Karisalmi keittiömestarin asussa niihin aikoihin, jolloin hotelli Jyväshovin keittiössä valmistui
rapurisottoa Marsalkalle

l{okki poian
l<oitoksia
SATTUI osalleni

käymään

niin, että vaikka olin ammatiltani kokki. niin sekä talvi- että
jakosodan olin muissa kuin

ruoanlaittopuuhissa. Niiden
muisteleminen olisi perin tavanomaista tarinointia, ntutta

ne muutamat kerrat. jolloin
jouduin valmistamaan ruokaa
Suomen marsalkka Mannerheimille. ovat jääneet mieleeni.

Ensimmäisen kerran jouduin kokemaan sotamarsalkka
Mannerheimin arvostetun ase-

man

ravintola-asiakkaana

kokkioppilaana oUessani.

Olin aloittanut keittotaidolliser opiskelut vuonna 1936
sekä ravintolakoulussa että
hotelli Tornissa. Ensimmäisen

kokin opastamana tutustuin
taloon eli keittiö- ja varastotiloihin, joista niin sanottu lihapuoti erilaisine paloitteluvälineineen muodostui kierroksen

keskeisimmäksi kohteeksi.

Kcsken lihalajeja ja veitsien
käyttöä koskeneen selostuksensa osoitli opastajani paloitteluhuoneen pienellä hyllyllä
olleita vähäisiä purnukoita ja
tokaisi tuikeahkoon sävyyn:

--

Ja sitten muista. että

noi-

Siihen aikaan oli ensiluokkaisena itseään pitävän ravintolan varastotiloissa todellakin
niin runsas ja monipuolinen

valikoima moitteettomia raaka-aineita, ettei hömpelöön

olisi joutunut vaativankaan

nokseni pyöreään vuokaan,
josta se oli kätevä kumota tar-

tuli johtaja

uudelleen

risottoa.
Hänen kanssaan on
kolme muuta herraa.

Siinäpä selvisi

jyvää ei ollut valmiiksi keitettynä ja rapurisoton valmista-

ia

valtiomies. Marsalkka neuvottelee lounaan jälkeen suuresti

hin purkkeihin kosket

vasta

ei

joiluvadille.

lin ravunpyrstöillä, kuorittujen tomaattien lohkoilla ja
hennoilla tillinlehvillä. Johta-

hetkessä

kolme asiaa: korkea-arvoisin
aamiaisvieras oli sotamarsalkka Mannerhein, yhtään riisin
misesta

aikaansaan-

Valmiin "kaakun" koriste-

Marsalkka haluaa rapu-

arvostamansa ministeri Väinö Tannerin kanssa

suolaa, sokeria ja valkopippu-

ria sekä laitoin

keittiön ovelle:

Sotilas

maustoin seosta ripposella

si.

Hieman puolen päivän jäl-

t.*

Sekoittelin käristetyllä tomaattisoseella maustettuihin
riiseihin rapujen saksilihoja,

asiakkaan toivomusten vuok-

keen

fl
t

tava oman pään antaman mie-

likuvituksen apuunkin.

mestarilla ollut

muuta tietoa kuin että ruokaan
tarvitaan kypsää riisiä sekä rapuja.
Keinäjä sai huolekseen riisien keittämisen. Onneksi kellarissa oli ämpärillinen edellisenä päivänä keitenyjä rapuja,
joita perkaamaan komensin

ja itse huolehti tarjoilusta ja
toi ruokailijoiden runteleman
jäännöksen takaisin keittiöön.

Totutun tavan mukaan kyhäsin risottojäännöksen jiilleen
tarjoilukuntoon

onneksi

sillä tuokion kuluttua

-

saapui

johtaja uudelleen keittiöön:
Marsalkka haluaa lisää

rapurisottoa.

Ruoka oli siis onnistunut,
siitä oli nyt täysi varmuus.
Kun olin saanut tiedon seurueen poistumisesta, jaoin risoton jääännöksen kristillises-

kaikki omilta askareiltaan ir-

ti

roitettavissa olevat työkumppanit.

mukana olleiden kesken, sillä
olihan meidän vastaista varten
oltava perillä rapurisoton si-

kun niitä tarvitaan Mannerhei-

miä varten!
Sain sitten tietää, että val-

tasan kaikkien

puuhassa

sälläpidosta.

koista ainetta sisältävissä purkeissa oli hanhenrasvaa ja pu-

Vuoden l94l alkuun päästessä oli ehtinyt tapahtua paljon
asioita. Talvisodan päivät olin
Jyväskylästä kootun 15. Erillisen Autokomppanian riveis-

naisella aineella täytetyissä
tölkeissä rapuvoita.

Marsalkka

oli

ehkä usein-

kin vieraillut ravintolassa. joka oikeutetusti oli otettu kor-

sä

kea-arvoisesta asiakkaastaan.

Kaikkiin mahdollisiin ja ehkä
yllättäviinkin ruokatoivomuksiin oli varauduttu kaikella
huolella.
*{<*

Vuonna 1939

paikkani

oli

silmätikuksi joutumisen våilttämiseksi lämmitettiin majapaikan uunia iltaisin ja uunis-

oli

ammattiin
kohdistunut oppiaika jo reilusti takanapäin
näin kuvitte- Helsingislin. Olin muuttanut
tä Jyväskylään ja uusi työpaikkakunnan

parhain hotelli-ravintola. Hoidettavakseni olin ottanut ra-

vintolan keittiömestarin vakanssin.

Eräänä kesäisen kauniina
elokuun alkupäivänä tapahtui
niin, että yrityksen silloinen
johtaja tuli aamupäivällä keit-

tiön ovelle ja virkkoi:

autoryhmänjohtajana.

Joukkueemme sijoiruspaikassa, eräässä Loimolan tuntumassa olleessa vfiäisessä talossa, huolehdin itsestään selvänä asiana muonituspuolesta. Vihollisen lentotoiminnan

"dj#

Kirjoittaja S.D:n esikunnan komendanttina Uutujärvellä

Jos mestari

ei

tänään

- päivällä pois,
lähtisi

sillä

Riisit kypsyivät ja perattuja
rapuja

oli valmiina

runsaasti,

meille tulee Iounaalle korkeaarvoisia vieraita. Mitä he syö-

mutta mestariparka hikoili
vielä etsiessään käsikirjois-

vät, siitä minulla ei ole tietoa.
Johtajan kysymykseen keit-

taan rapurisoton valmistusohjetta, jota ei löytynyt yhdestäkään kirjasta. Sitten välähti:
hae hummereista!
Niistähän se apu löytyikin,
jos kohta oli lisäksi turvaudut-

tiön raaka-ainetilanteesta vas-

tailin hivenen omahyväisesti,
että "meillä on kohtuudella
mitä vain".

sa kypsyivät monet ruoat mu-

kavasti sillä aikaa kun joukkueen autot olivat tarpeellisissa täydennysajoissa.

Sodan jåilkeen

vierähti

muutama kuukausi RUK:n
46. kurssilla, ja sitten seurasi
paluu Jyväskylästä Helsinkiin, jossa oli tarjolla työpaik-

ka

Seurahuoneen keittiössä
niinsanottuna lihamestarina.

Työhöni kuului

våihäisten

lihamäärien käsittelyn lisäksi
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TARU STENVALL

VUONNA 1944 kevdt oli kolea ja kesä pahasti myöhässä.

Kesäkuun neljäs, Marsal-

kan 77-vuotispäivä, valkeni

pilvipoutaisena, mutta jo iltapäivällä paistoi aurinko kevätvehreisiin metsiin, joissa puiden lehdet eivät olleet paljon

hiirenkorvia suurempia.
Huolien painama Marsalkka oli ilmeisesti tälläkin kerralla painostettu viettämään
syntymäpäiväänsä. Jo aamu-

junalla saapuivat Helsingistä

Mikkeliin häntä

onnittele-

maan presidentti Ryri, päiiministeri Lintomies ja puolustusministeri Walden. Jo ennen
heidän tuloaan oli upseerikuoro käynyt laulamassa Marsal-

Marski on
tarkastusmatkallaan
saapunut kenraali
Talvelan esikuntaan.
Okealla kenraali
Heinrichs ia selin kenraali
Airo.

kalle.

Kriittisestä

sotatilanteesta

johtui, että valtiomiesten on-

runsaasti

verran, kun marsalkka saapui
jälleen lounaalle ja halusi nyt-

rusakkovainaiden

paloittelua sekä erilaisten, jotain lihaa sisältäneiden seosten valmistus.
Eräänä huhtikuisena päivä-

kin kanakyljyksiä. Kun kyljysseoksen tekeminen kuului
tehtäviini, puuhaan oli ryhdyttävä alusta alkaen.
Kanoja leikellessäni päätin
tehdä nyt todella hyviä kana-

nä kiirehti vuorossa ollut hovimestari askareissaan tavallista vikkelämmin, sillä marsalkka oli tullut pienen seurueensa kanssa lounaalle ni-

mikkokabinettiinsa. Lämpimäksi ruuaksi marsalkka tilasi
lounaslistalla silloin olleita
kanakyljyksiä.
Nuo kyljykset oli valmistettu seoksesta, jossa oli kylmää
kaurapuuroa, keitenyjä kuorittuja perunoita sekä raa'oista

.

kyljyksensä

kaan, niin tarjoilusta huolehti-

nut hovimestari tuli keittiöön
kertomaan marsalkan kiitokset hyvistä kanakyljyksistä.
Kului aikaa vajaan viikon
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toimet, joihin kenraali Tapola
yhdisti kerran marsalkalle ja

kartanossa, Marsalkan silloisessa kesäasunnossa, seitsemän kilometrin päässä Mikke-

rosössön asemesta: laitoin

valmistamisen.

Vanha herraskartano metsän keskellä otti liputettuna

seokseen huolekkaasti jauhetun kananlihan lisäksi muutaman kananmunan sekä kerma-

hyvissä ajoin, mutta kovalle
saamani käskyn noudattami-

ja

kevyen aterian"

Sain onneksi tiedon asiasta

vastaan korkeat vieraat.

Kun olimme saaneet pöydät
katetuiksi käytin hyväkseni tilaisuutta, pistäydyin rannassa
katsomassa Ylipäällikön yl-

paistajalle

nen otti. Onnekseni esikuntakomppaniassa oli kerrassaan
monitoimimies ja muonituslo-

kaa.

päästä. Yhteisin voimin ja sil-

minulle rakentaneet".

loisissa olosuhteissa parastamme pannen saimme ko-

nöitsijät, pääkokkina marskin

koon joukon maittavan näköisesti päällystettyjä pieniä voi-

junan keittäjätär-emäntä Signe
K aakinen, valmistelivat juhla-

leipiä, joitakin salaatteja ja
pari heiveröistä pikkulämmin-

ruokia. Sielläkin oltiin hyök-

tilkkasessa kostetuttua rans-

kanleipää, leivoin

kyl jykset

ja kuvittelin tehneeni marsalkalle kunnon ruoVaan kuinkapa kävikään!
Marsalkka pyysi kerto-

ja kuinka olla-

vielä juhlapaikalla Sairilan

listä.

maan kuulumisensa:

tettävissä olleessa rasvassa.
Marsalkan seurue sai siis

vat esikunnan komendantin

Päämajassa

"hyvän

kaikki kanoissa ollut kellervä
Ainekset jauhettiin pariin

muodostui vakavaksi neuvottelutilaisuudeksi, joka jatkui

hänen seurueelleen tarkoitetun

Hovimestari tuli jälleen kerto-

kertaan sähkökäyttöisessä lihamyllyssä. Mössöstä leivottiin kyljyksenmuotoisia kap'paleita, jotka paistettiin käy-

nittelukäynti

aikana Uutujärvellä, Aunuksen ja Syvärin välisellä paikkakunnalla. Tehtäviini kuului-

kyljyksiä peruna- ja kaurapuu-

kanoista tarkoin leikeltyä lihaa. Eritoten mukaan otettiin
rasva.

5.D:n esikunta oli jatkosodan

- että hänen nyt saamanmaan,
sa kanakyljykset eivät olleet
niin hyviä kuin edellisellä kerral

la.

Eivät olleetkaan. Olin nimittäin käyttänyt innoissani
liian vähän läyteainetta, jolen
kyljykset olivat kovahkoja.
Mutta kananlihaa niissä oli
taatusti ollut runsaanrrnin kuin

edellisissä kyljl ksissä.

tat olivat hekin parhaasta

tä.

Marsalkka saapui. suoritti
esikunnan asianntukaisen tarkastuksen ja jatkoi välittömästi matkaansa Syvärille. Aikaansaannoksemme maistuivat varmaan laatuisilta komentop()rtaan herrojen suissa.
koska moitteita ei kuulunut...

!

peyttä, hirsisaunaa, "jonka
MINUN SOTILAANI ovat
Keittiössä Marsalkan emän-

käysvalmiina ja hiukkasen jo
jännitettiin pienten pyöreitten
juustokohokkaitten takia, jotka oli vietävä tarjolle melkein
sekunnilleen.

Kiertelin kartanon korkeita
melko vaatimattomasti kalustettuja huoneita.

Neuvottelu päättyi täsrnäl-

leen määräaikaan ja yhtåikkiä
astui ovesta Marsalkka, joka
ei ollut parhaimmalla tuulel-

o

varJossa
On totuttu uskomaan, ettei kukaan
ole suuri hovimestarinsa silmissä.
Marski oli tässäkin suhteessa poikkeus, kertoo suosittu avustajamme
Taru Stenvall.
laan. Sanaakaan sanomatta
hän osoitti minulle seinustalla

olevaa arkkua. tarttui itse sen
toiseen kahvaan. ja kun en heti hoksannut mihin suuntaan
sitä oli lähdettävä siirtämään,
hän murahti ja teki kiivaan
kärsimättömän eleen. Sellaista se oli
häntä oli 1mmärja alle serettävä selityksittä
kunnin.
Vieraita oli kolmisenkym-

relliset valmistelut: suihkukaivo solisi isossa hallissa ja presidentinlinnan hopeat hohtelivat 43 juhlavieraalle katetussa
leveässä pöydässä. jonka kes-

kellä helotti

oli

valli. Prcsidentin hovimestari

seuraava.

Juustokohokkaita
Kuorrutettua siikaa

Luuttomia kananpoikia,
salaattia ja
mustaherukkahyytelöä

Tuhatlehtitorttua

Kahvin tarjosimme kotikutsujen tapaan tarjottimelta kup-

peihin kaadettuna. Herrat joivat sen seisoviltaan.
Kello neljäntoista aikaan oli
jo kaikki ohi ja herrat lähtivät
junalla Ensoon.

Marskin

autonkul jettajat

kyyditsivät meidät komeasti
Enso-Gutzeitin klubille, missä
presidentti Ryti tarjosi juhlaillallisen.
Ensossa

oli suoritettu suu-
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kolmensadan

tulppaanin rehevä punainen

mentä ja lounas tarjottiin kahdessa pöydässä. Aterian ko-

koonpano

Ws-ts"'

Syntymaparvalounas Sarrrlassa

Nama lylol huolehlrval Paamalan tarkermpren herrojen hyvrnvornnista. Vasemmalta keittäjät Taava
''Maisteri"

1a

Hilda, kylmäkkö Airi ja tarjoilija

fiÅ
så
tn'r

tr
kierteli pöytää mustassa frakissaan juhlavuudesta jäykkä-

nä kuin hiilihanko.
Pieni, laiha ja pitkäpartainen Venäjän keisarin entinen
soppakokki, jonka vuorineu-

vos Kotilainen

oli

kutsunut

valmistamaan

juhlaruoat,
näytti kovin heiveröiseltä suuressa keittiössä.

Vieraina olivat tietenkin
Marsalkan lähimmät miehet ja
monia sankarimainetta saavuttaneita kuuluisia rintamaken-

r

;*-

raaleja.

f?

Ruokailun jälkeen Marsalkka meni keittiöön ja keskusteli
venäjäksi hyvän tovin kokin

kanssa. Herrat hajaantuivat
sitten klubin upeasti kalustettuihin suojiin ja heille tarjottiin kahvia ja konjakkia. Mie-

il"l

Toisessa pöydässä oli mieliala kevyempi. Keskimmainen taqoilija on Taru Stenvall

ennestään olivat paikoillaan,
eikä tuottanut Helsingistä jo-

mensä ja rakkautensa.

takin Kämpin taikka Savoyn

muksesta johtunee, ettei hä-

nisen sikaarinsavun myötäilemä vilkas puheensorina klubin

valmistamaan
oman pöytäseurueensa ruokia.

joka sopen.
Tämän juhlaillallisen jälkimaininkina kuulin Marsalkan
Mikkelissä ensimmäisen ja

Ei Marsalkalla valittamista
ollut, sillä nämä Taavat ja

vaatimattomuuttaan
yleensä ollenkaan huomattu.
Vaikka Marsalkka ei ilmeil-

Iiala oli paljon korkeammalla
kuin lounaalla ja pian täytti si-

viimeisen kerran arvostelevan
tarjottua ruokaa, sillä jos hän
sen teki, piti hän ainakin varansa ettei tarjoilija sitä kuullut, päästäkseen keittäjälle

escoffieriii

Marsalkan ulkoisesta ole-

PAIVÄLLITiEI.J

nen

lään paljastanut, mitä hänen
mielessään liikkui, saattoi

Hildat olivat eteviä ammatissaan ja niin otettuja tärkeästä
tehtävästään, että he suorastaan ylittivät itsensä. Paitsi
kaiken taitonsa he panivat

häntä ympäröivästä henkisestä
kentästä aavistella yhtä ja toista. Hänessä oli paljon suurillc

Marskin ruokaan myös sydä-

NÖYRYYTTÄ

ihmisille ominaista

PIKKULÄMMITI

LOIIIKEITTO JÄ PIIEIÄKKÄ

sisäistä

LÄ]YIPÄÄNSÄTULÄÄ
salaaun Hcra

kantelemaan.
Muistan hänen kerran pöydässään huvittuneena säälitelleen intialaisia, jotka joutuivat

suurilla vastaanotoilla

ole-

maan kuivin suin, koska eivät

IIEDELMÅVÄNUKÄS

kastisääntöjensä mukaan voi
syödä muuta kuin oman korkean kastinsa hyväksymien
kokkien valmistamaa ruokaa.
Sitä vaaraa ei Marsalkalla ol-

KÄIIVI
VIINEJÅ:

lut.

Sherry Tetoro,Soleru Gtauqda,

Hän ei todellakaan tehnyt
numeroa omasta ruoastaan.

Bougognc Biclrcl, Grande lleterva
Aockburnt Rcd Port

Jos hän syystä taikka toisesta
piti jotain ruokalajia sopimattomana itselleen hän antoi sen
mennä koskemattomana ohit-

Näin tarjosi presidentti

seen.

Myöhemmän kokemukseni
valossa olen monesti ihmetel-

lyt Marsalkan vaatimattomuuta: hän tyytyi Mikkelissä niihin itseoppineisiin keski-ikäisiin keittäjättäriin, jotka siellä
200

./ Presidentti Rvli tariosi Ensossa

!

lrhtaiflaltisen. irtiyta ön katettu Enso-Gutzeitin klubilla

Näkymä
Vaskisavotan tien
oikealta puolelta
vihollis6n asemiin

ARVO JÄRVINEN

O Nuoret täydennysmiehet olivat
vasta ehtineet kotiutua asemasotaan,
kun vihollisen suurhyökkäyksen merkit alkoivat olla selvästi näkyvissä.

O Ja sitten rysähti! Hiliaisuus oli
päättynyt, koko Karialan kannas
peittyi tuleen ja räjähdyksiin.

"untuvikoille" vänrikki oli

OLI vuoden 1944 huhtikuun
loppupuoli, kun meidät

kuitenkin suuri herra, jota pu-

"tenavat"

huttelimme aina vaistomaises-

vietiin Viipuris-

- komealta
ta Sorvalin

kasarmilta junalla kohti Kannaksen

ti

etulinjoja. Jo tutuksi käynyt

ASEMASOTAA

HTK:n l.Komppania hajotettiin eri yksiköihin täydennysmiehiksi.
Me sotamiehet Salo, Laiti,
Kaski, Lamminmiiki ja alle-

kirjoittanut jouduimme Valkeasaareen 2.D:n Er.P
l2:een, jonka komentajana
toimi everstiluutnantti Ursin.
Komppaniamme päällikkö oli
kapteeni Kuparinen.
Pääsimme kaikki viisi samaan vänrikki Walgrenin

joukkueeseen, jossa kaikki
muut olivat vanhoja talvisodan kokeneita jermuja ja kat-

soivat meitä -24 syntyneitä
kuin isät lapsiaan.
Nuori joukkueenjohtajakin

oli heillä ainainen viisastelirn
kohde. Vänrikillämme oli
aina kuin paraatipuku päällä:
kiiltävät uudet saappaat ja puku parasta diagonaalia. Myöhemmin kuulimme, että hän

oli

suuren vaatetusliikkeen

omistajan poika Viipurista ja
meitä vain vuotta vanhempi.
Vanha vääpeli Heikkinen
toimi varajohtajana ja oli se,

joka

todellisuudessa johti
joukkuetta, sillä "vanhat" eivät antaneet suurtakaan arvoa
vänrikille, joka oli vielä kovin

nuorikin. Meille pelokkaille
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asennossa näin antaen vanhoille yhä lisää ilon aihetta.

Joukkueemme asemat olivat
Vaskisavotan tien varresta oikealle eteentyönnetyssä tukikohdassa Munakukkulalla.
Oikealla oli suota ja etulinja
teki mutkan taaksepäin. Suolla oli hirsillä vahvistetut maapenkat vartiomiesten suojana.

Meistä oikealle merenrantaan
saakka olivat l0.D:n miehittämät asemat.
Maasto asemiemme edessä
oli aukeaa, vain siellä täällä
törrötti kranaattien repimiä

katkeilleita puuntynkiä. Välimatka naapurin asemiin oli ly-

hyt, minkä vuoksi tähystys
päiväsaikaan oli suoritettava
periskoopilla ja silläkin hyvin
varoen, koska vihollisen tarkka-ampujat olivat joka hetki

SE

SUUNI
II

nYsAls

valmiina "lasettamaan" huo-

tä, kun rottalaumat

mattuaan pienimmänkin liik-

ahkerasti niiden kimpussa.
Toukokuu oli hiljaista. Vartiotuurit kiersivät neljän tun-

keen. Minäkin sain kahdesti
peilin palat silmilleni nostettuani periskooppia liian rohkeasti

yli

pesäkkeen reunan.

Asemiemme edessä lojui
viisi lumipukuista vihollisen
kaatunutta, jotka olivat jääneet siihen maaliskuun väki-

valtaisen tiedustelun yhteydessä partion hyökättyä kohti
asemiamme. Tuntui iljettäväl-

häärivät

nin välein. Öisin oli joka pesäkkeessä parivartio, päivisin
vain yksi paitsi kk:lla kaksi
miestä. Silloin tällöin napsahti
tarkka-ampujan luoti ja joskus

päivisin räsähti asemissamme
suorasuuntauksella ammuttu
piiskan kranaatti.

Toukokuun lopulla kiihtyi

konekiväärien tuli öisin joskus

pitkiksikin sarjoiksi

ja

pi-

meässä näimme, kun valojuo-

valuodit lensivät korkealta
asemiemme yli. Etumaastosta
kuului lapion ja aseiden kalahtelua, mistä arvasimme naa-

purin olevan töissä välimaastossa.

Meidän puoleltamme oli
ampuminen ilman suurempaa
aihetta kielletty. Vain joskus
ampui joku "vanha" valopis-

SE SUURI...
Naapurin tykistö

mistö ampuivat

odotimme milloin naapuri lyö

enemmän, mistä arvelimme
heidän tuoneen alueelle lisää
tykistöä ja hakevan niille maa-

toivoimme jatkuvan koko
yön. Keskityksen loputtua
putkeen, mutta ainoatakaan
kranaattia ei tullut takaisin.
Oikealla välimaastona ole-

valle suolle ilmaantui

eräänä

yönä monta sataa metriä pitkä

tiheä risuaita.

leja.

9.6.44
Valkeni sitten kesäkuun

yönä kävi meidän kolmimiehinen partiomme sen kaataja
massa. Meni pari yötä

koisena. Vain oikealla, suon

kaan kuulleet.

Noin viikkoa ennen suurhyökkäystä nousi joka aamu
ilmaan kolme tähystyspalloa.
Ne olivat niin kaukana, etteivät aseemme sinne kantaneet,

mutta kiikarilla erotti hyvin
miehen pallon alapuolella ole-

vassa korissa. Muutamia hävittäjiä kiersi jatkuvasti pallojen ympärillä. Hävittäjiä ja hitaita tiedustelukoneita lenteli
päivisin myös linjojemme yllä
sekä kauempana takamaastossa. Ne eivät juuri ampuneet
eikä niistä paljonkaan piitattu.
Kerran aurinkoisena iltapäi-

vänä olin korsun katolla kirjeenkirjoituspuuhissa, kun äkkiä kuiva pärekatto vieressäni

alkoi rapista:

"hyttynen"

päästeli kk:lla sarjan. Vilkaisin ylös. Naapuri kaarsi juuri

kyjellään yli ja äijä koneesta
heilautti minulle kättään. Siir-

ryin nopeasti turvallisempaan
kirjoituspaikkaan.

Postia saimme viholliselta
sekä lentokoneista pudotettuna että kranaatinheittimillä
ammuttuna ja tästä olimme
vain iloisia: riu'ulta loppui ainainen paperipula.
Iltaisin oli usein musiik-

toolilla, mutta sekin oli aina
kuin sohaisu ampiaispesään:
kk lauloi heti pitkiä sarjoja

enemmän toimintaa: tyyninä
kesäöinä kuului kovaa moottorien surinaa ja telaketjujen

kohti asemiamme ja joku heittimen kranu tuli vielä vahvis-

kolinaa. Lähestymishautaa

tukseksi. Tosin ne menivät tavallisesti yli.

JOTAKIN ON
TEKEILLÄ
Kesäkuun alussa havaitsimme
naapurin puolella tavallista

kioh

jelmaa sekä valistus- ja

kaivoivat aivan muutamien
kymmenien metrien päähän

tiedotustilaisuuksia:
Suomen sotilaat! Pakat- reppunne valmiiksi ja pikaa
täkää ne selässänne! Kun me
tulemme, ette ehdi niitä ottaa

asemistamme huolimatta mei-

mukaanne.

dän

he

kranaatinheitintulestam-

Tämän kehotuksen he antoivat useana iltana. Vanhat

Eräänä iltana antoi oma tykistömme kaikilla putkillaan

eivät ottaneet kehotusta vaka-

viiden minuutin keskityksen

duimme asiaan tietenkin kuten

vihollisen

hekin.

me.

takamaastoon.

9.

päivän aamu tyynenä ja aurin-

päällä, oli heikkoa sumua.
Minulla oli vartiovuoro yk-

köspesäkkeellä sotamies Me-

riliiisen kanssa kello neljästä
kuuteen.

Oli erittäin hiljaista. Kiuru

teivät vartiomiehet sitä lain-

Tulrmyrsky alkaa

tavallista

Seuraavana

aita oli taas pystyssä! Ihmettelimme, kuinka he voivat työskennellä niin äänettömästi, et-

Alkukesä oli kaunis Ja aunnkolnen

ja heitti-

Meille vartiossa oleville oli se
kuin ihanaa musiikkia, jonka

vasti ja me nulikat suhtau-

nousi visertäen ylös välimaastosta ja muitakin pikkulintuja
lenteli lähistöllä.

Juttelimme hiljaisella

ää-

nellä lomalle pääsystä ja siviilielämän ihanuudesta. Vuorotellen kurkistimme periskooppiin tähystäen etumaastoa ja
naapurin asemia. Konepistoo-

li

nojasi pesäkkeen reunaan ja

kivääri oli suunnattu panssarilevyn reiästä kohti naapuria.
Kello läheni kuutta ja odottelimme jo vaihdon pian tulevan. Vilkaisin taas vuorostani
ja ihmeekseperiskooppiin

ni näin koppalakkisen
miehen

nousevan naapurin pesäkkeestä ylös penkalle ! Siinä hän seisoi kuin Leninin patsas ja katseli asemiimme päin. Sitten
hän viittasi suon suuntaan ja
ilmeisesti puhui jollekin taka-

na olevalle. Olkapäällä välk-

kyi vinosti takaa paistavassa
auringossa jotain kirkasta
nähtävästi hän oli korkea upseeri.

Meriläinen tiiraili
piipun yläpuolelle

kiväärin
jäävästä

panssarilevyn raosta ja näki
saman näyn. Kätemme menivät vaistomaisesti kiväärin perään, mutta sitten muistimme
määräyksen olla härnäämättä

naapuria.
Jos olisimme tienneet, mitä
muutaman minuutin päästä tulemme kokemaan, emme olisi
epäröineet ampua, niin herkullinen oli maali.

Kello tuli kuusi. Vaihtoa ei
kuulunut, mutta sen sijaan
korvamme erottivat hiljaisen
huminan, joka nopeasti voimistui. Sitten huomasimme
auringon häikäisystä huoli203

SE SUURI...
tömänä välimaastoon kolmannen jatkaessa uhkaavasti lähestymistään.

Sitten alkoi jalkaväkeäkin
nousta vastapäisen kukkulan
asemista ja kypäriä näkyi lä-

hestl,mishautojen reunojen
Jalkaväen tuli kiihtyi ää-

yli.

rimmilleen tykistön siirtäessä

Iulensa kauas

asemiemme

taakse.

rÄHrTAISTELUUN
Hyökkäysvaunu pääsi

ase-

miimme takertuen
9.6. iltaan mennessä oli vihollisen tulivalmistelu jo tehnyt Valkeasaaren alueella pahaa iälkeä
matta idän taivaanrannalta nopeasti lähestyvän tumman ketjun ja sen takana toisen ja vie-

lä kolmannenkin.

Nyt jo näimme ensimmäisen aallon hyvin järjestyneet
Ientomuodostelmat. Selässä
juoksi kylmiä hiiriä, sillä tiesimme mitä on tulossa.

Kun

ensimmäinen aalto

pääsi välimaaston ylle, näim-

me pommien irtoavan. Kyyristyimme nopeasti pesäkkeen
pohjalle.
Samassa maa repesi ja kaik-

ki

hukkui helvetilliseen räiskeeseen ja huminaan.
Vartion vaihtokin tuli ja me
lähdimme syöksyen ja kontaten hautaa pitkin kohti korsua.

Alikersantti Körpänen, joka

oli itse rauhallisuus, istui pai-

tahihasillaan ritsin reunalla ja
torui meitä, kun "tuollaisella

kolinalla tullaan vartiosta. Ei-

hän tässä enää saa

rauhassa

nukkuakaan! "
Raivoisaa pommitusta kesti

noin tunnin. Sen jälkeen alkoivat tykistö ja heittimistö
jauhaa asemiamme.
Odottelimme ensin korsussa tulen heikkenemistä, mutta
kun se tuntui vain kiihtyvän,

syöksyimme yksitellen

ase-

miin. Oli jo korkea aikakin,

sillä

kakkospesäkkeen molemmat miehet olivat sananmukaisesti riekaleina ja kolmospesäkkeen mieheltä käsi
poikki.

Paikoitellen olivat asemat
jo luhistuneet. Vahva hiekanpöly tunki suuhun ja silmiin ja

Vaunu on 1äänyl kiinni suomalaisten asemiin

esti näkyvyyden. Kk-pesäke
oli onneksi säilynyt, mutta
sinne johtava juoksuhauta oli
tukossa.

Venäläistä jalkaväkeä ei
vielä näkynyt, mutta kolme

Rummutus jatkur. Jokainen
hermosäie kireällä kurkistelimme reunan yli.
Viimein lähtivät vaunut tykinputket huojuen päin heikkoja asemiamme. Niistä kaksi
ei päässyt pitkällekään, kun

ja viiden

oman tykistömme ampuma
sulkutuli sai niihin täysosu-

valtava humaus tukki korvamme ja ilmanpaine paiskasi

man ja ne jäivät liikuntakyvyt-

meidät nurin.

me.
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Olimme Meriläisen kanssa
kolmospesäkkeessä noin kymmenen metrin päässä vaunusta, kun joku toi korsusta kuu-

den kilon kasapanoksen.
Oli jännät ajat! Heti kun tykin putki kääntyi kohti ykköspesäkettä juoksi Meriläinen
mutkan taakse vaunun alle ja
sai sijoitettua panoksen telaketjun alle. Katsoin jännityksestä väristen kulman takaa alhaalta kurkkien hänen kylmäveristä toimintaansa: nyppäys

hyökkäysvaunua oli jo valmiina lähtemään kohti asemiam-

Tuhotut vaunut palavat

jostain
syystä ykkös- ja kakkospesäkkeen välisen haudan päälle.
Se ampui pesäkkeitämme pitkin Iiniaa.

narusta, nopea syöksY suojaan

sekunnin kuluttua

SE SUURI...
Yö oli jo yli puolen, kun
hikisinä ja väsyneinä saa-

Emme kuulleet hetkeen mr-

tään. Nelospesäkkeen kk:n
näimme syöksevän tulta etumaastoon. Salo ja Kulmala

vuimme tuttuun korsuun, johon oli sillä aikaa tosiaan tullut vieraita miehiä.
Oikasin ritsille toisten jouk-

ruiskivat konepistoolilla lähellämme.

koon ja nukuin heti.

Toivuttuamme kurkistimme
kulman taakse. Vaunu pörräsi
edelleen samassa paikassa ja
yritti peruuttaa, mutta toinen

10.6.44

telaketju oli poikki. Tykin
putki kääntyili etsien maaleja
ja konekivääri laski lyhyitä

Heräsin valtavaan

tosta päälleni ja koko korsu
huojahteli. 10. päivä kesäkuu-

sarjoja pitkin

asemiamme.
Korsuun johtava hauta oli tukossa, samoin yhteyshauta
konekivääripesäkkeeseen.

ta 1944 oli valjennut.
Kello oli 5.55, kun tempaisin kiväärini oven suusta ja
olimme valmiita syöksymään
teräsmyrskyyn. Nyt vasta

Me neljä miestä olimme
pussissa: liikkuma-alaa oli
vain kymmenkunta metriä ja
vaunu

piti

kuulimme uusilta miehiltä, että meistä oikealla olivat venäläiset eilen päässeet asemiemme läpi ja tehty vastaisku oli
täysin epäonnistunut.
Keskitys jatkui vaimentumattomana ja mukaan tuli nyt
myös urkupyssyt, joiden kranaatit ropisivat ilkeästi.
Vänrikki Walgren oli koti-

huolen, että päät

pysyivät matalalla. Konekivääri voi toimia, samoin ykköspesäkkeen pikakivääri.
Odottelimme vain, milloin en-

simmäiset viholliset hyppää-

vät

asemiimme. Hyökkäys

kuitenkin. laantui iltapäivään
mennessä ja tuli hiljeni Munakukkulalla pikku hiljaa.

Oikealla, suon

räiskee-

seen. Multaa tippui korsun ka-

ja joukkuetta johti
vääpeli Heikkinen, joka nyt
lomalla

takana,

hyökkäys jatkui vielä kiivaana. Tykistö jauhoi, tosin heikommin, takamaastoa ja oikealla kivitien suunnassa lensi

antoi käskyn miehittää asemat. Painuimme matalaa ja
paikoin umpeen painunutta

pommilaivueita.

keisiimme.
Ykköspesäkkeessä makasi
sotamies Meriläinen. Toinen

hautaa niskat kyyryssä pesäk-

Huokasimme helpotuksesta: oli meitä tässä ainakin vielä neljä tervettä miestä, kun
hyökkäys Munakukkulaa kohti oli torjuttu.
Yhtäkkiä huomasimme valtavan mustan savupilven pöl-

lähtävän vaunun kohdalta.
Alikersanni Kärpänen oli heittänyt muutaman polttopullon
vaunun päälle ja näin vaikeni

viimeinenkin kiusankappale.

jalka retkotti luonnottomassa

..{"§}i

asennossa

men ammuksen suutarin katkaisseen hänen reitensä. Verta
valui haudan pohjalle ja luunsärö törrötti pystyssä. Masen-

Sekava tilanne panee soturin miettimään

yör,r,Ä or,r

tuneena katsoin tajutonta,
lepopaikka korsuineen. Luul-

tuneita lojui sikin sokin.
Hyökkäysvaunun miehistö

Illalla pääsivät sopan tuojat

tavasti käsky koski koko pataljoonaa, koska meidän tilallemme linjaan piti tulla toinen

perille, joten saimme herne-

pataljoona takaa.

paistui elävänä paikalleen. Pakomahdollisuutta heillä ei ollut, koska viisi miestä vartioi,
ettei savun sisältä kukaan pää-

keiton sinäkin päivänä. Suoritimme Salon kanssa vielä var-

Vilkaisin etumaastoa. Kaa-

se pois.

Iltaan mennessä toiminta
hiljeni, vain naapurin tykistö
ampui harvakseen

takamaas-

HILJAISTA

tiovuoron ykköspesäkkeellä.

Tykit ampuivat edelleen takamaastoa. Muusta ammunnasta erottui täsmälleen joka
viides minuutti suuren rauta-

tietykin järeä

lähtöhumaus.

toa. Joukkueemme tappiot olivat kolme kaatunutta ja neljä
haavoittunutta.

Sen ammukset lensivät ilmaa
repien asemiemme yli kauas

Pataljoonan komentaja oli

Munakukkulan puolustajille tuli illalla käsky siirtyä Pastorijärven rannalle, jossa oli

haavoittunut komentopaikan
pommituksessa.

ja hänen vartioka-

verinsa Ukkola kertoi heitti-

taakse.

Peseydyimme Pastorijär-

vessä ja ryhdyimme Laitin
kanssa korvikkeen keittoon.
Saimme sen juuri valmiiksi

kun lähetti toi käskyn palata
kiireesti takaisin Munakukkulalle.

Laiti heitti

keitoksemme

pois. Reppu vain pykälään ja
matkalle!

oli kiihtynyt
ja meillä oli vai-

Tykistön tuli
uudelleen

keuksia päästä
eteen.

läpi

sulun

mutta vielä elossa olevaa hyvää toveria, jonka kanssa niin
monet yövartiovuorot oli yhdessä vietetty.
Kakkospesäkkeeltä tuli vas-

taan sotamies Lamminmöki
kättään pidellen: sirpale oli
surahtanut vasempaan ranteeseen, josta siitä osa törrötti näkyvissä. Hän asui suon laidassa olevassa toisen puolijoukkueen korsussa. Noin puolen
tunnin kuluttua järeän kranaatin osuma luhisti korsun, jossa
Lamminmäki odotteli JSp:lle
pääsyä. Lamminmäki hautautui hirsi- ja multakasan alle.

Sotamies Kulmalalta vei sirpale etuhampaat hänen sei-
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soessaan korsumme ovella.

Taistelu jatkui. Räiske ja
rätinä oli sanoinkuvaamaton.
Lääkintämiehillä oli vaarallinen, kiireinen ja hermoja raas-

tava työ.

Pöllyävä hiekka vaijensi
konetuliaseet yhden toisensa
perään, mutta käsikranaatteja

riitti pesäkkeissä ja korsussa.
Vihollinen lähestyi suurin
joukoin etumaastossa. Tykistön tulenjohtue ei saanut yhteyttä pattereihin ja tuskin ne
olisivat voineet ampuakaan,
koska jatkuva ilmapommitus
ja järeä tykistö pitivät huolen

.*-!ry*-*-

pattereitten hiljaisena pysymisestä.

Äkkiä tuuli puhalsi pölyn
taakse ja tässä hetken kirkkaudessa totesi ryhmämme johtaalikersantti Kärpänen ta-

ja

Jaäkärerta matkalla vastahyokkäykseen

kaoikealla, suon lahdekkeessa, kepin päässä punaisen lipun. Sitten huomasimme, että

destä läpi. Tuuskahdin maahan, mutta kaverit nostivat heti ylös. Koko jalka oli turtana,
mutta kykenin jotenkin hyppi-

myös vasemmalla, tien toisella puolen, vihollisia juoksi lä-

mällä pysymään toisten muka-

pi

asemiemme.

Nyt

na.

Fdessämme

mennään! huusi

Kärpänen.

Mitään muuta irrottautumiskäskyä ei Munakukkulalle

tullut.
Munakranaatteja ja kiväärin

kenttä, jossa

varoituslaput paikoillaan ja merkityt läpikulkupaikat, jotka mutkitellen johtivat kentän läpi.
Emme ehtineet poistaa varoi-

tuslappuja, joten niihin mii-

ei

patruunoita vain taskut täy-

noihin

teen

naapurikaan.

ja paikoin luhistunutta

pitkin nopeasti
Kiire oli alta pois ja

yhdyshautaa
taakse!

oli oma miina-

oli vielä

mennyt varmaan

kuusitoista meikäläistä kaatunutta.

Lintulassa

pysähdyttiin
erään talon pihaan. Olimme
kai JSp:llä, missä kymmeniä
haavoittuneita makaili ja is-

tuskeli pitkin pihaa.

Autot kuljettivat

ensiavun

saaneita taakse. Saimme vähäiset haavamme sidottua ja
söimme ahmien lottien tarjoamaa hernekeittoa, kun pommikonelaivue taas lähestyi
tien suunnassa. Liikuntaky-

ryskyen syöksyvän

metsään

takanamme.

irtoavan, ja pian räiskähteli,

mutta onneksi tien toisella
puolen. Laivue jatkoi matkaansa ja pian kuului kotiSuomesta päin pommien räiskähtelyä.
Kaikki haavoittuneet lastattiin autoihin ja koko JSp:n

Juoksimme Takamunan yhdyshautaa pitkin huoltotielle.

jossa oli meikäläistä porukkaa

henkilökuntakin lähti mukaan, sillä kranaattien räiske
läheni jo uhkaavasti takanam-

Päästy:imme vajaan kilometrin päähän avattiin tien oi-

kovalla kiireellä

me.

tarpomassa

kealta puolelta meitä kohti konepistoolituli ja samassa huo-

taakse. Takaamme tuli kuorma-auto. Sen lavalla istuskeli
kymmenkunta enemmän ja

masimme edempänä tiellä

vähemmän veren tahrimaa

Juoksimme nopeasti vasemmalle tiheään vesakkoon
luotisuihkujen seuratessa meitä. Sotamies Laitin poskeen
raapaisi luoti naarmun ja minulla meni luoti oikeasta rei-
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vastaan raskaanpaakin kalus-

toa: tykkejä, heittimiä, pans-

ja kuorma-autoja

sarivaunuja

Vihdoin pääsimme SuurKaljalaan menevälle tielle,

huoltotielle asti!

teräsjyrää. Myöhemmin ruli

lavat täynnä tavaraa ja miehiä.

nen pommikone, joka kuului

ehtinyt jo

vääri selässä ja muut varusteet
tavaratelineellä polkivat pojat
ottamaan vastaan venäläisten

olevaan tuuheaan kuusikkoon.
Näimme muutamien pommien

leen.
Lännestä päin lensi puiden
latvoja hipoen palava venäläi-

oli

Muutaman kilometrin päässä tuli vastaan jonossa ajaen
monien kilometrien mittainen
polkupyöräosasto. Hikisinä,
pölyisinä, kypärät päässä, ki-

näimme tykkien olevan

ja

vä sitten ennustanutkin.

Vihollinen

- kasvoilpelokas, väsynyt ilme
laan.

kyiset juoksivat tien varressa

vailla miehitystä. Yhdessä tykissä oli jo vetovaunu kiinni,
mutta sekin oli jäänyt paikal-

miehiä.

yläruumis paljaana. Monella
kaikilla

ei ollut asettakaan

Pääsimme tykistön tasolle

niin kävi, että reppumme jäivät korsun laverille
niin- päikuin naapuri oli muutama

SEKAVA
IRTAUTUMINEN

kuulin, että pressun alla oli

miestä. Pääsimme

Laitin

kyytiin, koska minulla
alkoi jo veri turskua maihinkanssa

nousukengän lipan alta tielle.
Lavan peräosassa oleva
kuorma oli peitetty pressulla.
Istahdin väsyneenä kasan reunalle. Se tuntui oudon pehmeältä ja nousin nopeasti, kun

Meidät purettiin Viipurin
komean sotasairaalan pihaan.
Me kävelemään pääsevät riensimme heti sisään.

Näky oli masentava: jokainen käytäväkin oli täynnä paa-

reilla makaavia ja seinänvierillä istuvia enemmän tai vähemmän haavoittuneita sotilaita. Eräs hoitajista kysyi ohimennessään henkilötietoja ja
vammaani, vilkaisi reittäni ja
lähti. Tuokion kuluttua hän toi
lapun kouraan ja kehotti me-

nemään pihassa odottavan

SELUSTASSA
Tie oli tungokseen asti täynnä
kaikenlaista ajoneuvoa. Tykkejä vedettiin uusiin asemiin,
sairas- ja huoltoautot ajoivat

kiireellisiä lastejaan. Joukkoosastoistaan eksyneitä harhai-

levia sotilaita riensi tienviertä
samaan suuntaan kuin mekin.
Joku asteli paljain jaloin, joku

kuorma-auton Iavalle, joka
sitten, kun lasti oli täysi, veisi
asemalle.

Pitkä härkävaunujuna lähti

Viipurin asemalta

kesäkuun
10. päivän iltamyöhällä lastattuna suuren rysäyksen kahden

ensimmäisen päivän haavoitruneilla ja kaatuneilla. Suunta
oli länteen
sairaaloihin ja

sankarihautoihin.
tr

O Itä-Karjalan pääkaupunki

THORVALD EKLUND

Petros-

koi joutui ankarien taistelujen ruhjomana suomalaisten joukkojen hal-

tuun 1.10.1941.
O Kaupunki muuttui nyt vajaan kolmen vuoden ajaksi Aänislinnaksi:

Ui:meisenö
§uomolqiseno
Petroskoislo
:-"al:

f."qstfår.;f1

suomalainen sotilashallinto painoi leimansa sen elämään.
O Muutos jälleen Petroskoiksi oli nopea jl kivuton: säästääkseen kaupunkia Aänisen Rannikkoprikaati luovutti sen taistelutta Puna-armeijalle
26.6.1944.

fF *rrr

Stalinin käskyn mukaan tuhottua Petroskorta 1.10.1941, vasemmalla Aanrsyärvr ia taustalla radioaseman mäki

PALVELIN KERSANTTINA

sali, joka toimi

Äänisen laivasto-osastossa.
Sen aluskanta oli mielenkiintoinen: melkein kaikki laivat olivat kunnostettuja sotasaalisaluksia. Lippulaivana
toimi tykkivene Karhumäki,
entinen Rosa Luxemburg,
päällikkönään luutnantti Kul/berg
siviilissäkin merikapteeni -ja rehti merikarhu. Hieman pienempi alus oli tykkivene Kontupohja, entinen Ro-

pohjoisilla vesillä. Molemmat

tavallisesti

laivat olivat todellisia jokialuksia, tasapohjaisia siipira-

taslaivoja.

Matkustajalaiva
Aänislinna oli tavallinen potkurilla varustettu höyrylaiva,
joka hoiteli vuoroliikennettä
Äänislinnan ja Sunkunniemen

Suurlahden sataman välillä
kuljettaen pääasiallisesti lomalaisia. Aluksella oli paik-

kakuntalainen

venäläinen

luotsi.
Varsinaisten "sotalaivojen"
lisäksi kuului kalustoon aseisr
tettuja hinaajia, joista mieleeni on jäänyt ketterä satamahi-

kovassa merenkäynnissä nor-

naaja Vepsä.

selle muutamia nopeita vartio-

Itse toimin hinaaja Kallen
päällikkönä. Kalle oli pieni
moottorialus, jota käytettiin
sekä hinaajana että yhteysaluksena. Sen moottori oli

moottoriveneitä, jotka osoittautuivat evakuointivaiheessa

kaksisylinterinen hehkukuulamoottori, jonka toinen pytty

maalisti sammui. Silloin saattoi olla vaikeuksia päästä tur-

vallisesti sataman suojaan.
Keväällä 1944 tuotiin Ääni-

erittäin hyödyllisiksi. Kesäkuussa 1944 olin erään tällaisen pällikkönä
muistaakseni V 3:n.

KÄÄNNÄ
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Suomalaisia vaiko venäläi-

MERENKULKUA
JA SOTATOIMIA

SIA

Äänisjärvi ei ole mikään vähäinen vesistö. Kun sen aavoilla ulapoilla myrskyää tai

asiaa. Konekiväärimies aset-

sumu taikka pimeys estävät
näkyvyyden, ovat sen karikkoiset väylät todella vaikeakulkuisia. Ne eivät sota-aikana läheskään aina olleet edes
viitoitettuja ja alusten ohjailu
vaati näinollen hyvää paikallistuntemusta.

auttanut muu kuin ajaa
lähemmäksi rantaa tutkimaan

tui

-set, myymme

?

veneeseen ja matkaan! Vihol-

{}t
ra'
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Kesällä 1944 vihollisen len-

gn,
Sotavuosina oli eläminen vaikeaa ja Aänislinnan lapsukaiset käviväl
säännöllisesti pyytämässä ruoanlisää suomalaisten kenttäkeittimiltä

oli ajettava valoisimpana aikana yli aavan ulapan.
Saattueen nopeus oli aina h1'vin pieni siihen kuuluvien
koska

vomaan alukseni lastausta
rautatievaunuun Suomeen
kuljetusta varten.

Aikaa kului, koska

ennen

minua oli kolme venettä odottamassa vuoroaan. Muutaman
tunnin päästä pääsin sitten minäkin uittamaan veneeni kiskoja myöten veteen ajettuun

koa. Tässä vaiheessa se oli jo
kokonaan tyhjentynyt suomalaisista.

Ilmassa oli kummallinen
viholsähköinen tunnelma

- kaukaIinen ei varmaan ollut
na. Sen partioita oli jo todettu
kaupungin reunoilla ja korkeat

naan kuormattavaksi junaan
Suomeen kuljetusta varten.

pölypatsaat osoittivat
Ullasta Aanrsen laivastoa: tykkrvene Karhumakr srptratlatneen

saaressa, jonne epäiltiin jääneen suomalaisen partion.

sen

joukkojen marssisuunti4 kohti
kaupunkia. Konepistoolisarjatkin jo kuuluivat ihmeen läheltä.

Viimeinkin oli veneeni vau-

Matkan teki vaikeaksi se, että
tiedettiin vihollisenkin j,,

nussa. Junan miehistö ei jäänyt ihmettelemään, vaan poistui junineen satamasta salama-

nousseen maihin samaan saareen. Puurakenteinen veneemme oli helppo tuhotavaikkapa

vauhtia.

N)'t vasla tajusin oman tilanteeni: olin taas jalkaväki-

kivääritulella jonkin kiven tai
pcnsaan takaa.

mies ja ilmeisesti jäämässä sodan jalkoihin!

Käskyn mukaan ajelimme
kuitenkin pitkin rantaa ja havaitsimmekin parin miehen
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minun kuitenkin jäätävti val-

Kaupungin evakuointi oli

tuntia. Onneksi vihollisen lentäjät eivät joka kerta ehtineet
paikalle.
Sitten tuli määräys,.että veneemme siirretään Aänislin-

antavan rannalla merkkejä lähellä KiTin kuuluisaa sipulitornista puukirkkoa.

määrättyihin jciukko-osastoihin. Veneen päällikkönä oli

ollut käynnissä jo pari viik-

l0-12

Sitä ennen oli kuitenkin vielä
viime tingassa käytävä Limo-

ÄÄNTSUNNAAN

rautatievaunuun.

suurten proomujen vuoksi ja

ulapan ylitys kesti

kannassa.

Kaupunkiin saavuttuamme oli
meidän määrä siirtyä ennalta

totoiminta kiihtyi. Kesäkuun

Olin V 3:lla varmistamassa

linenkin oli kuulemma aivan

da

ruohosaarten rantoja.

Limosaaren yksiköiden evakuointia. Se ei ollut helppoa.

ainakin hen-

olivat. Nopeasti vain miehet

Aanrslrnnan hallintokeskuksen aukio

hipoen

sen merimies.

ja varmisti

kemme mahdollisimman kalliilla hinnalla.
Suomalaisiahan ne pojat

saattoivat olla täynnä karikoita, minkä lisäksi alueella oli
ihmeellisiä ruohosaaria. Näky
oli joskus kuin aavemaailmasta, kun höy'rylaiva Äänislinna
ilmestyi näkyviin täyttä vauh-

päivinä kaatui ja haavoittui
rnoni uuttera ja rohkea Ääni-

aseensa taakse

kulkumme sormi liipasimella
jos kyseessä ovat viholli-

Väylät olivat usein todella
merkillisiä: suuret ulapatkin

tia ajaen ju melkein

J

Ei

Ki2rn kirkkojen tornit näkyivät kauas Aäniselle

YKSIN VIHA.

tijoita ei näkynyt missään ja
väki kuljeskeli edestakaisin
portista. Jotkut eivät näyrtä-

MIELISESSÄ
KAUPUNGISSA
Olin epähuomiossa jättäytynyt
yksin tyhjälle rannalle! Olisin
tietenkin voinut hypätä junaan

ja tulla sen mukana, mutta
luulin, että satamakomppa-

niassa ja -toimistossa on edel-

leen vanha miehitys.
Rakennukset olivat kuitenkin tyhjät.
Satama-altaassa näkyi upo-

tettujen alusten mastoja.

Otin esille kirjallisen määräykseni ja luin sen vielä kerran: minun oli ilmoittaudutta-

va Suollusmäessä kaupungin
länsipuolella joukko-osastoo-

ni

panssarintorjuntaryhmän
johtajaksi. Jalkapelissä oli siis
palattava Suomeen
kuten
aikoinaan olin sieltä-tännekin
saapastellut.

Hiljaisuus typötyhjässä

sa-

oli kammottava.
Otin repun ja kiväärin

tamassa

ja
läksin hiljalleen kävelemään

satamakonttoriin päin. Huomasin, että minulla oli nälkä.
Satama-alueella viipyminen ei

kuitenkaan

ollut viisasta

sieltä oli päästävä pois!

-

vÄrr
VALMISTAUTUU
JUHLAAN

neet tietävän minnepäin pitäisi
lähteä.

Yritin muina miehinä kulkea kansanjoukon mukana

mutta ne ajat olivatkin ohi! En
sopinut joukkoon suomalaisessa sotilaspuvussa, reppu
selässä ja kivääri olalla. Joidenkin ihmisten silmäykset
olivat todella uhkaavia.
En ollut etukäteen voinut
kuvitella tällaista tunnemuutosta ja tunsin oloni tukalaksi
ja turvattomaksi.
Ainoatkaan asetoveria ei
enää ollut kaupungissa! Jouk-

komme olivat

Aänislinnan keskitysleiri n:o 1 n portti. Vaikka nimi oli sama kuin Hitlerin
leireillä, eivät kyseessä olleet samanlaiset laitokset

vetäytyneet

if',,1

kaupungin pohjois- ja länsipuolelle ja Puna-armeijan yksiköt olivat marssimassa sinne

Es;i'[

Väkijoukon ilmeet muuttuivat yhä uhkaavammiksi: naiset huutelivat pilkkasanoja ja
eteeni pysähtyi ihmisiä ryhmäksi, joka sulki tieni. Päästäkseni eteenpäin oli minun
lanteessa uskaltanut.
Nyt ymmärsin tilanreen täy-

delleen: kaupunki oli ei-kenenkään-maata. jonne venäläisiä odorettiin joka hetki.
Väki oli matkalla kohti Kirovin aukiota ja Hallintokcskusta, missä venäläiset joukot
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Aänislinnan keskuskasarmin upseenasuntola

voa kuin jatkaa viivasuoraa
maantietä pitkin.
Kaukana edessäpäin vilahti
kuorma-auto -- suomalainen

kat poikien eteen toivoen heidän huomionsa kiintyvän nii-

kuttaa ja huutaa. mutta auto

lut haluttua
tavaraa.

saapuessa.

-ncn

PAKOTEITÄ JA

Tunsin nyt oloni hiukan turvallisenrmaksi olinhan oikcalla tiellä.

ihmistä.

Laskuvarjohyppääjien rornin seutuvilla alkoi jo olla lii-

PARTISAANEJA

kettä. Paikalliset

En uskaltanut enää jatkaa mat-

tautuvan kohti Kirovin aukio-

kaa pitkin Hallituskatua vaan
suunnistin mahdollisirnman
nopeasti Iäpi urheilupuiston

asukkaat
näyttivät kaikkialta suunnista.

Mistä tämä

väenpaljous,

jollaista en aikaisemmin ollut
tässä kaupungissa tavannut?
Väki oli huomattavalta osin

ns. suojaleirien asukkaita, leirien. joita myöhemmin myös
keskitysleireiksi kutsuttiin.
Kuljin leirin ohitse ja totesin porttien olevan auki. Var-

sivukaduille ja kohti rautatiesieltähän johtaa tie
ulos kaupungista.
En vieläkään tiennyt, missä
suomalaiset oval. mutta päärin
yrittää suunnistaa pohjoisecn.
Metsä olisi suojannut, mutta
asemaa

sitä ei ollut

vaiko venäläincnl) Yritin viltodennäkiiisesti suomalai-

poistui

paonomaisesti.

paamatta aluksi ainoatakaan

seutu oli

aukeaa eikä ollut muuta neu-

t,'

-i&-.,.

kilometriä. Kuljin tuttua ranta-

, .t,cj ':!q:r

*a*&,ii*1å,3*-

;

satamasta oli matkaa kolmisen

taviivaa seurailevaa tietä

\'

if,ifr*i ii;,il§o},

otettaisiin juhlallisesti va§taan
niinhän se on sodassa tapa-na tehdä uuden valloittajan

Läksin suunnistamaan kohti
kaupungin keskustaa. jonne

lrrirri
$rr.

etelästä.

otettava kivääri käteeni
ampua en kyllä olisi tässä ti-

$']

maisemasta

neuvottelutaktiikkaa: heitin
kaikki mukanani olleet tupatupakkahan oli aina olSamalla
läksin juoksenraan Iähimpien
pensaiden suojaan.

hin

Perääni sain kivisateen,
mutta yksikään kivi ei osunut
eikä kukaan lähtenyt takaaajoon.

Aloin juosta.
Muutaman sadan rnetrin
päässä eteeni ilmestyi äkkiä

Enää..en tiennyt olinpaikkaani. Akkiä ilmestyi eteeni

vurltiaan nuorukaisen joukko.

juoksuani pitkin ratapenkkaa

Jokaisella

r'pätasaiscn maaottelun. jns
ryhtyisin tappeluun.
Tekemällä kiväärilläni la-

ja onni oli vielä kerran myötä:
joukko-osasto, johon minut
oli määrätty. oli asemissa juuri tämän radan suunnassa.
Painajaismaipen taivallus
viimeisenä suomalaisena halki
kaupungin, joka juuri muuttui

tausliikkeen sain pojat pysähtymään. Sitten keksin yrittää

Aänislinnasta jälleen Petroskoiksi, oli päättynyt.
tr

viiden tai kuuden l+-16-

oli kivi kourassa
eikä heidän aikeitaan ollut
vaikea arvata.

Tiesin häviäväni

tämän

rautatie, josta kiskot oli juuri

repimällä poistettu. Jatkoin
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HANNA TUSCULUM

Nuorelle

sairaanhoitajataroppilaalle
sota oli ankara kokemus
oli kyettä-

f*{

jollaivä tehtäviin,
sia koulutus ja ko-

i

kemus eivät edellyt-

täneet.

Kuitenkin

vaikea työ haavoit-

tuneiden,
koottisten

Karjalan

sotapsy-

ja

Itä-

väestön

parissa myös antoi
paljon: tunteen, että
voi olla avuksi toisen ihmisen ja koko
kansan ollessa hädässä.
Hoitohenkilökunnan oli kyettävä auttamaan potilaitaan tavanomaisin keanoin

-

Slsuafa .

psykoose! a
SYKSY 1939 oli Viipurissa
kireitten mielialojen aikaa.
Olin siihen aikaan sairaanhoitajatarkoulun toisen vuosikurssin oppilas, nuori 20-vuotias tyttö, joka ei tämän maailman pahuudesta paljoa tiennyt. Kaikkein vähiten minulla

oli

käsitystä siitä, mitä sota

voisi olla ja mitä se ihmisiltä
vaatisi.

Valmisfauduttiin sitä toki
sairaalassakin: laittelimme
210

potilaille numerolappusia kauIaan tuntolevyiksi pahimman
varalta ja teimme "kaasunaamareita" pienistä flanellinpalasista, jotka täytimme hiilillä. Jälkeenpäin tietenkin nau-

roimme näille kotitekoisille
laitteille huomattuamme nii-

den

merkityksettömyyden.
Oma naamarini tuli kuitenkin
aikanaan käyttöön: kun sodan

jälkeen menin naimisiin ja

sain ensimmäisen

vauvani.

sain siitä vaatepulan aikana

laan, josta sittemmin tuli So-

pienen vaipan. kun ensin purin sen ja pesin puhtaaksi hii-

tasairaala 15.

lenpölystä.

MIELISAIRAALAAN
Vähän ennen sodan puhkeamista jouduin lähtemään matkalle sairaalaan, jossa meidän
oppilaiden kurssiohjelmamme
mukaan pitikin harjoitella
kaksi kuukautta, nimittäin
Pälksaaren piirimielisairaa-

Ky'llä me olimme laPselli-

sial Teimme

sotarepun ha-

meesta siten. että sidoimme

sen keskeltä narulla kiinni,
käänsimme nurin niin että hihat jäir ät sisäpuolelle ja pujo-

timme helmasauman läpi na-

run. jota kiristämällä syntYi
pussi. Mukaan piti ottaa vain
välttämättömimmät tarvikkeet. Käsitykseni mukaan nii-

källisen etsinnän jälkeen hänet

iffif+trItl

löydettiin: poika oli salamannopeasti syöksynyt sänkynsä
alle. työntänyt jalkansa sängyn pohjasäleiden väliin, tarttunut käsin kiinni säleikön toiseen päähän ja vetänyt itsensä

"Me,

niin tiukasti

p",,,,'
*§iä*
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'
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t

kynyt lattiaa pitkin katsottaes-

:1.rI

sa. Miesparka vapisi pelosta
ja pyysi kuiskaten minua ole-

r:i:s.:5i
i,:.:rlli,.

ä

ry

sängyn pohjaa

vasten eltei häntä lainkaan nä-

\

maan aivan hiljaa. "ettei vain

vihollinen näe". Sain

tehdä

kauan työtä ennen kuin poika

oli

taas puurolautasensa ääres-

sä.
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la antamaan herlle

my

os nen( s:a iuÅea

hin kuuluivat körttipukuinen
nukke ja maskottibonzo. jotka
sijoitin "reppuun" päällim-

Kun juuri jaoin ruokaa saattoivat pojat aivan äkkiä ja 1,llättäen hävitä pöydästä huutaen

mäisiksi

mennessään:

!

Nuoresta iästäni huolimatra
jouduin heti sodan puhjettua
esittämään potilaisiini nähden
äidin osaa
he olivat nimittäin kaikki- sotapsykootlisia.
miehiä, jotka olivat kokeneet

pöydän ääreen. Siinä niitä kanaemon kyky jä tarvittiin !

Miesten turvallisuuden

taistelemaan ilman lepoa.

tosipommituksen aikana työnn ir'ät miehet kainalon alle sananmukaisesti kuin kananpojat. Kun pommeja tipprri ym-

aina vain tilapäistä. Jo kolmenkin viikon levon ja hoidon

jälkeen monet voivat palata
terveinä takaisin rintamalle.
Tämä äidin tai ehkä parem-

minkin kanaemon osan esittäminen oli varsin vaativaa työtä.

kaikesta yön aikana tapahtuvasta. opin ymmärtämään monia asioita. Kun näin miesten
levottoman unen ja usein alastomat, tuskien kiusaamat var-

f*"+r*

dän kanssaan ponrmisuojassa

pärille

turvata minuun. Kun huonrasin onnistuvani, tunsin itseni
olin voihyvin onnelliseksi

- rauhaa
nut antaa heille hetken
ja turvaa sodan kauheuksien
keskellä.

&''tu

.***
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ei onneksi kertaa-

kaan kohti
oli todella ,,aikeaa saada- poikaparat uskomaan. ettei vaaraa ollut
varsinkin kun koko olemisetnme oli pelkkää vaaraa!
Hrrin pian huomasin, mi-

Pälksaaren sotasairaala oli'
pienellä kukkulalla, jonka ylä- ten suuri merkitys oli ornalla
puolelle usein ilmestyivät vi- persoonallisuudellani: minun
hollisen pommilaivueet. oli oltava rauhallinen ja peloUseimmiten niiden suunta oli lon. jotta poikaparkani voivat

kauemmas tänne hyvin näkyviin kohteisiin
muun muassa Matkaselkä -sai aina osansa
pommilasteista.
Jouduin yksin hoitamaan
osastoa, jossa oli 40 potilasta.

tuskaa

tarve

oli liikuttava: kun seisoi hei-

oli onneksi lähes

Paljon näkymätöntä

mahtui sotaan. Kun kiertelin
yökkönä suuressa sairaalassa
valtava avainnippu vyölläni ja
tiesin olevani yksin vastuussa

Nyt se taas pommittaa!

-Silloin heidät piti saada rauhoittumaan ja jälleen ruoka-

yllättäen liian kovan järk1t1ksen tai joutuneet liian kauan

Sairaus

SODAN HINTA
ON KOVA

-!

Kotkatlarven kauntsla kylanakymaa

Kerran taas "räjähti pomerään pojan puurolauta-

rni"

talot

tuskatiloissa pojat

usein repivät yltään kaikki

sclla. Mies hävisi kuin tina

vaattcet

tuhkaan. Juoksin tietenkin hänen perässään. multa en ehtinyt näkemään, mihin poika

aina vaatinut uhrikseen vain
vcrta ja kuolemaa. Nuo pojar
rnaksoivat juuri hintaa. jota

pclästyneenä

Iienee harvoin huomattu mita-

kaikki sänkyjen alustat, kaappien taustat ja muut tavalliset
turvapaikat, mutta rniestä ei
näkynyt missään. Vasta pit-

leilla palkita, murta joka kuitenkin varmasti oli yhtä raskas
ja ankara kuin verinen taistelu

kat()si. Etsin

-

tajusin. ettei sota

kaikkine kauhuineen.
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Aina muistan myös näiden
miesten nöyryyden. Parannuttuaan he lähtivät hiljaisina tlkaisin rintamalle vaatimatla
koskaan t«ripumislornaa. jostu

muut potilaat pitivät tarkoin
huolta.

Potilaat sairaalassa olivat
varsin kirjavaa joukkoa. Talven pakkasten yltyessä saimme sinne paljon poikia, jotka
olivat palelluttaneel kuka min-

kin ruumiinosansa. Useimmiten olivat paleltuneet varpaat

ensimmäisinä pois Ieikattavien listalla. Eräältäkin pojal ta määräsi lääkäri polstcltavaksi kaikki varpaat.
Seuraavana aamuna oli
kierroksella mukana kirurgi,
jonka piti tarkemmin määrittää, minkä suuruisena samana
päivänä suoritettava opcrointi
tapahtuisi. Mutta kun mcnimme varvasmiehen sängyn luo,

Sarraala aloittelee työtään ltä-Karjalassa

olivatkin varpaat kauniissa so-

tilaallisessa rivissä lakanan
päällä! Hämmästelimme tictenkin tapahtumaa, jolloin
poika kertoi "aikansa kuluksi" ja lääkäriä auttaakseen
pyöritelleensä r'arpaat irti -henkilökunta
ehtisi paremmin auttaa niitä,
jotka hänen rinnallaan olisivat

jotta sairaalan
"tositarpeessa"

I

l

Varpaantynkien päälle pan-

tiin sen ajan tyyliin sterisoolilappu. Aikanaan nahka kasvoi

kiinni ja pian pojan

matka
suuntautui takaisin rintamalle.

Myöhemmin tuotiin sairaa-

laamme myöskin haavoittuneita. Tällöin jouduin kerran
antamaan narkoosia

po

jalle,

jolta piti poistaa kranaatinsirpaleita eri puolilta kehoa. Kun
toimitus piti aloittaa nosti poika torjuvasti kätensä kohti kirurgia ja lausahti:

finnglnsnpas olla

ei

,f

s#
{

- tarvita nukutuksia. -Eipä
tässä
tuota nukuteltu silloinkaan

KarJalan kansaa

kun ne sinne lasautettiin...
Ja niin sirpaleet nypittiin

s1'yden ilmapiiri, jossa oli
hclppoa tehdä parhaansa toi-

pois

sen ihrnisen aurtamiseksi.
Seuraava runonpätkä sotavuosilta kuvastaa samoja aja-

tustakin.

ilman paikallispuudu-

Kokonaan tuntematonta ja

vierasta on minulle

puhe

luksia.

miesten sopimattomasta esiintymisestä sodan vuosina. Sel-

Kodin hengetör seurassamme

laista en nähnyt koskaan. Ko-

hiin reipasnu puuhailee.

ko

Aina valvoen toimiamme

sotavuodet

olin

mukana

kokenut harmaahapsi
hiin meitä moittia ties...
Ei Aiilö maailmalla
joka lapselle löydykiiiin
joka sydiimen jalon lailla

vät vain 1ötä päivää yhteen
menoon, lääkärit ja hoitajat

hoivaile-

tekivät 1'limääräisiä vuoroja

kävis meitäkin

maan...

monissa paikoissa ja monissa
eri tehtävissä. mutta koko ajan

hymyssii tuumailee:

säilyi ympärilläni tuo äidilli-

toki olekaan. sotamies!"
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Kuin

suu

"Et vielii sii vauva ja lapsi

Maaliskuussa 1940 jätimme
sitten Pälksaaren viholliselle.
Se viikko oli kiireisen työn ja
toiminnan aikaa: koko yli tuhannen potilaan sairaala piti

tyhjentää kolmessa päivässä.

Minne mennään? Sitä emme tienneet. Pesukoneet kävi-

toisten uupuessa.

Kello yhdeksältä eräänä

aa-

muna sitten kokoonnuimme
pihalle ja läksimme jonossa
marssimaan asemalle tavarat
kainalossa. Vihollisen piti tul-

la paikalle kello 12.00.

UUTEEN SOTAAN

jopa viisivuotiaat eivät jaksaneet lainkaan kävellä. Monet

Välirauhan aikana olimme
Helsingissä opiskelemassa

olivat nälissään syöneet

sulaneet, vaan turposivat ja
tukkivat suolisron. Ne jouduttiin poistamaan leikkauksen

vuosikurssia.

Kerran olimme menossa
suurena joukkona johonkin
opetustilaisuuteen kun äkkiä

avulla.

Lapset saivat nyt kunnon
ja erilaisia vitamiinivalmisteita. Pian alkoi kunto
parantua ja jonkin ajan kuluttua harjoiteltiin jo ripaskaa.
Potilaspaikkoja oli talossa
noin 60. Toimin alussa yöhoitajana. Vasta tällöin huomasin, millainen syöpäläisarmeija talossa oli: katosta tippui
alas russakoita niin tiheiissä
tahdissa, että esimerkiksi voileivän syönti oli mahdotonta

huomasin vastaan tulevan kovin tutunnäköisen herran. Aivan vaistomaisesti niiasimme
kaikki syvään ja hän vastasi
meille kohteliaasti tervehtien.

Kun hän oli mennyt

ruokaa

ohi

huomasimme vasta
sehän
- Itseoli Marski, Mannerheim!
kin ihmettelimme, kuinka
olimme tulleet hänelle niianneeksi
ehkäpä vain
- vuosina hän olisiksi,
että noina
«r-

della koko kansalle ehdoton
auktoriteetti.
Kun sitten sain komennuksen lähteä jatkosotaan tiesin jo

ilman
P

entä potilasta tutkttaan

{

- pannal
päällystakkia päälle

Sota-asunani oli tavallinen oppilaan pumpulipuku ja sen raskussa poliisin jättämä lirtera

matkalipuksi.

Paljon joukkoa kokoontui
pu-

huttiin kokonaisesta dir- isioo-

nasta. Junalla läksimme kaiksitten kohti itärajaa.

ki

Miehet jatkoivat markaansa
rintamalle. Meidät tytöt järer-

tiin ns. "Möysän mottiin", joka virallisesti tunsi nimen Sotasairaala 8.

Meille määrätty rakennus
oli aivan tyhjä. Kuitenkin piti
meidän käskyn mukaan jo
muutaman tunnin kuluttua olla valmiina ottamaan vastaan
sairaita ja haavoittuneita.

Mitään sairaalavarusteita ei

ollut. Saimme kiertää ympäristön liikkeissä ja kerjätä
vuodevaatteet, ruoka-astiat,

kuumemittarit sekä kaiken
muun

tuhkakupista

lähtien
kaikki.- Vain sängyt olivat val-

miina kun ensimmäiset potilaat saapuivat. Ruokaakaan ei

aluksi ollut "talon puolesta".
Joukkojen jatkaessa etenemistä jouduimme me nuoremmat seuraamaan mukana kenttäsairaaloissa. Hyökkäysvaiheen päätyttyä osa hoitohenkilökunnasta määrättiin Itä-Kar-

Tässä jo vähän naurattaa

jalan sotilashallinnon palvelukseen huolehtimaan alueen
väestön terveydenhoidosta.

SIVIILITYöSSÄ
ITÄ-KARJALASSA
Ensimmäisen sairaalan paikalperus-

lisia asukkaita varten

timme Kotkatjärvelle. Kun

oli

saatu käyntiin

se

siviilivoimin

sain siirron Aunuksen kaupunkiin. jonne pysryrimme
Iastensairaalan

niitä

erikoistoimenpiteitä.

Niin potilaiden kuin henkilö-

olosuhteista niin pal jon euä
nukke ja bonzo saivat jäädä
kotiin. Minulla ei tällä kertaa
ollut Iainkaan rahaa
ei edes

Vammalan seuduille

saha-

jauhoja, jotka eivät tietenkään

sairaanhoitajatarkoulun toista

pieno-

kaisraukkoja varten, jotka yhdessä vanhusten kanssa olivat

ryömineet esiin piilopaikoismetsistä, syrjäisistä

3t

.di,

taan

- ja perunakuopista.
ladoista
Lapset olivar rietenkin kurjassa kunnossa: useat kolmi- ja

\
Aurankoa

ja hoitoa ttä-Karjalan lapsipotilaille

IIFF*

kunnankin huoneissa oli lämpö aluksi pakkasen puolella.

Vaikeinta

oli

tällaisissa olo-

suhteissa hoitaa ripulia sairas-

tavia lapsia, jotka olimme peitelleet keskuudestamme koot-

tujen turkkien ja muiden ylimääräisten peitteiden alle.

Sairaala saatiin kuitenkin

menkieltä! Harvoin se täällä
korviimme kantautuu...
Nämä suomalaiset olivat
syystä tai toisesta rajan Yli
kulkeutuneita maanmiehiämme, jotka eivät olleet voineet
unohtaa synnyinmaataan.

Lopuksi minut siirrettiin
Rukajärven suunnalle 14.Di-

pian kuntoon
naapurimaan
- kuvat poistetkansanjohtajien
tiin, russakat hävisivät ja lämpö alkoi kohota. Pian oli talosta tullut siisti ja hyvin hoidettu suomalainen sairaala.

visioonan

HARVINAINEN
KURSSIJUHLA

TILITYSTÄ

Sitten tuli kurssini valmistumispäivä. Halusin viettää sitä

tely sodan ankarissa olosuh-

jollakin erikoisella tavalla ja
matkustin monin sattumakYYdein Syvärin kauPunkiin.
Kurssin virallisena päättYmis-

päivänä 15.2.1942, joka

sa-

kenttäsairaalaan.

Täällä olivat kaikki kotipitäjä-

ni miehet, joiden kanssa tunsimme hyvin toisemme. Yhteistyö muodostui täälläkin
mitä parhaimmaksi.

Kirjoittaja 25 vuotta myöhemmin

On ihmeellistä, että

tYösken-

teissa teki minut onnelliseksi.
Jälkeenpäin olen huomannut
sen johtuneen siitä, että minua
silloin tarvittiin niin kiPeästi
aina oli odottamassa ko-mennus uuteen paikkaan, jos-

malla oli syntymäpäiväni, läksimme sotilaskodin johtajatar
Anna-Liisa Koposen ja soti-

sa oli hätä. Itse työkin oli anjoku aina tarvitsi läätoisaa

laspastori Oke Peltosen kanssa

vain puhekumppania tuskas-

vai oliko

jakamaan kahvia

kettä, -vettä, kirjoitusaPua tai

tonsuuresta
korviketta?
- ja korsuihin.
kasta telttoihin

saan.

Samalla pidimme klrssakin

kukaan ei kutsunut avuksi. Sai

paikassa pienen hartaushetken.

Tämän parempaa juhlaa en

voinut kuvitella. Jossakin Paikassa veisuun ääni kai kuului
yli linjojen, koska meitä kohti

ammuttiinkin. TaPPioita ei
kuitenkaan tullut.
Seuraavana päivänä hiihtelimme aivan eteen. RePut olivat täynnä kahvia, tuPakkaa,
pullaa ja kai vähän muutakin
makeaa. Tunnelma oli rauhai-

sa ja syvä

melkein kuin

Sodan iälkeen oli toisin:
kaikki tuntui liian valmiilta,
taistella jopa saadakseen jotakin työtä. Elämä oli kadottasen,
nut parhaan sisältönsä
että näki toisessakin ihmisen'

joka teki parhaansa yhteiseksi
hyväksi.

Minulla oli aina vain kiitollisia potilaita. Parhain kiitos
oli tunne siitä. että joskus voi
torjua liian aikaisen kuoleman, lievittää kipua ja ehkäpä
vielä joskus ennättää sinne,

missä sisäinen hätä nujertaa

jouluevankeljumissa.
Syvärin rannoilla tutuistuin
monien Aunuksen karjalaisten

ihmisen epätoivon Partaalle.

elämään. Monilla

oli

Me

suomalaiset olemme

useimmiten kovin eriPuraisia.
Vasta äärimmäisissä vaarati-

kovin

lanteissa tunnemme lämPöä

vaikeaa. Kieli oli joskus vaikeaa ymmärtää ja kun jouduimme suorittamaan rokotuksia kaikille paikkakuntalaisille oli opeteltava muutama

toisiamme kohtaan ja kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sodan aikana Pienet kinastelun aiheet hävisivät kokonaan. Suuret asiat ratkais-

sana venäjääkin. Kun sitten

tiin yhteisvoimin ja

tällä surkealla venäjänkielelläni yritin selvittää jotakin roko-

märryksen

tusta koskevaa,

taPahtui

usein, että sain kauniilla suomenkielellä vastauksen:
suoVoi hyväs sisar
kaa- meille toki onni edes kerran vielä kuulla puhdasta suo-
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OLAVI MÄNTYNEN

YhteisYm-

hengessä. tr

Ihantalan taisteluihin osallistui kesällä
1944 mm. 6. Divisioona, jonka osuus
vihollisen suurhyökkäyksen pysäyttämiseen oli ratkaiseva. Nuorelle tdydennysmiehelle oli suurtaistelun todellisuus färkyttävä kokemus.
UUDESSA yksikössäni, 16. Erillisessä Kranaatinheitinkomppaniassa, oli sodan loppuvaiheiden tapaan miehiä vähän joka puolelta Suomea: oli pohjoissuomalaisia,
keskisuomalaisia ja täältä etelästäkin muutama. Sinne
vanhojen konkareiden joukkoon mahtui kuitenkin tällainen v 1925 syntynyt nuori täydennysmieskin vallan
mainiosti. Pientä piikittelyä tietenkin vanhojen suusta
aina kuultiin: olimme muka "suomalaisten salainen
ase", joka ratkaisee sodan tai jotakin muuta tällaista.
Vähän se meitä nuoria kismitti, että he pitivät meitä aivan poikasina vähän joka paikassa, mutta huumoriahan
se toki vain oli.
Karhumäen kokoamispaikassa saimme upseereittem-

me johdolla koulutusta haltuumme uskottujen uusien
saksalaisten heittimien käytössä. Salmijoella saimme
sitten ensimmäisen kerran osallistua tositilanreeseen ja
kokeilla aseiramme sekä koulutustamme. Oleskelumme
ei kuitenkaan uusissa asemissa muodostunut pitkäaikaiseksi, sillä juhannuksen edellä saimme määräyksen pakata kamppeemme ja lähteä liikkeelle ensin Karhumäkeen ja sieltä välittömästi eteenpäin. Vetäytymisvaihe

oli

sodassa alkanut.
Karhumäkeen saavuttuamme olivar pioneerit jo häärimässä kovalla kiireellä kaupungin isomman sillan luona. Vaikka sillalla oli vielä kovaa liikennettä, huutelivat
pioneerit jo meille varoituksiaan
nopeasti taan yli,
tai pian lennätte! Emme ehtineetkään kovin kauaksi,
kun rotuli jo paloi ja tärähdys erottui kummasti muusta

paukkeesta.

6. ID:n

rtrrrl«crrrGr

rIrrtcrO

rtrcrller

6.Divisioonan komentala kenraalimaiuri Vihma antaa käskyä lhanta-

lassa

sA.kuvo

ja vaikutti siltä kuin olisimme jäämässä
toisten jalkoihin.
Oli juhannus, kun ylitimme valtakunnan rajan. Vettä satoi kuin saavista kaataen saapuessamme vihdoin
Matkaselkään ja siitä edelleen Jääsken asemalle. Siellä
nen kyseessd,

saimme määräyksen purkaa kuormastom me ja järjestäy tyä pikaisesti marssivalmiiksi. Vähitellen selvisi jokaiselle, mihin olimme menossa, sillä kesäisen yön hämyssä taivaanranta punotti Talin-Ihantalan suunnalla ja

yhtämittainen jylinä kuului aivan samaan tapaan kuin
kova ukonilma olisi ollut nousemassa siltä kulmalta.

VIIMEINEN JUNA SUOMEEN
Lisman asemalla meirä odotti ainakin toistaiseksi viimeineo juna niiltä kulmilta ränne Suomeen päin. Kiivaasti me änkäsimme itsemme ja kalustomme vaunuihin ja kuulimme siinä. lastauksen aikana, että Karhumiiki olisi ollut jo naapureiden hallussa.

Pikaisesti olimme Iuonnollisesti liikkeelläkin junallamine. lRarakiskot vääntyilivät ja pölkyt lentelivät jäljessamriiä ilmaan ömien viivyttäjiemme toimesta. ;oitaki.,
tavalla tuntui oudolta, kun isännät näin nopeassa tempossa vaihtuivat kaupungissa ja rintamilla. Kaihoa siinä
tunsi varmasti moni rinnassaan, sillä Karhumäki oli
vuosien aikana käynyt monelle tutuksi paikaksi, missä
vietettiin iltalomia, käytiin teatterissa ja viihdeilloissa

muutoinkin viihdyttiin.
Kuljetusjunamme saavuttua Äänislinnaan saimme
kuulla huhun, että kulkutiemme siitä eteenpäin olisi jo
luovutettu viholliselle. Tieto osottautui kuitenkin ennenaikaiseksi, sillä kyllä me sieltä vaan junalla tulimme. Tiedossani ei ole, kuka tien raivasi selväksi
ios
se sitten tukossa olikaan
mutta kerrottiinpa -myöhemmin, että pojat olivat -olleet junansa kanssa vähällä
jäädä mottiin.
Tulevasta osoitteestamme ja sijoituspaikastamme ei
näyttänyt kenelläkään olevan harmainta aavistusta.
Kaikenlaisia arvailuja tehtiin ja huhuja huhuiltiin, mielikuvirus lensi ja tilanne kiristyi - - olihan perääntymi-

Marssimme sitä jyskettä ja jyrinää kohden. Ilmassa pitivät vihollisen koneet yllä jatkuvaa karuselliaan kaarrellen metsäkumpareitten takaa kimppuumme aukeimmilla peltomaisemilla.
Tie, jota kuljimme, oli vilkkaan liikenteen täyttämä.
Yhtenään meni autokolonnia ohitsemme ja toisia tuli
vastaan. Viimemainittujen kyytiläiset kertoivat edessä
olevista kovista paikoista ja peloittelivat, että siellä voi
vaikka kuolla. Kaatuneita ja haavoittuneita kuljettavia
ajoneuvoja tuli myös vastaamme, mutta eihän se toki
enää mitään uutta ollut meillekään. Olimmehan aikaisemmin melkein joka päivä saaneet katsella sellaista.
Tietenkin kaikki askarrutti mieltämme ja muistutti
omastakin kohtalostamme ja siitä, milloin on meidän
vuoromme.

sekä

Joukkoja lhantalan tiellä
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IHANTALAN TULIHELVETTIIN
Saavuttuamme sitten aikanaan Ihantalan maastoon
oli siellä jo miestä ja asetta vaikka minkälaista: suomalaista, saksalaista ja ruotsalaista, oli panssareita ja pans-

sarimiehiä, tykkejä ja tykkimiehiä sekä jalkaväkeä ennennäkemättömät mddråt. Siinä oli Lagusta, Puromaa,
Vihmaa, oli hevosta, autoa ja polkupyörä1
mis[ gnhansa kulkuneuvoa. Oli Kauhua ja Nyrkkiä ja semmoista tykkiä, että varvikko vapisi, kun sillä kerran jyräytti. Touhua ja tohinaa oli kuin muurahaispesässä.
Meidätkin sijoitettiin pikaisesti asemaan, sillä joukkomme valmistautuivat hyökkäykseen kohti vihollisen
kiilamaista murtoaluetta painaaksemme sen vastahyökkäyksellä takaisin. Siitä sitten alkoi yhteistoiminta uusien ja vanhojen osastojen kanssa. Hyökkäyksemme
tuntui onnistuvan, pääsimme etenemäänkin, mutta ei
kovinkaan pitkälle, sillä Ihantalan kallioisessa maastossa kaikki aseet soittivat sellaista sinfoniaa, että ihmisellä ei ollut siinä melskeessä paljoa sanortavana, jos mieli
hengissä säilyä. Kaikessa tässä lentopommien, maataistelukoneiden, tykistön ja heittimistön, hehtaaripyssyjen ja pienempien aseiden melskeessä joutui kovinkin
n,aama ajattelemaan olemassaoloaan. Monen miehen
kohdalla Ihantala olikin viimeinen erappi.
Omallekin kohdalleni sarrui kranaatti tulemaan sen
verran osuvasti, että sain siitä sirpaleen reiteeni. Verta
valuvana pyrin taaemmaksi vähän suojaisempaan paikkaan voidakseni sitoa itseni, sillä lääkintämiehiä ei ollut
lähistöllä saatavissa. Eikä se ollut ihmekään, kun joka
puolella oli heille työtä huudoista päätellen. Tultuani
jonkin matkaa taaksepäin osuin osastomme komentopaikkaan. Siellä oli upseereita neuvottelemassa, ja kun
eräs heistä näki siteen jalassani, hän määräsi heti kaksi
v^paata miestä kuljettamaqp minut JSp:lle. Kiitoksen
olen omalta osaltani velkaarlnäille miehille. Sellaisissakin olosuhteissa he toimivaf ja uhrauruivar autramaan
toista.

HOITOON
JSp:llä oli lääkäreillä ja muulla hoitohenkilökunnalla
täydellinen korkeapaine. Rauhallisesti he kuitenkin
hoitivat asiansa, minäkin pääsin aikanani vuoroon ja
sain asiaankuuluvan hoidon sekä passituksen Rauhan
sairaalaan. Sieltä kaikkien matka jatkui pian eteenpäin,
sillä sairaala oli saanut evakuointimääräyksen. Osa potilaista vietiin sittemmin mm. laivalla Saimaata pitkin
Mikkeliin sekä muut, itse heidän mukana, sairasjunalla
sisemmälle Suomeen. Päädyimme viimein kuljetuksessa

Kauhajoelle sotasairaalaan.
Sairaalassa

odotimme jännityksellä tietoja nimen-

omaan Kannakselta. Aina, kun uusia potilaita saapui,
kertoivat he tilanteen kehittymisestä kuin myös toivat
surunviestejä kaatuneista aseveljistä. Divisioonamme
komentaja, kenraali Vihmakin oli kaatunut ja lukuisia
tuttavia omasta komppaniastamme.
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JSj:lle päästyå on haavoittuneella jo helpompaa

Päivä päivältä rupesivat rintamalinjat kuitenkin va-

kiintumaan Ihantalankin paikkeilla huolimatta vihollisen kovasta painostuksesta. Kaikki tämä antoi toivoa
sairaalankin mielialaan. Rauha koitti viimein ja vihan-

pito lakkasi.
Omakohtainen toipumiseni edistyi hiljalleen. Toiset
potilastoverit joutuivat lähtemään vielä Lapin rintamalle sotaa jatkamaan toisten päästessä armeijan uudelleenjärjestelyjen johdosta kotiin. Itse jouduin sairaalasta
vielä suorittamaan varusmiespalvelukseni loppuun,
koska olin vielä sen ikäinen. Seuraava etappini oli Hy-

2.|KTR 2.
6. D:n muistoristin omistuskirjassa on teksti: "Kan-

rylässä

nettakoon tätä muistoristiä yhdessä elettyjen raskaiden
taistelujen muistona sekä pysyvän ja yhdistävän aseveljeyden ulkonaisena tunnuksena." Jokainen tämän kovan
ja kunniakkaan divisioonan riveissä taistellut haluaa
varmasti vaalia sen perinteitä todellisen, tulessa koetel-

lun

aseveljeyden hengessä.

tr

TOIVO TIRKKONEN

Haavoittuneen
ihmeellinen
pelastuminen
lvan Matschigin

Heikkinen asuu'Juuan
Salokylän Valkeavaarassa ja Ivan Matschigin, toi- Sotakin on inhimillisten erehdysten
nen veteraani, Helsingissä Pohjois-Haagassa. Talvisin
aluetta. Karmaisevaa erehdyksiä saatkaverukset tapa^vat Helsingissä, kesäisin Ivan viettää
toi sattua niinkin vakavassa asiassa
usein lomiaan Eeron luona Valkeavaarassa.
Taas kerran kohdaressaan toverukset kutsuivat mi- kuin haavoittuneen käsittelyssä, jonka
nut, juukalais-haagalaisen naapurinsa, kirjoittamaan huolellista hoitamlsta kuitenkin pidetmuistiin Ivanin ihmeellisen pelastumisen haavoitut- tiin kunnia-asiana.
SOTAVETERAANI Eero

tuaan Jatkosodan aikana Lapukkajärven taistelussa.

lvan ja Eero kertovat
Palvelimme molemmat koko jatkosodan ajan samassa
joukko-osastossa, 98 1. Is. Komppaniassa, jonka päällikkc;na oli luutnantti August Junni. Hän oli tuttu
mies jo vakinaisen väen ajoilta, jolloin Eero tutustui häneen Kiviniemessä.
Yksikkömme lähti Jatkosodan alkaessa Hyrynsalmelta kohti itärajaa. Loppujen lopuksi saavuimme
Vuokkiniemelle Kuittijärven rantaan, jossa saimme
majapaikaksemme kaksikerroksisen kansakoulun. Meidät oli alistettu saksalaiselle divisioonalle.
Erdånä päivänä saimme tiedon, että venäläinen partio
oli kiertänyt selustaamme jatkaen matkaa tuntemattomaan suuntaan. Yksikkömme ja erään naapuriyksikön
miehistä muodostettiin 18. 6. 42 kiireesti 40 miehen
partio, jonka johdossa toimivat vänrikit Komulai-

nen ja Silander.

Vihollisen partion etenemisen oli aukeassa maastossa
havainnur myös saksalainen tiedustelukone. Saksalainen
esikunta toimitri lentäjän ilmoituksen meille.
Ivan lähti partion mukaan.

Ivan kertoo
Aluksi meidät kuljetettiin kuorma-autolla kymmenisen
kilometrin päähän, mistä matka jatkui jalkaisin metsien ja soiden poikki hyvin heikosti näkyviä vihollisen
partion jälkiä seuraten.
Marssi kesti koko seuraavan yön ja päivän.
Illalla 19. 6. saavuimme laajalle hakkuuaukiolle,

Komppanian päällikkö August Junni ja vääpeli §öpöytänsä takana

jonka reunaa polkumme ser.rraili leikaten sen muutamissa kohdin ja palarcn taas aukiolle.
Kesäilta oli kaunis. Vähitellen rar"rhoituimme ia
aloimme jo arvella, ertä emme saavutakaan partiota
juttelimme jo äänekkäästi ja varovaisuus unohtui Silloin rävähti!
Lähestyessämme aukon takareunaa kävelimme suoraaa våijytykseen, joka oli metsän reunassa harjun pääll^. Partiomme joutui väistymään ja etsimään suojaa
maastosta parisen sataa metriä taempaa. Tähän parrion
johtaja käski meidät asemiin.
Vastustajasta ei ollut selvyyttä. Asetuin asemaan kaatuneen puunrungon taakse ia etsiskelin vihollisra kiväärini tähtäimiin. Mitään ammuttavaa en kuitenkaan havainnut, vaikka tuli oli kiivasta ia luodit surrasivat kor.

vissa.
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Kello oli silloin noio 22.00.
Tuli valoisa, mutta suhteellisen kylmä Pohjolan yö.
Pelkäsin, että vihollisen partio löytäisi minur, eikä uni
rullut silmääni. Rauhattomana kuunrelin jokaista met-

W

1srl.r"r tohinaa, oksien putoamisia. Kärsin
- koska päälläni oli vain kesäpusero. Sitten
kylmyydestä,
muisrin, että repussani oli villapaita, ja puin sen päälleni.
Nukahdin. Uni oli kuitenkin levotonta ja heräsin vähän väliä vilunväristyksiin.
Seuraavana aamunakaan ei luvartuja noutajia kuulunut. Yritin syödä repussani olevia er'äitä, purkkilihaa ja
sissin kuivaa muonaa. Tulta en uskairanut tehdä, ja
ruoka oli syötävä kylmänä. Sääsketkin vainosivat. Nenäliinasta yritin tehdä kasvosuojuksen tärä uutta vihollista vastaan.
Päivällä rein lastat haavoittuneeseen jalkaani ja I'ritin
parannella sidettä mukanani olevalla ensisiteellä. Sitten

sän äänt{

Vrhdornkrn

-

apu on tullutl

.'§li',
--.
Erämaata riittää
Ät tia tunsin oikeassa jalassani voimakkaan krampin
ja jalka vetäytyi äkillisesti itsestään koukkuun. Arvasin
tietenkin, että olin saanut osuman. Lähempi tarkastelu
osoitti, että osumia oli kaksi
selnsn läpäisi vain rci- pohjeluun nilkan yläsilihaksen, mutta toinen karkaisi
puolelta.

Ilmoirin lähimmälle miehelle, kuinka kävi, ja että en
pysty liikkumaan. Lääkintämies tulikin luokseni sitoen
rilapäisesti jalkani vaarreiden ja kenkien päältä niitä
ayaamatta ja lastoittamatta jalkaa. Sitren tuli h.rokseni
vänrikki Komulainen, joka kehoitti ottamaan asian rauhallisesti.

Kaikki on hyvin. Me palaamme hakemaan sinut
- kun olemme selvinneet vihollisesta, jatkoi vänrikheti,
ki.
Toverit siirsivät minut sitten parempaan suoiaan makaamaan sammalikolle. Sitten partio jarkoi vihollisen
takaa-a1oa.
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Vaakea tarval

satoi, ja keräsin nenäliinaani sadevetcä saaden siitä puristettua juomamukiini pari ruokalusikallista vettä
polttavaan janooni. Alkuunkaan se ei tietenkään riittänyr ia jano vain yltyi.
Kuume alkoi nousta. Lihapurkin sisältö osoittautui
niin suolaiseksi, etten uskaltanur sitä syödä peläten
nääntyväni ankaraan janoon.

Päivät kuluvat
Seuraavana päivänä olivat tuskat kovat. Siirä huolimatta

läksin ryömien yrittämään purolle, jonka solinan olin jo
aikaisemmin kuullut. Haavoitrumispaikalle jätin pienen kirjelappusen, jossa ilmoitin I'rittäväni ryömiä purolle.
Pitkan yrittamisen jälkeen pääsinkin perille! Oii kerrassaan suurenmoista saada f uoda kylläkseen ja vieläpä
peseytyä! Lopen väsyneenä nukahdin puron rannalle.

Herättyäni tein nuorion. lämmitin purkkilihaa ja
juomavettä kvllä nvr riitti!
söin
Sillä paikalla kului seuraavakin päivä. Aloin ajatella,
että ihmisten ilmoille on päästävä ennenkuin ruoka loppuu. Päärin lähteä r'rirtämään puron vartta ylöspäin.
Tännekin jätin kirjelapun. jossa ilmoitin aikomuksistani.

Siitä tuli tuskien raival . Ryömiminen epätasaisessa
ollur helppoa. Lisäksi kiusasivat sääsket ja kylmär 1'öt. Kasvor rurposivat muodottomiksi ja
huulet vuotivat verta. Jalka oli niin arka, eträ usein oli
pysähdyttävä pi'örrvmisen partaalla. Välillä nukahdin
rantamaastossa ei

väsymyksesrä.

Voimani ehtl,ivär 2). 6. Ruoka oli lopussa ja vdsymys valrasi minut lopullisesti. Matkan teko päättyi siihen. Sain vielä nuorion paiamaan ja siihen puron rantaan jäin kohtalon armoilie
kuolema alkoi tuntua todennäköisimmältä mahdoll isuudelra.
Vaikeimmat haavoitlumistapaukset evakuoitiin lentokoneella

Heräsin taas kauniiseen kesäpäivään. Auringon lämmittäessä suloisesri sain myös sieluuni rauhan. Koko
elämänjuoksuni lipui silmieni ohi. Nyt oli tilinteon
hetki. Luin rukouksen ja jäin tyynen alistuneena odottamaan toivoen, että pian tapahtuisi se, mirä minulle
on ylhäälrä mdäratty.
Silloin
olin kuulevinani jonkun kulkevan metsässäl! En osannut
sitä heti uskoa, vaan luulin ääntä harhajotka
jo aikaisemminkin olivat minua
kuvitelmaksi,
kiusanneet.
Tällä kertaa askeleet eivät kuitenkaan häipyneet! Sit-

ten kuului jo ihmisääniäkinl Viimein ylleni ilmestyi ilmieläviä suomalaisia kasvoja ja piina oli päättynyt.
Minut löysi ryhmÅ, joka oli lähetetry noutamaan
metsästä ruumistani! Poikien hämmästys oli tavaron
heidän löyräessään minut elävänä. Partion johtaja oli
nimirtäin erehrynyr ja ilmoitranut yksikkOOni, että minut oli ollut pakko jdttdd, erittäJn vaikeasti haavoittuneena.

Minua varten oli tuotu lyhyet kaatuneiden kuljetuktarkoiterut paarit. Niirä jatketriin siten, että poiat
voivat niillä kantaa minut 12 kilometrin päässä olevalle
järvelle, josta saksalainen vesitaso vei minut Kajaaniin
sotasairaalaan. Sinne saapuivat minua tapaamaan omaiseni, joille oli Helsingissä juhannuspäivänä ilmoitettu
minun kaatuneen! Tapaamisen ilo oli tietenkin suuri.
seen

Ivanin sisar Olga kertoo
- seurakunnasta kertomaan,
tuli pastori

Jännitystä Helsingissä
Juhannuspäivänä

että veljeni on kaatunut, ja että nyt on vain odotettava,
kunnes ruumis tuodaan Helsinkiin sankarihautaan haudattavaksi.
Siinä se pelätty tieto nyt oli! Isämme oli heikkona
sairaana emmekä uskaltaneet kertoa hänelle micään ko-

ko asiasta.

Viikko meni eikä ruumista kuulunut.
Sitten roinen sisar näki unta, että hän meni sisään johonkin sairaalaan ja Ivan tuli vastaan vasen käsi kääreessä. Ivan näytti vihaiselta ja tiedusteli, miksi hänrä ei olvai eikö riedetty, missä hän oli.
lut haettu
- sisareni ei mennyt ryöhön, vaan kerrotHerättyään
tuaan unensa meille lähti seurakunnan kansliaan hankkimaan rietoja Ivanista. Täällä näytertiin kahta paperia
toisessa oli tieto, että hän on kaatunur, ja toisessa,
-että hän on vain haavoittunut. Pastori selitti, että tieto
haavoittumisesta oli tullut ensin, mutta sisareni näki,
että kaatumisilmoitus oli vanhempi ja haavoittumistieto juuri tullut. Sisareni uni oli ollut aivan oikea!
Äiti.,i ja Elisabeth-sisareni saivat sitten matkarahat
matkusraakseen Kajaaniin. Jälleennäkeminen oli riemukas!

Parin viikon kuluttua Ivan siirrettiin sotasairaalaan
Helsinkiin. Täällä hän viipyi potilaana neljä kuukautta,
minkä jälkeen palasi entiseen yksikköönsä ja kotiutui
tr
aikanaan terveenä.
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Kerää Kansa taistelimiehet kertouatlehtesi uahuaan
uuosil«ertakansioon

Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin

jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja 1ärjestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli-

uuosikeilakansio
maksaa uain 16 mk/kpl

(+ postitus- ia käsittelykulut 7 nik ja yli kahden
kappaleen tilauksista 11 mk)
Lähetämme kansiot postiennakolla.
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Suomen Marsalkka
Mannerheim tarjosi
kerran jatkosodan
aikana lounaan
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saksalaiselle

SS-

kenraalille, joka

kesken aterian tiedusteli rentoon herKanSa taisteli
miehet kertovat
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Mannerheim oli osallistunut erään helsinkiläisen iäriestämiin kutsuihin, joihin oli hankittu
mitä mainioimmat iuomat ja mitä parhaimmat ruoat, vaikkakaan
juhlintaan ei ollut mainittavaa syytä. Niinpä

Mannerheimkin piti
järjestelyjä aiheeseen
nähden yliammuttuina,

ja kun sitten isäntä
marsalkan pois lähtiessä hienovaraisesti kysyi, oliko tämä iltaan

vastasi
mietteliäästi ja vir- tyytyväinen,
kunniavieras:
kahti:
Kiitos! Leipä oli
- hyvää.
Enpä tosiaan- oikein
- OSaa Sanoa
kaan
o
kukaan ei ole tähän
mennessä yrittänyt.

Ei yrittänyt SS:

kenraalikaan...

o

SAMURAISOTAA
MERELLÄ
Tameichi Hara sekä Fred
Saito ja Roger Pineau: Japa-

nilainen hävittäjäkapteeni,
Karisto, Hämeenlinna 1977,
400 sivua, kuvia ja karttapiirroksia.
Merisodasta on kirjoitettu lukuisia teoksia. Tameichi Haran, Japanin keisarillisen laivaston sankarin. kuvaus on
kuitenkin lajissaan ainutlaatuinen.

Kiriallisuutta

Teos alkaa samurai-pojan
lapsuudenvuosien muisteloil-

la, mutta siirtyy pian

toisen

maailmansodan tapahtumiin.
Hara toimii japanilaisen hävittäjälaivan päällikkönä Tyynellä valtamerellä. Taitavuutensa
ja hyvän onnen avulla hän selviytyy laivoineen monista
taisteluista ja saa "upottamattoman kapteenin" maineen.
Haran kirja ei ole kokonais-

esitys, joten Tyynen

meren
sotatapahtumien kulkua on

maan ylen huono, minkä
vuoksi marsalkka määräsikin pysähdyttäväksi
Heinolassa. Hän lähetti
adjutanttinsa tiedustelemaan huonetta hotellista
kieltäen ilmaisemasta

henkilöllisyyttään. Kävi
niin ikävästi, että kaikki

tilat olivat

varattuja,
minkä vuoksi adjutantti

tiedusteli, saisivatko he
hetken levähtää hotellin
eteisaulassa. Siihen suos-

tuttiin, ja niin marsalkka
oikaisi komean olemuksensa eteisen sohvaan.

Aamulla

oli

hotellin

johtaja ylen onneton
kuultuaan kuka hänen
laitostaan kunnioitti vierailullaan, kun talo ei ollut tarjonnut parempaa
vieraanvaraisuutta. Hän
yritti pyydellä anteeksi ja
vakuuttaa, että olisi
kääntänyt maat ja taivaat
saadakseen järjestetyksi
kunnollisen makuutilan,
jos olisi tiennyt kuka vieras oli. Mannerheim lohdutti miestä sanoen:
Ei se mitään. Minä
nukuin
tuossa sohvalla
oikein makeasti. I

Sitä voi hyvin suositella kaikille merisodasta ja sotahistoriasta kiinnostuneille.
E. P.

REIPAS

MERIJÄNNÄRI

pelkästään sen perusteella vaikea hahmottaa. Puutteistaan

Douglas Reeman: Vastaisku, Gummerus, Jyväskylä

huolimatta se antaa järkyrtävän ja totuudenmukaisen ku-

1977, 334 sivua.
Reeman on tuottanut jälleen
romaanin, josta ei todellakaan

van Japanin laivaston tuhoutumisesta osa osalta. Kuvaukset
laivasto-osastojen kaksinkamppailuista ja laivojen tuhoutumisesta ovat todella

MUKAUTUI
Sodan aikana Suomen
marsalkka Mannerheim
matkusti yöllä Mikkelistä
Helsinkiin autolla. Se oli
iäkkäälle miehelle rasittaYaa, kun keli sattui ole-

ansaitsee korkean arvosanan.

puutu jännitystä! Merisodan
ainekset ovat todentuntuisia.
Pienoissukellusveneet laittei-

"verta hyytäviä".

neen, henkilöineen ja urotekoineen on kuvattu superlen-

Kirja päättyy Japanin laivaston rippeiden kamikaze-

melkein unohtaa, että kysees-

operaatiooon Okinawalle huhtikuun 7. päivänä 1945. Yhtyneestä 2. Laivastosta, jonka
rungon muodosti maailman
suurin taistelulaiva Yamato,

jäi jäljelle vain kolme hävittäjäalusta. Myös Hara menetti
nyt laivansa, risteilijä Yahagin. Mahtava laivasto, joka

oli käynnistänyt Tyynen meren sodan neljäkymmentä

kuukautta aikaisemmin hyökkäämällä Pearl Harboriin, oli
lopullisesti lyöty.
Haran näköalapaikka

so-

- on
matala suurten perspektiivien
kuvaamiseen. Hän ei myöstalaivan komentosilta

kään ole välttynyt jälkiviisau-

delta arvostellessaan sinänsä
oikeutetusti ja paikoin ankarastikin Japanin sodan- ja erityisesti merisodanjohtoa. Kaikesta' huolimatta Haran kirja

nokkaasti. Kirjaa lukiessa

sä onkin vain mielikuvitusleikki. Suositeltava
romaanien

ja

teos merijännärien ystä-

ville.
E. P.

MERIROMAN.

TIIKKAA
Jack Higgins: Myrskyvaroitus, Gummerus, Jyväskylä

1977,260 sivta.
Merisodan arkea. kaipuuta
kotimaahan, purjelaivaromantiikkaa Atlantilla 1944, rakkaussuhteita. sukellusveneso-

taa, sotavankikarkurin seikkailua, lentotiedustelun kau-

kotehtäviä,

hirmumyrskyn

odotusta sekä luonnollisesti itse hirmumyrsky ja vanhan
purjelaivan tuhoutuminen.
Siinä on vain osa niistä ainek-

sista, joista Higgins on kutonut "täydellisen" seikkailumeriromaanin. Mestari on ollut asialla. Kunhan alkuun
pääsee, kirjaa pystyy ruskin
laskemaan kädestään, ennenkuin on ehtinyt sen viimeiselle
sivulle.
E. P.

KAIKKEA ON
YRITETTÄVÄ
Ohto Manninen: Toteutumåton valtioliitto, Suomi ja

Ruotsi talvisodan

Kiriayhtymä,
1977,

jåilkeen,

Helsinki

A7 sivua, valokuvia.

Dosentti Ohto Mannisen pe-

WSOY, Helsinki 1977, 479
sivua, valokuvia.
Rautkallio käynää väitöskirjassaan liki puolentuhatta sivua todistaakseen, ettei Saksa
tullut vapaussodan kuukausi-

na avuksemme sinisten silmiemme vuoksi eikä edes sotilaallisista syistä, vaan taloudellisen hyödyn tavoittelun
merkeissä. Pätevää tutkimustyötä lukiessa tuntui vähän samalta kuin ennen kouluaikoi-

hin, kun piti todistaa, että "jos
yhtäsuurista vähennetään yhtäsuuret, saadaan yhtäsuuret".
Tuskinpa ainoakaan suurvalta

poliir
tai sotilaalliseen ope-

ryhtymään yhteenkään

siin pohjautuva teos selvitteIee liittosuunnitelmia, joita

raatioon pyrkimättä hyöty-

kahden suurvallan puristaessa

rautakourin Pohjolaa. Voisi
ehkä sanoa, että etsittiin saar-

ta, johon tapahtumien kurimukseen joutunut Suomen
valtiolaiva

koskivene

voisi turvaufua

tarvitsematta

hakeutua enempää itä- kuin
länsirannankaan vaaralliseen
suojaan.

Ajatus kariutui lähinnä sii-

hen, että aina

varovainen

Ruotsi asetti ehdoksi (ja kieltäytymisensä tekosyyksi?) sekä Saksan että Neuvostoliiton
suostumuksen. Tiimä oli tietenkin jo ajatuksenakin mahdotonta
harvoinpa kaksi

- gangsteria lienee
kilpailevaa

suostunut siihen, että mahdol-

liset uhrit

liittoutuisivat
gangsterismia vastaan. Dramaattinen piste oli itsenäisyyspäivän jåilkeinen aamuyö
vuonna 1940. Silloin Molotov
komensi Paasikiven Kremliin
ja lopetti selvin uhkauksin
pienvaltojen liikuttavat yritykset.

Mielenkiintoinen kirja, joka osaltaan valottaa våilirau-

han vaikeiden vuosien poli-

tiikkaamme.

E.

VAPAUSSODAN

HISTORIAA
AKATEEI\{ISESTI

tiseen

mään siitä kaikin mahdollisin
tavoin enkä muista tavanneeni
ketään, joka olisi pitänyt Saksaa tässä suhteessa poikkeumsena.
Ehkäpä on kuitenkin

ollut -hyvä kirjata
asiat

nämäkin
E.

jälkipolville.

moninkertainen
näiden päästyä jälleen "toteut-

tamaan itseään" käsikranaatein ja konepistoolein.
Ongelma on vakava, koska

nykyaikainen pitkälle teknillistynyt yhteiskunta on vaarallisen haavoittuva. Se on suo-

jattavissa vain päättäväisin
toimenpitein, joihin kaikki
yhteisvoimin ryhtyvät
poliittisten raja-aitojen. -

Kirja on

havainnollinen ja

tarkka reportaasi Länsi-Sakkoko maailmaa järkyttäneestä tapahtumasarjasta, joka
alkoi Schleyerin sieppauksesta ja jatkui Lufthansan matsaa ja

kustajakoneen kaappauksella

ja vapautuksella sekä päättyi
lopuksi terroristien itsemur-

vähän muutakin romantiikJ.

EVAKKO.
KOHTALOITA
Petsamo-

laiset, Kirjayhtymä, Helsinsivua.

Kirjoittaja, itsekin petsamolainen, kertoo esikoisromaa-

nissaan

Paatsjokilaakson

Se kertoo jännittävästi ja peit-

asukkaiden kohtaloista viime
sodan aikana ja sen jälkeen.

telemättä vaikeasta taistelusta,

Taival

Saksan Liittotasavallan
hallitus ja poliisi viime syksy-

odottivat Lapin raivaajia sairaudet, koti-ikävä ja lopuksi
ankea toimettomuus: Paatsjoelle oli pudonnut rautaesirippu
ei kuljettu enää joen
yli saunaan
Norjan puolelle.

hiin Stammheimin vankilassa.

jota

nä joutuivat käymään sairasmielisiä terroristeja vastaan,
joita mitkään moraaliset estot
eivät pidätelleet. Taistelumenetelmä oli lakeihin perustuva
kova linja, sama menetelmä,

oli

vaikea:

etelässä

Monen petsamolaisenkin kohtalo oli lopuksi Ruotsin "Jööt-

jota Israel käytti vuotta aikai-

tepori".

semmin Entebbessä.

Romaanin runkona on nuoren tytön kehitystarina ankarissa olosuhteissa. Kirjoittaja
on tehnyt arvokkaan työn tal-

Lukiessaan tulee yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että

Saksan sodanpäiimäiirät
Suomessa
1917-1918,

huolimatta siitä, että se saattaa
vaatia uhreja. Mikäli terroris-

kansalaisina
sotilas-

USA:n tärkeimpien

kohteiden liiheisyyteen. Mie-

olevansa
mutta toimivat ennalta laaditun
tarkan suunni-

telman mukaan heti saatuaan
puhelimella tietyn avainkoodin! Silloin alkoivat pommit
paukkua, tukikohdat palaa ja
yhteydet katkeilla...

na 1977,369 sivua.
Kirja käsittelee melkoisen

ki 1977,2ä

kunniallisina

uskoivat itsekin

Brian Garfield: Kolt§akin
kulta, Karisto, Hämeenlin-

Mirjam Kälkäjä:

agenttia muutettiin "syvähypnoosin" avulla amerikkalaisiksi ja solutettiin näennäisesti

jenkkejä

POPULAARI.
HISTORIAA JA
AGENTTI.
TARINAA

kaa.

Puhelin,

Weilin+Giiös, Espoo 1977,
255 sivua, suomentanut Irmeli Sallamo.
Toistasataa Neuvostoliiton

E.

suunnattomasta kulta-aarteesta. Lisänä on agenttitarinaa ja

pauksesta terroristien kuolemaan, WSOY, Porvoo 197E,
170 sivua, kuvaliite.

Walter Wager:

het, jotka oli saatu unohtamaan koko menneisyytensä,

Peter

RAJOJEN
Kai Hermann

TOSIPATEVAA
AGENTTIJUTTUA

yli

vastuuntuntoiset kansakunnat

Koch: Laskeutukaa Mogadishuun! Schleyerin siep-

RAAKUUTTA YLI

käytetty menettely on ajan
mittaan ainoa mahdollinen

222

köisimmin

rennoin ottein Nerlvostoliiton
historiaa sisällissodasta toiseen maailmansotaan liitettynä tyypilliseen aarresaaritarinaan Itä-Siperiaan kätketystä

Hannu Rautkallio: Kaupantekoa Suomen itsenäisyydel-

lä,

pautettaisiin vankiloista olisi
uhrien määrä mitä todennä-

on koskaan ryhtynyt tai tulee

rusteellisiin arkistotutkimukSuomen ja Ruotsin hallitukset
kaavailivat viilirauhan aikana

tien vaatimuksiin suostuttaisiin ja ammattimurhaajat va-

Järjestelmä oli luotu äärimmäiseksi menetelmäksi atomi-

sodan varalta. Sen luettelot
koodimerkintöineen sai kuitenkin haltuunsa stalinisti, joja tuhotöika halusi sotaa
- liikkeelle.
den aalto lähri

Huippuagentti sai tehtäväkseen petturin likvidoinnin ja
samalla kolmannen maailmansodan estämisen.

Siinäpä tarpeet todella hy-

vään jännitystarinaan. Suomennoskin on moitteeton. J.

REHEVÄÄ
KASAKKA.

rr,ÄvrÄN
KUVAUSTA
Vasili §uk§in: Stenka Rasin,

Weilin+Göös, Espoo 1977,
484 sivua, suomentaja UllaLiisa lleino.
Todellisiin tutkimuksiin perustuva historiallinen romaani

kertoo elävästi nimekkäimmän kasakkapäåillikön vaiheista erityisesti vuoden 1670

talonpoikaiskapinan aikoihin.
Tunnettu venäläinen kirjailija
ja filmimies saa Venäjän syn-

tyvuosien historian elämään
kaikkine merkillisine aatevir-

maankolkan ihmisten tuntoja

tauksineen ja julmuuksineen.
Kääntäjä on onnistunut ilmeisen vaikeassa työssään erinomaisesti pystyessään välittämään rehevän ja maalailevan
kerronnan suomalaisille luki-

ja tekemisiä.

joille sujuvasti ja elävästi. J.

lentaessaan Petsamon etäisen
J.

Komppanian aseveljet ovat
vuodesta 1946 alkaen kokoontuneet viiden vuoden välein ja
osanottoprosentti on

46-72.

Reservin kapteenit Salomon
Klass ja tukka lalkanen pyy-

Kuka tietää jotakin talvisodas-

tävät kaikkia

talvisodassa
Laatokan Maksimansaaressa
taistelleita aseveljiä ottamaan

viestimiehenä palvelleesta so-

yhteyttä

tamies Unto Ralael Lindgreyksikkö oli EK/IIIJR
nistii
- 24? Sisar, rouva EI63, KPK
sa Soinala, Jalkaranta, Korpikoti, 15900 Lahti 90, haluaisi

Toimituksesta löytyi tasan viisi vuotta vanha kirje, jossa 7i-

Järvinen valittaa, että kun
komppania usein toimi alistettuna jollekin rykmentille, sen
saavutukset tulivat kirjatuiksi
vieraiden nimiin. Näin väittää
hän käyneen mm. lukka Tyrftön lehtemme numerossa 6/77

mo Alestalo kertoo

vuonna

olleessa artikkelissa, jossa

1968 tapahtuneesta puhelinkeskustelusta kenraali Oesc-

kerrotaan Kev.Os.7:n vallanneen Aholan kylän ja Karjalaisten järvikannakset, vaikka
se ehti paikalle vasta sotasaaliin jakoon JK:n käytyä yksin

Pertti Turpeinen Turusta toivoo, että joku asioita tunteva

koko taistelun.

Mannerheim-ristin ritari Aano

Kirjoittajille sattuu tietenkin lipsahduksia
useimmi-

I ohannes Kuirin saavutuksista

kin asia tuli korjatuksi.

asian omakseen!

åin kanssa. Kirjoittaja mainitsee erään haastattelun yhteydessä esittäneensä edesmenneelle kunniapuheenjohtajallemme "reservin upseerin vilpittömän kiitoksen Karjalan
kannaksen menestyksellisestä

puolustamisesta

kesällä

ehkäpä voitaisiin

joskus kokoontua.
Yhteys-

miehenä toimii maisteri Jukka
Jalkanen, osoite Sahala, Kalliotalo, 77700 Rautalampi.

yhteyttä.

o

o

Jälleen asiaa lehtemme ilmoituksissa olevista kupongeista,
joista useat lukijat ovat kirjoittaneet: jos leikkaa kupongin,

aseveli kirjoittaisi jutun hiljattain riveistämme poistuneen
jäåikärieverstiluutnantti ja

turmeltuu samalia lehti.
Älkaa ihmeessä leikatko! Tilauksen voi tietenkin aivan
yhtä hyvin suorittaa ilman kuponkiakin vaikkapa postikortilla jäljentiimällä siihen kupongissa mainitut asiat. Kuponki on tarkoitettu vain helpottamaan tilausta eikä ole
millään muotoa välttiimätön.

sodissamme. Toimitus on saottakoon joku
maa mieltä

ten tahattomia. Nythän
tämä-

1944".

o

o

Puhelinkeskustelussa seura-

sa Taipaleenjoen Terenttilässä

si noin viiden sekunnin hiljaisuus. Sitten kuului kenraalin
ääni, joka hiukan värähti:
Tämä lämmittää sisintä-

ni.- Ei minua ole liiemmin
tuosta kovasta tehtävästä kiiteltykään....

R
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E

T U N
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Niinpä niin
ei ole juuri
kiitelty senkään- jiilkeen. .
.

O

Eero förvinen Tampereelta
ja kertoo l8.Divi-

kirjoittaa

sioonan Jäåikärikomppaniasta,
jonka Aaro PaTari perusti ke-

sän

l94l

liikekannallepanon

yhteydessä aivan omin lupinsa
SVUL:n ja TUL:n Tampereen

seudun huippumiehistä sekä
talvisodassa erityisesti kun-

nostautuneista

alaisistaan.

Määrävahvuuksiin kuulumattomasta yksiköstä piti tulla divisoonan komentajan henkilökohtainen nyrkki.
Tämän erikoisyksikön henki ja taistelutahto olikin sitten
aivan erinomainen ja sen suoritukset huippuluokkaa. Pääl-

/1c

(

likkönä toimi ensin kapteeni
Reino Reiskaja hänen haavoituttuaan 10. 8. luutnantti Eero

Sysikumpu. Vääpelinä toimi
koko ajan Eero Järvinen.
Armeijakunnan herrat sai-

vat tietenkin tiedon
"lainsuojattomista"

Pajarin
hajo-

ja

tuskäsky tuli 18. 8.41
aikaa oli neljä tuntia! Miehet
siirrettiin pääasiallisesti JR
27

:n jääkärijoukkueisiin.
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Petsamossa toimi-

gaistuksensa
selneet suomalaiset Io- käsaunan.
tat totesivat, että Juttu jäi siihen.
Elina Kaila, Helsinki
aina heidän sauna-

vuorollaan oli ikku-

nan takana joku
kurkkimassa

si-

09-001ö588-3 31.03.
NENONEN VAINö
51

670

NYKTLtr

o

sään. Tytöt päätti- Joku kertoi Ruuskasen
vät ratkaista asian komppanian alikeromin avuin ja jär- santti Eero Jokisalolle,

jestivät väijytyksen: että pöytäviinapullon
nyt kympillä. Heti
pari lottaa meni saa
lomalle päästyään menormaalisti saunaan nikin Jokisalo lähimja muut jäivät ulko- pään pitkäripaiseen
o
puolelle pimeän asialle, jolloin myyiä
suojaan odottamaan kuitenkin ilmoitti ky- Luutnantti Kalloseessä olevan vain hu- nen Kranaatinheitirkistelijää.
Hetken päästä tii- hun. Saanko sitä Hu- tinkomppaniasta läViipuriin
mä saapuikin ja hua- neliä pulloa! kiliai- hetti
reippaat lotat hyök- si Jokisalo innostunee- Aseenkorjauskomppaniaan korjattakäsivät saksalaisek- na.
si osoittautuneen soturin kimppuun antaen hänelle oikein
kunnolla selkään.
Saksalainen ko-

Tyrjän lehti

1943

o
Lääkärien tar-

mendantti sai kuitenkin jostakin tie- kastuskierros Tildon asiasta ja pidä- kassa. Muuan potytti kyseisen sotu- tilas, ioka on mierin. Lotat käskettiin lestään joutunut
paikalle selvittä- liian kauan odotmään asiaa ja heiltä tamaan hoitoa,
tiedusteltiin, minkä esittää ylilääkärangaistuksen he
haluaisivat kurkis- rille loma-anotelijalle Saksan muksen.
Mihinkä te
sotalain mukaan jo-

pa

kuolemanran-

gaistus

tuli

kyseeseen Hitlerin sotiIaan arvolle sopimattomasta teosta.

Lotat ilmoittivat

kuitenkin yksimielisesti, ett:ä miesparka oli jo saanut ran-

vaksi yksityispistoo-

Iinsa, joka toimi

epävarmasti. Hiljattain ase tuli korjaamolta takaisin: siihen oli lyöty SA-leima eikä se toiminut
enää laisinkaan.
Uutinen Tyrjän lehdessä

t7.2.tg$

o

o
Amerikkalainen kenraali
Patton ei ollut mikään
erityinen PR-mies. Kerran hän jälleen tarkasti
jotakin alaistaan ryk-

menttiä aivan äänettömästi. Tällöin esikuntapäällikkö kuiskasi kenraalilleen, että tekisi hyvän vaikutuksen, jos hän
hiukan juttelisi miesten
kanssa.

Patton ei näyttänyt
kuulevan, vaan jatkoi
tarkastustaan hiljaisuuden vallitessa. Lopulta
hän kuitenkin pysähtyi

PUHDETYÖKES.

KUS OSTAA ä

Sota
nauraa

4

pikimustan neekeriker-

mk 50 p rajattoman santin eteen, jonka rinta
kunniamerkmäärän luutia, pi- oli täynnä
ja
hieman

kysyi
kejä,
tyven epävarmasti:
75
chr
tuus
nyt lomaa tarvit- läpimitta lrlz
Tehän olette neekesisitte? tiedustaa cm, paino I kg 100 ri,-eikö
totta?
tämä.
Yes, sir! karjaisi
g, 2 vitsapantaa, L0
Kävisin lää- kpl nipussa (5 kpl kersantti kaikin voimin.
Olkaa sitä edelleenkärissä, herra kumpaankin suun- kin!
- lausahti Patton ja
taan).
lääkintäeversti!
jatkoi matkaansa.
7:n
Ilmoitus
JR
pamauttaa närrintamalehdessä
o
5.1.1944
kästynyt potilas.

