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Sodan jälkeen levisi
Amerikasta maailmalle
muotivirtauksena oppi ns
vapaasta kasvatuksesta.
Sen mukaan lasten piti
antaa kehittyä omin voi-
min, ilman kuria, norme-
ja ja ohjausta, ja siten
luoda ns "uutta yhteis-
kuntaa". Oppi saavutti
tietenkin laalaa suosiota,
koska se vapautti van-
hemmat työstä ja vas-
tuusta. Se Ievisi myös
kouluihin, joissa perus-
tettiin tupakkahuoneita ja
luovuttiin hyvistä tävois-
ta teiniliiton surkuhupai-
sine tempauksineen ter-
rorisoidessa oppilaita.

Vapaa kasvatus on op-
pina kärsinyt vararikon ja
sen aika on onneksi ohi.
Seuraukset ovat olleet
nähtävissä: kasvoi nuo-
ria, jotka eivät päässeet
kiinni elämään, vaan tur-
meltuivat monenmoisten
"ismien", alkoholin ja
huumeiden parissa pää-

tyen usein mielenter-
veysongelmiin. Kouluis-
sa kamppaillaan vieläkin
sen seurausten kanssa.
Eräässä äskettäin näke-
mässäni televisio-ohjel-
massa kysyttiin yläluo-
kan oppilaalta, miksi hän
oli koko vuoden "lint-
sannut" koulusta. Vas-
taus oli hämmästyttävä:
"Koska siellä ei oppinut
mitään ja koska poissa-
olosta ei millään tavalla
rangaistu. "

Lasten ja nuorten sie-
lunelämän tutkijat ovat jo
kaikkialla maailmassa
yhtäpitävästi todenneet,
että lasta ja vasta kehitys-
vaiheessa olevaa nuorta
ei saa asettaa liian mo-
niin valintatilanteisiin,
vaan hänelle on annetta-
va myös selviä normeja
ja toimintakaavoja. Edel-
Iisen sukupolven koke-
mus on näin siirrettävä
seuraavalle samalla kun
kuri ja ohjaus tukee nuor-

ta ihmistä antaen hänelle
turvallisuuden tunteen.

Monissa maissa on jo
otettu selvästi kantaa
"vanhanaikaisten" kas-
vatusmenetelmien puo-
lesta. Esimerkiksi Neu-
vostoliitossa on kodeille
asetettu selvät kasvatus-
velvoitteet, m inkä lisäksi
mm koulu ja armeija pa-
neLltuvat tiukasti kasva-
tustehtäväänsä. Työpai-
ko illa määrätään kullekin
työhön tulevalle nuorelle
erityinen opastaja, jonka
tehtävä on paitsi kehittää
nuoren kansalaisen am-
mattitaitoa myös kasvat-
taa hänet työn kunnioi-
tukseen, tunnollisuuteen
ja velvollisuudentun-
toon.

Jokainen varttunut
kansalainen on vastuussa
myös seuraavasta suku-
polvesta. Lasten ja nuor-
ten oikeuksiin sisältyy
myös oikeus saada hen-
kistä tukea ja kasvatusta. tr
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%,*Uigsti- .*",,,*,-,*,-,.,*-^Tässä artikkelissa ku
viestijoukkojen ja niiden joh- suoritettiin lennättimellä. Yli

fd[Hi;,]il.,
taa.

Itsenäisyytemme all
sien ripeä kehitys ei olir
mahdollista ilman uhrautuvaa r - 

lennättimellä myös vihollisen
vri"ämishalua viee'i"',"'* 

kghitys ;*ln*l'*,ltm
nan kehittåiminen jäi kui
lähes yksin viestijoul
asiaksi. Armeijan ylin

*Tå§"":"*irr**rii lg20 - i a I I 3 0 - :äihl'-*{:*il,iffivasta talvisodan kynny
Onneksi viestijoukot
kuitenkin hoitaneet tehtävänsä 

---t 
ainoaksi, sillä kapteeni Hejne

rauhanvu'sinahvvin 

luuuilla äil,:,ji*t,,[r'\{'i:Hå.l
fÄÄfÄnfT JA rrr r urrrr5 viestipalveluniarveolilisäiin-

VAPAUSSOTA 'vT§i.f-I'"11I1tJääkärien pääjoukon saa-
Suomalaisen sotilaan varsinai- I b'-Il W,.. I ffi , I I vuttua 25.2.1918 Suomeen
nen viestikoulutus alkoi jääkä- | 

- 
It FK- _ ft\ " ; t-t- | perustettiin Viestirykmentin

riliikkeen aikoina. Vuoden IL,I:if?g § },-fi-åi -- lensimmäinenedeltäjäKenttä-
l9l6maalis-huhtikuunvaih.|-IJ§&d,*tffi.'E|lennätinpataljoona.Komenta.
teessajärjestettiinKuninkaal-|EG,,i.1qffi§-|jaksimäärättiinjäiikärimajuri
lisen Jääkäripataljoona 27:n I flG%il,rft**{,fl,fllE- | Birger Homön sekä sijoirus-
jäiikäreille Lockstedtissa S"k- I lII77'.:§$f" ffi'41) 3,.- | paikoiksi Mikkeli jaJyväsky-
sassa viestikursseja ennen pa- I i.ffi Lffiffil.Jl It,-lK'' 1- I lä.
taljoonanlåihtöärintamalle.l.'..11.r}e.ffiläH,E.|E|Maaliskuun5.päivänäsaa-
Erikomppanioistakomennet-|'...-,--.{l-|puiMikkeliinpataljoonaanni-
tiinviikoittainparikymmentä|,..,.#&sI|mitettypäåillystöjaalipäåillys-
suomalaistajäiikäriämuuta-lilIIUI,r|tö'Ensimmäisetalokkaatpa.
maksipäivåiksisaamaanpuhe- | ilt-\III- | taljoona otti vastaan 10.3.
linkoulutusta. Siihkötyskoulu- | HL@L.*D | 1918.
tustaannettiinmuutamaIlel'Fr,E"lKoulutustahaittasikuiten.
jäiikärilleLibaunlennätinase-|.EI&iilm|kinvarusteidenjateknisenka-
malla ja sotasatamassa. En- I Lennätinkoulutusia Kenttätennätinpatatioonassa Riihimäellä i92g-luvulla I luston puute. Viestimateriaa-Lennätinkoulutusta Kenttälennätinpatalioonassa Riihimäellä 1920-luvulla
simmäinen varsinainen vies- | lia oli aluksi vain jääkärien

I
tiyksikkö, Kuninkaallisr
käripatarjoonazl:n,"ålili: O Kun yhteydet toimivat, ei i:lfg*,ffil?1,,f;11:::
to-oiasto, perustettiin loka- VieStimiehiä SOdaSSa jUUfi ma merkinantolaite ja viihäi-
kuussa 1917. r ,, r ,. -r t rr nen radiokalusto.

vapaussodan alkaessa jää- huomattukaan 
- 

tiedon kulkua Huhtikuun keskivaiheilla
kärit saapuivat Pohjanmaan Oidettiin itSeStään SelVänä asiana. pataljoonassa lopetettiinkin
kaufta Suomeen. Noilta ajoilta 5.---.--;- :-.----.--. - -:- ' --:--.:----__;- viestikoulutus. Joukko-osasto
on mainittava mm. iaaråii-a Vasta jonkin yhteyden katkeaminen "jalkautettiin", liitettiin Jää-
R Stenholrmn (sittr
saarmaa) vaasan ,",fi,T11 kiinnitti huomiota viestijoukkoien |:ållf,iffl:*ä'riilHfi
toon tuoma salainen radioase- mefkitykSeen jOhtamistOiminnan rykmenttiin ja liihetettiin jal-
ma ja hänen rohkeasti suorit- r - - i.-.-r^^^^r"---:: :^-r-^ kaväkenä rintamalle.
ramansa sandvikin r"J,;;;; hermojärjestelmänä, jonka Helsingin vartauksen ji1-
radioaseman valtaus. u.1t1l pUUttUeSSa kaikki jäfkeVä tOiminta keen päätettiin kunnostaa ve-
radioasema kunnostettiin no- I-----; . - näläisiltä vallatut radioliihetti-
peasti ja se näytteli myöhem- lamaantUl. met. Tähän tehtävään perus-

3'J"',*:?j':::å.'"ff,ä',:ä o Ennen talvisotaa oli tätä tärkeää i::å:,*:11"L"f,"""'i5ilil1i,
urkomaanyhteytenä. aSelajia kehitelty Vähin fahOin ja jääkärikapteeni A R Stenhot-

Toinen salainen radioasema . . .- .r .. . . ] " min iohtama Sotalaitoksen Ki-
ori Hersingin ruror"åi"ä pienin resurssein, mikä ei voinut olla ,iiiåä",äi1iå""ii,]mikä aroit-

|3ffi1'Jf,"',fläf"'J;i:fiH: aikanaan vaikuttamatta syttyneen ::§,ä*"1äl*,,1flål;"Yä:;
veneellä Suomeen. S0dan yhteykSiin. saavuttua sota-alueilta Helsin-
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kiin, niistä koottiin jääkäri-
luutnantti E Nyströmin joh-
dolla Kenttäradio-osasto San-
tahaminaan.

SOTALAITOKSEN
RADIOLENNÄ-
TINOSASTO JA
KIPINÄLENNÄ.
TINLAITOS
Armeijan yleisesikunnan ope-
ratiivisen osaston yhteyteen
muodostettiin kesäkuun 6.
päivänä l9l8 yhteystoimisto
nimeltään Toimisto I D. Toi-
miston päälliköksi määrättiin
jääkärimajuri E Heimbiirger
ja hänen apulaisekseen jääkä-
rikapteeni Leo Ekberg. Viesti-
joukot alistettiin tälle toimis-
tolle.

Armeijan siirtyessä rauhan
ajan kokoonpanoon Kipinä-
lennätinkoulu ja Kenttäradio-
osasto yhdistettiin heinäkuus-
sa 1918 Sotalaitoksen Radio-
lennnätinosastoksi. Sen ko-
mentajaksi määrätiin jääkäri-
kapteeni A R Stenholm. Osas-
ton toimintaa pidettiin silloi-
sissa poikkeuksellisissa olois-
sa hyvin erikoislaatuisena ja
annettavaa koulutusta erittäin
salaisena.

Vuoden l9l8 elokuussa
Radiolennätinosastoon ryh-
dyttiin liittämään valtakunnas-
sa perustettavia kiinteitä kipi-
nälennätinasemia. Osastolle
alistettiin sota- ja siviilialusten
radioasemat.

Koska lennätinlaitos ei
onristanut radiokalustoa ja
suuri osa sen henkilöstöä oli
jäänyt vapaussodan jälkeen
sotalaitoksen palvelukseen.
maan ulkomaiset ja osaksi
myös kotimaiset ja kauppalai-
voille tapahtuvat uutis- ym.
yhteydet olivat Sotalaitoksen
Radiolennätinlaitoksen varas-
sa. Seuraavien seitsemän vuo-
den aikana Sotalaitoksen Ra-
diolennätinosasto ylläpiti
maan radioyhteydet ja vastasi
radiotoiminnasta valtakunnas-
sa. [-ennätinlaitos sijoitti ra-
dioasemille yleensä lennätin-
aseman, minkä tehtävänä oli
välittää radioteitse tulleet sa-
nomat edelleen langallisina

Jääkäri A. R. Stenholm, tässä io
eversti Saarmaa

Kipinälennätinkomppanian raskas

sen omaan verkkoon. Ra-
dioupseereita tarvittiin tuol-
loin kaikkialla. Etappiesikun-
nan Insinööriosasto olisi ha-
lunnut radioupseerien hoita-
van maan lentoasemalkin.

Radiolennätinosaston nimi
muuttui 18.3. 1919 Kipinälen-
nätinlaitokseksi. Tämä Kipi-
nälennätinlaitos ei ainoastaan
toiminut joukko-osastona, ra-
diolaboratoriona ja -työpaja-
na, vaan se toimi myös Posti-
ja Iennätinhallituksen "radio-
osastona", Merenkulkuhalli-
tuksen "radio-osastona", me-
ripuolr.rstuksen "radio-osasto-
na", siviiliradiosähköttäjien
köuluna, kauppalaivastomme
radioasiain hoitajana jne.

Koko maamme radiotoi-
minta oli näin keskitetty Kipi-

nälennätinlaitokseen. Se oli
ainutlaatuinen joukko-osasto,
jota vastaavaa tuskin löytynee
minkään maan historiasta! Ra-
dioasioiden keskitys oli sil-
loisten olosuhteiden pakotta-
ma. Radioala oli maassamme
uusi. Poliittinen tilanne oli va-
kiintumaton. Itsenäistyneen
valtion kehittyvä hallintoko-
neisto tarvitsi jatkuvat yhtey-
det maan sisäisessä ja ulkoi-
sessa liikenteessä.

Järjestely tuottikin tuloksia.
Suomalaiset rannikko- ja lai- Jääkäri Leo Ekberg

kenraalimajurina

radioasema, jonka liikuttamiseen tarvittiin kolme parivaljakkoa

varadioasemat olivat erityisen
hyvässä maineessa ulkomail-
lakin.

RADIO.
PATALJOONA
JA KENTTÄ.
LENNÄTIN.
PATALJOONA
Yleisesikuntaan kuulunut yh-
teystoimisto siirrettiin vuoden
1920 alussa sotaväen päälli-
kön esikuntaan ja sen nimi
muutettiin Tiedonantojoukko-
jen tarkastajan toimistoksi.
Toiminta jatkui vuoden tässä
kokoonpanossa. Joulukuun 6.
päivänä 1920 perustettiin so-
taväen päällikön alainen tek-

nillisten joukkojen esikunta,
jolle alistettiin kaikki tekniset
joukko-osastot kuten Kipinä-
lennätinlaitos, Kenttälennätin-
pataljoona (vrt. jäljempänä),
Pioneeripataljoona ja Autopa-
taljoona. Joukoista muodos-
tettiin jonkinlainen tekninen
"prikaati", missä joukko-yk-
siköt toimivat hyvin hajallaan
ja itsenäisesti.

Teknisten joukkojen päivä-
käskyllä Kipinälennätinlaitok-
sen nimestä tuli 6.12.1920
Radiojoukot. Joukko-osasto
teki uranuurtajatyötä maamme
yleisradiotoimintaa aloitet-
taessa. Radiopajan johtajana
Katajanokalla oli insinööri
Elias Hellberg. Yhdessä insi-
nööri Leo Lindellin kanssa
hän rakensi yleisradiolåihetti-

iti",-sd;
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men, mikä lähetti 19.4.1923
ohjelmaa Katajanokan upsee-
rikerholla. Tähän toiseen
maassamme radioituun lähe-
tykseen sisältyi puhetta ja
Suomen Valkoisen Kaartin
soittokunnan musiikkiesityk-
siä.

Joukko-osaston kokoonpa-
no muuttui ajan kuluessa ja
28.3.1924 siitä muodostettiin
Radiopataljoona. Saman vuo-
den joulukuussa asetettiin ko-
mitea, minkä tehtävänä oli
valmistella toimenpiteitä vies-
titoiminnan rationalisoimisek-
si.

Komitean työ valmistui hel-
mikuun alussa 1925 ja Radio-
pataljoona ryhtyi luovutta-
maan kiinteitä radioasemiaan
posti- ja lennätinhallitukselle,
rannikkotykistölle ja meren-
kulkuviranomaisille. Nyt vih-
doinkin voitiin keskittää voi-
mat pystyvän radiomiesreser-
vin kouluttamiseen.

Palatkaamme kuitenkin vie-
lä kerran ajassa taaksepäin.

Armeijan rauhan ajan ko-
koonpanoon siirryttäessä
vuonna 1918 oli kunkin divi-
sioonan ja jäåikäriprikaatin yh-
teyteen perustettu erillinen
kenttälennätinkomppania.
Niiden sijoituspaikoiksi tuli-
vat Helsinki. (l.D), Viipuri
(2.D), Sortavala (3.D) ja Rii-
himiiki (JPr). Myöhemmin
viimeksimainittu siirtyi Vaa-
saan.

Jo perustamisvaiheessa oli
harkittu näiden yksikköjen yh-
distämistä koulutussyistä pa-
taljoonaksi. Ajat olivat kui-
tenkin epävarmoja, sillä rau-
haa ei vielä oltu solmittu Ve-
näjän kanssa. Pelättiin, että
sota voisi puhjeta koska ta-
hansa. Suoraan divisioonien
alaisina tiedonantokomppa-
nioiden liikekannallepano oli
huomattavasti helpompi suo-
rittaa.

Komppaniat toimivatkin it-
senäisinä vuoden 1920 lop-
puun. Koulutuksellisista syis-
tä nåimä yksiköt yhdistettiin
tällöin Kenttälennätinpatal-
joonaksi. Sijoituspaikakseen
se sai Riihimäen ja komenta-
jakseen jäiikärikapteeni [ro
Ekbergin.

Kenttälennätinpatal joona
alistettiin l.DE:lle. Alistus-
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Sähkötyskoulutusta Radiopataljoonassa Santahaminassa't 920-luvulla

suhde ei kuitenkaan ollut täy-
dellinen, sillä koulutuksen ja
varustuksen osalta joukko
alistettiin teknilliselle tarkas-
tajalle. Senaikaiseen koulu-
tukseen lieneekin syytä puut-
tua muutamalla rivillä.

VILKUT, KOIRAT
JA KYYHKYT
Tavanomaisen radio-, puhe-
lin- ja keskuskoulutuksen li-
säksi annettiin vilkku- ja viit-
toilulippuopetusta. Silloiset
riihimäkeläiset saivat tutustua
viittoja heiluttaviin viestimie-
hiin kauppalansa katujen kul-

mauksissa, sillä risteilevät ka-
dut muodostivat sopivia "väy-
liä" yhteysharjoituksissa.

Erikoislaatuisimman koulu-
tuksen muodosti kuitenkin
viestikyyhky- ja koirakoulu-
tus.

Vuoden 1923 kesällä patal-
joona sai Tanskasta 107 kirje-
kyyhkyä ja 2 shiifer-koiraa.
Komentajan mielenkiintoa
kyyhkyjä kohtaan kuvaa se,
että hän itse koulutti hoitajat
ja että lakka sijoitettiin hiinen
oman virka-asuntonsa ullakol-
le.

Vuosien kuluessa lisääntyi
Riihimäen kyyhkyslakan

Vilkkuharjoitus Riihimäen Kenttälennätinpatalioonassa 1 920-luvulla

Vilkkuasema toimii
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Viestipatalioona 2:n kyyhkyslakka Riihimäellä 193o-luvulla

VIESTI.
RYKMENTTI
SYNTYY
Vapaussodassa eri viestitysta-
vat olivat kukin muodostaneet
itsenäisen toimintamuodon ja
tästä johtuen ne olivat myös
toisistaan riippumattomia.
Maailmansodan kokemukset
olivat kuitenkin osoittaneet
järjestelmän virheellisyyden.
Eri viestivälineitä ryhdyttiin
käyttämään nyt siten, että ne
korvasivat ja täydensivät toi-
nen toistaan. Tarkoituksen-
mukaisinta oli näinollen pe-
rustaa joukko-osastot Viesti-
pataljoona I (Santahamina) ja
Viestipataljoona 2 (Riihimä-
ki). joissa kummassakin an-
nettiin sekä radio- että puhe-
linkoulutusta. Radiopataljoo-
nasta siirrettiin yksi radio-
komppania Riihimäelle ja
sieltä yksi puhelinkomppania
Santahaminaan.

Syyskuussa 1930 oli patal-
joonien toiminnat samanmu-
kaistettu. Radiopataljoonasta
tuli Viestipataljoona I sijoi-
tuspaikkanaan Santahamina.
Pataljoonaa komensi eversti-
luutnantti A R Stenholm 1.1.
1934 asti ja sen jälkeen majuri
R K Kirjokallio 1.5.1934
saakka. Kenttälennätinpatal-
joonasta tuli Viestipataljoona

2 ja sen komentajaksi tuli
21.12.1933 everstiluutnantti
A R Saarmaa, everstiluutnant-
ti L Ekbergin siirtyessä yleis-
esikuntaan.

Vuonna 1933 tehtiin päätös
kummankin viestipataljoonan
yhdistämisestä ja sijoittami-
sesta Viipuriin. Valmistelut
aloitettiin välittömästi ja 1.5.
1934 kumpikin viestipataljoo-
na siirtyi uuteen varuskunta-
kaupunkiinsa ja yhdistettiin
yhdessä Erillisen Viestikomp-
panian (ent. Kenttälennätin-
komppania) kanssa Viestipa-
taljoonaksi alistettuna 2.Divi-
sioonalle.

Näin syntynyt Viestipatal-
joona oli kokoonsa ja johta-
mismahdollisuuksiin nähden
täysin sopimaton joukkoyk-
sikkökokoonpanoon. Komen-
taja, eversti A R Saarmaa
(ent. Stenholm) ryhtyikin vä-
littömästi toimenpiteisiin ryk-
menttiorganisaation luomisek-
si. Tässä työssä hän kohtasi
kovaa vastustusta ja näki pal-
jon vaivaa lukemattomien vai-
keuksien voittamiseksi. Pää-
määränsä hän saavutti vasta
l.l.1938, jolloin pataljoona
sai rykmenttikokoonpanon ja
nimen Viestirykmentti.

Viestirykmentti toimi sitten
keski- ja ylijohdon viestimies-
ten kouluttajana talvisodan
päiviin saakka. Varsin suurta

'ffi
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naksi ja siirrettiin jälleen
yleisesikuntaan.

Teknillisten joukkojen ja
huoltojoukkojen tarkastajan
esikunnan perustamisen yh-
teydessä Kenttälennätinpatal-
joona ja Radiopataljoona alis-
tettiin l.Divisioonalle.

Uudelleenjärjestelyihin liit-
tyen ryhdyttiin suunnittele-
maan myös uutta viestijouk-
koa 2.Divisioonan vastuualu-
eelle. Kenttälennätinpataljoo-
nan yhtä komppaniaa runkona
käyttäen perustettiin Erillinen
Kenttälennätinkomppania.
Tämä siirrettiin Riihimäeltä
Viipuriin 19.1. 1928.

Viestikoiran oli kyettävä toimimaan kaikissa sodan olosuhteissa

asukkien lukumäärä niin, että
tila kävi ahtaaksi, ja varsinkin
kun Tanskasta vuonna 1928
saatiin jälleen 40 kyyhkyä lah-
jaksi, lakasta luovutettiin sa-
mana vuonna suojeluskunta-
järjestölle Tuusulaan 7 5,
vuonna 1929 Viron armeijalle
30 ja vuonna 1930 Latvian ar-
meijalle 20 kyyhkystä.

Yli puoli vuosikymmentä
"tekniset joukot" olivat suo-
raan teknillisten joukkojen
tarkastajan johdossa, kunnes
3.5.1927 teknillisten joukko-
jen esikunta muutettiin teknil-
listen joukkojen ja huolto-
joukkojen tarkastajan esikun-
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Jatkoa ed. no:sta

VASTA.
HYUKKÄYS
JA KUN SE ALKAA, niin se

alkaakin valtavalla voimalla!
Raju rynnäkköhuuto täyttää
rantakaistaleen, kun sieltä al-
kaa puhaltaa meikäläistä uk-
koa kuin pipoa kohti reservi-
aluetta!

Jo monesti mainittu vänrik-
ki komentaa myös meidät ryn-
näkköön.

Alamme juosta pitkin har-
jannetta päin vihollista am-
puen samalla käsiaseilla.
Huudamme muitten mukana
äänemme käheiksi. Käsikra-
naatteja lentää ilmassa.

Vastaiskumme sujuu niin
hyvin. että reservialue on pian
puhdistettu vanjoista. Syök-
symme eteenpäin reservikor-
sujen yläpuolella olevan har-
janteen eturinteelle saakka.

Sitten tulee pysähdys!
Edessä olevassa notkossa

on vastassa kymmenkunta
Sotkaa -T 34 -panssarivau-
nua!

Tykkitornit alkavat kääntyä
meihin päin.

Putket nousevat.
Ja heti kun pakeneva vihol-

lisen jalkaväki on ehtinyt vau-
nujen suojaan alkaa raivokas
tulitus: tykit ampuvat pikatul-
ta ja konekiväärit vetävät pit-
kiä sarjoja.

Etsimme kiireisesti suoja-
poterot, joita on ennakolta
kaiveltu tähän pitkin harjua.
Ne ovat kuitenkin tuskin puo-
len metrin syvyisiä, joten vain
makuuasento tarjoaa jotain
suojaa vihollisen tulitusta vas-
taan.

Lähelläni ovat Viisanen ja
Söder samassa kuopassa. It-
selläni on kaksi kivääriä! Olin
nimittäin kompastua maahan
heitettyyn venäläiseen kiikari-
kivääriin, jonka heitin hihnas-
ta olalle myöhempää käyttöä
varten omani lisäksi. Ase on
pahasti veressä ja sen perässä
on sirpaleitten tekemiä raamu-
ja. Kokeilen sitä heti panssa-
reitten takana liikehtivään vi-
holliseen.

Lähin panssarivaunu on va-
jaan 50 metrin päässä, toiset
sen takana siten porrastettuna,

Kenttälennätinpatalioonan puhelinkeskus maastossa

huomiota kiinnitettiin näihin
aikoihin myös reservin ker-
tausharjoituksiin. Niitä järjes-
tettiin vuodessa yleensä viisi
kertaa viestikomppanian puit-
teissa.

Alituisena vaikeutena oli
kuitenkin viestikaluston pieni
määrä ja heikko kunto. Näihin
aikoihin istui puolustusminis-
teriössä teknisen tarkastajan
alaisena ns. viestikaluston
tyyppitoimikunta, jolta luon-
nollisesti odotettiin paljon,
mutta jonka aikaansaannokset
varojen puutteessa jäivät var-
sin vähäisiksi. Sodan uhates-
sa, rykmentin ehdittyä viettää
vain pari vuosipäiväänsä, oli
sen myöhäissyksyllä 1939 vä-
hitellen keskeytettävä toimin-
tansa ja henkilöstön siirryttävä
puolustusvoimien viestirunko-
na soveltamaan oppejaan tal-
visodan ankaraan karuuteen.
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KOHDEN
KESKITETTYÄ
VIESTIJOHTOA
Teknisten aselajien johtosuh-
teista oli koko sotien välisen
ajan vallalla käsitys, että kaik-
ki tekniikka on täysin hallitta-
vissa saman johdon puitteissa.
Teknillisen tarkastajan esi-
kunnassa oli oikeastaan vain
yksi osasto, jossa oli kaksi toi-
mistoa, viesti- ja pioneeritoi-
mistot. Osastopäällikkönä oli
aluksi majuri Heimbi.irger ja
myöhemmin everstiluutnantti
Ekberg.

Viestitoimiston päällikkönä
oli majuri Liesi. Osastopäälli-
kön tehtäviin kuului asiointi
ylöspäin, siviilisektorin sekä
sodanajan yhteyksien ym.
seikkojen suunnittelu. Viesti-
ja pioneeritoimistot hoitivat

koulutusta ja osittain kaluston
kehittämistä koskevia asioita.

Viestiaselajin kehittämi-
seen myönnetyt varat jäivät
jatkuvasti vähäisiksi. Aselajin
ylimmän johdon henkilöstön
vähyys haittasi viestitoimin-
nan koordinoimista sekä kiin-
teämmän yhteistoiminnan
aloittamista muiden aselajien
viestitoimintaa järjestettäessä.

Meri- ja ilmavoimat ryhtyi-
vät hoitamaan koulutus- ja ka-
lustokysymyksiään täysin it-
senäisesti, samoin menetteli
kenttätykistö. Koska viestika-
luston kehittämiskysymykset
kuuluivat puolustusministe-
riölle, kehittyi yhteistoiminta
aselajille tärkeiden siviilisek-
torin laitosten, sotatalous- ja
väestönsuojelutoiminnan,
aluejärjestön, rajavartioston
sekä suojeluskuntajärjestön
kanssa melko hitaasti. Tilanne
kalustokysymyksissä parani
hieman, kun yleisesikuntakin
em. asioissa liitettiin puolus-
tusministeriöön.

Yhteistoiminnan merkitys
lisääntyi vuodesta 1934 al-
kaen, jolloin ns. tyyppitoimi-
kunta alkoi suunnitella ja tar-
kistaa armeijan puhelin- ja ra-
diokaluston hankintoja. Mää-
rärahat lopullisten hankintojen
suorittamiseksi jäivät kuiten-
kin saamatta ja armeija joutui
lähtemään talvisotaan sillä ra-
diokalustolla, mikä Radiopa-
taljoonan painostuksesta oli
2O-luvun lopussa ja 30-luvun
alussa hankittu. Samaan ai-
kaan aloitettiin tehokas yhteis-
toiminta Posti- ja lennätinlai-
toksen kanssa.

Vasta talvisodan kynnyk-
sellä, 21.1O.1939 viestistä
muodostui itsenäinen aselaji.
Tuona päivänä ylimääräisten
kertausharjoitusten aikana pe-
rustettiin yleisesikunnan yh-
teyteen viestikomentajan vir-
ka ja viestiosasto, jolle alistet-
tiin kaikki viestijoukot. Alis-
tussuhde jatkui molempien so-
tien aikana yleisesikunnan
muodostaessa Päämajan. Sen
hajaannuttua 1945 viestiosas-
to siirrettiin muodostettuun
Puolustusvoimien Pääesikun-
taan.
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/ Edessä olevien vaunuien tornit
\ kääntyivät uhkaavasti

Heinfrlulun,
aiid,es

oo o oo

satmelln

JR 7:n miehiä Vuosalmella

Äkkiä vaunu alkaa kuiten-
kin liikkua ja peräytyy suo-
jaan leppäpusikkoon, jossa jo
ennestään on useita vaunuja.
Ne on naamioitu lehtipuiden
oksilla ja pitkät radioantennit
sojottavat taivaalle.

Silloin sirahtaa vihollisen

puolelta luoti, joka osuu ki-
väärini alimmaiseen sideren-
kaaseen - rengas menee puo-
leksi poikki ja piippuun tulee
syvä kuoppa. Kuumia metal-
linsiruja lentää kaulaani ja
peukalooni. Kivääri on suo-
jannut estäen täysosuman!

Painun heti poteron pohjal-
le, jotta vanja luulisi saaneen-
sa kaadon ja rauhoittuisi.

Panssarivaunut jyskyttele-
vät ajoittain 85 millin tykeil-
lään. Olo ei ole kehuttava
puolen metrin poterossa.
Erääseen ensimmäisen ryh-

"Sillanpää on peittynyt sankkaan pö-
lypilveen,
katku on

jossa räjähdyskaasujen
tukahduttava.

Korsuumme syöksyy kalpeana eril-
lisen pataljoonan mies huutaen:

- Ryssä on asemissa!
Teemme nopean päätöksen: kor-

susta ulos!"

että ne varmistavat toistensa
turvallisuuden. Panssarintor-
juntamiesten on vaikea päästä
niitä tuhoamaan.

Ampuessamme panssareit-
ten suojissa liikkuvaa jalkavä-
keä meidät otetaan jyvälle,
jolloin panssarivaunun kone-
kivääri räsähtää ja suihku lä-
vistää Söderin kaulan. Kuole-
ma seuraa välittömästi. Viisa-
nen joutuu makaamaan Söde-
rin ruumiin kanssa samassa
poterossa useita tunteja, koska
konekivääri pyyhkii heti, mi-
käli yrittää vaihtaa poteroa.
Oman poteroni edessä muuta-
man metrin päässä makaa kol-
me kaatunutta vihollissotilas-
ta, jotka ovat pahoin silpoutu-
neet.

Parinkymmenen metrin
päiihän sivulleni on edennyt
torjuntamiehiä, jotka ampuvat
lähintä vaunua panssarinkau-
hulla. Vaunun torniluukku
avautuu ja mies syöksyy sieltä
vaunun taakse. Täältä naapuri
yrittää kurkistella vaunun
etuosaan, ajajan paikalle,
mutta kiväärinluoti lopettaa
yritteliäisyyden.
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män poteroon tulee täysosu-
ma, jolloin sotamies Asikai-
nen kuolee heti ja korpraali
Ojanen haavoittuu kuoletta-
vasti.

VASTA-
HYUKKÄYS
PYSÄHTYY
TILANNE JÄYKISTYY PAi-
koilleen. Vihollinen on ajettu
muualta lähtöasemiinsa, mut-
ta tässä sillä on niin voimakas
panssarivarmistus, ettei vyö-
rytys onnistu niin vähälukui-
silla joukoilla kuin mitä meillä
enä on jäljellä.

Seuraa eräitä uusia ryhmi-
tyksiä ja me jätämme panssa-
rit kauhumiesten huostaan. Si-
säänmurtokohta vahvistetaan
käytettävissä olevin voimin.
Me haemme konekiväärit kor-
sun luota suojakuopista, jossa
ne ovat olleet koko aamuisten
lähitaistelujen ajan, ja sijoi-
tamme ne uusiin asemiin har-
julle 7.K:n uuden päällikön
ohjeiden mukaan, jolle jouk-
kueemme jäännökset on alis-
tettu.

Joukkueestamme saamme
enää kahden kiväärin miehis-
töt, joita johtaa kaksi korpraa-
lia. Vihollisen tykistö- ja il-
matoiminta on edelleen vil-
kasta, mutta sen jalkaväki
nuolee toistaiseksi haavojaan.
Autamme lääkintämiehiä haa-
voittuneiden kannossa. Heitä
viruu maastossa joukoittain.
Monet on raahattu kiireessä
korsuihin tykistötulelta suo-
jaan.

Tilanne JSp:llä oli kuin nä-
kymä Tuonelan joelta. Maas-
sa ja paareilla lojui joukoittain
haavoittuneita odottaen yli-
kuljetusta Vuosalmen pohjois-
rannalle, josta sairasautot
ajoivat edelleen kenttäsairaa-
laan. Läåikäri työskenteli kor-
keapaineen alaisena alkeelli-
sella leikkauspöydällä, jonka
suojana oli muutama tukki-
pölkky ja risuja - kai sadetta
ja aurinkoa vastaan. Liiäkintä-
miehet avustivat lääkäriä, si-
toivat ja antoivat pistoksia.
JSp työskenteli vihollisen ty-
kistötulen ja ilmahyökkäysten
alaisena, olihan etulinjaan
vain muutama sata metriä
matkaa.

Veneitä tuhoutui rannassa,
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jopa upposi keskellä Vuoksea
vihollisen ammusten osumis-
ta. Joukkueemme lähetti korp-
raali Kuisma koki karmeita
hetkiä tällaisessa veneessä,
kun kranaatti räjähti veneen
vieressä keskellä Vuosalmea
tappaen useita haavoittuneita.
Kuismakin haavoittui uudes-
taan. Henkiin jääneet kauhoi-
vat kypärillään epätoivon
vimmalla seulaksi menneestä
veneestä vettä ja pääsivät vih-
doin toiselle rannalle.

Vielä illalla, ennen kesäyön
hämärää, vihollinen hyökkäsi
harjanteella olevia asemiam-
me vastaan kiivaan tulivalmis-
telun jälkeen. Sen jalkaväki
alkoi rynnätä kovasti "uraata"
huutaen harjun rinnettä ylös
kohti asemiamme, mutta har-
jun asemat oli vahvistettu
komppaniamme useilla kone-
kivääreillä. Yhdessä muun
jalkaväen kanssa ne lakaisivat
raivoisalla tulellaan hyökkää-
jät maahan - rynnäkköhuu-
dot Ioppuivat konekivääreitten
kolkkoon kuolinlauluun.

Jouduimme ampumaan ly-
hyessä ajassa useita vöitä.
Vaippa oli tulikuumana.

Tämän jälkeen vihollinen-
kin kaivautui yölepoon. Meil-
le päivä oli ollut raskas ja ve-
rinen: yli puolet joukkuees-
tamme menetettiin kaatuneina
ja haavoittuneina.

Joukkueemme tappiot oli-
vat päivän kuluessa viisi kaa-
tunutta ja kaksitoista haavoit-

tunu(ta. Aiemmin mainittujen
lisäksi haavoittuivat yliker-
santti Viitanen ja sotamiehet
Berg, Elovaara, Hurskainen.
Martikainen, Mökeliiinen,
Naatti ja Tiainen.

HENGÄHDYS.
TAUKO
KESÄYÖN HÄMÄRÄ las-
keutuu taistelukentän ylle.
Häirintätuli lakkaa. viholl inen
nuolee haavojaan. Asetamme
konekivääreille parivartiot,
loput miehistä pääsevät lähei-
seen korsuun nukkumaan.

Ennen nukkumaan menoa

kävin pataljoonan komento-
paikalta hakemassa pojille sa-
puskaa, sillä emme olleet syö-
neet koko päivänä lukuunotta-
matta muutamaa vanikanpa-
lasta, joita aina on leipälau-
kussa varalla. Saan runsaan
kuivamuona-annoksen, mutta
perunakeitolla ei tee mitään;
se on täysin hapanta, koska se
oli jo aamulla keitetty, mutta
taistelut estivät jakelun.

Tapaan komentopaikalla
myös komppaniamme päälli-
kön kapteeni Savolaisen, jon-
ka kanssa keskustelen. Hän
kyselee joukkueemme tap-
pioista ja päivän tapahtumista.
Enpä silloin aavistanut, että
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tapaisin Savolaisen viimeisen
kerran.

Palatessani korsulle kuljen
JSp:n ohitse. Siellä näkyy
suuri röykkiö kaatuneita, joi-
den evakuointi yli Vuosalmen
on täysin mahdotonta - hyvä
kun pystytään haavoittuneet
saamaan sillanpäästä pois.
Myös maastossa on kaatuneita
hujan hajan. Ne ovat käyneet
jo kasvoiltaan sinisiksi.

Ruokailemme hämärässä
korsussa. Kunnon vettä ei saa

mistään. Kaivoja ei ole ja
Vuoksen vesi on rannoiltaan
mudan sekasotkua kranaattien
myllertäessä kaiken.

Väsymys voittaa jokaisen ja
vain vartiovuorot keskeyttävät
syvän unen. Iltayöstä tulee
jostakin tieto, että omat pom-
mikoneet tulevat pommitta-
maan vihollisen asemia lämän

häirintätuli jatkuu keskeyty-
mänä. Tarkastelen sotamies
Tuomaalan kanssa eilisen tais-
telun jälkiä rantamaastossa,
joka on myllerretty tuhansilla
ammuksilla ylösalaisin. Lä-
heltä rantaa tapaamme eiliset
kaksi viholliskonekivääriä
kuolleine miehistöineen. Puo-
leksi ammutut vyöt kertovat,
että lyhyeksi jäi näiltä pojilta
sillanpään valloitus, kun mei-
käläisten vastaisku murskasi
koko hyökkäyskärjen. Meitä
kiinnosti erityisesti se, että
pyöräjalusta oli jätetty kotiin
ja varsinaiseen kiinnitetty vain
pieni lankunpätkä. Näin kk oli
kevyt kantaa ja nopeasti tuli-
tusvalmis.

Tällä kohdalla oli koko ran-
tamaasto ja reservialue yhtä
aseiden ja varusteiden seka-
nrclskau. Mvös kaatuneila on

joka vaihtaa meidät pois etu-
linjasta. Vaihto sujuu jostakin
syystä hitaasti ja kestää
kauan. Kerrotaan erillisen pa-
taljoonan menettäneen useita
upseereitaan kaatuneina ja
haavoittuneina jo maaston tie-
dustelun aikana.

Päästessämme vihdoin pois
asemista kalusto kootaan
erään reservikorsun eteen.
Jäämme odottamaan veneitä
ylikuljetusta varten.

Panemme merkille, että
eräät uuden pataljoonan mie-
het ovat hyvin levottomia ja
tottumattomia sillanpään ko-
viin olosuhteisiin. Seurasin
erään ylikersantin kanssa ti-
lannetta harjulla vaihdon jäl-
keen, kun vihollinen alkoi
paiskia käsikranaatteja meikä-
läisten esemien eteen ja tulit-
taa keveillä aseilla. Jotkut

sitten heitetäiin iikkiä tiillai-
seen helvettiin.

Suurimman turvattomuu-
den tunteen aiheutti takana
oleva leveä Vuoksi. Täällä on
pieninkin sisäänmurto puolus-
tajalle vaarallinen - elleivät
asemat pidä on edessä hyvin
epävarma uintimatka.

Iltapäivä on jo pitkiille ku-
lunut, mutta yhä odottelemme
ylikuljetusta eikä veneitä vain
kuulu. Kaikki ovat kokoontu-
neet korsuun, sillä liikkumi-
nen kovan häirintätulen alla
maastossa aiheuttaa vain tur-
hia tappioita. Juuri äskenkin
haavoitrui useita Er.P 25:n
miehiä korsumme lähellä. Si-
doimme miehet ja nämä kyke-
nivät itse kävelemään JSp:lle.

Kello lienee ollut siinä
18.0O paikkeilla, kun häirintä-
tuli äkkiä muuttuu rumputu-
leksi.

- Emme siis päässeetkään
lepoon! kertovat jokaisen kbr-
sussa olijan pettyneet kasvot.

Jälleen eilisen kaltaista
rumputulen helvettiä: ryöp-
pyävää maata, kiviä, puunsä-
löjä, räjähdysainetta, teräksen
siruja, yhtämittaista ukkos-
maista jyrinää, hiekkaa, soraa
ja silpoutuneita ruumiita. Sil-
lanpää peittyy sankkaan pöly-
pilveen, jossa räjähdyskaasu-
jen katku on tukahduttava.

Korsuumme syöksyy kal-
peana erillisen pataljoonan
mies huutaen:

- Ryssä on asemissa!
Teemme nopean päätöksen:

korsusta ulos lähellä olevien
isojen kivien vieressä oleviin
poteroihin! Sitten kovaa juok-
sua läpi keskityksen - räjiih-
dys vasemmalla ja kuin mou-
karilla isku oikeaan reiteen!

Lyyhistyn maahan, mutta
kömmin pystyyn kivääriäni
tukena käyttäen. Totean hou-
suissa sirpaleen reiän, josta
valuu verta.

HAAVOITTU-
NEENA
TOISET JUOKSEVAT vauh-
dissa ohitseni. Yritän laahau-
tua kivääriäni rukenani käyt-
täen perässä. Muutaman se-
kunnin kuluttua leimahtaa val-
tava tulenlieska edessäni ole-
vien poikien keskellä - valta-

Etulinian miehiä sillanpäässä

yön kuluessa, mutta ei näy
omia eikä vieraita pommarei-
ta, joten saamme nukkua rau-
hassa.

v[DES
HEINÄKUUTA
PÄNÄLLÄ on muuten rau-
hallista, paitsi vihollisen kova

mitä erilaisimmissa asennois-
sa, toiset hirvittävästi silpou-
tuneet. Ruumiista pyrähtää
lentoon inhottavia raatokärpä-
siä. Heinäkuun helle on pan-
nut ruumiit löyhkäämään.

UUSIA MIEHIÄ
PÄIVÄLLÄ saapuu sillanpää-
hän uusi pataljoona, Er.P 25,

miehet loikkivat jo kuopistaan
harjun takarinteeseen, vaikka
ei ollut milään hätää.

- Älkaa nyt tuollaisesta rä-
hinästä asemia jättäkö! huutaa
ylikersantti ja miehet palaavat
takaisin.

On tietysti täysin ymmär-
rettävää miesten vauhkous:
pataljoona on ollut jossakin

rauhallisella lohkolla, josta
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Uusia miehiä saapumassa eteen Vuosalmella

va räjähdys ja ilmanpaine, jo-
ka paiskaa kaikki maahan ryö-
pyttäen sokaisevan hiekkapil-
ven sellaisella voimalla etten
vähään aikaan näe mitään.

Säilytän tajuntani, mutta
nenästäni ja suustani tulee rä-
jähdyspaineen johdosta verta.
Sain myös uudelleen siruja
ruumiiseeni, mutta ne ovat ai-
van pieniä.

Edessäni oli karmea näky:
viisi miestä on kuollut silmän-
räpäyksessä aivan silmieni
edessä. Tämä ammus surmasi
meidän joukkueestamme
korpraali Lemmetyn ja sota-
miehet Miikisen, Peipon ja
Pokkisen. Lisäksi sotamies
Meronen haavoittui niin pa-
hasti, että kannettiin korsuun,
jonne ilmeisesti kuoli, koska
ei vankien vaihdossa ole tullut
takaisin. Korpraali Viisanen
haavoittui lievästi ja pääsi vie-
lä pois sillanpäästä.

Syvälle reiteeni iskeytynyt
sirpale aiheuttaa sellaista ki-
pua, että vain vaivoin pääsen
liikkumaan.

Savun ja pölyn seasta nä-
kyy juoksevia hahmoja - ys-
täviä vai vihollisia?

Pelkään joutuvani haavoit-
tuneena vihollisen käsiin.

A.lan raahautua kohti ran-
taa. En vieläkään käsitä, mi-
ten selvisin rantaan hengissä,
koska kulku oli hidasta ja ko-
va keskitys edelleen jatkui.

Pääsen eräässä soppave-
neessä Vuosalmen toiselle
puolelle. Veneen saapuessa
rantaan soutajat painuvat juos-
ten tykistötulta karkuun jät-
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täen minut veneeseen. Itse en
enää pääse liikkumaan.

Mutta apua tulee: 5.Komp-
panian kirjuri korpraali Tuho-
/a on sattumalta rannalla ja on
suojautunut tykistötulelta ra-
kennuksen raunioihin. Täältä
hän huomaa verisen miehen
jääneen veneeseen oman on-
nensa nojaan. Saatuaan toisen
miehen toverikseen Tuhola
kantaa minut maihin ja raahaa
polkupyörän satulassa pellon
yli metsään, jossa sitoo haava-
ni hyvin.

Seuraava etappi on JSp,
josta yöllä pääsen Kirvun
kenttäsairaalaan ja leikkaus-
pöydälle.

Oman joukkueeni jäännök-
set taistelivat sillanpäässä aa-
muyöhön saakka, jolloin vi-
hollinen oli saanut jo kaksi
kiilaa rantaan asti. Edellämai-
nittujen lisäksi kaatui vielä so-
tamies Hikki. Vain kolme
joukkueemme miestä pääsi
ehjänä pois, nimittäin vänrik-
ki Mäkelä ja sotamiehet Soi-
nala ja Paavilainen, joista vii-
memainittu kaatui pian poh-
joisrannalla. Seppo Soinala ui
sillanpäästä aivan viime tin-
gassa 

- ratkaisevalla hetkellä
hän pamautti kiväärillään
hyökkäystä johtavan vihollis-
upseerin, pääsi näin irti ja ui
pimeässä yli.

Joukkueemme tappiot oli-
vat olleet raskaat: kaksitoista
kaatunutta, viisitoista haavoit-
tunutta ja kaksi vangiksi jää-
nyttä. Viimemainitut, Levola
ja Milller, palasivat aikanaan
vankien vaihdossa. !

O Koukkaus vihollisen selustaan
johti usein sekaviin ja yllättäviin
taisteluihin - vaikeaan tilanteeseen
joutunut vihollinen saattoi yrittää
epätoivoisiakin keinoja.
O Nopeus ja päättäväisyys on
kuitenkin valttia nime
epäselvissä' tilanteissa.

valttia anrmenomaan

O Suomalainen koukkaustaktiikka
iohti varsinkin korpirintamilla usein
vähin omin tappioin vakuuttaviin
saavutuksiin.

On viilenevä kesäinen ilta.
Monia vuorokausia kestä-

neiden operaatioiden jälkeen
saamme tilaisuuden pystyttää
teltat. Se tietää kunnollista le-
poa pitkästä aikaa.

Edessämme olevalta joelta
kuuluu vain yksinäisiä kivää-
rin laukauksia.

Käymme ylen väsyneinä le-
volle reppu päänalusena ja
sammalmatto vuoteenamme.
Unta ei tarvitse kauan odottaa.

LYHYT YöUNI

- Herätys, herätys! kuuluu
teltan oviaukosta voimakkaan
ja jykevän upseerin, kadetti-
vänrikin, suusta. Kello on
kolme.

Syvässä unessa olleet mie-
het pomppaavat kuin sähköis-
kun saaneina istualleen.

- Teltta puretaan ja kuor-
ma lähtökuntoon!

Käsky on kuin piiskan si-
vallus miehille, jotka kävivät
nukkumaan toivossa saada
kerrankin nukkua kokonainen
yö yhteen menoon. Ärräpäitä
kuuluu monen suusta.

Seuraa kiireistä tohinaa.
Pian ovat kaikkien varusteet
teltan ulkopuolella. Tuossa
tuokiossa on teltta kärryillä,
joiden eteen hevosmies on sil-
lä aikaa "satuloinut" mykän
aseveljen.

Tämän kaiken aikana ovat
joukkueenjohtajat saaneet
komppanianpäälliköltä mars-
siohjeet siltä varalta, että kär-
kijoukkojen onnistuu päästä
edessä noin kilometrin päässä

olevan joen yli.
Joella on yhtä rauhallista

kuin iltasella nukkumaan men-
nessämmekin.

Eteen marssivan osaston al-
kupää jo ohittaa meidät, jotka
tienvarressa olemme valmiina
liittymään siihen.

Aurinko on noussut punai-
sena puiden latvojen yläpuo-
lelle. Aamukdsteen kostutta-
ma ruoho tuoksuu hyvälle tien
reunoilla. Pölypilvet kohoavat
kuivaksi käyneestä tiestä
miesten astellessa uusia tehtä-
viä kohti. Liitymme rivistöön.

Hiljainen marssimme jat-
kuu jonkin aikaa, kunnes tulee
pysähdys ja tauko.

Tauon aikana riehahtavat
taistelut joella täyteen rai-
voonsa.

Omat kranaatinheittimem-
me sekä kevyet ja raskaat tykit
alkavat pehmittää joen takana
olevien asemia. Kranaatit
ujeltavat ylitsemme. Kuunte-
lemme tyytyväisinä niiden
menoa. Räjåihdysten äänet
saavat aikaan yhtämittaisen
pauhun kuin koko .tienoo ha-
joaisi.

Karmea herätys on saanut
naapurinkin miehet tykeil-
leen. He yhtyvät leikkiin.

Ensimmäiset keskitykset
menevät aivan maantien vie-
rellä olevaan järveen nostat-
taen mahtavia vesipatsaita il-
maan. Seuraavat tulevat jo
niskaamme: ne putoilevat tien
molemmin puolin alueelle jos-
sa kyyristelemme aikaisem-
missa kranaattikuopissa.

Joelta kuuluu jo kaikenlais-
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Rukaiärven suunnan maisemia

ten konetuliaseiden rätinää.
Mahdetaankohan päästä yli...

KOUKKAUKSEEN
JOEN YLI
Aika kuluu. Odotamme uutta
käskyä - että pääsisimme
lähtemään johonkin päin tästä
selvältä maalialueelta.

Komppanianpäällikkö saa-
puu pataljoonankomentajan
puhuttelusta.

- Joukkueenjohtajat tän-
ne!

- Olemme saaneet tehtä-
väksemme saartoliikkeen, il-
moittaa kadettivänrikkimme
saavuttuaan joukkueensa luo.

- J6sn ylimenoa varten on
ruuhia tuolla läheisessä metsi-
kössä.

Veneitä olkapäillään kan-
taen työntyy joukkue tiheään
jokivarsimetsään. Eteneminen
on erittäin vaivalloista sakeas-
sa metsässä leveiden ruuhien
painaessa olkapäitä. Sitä vai-
keuttavat myös lähelle putoi-
levat kranaatit, jotka saavat
vaistomaisesti pudottamaan
ruuhet maahan.

Kantomatkaa on noin kilo-
metrin verran.

Vihdoin rantaan saavut-
tuamme on yksi ruuhi miehi-
neen jo työnnetty vesille. Po-
jat tähyilevät tarkkaan vastais-
ta rantaa.

Työnnämme mekin ruu-
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EMIL LAPPALAINEN

Rukajärven miehiä

hemme tuon pari-kolme-
kymmentä metriä leveän joen
hiljaa virtaavaan veteen.

Vihollista ei kuulu eikä
näy. Yli päästyämme ryhdym-
me nopeasti etenemään.

Kulkumme sujuu nyt paljon
paremmin, kun kannettava-
namme ei ole raskaita ruuhia.
Metsä harvenee vähitellen ja
viimein avautuu eteemme
aava suo.

Maantien suunnasta kuuluu
ankara taistelun melske. Vi-
hollinen ei liene ollenkaan tie-
toinen liikkeistämme täällä si-
vustalla. Kaikki sujuu muka-
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vastl.
Kärkipartio, joka on kulke-

nut paljon neistä edellä, on jo
saavuttanul suon takana ole-
van poltetun kankaan. Sinne
päästyämme pidämme pienen
tauon od()ttaen viestimiesten
selviämistä suon yli.

Tauko päättyy ja etenemi-
semme jatkuu, nyt vain toi-
senlaisessa avomuodossa,
taisteluvalmiimpana. Alamme
lähestyä tavoitettamme.

Vasta palanut jäkälä pölisee
kamalasti saaden kasvomme
pian muistuttamaan neekerin
muotopuolta. Palavat tervas-

kannot ja savuavat muurahais-
pesät jäävät varmistamaan si-
vustojamme. Olemme aivan
vihollisen selustassa.

Aika on järjestyä täYdelli-
seen hyökkäysryhmitykseen.
Joudun ryhmäni kanssa aliste-
tuksi eräälle toiselle jouk-
kueelle muun osan joukkuees-
tamme jäädessä reserviksi
taakse.

Etenemme hiljaa, niin hil-
jaa, että luulisi vain jonkun
yksinäisen metsämiehen ole-
van liikkeellä. Kuljemme sillä
tavalla niin pitkälle kuin se

suinkin on mahdollista.
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SILLOIN RAVAHTI
Yht'äkkiä, aivan yllättäen,
saamme ankaran tuliryöpyn
vastaamme!

Alkaa korvia huumaava
huuto ja ammunta.

Oikea siipi, joka kohtaa
vain vähäistä vastarintaa, pää-
see heti tielle ja siitä yli. Mu-
kanamme oleva pioneerijouk-
kue tekee ensimmäiseksi mur-
roksen tielle kaataen tien mo-
lemmin puolin kasvavia suuri-
kokoisia mäntyjä tien poikki.
Heidän tehtäväänsä kuuluu
myös katkoa puhelinlangat ja
asetella miinoja tielle.

Vasemmalla sivustallamme
on tulitus niin kova, että pää-
semme etenemään vain yksit-
täisin syöksyin. Tuntuu kuin
emme onnistuisikaan yrityk-
sessämme päästä tielle.

Eräs miehistämme joutuu
pensas-venäläisen kanssa pai-
niotteluunkin, jolloin "tuoma-
riksi" ehtinyt vieraan jouk-
kueen ryhmänjohtaja tuomitsi
konepistoolillaan meikäläisen
voirtajaksi.

Pataljoonan komentajam-
mekin oli myöhemmin joutu-
nut samoilla tantereilla vastaa-
vanlaiseen tilanteeseen, mutta
lähettinsä ansiosta oli hänkin
selvinnyt ehjin nahoin.

Maasto, jota pitkin olemme
edenneet, viettää yhtäjaksoi-
sesti, kunnes joudumme jyr-
kän töyrään alle.

Jo etäämpää havaitsemme,
että edessämme on jokin tuki-
kohta. Sen näkeminen innos-
taa poikia niin että he ryntää-
vät pitkin syöksyin sitä kohti
koko ajan vimmatusti am-
puen. Onneksi oikealta tien
yli päässeet pelästyttivät osan
vastaanottajistamme vetäyty-
mään läheisen harjanteen
taakse.

Päästyämme niin pitkälle
tapaamme kaksi raskasta kra-
naatinheitintä kita avoinna
höyryten odottamassa uutta
ammusta putkeensa. Lataajat
vain kävivät taistelun aikana
hiljaisiksi. Ammuksista ei oli-
si ollut puutetta.

Luulemme jo saaneemme
tehtävämme suoritetuksi ja
eloonjääneiden ottaneen pit-
kän hatkan.

Niin ei asia kuitenkaan ole.
Edessä olevan harjun takaa

alkaa samanaikaisesti kuulua
kovaäänistä molotusta. Pian
ilmestyy mäen harjalle kol-
me-neljäkymmentä miestä
käsittävä miesjoukko kädet yl-
häällä antautumisen merkiksi.
Heistä ensimmäisenä on jokin

korkeampi upseeri tai polit-
rukki komeasta lakista
päättäen. Toisessa kädessään
jokaisella heistä on kivääri ja
toisessa käsikranaatti.

Heittäydymme maahan ha-
kien samalla suojaavaa ase-
mapaikkaa. OIen hyvän jou-
kon edellä toisista niinkuin

koko etenemisen ajan innos-
taessani porukkaani.

Olemme juuri avaamassa
tulen kun joukkueenjohtaja,
jolle olen alistettuna, komen-
taa:

- Tuli seis! Hehän antau-
tuvat.

KATALA TEMPPU
Näin tapahtuu. Kukaan ei am-
mu.

Kädet ylhäällä toverit tulla
tassuttelevat rinnettä alas ko-
meahattuinen etummaisena
samalla jatkuvasti molottaen.

Ehdittyään heittoetäisyy-
delle meistä kaikki heinävät
etummaisen käskystä käsikra-
naattinsa meitä kohti. Komen-
taja huomasi minut ja tarkkasi
heittonsa huolellisesti minun
pääni menoksi.

Oivalsin tilanteen ja tein sa-
lamannopean päätöksen: am-
paisin pystyyn ja syöksyin
vimmatusti muutaman harp-
pauksen taaksepäin paiskau-
tuen suuren männyn taakse
maahan sille tasolle, jossa toi-
setkin ovat.

Heti maahan heittäydyttyä-
ni jysähti kranaatti juuri siinä
paikassa, josta olin hetki sit-
ten lähtenyt.

Kaikkien toistenkin heittä-
mät jäävät samalla tavalla hiu-
kan lyhyiksi. Ollessamme
maassa ei kenellekään tapah-
du mitään. Räjähdykset ai-
heuttavat mahtavan pölypilvi-
ryöpyn.

Sen hälvettyä näen, miten
se samainen komealakkinen

:.t

Ruuhet oli kannettava rantaan

Ylimeno sujui hyvin ilman vihollista

Savun sekaan vihollisen selustaan
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pitää minua tähtäimessä ker-
kiiimättä vielä laukaisemaan.

Aivoni toimivat korkeapai-
neella. Ne tajusivat, mitä hi-
taus tässä tapauksessa merkit-
see. Laukaisin salamanno-
peasti ja meidän välimme tuli-
vat ikuisiksi ajoiksi selvitetyk-
si.

Esimerkkini sai aikaan sel-
laisen ammunnan pauhun, et-
tei siitä yksittäisiä laukauksia
erotu ollenkaan.

Se tietää kuolemaa.
Ei kestä kauan, kun tuo ka-

talaa temppua yrittänyt mies-
joukko makaa maassa edes-
sämme olevalla nummella.
Vain yksi heistä jää istuvaan
asentoon maassa olevan puun-
rungon varaan. Aina luodin
osuessa häneen pää heilahtaa
saaden miehen näyttämään
elävältä. Näin hän saa monta
turhaa luotia' olemuksensa lä-
pi.

Edessämme on kaamea nä-
ky: ihmisruumiita, jos jonkin-
laisessa asennossa, toiset vielä
valittaen kuoleman tuskaa.
Hekin ovat samoja Luojan
luomia, kuin mekin, mutta so-
ta ei tunne sääliä. Nyt oli hei-
dän vuoronsa, joskus toisen
kerran voi olla meidän.

Kun lähestymme heitä huo-
maammekin, että heistä on
osa vain tekeytynyt kuolleek-
si. Heidän yrittäessään uudes-
taan käydä kimppuumme rie-
hahtaa ammunta jälleen täy-
teen pauhuunsa ja nyt he to-
della kaatuvat viimeistä mies-
tä myöten.

Jatkamme eteenpäin. Nyt
olemme yhäkin tarkkaavai-
sempia kaiken suhteen, sillä
yllätyksiä näyrtää olevan tar-
jolla kovin monenlaisia.

EI ONNISTU ENÄÄ
Saavumme alueelle, jossa on
varsin tiheässä pieniä noin
metrin syvyisiä poteroita.

Jo ensimmäisen sellaisen
pohjalla on kaksi nuorta soti-
lasta vieretysten teeskennellen
joko nukkuvaa tai kuollutta -aivan liikkumatta ja silmät
kiinni.

Sodan laki määrää heidän-
kin kohtalonsa. Toinen ei
avaa silmiään toisen kohtalon

.4

On törmätty vihollisen bunkkereihin

Pari iämerän näköistä vankia,
iotka ovat saaneet sodasta
tarpeekseen

täynyessä.
Jokaisessa. kuopassa lojuu

mies tai kaksi. Kaikki he ko-
kevat saman kohtalon.

Puhdistaessani muuatta yh-

den miehen hautaa tunnen
töytäisyn kylkeeni. Katsah-
taessani taakseni huomaan,
miten naapurimontun isäntä
siinä kiukkuisena nousee pys-
tyyn sohaisten pistimellä ku-
peeseeni. Selvitän tilanteen
nopeasti ja hänkin jää retkot-
tamaan kuoppansa reunalle.

Kaikki saavat viimeisen le-
posi jansa omissa kaivamis-
saan haudoissa.

Tuon viimeisen esteen jäl-
keen on pääsy tielle jo vapaa.
Kipuamme harjanteen päällä
olevalle tielle ja siitä yli.

Heti toisella puolella on ai-
van huomaamaton erittäin hy-
vin naamioitu korsuntapainen,
josta sinkoaa yllättäen "na-
mu" minua kohti. Selviydyn
äärimmäisen täpärästi hyppää-
mällä viime hetkellä maan-
tienojaan suojaan. Vain pöly-
pilvi ilmaan ja kuoppa maa-
han jää tulokseksi siitä tap-

poyrityksestä.
Sotamies Niskanen on huo-

mannut, mistä heitto suoritet-
tiin. Hän syöksyy heittoetäi-
syydelle aivan avonaiselle
kentälle, painautuu saman tien
polvelle, iskee "munan" syty-
tintä polveensa ja heittää.

Kranaatti räjiihtää lähellä
sisäänmenoaukkoa.

Pölypilven ollessa vielä sa-
keana verhona sinkoaa kor-
susta jälleen käsikranaatti. Se

osuu umpimähkäisyydestään
huolimatta aivan Niskasen lä-
helle. Olemme jo aivan var-
moja hänen kohtalostaan.

Räjähdyksen kuivasta hiek-
kakankaasta nostattaman pö-
lyn hiukan hälvettyä näemme
suureksi ihmeeksemme, miten
Niskanen iskee munakäsikra-
naatin sytytintä polveensa ja
heinää taas.

Nytkään ei heitto saa mi-
tään ratkaisevaa aikaan, pöly-
pilven vain korsun oviaukon
lähettyvillä. Vielä kolmaskin
heitto, jonka jälkeen kiireesti
turvaan maantienojaan - ai-
van ehjin nahoin. Liihellä ta-
pahtunut räjåihdys on vain lyö-
nyt korvat tukkoon. Jälkeensä
hän saa vielä yhden samanlai-
sen paukun kiireen voiteeksi,
mutta se jää jo kauaksi taakse.

Teemme uusia suunnitel-
mia, sillä ei ole varaa enää
lähteä noin vain suin päin
tonttuilemaan.

Ennen kuin ehdimme niitä
toteuttaa ilmestyy äskeisestä
korsusta mies kädet kiltisti yl-
häällä ja hänen jälkeensä toi-
nen yhtä parroittunut veikko.
Heillä näyttää olevan tällä
kertaa tositarkoitus ja he saa-
vatkin armon. Toinen heistä
osoittautui Puna-armeijan
luutnantiksi.

Ennen iltaa on koko väli-
maasto puhdistettu.

Tähän päivään sisältyi pal-
jon monenlaisia sattumia. Yli
kuusisataa vihollista on joko
kaatunut tai lyöty hajalle, so-
tasaaliiksi on saatu hevosista,
raskaista ja kevyistä tuliaseis-
ta lähtien kaikenlaista kamaa
valtavat määrät. Kaiken tä-
män on suorittanut vain kou-
rallinen miehiä henkilökohtai-
sin asein. - Koukkaus oli

tr
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Vihollisen korsukylä on saatu haltuun valttia!
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KUULUVAINEN

ll/lekaanil<on
yksinlento

"Noske" oli sodan ajan lento-
konemekaanikko sanan täy-
dellisessä ja parhaassa merki-
tyksessä! Vakanssiluettelossa
hänenkin asemansa laivueessa
ilmaistiin sotilas-alivirkailijan
tittelillä, jonka arvon merkki-
nä kauluslaatoissa oli neljä
hopeanväristä natsaa. Nämä
neljän natsan mekaanikot ei-
vät siis olleet ylikersantteja
kuten usein luultiin - he ei-
vät olleet aliupseereja ollen-
kaan, vaikka heidät usein näi-
hin rinnastettiin.

Ilmasodankäynnissä näiden
poikien työ oli aivan korvaa-
matonta - ilman heitä ei par-
hainkaan piloni eikä hienoin-
kaan kone olisi pitkälle len-
nellyt. Eikä tässä työssä ky-
selty sotilasarvoja eikä tittelei-
tä vaan ammattitaitoa, jolla
selvittiin alkeellisissa kenttä-
olosuhteissa pääasiallisesti
koetulla "leka-meisseli -me-
netelmällä".

Noske oli yksi näistä tunte-
mattomista ilmasodan auktori-
teeteista - pieni ja mitäänsa-
nomaton äijänkäppyrä, joka
joskus "linnunmaitoa" saa-
tuaan saattoi siteerata tunti-
kaupalla otteita kuolematto-
mien runontekijöiden eepok-
sista tai väitellä konemesta-
rien kanssa lentokonemootto-
rien hienouksista.

Lentolaivue 16:n
Gloster Gladiator

Mk. [, GL-270,
Hirvaksen kentällä

kesällä 19«,

Mekaanikko Eekkinen -juuri tämä samainen Noske - 
"TiJL"JlållL",ffiji

oli niilä vanhan ajan masinis- ensimmäisen
teja, joka oli aloittanut sotilas- yksinlennon..."
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uransa jo viisitoistavuotiaana
"kapinassa" ja jatkanut sitä
sitten ilmavoimissa päätyen
Sortavalan Kasinhännän ken-
tälle. Siellä hän sen ajan ta-
paan oli usein lennoilla muka-
na ja oppi "salaa" lentämään-
kin - virallisestihan mekaa-
nikoille ei ohjaajakoulutusta
annettu, elleivät niimä sitten
pyrkineet vaihtamaan alaa ja
siirtymään kurssin kautta oh-
jaajiksi. Useat sen ajan ohjaa-
jat olivatkin entisiä mekaanik-
koja ja pystyivät näinollen te-
kemään koneensa huollotkin.

Eipä ihme, jos lentiiminen
kiehtoi vanhaa masinistia so-
dankin aikana, jolloin sotalen-
noille pääsy oli jyrkästi ja eh-
dottomasti kielletty - niin ar-
vokkaaksi pätevän mekaani-
kon henki noina vainovuosina
noteerattiin. Eikä sotakoneis-
sa ollut kaksoisohjaimiakaan,
jotta olisi voinut salaa koelen-
noilla harjoitella.

Mutta Noskepa oli kerran
pienessä nousussa Iuvannut
kokeilla, miltä oikealla sota-
koneella lentäminen tuntuu -ja kokeili myös!

Aika oli heinäkuun loppua
ja vuosi 1943, kun kaksi Glos-
ter Gladiator -hävittäjätiedus-
telijaa Lentolaivue l6:sta pa-
lasi Iennolta Hirvaksen kentäl-
le. Ohjaajat jättivät koneet
mekaanikkojen huomaan ja
kiiruhtivat komentokorsulle
tekemään tiedusteluilmoitus-
ta.

Sitten tapahtui kummia:
tuskin oli korvikepannu saatu
tulelle ja ilmoitus välitettyä
puhelimitse rykmentin esikun-
taan kun jokin kone koukkasi
matalalta korsun yli ja häipyi
illan håimärään.

- Gelli se oli! totesi juuri
lennolta palannut lentueen-
päällikkö luutnantti Jiinui. -Kuka perhana siellä tuolla ta-
valla koukkii?!

- Jospa se on joku Vitskan
kone, joka on joutunut tule-
maan tänne eikä tunne kent-
tää, arveli joku vänrikeistä.

Samassa soi puhelin.
Hätääntynyt naisääni IVA-

Kista tiedusteli, oliko koneita
vielä saapumatta, kun ei tästä
lennosta ollut tehty ilmoitusta.

- Ei pitänyt puuttua ketään...
Aikansa kyseltyään len-

tueenpädllikkö sai IVAKista
selville, että kenttää kiertää
kaksisiipinen kone, joka vai-
kuttaa Gladiaattorilta - 

ja
yrittää ilmeisesti laskua ken-
tälle...

- Menkää nopeasti katso-
maan, ovatko kaikki meidän
omat ookarit paikalla, ja hä-
lyttäkää kaikki kentälle - 

jos
vaikka tarvitaan apua! komen-
si "Jorssi" vänrikkejä - 

ja
tuotapikaa oli kilpajuoksu
kentälle käynnissä.

Kukaan ei kuitenkaan ehti-
nyt kentälle saakka, kun GL
ehti jo tehdä laskun. Sitten se

lähti kiireesti rullaamaan ko-
neiden seisontapaikalle päin.
Ilta oli kuitenkin no niin pi-
meä, ettei ohjaaja huomannut
kentän reunassa olevaa pom-
mikuoppaa, vaan kone luisui
monttuun. Paikalle rientänyt
mekaanikko Viiöniinen ehti

katkaista virran ennen kuin
potkurin lavat pääsivät pa-
hemmin vioittumaan lapioi-
dessaan hiekkaa pommikuo-
pan reunasta.

Hämmästyksemme teki
meidät sanattomiksi, kun ko-
neesta kiipesi ulos "vanha
masinisti" Noske ja ryhdistäy-
tyi lentueenpäällikön eteen te-
kemään ilmoitusta "ensim-
mäisestä yksinlennostaan. .. "

Siitäpä sitä sitten juttua pii-
sasi - muuallakin kuin Hir-
vaksessa.

Laivueen sotapäiväkirjakin
mainitsee asian:

"20 .7 .43 klo 23 .05-23. 15

suoritti. mekaanikko Eekkinen
omavaltaisesti yksinlennon
koneella GL-276. Kone vau-
rioitui lievästi rullauksen aika-
na. "

Sellaistahan saattoi tieten-
kin sattua kokeneellekin lentä-
jälle, koska sotakentillä ei
juuri ollut liikoja valonlähtei-
tä. Nosken tähystystä vaikeut-
ti vielä se, ettei hänellä ollut
istuimella tavanomaista lasku-

varjopakkausta, joten hän ei
pienenä miehenä nähnyt kun-
nolla ulos - 

ja kiirekin oli
rullata kone suojaan "ennen
kuin viskaalit ehtivät paikal-
le".

Virallinen ilmoitus oli pak-
ko tehdä, vaikka mekaanikot
heti seuraavana aamuna oikai-
sivat potkurinlapojen kärjet
lekalla ja vasaralla niin hyvin
että kone oli taas lentokunnos-
sa.

Aikanaan Noske joutui
asiasta kenttäoikeuteen, vaik-
ka me "viralliset" ohjaajat
olimme periaatteessa sitä
mieltä, että Noske olisi suori-
tuksensa perusteella pitänyt
panna ohjaajakurssille! Ei ole
nimittäin aivan yksinkertainen
juttu kouluuttamattomalle
miehelle lähteä ensimmäiselle
yksinlennolleen yksipaikkai-
sella hävittäjällä pimeältä ken-
tältä - 

ja tehdä vielä onnistu-
nut laskukin...

Siinä olisi ollut Kauhavan
koulut käyneelle miehellekin
tekemistä ja selvinkin
päin...

Mutta Noske sai tietenkin
tuomion: "...itsensä päihdyt-
tiimisestä viikijuomilla 20
vuorokaudeksi yksinkertai-
seen arestiin ja hyvän järjes-
tyksen ylläpitämiseksi annet-
tujen määräysten rikkomisesta
3 kuukaudeksi vankeuteen eli
rangaistukset yhdistettynä pi-
dettäväksi vankeudessa 3 kuu-

kautta ja 10 päivää."
Kunnon sotilaana Noske

suoritti rangaistuksensa sen
ajan säännösten mukaan ve-
dellä ja leivällä - "kokeak-
seen kunnolla senkin asian."E
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Käytiinpä

Pelroskoissq
Ensimmäinen lukijamat-
kamme saavutti suuren
suosion: pyrkijöitä oli viisi
kertaa niin paljon kuin voi-
tiin ottaa. Päätoimittaian
korvat soivat rannalle jää-
neiden kiukkuisista puhe-
linsoitoista, mutta asialle ei
voinut mitään kivestä
kun ei voi tuohta kiskoa.
Toivottavasti voimme kor-
jata asiaa uudella matkalla
vuoden kuluttua.

Nyt suoritettu matka oli nimittäin
varsin kiinnostava ja onnistui mat-
katoimislojen ansiosta mukavasti.
Kaikki olivat täsmällisesti paikalla
ja siinä sitä sitten vähitellen tutus-
tuttiin ajettaessa kauniina kesäpäi-
vänä läpi Kannaksen vehmaiden
maisemien kohti Leningradia.
Tienkorjaukset ja tulli viivyttivät
matkaa, joten Viipuri tuli ohitettua
pääasiassa vain autossa istuen.

Leningradissa oli Intourist jär-
jestänyt ensin harjoitusmajoittumi-
sen hotelli Europeiskajaan, josta
oli kuitenkin siirryttävä Oktjabrs-

kajaan. Joillakin oli tässä vaihees-
sa pinna hivenen kireällä, mutta
siitä se sitten alkoi luontua ruoka-
pöytään päästyä.

Leningradin nähtävyyksiin tu-
tustuttiin normaalisti tarmokkaan
opas Ninan johdolla. Sää oli kau-
nis ja mm. Pietarhovi entisestään
kovin komistunut. lrningradin
piirityksen uhrien hautausmaa veti
joukon hiljaiseksi - me suomalai-
set selvisimme sentään sodistam-
me olosuhteisiin katsoen aika mu-
kavasti.

Yö junassa Leningradista Pet-
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Säkkijårven kolhoosin
lehmät olivat
rauhellista rotua

Piiritetyn Leningradin
uhrien hautausmaa,
oikealla opas
Ninotilka

Sryåri kesåyön
hämysså. Kuvassa
näkyvät vanhan sillan
pilarit

Aämulla tultiin
Petroskoihin. Toinen
vasemmalta opas
lrina Kolomainen,
vaunun luona
inkerilåinen
makuwaunun hoitaja

roskoihin oli tiiviin tunnelman vä-
rittämä. Kukaan ei juuri nukkunut
odoteltaessa tuttujen kylien ilmes-
tymistä näkyviin. Viimeisetkin
torkkujat herätti käytävältä kuulu-
nut aaveääni:

- Hetken kuluttua ylitämme
Syvärin!

Ja ylitettiinhän se. Vdnhat kylät
olivat melko tavalla entisen nåiköi-
siä, vain joitakin uusia tornitaloja
oli pystytetty harmaiden mökkien
keskelle.

Petroskoi oli puolestaan tavatto-
masti laajentunut - kerrostalot ja
erilaiset teollisuuslaitokset ulottui-
vat pitkälle entiselle maaseudulle.
Myös komeita julkisia rakennuk-
sia on noussut katukuvaan.
Useimmat sota-ajan äänislinnalai-
sille tutut talot olivat kuitenkin en-
tisillä paikoillaan: hallintoaukean
keltaiset virastotalot, Kuusisen pa-
latsi, Lottahotelli, Upseerisotilas-
koti, vanha yliopisto, monet
asuintalot ja kasarmit sekä tieten-
kin retkikunnan majapaikka vanha
hotelli Severnaja.

Kaunista suomenkieltä haastava
oppaamme lrina Kolomainen tu-
tustutti meidät nähtävyyksiin rutii-
nilla ja ammattitaidolla, vanhoja ja
uusia nähtävyyksiä valokuvattiin
tunnollisten turistien tapaan.

Tuitiinpa sitten uudelle monu-
mentille, Otto Ville Kuusisen jäui-
läispatsaalle, joka mietteliäänä tui-
jottaa Äänisen ulapalle. Opas ju-
listi valokuvaustauon, mutta ku-
kaan ei poistunut autosta - istut-
tiin vain hiljaa parisen minuuttia ja
jatkettiin matkaa. Asiasta ei tieten-
kään ollut etukäteen sovittu eikä
kyse ollut mielenosoituksesta, ai-
noastaan kiinnostuksen puutteesta.
Ehkäpä se hiukkasen opastamme-
kin valisti - asioilla kun on aina
kaksi puolta.

Tulomatkalla sitten kierreltiin
Viipuria. Erityisesti vanha kau-
punki on jotakuinkin entisellään ja
linna komea. Viime vuosina on
kaupunkikuva entisestään siistiy-
tynyt ja muutenkin kohentunut.

Entäpä sitten yleisvaikutelmat,
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Vanha hotelli Severnaja on kunnostettu

joita lähdettiin hakemaan?
Erityisen kiinnostavaa oli jäl-

leen todeta isäntämaan sotavete-
raaneihin kohdistuva varaukseton
kunnioitus, joka takaa heille aina
rinnassa kannettavien kunnia-
merkkien lisäksi vankan taloudel-
lisen tuen ja monia etuoikeuksia.
Myös nuoremman väen kiinnostus
isänmaan puolustukseen on suuri
ja sodista kertovia kirjoja myy-
dään mm. erityisissä kirjakaupois-
sa, joissa ei ole muuta kirjallisuut-
ta.

Kaikki tapaamamme ihmiset
olivat ystävällisiä ja mukavia.
Suomalaissyntyiset valittivat kah-
vin puutetta, joka teki elämän an-
keaksi. Eiköhän Neuvostoliiton
teollisuudella jo myöskin olisi va-
raa valmistaa lapsille purukumia,
jotta ikävä pyyteleminen jäisi tältä
osin vähemmälle.

Kaupunkien kadut pestään joka
yö ja ne ovat erittäin siistit - nat-
san heittämisestä kadulle rangais-
taan. Myös hotellit ovat yleisesti
ottaen siistit lukuunottamatta ehkä
wc-laitosta, joka on toivottavasti
seuraavana korjausvuorossa. Ho-
tellien ruoka oli suunniteltu tie-
teellisen tarkasti: aamulla syötiin
tukevasti ja lounaalla vielä enem-
män, mutta illalla vähemmän. Ra-
vinnon taso oli Petroskoin pienem-
mässä hotellissa parempi kuin Le-
ningradissa.
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Kaikki osanottajat olivat vallan
mukavaa väkeä ja bussissa juttu
lensi. Ainakin lehden puolesta jäi
koko matkasta erittäin mukava
muisto - parempi reissu se oli
kuin edellisellä kerralla, jolloin 

-Irina Kolomaisen letkausta laina-
takseni - yritettiin ilman viisu-
mla. E.

"Viipurin vapauttajien" muistomerkki Säiniön
tien varrella

SELAILLESSANI hiljattain
Sotahistoriallisen tutkimuslai-
toksen sotahistoriallisen toi-
miston toimittaman Suomen
Sota 194l-1945 nimisen
teoksen 8. osaa Rukajärven
suunnan taistelujen kohdalta
osui silmiini sivulta 376 lause:
"Pohjoisempana kenttävartio
'Alkon' kohdalla tuhottiin ko-
konaan 2 lauttaa".

Se toi mieleeni tapahtuma-
hetken tuona elokuisena yönä
1944, jolloin T§irkka-Kemi-
joen varrella taisteltiin. Muis-
tikuvat selkiintyivät, vuosi-
kymmenien takainen tapahtu-
maketju piirtyi silmieni eteen
ja siitä kerron nyt.

VAARALLINEN
YRITYS
Vihollinen oli heinä-elokuun
vaihteessa yllättäen kaikessa
hiljaisuudessa edennyt uutta
läpi korpien nopeasti rakenta-
maansa tietä myöten Ontro-
senvaaran pohjoispuolella si-
jaitsevien kenttävartioiden
editse ja ylittänyt T§irkka-Ke-
mijoen Tahkokosken etelä-
puolella muodostaen sinne
laajan sillanpääaseman "As-
kon" ja "Arkun" kenttävar-
tioiden välille. Sen ilmeisenä
tarkoituksena oli vallata Ont-
rosenvaara ja saman tien kat-
kaista 14.D:n päävoimien
tieyhteydet Suomeen. Tämän
vuoksi divisioonan esikunta
joutui nopeasti improvisoi-
maan joukkoja torjumaan tätä
vihollisen vaarallista hyök-
käyssuuntaa.

RajJP 6 oli toukokuun lo-
pulla siirtynyt Ondajärven
lohkolta Nuokkijärven lohkol-
le, mikä käsitti linjan T§irkka-
Kemijoelta Kellovaaran kylän
kohdalta aina Uhtuan suunnan
rajalle Kontokin ja Kostamuk-
sen kyliin saakka. Esikunnan
sijaintipaikka oli Kiimasjär-
ven kylä ja siellä oli myös joh-
tamani pataljoonan jääkäri-
joukkueen majapaikka.

Elokuun 2. päivän aamuna
sain käskyn ilmoittautua pa-
taljoonan komentajalle, maju-
ri Marti Muroleelle. Hän antoi
ensin lyhyen yleiskatsauksen
vihollisen hyökkäyksen joh-
dosta syntyneestä tilanteesta
ja sen jälkeen pataljoonan tu-
levasta tehtävästä: Kapteeni



MAURI LÄHDE

pelkän partioinnin varassa.

Tullyl läkkö
oRukaiärvensuunnan lll IL,

HH$ffff*:l'r#ä:'' A I ko ss a.
O Täällä käyty sota oli usein
joukkueeniohtajien sotaa, jota ei
ratkaissut mies- eikä tuliylivoima
vaan hermojen hallinta ja
neuvokkuus.
O Täällä ei ollut varaa
huolettomuuteen - oli epäiltävä
kaikkea. Varomaton yritys merkitsi
usein nopeaa kuolemaa... Novankajärven kauniita rantoia

Majuri Heimo Matti
Olavi Murole

Tuomisen 2.K, viesti-, pio-
neeri- ja panssarintorjunta-
joukkueet sekä esikunta lähte-
vät komentajan mukana Ont-
rosenvaaraan, josta muiden
sinne komennettujen joukko-
osastojen kanssa aloitetaan
hyökkäys vihollisen sillan-
pääasemaa vastaan. Kapteeni
Perttulin 3.K etenee Lietma-
järven korkeudelta T§irkka-
Kemijoen länsirantaa seuraten
etelään vihollisen sillanpää-

asemaa vastaan ja kapteeni
Setiilön l.K jää varmistamaan
Kiimasjärven lohkoa.

sBr,vÄ rpHrÄvÄ
Majuri jstkoi:

- Teidän tehtävänne on
varmistaa T§irkka-Kemijoki
Kellovaaran kylän pohjois-
puolelta alkaen kenttävartio
"Askoon" saakka. On odotet-
tavissa, että ryssä yrittää heit-
tää täältäkin joukkoja joen yli
meidän selkäämme.

Lähdette heti polkupyörillä
kdrkiosastona Kiimasjärven
tietä, jolta käännytte Lietma-
järvelle. Jätätte pyörät kenttä-
vartio "Väinöön". Etenette
sieltä varmistuspolkua myöten
T§irkka-Kemijokea etelään ja
otatte yhteyden kenttävartioi-
hin Alkoon ja Askoon.

Viimeisten tietojen mukaan
on Asko tällä hetkellä motis-
sa. Ryssien partiointi on nyt
erittäin vilkasta. Pitäkää sil-
männe auki!

Riensin majapaikkaani, an-
noin ryhmänjohtajille käskyt

muonista, tuliannoksista ja
nopeasta valmistautumisesta
lähtöön.

Pian olimmekin pyörien se-
lässä matkalla kohti Koutajär-
veä, jonka tienoilta tie erkani
pohjoiseen Lietmajärvelle
päin.

Niin jäi taaksemme viimei
sen kerran tuo heimosodis-
tamme surullisenkuuluisaksi
tullut Kiimasjärven kylä, jon-
ka maisemiin toista kuukautta
kestäneen oleskelumme aika-
na olimme juuri ehtineet ko-
tiutua. Hiljaista ikävää sisältyi
siihenkin lähtöön.

Sotahan on ainaista liihte-
mistä, hyvästijättöä tovereille,
tehtäville, eroa maisemista,
joihin on jo kiintynyt. Tåimä
lopullisuuden tunne Iöi aina
leimansa lähtöön, jota kuole-
man läheisyys vielä varjosti.

Kun Kiimasjärven tie oli
huonokuntoinen, niin Lietma-
järven tie oli heikko ja useassa
kohdin jouduimme talutta-
maan pyöriä. Sääolosuhteet
olivat kuitenkin marssille suo-
tuisat. Oli kaunis kesäpäivä ja

yö, eikä kuitenkaan liian låim-
min. Vihollisen partioista ei
näkynyt jiilkeäkään ja rasitta-
van mutta muuten onnistu-
neen noin 50 km:n pyörä-
marssin jälkeen saavuimme
kenttävartio Väinöön.

kvättyämme täällä läh-
dimme seuraavana aamuna
purilastietä jalkaisin etene-
mään T§irkka-Kemijoelle.
Kellovaaran kylän kohdalla
panin joukkueen tupakka-
tauolle ja nousin itse harjun
laelle tähystiimään joen vas-
takkaista rantaa.

TSIRKKA.KEMI
Siinä virtasi nyt edessäni hil-
jaa kanjonissaan tuo koske-
mattomia erämaita halkova jo-
ki, joka tällä hetkellä oli oleva
idän ja lännen raja. Harmaana
ja värittömänä, mutta luon-
toon, vaaran rinteeseen kau-
niisti sijoittuneena - kuten
itä-karjalaiset kylät yleensä -nousi Kellovaaran kylä vasta-
päisellä rannalla. Hetken sitä
kiikaroin, mutta mitään liiket-

281



tä en tavoittanut. Kylä oli
autio ja asumaton

Olin nähnyt tämän tienoon
kerran aikaisemmin eräänä
talvisena ioulrrkuun päivänä
l94l Silloin olin mukana yli-
kersanrti Fino Miikiten par-
tiossa, jonka tehtävänä oli jär-
jestää väijytys vihollisen katr-
kopartiolle. Se oli ylittänyt
T§irkka-Kemijoen ja edennyt
Lieksaan .iohtavalle tielle.
Tyhjin toimin saimme silloin
palata takaisin, sillä partio ei

- viisaa-sti kyllä - palannut-
kaan tulojälkiään myöten

ir! a:;'l l'*6 :ftr?

Tauko

Tämä erärnaajokr ta tuo
vaaran rinteessä lepäävä kylä,
jossa silloin oli meikäläisten
eteentyönnetty kenttävartio,
jäivät jo silloin elävästi mie-
Ieeni. Olin tullut nrftuihin
rnaisemiin.

-Iatkoimme matkaa lokivart-
ta eteläänpäin. Tavoittee-
seemme motissa olevaan As-
koon oli taivalta reippaat l0
km. Marssimme eteni väli-
kohtauksitta, erämaajoella
vallitsi rauha, mitään poikkea-
vaa ei kuulunut - sodan ää-
nistä puhumattakaan.

Yhtäkkiä sitten tunnusteli-
jamme pysähtyi kättä nostaen
ja sai meidät levittäytymään
ketjuun. Pian selvisi kuiten-
kin, että edessä oli omia. Siel-
tä ratsasti luutnantti Hnttunen
RajaJP 6:sta parin miehen
kanssa. He olivat haavoittu-
neet heti ensi kosketuksessa
viholliseen. Saimme nyt heiltä
tuoreimmat tiedot tilanteesta.

Marssin aikana tein maas-
ton suhteen huomioita viholli-
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AlkrJmatka päästiin pyörillä
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Kellor.,aaran kylä on kauniisti siioittunut vaaran rinteeseen

ja hänen apulaisenaan oleva
ylikersantti vaikuttivat säikäh-
tyneiltä. Oli aivan käsittämä-
rönrä. että tässä rukikohdassa
kirjaimellisesti istuttiin kädet
ristissä - ei tehty mitään,
vaikka naapuritukikohta oli
motissa! Sopivilla iskuilla vi-
hollisen selkään olisi hyvin
voitu keventää naapurin vai-
keaa tilannetta.

Sitä nopeammin me nyt
lähdimme matkaan noin vii-
den kilometrin päässä olevaa
Askoa kohti. Ripeän marssin
jälkeen näkemättä vihollisesta
varjoakaan oli tuo tukikohta
pian silmiemme edessä.

Lähitienoita hyvin hallitse-
valla kukkulalla, laajat alueet
joka puolelta paljaaksi hakat-
tuina, vahvojen piikkilankaes-
teiden ja miinakenttien ympä-
röimänä se - tiettömät kor-
piolosuhteet huomioonottaen

- oli vaikeasti valloitettavis-
sa oleva tukikohta. Sen myös
vihollinen oli saanut karvaasti
kokea yrittäessään sitä rynnä-
köllä valloittaa. - Toisaalta
tämä linnake oli tietenkin
myös helposti haavoittuva.
mikäli vihollisella oli vähän-
kin raskaampaa aseistusta
käytettävissään. Maataistelu-

sen mahdollisista joen ylitys-
kohdista ja samalla etsin meil-
le sopivia väijytyspaikkoja.

ALKO OLI KUIN
RITARILINNA
Ennen pitkää olimme kenttä-
vartio Alkon edustalla. Se

muistutti entisaikojen ritarilin-
naa sijaiten korkealla jyrkästi
nousevan harjanteen laella
vahvojen piikkilankaesteiden

ja vallitusten 1mpäröimänä.
Se ei todellakaan ollut yllätet-
tävissä, mikäli puolustajat oli-
vat vähänkin valppaita.

Tiedustelin kenttävartion
päällikkönä toimivalta luut-
nanlilta Askon kuulumisia,
mutta hän ei tiennyt tilanteesta
mitään. He eivät olleet yrittä-
neetkään partioida sinne!

Se tuntui oudolta, sillä
kenttävartion vahvuus käsitti
useampia ryhmiä. Luutnantti

koneille tämä avoin tukikohta
oli tietysti samoin otollinen
maali.

TORJLNTAVOITTO
ASKOSSA

- Vihollinen oli jo poistunut
Askoa 1'mpäröiviltä kukku-
loilta. joten suunnittelemani
isku sen selkään jäi toteutta-
matta.

Hakatun alueen reunassa
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annoin tukikohtaan merkkejä
tulostamme ja merkittyä kujaa
myöten olimme pian siellä.
Meidät toivotti tervetulleeksi
luutnantti Mökikuutti höyryä-
vää korvikemottia tarjoten.
Sehän tietysti maistui.

Mäkikuutti antoi värikkään
kuvauksen piirityksestä ja vi-
hollisen rohkeasta hyökkäyk-
sestä. Hän tuntui vieläkin
nauttivan tilanteesta, mutta ki-
roili myös raskaasti, kun ei jo
aikaisemmin ollut tultu hake-
maan hänen haavoittuneitaan.
Muistaakseni heitä oli viisi
miestä, jotka kaikki kyllä oli-
vat vain lievästi siipeensä saa-
neita, mutta kuitenkin jokai-
nen heti hoidon tarpeessa.

Katselin taistelun j:ilkiä ja
etäämpänä näin piikkilankaes-
teellä riippuvan vihollissoti-
laan. Mäkikuutti kertoi tämän
miehen heittäneen ensin kone-
pistoolinsa piikkilankaesteen
toiselle puolelle ja sen jiilkeen
ryhtyneen kiipeämään esteen
yli. Siihen oli rohkean miehen
taival päättynyt.

Muutamia hänen kaatuneita
tovereitaan virui esteen vie-
ressä. Voin hyvin kuvitella,
että rynnåikkö oli ollut hurjan
näköinen, mutta pelko ei ollut
pesiytynyt tämän luutnantin
katseeseen - minä voin huo-
leti jättää tiimän rukikohdan,
sen päiillikkyys oli lujissa kä-
sissä !

L;ähdimme takaisin A]koon
haavoittuneet mukanamme ja
sieltä toimitin heidät eteen-
päin kenttävartio Väinöön.

Seuraavina päivinä ja öinä
olin joukkueeni kanssa ahke-
rasti liikkeellä. Joen itärannal-
la emme vihollista havain-
neet, mutta lännestä päin Ont-
rosenvaarassa hajoitetun vi-
hollispataljoonan jäännöksiin
kuuluvia sotilaita pyrki jatku-
vasti T§irkka-Kemijoen toisel-
le puolelle. Saimme niitä
muutamia vangiksi, muutamia
hukkui jokeen ja eräiden on-
nistui päästä omiensa luo.

"JOELTA KUULUU
HAKKUUTA"
Elokuun 7. päivän vastaisena
yönä yövyin joukkueeni kah-
den ryhmän kanssa, johtajina
kersantit Penttinen ja PietiWii-
nen, kenttävartio Alkossa.

Voimakas kuvaus JP l:n tuhatkilometrisestä
taistelujen tiestä:

Askon puolustaja luutnantti Erkki
Olavi Mäki-Kuutti

Yksi ryhmä oli väijytyksessä
Alkon ja Kellovaaran välillä.

Yöllä tukikohdan vartio-
mies herätti minut:

- Vänrikki, joelta kuuluu
hakkuuta.

Hieraisin nopeasti unet sil-
mistäni, vedin saappaat jal-
kaani ja kiiruhdin ulos.

Ilmoitus oli oikea. Kuulaan
elokuisen yön hiljaisuuden
rikkoi joen itärannalta kuulu-
va kirveitten, kalke. Naapuri
teki siellä lauttoja tarkoitukse-
naan yliffää joki.

Aamuaurinko oli jo nous-
sut, kaunis elokuinen päivä al-
kamassa. Hiljainen tuulen vire
kävi lännestä päin.

Käskin lähettini herättää
molemmat ryhmäni, joiden oli
heti oltava taisteluvalmiina.
Vartiomiehen lähetin herättä-
mään tukikohdan päällikköä,
joka saapuikin pian. Ilmoitin
hänelle tilanteen, lähtöni joel-
le ja lausuin toivomuksen, et-
tei täältä saa kuulua hiiren
hiiskausta.

Nopeasti mutta hiljaa ete-
nimme ketjussa joen ranta-
maastoon. Sitten saimme vas-
tarannan näkyviin.

Se oli mustanaan vihollis-
sotilaita.

Toiset kantoivat kelohonkia
rantaan ja toiset laittoivat niis-
tä lauttoja.

Päästäksemme aivan ran-
nan tuntumaan oli meidän yli-
tettävä mäen kumpare, jonka
alakasvillisuus oli verrattain
vähäistä. Huomautin miehille-
ni:

- Tuon mäen yli meidän
on mentävä kuin intiaanit, sil-
lä vastarannalta tähystetään
tänne kovasti.
JATKUU SEUR. SIVULLA

MARSKIN KONEPISTOOLNIIEHET
Pentti H. Tikkanen on kirjoittanut uuden sotakuvauksen,
kertomuksen jatkosodan alussa muodostetusta Ryhmä Oi-
nosesta. Ryhmään kuului myös Jääkäripataljmna l, jolle
marsalkka Mannerheim lahioitti kymmenen hopealaatalla
varustettua Suomi-konepistoolia tunnustukseksi pataljm-
nan talvisodassa osoittamasta urhoollisuudesta.

Ryhmä O:n vastuulla oli suojata Karjalan armeijan
vasen sivusta ja vallata Tolvajärvi. Kohdattuaan mm.
Vallin valiot tie .jatkui aina. Aänislinnaan, missä jää-
kärit valtasivat vihollisen Aänisen laivaston 42 alus-
ia. V. 1943 pataljmna siirrettiin Terijelle, josta se
ehti vielä Ilomantsin mortitaisteluihinkin.

VAHVA JA MIELENKIINTOINEN
Marskin konepistoolimi€het on sotaa todelli-
simmillaan. Teos poh jautuu historiikkeihin, so-
tapäiväkirjoihin ja muihin lähdereoksiin sekä
haastatteluihin. Tuloksena kirjailijan antautu-
muksellisesta työskentelystä on sulava ja hel-
posti tajunava kokonaisuus: vahva ja mielen-
kiintoinen kuvaus, joka Iiikkuu joustavasti niin
yksilön kuin ioukkoyksikönkin sodassa. Sivuja
229, mukana autenttisia kuvia ja karttoja.

POSTIVAPAASTI
Marskin konepistoolimiehet on kir.ia,
.joka kuuluu jokaisen sotakir.iojen ystä-
vän kirjastoon. Kirjan hinta on ,14 mk.
Kirja on sidottu koviin kansiin. Tähän
tilaukseen liittyvät pakkaus- ia posti-
kulut maksaa puolestasi Suomalainen
Kirjakauppa Oy. Maksat kirjasta to-
dellakin valn 44 mk-

TILAA JO TÄNÄÄN
Sinun täytyy vain räyfiää oheinen ti-
lauskuponki, leikata se irti ja postirraa.
Postimaksukin on jo maksettu. Tilauk-
sen voit anlaa myös puhelimella, puh.
917-23206. Toimi heti! Kirja lähete-
tään välittömästi tilauksen tultua-

IIIII

KYLLA!
Pyydän lähettämään minulle postiennakolla
. ... kpl Pentti H. Tikkasen MARSKIN KONEPISTOOLI'
MIEHET.
Pakkaus- ja postikulut maksaa puolestani Suomalainen Kirjakaup-
pa Oy. Kirjan hinta on zl4 mk/kpl.

Nimi ............
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Kaikki poikani vaikuttivat
rauhallisilta, tosin jännitys nä-
kyi kasvoilla. Ryhdyin hitaas-
ti ryömien ylittämään kumpa-
retta konepistoolini poikittain
eteentyönnettyjen käsieni va-
rassa. Miehet seurasivat sa-
moin jåiljessäni. Jokainen va-
litsi itselleen sopivan kiven,
kuopan tai puunrungon.

Itse ryömin erään ison ki-
ven taakse, jonne vinkkasin
myös lähettini Laukkarisen.
Näin miehistäni vain pari poi-
kaa vasemmalla puolellani -ketju oli harva ja jokainen hy-
vin maastoutunut. Meidän
asemiin menoa ei vihollisen
tähystys huomannut.

vÄr.ryrys
- Nyt alkoi jännittävä odo-
tus. Siinä muistuivat mieleeni
ne useat väijytykset, joihin
olin joutunut ja joissa moni
asetoverini oli kaatunut ja
haavoittunut. Nyt oli minun
vuoroni vastata näihin iskui-
hin.

Vastapäisellä rannalla nä-
kyi jo valmiita lauttoja ja kak-
si niistä työnnettiin vesille.
Miehiä nousi lautoille puoli
tusinaa molempiin. Ne lähti-
vät liikkeelle. Ihmettelin sitä
mielessäni, sillä olisihan yksi-
kin lautallinen selvittänyt ti-
lanteen. Nyt vihollinen uhrasi
siihen kaksi. Minulla ei tieten-
käåin ollut mitään tätä järjeste-
lyä vastaan.

Lautat etenivät hiljaa. Toi-
nen niistä otti johtopaikan 

-toinen jäi huomattavasti jäl-
keen. Pieni vastainen tuulen-
vire hidasti kulkua. Ensim-
mäinen lautta oli jo ylittänyt
joen puoliviilin, kun lähenini
katseesta luin kysymyksen:

Joko?
Vastasin siihen päätäni pu-

distaen:

- Ei vielä...
Katselin lautalla seisovia

sotilaita, joista huomioni kiin-
nittyi pitkään komeannäköi-
seen mieheen. Tämä tarkkaili
meidän rantaamme toisten
meloessa lauttaa eteenpäin.
Miehellä oli myös kiikari.

Hän näyni johtajalta, joten
minä valitsin hiinet tähtäimee-
ni.

nrivÄHu:
Lähimmästä rantakivestä oli

2U

matkaa noin 20 metriä ensim-
mäiseen lauttaan, kun karjai-
sin:

- Tulta!
Siinä silmänräpäyksessä

olivat molemmat lautalliset
matalana. Paahdoimme lyijyä
muutaman hetken täyttä hä-
kää.

Vastarannalla oleva viholli-
nen avasi myös voimakkaan
tulen. Osalla miehistäni ei ol-
lut ampuma-alaa lautoille, jo-
ten he suuntasivat tulensa joen
toisella rannalla seisoviin vi-
hollissotilaisiin, jotka suojau-
tumatta olivat jääneet katso-
maan tovereittensa menoa
joen yli.

Hetken päästä karjaisin "tu-
li seis" -käskyn ja kehotin lau-
talla olevia vihollisia tule-

viimein lipui vastakkaiselle
rannalle konttasi sieltä mies
lepikkoon - 

ja mennessään
heilutti vielä kättään!

Lähettini tuumasi:

- Vaan oli kylmäverinen
sälli!

- Niin oli.
Mielessäni ajattelin, ettei

sodassa niin pahaa paikkaa tu-
lekaan, etteikö joku aina sel-
viä kuiville.

LOPPUSELVITYS
Vihollinen, joka tähän saakka
oli vastarannalla tulittanut
meitä, lopetti nyt ampumisen
ja nähtävästi vetäytyi harjun
toiselle puolelle, sillä enää
emme heitä nähneet ja tuli
taukosi kokonaan.

vää, eikä meillä sillä hetkellä
liharuokaa ollutkaan. Kiroi-
limme vain, kun toinen lautta
lipui takaisin. Siinäkin olisi
voinut olla amerikkalaisia li-
hasäilykkeitä.

Saamani vangin vein tuki-
kohtaan, jossa kuulustelin
häntä erään Hyrsylän mutkas-
ta olevan jonkun verran venä-
jää taitavan sotamiehen toi-
miessa tulkkina. Vanki ilmoit-
ti, että heitä oli pataljoona tu-
lossa, kun luulivat, ettei tällä
puolen ole ketään. Vihollinen
oli suorittanut huonon tiedus-
telun.

Otin heti puhelinyhteyden
l4.D:n esikuntaan, mutta kes-
ken puhelun otti tukikohdan
päällikkö minulta puhelimen
ja sanoi, että hän tukikohdan

maan meidän puolellemme.
Ensimmöiseltä lautalta nousi-
kin yksi mies ja lautta oli pian
rannassamme. Toinen lautta
sen sijaan lipui hiljalleen ta-
kaisin joen itärannalle. Mie-
lestäni vauhti oli enemmän
kuin virran aiheuttama. Lau-
talla oli ruumiita, mutta otak-
suin, että lautan vieressä ve-
dessä oli mies, jota emme
nähneet. Lautan ympärillä po-
reili kyllä nikkeliä, mutta se ei
tuottanut mitään tulosta.

Ja aivan oikein: kun lautta

Meillä ei ollut minkäänlai-
sia tappioita, joten ryhdyin
nyt tutkimaan lautalle jäänei-

den vihollissotilaiden reppuja.
Löysin niistä kastunutta soke-
ria, limppua, teetä, vodkaa ja
lihapurkkeja. Viimemainituis-
sa oli leima "Made in USA".
Kastuneet tavarat heitin mene-
mään, viinan, jonka päälle en
silloin vielä mitään ymmärtä-
nyt, kaadoin jokirantaan. Li-
hapurkit sen sijaan avattiin ja
ne söimme yhdessä poikieni
kanssa. Säilyke oli erittäin hy-

päällikkönä antaa täältä kaikki
ilmoitukset.

- Sen kun vain, tuumasin
siihen.

Pääasiahan oli, että ryssät
jäivät joen toiselle puolelle.

Vähän tämän jälkeen sain
käskyn partioon yli T§irkka-
Kemijoen. Niissä tunnelmissa
kirjoitin sinä iltana muistikir-
jaani sanat:

Te meloitte virran poikki ja
ylitse eliimiin,

oli huomenna meidiin vuoro
yli mennii vinan tiiän... D
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Pitkäpaaden "valtaus" 24.8.4 1

Palvelin kiväärijoukkueen
johtajana kapteeni Veikko
V uore lan Rannikkopatal j oona

'2:n 3.Komppaniassa kesällä
1941.

Sunnuntaina 24.8. sain käs-
kyn yhdessä erään toisen
joukkueenjohtajan kanssa par-
tioin puhdistaa ja tarkastaa vä-
lirauhan rajan toisella puolella
olevan Pitkäpaaden saaren lä-
hisaaristoineen.

Vihollisesta tiedettiin vain,
että se oli todennäköisesti al-
kanut irtautua kyseisistä saa-
rista. Lisäksi oli merivartios-
ton vpne aikaisin samana aa-
muna ajanut saaren ohi eikä
sitä ollut tulitettu.

Matkamme alkoi vaikeuk-
sitta. Teimme kahdella moot-
toriveneellä "maihinnousun"
Pitkäpaaden saaren länsiran-
nalle kello kymmenen seu-
duilla ja kaikki vaikutti rau-
halliselta. Lähetimme partion
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varsinaiseen kylään, joka si-
jaitsi saaren itärannalla.

Partio palasi vajaan tunnin
kuluttua. Se ei ollut havainnut
kylässä mirään liikenä.

Tämän jälkeen haravoimme
saaren pohjoisesta etelään.
Joukkueeni sai vangin, joka
oli juuri siirtymässä erääseen
pikkusaareen. Sitten molem-
mat joukkueet kokoontuivat
kylään.

TYHJÄ KYLÄ
Talot olivat suhteellisen hy-
vässä kunnossa, joskin niissä
näkyi asumisen merkkejä: vä-
liseiniä oli muuteltu ja lähties-
sä otettu mukaan ovien lukot
ja salvat!

Saarta lähemmin tutkittaes-
sa löytyi sieltä vielä pesäk-
keestään rantaveteen pudotet-
tu panssarintorjuntatykki ja
erään ladon alta pikakivääri.
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Noin kello 14.00 jatkoim-
me tehtävämme suoritusta
muihin saariin. Läksin liik-
keelle moottoriveneellä muka-
nani kuusi miestä. Paluun piti
tapahtua samaa reittiä kello
r9.00.

Mielialamme oli korkealla!
Olimmehan ensimmäistä päi-
vää välirauhan rajan "oikeal-
la" puolella! Partiooni kuului
myös sotamies Niemelii joka
oli asunut Pitkäpaadessa ja
tunsi saaren kuin omat taskun-
sa. Merikin oli aivan tyyni ja
kesäaurinko paistoi pilvettö-
mältä taivaalta.

Reittimme suuntautui pik-
kusaarten lomitse kohti Härön
saarta, joka sijaitsi noin viiden
kilometrin päässä Pitkäpaa-
desta Viipuriin päin. Ohjasin
veneen saaren länsirannalla
olevalle hiekkaiselle niemelle.
Jaoin joukkoni kahteen osaan
siten että alikersantti Eino

een
n94L
Adolfsenin partioon tuli kuu-
lumaan kolme miestä kahden
jäädessä omaan johtooni. Ve-
neenkuljettajan jätin vartioi-
maan alusta.

Härön saari oli lähes kilo-
metrin pituinen metsäinen
saari, jonka keskelle oli ra-
kennettu puinen kartoitustor-
ni. Sovimme Adolfsenin
kanssa, että etenemme eri tei-
tä saaren sisäosiin ja kohtaam-
me tornin luona.

Saavuimme tornille teke-
mättä mitään havaintoja vihol-
Iisesta. Sitten nousimme tor-
niin ja havaitsimme, että saa-
ren koillispuolella oli ankku-
rissa kolme vihollisen proo-
mua.

SOTASAALISTA
Jatkoimme mahdollisimman
nopeasti matkaa koillisrannal-
le, jonne tultuamme havait-
simme, että proomut olivat
noin 50 metrin päässä rannas-
ta. Meitä kiinnosti tietenkin
kovasti niiden lasti ja lähetin-
kin sotamies Puhakan hake-
maan moottorivenettämme,
jotta pääsisimme aluksiin.

Istahdin iltapäivän anrin-
gossa rantakalliolle odottele-
maan veneen saapumista. S:r-
nä syntyi sitten tuuma lähteä
uimalla tarkastamaan proomu-
ja. Läksin itse johtajaksi mrr-
kanani kaksi miestä, toincn
muistaakseni korpraali -I{us-
gafvel. Aseet ja vanrstedt ,:r-i-

vät tietenkin rannalle, jchrn
kaksi jäljellä olevaa m': :å
jäivät niitä vartioimaan.

Sukelsimme rantakalliolta
mereen. uimme lähimmälle
proomulle ja nousimme per"i-
sintä myöten sen krnnelle
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Lastina oli vain puutavaraa,
joka sekin oli sinne ilmeisesti
ahdattu kovassa kiireessä,
koska se oli aivan sekaisin.

Seuraavan proomun lastina
oli kivihiiltä.

Sitten siirryimme hinaus-
köyttä pitkin kolmanteen ja
viimeiseen, uloimpana ole-
vaan proomuun, jonka kan-
nella oli jonkinlainen kajuut-
ta. Tässäkin proomussa oli
lastina puutavaraa ja niiden
päällä huonokuntoisen näköi-
siä huonekaluja. Aluksen pe-
rään oli osunut ammus tai len-
topommi vaurioittaen alusta ja
varsinkin kajuuttaa.

Tutkiessamme majoituk-
seen käytettyä hyttiä löysim-
me sieltä vähän vaaterojua ja
tupakkaa.

,,SAARESSA ON
VIHOLLINEN!''
Tuo maista kuulunut hätäinen
huuto keskeytti tutkimuksem-
me kerta kaikkiaan!

Kirosin mielessäni.
Vai näin sen nyt piti käydä!

Hankalammassa tilanteessa
emme juuri olisi voineet olla.

Sukelsimme kiireesti ve-
teen ja kroolasimme pika-
vauhtia maihin. Rannalla kuu-
limme, että sotamies Puhak-
ka, jonka olin lähettänyt nou-
tamaan moottoria, oli palan-
nut metsästä takaisin kertoen
että sieltä kuului huutoa.

Pukeuduimme nopeasti,
tarkistimme aseet ja aloimme
harvassa avorivissä edetä Pu-
hakan mainitsemaa paikkaa
kohden. Edettyämme muuta-
mia satoja metrejä kuulimme
mekin huudot, vaikka emme
tiheässä metsässä mitään näh-
neptkään.

Sitten jo näimme miehen-
kin: laivaston puvussa oleva
neuvostosotilas seisoi suuren
kiven vieressä kuusten suojas-
sa ja heilutti keppiä, jonka no-
kassa oli jonkinlainen valkoi-
senpuoleinen rätti.

Viittasin häntä tulemaan
luoksemme, mutta soturi vain
pudisti päätään ja heilutti kep-
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Pitkäpaaden kalastalakylan rantaa

piään entistä innokkaammin.
Ainoat muistamani venä-

jänkieliset sanat olivat "Ruki
verh!" Ne hihkaistuani mies
pudottikin keppinsä ja nosti
kätensä ilmaan, minkä jälkeen
tarkastimme hänet. Aseita ei
Iöytynyt ja eväänäkin oli vain
puolikas mustaa limppua.

Mies puhui muutaman sa-
nan suomea ja elekieltä lisänä
käyttäen saimme selville, että
kolme miestä oli jätetty saa-
reen vartioimaan proomuja.
Kun suomalaiset pommittivat
niitä, oli miesten pakko tulla
pienellä veneellä saareen suo-
jaan. Illalla oli käyty nukku-
maan, mutta kun vanki oli aa-
mulla herännyt, olivat kaksi
muuta miestä ja vene häipy-
neet 

- 
miesparka arveli hei-

dän lähteneen kaikki aseet ja
elintarvikkeel mukanaan sou-
tamaan Koivistolle.

Ihmettelimme hiukan täl-
laistä aseveljeyttä. Sitten
otimme vangin mukaan ja
suunnistimme moottorive-
neelle, jossa sen kuljettaja jo
oli hermostuneena odotellut.
Tutkimme proomut vielä uu-
delleen ja suuntasimme mat-
kamme seuraavaan saareen,
Ilmariseen, joka oli jo koti-
matkan varrella. Tyytyväisin
mielin ajelimme saarta kohti
katsoen "saarten valloituk-
sen" jo päättyneen onnellises-
ti 

- 
jopa vankikin oli saatu!

TYKKITULTA
Äkkiä kuului jostakin rykin
laukaus, joka rikkoi kesäillan
idyllin. Kranaatin putoamista
emme voineet havaita. Kau-
kana merellä Kiuskerin suun-
nalla häämötti joitakin laivo-
ia, joita arvelimme vihollis-

aluksiksi, mutta ne olivat niin
kaukana, ettei niistä voisi olla
meille haittaa.

Silloin kuului toinen lau-
kaus.

Tällä kertaa kranaatti putosi
300-400 metriä veneestäm-
me merelle päin. Totesin mei-
dän sittenkin olevan ammun-
nan kohteena.

Suuntasin moottorin lähellä
olevaan Esisaarcen toivoen
pääsevämme maihin suojaan
tykistötulelta. Määräsin kaik-
ki tähystämään. jotta saisim-
me selville. mistä meitä oi-
keastaan ammutaan.

Pian se selvisikin: mante-
reeseen kuuluvasta Urpalan-
niemestä noin kahden kilo-
metrin päästä välähti tykin
suuliekki ja muutaman sekun-
nin kuluttua räjähti kranaatti
meistä noin 200 metrin pääs-
sä. Toresin, että ampuja oli
saamassa meidät haarukkaan.

Olimme jokseenkin varmo-
ja, että ammukset lähtivät
suomalaisten tykeistä - 

pojat
eivät tienneet, että täällä jo
liikkui suomalainen venepar-
tio. Yritimme antaa merkkejä
proomusta löydetyllä valkoi-
sella villapaidalla, mutta seu-
rauksena oli vain uusi suulie-

puolelta, orkealla salmessa Matoluodon saariEsrsaarr kuvaltuna salmen ylr Prtkapaaden paasaaren



kin välähdys. Suomen lippua
ei meillä ollut.

Heittäydyimme veneen
pohjalle 

- vanki peitti vielä
varmuuden vuoksi päänsä
päällystakillaan. Syytä olikin,
sillä ammus vongahti veneen
ylitse ja jäi vain parikymmen-
tä metriä pitkäksi.

Otin veneen ohjauksen
omiin käsiini, koska venemies
näytti olevan poissa tolaltaan.
Suuntasin keulan loivaa ranta-
kalliota kohden.

Jännittyneinä odotimme
seuraavaa kranaattia - olisi-
ko matka jo oikea?

HAARUKASSA
Melkein oli! Kranaatti jäi nyt
muutaman metrin Iyhyeksi
kastellen kaikki meidät ve-
neessä olijat, mutta aiheutta-
matta muuta vahinkoa.

Nyt olimmekin jo rannassa!
Ajoin veneen loivaan kallio-
rantaan ja otimme täyssuojan
rantakivien välistä. Yksi kra-
naatti sieltä vielä tulikin, mut-
ta olimme jo turvassa. Am-
muntakin loppui sitten siihen.

Vanki oli jäänyt veneeseen.
Hän näytti olevan eniten pe-
loissaan ja yritti nyt selittää,

Hiekkasärkkä
Härön saaren länsirannalla

että "finski soldaatti ampu ha-
rashoo".

Se täytyi meidän muidenkin
myöntää.

Valoisalla ei tästä paikasta
ollut merelle lähtemistä. Jätin-
kin veneen kuljettajan ja sota-
mies Niemelän tänne odotta-
maan pimeää, jolloin heidän
olisi ajettava Pitkäpaaden ky-
län rantaan. Itse läksin muun
partion kanssa suunnistamaan
puolisentoista kilometriä pit-
kän Esisaaren halki sen länsi-
rannalle, jossa vain kapea sal-
mi erotti sen Pitkäpaaden pää-
saaresta.

Kovin olivat siellä rannalla
odottavat pojat iloissaan, kun
noin kello 21.0O saavuimme
salmen rantaan ja huusimme
venettä hakemaan meidät yli

- he olivat kuulleet ammun-
taa ja olleet meistä huolissaan,
koska olimme jo pari tuntia
myöhässä sovitusta ajasta.
Pian tuli sitten venekin ja ret-
ken sotilaallinen osuus voitiin
katsoa päättyneeksi ilman me-
netyksiä. !
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Sekavassa taistelutilanteessa, varsin-
kin viivytystaistelussa, saattaa tapah-
tua, ettd, haavoittunut iää liikuntaky-
vyttömänä jälkeen. Useimmiten tämä
merkitsi kuolemaa tai vangiksi joutu-
mista kylmäpäinen ja neuvokas
mies selvisi vielä tästäkin tilanteesta.

KERTOMUS kuvaa Jatkosodan vuoden 1944 hein^-
kuun alkua. Yksikko, jossa palvelin, oli 5.111. Pr.
Komppania sai 17.6.44 kaskyn siirtyä n. 10 km taakse-
päin alueelle, jonne jäi puolustukseen.

Sen jälkeen tilanne kuitenkin nopeasti muuttui.
Komppania suorittikin 20.6.-21.6.44 viivytystaiste-
lun Gumbaritsan, Pildsun ja Mäkriään johtavan tien
suunnassa.

Tässä vaiheessa vihollinen oli jo täysillä voimilla ryh-
tynyt hyökkäykseen ja akaa-ajoon joutuen kuitenkin
purkamaan suuria murroksia ja miinakenttiä. Pionee-
rien toimesta sillat räjäytettiin sitä mukaa kun alueita
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jouduttiin luovuttamaan, mutta hyvin nopeasti takaa-
ajaja raivasi esteet ja rakensi sillat uudesraan. Hyök-
käyksen painopiste oli teiden suunnassa, joskin pienem-
piä pintakoukkauksia oli havaittavissa.

Kovinta vastarintaa komppania teki Mäkriän etelä-
puolella, jossa oli kantalinnoitetut asemat. Siksipä
komppanianpaallikkö, kapt Laitinen, anroikin käskyn
kt.rmppanian asettumisesta puolustukseen pitemmäksi
ajaksi.

LENTOKON EET MAANVAIVANA
Vihollinen suoritti 22.6.44 klo 18.00 voimakkaan

tykisrövalnistelun jälkeen pataljoonan voimin ase-
ruianrrie vastaan rajun hyökkäyksen, mutta rurhaan,
sillä hyökkäys torjuttiin helposti. Kuitenkin seuraavana
päivänä mainiosta puolustusasemasta oli luovuttava,

b"'

Vihollinen suoritti asemiamme vastaan voimakkaita
tykistö- ja krh-iskuja, jotka eivät kuitenkaan aiheutta-
neet kovinkaan suuria tappioita. Miehet olivat jo rorru-
neet kaivautumaan jalaproita ei enää jätetty minne sar-
tui niin kuin siihen saakka oli ollut yleisrä.

Komppanian päällikkö kiersi miehestä mieheen pu-
hellen rauhallisesti miesten kanssa ja selvittäen tilan-
netta. Oikein kenttäkeittiössä keitettyä ruokaakin saa-
tiin pitkästå arkaa.

Yöllä 7.-9.8. vihollinen suoritti useita tiedustelu-
luontoisia partiointeja pyrkien saamaan selville puolus-
tuksen heikot kohdat. Vielä seuraavanakin eli elokuun
8. p:nä tuli klo 1r.00 asti häirintäluontoista tykisrötul-
ta, jota täydensivät lentopommitukset.

Pildsun-Pisin tien varressa oli taemman aseman taisteluhautoja sA-Lwa

lffi

TULEVAT TAAS!
Samana päivänä klo 15.00 jälkeen tykistön ruli kiih-

tyi ankaraksi ja samalla kuului huuto:

- Vihollinen hyökkäa!
Näky oli pelottava, kun harvaa mersää kasvava pa-

loaukea muuttui ruskeaksi miesmuuriksi; joka liikkui
eteenpäin. Samalla vihollisen jv-tykir aloittivat ankaran
tulituksen aiheuttaen tuntuvia tappioita.

Kuitenkin jalkaväen kiivas ruli pakotti hyökkääiät
maastoutumaan ja hetkeksi tuli pieni hengähdystauko.

Vihollinen aloitti kuirenkin voimalla uudestaan sa-

malla saartaen vasemmalta. Tämä aiheutti sen, että yhä
enemmän miehiä lähti asemista pois. Komppanian
päällikkö piti tiukasti puollstusasemasta kiinni, mutta
nähdessäään, ettei perääntymistä saada millään estetyk-
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koska vihollinen nopealla pohjoisesta suoritetulla saar-
rostusliikkeellä uhkasi jättää komppanian pussiin. Tä-
män jälkeen komppania suoritti torjuntataistelun Au-
nuksen eteläpuolella aiheuttaen viholliselle tuntuvia
tappioita, mutta myös omat tappiot olivat melkoiset.
Erikoisesti vihollisen kiihtyvä ilmatoiminta aiheutti
komppanialle vaikeuksia ja teiden suunnissa liikkumi-
nen päivällä oli mahdotonta. Maataistelukoneet muo-
dostivat oikein maanvaivan kolonnille aiheuttaen tap-
pioita ja hidastaen liikkumista.

Komppania oli kesäkuun 7. p:nä joutunut peräänty-
mään Uudenkylän maastoon asettuen pienen Likolam-
men alueelle puolustukseen. Komppaniassa oli tällä
hetkellä kolme pientä joukkuetta, josta kirjoittaja olr
tcrisen joukkueen johtaja. Komppanian päällikkönä oli
luutnantti Lukkari.
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si, hän lähri juoksemaan taakse aikoen tiedustella uusia
asemapaikkoja. Irtaanrumiskaskya päällikkö ei antanut,
mutra kaski mm. kirjoirtajan joukkueineen siirtyä
taakse puolusrusasemaan n. 0,5 km päähän.

Tein työtä käskettyä ja sainkin joukkueeni suurin
piirtein kokoon.

Päästyäni määräpaikalle ei vihollinen ainakaan välit-
tömästi seurannut meitä, mutta sen sijaan Laatokan lai-
vasto ryhryi leikkiin: kuului pamaus, josta selvittyäni
huomasin istuvani suuren montun laidassa. Ympärilläni
makasi muutamia haavoittuneita ja muut olivat menos-
sa kovalla kiireellä vaaralliselta paikalta pois.

Alkusäikähdyksestäni toinnuttuani ja yrittäessäni

Jonkinlaisen pienen partion pystyisin kyllä karkoitta-
maan ja parhaassa tapauksessa tuhoamaankin, sillä mi-
nulla oli kaikkiaan neljä täyttä lipasta. Sitten kuului lä-
heltä ihmisddoid.

Tähystin tarkkaan ja toivoin, että metsässä ehkä vielä
olisi meikäläisiä, jotka olivat siirtymässä taaksepäin.
Kauhulla huomasin kuitenkin ainakin neljä ruskeapu-
kuista miestä eikä ollut mitään erehtymisen mahdolli-
suutta. Hetken kuluttua parrio ympärilleen tähystellen
meni menojaan.

Parin tunnin kulutrua kuulin vasemmalta puolelta
ammuntaa, joka irsepintaisesri paikallistui samoille
kohdille. Tuumin, ertä vihollisen eteneminen on py-
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nousta ylös en voinut ottaa askeltakaan. Vasempaan
lonkkaani oli osunut sirpale, joka vei mennessään mel-
koisen osan pakaraa!

YKSIN JALATTOMANA
Katselin ympärilleni ja huutelin apua, mutta en näh-

nyt kerään. Kaikki olivat kaikonneet pois, koska rykis-
tön tuli ei näyttänyr loppuvan. Onneksi haavoistani ei
vuotanut verta kovinkaan paljon, mutta kipu tunrui
yhä yltyvän.

Kuuntelin taistelun melskettä. Vihollinen ryhmittyi
uuteen hyökkäykseen. Kummallakin puolella kuului
ammuntaa.

Aika kului. Otin konepistoolin käteeni ja odotin.

sährynyt ja meikäläiset ovat asettuneet puolustukseen.
Ymmärsin selvääkin selvemmin, että olen ei kenenkään
maalla.

VIHOLLINEN!
Ät Lia kuului suoraan edestäni liikettä, ääntä ja ko-

menrosanoja sekä monenlaista muuta kolinaa. Oli kaksi
mahdollisuutta, omat tai viholliset.

Vihollisia ne olivat!
Vihollisen liike pysähtyi 150-200 m päässä. Kuu-

lin selvästi laipoiden ym. työvälineiden kolinaa sekä ko-
mentosanoja. Tulin siihen tulokseen, että viholliset
asettavat asemaan jotakin jalkaväen raskasta asetta, joko
tykkiä tai kranaatinheitintä. Sivustoilla kuului edelleen
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jv-aseiden ammuntaa.
Uusi yllätys pani vereni pysährymään! Suoraan edes-

säni näin yksinäisen venäläisen sotilaan, joka eteni mi-
nua kohti. Luulin loppuni tulevan, sillä jos olisin käyr-
ränyt konepistooliani, se olisi hälyttänyt niskaani lähel-
lä olevat miehet.

Yksinäinen sotilas pysähtyi minusra 60-80 metrin
päähän, asettui puun juurelle istumaan ja tähysceli ym-
pärilleen 

- 
vartiomies!

Edessäni pamahti krh:n laukaus, joten arveluni piti
paikkansa. N. 10 laukausta ehti ase ampua, kun oikeal-
ta kuului kiihtyvää ammunraa. Samalla suoraan edessä-
ni kuului taas ääniä ja nopeasti toistuvia komentosano-
ja.

MENEVÄTKO OHI?
Mistä tämä uusi käänne mahtoi johtua?
Hetken kuluttua näin edessäni uusia miehiä ja pol-

kupyöriä. Olivatko nämä omia? En ollut koskaan näh-
nyt kenelläkään venäläisellä sotilaalla pyöriä, joten hei-
dän täytyi olla omia miehiä. Nyt jännäsin, tulevatko he
cästä vai menevätkö kokonaan ohi.

Kiire tuntui olevan. Joukkue oli ollut viivytystehtä-
vissä ja ylivoiman edessä siirtynyt taaksepäin.

Yritin nousta polvilleni ja huusin kaikin voimin,
mutta ei kukaan kuullut. Huusin uudelleen ja jo näkyi
merkkejä siitä, että ovat huomanneet! Nyt näen, ertä
joukkueen johtaja käskee muutamia miehiä luokseni.
Ympärilleen vilkuillen he tulivat nopeasti, yhdellä kp
ampumavalmiina. Yksi irroitti pyörän satulan ja toinen
ecsi seipään, jonka asetti pakettitelineelle.

Ei ollut aikaa valitella ja kaksi miestä nosti minut
pyörän päälle rinta ohjaustangolla ja jalat seipäällä tu-
kien. Asento ei ollut mikään miellyttävä, mutta näin-
kin oli hyvä. Yksi mies kannatti toista jalkaani ja toinen
työnsi pyördä kovalla vauhdilla eteenpäin.

Menimme ainakin toista kilometriä, kun vastaaam-
me tuli hevonen, jossa oli ruuankuljetusasioita. Ajo-
mies oli saanut tehtäväkseen viedä jollekin osastolle
ruokaa, mutta tilanteen muutos ei ollut hänen tiedos-
saan. Pyörämiehet nostivat minut hevosen kärryille ja
ajomies sai tehtäväkseen viedä minut pois.

Matkaa jatkettiin nyt hevosella melko huonoa metsä-
tietä. Päästyämme Uuksun valtatielle neuvoi eräs maju-
ri tien JSp:lle, jonne pääsimme, kun olimme ajaneet lä-
hes neljä kilometriä ja käyneet pari kertaa ilmasuojassa.
Siellä vasta noin kuuden tunnin jälkeen haavoittumises-
ta sain ensiavun ja matka jatkui sairasautolla kohti Im-
pilahtea. tr
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MARTTYYRIT
Teltat, nuo sotilasten kesähuvilat,
ovat kaikin puolin hwin käytännölliset:
sateen aikana pysyy mies teltassa
kuivana, helteen aikana on teltta taas
viileä suoja paahtavaa aurinkoa vas-
taan. Pian on teltta ylös pantu, keveä
ja mukava on se kulettaa. Yksi ainoa
heikko puoli siilä on, mutta sekin on
yhteinen ihmiskunnan heikomman su-
kupuolen kanssa: se näet eivoisäilyt-
tää mitään salaisuutta. Ääntelipä siel-
lä miten hyvään, niin se kuuluu naa-
puriin, varsinkin yön hiljaisuudessa.
Pimeän tultua taas nuo petolliset var-
jot ilmaisevat kaikki mitä teltassa teh-
dään, jos vaan siellä palaa kynttilä eli
lamppu. llman tätä telttain heikkoa
puolta ei tämäkään kertomus olisipäi-
vän valoa nähnyt.

Plevnan piiritysarmeijassa palveli
kaksi kapteenia: Vasja ja Petja. Kut-
sukaamme heitä näillä pienennysni-
millä, niinkuin he itsekin tosiaan pu-
huttelivat. Vasja oli ijältään viidenkym-
menen paikoilla, pituudeltaan kolme
tuumaa yli kolmen kyynärän, painoi
16 leiviskää. Petja taasen oli noin nel-
jäkymmenen vanha, mittansa puuttui
kolmea tuumaa kolmesta kyynärästä
ja painoi hän ainoastaan 6 leiviskää.
Vasjan viikset riippuivat suun yli ai-
noastaan sierainten kohdalla; Petjalla
oli pitkä, tuuhea täysparta. Vasjan sa-
peli oli pieni kuin lelukaupasta ostettu;
Petjan säilää ei Goliatikaan olisi tar-
vinnut hävetä. Vasjan saappaat olivat
aina liassa ja kannat vinossa, kun
taas Petjan saappaista olisivoinut ku-
vansa nähdä.

Kaikista näistä eroavaisuuksista
huolimatta olivat he eroamattomat ys-
tävykset, muiden seuraa eivät kaivan-
neet. Samoin kuin heidän komppa-
niiansa olivat perättäin rykmentin jär-
jestyksessä, niin heidän telttansakin
olivat vierettäin leirilinjassa. On mel-
kein mahdotonta ajatella jompaa kum-
paa heistä erikseen; kuva ei olisitäy-
dellinen. Missä vaan Vasjan täyteläi-
nen ja vakava olento ilmaantui, oli
myös Petjan kuiva ja terävä persoona
läheisyydessä. Eivät he paljoa puhel-
leet keskenään, ja jos se tapahtuikin,
niin se oli Petja, joka lausuiajatuksen-
sa tahi teki jonkun huomautuksen, jo-
hon Vasja ehdottomasti myönnytti.
Poikkeus tästä säännöstä voi tapah-
tua ainoastaan silloin, kun "aaseja
ruokittiin". Se tapahtui jotakuinkin
usein ja silloin saaftoi Vasjakin esiin-
tuoda ajatuksensa. Kummassakin
heissä oli sopivan ja sopimattoman
eroitustunne hyin kehittynyt: sopima-
tonta he karttoivat kuin syntiä. Sen
näemme seuraavasta.
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- Kuules, Vasja! Eikö ruokita aase-
ja tänä iltana? sanoi Petja eräänä päi-
vänä iltahämärässä.

- Ruokitaan vaan, vastasi Vasja.
Heti kutsui hän palvelijansa, jolle

sanoi: mene aaseja ruokkimaan. Pal-
velija oni heti kaurapussin Vasjan tel-
tan nurkasta (muuten sitä pussia suo-

Tsaarin armeilan valioita Adrianopolissa 1878,
keskellä seisomassa Jussi Warönv

jeltiin kuin silmäterää) ja meni kuor-
mastoon päin. Kuormastossa oli sekä
Vasjan että Petjan aasit, jotka kuletti-
vat selässään heidän keittiö-tarpeen-
sa. Palvelijat ruokkivat niitä kyllä ajal-
laan: vaan kuormaston sivussa asusti
myös marketantti, jolla oli.viinan kaup-
pa. Sekä Petjan että Vasjan mielestä

olisi ollut kovin sopimatonta käskeä
palvelrjaansa viinaa hakemaan ja vie-
lä kulettarnaan sitä julkisesti kaikkien
nähden telttaan. Pois se! Aivanhan se
olisi ollut häpeä! Vaan kun käskettiin
aaseja ruokkimaan, niin sehän oli ih-
misen oikea velvollisuus. Palvelija tie-
si kuitenkin mitä tämä merkitsi; aasien
luorta käymattä meni hän suoraan
marketantin luo, jossa kaurapussis-
taan veti esiin tyhjän kannun pullon,
jonka panetti viinaa täyteen ja vei sen
taas pussiin pantuna herransa teltan
nurkkaan. Suoraa pääiä meni hän sit-
te keittiöön, jossa pani paistinpannun
tulelle. Pannuun pantiin härän aivot,
hiukan suolaa, sitruunan palasia ynnä
sen verran rasvaa, että sekoitus voi
paistua. Pian joutui patmu sisältöi-
neerr Vasjan teltiaan.

Kaikert tämän aikaa kävelivät ystä-
vyks et ed e s taka is i n te lttai nsa ed ustal -
la. Pannitrt tuojan poistuttua rykäisi
Petja vähän erikoisemmalla äänellä,
johon Vasja vastasisamaten; nyt me-
nivät he perättäin telttaan, jonka ovi-
aukon tarkasti tukkivat. Telttaan tul-
tuaan sytyttivät he kynttilän pala-
maan. Nyt voi ulkopuolella seisova
helposti nähdä kaikki heidän toimen-
sa, sillä varjot kuvastuivat selvästi tel-
tan valkoiselle seinälle. Ensinnäkin
otettiin lakit päästä ia takit riisuttiin
pois. Vasja istui teltan permannolle
pannun viereen, Petja otti viinapullon
kaurapussista ja istui toiselle puolelle
pannua. Hartaan näköisenä siunasi
Vasja ristinmerkillä sekä pannun että
pullon. - "Petja!" sanoi hän dinoas.
taan. Petja kaasi vankan ryypyn ja
ojensi sen Vasjalle ja hetisen Vliet-
tyä kaasi hän itselleen sekä Sanoi
"Vasja!" ennenkuin ryyppäei. Kumpi-
kin otti kahvelin kärellä pienen murun
paistia. Neljä viisi kertaa mainitsivat
he toistensa nimet, mitään muuta virk-
kam atta ; yhtä monasti he ryyppäsivät-
kin. Ukkojen naamat alkoivat hieman
punoittaa. "Ohhoh!" huokasi Vasla,
samoin huokasi Petjakin ja kumpikin
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ryyppäsi. Nyt seurasi molemman puo-
lisia huokauksia joitakuita kertoja,
aina pienen väliajan perästä. RWpyt
seurasivat säännöllisesti huokauksia.
Hiki alkoi juosta pitkin heidän kasvo-
jaan, varsinkin Vasjan.

- Kuules, Vasja! tulevalla kerralla,
kun aaseja ruokitaan, niin käsketään-
päs paistamaan munuaisia; nämä ai-
vot alkavat jo kylläs$tää, sanoi Petja.

- Tehdään niin, vastasi Vasja; -mutta kyllä sinä Petja olet viisas mies,
jatkoi Vasja liikutetulla äänellä, sinä
aina edeltäpäin ajattelet sitä, mitä mi-
nä vasta huomenna tahi tulevalla vii-
kolla olisin ajatellut! (Tämä oli pisin
puhe mitä Vasja pariin päivään olipu-
hunut.)

- Samahan tuo on kumpi ensin
ajattelee, sanoi Petja, pääasia on että
ymmärrämme toisiamme.

- Niin sinä, Petja! ainoastaan sinä
ymmärrät minun sydämeni, sanoi
Vasja itkien. Monta monituista ryyp-
pyä menitaasen, joiden välissä kuului
ainoastaan itkun nyyhkytystä.

- Va - a - a - sja! Kärsitkö kovasti?
kysyi Petja itkun valtaamana.

- Vo - o - ih Pe - et - ja! Sinä tiedät,
että kärsin, mölisi Vasja.

- Niinpä ryypätään! sanoi Petja.
Muutamia ryyppyiä meni taas sillä
aikaa, kun he pyyhkivät hikeä ja kW-
neleitä kasvoiltaan.

- Petja! miksi me näin kärsimme?
kysyi Vasja.

- Uskon ja isänmaan edestä, Vas-
ja! vastasi Petja.

- O - o - ohh - oh! Uskon ja isän-
maan edestä! Voi Petja kulta kuinka
kauniisti sinä osaat puhua! sanoi Vas-
ja kovasti itkien, samalla syleillen ja
suudellen Petjaa. Me siis olemme, jat-
koi hän, - Petja, mitä me olemme-
kaan?

- Marttyyrejä olemme, Vasja! $är-
simme täällä pakanoiden maalla, eroi-
tettuina vaimoistamme ja lapsistam-
me! itki Petja vastaukseksi. Nyt seura-
si sellainen itku, eftä heidän koko ruu-
miinsa nytkivät; vaan seurasipa täl-
laista itkua vankat lohdutuksen maljat-
kin. Pullokin oli jo tyhjä ja ystävysten
naamatkaan eivät voineet enää il-
maista m inkäänlaista m ielen liikutusta

- pöhöttivät vaan. Vähitellen vaipui-
vat he istualtaan pitkälleen teltan per-
mannolle. Vielä pitkälläänkin olles-
saan koetti Vasja sopertaa: Niin, me
olemme marttyyrejä, meidän nimem-
me tulevat e - elämän k-i-r-j-a-a-n!

Raskas uni valtasi heidät molem-
mat.
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päätti kuitenkin vie-
lä kerran yrittää.
Syntyi seuraavan-
Iainen keskustelu:

- Herra kaptee-

- svv -?
- l{sy72 kaptee-

ni, vaimoni on syn-
nyttänyt kaksoset ja
pitäisi päästä katso-
maan kumpiko niis-
tä pidetään.

- Saatte loman,
kuului lyhyt vas-
taus.

Kauko Koivula,
Hämeenlinna

Kenraali Paul Mar-
tin Wetzerille
(1868-1954, 2.D:n
komentaja l92l-
1925) esiteltiin Vii-
purin linnassa uutta
sotaväen voimiste-
luohjelmaa, josta
käytettiin nimeä
primitiivinen voi-
mistelu. Ajatus oli
suurin piirtein sama
kuin nykyisessä
muokkaus- ja ver-
ryttelyvoimistelus-
sa.

o

Persoonallisuuksia ni' pitäisi saada ko-
tiloma.

Ilomantsissa eli ia vai-
kutti vielä 1930-luvulla
Kalevalan urhojen
myöhäissyntyinen jäl-
keläinen, taitavana erä-
miehenä ia tarkkakäti-
senä metsästäjänä tun-
nettu Fjodor Maksi-
mainen, jota vierailevat
metsämiehet käyttivät
oppi-isänään. Myös lä-
hitienoolle sijoitetut ra-
jajääkärit kävivät tä-
män tästä ukkoa iutut-
tamassa.

Kerran muuan raia-
vääpeli tahtoi puoles-
taan valistaa Fjodoria
selittämällä hänelle, et-
tei luodin rata ole suo-
ra, vaan tekee ilmassa
kaaren. Mutta ukko oli
toista mieltä. Vuoren-
varmana hän selitti:

- A, kun mie am-
mun, niin suoraan mä-
nöö!

o

Kapteeni Sotisaari
oli kovin kitsas
myöntämään lomia
alaisilleen talviso-
dan rintamaoloissa.
Bräs reserviläinen



Esittelijä ei osan-
nut riittävän hyvin
selvittää kenraalil-
leen uuden järjestel-
män perusajatusta,
jolloin Wetzer il-
moitti menevänsä
Neitsytniemen ken-
tälle katsomaan,
miten joukot har-
joittelevat kyseistä
voimistelua.

Kentällä oli par-
haillaan luutnantti
Lauri Harvilapatte-
reineen suuntaus-
harjoituksessa, joka
kenraalin saapuessa
keskeytyi. Otet-
tuaan vastaan ilmoi-
tuksen Wetzer antoi
käskyn:

- Näyttä minul-
le se apokryfinen
voimistelu!

Harvila arvasi,
mistä oli kysymys,
ja järjesti miehensä
esittämään voimis-
telua.' Wetzer katseli
esitystä muutaman
minuutin ajan aivan
äänettömänä ja lau-
sahti sitten:

- On huono! Pa-
rempi kun sinä äk-
seeraa
kanssa.

tykkien

KESAKIRJOJA
ARVOTEOKSEN
TOINEN OSA
Sotatieteen laitos: Talviso-
dan historia 2, WSOY, Por-
voo 197E, 327 suurikokoista
sivua, runsaasti autenttisia
valokuvia ia hyviä piirrok-
sia.
Jo aikaisemmin lehdessämme
esitellyn arvokkaan historia-
teoksen toinen osa pitää sisäl-
lään Karjalan kannaksen tais-
telut YH:n alusta aina vetäy-
tymiseen uudella rajalle. Tar-
kan historiankirjoituksen
ohella ovat kirjan parasta antia
erinomaiset piirrokset, joista
jokainen Kannaksella taistel-
lut varmaankin löytää oman
porukkansa naapureineen.

Teokseen sisältyy myös
sarja erillisartikkeleita, joista
kiinnostavimmat koskevat
panssarintorjunnan vaikeuk-
sia, kiintopalloja ja Puna-ar-
meijan toimintaa Helge Sep-
pälän lyhyesti esittelemänä.
Varsinaista historiankirjoitus-
ta elävöittävät myös otteet
asianomaisten yksiköiden so-
tapäiväkirjoista ja komenta-
jien paikan päällä laatimista
taistelukertomuksista. - Joka
suhteessa täysipainoinen arvo-
teos kuuluu jokaisen kansam-
me kohtalonvuosien historiaa
harrastavan kirjastoon. E.

SOTASOKEIDEN
AVUKSI
Sampo Ahto: Keski- ja Poh-
iois-Suomen rauniolinnat,
Sotasokeat ry, Helsinki
1978, 127 tekstisivua, run-
saasti valokuvia ia piirrok-
sia.
Sotasokeiden tämänvuotisessa
kevätjulkaisussa käsitellään
neljän rauniolinnan - Oulun
linnan, Kajaanin linnan,
Korsholman ja Brahelinnan

- historiaa, rakennetta ja en-
tisöintivaiheita. Kirjoittaja on

asiantuntevasti valottanut
yleistä historiallista taustaa,
joka teki kunkin linnajättiläi-
sen rakentamisen tarpeellisek-
si, niiden vaiheita niin sodan
kuin rauhan vuosina ja linnoi-
hin liittyvien tunnettujen hen-
kilöiden kohtaloita. Elävästi
kirjoitettu kirjanen on näin ol-
len Oulun, Kajaanin, Vaasan
ja Ristiinan seutujen asukkail-
le erityisen kiinnostavaa koti-
seudun historiaa, mutta hyvin
esitettyä asiatietoa myös muil-
le maamme historian harrasta-
jille. E.

REHELLISTÄ
KERRONTAA
Stefan Olivier: Sotilaan tie,
Gummerus, Jyväskylä 1977,
288 sivua, suomennos: Olli
Suomlnen.
Vaativatkin mitat täyttävä
saksalainen kirjailija kuvaa
koruttomasti ja rehellisesti,
mutta juuri siksi vaikuttavasti
nuoren saksalaisen upseerin
kohtaloita toisen maailmanso-
dan kurimuksessa. Nuori luut-
nantti aloittaa sotansa paraati-
marssin luonteisella Ranskan
sotaretkellä vuonna 1940, jat-
kaa komppanian päällikkönä
ja pataljoonan komentajana
itärintamalla ja päätyy patal-
joonan komentajaksi Rans-
kaan, jossa joutuu vangiksi
syksyn 1944 rajuissa torjunta-
taisteluissa.

Kirjan päiihenkilö on päte-
vä ja velvollisuudentuntoinen
upseeri, joka saa asiat kun-
toon vaikeissakin paikoissa.
Hän tekee aina parhaansa,
mutta ei koskaan tavoittele
sankaruutta. Hän tuntee sy-
västi velvollisuutensa maa-
taan, mutta ennen kaikkea
alaisiaan kohtaan, joiden hy-
viiksi hän yrittää tehdä kaiken
voitavansa.

Kirjan venäläiset, ranska-
Iaiset ja englantilaiset, niin so-
tilaat kuin siviilitkin, ovat sa-

moin kuin saksalaisetkin ta-
vallisia ihmisiä sodan kau-
heuksien keskellä. Heidän in-
himillisiä kohtaloitaan seuraa
mielellään.

Suomentaja on tehnyt hy-
vää työtä, vaikka ei olekaan
voinut välttää kaikkia saksa-
laisen sotilassanaston teknisiä
kompastuskiviä. J.

VERINEN
KOMMANDO.
HYöKKÄyS
John Harris: El Alameinista
länteen, Karisto, Hämeen-
linna 1977,375 sivua, kart-
tapiirros.
Kirja kertoo loka-marras-
kuun vaihteessa 1942 Pohjois-
Afrikassa Rommelin joukko-
jen huoltoyhteyksiä vastaan
suoritetusta paikallisesta
hyökkäyksestä, jossa britit
kärsivät huomattavia tappioi-
ta, mutta saavuttivat myös
menestystä.

Tahatonta huumoria on tul-
lut mukaan, kun sivulla 28
saksalaisena yksikkönä on
mainittu mm. Liebstandarte
Ado$ Hitler, Walfen SS -eipä ihme, jos Hitlerin poikia
nyt löytyy aina Ranskaa myö-
ten!

, J.

SAKSALAISTEN
KOHTALON.
KAUPUNKI
Heinz G. Konsalik: Stalin-
gradin uhrit, Karisto, Hä-
meenlinna 197E, 355 sivua.
Ei ole ihme, että lähes
300.000 6.Armeijan soturia
niellyt Stalingrad yhä kiehtoo
saksalaisia kirjoittajia. Konsa-
lik kuvaa Pauluksen armeijan
tuhoa elävän dramaattisesti ja
aidoin rintamasoturin äänen-
painoin - 

jos jättää muuta-
mat virheet ja liioittelut
omaan arvoonsa. Tuskinpa
esimerkiksi venäläinen partio
voi miesten heittämillä kasa-
panoksilla pirstoa palasiksi
ampuvan saksalaisen patterin
tykkejä - en ole myöskään
sattunut näkemään niin suurta
kranaattikuoppaa, että siihen
olisi voitu pinota ruumiita yh-
teentoista kerrokseen.

Romantiikan panos on kir-
jassa vahva: venäläinen ja
saksalainen kenttäsairaala
työskentelevät merkillisellä
tavalla yksissä leivissä, ylilää-
käreistä tulee sydänystäviä ja
alilääkäreistä lemmenpari.
Jospa se sota olisikin ollut
näin humanitääristä!

J.
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Kerää Kansa taisteli-
miehet kertouat-
lehtesi uahuaan
uuosikeilal«ansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lu kijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järiessksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli-

maksaa uain 16 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 7 mk/ 1 kpl, useammat
11 mk)
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KanSa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot

TILAUSKORTTI
Haluan keråtå Kansa talstell -lehdlstäni atnuflaa-
tulsen lukupaketln.
Tllaan Kansa talstell -vuoelkertakanslon hlntaan
16 mk (+ postltus- la käsittelykulut 7 mk/l kpl,
uroammat tl mk) (K 510 K 511)
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Terveiset vain Petroskoista
tälläkin palstalla 

- 
parempa-

na pitivät kuin viime kerralla.
Oli komeaa nähdä kaduilla

ja myymälöissä harmaantu-
neiden veteraanien kulkevan
kunniamerkkinauhat rinnassa
ja nuorison osoittavan heille
kunnioitustaan. Näinhän sen
asian pitäisi olla meilläkin 

-ei kai kukaan lähtenyt solaan
taistellakseen jotakin vastaan
vaan tämän yhteisen 

- 
ja sit-

tenkin aika hyvän 
- 

isän-
maan puolesta. Meillä ovat
kaikennäköiset pyrkyrit pääs-
seet sekoittarnaan vallanpitä-
jien ajatukset siinä määrin, et-
tä sotainvalidien vanhuus on
turvattava vapaaehtoisilla ke-
räyksillä, veteraanien eläkkeet
ovat minimaaliset ja sodissa
kaikkensa alttiiksi antaneita
miehiä ja naisia saadaan va-
paasti halventaa "mitäs sinne
menitte" -tyyliin. Sietäisi
useampienkin mennä käy-
mään vaikkapa vain [-eningra-
dissa ja sitten py'sähtyä vähän
miettimään asioita.

O

Neuvosto-Karjala kertoo.
kuinka Punaiset Äänislärt'e-
läiset -sissiosaston veteraanit
kokoontuivat Mujejärvellä.
"Oli syleilyjä, muisteltiin
menneitä. Kaliningradista
saapunut partisaaniosaston en-
tinen komentaja Ivan Jakovle-
vitsh Kravtshenko ei ollut tun-
tea useita taistelutovereitaan.
Olihan kulunut vuosikymme-
niä kun erottiin. Mutta Viktor
Konstantinovin hän tunsi heti.
Ja Viktor syöksyikin syleile-
mään komentajaansa. Liikut-
tuneina he astuivat syrjään
joukosta ja juttelivat pitkään.
Kuulin Konstantinovin sanat:

- 
Kiitos, isä, että pelastit

minut... "

Onegan traktoritehtaan
nuorisoliittolaiset ovat pystyt-
täneet näille sisseille muisro-
merkin Kotshkoman-Repo-
Ian tienristevkseen.

o

Kesäkuussa vieraili maassam-
me ensi kerran toisen maail-
mansodan veteraaneja Unka-
rista Rintamamiesveteraanien
liiton kutsumina. Oleskelu
Suomessa kesti viikon verran
ja monipuoliseen ohjelmaan
sisältf i mm. minisreritason
vastaanotto.

Kuten muistettaneen joutui
veljeskansamme Unkari Suo-
men tavoin kahden suurvallan
puristukseen ja taisteli ensin
Neuvostoliittoa ja sitten Sak-
saa vastaan.

Yhtel den syntyminen tällä-
kin sektorilla on hyvä asia.

o

Terijoki-seura järjestää enti-
sen Kannaksen, erityisesti en-
tisen Terijoen ja sen vaikutus-
piiriin kuuluneiden alueiden
elänrään liittyneiden perinne-
ja muistitietojen sekä elämys-
ten tallentamiseksi kirjoitus-
kilpailun. Tarkempia tietoja
saa seuralta. j«rnka osoite on
Kanneltie 6 D 39. 00420 Hel-
sinki 42, puh. l7l 4411219.

o

[-ehtemme vanhoista nume-
roisla on jatkuvasti kova ky-
sy'ntä emmekä juuri voi auttaa
asiassa. Tällä kertaa pyytävät
lukijoiden apua seuraavat leh-
lemme ystävät.

I-ääninneuvos Vilho Haata-
jalta, osoite Valtakatu 4l B,
96200 Rovaniemi 20. puhelin
9l-12 l0l, puuttuvat kokoel-
masta vuoden l9-57:n numerot
1-4 ja vuoden 1958:n nume-
ro 9. Varmaankin . joku voi
auttaa.

Konsuli Thure Martinsenin
kokoelma on myös vajaa,
pur,rttuvat vuoden 1957:n nu-
merot l. 2 ja 4, vuoden
1958:n numerot 6 ja 7 sekä
vuoden 1960:n nulnero 6.
Martinsenin osoite on Teh-
taankatu 6 A, 00140 Helsinki
14, puhelin 657 522. Ehkäpä
puuttuvat lehdet löytyvät.
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- Jaksoipas tulla
etulinjaan komento-
paikan mies! sanoi
sotamies Pesonen,
kun ventissä kurkon
ysin takaa pihisti.

Täällä puhuu
se mies, jolla on pat-
ti poskessa, sanoi
sotamies Korhonen,
kun JSp:lle soitti.

Niin on kuin
työhevosen jalka,
sanoi sotamies Tik-
kanen kun kaverin-
sa Jussilan karvais-
ta säärtä korsun la-
verilla katseli.

Panssarijääkäri 1944

lc5

Pääministe r Sor
ohella on kab. ;, ,".
Klaus Waris valta-
kunnan ärkeimpiä
vaikuttajia, viime-
mainittu erityisesti
talouselämän tunte-
muksensa perusteel-
Ia. Vaikka yhteistä
neuvoteltavaa olisi
kaikkein korkeim-
mallakin tasolla, ei
näitä herroja kui-
tenkaan voida kut-
sua yhteiseen sau-
nailtaan Tamminie-
meen.

Ja miksi ei?
Kun variksella on

kuulemma tapana
syödä sorsan mu-
nat...

Lääkäri tiedusteli
vastaanotolle tul-
Ieen soturin yksik-
köä.

Soittokunta,
herra kapteeni, oli
vastaus.

- Aivan, senhän
näkee jo huulista-
kin, totesi nuori Idä-
käri. - Mitäs inst-
rumenttia te soitat-
te?

Patarumpua,
herra kapteeni.

LUUTNANTTI HAR.
JANTEEN TALOU.
DELLINEN ASEMA
HORJUU. Hän tuli va-
romattomuudessaan lu-
vanneeksi 5 markkaa
metriltä jokaiselle, joka
nousee puuhun takape-
rin, jalat edellä. Anka-
ra harjoittelu on tuki-
kohdassa käynnissä ja
ainakin alikersantti
Saarijärvi on jo esittä-
nyt laskun maksetta-
vaksi.

Tyrjän lehti 1943
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Neva 2:n korsussa oli
ahdasta. Rauhallisuu-
destaan tunnettu 1.K:n
sotamies Janne Säisä
muisteli:

- Niin oltiin kuin sil-

lit tynnyrissö! Minäkin
vedin yhtenö aamuna
kolmet saappaat jalkaan

- 
ja aina vain olin avo-

jaloin!
Tyrjän lehti 1943

J. iäo.p[ or,el' ol^hok,.,u, lAln'en,
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