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Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous pohtii eri§isistunnossaan aseriisuntaa
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nykyään yhä kiihtyvään Aika saattaa olla vähissä. on poliittisen vastustajan
asevarusteluun enemmän Rauhasta ja aseriisun- riisuminen aseista. Mikä-
kuin miljardi Yhdysval- nasta puhutaan poliitti- li muunlaisia rauhanjär-
tain dollaria päivässä. sella ja diplomaattitasolla jestöjä esiintyy, pyrkivät
Summa on järkyttävä. enemmän kuin koskaan ne näivettymään talou-
Tilanteen tekee entistä- ennen. Vuodesta 1899 dellisen tuen puutteessa
kin lohduttomammaksi jatkuneet aseistariisunta- - kukapas niitä tukisi.
se, että suurimpien ase- neuvottelut, jotka ikäväs- Mitä sitten olisi tehtä-
mahtien Neuvostoliiton ti keskeytyivät vain mo- vä katastrofin välttämi-
ja Yhdysvaltain ohella lernpien maailmansotien seksi?
myös jopa kaikkein köy- ajaksi, takaavat toimeen- Pienet maat tuskin v«ri-

himpien kehitysmaiden tulon ja viihtyisän seu- vat tehdä kovinkaan pal-
diktaattorit useasli uhraa- raelämän lukemattomille jon. Enintään ne voivat
vat asevarusteluun nekin diplomaattiperheille. Tu- yrittää edistää vapaata
varat, jotka tarvittaisiin lokset erinimisistä konfe- tiedon kulkua suurvalto-
lasten pelastamiseen näl- rensseista ovat kuitenkin jen rajojen yli, jotta kan-
käkuolemalta. jääneet enintään muodol- sat voisivat tutustua toi-

Suurin vaara ei kuiten- lisiksi ja nykyisin niitä siinsa ja nähdä, että po-
kaan piile siinä, että arvostavat enää vain po- liittinen vastustaiakin on
kaikki liikenevät varat liitikot ja diplomaatit itse vain normaali inhimilli-
uhrataan tuotteisiin, jot- 

- kuka nyt väheksyisi nen olento. Tavallisen
ka eivät millään tavoin omaa leipäpuutaan. pienen ihmisen on tajut-
paranna ihmisten elin- Toisen rauhan ja ase- tava nykyisen "kehityk-
mahdollisuuksia maapal- riisunnan foorumin muo- sen" mielettömyys ja esi-
lolla. Pahinta on, että hil- dostavat suurvaltojen tettävä eriävä mielipi-
litön kilpavarustelu mitä propagandakoneistot nii- teensä. Muuta keinoa ei
suurimmalla todennäköi- tä eri maissa palvelevine ole. tr
syydellä kerran päänyy poliittisluonteisine rau-
siihen mihin se aina en- hanliikkeineen. Tämän
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ARVO ALANNE

Eliimöii eiviit ole
ne päivöt, jotka
ovat

,"*?åi'u';, TKrtai anlvaan
ka

NÄTN ASIAT
YLEISESTI
KEHrrryrvÄr
- Propagandatoiminnan or-
ganisoimiseksi mahdollisessa
sodassa järjestettiin Puolus-
tusvoimien sanomakeskuksen
toimesta kertausharjoituksia
vuodesta 1937 lähtien tiedo-
tus- ja mainosalalta rekrytoi-
duille henkilöille.

- Syksyllä 1939 perustet-
tiin valtioneuvostoon tiedotus-
keskus ja Päämajan yhteyteen
sensuuritoimisto sekä propa-
gandaosasto heti sodan sytyt-
ryä.

- Joulukuun lopulla 1940
marsalkka Mannerheim kutsui
pääesikunnan sanomatoimis-
ton päälliköksi sosialidemo-

kraattisen puolueen järjestö-
sihteerin kapteeni Kalle Leh-
muksen ja antoi hänelle val-
tuudet puolustuslaitoksen tie-
dotustoiminnan uutta järjeste-
lyä varten.

Vuoden l94l alussa
Lehmus jätti muistion sodan-
aikaisen tiedotustoiminnan
järjestelystä.

- Pääesikunnassa lyötiin
kevään kuluessa lukkoon
suunnitelmat tiedotustoimin-
nan organisatiosta lrhmuksen
muistion pohjalta.

- Huhtikuuhun tultaessa
Lehmus sai valmiiksi suunni-
telmat päämajan tiedotusosas-
ton ja sen alaisten tiedotus-
komppanioiden perustamises-
ta.

- Tasavallan presidentin
määrättyä keiäkuussa ylimää-

räiset harjoitukset alkaviksi
annettiin Päämajan perusta-
miskäsky 17.6.1941 . Sen ko-
koonpano oli tosin vahvistettu
jo huhtikuussa. Kapteeni Kal-
le Lehmuksen suunnittelema
ja johtama päämajan tiedotus-
osasto liitettiin päämajan yh-
teyteen sen yhtenä osastona
komentoesikunnan päällikön
alaisuuteen.

I8.6. l94l perustettiin
Vilppulan asemakylässä ar-
meijakuntiin ja joihinkin mui-
hin suurempiin yhtymiin sijoi-
tettavaksi siinä vaiheessa yh-
deksän tiedotuskomppaniaa.

JA OMALTA
OSALTANI

- Lokakuussa 1938 olin kut-
suttuna Puolustusministeriön

I

0s0 assa
O Tiedotusyksiköt muodostivat
jatkosodassamme aselajin siinä kuin
muutkin. Henkisen sodankäynnin
rintamilla niillä oli kolme
päätehtävää: oikeiden tietojen
välittäminen rintamien tapahtumista
kotiseudulle ja ulkomaille, viholliseen
kohdistuva propaganda sekä omien
joukkojen valistus- ja
viihdytystoiminta.
O Tunnettu tiedotuskomppanian
pääIlikkö ja Päämaian tiedotusmies
Arvo Alanne kertoo alkavassa
sariassamme kokemuksistaan niin
korkeimmissa portaissa kuin myös
kentällä, jossa työskentely oli usein
palion monivivahteisempaa kuin
"herrat" Mikkelissä arvasivatkaan.
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Herrat takikoivat. Vasemnlalla kenraalimaluri Siilasvuo, maluri Veikko
Pesonius, kenraalieversti von Falkenhorst ia eversti Heikki Schreck
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VILPPULASTA
SIIS
ALOI'TETTIIN
Kesäkuurr ltl. päiväksi l94l
rrrinäkin nronen ntuun kera il-
nrestyin konrennuksesla Vilp-
pulan asemakylään. Tapasin-
kin siellä monta vanhaa tutta-
vaa vnosien varrelta. Samana
päivänä rrreille illnoite ltiin tul-
leenrnre liitenäviksi tiedotus-
konrppanioihin.

Tällöin perustettiin yhdek-
sän tiedoluskonrppaniaa. Mi-
nut nräärättiin 5.'fiedotus-
kornppanian päälliköksi V Ar-
rrrciiukuntaan lkerrraalinrajuri
I{ j. Siilasvuon) eli siihen,
rrrissä Pal'"clin jo valislustoi-
nriston csirrtiehcnä.

Kirjassaan l-K-nriehet jal-
kosrrclassa loleaa 'l'ouko Per-
År,. ettii Piirirrra.ian 'I icdotus-
()sast()n päiillikkö Kalle Leh-
nrus nirnitti kornppaniarr päiil-
liköiksi ylccrrsri scllaisil rnie-
hiä. jotkl lrin itsc tunsi ja joi-
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"/pääl-Päämalan Tiedotusosaston
likkö maluri K.A. Lehmus

tiedotushenkilöstön kertaus-
harjoituksiin Helsingissä.

- Lokakuun l6:na 1939
sain kutsun ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin Pohjois-Poh-
janmaan sotilasläänin Ouluun
perustamaan 9.Divisioonaan.
Sen komentaja eversti Hjtrl-
mar Siilasvuc, nlääräsi minut
divisioonan määrär'ahvuuk-
siin liitetyn valistustoimiston.
päälliköksi.

- Talvisodan toimin valis-
tusupseerina Taipaleella
eversti Aarne Blickin joukois-
sa ja Lapissa kenraalimajuri
K. M. Walleniuksen johta-
massa Lapin Rlhmän Esikun-
nassa.

- Vasta 14.l l. 1940 päät-
tyi palveluni "ylimäär.harjoi-
tuksissa ja liikekannallepan-
nuissa joukoissa". Seuraava-
na päivänä sain nimitl'ksen V
AKE:ssa (kenraalimajuri Hj.
Siilasvuon) valistusupseeriksi
ylemmän palkkausluokan
luutnantin vakanssilla.

- 18.6.1941 sain Vilppu-
lassa määräyksen 5.Tiedotus-
komppanian päälliköksi,
23.5.1942 Päämajan Tiedo-
tusosaston toimistoupseeriksi,
7 .9.1942 l.Ttus.K:n komppa-
nian päälliköksi, 20.9.1944
Päämajan Ttus.osaston toi-
mistoupseeriksi, 12.11.1944
2.lkan toimistoupseeriksi
Puolustusvoimien Pääesikun-
nassa ja lopulta 6.12.1945
sain eron "omasta pyynnöstä"
2.lkan toimistoupseerin toi-
mesta Pv.PE:ssa.

- Niin oli minullakin, sa-
nomalehtimieheksi kouliintu-
neella, päättynyt yli 6 vuotta
kestänyt palvelukseni puolus-
tusvoimissa.
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Kenraali Siilasvuo rentouluu
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den taitoon ja'kykyyn hän
näin ollen uskoi voivansa
luottaa. Tiedotuskomppanioi-
den päälliköt olivat yleensä
ammatiltaan joko lehtimiehiä
tai sitten akateemisissa amma-
teissa toimineita. Kaikki oli-
vat myös olleet alan kertaus-
harjoituksissa.

Perko jatkaa: "Tiedotus-
komppanioiden päälliköiden
kotipaikkojen tarkastelu osoit-
taa, että he vain poikkeusta-
pauksissa olivat kotoisin
muualta kuin Helsingistä.
Pääkaupunkikeskeisyys oli
heidän kohdallaan vieläkin
selvempi kuin koko kirjeen-
vaihtajajoukon osalta. Tässä
ilmeisesti khmuksen henki-
lökohtaiset suhteet vaikuttivat
selvimmin, sillä esim. kaikki
sodan alkukuukausien päälli-
köt 2.Tiedotuskomppanian
lahtelaista päätoimittajaa,
kapteeni Eero Salovuorta ja
5.Tiedotuskomppanian oulu-
laista toimittajaa, luutnantti
Arvo' Alannetta lukuunotta-
matta olivat kotoisin Helsin-
gistä." (Tietenkin se oli sattu-
ma, että Salovuori ja Alanne
olivat Salpausselän ja Ounas-
vaaran monivuotiset radiose-
lostajat.)

Eräässä viitteessä Perko to-
teaa lisäksi: "5.TtusK toimi
kenr.maj. Hjalmar Siilasvuon
III AK:n alueella, joten Poh-
jiris-Suomen olosuhteiden
tuntemus lienee tuonut toimit-
taja Arvo Alanteelle päällik-
kyyden." Saanen vaatimatto-
masti omasta puolestani tode-
ta, että eiköhän tämä johtunut
siitä, että olin jo valmiiksi Sii-
lasvuon porukassa.

VINOILIVAT
pÄÄua,.l.lN
MIEHILLE
Vilppulassa sain jo suurim-
man osan komppanian vah-
vuudesta mukaani, myös puo-
lenkymmentä henkilöautoa,
joiden huonosta kunnosta
meille sitten vähemmän mu-
kavissa maastoissa vinoiltiin
jopa vallan korkeallakin tasol-
la: "Siinäpä Päämajan poruk-
ka yrittää, voi, voi!" Me
saimme kuitenkin saman tien
käskyn lähteä kiireen vilkkaa
Oulua kohti, muun porukan

302

SP*

;..§,.

ffir,.*:l*I
;{

jäädessä vielä paikan päälle
kuulemaan lähempiä ohjeita ja
tehtäväkartoituksia. Näin me
jäimme lähes kaikesta infor-
maatiosta paitsi. Meitä lohdu-
teltiin, että vaikka sota ei kes-
täisikään kovin pitkää aikaa,
ehtisimme kuitenkin saada in-
formointia ehdittyämme toi-
mipaikoillemme.

Ja tuskinpa olimme pääs-
seet mukaan sotatoimiin, kun
saimme luettavaksemme Pää-
majan Tiedotusosaston ensim-
malsen ohjekäskyn
23.6.1941. Siinä määriteltiin
tiedotuskomppanioiden tehtä-
viksi "elävöittää ja kertoa rin-
tamantakaiselle väestölle kir-
joitusten, valokuvien ja eloku-
vien avulla kenttäarmeijan toi-
mintaa etulinjataisteluista ja

J-t

lepohetkistä huoltomuodostel-
mien ym. toimintaan saakka
sekä saada koko kansa eläyty-
mään armeijan taistelutoimin-
taan päivittäin ja siten terästä-
mään kansan voitontahtoa;
hankkia sopivaa propaganda-
aineistoa rintamaoloista ulko-
maille levitettäväksi; suorittaa
viholliseen kohdistuvaa pro-
pagandaa rintamalinjan välit-
tömässä läheisyydessä; huo-
lehtia omien joukkojen viih-
dytystoiminnasta mm. eloku-
vaesitysten antamisesta ja rin-
tamalehtien toimittamisesta,
sanoma- ja aikakausilehtien
levittämisestä armeijakunnan
joukoille; järjestää rintamalle
lähetettyjen ulkomaalaisten
sanomalehtimiesten opastus-
ta. "

pÄÄua.JAN
TIEDOTUS.
OSASTON
RAKENNE JA
HEIJASTUMISET
JOUKKOIHIN
Tässä vaiheessa lienee paikal-
laan esitellä Päiimajan Tiedo-
tusosaston rakenne ja organi-
saatio, mikä eri tavoin heijas-
tui joukkoihin sekä myöntei-
senä että osin jopa kielteisenä-
kin.

Lainaan sanatarkasti Touko
Perkoa hänen esitellessään
Tiedotusosaston eri toimisto-
ja:

- Ttus I "johtaa ja valvoo
tiedotuskomppanioiden toi-
mintaa, tarkastaa TK-kuvauk-
set ennen niiden julkaisemis-

/ S.TtusK:n mie-
t hiä, vasemmalta

Veli Siikala, Erk-
ki Tiesmaa, Sa-
kari Vapaasalo,
Arvo Alanne,
Masa Latvala ia
vänrikki, jonka
nimi on valitetta-
vasti unohtunut

ta, valvoo sotilaallisten asioi-
den käsittelyä lehdistössä ja
yleisradiossa ja saattaa julki-
suuteen Päämajan tiedotukset
sekä huolehtii koti- ja ulko-
maisten sanomalehtimiesten
sekä radioselostajien ja mui-
den niihin verrattavien rinta-
mamatkoista ja käynneistä so-
tilaallisissa laitoksissa. "

- Ttus 2 "johtaa ja valvoo
puolustusvoimiin kohdistuvaa
valistus- ja viihdytystoimintaa
yhteistoiminnassa erinäisten
vapaaehtoisten järjestöjen
kanssa. "

- Ttus 3 hoitaa "puolustus-
voimien vihollisen vastaisen
propagandan laatimalla lento-
lehtiset ja esittämällä niiden
levitystavat, valvomalla kaiu-
tinautojen toimintaa ja laati-
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malla kuulutusmateriaalin se-
kä johtaen venäjänkieliset ra-
diolähetykset. "
- Ttus. 4 "johtaa ja valvoo
kenttäpostin sekä takaisin val-
latulta ja Itä-Karjalan valla-
tuilta alueilta tulevan ja sinne
menevän postin tarkastusta ja
seuraa tarkastuksessa tehtyjen
havaintojen perusteella mie-
lialojen kehitystä joukoissa ja
kotiseudulla. Toimisto tarkas-
taa myös sotatoimia ja puolus-
tusvoimia koskevat kirjoituk-
set ja antaa lausuntoja talvi- ja
nykyistä sotaa käsittelevistä
teoksista sekä seuraa julkaisu-
tarkastuksen toimintaa. "
Ttus l:n alaisuuteen siis kuu-
luivat sen alaisina välittömästi
sotatoimiyhtymiin sijoirerur
tiedotuskomppaniat, Ttus 2:n
alaisuuteen, mutta asianomai-

siin yhtymiin kuuluvina valis-
tusupseeristo ja Ttus 3:een vi-
hollisvastainen propaganda,
mikä taas kuului tiedotus-
komppanioiden toimialaan.

Tämä kaksijakoisuus osoit-
tautui monin paikoin hanka-
laksi, riippuen tietenkin pai-
kallisista olosuhteista sekä
niin a.o. komentajista kuin
a.o. tiedotuskomppanioiden
päälliköistä. Minulle henkilö-
kohtaisesti tästä järjestelmästä
oli sekä haittaa että etua, kun
samalla toimin AK:n komen-
tajan alaisena valistusupseeri-
na ja PM:n alaisena tk-pääl-
Iikkönä.

Ilmeistä, jopa varmaakin
on. että joukkoihin. myös
ylempään päällystöön, ei oltu
informoitu koko tk-järjestel-
mää. Tästä johtuen eivät toi-

mintamahdollisuudet olleet
yleisesti ottaen ainakaan aluk-
si häävit.

Ymmärrettävästi eriasteiset
komentajat eivät pitäneet sii-
tä, että heidän alueelleen il-
mestyi tällaisia heidän alai-
suudestaan riippumattomia
poppoita tai yksilöitä. Jou-
koissa taas katsottiin sekä kir-
jeenvaihtajia että kuvaajia pit-
kään ja vähän halveksienkin
mm. siitä syystä, että osa
näistä oli sotilasvirkamiehiä
eli ns. "koiraslottia". Tämä
oli kuitenkin tarpeen niiden
osalta. joilla ei ollut upseeriar-
voa, mutta kuitenkin joutuivat
tunkeutumaan "herrojen"
joukkoon.

Useissa tapauksissa myös
tk-miehet, joskus komppa-
nianpäälliköstäkin lähtien, se-

kä komentoportaissa että jou-
koissa liikkuessaan "kuvitteli-
vat itsestään ja asemastaan lii-
koja". Näin he vaikeuttivat
oman aselajinsa sopeutumista
ja hyväksyntää.

s.TTUSK V (r[)
AK:N ALUEELLA
Täytyy todeta, että emme ol-
leet kovinkaan tervetulleita
mekään joukkoihin. Komen-
tajamme ei hänkään pitänyt
siitä, että olisin joutuva otta-
maan ohjeita ja käskyjä Pää-
majasta ja ennen kaikkea alis-
tamaan julkaistavan materiaa-
lin samaan paikkaan. Itsekin
taitavana kynänkäyttäjänä
kenraali Siilasvuo katsoi kyllä
osaavansa arvostella, mitä so-
pi julkaista ja mitä ei.

Porukkamme oli kuitenkin
heti alkuun erittäin käyttökel-
poinen ja sitä mukaa kuin täy-
dennystä pohjoisista miehistä
saatiin se alkoi saada koske-
tusta joukkoihin. Pientä säröä
oli aluksi saada aikaan se, että
komentaja määräsi komppa-
niaamme oman "hovivaloku-
vaajansa", Kaleva-lehden
Uuno Laukan, mutta Laukan
Uuno itse omalla vaatimatto-
malla olemuksellaan ja tove-
rillisuudellaan varsin pian so-
peutui muuhun joukkoon oi-
kein hyvin.

No, mehän pääsimme liik-
keelle tositoimiinkin aikai-
semmin kuin muut tk-porukat.

Kun raja ylitettiin 
- lau-

kaustakaan ampumatta tosin
kulki edellä TK-Uuno

Laukka, sitten komentaja ja
sopivasti hänen takanaan tk-
päällikkö ja tk-kirjeenvaihtaja
Sakari Vapaasalo.

Emme kuitenkaan saaneet
juttuja kuvineen niin nopeasti
julkisuuteen kuin olisi ollut
mahdollista ja niin kuin myös
komentajamme oli toivonut.
Tämä johtui lähinnä siilä
syystä, että tämä armeijakunta
oli alistettu saksalaisille ja että
komentajallamme oli jo talvi-
sodan mainehikkailta ajoilta
runsaasti kadehtijoita Pääma-
jassa.

Rohkenisin sanoa, että vä-
hin erin - vai uskaltaisiko
väittää: aika nopeasti - mei-
dät nimenomaan joukoissa hy-

s.
i:!

"7 t. rr"

S.TtusK:n eteentyönnetty komentopaikka Kiestingissä 26.8.41 taiteilija Väinö Tigerin kuvaamana
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hyökkäysvaiheessa AK:n joh-
toporrasta, mikä pysytteli niin
Iähellä eteneviä joukkoja kuin
suinkin.

BYROKRATIAA
Jatkossakin 'fK-juttujerume

julkistaminen venyi yleensä
luvattoman kauan, koska
kaikki aineisto, valokuvia
myöten, oli sieltäkin lähetettä-
vä TtusOsastolle, missä ne

tarkastettiin sekä vielä sensuu-
rissakin ja vasta sitten suori-
tettiin jakelu. Lehdistähän se

aikanaan riippui, mitä julkais-
tiin.

Rintamalehtemme saimme
toki toimittaa omin päin ja sii-
nä taisi tulla julkaistuksi usein
sellaistakin aineistoa, mikä
Mikkelissä syystä tai toisesta
tyssäsi. Minulla on sellainen
muistikuva, että oululaiset sa-
nomalehdetkin ennen pitkää
hoksasivat, että Pohjan Pojan
kautta saadaan "tuoreempaa"
lukijoille välitettäväksi. Em-
me me Pohjan Pojassa vaati-
neet edes alkulähteen mainit-
semista.

Se, että juttujemme julkai-
semiset viivästyivät ja tulivat
usein asussa, jotka eivät tyy-
dyttäneet meitä eivätkä var-
sinkaan korkeinta esimiestäni,
hankaloittivat asenraani ar-
rneijakunnassa. Kun Ttus-
Osastolla ja sensuurissa koh-
deltiin kovasti kaltoin lähettä-
miänrnre juttuja komcntajam-
me 50-vuotispäivän yrnpäril-
lä, oli mitta molemrnin puolin
täysi. Kiitos suoran 1'hteyden
Päänrajaan siirtymiseni, aluk-
si TtusOsastolle. järjestyi
erään "välienselvityksen" jäl-
keen yhden vuorokauden ku-
luessa.

JATKUU SEUR. NO:SSA
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Runoilila ja TK-mies Heikki Asunta oli myös maalari. Tässä Sohjanankoski Asunnan kuvaamana

trw:ffi
väksyttiin. Se johtui siitä, että
meillä oli pistää töihin muuta-
nria valiomiehiä. Sijoitinune-
kin kirjeenvaihlajia pysyväi-
sesti pataljoonaportaisiin,
nm. Veli Siikalan 

- 
Pohjo-

lan Sanomien päätoimittajan

- 
ja Niilo Hentolan 

- 
ny-

kyisen opetusneuvoksen-,
joista molemmista tuli kysei-
sistä pataljoonista aikanaan
sekä kunniamerkki- että ylen-
nysehdotukset. Sarnoin sijoi-
tinrme erääseen rykmcnltiin
Erkki 'I'iesmaan 

- 
jatkosodan

kuuluisirnlnan llubaduurin 
-,jota ao. rykmentti ei enää lut>

vuttanut meille takaisin. Sa-
moin kuului joukkoomme
myös loistava journalisti An-
tero Vartia.

Pohjan Poika 
- 

rintama-
lehtemnre 

- 
oli sekin saanut

taitavan toimituskunnan, jo-
hon liittyi myös Jouko Paavo-
la, joka "olo. " sai hoitaa
myös Oulun I'eatterin johta-
juutta ja siten ylläpitää teatte-
rin sodan aikana merkiltävää
toiminlaa. Taiteilijaveljemme
Viiinö Tiger 1a Heikki Asunta
eivät hekään viihtyneet esi-
kuntaportaiss a v aan hakeutui-
vat mieluimmin joukkoihin.

Komppaniamrne sikaripor-
ras 

- 
niin kuin nykyisin sa-

nottaisiin 
- 

sai sekin seurata Trubaduuri Erkki Tiesmaa kitaroineen ja kvartetteineen
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KIVENN N
Kirkkomäen
vcrllcrus
kesällälg4f,l

O Viipurin valtauksen aikoihin
elokuun lopulla 1941 venäläisten
puolustus Karjalan kannaksella
romahti ia urhoollisesti taistellut
vihollinen joutui monin paikoin
toivottomien tilanteiden eteen.
O Pajarin lS.Divisioonan hyökkäys
Kivennavan suuntaan eteni nopeasti
ja verraten helposti. Itse kirkonkylän
hallitsevat maastonkohdat saatiin
hyväIlä onnella haltuun melkein
ilmaiseksi.
O Tilanteen avain oli nyt
Jalkaväkirykmentti 6:n II
Pataljoonan Taisteluosasto Hurmeen
käsissä ja saarretun vihollisosaston
epätoivoinen murtautumisyritys johti
hirvittävään verilöylyyn.

ERKKI HOLKERI

Venäläisten puolustuksen
murruttua Salmenkaitajoella
25.8.1941 alkoivat tapahtu-
mat täällä kehittyä nopeasti:
26.-27.8. vallattiin Kyyrölä
ja sen valtaamiseen osallistu-
nut JR6 (komentaja eversti
Ekman) sai 28.8. vasten yöllä
18.DE:stä käskyn jatkaa ete-
nemistä Suulajärven itäpuolit-
se Liikolan-Haukijärven ta-
salle, josta edelleen osilla voi-
mista Onkamonkankaan yli
itään Kivennavan suuntaan.

Käskyn ensimmäinen osa
toteutettiin vielä saman päivän
kuluessa rykmentin II P:n saa-
vuttaessa Mustalammen ta-
san, jossa se majoittui.

Aamuyöllä 29.8. rykmentin
komentaja antoi käskyn hyök-
käyksen jatkamisesta. Ryk-
mentin ensimmäisenä tavoit-
teena oli Kivennavan lounais-
puolella sijaitsevan Konnun
kylän valtaaminen.

Tavoitteeseen oli linnuntie-
tä matkaa noin 15 km. Maas-
roitse, karttaan merkittyjä pie-
niä polkuja noudatellen, joita
ainakin etenemisen akuvai-
heissa aiottiin käynää, matkaa
tuli noin 20 km. Etenemisuran
tiedustelivat ja viitoittivat en-
s immäisenä matkaan lähteneet
rykmentin ja III P:n jääkäri-
joukkueet. Seuraavana oli ete-
nemisryhmityksessä Vahven-
nettu II P, jonka ensimmäiset
osat lähtivät liikkeelle kello
7.30.

HYOKKAYS
r,ÄHrBB
LIIKKEELLE
Etenemisura oli paikoitellen
tavattoman kehnokuntoinen.
Oli onni, että pataljoonan vah-
vennuksiin kuului mm. pio-
neerijoukkue, sillä sen työvä-
Iineitä ja työpanosta totisesti
tarvittiin uran raivaamisessa
taistelukuormastolle kulkukel-
poiseksi. Varsinaisen raivaus-
työn lisäksi, johon tietysti
muutkin joukot osallistuivat,
oli tehtävä lukematon määrä
siltarumpuja ja ainakin yksi
isompikin silta, Onkamonjoen

vli.
Jo muutamien kilometrien

etenemisen jälkeen tavattiin
tiedusteluosaston lähettämä
partio, joka tiesi kertoa, että
Konnun kylä oli vapaa viholli-
sesta. Samoin oli vihollisesta
vapaa myös Kivennavan Kirk-
komäki, vaikka kaikkialla sen
ympärillä vihollisia liikkuikin
erittäin runsaasti.

Tieto siitä, että edessä ole-
va maasto oli kilometrimäärin
vapaa vihollisesta, pani liiket-
tä töppösiin. Maaston vaikea-
kulkuisuuden huomioonottaen
etenemisvauhti oli vallan ta-
vaton, sillä jo kello 10.30 saa-
tettiin ilmoittaa rykmentin ko-
mentajalle, että II P oli saa-
vuttanut Konnun kylän. Välit-
tömästi pataljoona sai myös
uuden tehtävän: sen tuli valla-
ta Kivennavan Kirkkomäki ja
vähän siitä etelään sijainnut
hautausmaan maasto.
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KTITENNAVAN...
SEURAAVA
TAVOITE
KIVENNAPA
Pataljoonan uusi tehtävä oli
vaativa. Olihan Kivennapa
neljään suuntaan johtavan tär-
keän tien risteyskohta ja Kirk-
komäki erittäin hallitseva
paikka. Tämän vuoksi oli
luonnollista, että nämä paikat
olivat tärkeitä myös vihollisel-
le.

Pataljoonan komentaja ma-
juri Veikko Elovaara katsoi
tässä vaiheessa tarpeelliseksi
muuttaa pataljoonan normaa-
lia kokoonpanoa ja sen johto-
suhteita: kapteeni Masa Hur-
meen johtamasta 5. K:sta

jossa JR 27 hyökkäsi ankaras-
ti. Samanaikaisesti Kirkko-
mäen valtauksen kanssa vihol-
lisen yhteydet katkesivat
myös koilliseen, Ahijärven
suuntaan, sillä tässä suunnas-
sa hyökänneet 2.D:n joukot
saivat tällöin yhteyden Uupu-
neen suunnasta hyökkäävään
JR 27:ään. Vihollisella oli siis
kä1'tettävissään enää ainoas-
taan yksi tiesuunta, Kifenna-
valta Polviselkään ja sitä kaut-
ta edelleen Joutselkään ja
Mainilaan johtava tie. Kirkko-
mäen pohjoispuolella taistele-
valle viholliselle tästäkään
riestä ei enää ollut mitään hyö-
tyä, sillä Kirkkomäen miehit-
tänyt osasto Hurme pystyi val-
vomaan sekä Kivennavan

rinteeseen ja tienhaaramaas-
ton ojiin, josta käsin se kävi
jatkuvaa tulitaistelua aina hä-
märän tuloon asti. Tässä no-
kittelussa useimmat viholliset
kuitenkin tapasivat matkansa
pään.

Myös Uupuneen suunnasta
sekä Linnamäestä vihollinen
tulitti Kirkkomäkeä. Erikoi-
sen kiusalliseksi muodostui
Linnamäestä ammuskellut
suorasuuntaustykki, joka ai-
heutti meikäläisille useamman
miehen tappiot.

Vaikka em. tienhaaramaas-
toon pesiytynyt vihollinen pa-
kottikin Kirkkomäen miehittä-
jät jatkuvaan valppauteen ja
yhtämittaiseen tulitaisteluun
ja näinollen myös tarkkaan

nen täällä huomasi, että Ki-
vennavan tiesuuntia hallitsivat
uudet isännät. 6.K onnistui
näin pyydystämään kaikkiaan
l7 vihollisen kuorma-autoa,
joista pääosa oli kuormattu
erilaisilla tarvikkeilla.

Hanskasuon suunnassa vi-
hollisen tiedustelutoiminta ke-
hinyi erinäin vilkkaaksi sen
jiilkeen kun Kirkkomäen poh-
joispuolella taistelevalle vi-
holliselle oli käynyt selviiksi,
miten tukalaan tilanteeseen se

oli joutunut. Myös tämän
suunnan taisteluissa hajalle
lyödyt pienet osastot samoin
kuin yksittäiset hiippailijatkin
pyrkivät nyt tätä kautta vetäy-
tymään Kivennavan pohjois-
puolelta Raivolan suuntaan.

Kapteeni Martti Mikael Hurme kaa-
tui Valkeasaaressa 4.9.41

muodostetliin pienehkö taisle-
luosasto, johon 5.K:n lisäksi
'kuuluivat 7.K, kuusi koneki-
vääriryhmää, kaksi pst-kivää-
riryhmää. jv-tykkiryhmä ja
kevyt krh-ryhmä. Tämä osas-
to sai tehtäväkseen vallala
Kirkkomäen. 6.K:n tehtäväk-
si tuli hautausmaan maaston
valtaaminen.

Taistelu Kivennavasta voi-
daan katsoa alkaneeksi jo käs-
kynantohetkellä, noin klo
I1.0O, sillä jo tällöin 6.K tu-
hosi vihollisen kuorma-auton.
jossa oli salaista kuriiripostia.
Noin klo 12.30 6.K miehitti
hautausmaan maaston ja tun-
tia myöhemmin osasto Hurme
Kirkkomäen.

Nämä toimenpiteet tulivat
viholliselle täydellisenä yllä-
tyksenä, sillä vihollisen huo-
mio oli tässä vaiheessa koh-
distunut ennen kaikkea luotee-
seen, Uupuneen suuntaan,

tienhaararnaastoa että Polvi-
selkään johtavan tien alkupää-
rä.

ONNI OLI
nryörÄ
Kirkkomäen valtaus tapahtui
todella yhdennellätoista het-
kellä, sillä samanaikaisesti
kun osasto Hurme oli etelästä
hyökäten päässyt mäelle, oli
noin komppanian vahvuinen
vihollisosasto nousemassa
mäelle päinvastaisesta suun-
nasta. Osasto Hurme onnistui
kuitenkin, ennen kaikkea kah-
den nopeasti ampumakuntoon
saadun konekiväärin ansiosta,
kehittämään suuremman tuli-
voiman ja siten ratkaisemaan
tilanteen edukseen.

Viholliselle koitui jo tässä
vaiheessa huomattavat tappiot
ja sen eteneminen pysähtyi.
Se lymysi nyt mäen pohjois-

suojautumiseen, syntyi Kirk-
komäkeen taistelutoiminnan
ohessa myös taistelu- ja suoja-
poteroita. Kenttälapiot tosin
oli hyökkäyssodan eri vaiheis-
sa katsottu tarpeetlomiksi ja
turhaksi painolastiksi ja hei-
tetty tien oheen. Niinpä kai-
vautuminen suoritettiin nyt
käsin, kenttäkeittoastioilla ja
muilla tilapäisvälineillä. Siitä
huolimatta työ edistyi hyvin,
sillä maaperä oli pehmeää ja
helppoa kaivaa. Rintasuojia
vahvistettiin myös hautakivil-
la.

Samaan aikaan kun osasto
Hurme taisteli Kirkkomäessä
alkoivat tapahtumat kbhittyä
myös 6.K:n miehittämässä
hautausmaan maastossa.

Aluksi komppania vain
pyydysteli Raivolan suunnasta
saapuvia vihollisen huoltoajo-
neuvoja. Kesti nimittäin pit-
kän tovin ennen kuin viholli-

Jotta mitään ikäviä yllätyksiä
ei olisi päässyt tapahtumaan,
miehitti II P:lle alistettu III
P:n jääkärijoukkue Hanska-
suon kaakkoisreunassa sijain-
neen pienen metsäniemek-
keen, II P:n jääkärijoukkue
Hanskasuon ja Paskasuon vä-
lisen kannaksen sekä vielä pa-
taljoonan ajomiehistä ja vies-
timiehistä koottu joukkue hau-
tausmaan ja Myllysuon väli-
sen alueen.

TYKISTOTULI
VIE
HYÖKKÄYS.
HALUT
Noin klo l6 todettiin viholli-
sen muodostaneen jonkinlai-
sen hyökkäysryhmityksen ky-
läaukean luoteisreunaan.
Alueelle kohdistettiin useid€n

,*

Eteenpäin Kannaksen kylämaisemissa
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KTYEI{NAVAN...

Kivennavan talvisodassa tuhoutunut

patteristojen tuli, mikä sillä
kertaa Iamauttikin h1 ökkäys-
halut.

Mutta hätä pakotri I iholli-
sen jatkuvasti etsimään uusia
keinoja. Klo l9 tienoilla to-
dettiin, että tienristeysmaas-
toon oli soluttautunut runsaas-
ti vihollisia. Ehkäpä tarkoi-
tuksena oli tällä ravoin koota
jonkinlainen iskurl hmä ryn-
näkköetäis1 1delle. Osin tämä
onnistuikin, sillä lähimmät vi-
holliset olivat päässeet jo kä-
sikranaatin heittoetäis1 ydelle.
Yhtenäistä rynnäkköä viholli-
nen ei kuitenkaan pystyn)'t ke-
hittämään ja niinpä se illan
mittaan luopuikin tämänlaa-
tuisesta yrittämisestä r etäy-
tyen kauemmaksi. Yksitlisiä
yrittäjiä sekä Linnamäen
suuntaan pyrkiviä hiippareita
kuitenkin esiintyi aina aamun
ratkaisutapahtumiin asti.

30.8. aamulla noin klo 5 to-
dettiin vihollisen suurin jou-
koin etenevän kirkonkylän
peltoaukean ja Hanskasuon
välitse etelään. Täällä sitä
vastassa oli ainoastaan vajaa
joukkue 6.K:sta. Tämä ei pys-
tynyt tällaista vyöryä pysäyt-
tämään siitäkään huolimatta
että etenevää vihollista ryh-
dyttiin tulittamaan myös Kirk-
komäestä.

Luutnantti Kuusela 6.K:sta
kokosi nyt nopeasti pienen re-
servin ja siirsi sen vihollisen
eteen. Joukkoa täydennettiin
vielä kymmenen miehen ryh-
mällä, joka juuri parahiksi pa-

kirkko ia Kirkkomäki

Kivennavan Kirkkomäen rinnettä nähtynä Linnamäen suunnasta kesällä
1 968

lasi partiotehtävistä. Kun tä-
mä pieni joukko hätäpäissään
kiihdyni rulensa äärimmilleen
lienee vihollinen saanut vää-
rän kuvan sen vahvuudesta ja
muutti liikesuuntansa itään,
kohti Kirkkomäkeä.

TAPPOTANNER
Tässä se teki kohtalokkaan
erehdyksen, sillä Kirkkomäen
puolustajat pystyivät luomaan
tähän suuntaan niin tiheän tu-
liverkon, että sen läpi oli mah-

doton päästä. Niinpä viholli-
sia kaatuikin kymmenittäin
pellolle Kirkkomäen länsirin-
teeseen. Tuntui siltä, että tuo
liikesuunnan kääntyminen
kohti Kirkkomäkeä saattoikin
aluksi olla vain pelkkä väistö-
liike, joka sen alkuun päästyä
improvisoitiin hyökkäykseksi.
Niinpä koko hyökkäys muo-
dostuikin varsin tehottomaksi
ja tyrehtyi heti alkuunsa.

Ne viholliset, joita puolus-
tajan luodit eivät olleet tavoit-
taneet, vetäytyivät takaisin

pellon ja Hanskasuon väliseen
risukkoon, josta heti alkoi
k uulua kovaaänisiä komentoja
ja kiivassävyinen toru-kiiho-
tuspuhe. Sen päätyttyä jouk-
koja alkoi uudelleen kerääntyä
pellon laitaan ja kohta alkoi
toinen, ensimmäistä ehkä jon-
kin verran järjestyneemmältä
tuntunut hyökkäys.

Tällä kerralla jotkut hyök-
kääjistä jopa tulittivatkin kä-
siaseillaan. Tämä tapahtui
kuitenkin niin ylimalkaisesti
ja improvisoidusti, ettei sillä
ollut mainittavaa tehoa. Tun-
tuikin siltä, että äsken kuultu
palopuhe vain velvoitti miehet
juoksemaan niin pitkälle kun-
nes puolustajan luoti heidät
pysäytti. Tämä taas tapahtui
viimeistään rinteen puolivälis-
sä, jota pidemmälle ei yksi-
kään vihollinen onnistunut täl-
läkään kerralla pääsemään. Ja
niin hyökkäys jälleen tyrehtyi,
ja ne, jotka siinä onnistuivat,
vetäytyivät taas takaisin risu-
kon suojaan.

Mutta tämäpä ei nyt monel-
le onnistunutkaan. Pellolla oli
jo sadoittain kaatuneita ja haa-
voittuneita.

Metsässä seurasi jälleen kii-
vas "ripitys", ehkä edellisiä-
kin kiivaampi. Tästä saatoim-
me arvata, että ainakin kolmas
hyökkäysyritys oli vielä odo-
tettavissa.

Eikä silä pitkään tarvinnut-
kaan odottaa, sillä se alkoi vä-
littömästi ripityksen päätyt-
tyä.

307



KIVENNAVAN...
Laadultaan tämä oli edelli-

siäkin tehottomampi. Eteen-
päin kyllä yritettiin sekä syök-
syen että ryömimällä, mutta
vain harvat hyökkääjistä yrit-
tivät itse tulittaa. Hyökkäyk-
sen epäonnistuminen oli siis
nähtävissä jo ennenkuin se oli
kunnolla alkanutkaan.

Kaksi juuri tapahtunutta
torjuntavoittoa olivat antaneet
Kirkkomäen puolustajille luo-
tettavan kuvan puolustuksen
kestävyydestä. Tämän vuoksi
omakohtainen vaaran tunne
oli puolustajilta lähes koko-
naan hävinnyt ja tilalle oli tul-
lut vain kylmäverinen, kaa-
mea ihmismetsästyksen ja tap-
pamisen vietti.

Puolustajan torjuntatuli oli
nyt täysin saumatonta. Ruu-
miskasat pellolla kasvoivat
jatkuvasti. Kun juoksevaan
mieheen osui luoti, hän saattoi
vielä juosta muutaman aske-
len, kunnes kompastui maassa
makaavaan ruumiiseen ja kaa-
tui tämän vierelle tai päälle.
Näin muodostui pellolle suo-
ranaisia ruumisröykkiöitä, joi-
den taakse haavoittuneet yrit-
tivät ryömiä suojaan ja täten
osaltaan yhä kasvattivat röyk-
kiöitä.

KIIHOTUS.
PUHEET
VAIKENIVAT
Pian tyrehtyi tämä kolmaskin
hyökkäysyritys. Eikä sen pää-
tyttyä metsästä enää kuulunut
kiihotuspuhetta. Sitävastoin
alkoi taistelukentältä sieltä
täältä ruumiskasoista nousta
näkyviin pistimen päähän
kiinnitetty nenäliina, kypärä,
lakki tai jokin muu antautu-
mismerkki.

Antautuneita oli satakunta,
joukossa myös kapteeni, joka
oli toiminut tämän joukon joh-
tajana. Useimmat heistä, kap-
teeni mukaan luettuna, olivat
haavoittuneet. Kun meikäläi-
nen tulkki kysyi kapteenilta,
miksi hän oli johtanut jouk-
konsa näin epätoivoisiin
hyökkäysyrityksiin, vieläpä
kolme kertaa peräkkäin, hui-
taisi kapteeni kädellään ruu-
miskasoihin päin ja vastasi:
"On meillä noita!"
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Kivennavan Linnamäki

Noin kello 6.30 taistelu Ki-
vennavan Kirkkomäestä oli
päättynyt ja alueella vallitsi
syvä hiljaisuus. Pientä lau-
kausten vaihtoa kuului ainoas-
taan hautausmaan suunnasta
joidenkin yksinäisten hiippa-
rien yrittäessä päästä 6.K:n
puolustusryhmityksen läpi
Raivolan suuntaan. Jotkut tie-
tysti tässä yrityksessä onnis-
tuivatkin. Siitä huolimatta
vain harvat onnistuivat pääse-

li' ,, i,

ilE Ee- ,

'; :l'--

{ ,is.*å
. -".å i 4&

)ffiF,w
'!:*r

rl ",k tr:i , .:''::'ri 7l

mään omiensa yhteyteen, sillä
meikäläisiä oli tällöin jo
6.K:n eteläpuolellakin III/JR
6:n miehitettyä jo edellisenä
iltana nelisen kilometriä kir-
konkylän eteläpuolella sijain-
neen Ikolan kylän.

NE SOTA.AJAN
ILMOITUKSET...
Kello 7.00 lähetettiin rykmen-
tistä seuraavansisältöinen il-

moitus l8.DE:an: "Tänä aa-

muna hyökkäsi Uupuneen
suunnalta osittain metsän
kautta noin rykmentti ryssiä
Kivennavan Kirkkomäkeä
vastaan. Koko vihollisryk-
mentti tuhottiin kiivaassa 2
tuntia kestäneessä taistelus-
sa. "

Maininnat taistelun kiivau-
desta sekä vihollisen vahvuu-
desta tuntuvat ylimitoitetuilta.
Puolustajan tuli oli tosin ajoit-
tain hyvinkin kiivasta, mutta
samaa ei voikaatr sanoa vihol-
lisen tulesta. Mitä taas tulee
vihollisen vahvuuteen saattoi
kyseessä hyvinkin olla nimel-
linen rykmentti, mutta vah-
vuudeltaan huomattavasti ku-
tistunut. Luotettavammalta
sen sijaan tuntuu joukkojen
keskuudessa välittömästi tais-
telun päätyttyä liikkunut tieto,
jonka mukaan vangiksi joutu-
nut kapteeni olisi sanonut
joukkonsa vahvuuden olleen
taistelupäivän aamuna noin
800. Pellolle Kirkkomäen rin-
teeseen heistä jäi kaatuneita
noin 450. Sadoissa lienee las-
kettava myös se kaatuneiden
määrä, joka jäi Hanskasuon ja
hautausmaan alueen metsiin.

Edelläkuvattuihin tapahtu-
miin liittymättömänä lisäykse-
nä tulkoon mainituksi, että
Kirkkomäen taistelutoimia
onnistuneesti johtanut kaptee-
ni Hurme kaatui Aleksandrov-
kassa syyskuun alkupäivinä
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Venäläiset S-luokan sukellusveneet rakennettiin 193f1946 aika-
naan Saksasta saatujen piirustusten mukaan, mistä s)4ysiä niitå kut-
suttiin lempinimellä "Nemka", saksatar

EKMAN

O Keväällä 1943 Neuvostoliiton
sukellusveneet motitettiin
Suomenlahden pohjukkaan
saksalaisten ja suomalaisten
yhteistoimin rakentamien
verkkoesteiden ja lukuisien
miinoitteiden avulla.
O Suomen tehtyä rauhan oli nämä
veneet nopeasti saatava vaarallisten
sulutteiden läpi jatkamaan sotatoimiasukellus-

ueneltä
Saksaa vastaan, joka vielä jatkoi
taistelua mm. Baltiassa.
O Suomalaisten oli
välirauhansopimuksen mukaisesti
suostuttava yhteistoimintaan
Neuvostoliiton laivaston ohjaamiseksi
läpi näiden vaarallisten vesien.

;\*.:,ffiY *w*ry"w+'+*4' w j*'ffiffii.'^dffi$4{i n t ++w$'d+1x:

Suomenlahti suljettiin sukellusveneverkolla, ionka eteläpää oli Virossa ia
pohloispää Porkkalan Rönnskärissä (kuvassa)

ileuuosto-
lllton

länteen
Toimin purjehduskausina
1942---44 Eestissä merivoi-
mibmme pienehkön radioryh-
män johtajana. Tehtävänäm-
me oli oman verkostomme jat-
kuva kuuntelu, sanomien
avaaminen selväkielelle sekä
saksalaisia kiinnostavien tie-
tojen edelleen välittäminen
heidän Tallinnassa sijaitseval-
le viestikeskukselleen, joka
taas omia radio- tai telexyh-
teyksiään käyttäen toimitti ne
omille yksiköilleen.

Pitkäaikainen yhteistyöm-
me päättyi syksyllä 1944.

vsrÄvÄr
MUUTTUVAT
VIHOLLISIKSI...
Illalla syyskuun 3. päivänä
kuulin radiosta, että Suomi oli
solminut välirauhan Neuvos-
toliiton kanssa. Aamuyöllä
kaikki laivamme yksiköt sai-
vat käskyn vihollisuuden lo-
pettamisesta kello 07.00.

l-opetimme myös kuunte-
lun, suljin radion ja jäin odot-
tavalle kannalle. Hallussani

oli tärkeitä asiapapereita: me-
rivoimiemme käyttämät sala-
kielimenetelmät, Suomenlah-
den valvontakarttoja ym. sa-
laista aineistoa. Sopivan tilai-
suuden tullen viskasin nämä
paperit polttouuniin.

Saimme saksalaisjohdolta
määräyksen pysytellä maja-
paikassamme. Sotavankeina
meitä ei kuitenkaan pidetty.
Komentava amiraali Burchar-
di ratkaisi pulmamme nopeas-
ti: hän määräsi meidät viipy-
mättä lähtemään kotiin. Jo
syyskuun 5. toivat saattoaluk-
semme "Tursas" ja "763"
kaikki Suomenlahden tuolla-
puolen toimineet suomalais-
yksiköt läpi raivoavan syys-
myrskyn Helsinkiin.

Seuraavana päivänä ilmoit-
tauduin Merivoimien viestiko-
mentajalle majuri M. Loikka-
selle, joka määräsi ryhmäni
toistaiseksi majoittumaan
Suomenlinnaan. Luovutimme
radiolaitteemme Uudenmaan
Rannikkoprikaatin Viesti-
komppanian varikkoon. Noin
parin viikon ajan viivyimme
räällä.
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Neuvostoliiton tavallisimmat sukellusvenetyypit toisen maailmansodan ai-
kana

Välirauha astui volmaan
syyskuun 19. päivänä. Sopi-
muksessa oli monta kohtaa,
jotka suoranaisesti vaikuttivat
laivastomme toimintaan, ku-
ten esimerkiksi seuraavat: l)
Porkkalan alue oli luovutetta-
va Neuvostoliitolle tukikoh-
daksi l0 päivän kuluessa.
Saaristoväylän käyttö räällä
siis loppuisi. 2) Kulkukelpoi-
set väylät oli 40 päivän ku-
luessa raivattava itäiseltä Suo-
menlahdelta uudelle rajalle. 3)
Kaikki miinakartat oli jo vii-
den päivän sisällä Iuovutetta-
va NL:n laivaston johdolle
Lavansaaressa. 4) Kaikki mei-
käläiset alukset ja lentokoneet
oli koottava tukikohtiinsa,
josta saivat poistua vain NL:n
luvalla. 5) Liittoutuneilla (:
venäläisillä) oli täysi oikeus
Saksaa vastaan käytävän so-
dan ajan käyträä Suomen alue-
vesiä ja satamia ja meidän oli
autettava alusten luotsaukses-
sa, huollossa yms. 6) Sotasaa-
liina saadut alukset oli palau-
tettava omistajilleen. 7) Suo-
men alueella toimivat saksa-
laiset joukot oli riisuttava
aseista viimeistään keskiyöllä
14.115. syyskuuta.

Tämä määräys johti avoi-
meen sotaan Saksaa vastaan.

...J4
VIHOLLISET
YSTÄVIKSI
Suomen irtauduttua sodasta
otaksuttiin NL:n laivaston
siirtyvän suojattua rannikko-
väyläämme pitkin länteen Itä-
merelle, josta se oli työnnetty
pois jo vuonna 1941. Sen of-
fensiivisena aseena olivat
edelleen sukellusveneet, jotka
keväästä 1943 lukien olivat
olleet miinojen ja verkkojen
motittamina Suomenlahden
pohjukassa.

Kärsimistään suurista tap-
pioista (noin 40 venettä) huo-
limatta Punalippuisella Lai-
vastolla oli vielä noin 20 toi-
mintakykyistä vedenalaista.
Näiden merisusien oletettiin
nyt murtautuvan ulos merelle
käydäkseen vihollisen kulje-
tusten kimppuun.

Saksalaiset olivat aloitta-
neet Baltian maiden evakuoin-
nin. Tallinnasta oli luovuttu
syyskuun 23. päivänä ja koko
Viron alue, läntisiä saaria lu-
kuunottamatta, oli jo venäläis-
ten hallussa. Saksalaisten ke-
väällä Porkkalan kapeikkoon
laskemaan miinakentän ja su-
kellusveneverkon pohjois-
osaan oli toimestamme raivat-
tu aukot. Miinakarttamme oli
sopimuksen mukaisesti 24.
päivänä luovutettu Lavansaa-
ressa.

ERIKOIS-
TEHTÄVÄ
Perjantaina 29.9. sain viesti-
komentajalta käskyn viipy-
mättä viedä ryhmäni kalustoi-
neen Haminaan erikoistehtä-
vää varten. Yksityiskohtia ei
vielä tunnettu, mutta kyseessä
oli luultavasti NL:n sukellus-
veneille annettava apu. Ra-
dioasemamme oli pystytettävä
näiden johtoalukselle pitä-
mään yhteyttä rannikkoase-
miimme.

Aikaisemmasta toiminnas-
tamme ei saanut puhua.

Illalla matkasimme autolla
itään Itä-Suomen Rannikko-
prikaatin esikuntaan, jossa il-
moittaudu in komentajakaptee-
ni T. Fabritiukselle.

Tehtävämme määriteltiin
näin: oli ohjattava Kronstadt-
ista jo matkalla Lavansaareen

- 1915
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Sukellusvene St§ aO7 täy-
dessä vauhdissa

1

olevat ensimmäiset venäläiset
sukellusveneet ohi vihollises-
teiden turvallisesti rannikko-
väylää pitkin Hankoniemelle
sekä sieltä edelleen Saaristo-
merelle ja Ahvenanmaalle,
josta veneet yksitellen pyrkisi-
vät ulos Itämerelle.

Olivatpa ajat muuttuneet!
Vähän ennen keskiyötä läh-

dimme raivaaja SM 3:lla Ul-
ko-Tammioon, missä siir-
ryimme suurempaan aluk-
seen. Mukana olivat komenta-
jakapteeni T. Fabritius, soti-
lasvirkamies C. Gvllenbögel
(tulkkina), alikersantti P.
Nurmi, ylimatruusi A. Hiltu-
nen, pari luotsia sekä tämän

kirjoittaja.
Yhteysalus Pukkio lähti vä-

littömästi merelle Lavansaa-
ren suuntaan. Ryhmäni muut
jäsenet sotilasmestari P. Jala-
va ja alikersantti A. Heinelo
komennettiin Neptun-yhtiön
höyrylaiva Salvatorille. Tämä
pelastusalus olisi onnettomuu-
den sattuessa heti käytettävis-
sä - ajoivathan NL:n sukel-
Iusveneet ensimmäistä kertaa
kapeita saaristoväyliä pitkin.

Merenkäynti oli ankara eikä
nukkumisesta tahtonut tullä
mitään. Somerin kohdalla il-
moitimme englanninkielellä
Lavansaaren radioasemalle
saapuvamme sovitulle koh-

tauspaikalle kello 05 Mosko-
van aikaa.

Päivän valjetessa ilmestyi
saaren suunnasta MO-luokan
vartiovene, jossa oli paljon
väkeä. Sen mastossa lepatti
signaali "Seuratkaa minua".

ENSI
TAPAAItvIINEN
LAVAN.
SAARESSA
Vihanpidon aika oli ohi ja
seurasimme kiltisti veneen va-

navedessä sen ajaessa mutki-
tellen miinakenttien Iomitse
etäällä häämöttävää saarta
kohti.

Ohitettuamme joitakin var-
tioaluksia sekä puomiesteitä
ajoimme Lavansaaren sata-
maan. Ilmassa leijaili tutun-
omainen haju. Redillä oli
muutama alus ankkurissa,
mm. kolme sukellusvenettä.
Ankkuroimme erään Fugas-
luokan raivaajan viereen, jolla
oli neljä MO-kaatteria kupeel-
laan.

Vanjat ja t§uhnat tuijottivat
roisiaan ääneti. Uteliaisuus
monen vuoden sodankäynnin
jälkeen oli molemminpuolis-

ta. Fabritius ja Gyllenbögel
lähtivät moottoriveneellä mai-
hin.

Tämä oli siis Lavansaari,
Neuvostoliiton jo joulukuussa
1939 miehittämä ja edelleen
hallussaan pitämä merituki-
kohta.

Olipa entinen kalastajien
asuttama rauhallinen saari
muuttunut! Rantoja vartioivat
kaikkialla betonibunkkerit
mustine ampuma-aukkoineen,
rantaviivalla oli runsaasti piik-
kilanka- ja puomiesteitä, luul-
tavasti myös miinoja. Irnto-
kentältä metsän takaa kuului
koneiden surinaa.

Ihmettelin itsekseni, miten
moottoritorpedoveneittemme
marraskuussa 1942 oli onnis-
tunut tunkeutua satamaan ja
upottaa ankkurissa ollut suuri
tykkivene Krasnoje Znamja
(: Punainen Lippu). Uhka-
rohkea yritys! Laiva upposi
tosin matalaan veteen ja se oli
jo nostettu sekä viety knin-
gradiin korjattavaksi.

Ajoimme ison laiturin ää-
reen, jossa suuri joukko sini-
takkeja uteliaasti tarkasteli
meitä - entisiä vihollisiaan.
Upseeriryhmän ilmestyessä
laiturille joku karjui jotakin
kovalla äänellä, jolloin lauma
jähmettyi asentoon, kunnes
komento "volno" jälleen va-
pautti sen.

Tämän jälkeen meidät kul-
jetettiin redillä olevalle Fugas-
raivaajalle. Matruusit auttoi-
vat asemamme pystyttämises-
sä erääseen keulapakan alla si-
jaitsevaan hyttiin.

Jouduin heti kieliv.aikeuk-
siin, sillä kaikki puhuivat ai-
noastaan venäjää. Englannin-,
saksan- tai suomenkielestä ei
ollut apua. Matruusit vain hy-
myilivät ujosti. Inkeriläinen
ylimatruusi yritti huonolla
menestyksellä puhua suomea.

Ennen kuin ehdin hakea
Gyllenbögelin avuksi ilmestyi
paikalle suomea erinomaisesti
taitava kapteeniluutnantti
Härkönen. Hän oli entisiä
meikäläisiä, jo ennen sotia
maastamme itään lähtenyt ja
toimi nyt venäläisten tulkkina.

Radiolaitteemme saatiin
nopeasti kuntoon, jonka jäl-
keen lähdimme upseerimes-
siin aamiaiselle. Läsnäolevis-
ta vanhin upseeri toisen luo-
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kan kaptccni Polest.iuk p5,ysi
englanninkielellä kohteliaasti
istumaan.

Kaikki nousivat seisoalleen
lihavahkon ensimmäisen lLro-
kan kapteenin astuessa sisään.
Esittäytyessäni krrrrlin nirncn
Verhovski.

Siis itse ltänreren I aivaston
sukellusveneprikairtin komen-
taja, varsin nrerkittävii lrcnki-
lö!

KOMEASTI
MEREI,I,B
lltrpäivällä lahti Frrgus-rri-
vaa jamme satamastrt ne liän
M() kaattcrirr s;rirtlilrrurltu ja
nuo kolnrc srrkcllusvt'nctlä r,a

navcdcssään. Etrrnrastossa lie,
hui kontra-amiraalin lippu,
sillä Verhovski toinri itsenäi,
sen laivasto-osaston komcnta-
jana.

Ohiltiiessarnrnc rctlillä olc-
val alukset pursinriespillit soi
val ju rrrichislö srisoi krrrrrriurr
tekoase nnossa.

L:iltcsll,cssiirrrrnc sitlisl()ir
saimme Kotkasta cnsintmäi-

't
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Sukellusvene vaanii rahtilaivaa (takana keskustasta hiukan oikealla) ltämerellä
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Kun vihollisalus on havaittu, painuu
ia päällikkö tähystää

s('n säärap()rtin. i,rrrku csitirt
Verhovskillc komentosillalla.
Hytissämme tierlonhalrriset
uudet 1,stävärnrne triirrtnriisteli-
vät salakicliavaimenrnrc )'k-
sirrkcrtaisuutla. Kiil lirrrrne
täällä "kampa"- s)'sl(.cn) iä, jo-
ka ci strtrrta ä11'kk111tä ',auti-
nut. Sodanaikaiset mcnetel-
mämrnc ()lival li('lysli livirrr

sukellusvene periskooppisyvyyteen

toista luokkaa.
Kotkan edustalla amnruinr-

nrtr 1rp6t15iin ajomiinan ja ank
krrrtrimmc kello 16. yriksi
lioistiin lrrrltsiasenran srrojaan.
1'äällä liittyi Salvalor «rsas

to()nlme. Taustalla näk1 i nrei
käläisiä VM- ja MT-vencitä
varm islanr assa.

Srrkt'llrrsvenect ankkrrrrli vut

lrpprrl;ri"'lrntme vicreen. Ve-
rrei:r olivat St§ luokkaan kuu-
lrrr'.,t Sr§ f l0. Sr§ 318 ja Sr§
.l()7. l:rrsirrmainitun keulassa
Ioisti nrf iis nimi Bjeluha. Ve-
neidcn päälliktit, kolmannen
Irrir[,arr kapteenit Bogorad,
I oikttt t:r ja Brtiarov kävivät
Vcrlrrrr,sk in ptrheilla.

Arrrrrrnkoiltccssa jatkoim-

me matkaamme saaristoväy-
I ää Pellinki-Pirttisaari-Hel-
s i n k i-Porkkal a-B arii-
Hanko--Hiittinen, jossa yö-
vyimme Högsåran redillä.
Seuraavana aamuna ajoimme
Paraisten portin, Nauvon ja
L,ohmin kautta Utön ulkosaa-
ren tuntumaan, jonne saa-
vuimme myöhään illalla.

.«1fu
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Maali on näkyvissä periskoopin näkökentässä



Täältä sukellusveneet pi-
meän turvin lähtivät ulos Itä-
merelle.

Seuraavana päivänä 3. 10.
palasimme täyttä vauhtia
ajaen samaa reittiä Helsinkiin
ja Katajanokalle. Venäläiset
upseerit valokuvailivat Suo-
menlinnan valleja ja sieltä kä-
sin napsahtelivat Merivoimien
Esikunnan Tiedustelutoimis-
ton poikien kamerat!

Täällä tapahtui vahdin vaih-
to: komentajakapteeni Fabri-
tius meni maihin ja hänen ti-
lalleen tuli komentajakapteeni
E. Mattila. Polttoainetäyden-
nyksen jälkeen lähdimme
itään seuraavaa sukellusvene-
ryhmää vastaan, joka oli sa-
mana päivänä lähenyt Ulko-
Tammiosta länteen saaristo-
väylää pitkin.

Pellingin vesillä kohtasim-
me kakkosryhmään kuuluvat
D-2 (Narodovolets), L-3
(Frunzevets), Lrmbit ja S-13

ma nimi, mutta venäläisin kir-
jaimin.

Nämä neljä toverusta saa-
tettiin siis samaa saaristoreit-
tiä käyttäen länteen Utöhön ja
Kökarin saaristoon. Myös
muita saattueita oli liikkeellä:
kuljetusaluksia, hävittäjiä ja
tykkiveneitä matkalla uuteen
Porkkalan tukikohtaan. Eräs
Barön luotsi väitti minulle, et-
teivät uudet vuokralaiset jäisi
alueelle viideksikymmeneksi
vaan enintään kymmeneksi
vuodeksi. Oikeassahan mies
oli 

- 
mistä sitten lienee tä-

män tiedon saanutkin.
Lokakuun viidennen ja

kymmenennen päivän välise-
nä aikana toimme länteen vii-
meiset sukellusveneet, joiden
nimet olivat St§ 307 (Treska),
St§ 309 (Delfin) ja S-4. Tä-
män jälkeen meitä ei enää tar-
vittu.

Kaikki oli sujunut hyvin.
Läksiäisaterialla Verhovski

Lähdin samaan aikaan
liin.

NEUVOSTO.
ALUKSELLA
Vielä muutama sana laivasta,
jolla vietin nuo pari viikkoa.

Tämä avomeri-raivaaja
kuului vanhaan tuttuun Fugas-
luokkaan. Sodan alussa näitä
oli NL:n Itämeren piirissä l8
kpl. (No:t 201-218) ja ne
olivat ahkerassa käytössä saat-
totehtävissä, jolloin kymmen-
kunta upposi.

Aluksemme laivakellossa
oli muistaakseni numero 212.
Sen perässä hulmusi Punaisen
Lipun kunniamerkin sotakun-
nialippu. Uppouma oli noin
450 tonnia, pituus 62 ja leveys
7 metriä. Siinä oli kaksi die-
selmoottoria, huippunopeus
l8 solmua. Aseistuksena on
I00 mm tykki keulapakalla

Jouduin asumaan kahden ko-
nemestarin kanssa pienessä
aliupseerihytissä, jota seikkaa
isäntämme pahoittelivat. Ym-
märsin, etteivät he tilanahtau-
delle totisesti voineet mitään.
Suurempaa alusta ei toistai-
seksi ollut käytettävissä. Su-
kellusveneiden emälaivat
Smolnyi, Irty§, Poljarnaja
Zvezda ja Volhov saapuivat
saaristoomme vasta lokakuun
lopulla asettuen Helsinkiin,
Porkkalaan ja Turkuun.

Upseerien hytit sijaitsivat
keulapakan alla, miehistö ma-
jaili laivan peräosassa. Pieni
ja ahdas upseerimessi, jossa
oli pyöreä pöytä ja nahkasoh-
vat, oli aivan keulassa. Sen
seiniä koristivat suuret [-eni-
nin ja Stalinin kuvat sekä pu-
navalkoiset iskulauseet.

Ruoka oli yksitoikkoista,
enimmäkseen tarjottiin kaali-
keittoa ja hirssipuuroa, joskus
amerikkalaisia säilykkeitä.

Mutta leipää, voita, sokeria
ja votkaa oli aina riittävästi
pöydällä! Astiasto oli kotoi-
nen: posliinilautasilla komeili
sinisin kirjaimin "Suomen
Turistiyhdistys - Turistföre-
ningen i Finland". Säännöste-
lyä ei upseerimessissä tunnet-
tu, sen sijaan miehistöllä oli
tarkat päivittäiset muona-an-
noksensa. Maanvaivana aina-
kin meille suomalaisille olivat
erikokoiset Blatta-suvun jäse-
nel (torakat), joita suurina
joukkoina vilisi kaikkialla.

PEKKA PEITSI
EI OLLUT
SUOSIOSSA
Venäläiset meriupseerit olivat
ulkomuodoltaan ja käytöksel-
tään hyvin erilaisia - oli her-
rasmiehiä ja oli muitakin.
Kohtelu oli ystävällistä ja
asiallista, politiikasta ei kes-
kusteltu.

Suomalaisten toiminta
Suursaaressa saksalaisten
hyökätessä saareen 15.9. sai
täyden tunnustuksen.

Päällystön ja miehistön
kanssakäyminen oli melko va-
paata, mutta palveluksessa
vallitsi kova kuri. Miehistö oli
tavattoman tiedonhaluista vä-
keä ja kiinnostunut kaikesta
oman maailmansa ulkopuolel-

-nimiset veneet. Sangen kirja-
va seurue, sillä kaikki olivat
eri mallia, L-3 ja Lembit li-
säksi miinanlaskijoita. Näistä
entinen eestiläinen Lembit,
vuonna 1936 Englannissa ra-
kennettu ja vuonna 1940 NL:n
laivastoon liitetty sukellusve-
ne, oli minulle vanha tuttu.
Tornissa loisti edelleenkin sa-

kiitti hyvästä yhteistyöstä.
Joimme maljan Suomen ja
Neuvostoliiton aseveljeydelle

- 
ja vähän muullekin.

Kymmenen vedenalaista
toimi nyt Itämerellä ja tämä
riitti toistaiseksi. Vasta mar-
raskuussa saapuivat suuret
avomerisukellusveneet K 5l-
53 ja K 56 saaristoomme.

sekä kaksi 45 mm it-tykkiä
peräpuolella. Kannella oli
miinakiskot 30 miinaa varten,
paravaanit, syvyyspommit ja
raskas raivauskalusto.

Henkilöstöön kuului 50
miestä, mutta nyt asukkaita
oli enemmän. Verhovski esi-
kuntineen oli vallannut mel-
keinpä kaikki upseerihytit.

$**



ta. Eräänä iltana eräs luutnant-
ti kuulusteli minua huonolla
saksankielellä Suomen maan
ja sotaväen oloista hartaantun-
tuisen matruusijoukon seistes-
sä ympärillämme kannella.

Tulkki Härkösen mieliaihe
oli Suomen Kuvalehti ja Pek-
ka Peitsen kirjoitukset, joita
hän virkansa puolesta oli jou-
tunut kauan aikaa seuraa-
maan. Hän kummasteli sitä
"törkyä. mitä tämä oli kirjoit-
tanul Neuvostoliitosta ja sen
kansasta" ja oli sitä mieltä, et-
tä "tällaiset lurjukset pitäisi
vangita ja rangaista".

Huomasin Härkösen useasti
olevan kuulolla. Mutta kun
Fabritius. Cyllenbögel ja mi-
nä jtrskus käytinrrnc rut-llsin-
kieltä, putosi hän kelkasta.

Eräs asia tuntui kovasti as-
karnrttavan isäntiämme, ni-
mittäin kapteeni l-isinin koh-
talo. Tämä sukellusveneen
päällikkö oli ansioistaan pal-
kittu Kultaisen Tähden mita-
lilla ja saanut Neuvostoliiton
Sankarin arvonimen loka-
kuussa 1942, mutta samaan
aikaan sotaretkellä veneineen
kadonnul. Venäläiset otaksui-
vat hänen joutuneen suoma-
laisten vangiksi.

Tunsin tapauksen. Hänen
S 7 -veneensä oli suomalainen
sukellusvene Vesihiisi 2l .lO.
42 upottanut torpedolla Ahve-
nanmerellä, jonka jälkeen Li-
sin ja kolme miestä oli ongittu
vedestä. Olin kääntänyt ta-
pausta koskevat kuulustelu-
pöytäkirjat saksankielelle.
Vaikenin kuitenkin asiasta.

Ankkuripaikalla tulivat su-
kellusveneiden päälliköt usein
lippulaivalle syömään tai ta-
paamaan esikunnan upseerei-
ta. Kuka kukin oli ja mitä he
olivat aikaansaaneet jäi
useimmiten hämärän peittoon.
Miesten joukossa oli kuiten-
kin ainakin kolme, joista
myöhemmin leivottiin Neu-
vostoliiton Sankareita, nimit-
täin B-ogorad (St§ 310), Kali-
nin (St§ 3O7) ja Konovalov
(L-3) sekä menestyksellisim-
män sukellusveneen (S-13)
päällikkö, "tonnisto-ässä"
Marinesko.

Syys-lokakuussa Itämerelle
lähteneet sukellusveneet upot-
tivat kymmenkunta saksalais-
ta laivaa omia tappioita kärsi-

mättä.
Sodan loppuvaiheessa pari

vedenalaista sai aikaan hirvei-
tä: S-13 upotti 30. l. 45 moot-
torilaiva Wilhelm Gustloffin,
jolloin 5.200 ihmistä hukkui,
sekä 10. 2. 45 höyrylaiva Ge-
neral Steubenin, jolloin me-
nehtyi 4.300 pakolaista. L-3
torpedoi 17.4. 45 höyrylaiva
Goyan, joka vei mennessään
pohjaan yli 5.000 Baltian ja
Itä-Preussin siviilipakolaista.
Laivojen lastia sukellusvenei-
den päälliköt tuskin tunsivat.

Yksi sukellusvene, nimit-
täin S-4, menetettiin.

Toukokuussa 1945 Neuvos-
toliiton sukellusveneet ja nii-
den emälaivat poistuivat Suo-
men satanrista. Toinen maail-
mansota oli tältäkin osin päät-
tynyt tr
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Sotamaalauksin koris-
teltu lähes såtametrinen
panssarilaiva kyntää
pohjoista Itämerta suu-
rehkon laivasto-osaston
kärjessä. On syyskuun
13. päivä ja vuosi 1941.
Laivassa on täysi miehi-
tys nelisensataa
miestä ia miehet
ovat taisteluasemissa.
Operaation ei pitänyt
johtaa taisteluihin, io-
ten jokainen ottaa asiat
enemmän tai vähem-
män rauhallisesti.

Aurinko on juuri las-
kenut, kello on hieman
yli 20. Sotatoimen tar-
koitus on saavutettu: on
edetty Utöstä 25 meri-
peninkulmaa etelään ja
tässä on osaston tarkoi-
tus kääntyä takaisin.

Kärjessä kulkeva
panssarilaiva Ilmarinen
alkaa io kääntyä.

Samalla hetkellä vä-
risyttää laivan raskasta
teräsrunkoa kumea rä-
jähdys.

Ennen kuin kukaan
ehtii edes taiuta mi-
tään, alkaa raskaassa
kansiaseistuksessa ole-
va laiva kaatua. Ensim-
mäisen valtavan hu-
mauksen iälkeen alus
kallistui heti 25-30 as-
tetta ia vain «) sekun-
nin kuluttua se oli kaa-
tunut 90 astetta eli se
makasi täysin kyliet-
lään. Tämän jdlkeen
kului vain hetki ia se
ajelehti Itämerellä köli
taivasta kohden.

Suomen historian
suurin merionnetto-
muus on tapahtunut.
Panssarilaiva llmari-
nen upposi seitsemässä
minuutissa ia vei muka-.
naan 271miestä.

ROMAANIN LUKU
KESKEYTYI

Nykyään viljelee maata Koke-
mäellä Osmo fuvela. joka on-
nettomuuden tapahtuma-aika-
na palveli vänrikkinä Ilmari-
sen rulenjohtokeskuksessa.
Hän oli merisotakoulusta
päästyään saanut komennuk-
sen Ilmariselle, joka siihen ai-
kaan yhdessä sisaraluksensa
Väinämöisen kanssa risteili
Ahvenanmaan saaristossa var-
mistamassa ettei Ahvenan-
maata vallata.

- Muistan hyvin, että is-
tuskelin tulenjohtokeskukses-
sa lukemassa Sulo Veikko
Pekkolan romaania Maisteri
liikemiehenä, kertoo Juvela.

Tämän osaltamme onnetto-
masti päättyneen matkan tar-
koitus oli helpottaa saksalais-
ten sotatoimia Virossa. He
olivat pyytäneet suomalaisilta
kyseistä merisodassa varsin
normaal ia harhautusoperaatio-
ta kiinnittääkseen venäläisten
huomion Viron saarten luo-
teispuolelle sillä viilin kun he
suorittaisivat kyseisiin saariin
hyökkäyksen idästä Muhun
salmen yli. Merivoimien ko-
mentajan suostuttua pyyntöön
koottiin operaatiota varten pa-
rikymmentä alusta.

Läksimme liikkeelle syys-
kuun 13. päivänä noin kello
18.00 Utön meriväylää ulos
vanavesimuodostelmassa. En-
simmäisessä ryhmässä kulki-
vat molemmat panssarilaivat
Ilmarinen ja Väinämöinen täs-
sä jiirjestyksessä vartiomoot-
toriveneiden varmistamina,
toisen ryhmän muodostivat
saksalaiset alukset ja kolman-
nen jäänmurtajat Jääkarhu ja
Tarmo sekä höyrylaiva Aran-
da.

Operaation peitenimi oli
"Nordwind", Pohjatuuli.

Laivasto-osaston piti suun-
nitelman mukaan purjehtia 25
meripeninkulman päiihiin
Utöstä, suorittaa siellä oikean
kautta samanaikainen käännös
vastakkaiselle kulkusuunnalle
ja aloittaa paluumatka.

MIINA TAKERTUU
SUOJARAIVAIMEEN
Panssarilaivojen varusteisiin
kuuluivat ns. suojaraivaimet
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MATTI KANTOLA

O Merisodan luonteeseen kuuluvat
oleellisesti harhautusoperaatiot, joilla
pyritään helpottamaan omia sotatoi-
mia antamalla viholliselle virheelli-
nen käsitys voimien käytöstä.
O Merisota on aina totaalista: kun
alus uppoaa, on sen koko miehistö
meren armoilla.
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Ieli paravaanit. Niiden tarkoi-
tuksena oli katkaista mahdol-
lisesti eteen sattuvien miino-
jen ankkurivaijerit, Raivaimet
koituivat kuitenkin Ilmarisen
kohtaloksi.

Aurinko oli juuri laskenut
ja alkoi hämärtää. Laivat kul-
kivat edelleen pimennettyinä
vanavesimuodostelmassa: Il-
marinen oli saattueen kärjes-
sä, sitten Väinämöinen, ja
inuut seurasivat-

Kello 20.3O saavuttiin
kääntöpisteelle.

Kun Ilmarinen ryhtyi kään-
tymään varsin jyrkästi, tapah-
tui räjähdys.

- Se oli helvetinmoinen
jysäys, kertoo Osmo Juvela.

- Laiva tärähti keulasta pe-
rään saakka ja rupesi välittö-
mästi kallistumaan vasemmal-
le puolelle.

Sotalaivan kolme tärkeää
ominaisuutta ovat nopeus,
suojaus ja tulivoima. Koska
nänä suomalaiset panssarilai-
vat olivat kokoonsa nähden
maailman parhaiten aseistettu-
ja laivoja, oli tietysti jostakin
muusta ollut pakko tinkiä.
Niinpä esimerkiksi pääkoneet
olivat niin isossa osastossa,
että tiedettiin varmasti laivan
tuhoutuvan, mikäli siihen
kohtaan tulee osuma ja se

täyttyy vedellä.
Kannella olevilla miehillä

oli lähes kaikilla uimaliivit,
mutta sisätiloissa kankeita
vanhanaikaisia korkkiliivejä
oli mahdoton pitää. Pelastus-
veneet ja pelastuslautat olivat
hyvään laivastotapaan niin hy-
vin kiinnitettyjä, etta ne meni-
vät kaikki laivan mukana poh-
jaan.
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Tällaisot olivat murhenäytelmän topografiset puitteet

Räjähdyksen jälkeen laiva
kallistui jatkuvasti ja kannella
olevat miehet kävelivät kallis-
tuksen mukana ylämäkeä ja
pääsivät lopulta - laivan ol-
lessa ylösalaisin 

- aluksen
pohjan päälle ikäänkuin valta-
valle luodolle. Monet selvisi-
vät koko hommasta lähes kui-
vin jaloin, sillä lähellä ollut
VMV-vene poimi useita kym-
meniä miehiä Ilmarisen keu-
lasta jo ennen sen uppoamista.

VENTTIILI-
IKKUNASTA
MEREEN

- Meitä oli tulenjohtokes-
kuksessa ja vieressä olevassa
merenkulkukeskuksessa ehkä
kymmenkunta miestä ja läh-
dimme tietysti siinä paikassa
kuka minnekin, muistelee Ju-
vela.

Suunnistaminen oli vai-
keaa, sillä laivan kaaduttua
kyljelleen sammuivat kaikki
valot. [-rähdimme kuitenkin
muutaman miehen voimalla
miehistöskanssiin päin. Kom-
puroimme kaikenlaisen rojun
joukossa pimeässä ja pääsim-
me vihdoin skanssiin saakka.
Siinä vaiheessa kävelimme jo
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skanssin katossa.
Skanssissa oli myös laivan

insinööri Vaissi, jolla onneksi
oli taskulamppu. Saimme sen
verran valoa, että löysimme
aivan vesirajassa olevan ikku-
naventtiilin. Meitä taisi olla
skanssissa viisi kuusi miestä
ja ainoa mahdollisuus pelastua
oli tuo Vaissin taskulampun
avulla löydetty venttiili-ikku-
na.

VIIMEINEN
MAHDOLLISUUS
Venniili ei kuitenkaan sisällä
olevan kovan paineen takia
avautunut, vaikka kiskoimme
sitä voimiemme takaa. Lopul-
ta yritimme rikkoa lasia, mut-
ta se ei nyrkiniskuista piitan-
nut. Insinööri Vaissi kaivoi
sitten taskustaan pistoolin ja
ryhtyi sen perällä takomaan
venttiilin pyöreää ikkunaa.

Vihdoin viimein lasi antoi
periksi.

Valtava paine purkaantui
vieden lasinsirut mennessään.
Muistan tänäkin päivänä vielä
selvästi sen merkillisen ulise-
van ja suhisevan äänen, jonka
sisältä tullut paineilma aiheut-
ri.

En tiedä varmaan kuinka
moni sieltä skanssista pelas-
tui, mutta kolme tiedän aina-
kin varmasti.

Kun pääsimme venttiilistä
ulos emme ehtineet uida kuin
l0-15 metriä, kun Ilmarinen
painui pohjaan ja jäljellä oli
vain vähän kuplia pinnalla.

Se oli hämmentävä tilanne

- äsken vielä olimme kaikes-
sa rauhassa mahtavassa pans-
sarilaivassa ja nyt uimme l0-
asteisessa vedessä eikä laivaa
ollut missään.

MONET
HUKKUIVAT

- Tietysti itse räjähdys vaati
uhrinsa, mutta luulen, että
suurin osa miehistä hukkui,
arvelee Juvela. - Uponneen
laivan kohdalla oli pitkän
aikaa sellainen sekamelska,
että kukaan ei tiennyt mistään
mitään.

Vesi oli kylmää ja se kan-
gisti nopeasti. Minä löysin
merestä pari laudanpätkää,
joiden varassa oli helpompi
uida. Kesti kuitenkin puolisen
tuntia ennen kuin minut nos-
tettiin VMV-veneeseen.

Suurin syy hukkumisiin oli

ilmeisesti se, ettei siihen ai-
kaan ollut käytössä sopivia ui-
maliivejä. Tietysti hätätilan-
teita oli harjoiteltu, mutta tuo
tilanne oli sellainen, että mis-
tään harjoituksista ei ollut
apua. Jokaisen oli yritettävä
pelastaa itsensä miten parhai-
ten osasi.

Jälkeenpäin on pohdittu oli-
ko tuhon aiheuttaja torpedo
vai miina. Venäläiset ilmoitti-
vat myöhemmin, etteivät he
partioineet silloin siellä, joten
miinaan ajaminen on mitä to-
dennäköisintä. Ilmeisesti Il-
marisen suojaraivaimiin oli
tarttunut miina, joka sitten
jyrkässä käännöksessä kolahti
laivan kylkeen ja räjähti koh-
talokkain seurauksin.

Onnettomuudesta pelastu-
neet 133 miestä kokoontuvat
joka viides vuosi muistotilai-
suuteen Turkuun. Viimeksi
oltiin koolla viime vuonna ja
silloin oli vielä mukana viiti-
senkymmentä Suomen laivas-
ton lippulaivan, panssarilaiva
Ilmarisen miehistön jäsentä.

Ne miehet eivät varmaan
koskaan unohda iltaa syys-
kuun 13. päivänä 1941. n
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SYYSKUUN 13. päivänä
l94l siirtyi useita laivaston
aluksia Utön redille 

- 
jotain

määrättyä tehtävää varlen.
Redille saavuttuamme sain

käskyn luovuttaa panssarilai-
va Ilmariselle l0OO metriä ku-
mista maayhteyskaapelia, jon-
ka olin hankkinut panssarilai-
va Väinämöisen maayhteyksiä
varten.

Harmitti! Ja lisäksi olin juu-
ri edellisenä iltana palannut
Väinämöiselle komennuksel-
tani Ilmariselta, jossa olin hoi-
dellut sen sisäisten yhtel,ksien
rakentamista. Jostain s1 y'stä
olin tullut ajatelleeksi, että
asennukset ovat jo sellaisessa
vaiheessa, ettei minua siellä
enää välttämättä tarvita. Esitin
silloin asiani laivan päällikölle
komentaja Göranssonille, jo-
ka ihmeekseni hyväksyi ko-
mennukseni päättyneeksi.

SiirtSmisenrme sisäsaaris-
tosta Utöseen aiheutti luon-
nollisesti keskusteluja ja ar-
vailuja. En tarkalleen nruista,
tiedoitettiinko asiasta. multa
kaikilla oli kuitenkin käsit1s.
että Itämerelle ollaan lähdös-
sä.

Muistini mukaan lähtö ta-
pahtui noin kello l8 jonomuo-
dostelmassa. Ilmarinen oli en-
simmäisenä ja Väinämöinen
seuraavana, niiden jälkeen
jäänmurtajat ja muut muodos-
telmaan kuuluvat alukset.
VMV:t oli sijoitettu panssari-
laivojen sivustavarmistuk-
seen. Raivaajat jäivät Utön
laituriin.

VÄTNÄuröISEN
KOMENTO.
SILLALLA
Tehtäväni Väinämöisellä
edellytti jatkuvaa oleskelua
laivan komentosillalla, erito-
ten taisteluhälytyksen aikana.
Näinollen olin melko tavalla
tietoinen erilaisista tapahtu-
mista.

Väinämöisen uliaita näkymiä
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ILMARISEN

Kirjoittaja seurasi
järkyttävää näytel-
mdd aitiopaikalta,
panssarilaiva Väi-
nämöisen komento-
sillalta vain muuta-
man sadan metrin
päästä. Näiden kau-
hun minuuttien nä-
kymät eivät hevillä
unohtuneet.
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Tällä kertaa ei tietoja tippu-
nut - ajettiin vain ja oltiin
valppaita kaikkiin suuntiin.

Sitten laivan päällikkö ko-
mentaja O. T. Koivistomäärä-
si minut yökiikarilla huolelli-
sesti seuraamaan Ilmarisen
liikkeitä. Se kulki 8fi) metriä
edellämme. Tässä yhteydessä
hän ilmoitti, että Ilmarinen tu-
Iee noin viiden minuutin ku-
luttua muuttamaan suuntaansa
oikealle, jolloin käännöksen
alkamisesta on välittömästi il-
moitettava hänelle.

Vilkaisin vaistomaisesti
kelloa ja totesin sen olevan
20.25. Etsin kiikarin ja säädin

sen silmilleni sopivaksi sekä
asetuin rauhalliseen paikkaan
komentosillan kaiteen vie-
reen. Tuolla hetkellä tunsin
kropassani outoa jännitystä,
aivan kuin olisin odottanut jo-
tain tapahtuvan. Teräviltä vai-
kuttivat esimiestenikin kat-
seet.
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KAANNOS JA
nÄrÄnovs
Mielestäni melko pitkän ajan
kuluttua katsoin ranteessani
olevaa kelloa. Huomasin
aikaa kuluneen vasta vajaat
kaksi minuuttia.

Jatkoin tähystystä. Tuijotin

hämärtyvään horisonttiin ja Il-
mariseen, jonka silhuetti ku-
vastui taivasta vasten saman-
laisena kuin tähystyksen al-
kaessakin.

Aika kului hitaasti.
Sitten: Toiminnan hetki!
Kiikaria silmiltäni poista-

matta ilmoitin:

- Ilmarinen kääntyy - rä-
jähdys 

- toinen räjähdys!
Kaikki kolme ilmoitusta

muutamien sekuntien sisällä!
Ensimmäinen ajatukseni

oli: Ne saamarin paravaanit!
Sen murisin vain itsekseni.
Tällaiselle ajatukselle oli

kyllä olemassa hyvinkin ai-
heellinen tausta. Talvisodan
alkaessa olimme nimittäin
useaan otteeseen kokeilleet
noita "tappovälineitä". Tuol-
loin todettiin, etteivät leikku-
rit aina katkaisseetkaan miina-
vaijeria, vaan miina jäi kolis-
telemaan laivan kylkiä. On-
neksi kyseessä oli silloin har-

joitusmiina. Väinämöisen sil-
loinen päällikkö komentaja
Aksel Raninen koPutteli kui-
tenkin kiukkuisena laivan
kantta vaatien asian Pikaista
tutkimista sekä virheen Poista-
mista ennen paravaanien käYt-

töönottoa.

Vartiomoottorivene rientää avuksi



JARKYTTAVA
NÄyrpr,uÄ
Ensimmäisessä räjiihdyksessä
Ilmarisen peräosa kohosi me-
restä kuten karille ajossa. Ve-
sirajassa näkyi voimakkaita
kuohuja ja laivalta kuului uk-
kosta muistuttava jyrinä.

Toinen räjåihdys oli kipakka

- aivan kuin tykillä olisi am-
muttu. Perätykkitornista taka-
vasempaan tunkeufui kannen
läpi kapeahko rulisuihku ja
kanteen tuli rikkoufuma. Sa-
malla hetkellä laiva retkahti
takavasempaan ja pysiihtyi
hetkeksi siihen asentoon. Tä-
män jiilkeen laiva alkoi kaatua
vasemmalle.

Katsoin tehtäviini tulleen
suoritetuksi ja jäin odotta-
maan uusia mäiiräyksiä. Huo-
masin päiillikön kutsuneen lä-
himmät alaisensa puhutte-
luun. Keskustelu tapahrui ko-
mentosillan toisella puolella ja
siksi en erottanut mistä neuvo-
teltiin.

Siinä ohessa seurasin llma-
risen kaatumista. Huomasin
märssyn liihestyviin meren
pintaa.

Tässä vaiheessa korviini
kantautui kammottavia ja eläi-
mellisen tuskallisia huudah-
duksia. Ne jäivät useiksi vuo-
siksi soimaan korvissani, mut-
ta ovat ajan mukana hiljalleen
häipyneet.

Oman laivamme koneet oli-
vat muistaakseni pysiihdyksis-
sä, mutta alus lipui hiljaa
eteenpäin. Ajattelin, että kap-
teeniluutnantti V. I-appalai-
nen (Lapinjousi), merenkul-
ku-upseeri, oli muuttanut
suuntaa hiukan oikealle.

Hetimiten komentaja antoi
mäåiräyksiä pelastus- ja var-
mistustoimenpiteistä, jotka tu-
li viestittää kaikille aluksille.

Avasin låihiradion ja ryh-
dyin antamaan viestiä, useasti
toistaen ja vastausta odotta-
matta. Vastausten vaatiminen
olisi ollut tarpeetonta ajanhuk-
kaa.

Hankalaksi tuo homma
osoittautui, sillä kaikki suo-
jaustehtäväåin mäiiräfyt aluk-
set olivat aloittaneet tykistötu-
len! Syvyyspommejakin hei-
teltiin, jyminä ja pauke oli ta-

Ainutlaatuinen teos itsenäisen
Suomen puolustuslaitoksen
moninaisista vaiheista !vaton. Erityisesti saksalaiset

laivat vaikuttivat hyvin aktii-
visilta.

Tuulta oli ehkä 4-5 beau-
fortia ja aallokkoakin jonkin
verran.

Viestitys alkoi sitten viihi-
tellen tehota ja sai aikaan ti-
lanteen rauhoitnrmisen.

PELASTUSTOIN{IA
Viilillä ehdin todeta llmarisen
märssyn hävinneen nåi(yvistä
ja että yksi vMv låihestyi sirä
keulan suunnasta. Seuraavan
kerran vilkaistessani huoma-
sin laivan pyöråihtiineen ym-
päri, pohja ylöspäin. VMV oli
ajanut siihen kiinni.

Tuli mieleeni, että tuon ve-
neen päiilliköllä on hermot ko-
villa, sillä tuollaisessa asen-
nossa oleva laiva voi millä
hetkellä tahansa imaista liihel-
lä olevat mukanaan syvyyk-
siin. Näin kuitenkin pelastet-
tiin 57 henkeä jokseenkin sel-
viiltä ruholta - näistä 56 suo-
raan pohjan päiiltä, jonne he
olivat laivan kaatuessa kiiven-
neet, ja yksi merestä.

Viimeisen kerran Ilmarista
vilkaistessani näin sen perä
edellä hiljaa vaipuvan Itiime-
ren syvyyksiin. Ennen lopul-
lista uppoamista laivalta kuu-
lui syvä huokaus, joka ilmoitti
taistelun päättyneen.

Pelastuneita Väinämöiselle
tuotaessa selvisi, että tuoja oli
VMV 1, jonka päiillikkönä
toimi luutnantti S. Peltonen.
Haastattelin heti tuoreeltaan
muutamia pelastuneita, joiden
joukossa oli mm. tykkimestari
V. Lunden.

Kaikilla heillä oli oma mie-
lenkiintoinen tarina kerrotta-
vanaan. Yleisenä käsityksenä
niimä pelastuneet totesivat, et-"
tä ensimmäinen tiiriihdys no-
teerattiin, mutta sen jiilkeen
kaikki oli yhtä kolinaa ja pau-
ketta.

Väiniimöinen viipyi onnet-
tomuuspaikalla vain sen
aikaa, että käskyt jatkotoi-
menpiteistä oli saatettu kaik-
kien tietoon. Sitten jatkettiin
taa§ sotaa... tr
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PUOLUSTUSM I N ISTE RION
H ISTO R lA I I *r***'t.,lön Llrrtorhllcsittcrccpuoruotushalin-

sm vslmistcluå vartcn asctcttiin wonna 19?6 historittoi-
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JOHANNES HAUTAMÄKI

Ratsuväki osasi hälytyshommat! Ma-
joitusalueelle tunkeutunut vihollinen
lyötiin nopein toimenpitein, mutta ei
tappioitta.

"Hän makasi pistooli kourassaan,
luoti oli osunut kurkkuun. Oliko uni
nyt toteutunut... ?"

kuussa
OLTIIN jo syyskuussa, tarkemmin sanorruna oli syys-
kuun yhdeksäs päivä. Kauaksi oli jo ehdirtykin. Edes-
sämme oli Sunajo.en maasto.

Ratsumestari Akerman oli nyt URR:n komenra-
ja. Seuraavana päivänä komentajanamme oli eversti-
luutnantti rWahren. Vakinainen komenrajamme
eversti H. O. von Essen oli haavoirtunut syyskuun
toisena päivänä. Tulkoon tässä sanotrua, errä jos minun
pitäisi hakea kaikelta olemukseltaan täydellinen mies,
hän olisi ehdottomasti eversti von Essen. Hän oli rehel-
linen, tinkimätön, mutta kuirenkin ymmärräväinen ja

harkitseva.
Syyskuun päivä oli ollut sareinen. Meidän viesrin-

joukkueemme reltat olivat esikunnan vaiheilla kuten
tavallista. He, jotka joukkueesramme eivät olleet min-
kään eskadroonan mukana, ottivat aina osaa majoirus-
paikan vartioimiseen. Minulla oli vartiovuoro N i e-
m e I ä n 

- 
Armaksen kanssa, jos oikein muisran kolmen

ja neljän välillä. 
- 

Muuten Armaskin on jo kuulema
muutranut paremmille metsäsrysmaille.

Yöthän eivät vielä syyskuun alkupäivinä ole loputro-
man pirkiä. Harmaa pilviverho repeili ja aamun kalpea
aavistus väreili hivenen punaisena itäisellä taivaalla.
Pitkä, jo kulourunut heinikko kiilteli märkänä. Jokai-
nen pensaskin oli rikas vesihelmistä. Aamutuuli ei ollut
vielä herännyt. Niemelän Armas seisoi jäykkänä kuin
hakotukki. Seisottiin vierekkäin, vaikka olisikin pitä-
nyt olla erillään, kuulo ja näköyhteyden päässä.

- 
Paa jumalauta pois ne tupakkavehkeet, muisran

sanoneeni. 
- 

Mitäs sanoisit, jos ryssä tulla hiippais nyt
tuolta pitkin polkua.

- 
Hm. Tietysti räräyttääsin. Kaikkea sinä kysytkin.

Mulla on kuule tupakkia, voitin kaks askia päivällä tu-
pakkikatkos.

- Joo. Sinä oot kumma kyylä. Sinä aina voitat siinä
tupakkikatkos. Murta jos tuolta hiippailee jotain, pi-
tääkö tässä ensin kysyä runnussanaa. Ainahan sielrä voi
tulla omiakin.

Uudenmaan Rakuunarykmentin nuoria sotureita

- 
Voihan niitä. Useemmin ne tuloo takaisin sieltä

mistä ovat menneetkin.
Seisottiin, ei puhuttu mitään. Mitään ei myöskään

näkynyt eikä kuulunut. Aamuvirkku tiainen kiikkui
vain oksalla ureliaana, mustat liperit leuan alla. Yksi-
näiset kiväärinlaukaukset kuuluivar edestä, johon
ikäänkuin varmistukseksi konekiväärit kotkottivat lyh-
käisiä sarjoja, ia pian olivat leikissä mukana peekoot ja

koopeet. Mereli katkesi taas äkkiä, vielä yksinäinen ki-
väärinlaukaus, ja rauha vallitsi taas maisemilla. Uudet
varriomiehet tulivat laiskan ja haluttoman näköisinä.

- 
Onko näkynyt tai kuulunut mitään?

- 
Ei oo, vastasin. Mitäpäs äallä. Mun housur on

vieläkin ihan märät.
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7Ff Mannerheim-ris-

tin ritari, eversti
Hans Olof von Es-
sen

- 
Niin on. Ja mitä noista holrsuista, mutta kun on

takkikin kuin uitettu, vrrstasi Årmas.

- 
Siellä on teltassa n1't lammin, sanoivat uudet mie-

het.
Kivääriä kohennettiin paremmin olalle ja lähdettiin

relralle. Ajohevoset seisoivat alakuloisina rattaidensa
vieressä. Tiesin, että hevosille olivat ajomiehet hakeneet
heiniä jostain aumasta, heinä oli ruskeaa ja mautonra
luonnonheinää.

Teltassa istui Kipina-I{ikko unisena, korvikerömpsä
kamiinalla. Päivällä olimme venäläisellä justeerilla
jyystäneet suuren kes.rn pilkkeitä kuivasta kelohongas-
ta. Armas ja minä riisuimme housumme, saappaamme
ja takkimme kuivumairn. Joukkueemme johtaja, luut-
nantti Eteläaho oli saanLrt komennuksen jonnekin,
ja johrajanamme oli jotrkkueen varajohtirja rajakersantti
V u o r i . Teltan keskisalossa roikkui hänen r,y,önsä ja

siinä suuri pisrooli kotelossaan. Hän vilkaisi asertaan ja

sanoi:

- 
Minä näin jur-rri kummallista unta. Ryssä ruli ja

Ieikkasi kurkkuni poikki.

Meistä tuskin kukaan vastasi mitään. Joku höpörti
jotain unissaan ja raaviskeli itseään. Täit olivat jo tuol-
loin viharruja ystäviämme.

Vuori istui ruokion paikallaan. Teltassa oli lämmin
ja raskas ilma. Pian me kaikki olimme unessa, Kipinä-
Mikko yritti yksin pysyrellä valveilla. Hänen rehtä-
viinsä kuului mm. lisäksi uusien varriomiesten herärtä-
minen.

Hämäryys oli hävinnyt maisemilta, uni oli raskasta ja

syvää.

HÄLYTYS! kuului kovana ja käskevänä. Jokainen
meistä oli herkessä virkeä. Lappeenrannassa viestieskad-
roonassa alikersantit olivat pitäneet meille aina joskus
iltahartauden jälkeen pukeutumis- ja riisuuntumishar-
joituksia, mutta tuskinpa niissä oltiin vikkelämpiä! Mi-
tähän olisi silloin sanotru niissä harjoituksissa, jos olisin
luukkuhor.rsuni väärinpäin vetänyr jalkaani. Hyvin kävi
napirus takapuoleltakin. Sanotaan, että nuttu nurin ja
onni oikein 

- 
ehkäpä... Takkikin vaihtui, Armaksen

takki oli minulle vähän suurenlainen.
Kivääri- ja konepistoolitulta kuului aivan lähelrä.

Räjährävät luodit räiskähtelivär puissa. Huutoja kuului
jokapuolelta:

- 
Tänne, tänne... !

Jokainen meistä juoksi ääniä kohden ilman mitään
suunnitelmaa. Minä juoksin oikealle, jossa joki oli.

Kuuma, polttava vihmaisu tuntui poskessani. Veli-
venäläinen makasi polun vieressä, ruskea suikkalakki
päässään. Ampuipa hiukan ohi, pääni oli liian pieni ja
juosressa heiluva.

Pian makasin minäkin maassa. Keltavihreässä puolu-
kanvarvussa killui orpona punainen marja. Veli-venä-
läinen liikahti. Yhteenköyrettyjä kasapanoksia oli hä-
nen vierellään nippu. Tahtäsin tarkasti, mutta oikealta
puoleltani kuului paukahdus ja venäläisestä ei ollut enää

kasapanoksen heittäjäksi.

Teltoilla on kodikasta

-dsd
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JSp:n miehiä huudeltiin. Keittiömies Kauti ai sta
vietiin sidontapaikalle. Hän jourui sotasairaalakierros-
ren jälkeen muihin porukoihin ja kaarui myöhemmin.
Läherti, alikersantti Karhu oli haavoittunut. Hän
kaatui 1944 llomantsissa, niillä samoilla tienoilla, mis-
tä me sotamme aloitimme 194 1.

Pilvet olivat matkalla hajanaisena laumana etelästä
pohjoiseen. Aurinko kiipesi vaivalloisesti ylös taivaan
kukkuralle. Suunajoessa virtasi musta vesi laiskasti. Sil-
ta oli yhäti eheänä. Sirä silraa olivar venäläiser tulleet
häviträmään suurella väkivaltaisella partiolla, väkival-
taisella siksi, ettei heillä ollut aikomustakaan heti pa-
koon luikkia, koska jäivät niinkin hanakasri tappele-
maan. Moni heistä tappeli viimeisen tappelunsa, muu-
tamia joutui vangiksi. Meidän joukkueiitamme kaatui
ryhmänjohraja alikersantti H i ltunen ja joukkueem-
me johrajana ollut rajakersantti Vuori. Hän makasi pis-
tooli kourassaan, luoti oli osunut kurkkuun. Kuolema
oli ilmeisesti seurannut heti. Oliko se uni, josra hän vä-
hän aikaisemmin puhui, oliko se toteutunut...?

Sotilasmestari Ellonen kuulusteli vankia. Syksy
oli värjännyt ensimmäiset lehdet koivuissa keltaisiksi.
Minulla oli kummallinen tunne, kuolema oli ikäänkuin
käynyt liian lähellä. Karseeni siirtyi usein Vuoreen ja

Hilruseen. Siinä he makasivar rinnakkain, Vuori tum-
matukkaisena ja Hiltunen vaaleana, kaksi aivan eriko-
koisra ja erinäköistä miestä. Muistin Vuoren kertoman
unen. Tiesin, että monikin meistä oli jotenkin taikaus-
koinen. Tunnustaa tosin sellaista emme kehdanneet, jo-
han nyt, että mies... Mutra saattoihan mies joskus kuu-
kausia haavoittumisensa jälkeen puhua, kuinka hän tie-
si etukäteen tapauksensa, sen ja sen merkin perusteella.
Eräs hyvin rohkea alikersantti puhui aivan tosissaan,
miten hän oli silloin kesäisenä aamuna liian iloinen. Vi-
helteli ja lauleli. Kysyin:

- Uskotko sinä kuin näyttelijä, että viheltäminen
tuo epäonnea. Isoisäni kielsi minua viheltämästä sen

vuoksi, etten olisi kutsunut pirua huulillani.
Alikersantti hämmästyi. Hän ei ollut tietoinen näyt-

telijöiden taikauskosta. Heillä se muuten taitaakin olla
paremmin tapa, josta on pikkuhiljaa luovurtu.

Tuuli oli saanut ajettua pilvet pohjoiseen. Ne olivat
muuttuneet valkoisiksi ja olivat sotilaallisessa ojennuk-
sessa. Taivas oli kobolrinsininen. Kuusta näkyi valkea
haamu auringon vastakkaisella puolella. Maassa ja il-
massa tuntui olevan rauha. Sotaa ei ollut. Teltalle tul-
tuani oli jo ventrisakki kasassa.

- Jumalauta, se on silmän pitkä.

- 
Kuugsgntoista ei vedä Saimaan sällitkään.

- 
Minkalainen on hänräpoika... ?

- 
VALMISTAUTUKAA! Teltat kasaan.

Matkasta ei rullur pirkää. Muutertiin toiselle puolen
Suunajokea. Harmaat silralankut kopisivat saappait-
temme alla, musta vesi virtasi laiskasti, muistaakseni
idästä länteen.
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C Heinäkuisena aamuna iskivät
vihollisen partisaanit Kuhmon
Iivantiiran Hirvivaaraan, jossa
kolmen erdmaatalon asukkaat elivät
viimeisen sotavuoden ankeudessa.
O Kaksi perhettä tuhoutui vihollisen
tulessa olosuhteissa, jotka elävästi
muistuttavat tämän vuosikymmenen
te r r o r isti h y ö k k ä y k s i ä.
O Eikö ihmiskunta koskaan opi
mitään?

Viimeisenä sotakesänä tapah-
tui se, jota koko kylä oli pe-
lännyt: Hirvivaara joutui par-
tisaanien hyökkäyksen koh-
teeksi.

Vaaralla oli kolme taloa,
mutta viholliset piirittivät niis-
tä vain kaksi. Tämä piirittä-
mättä jäänyt talo on minun
synnyinkotini.

Tuo järkyttävä tapahtuma-
sarja alkoi varhaisina aamu-
hetkinä heinäkuun kahdes-
kymmenesviides päivä vuon-
na 1944.

Partisaanit lähestyivät kahta
taloa. Saartorengas kiristyi.
Ihmiset eivät sitä tienneet.

Sitten koira alkoi äkkiä
haukkua. Se oli ensimmäisenä
vaistonnut lähestyvän vaaran.

Väkikin alkoi heräillä. Kal-
le-Jaakko Juntunen, isäni se-
tä, nousi vuoteestaan. Hän tie-
si, ettei koira turhaan haukku-
nut. Vanhus katseli ikkunasta,
mutta mitään liikettä ei ollut
havaittavissa.

- Taitaa olla taas niitä
mieron elukoita tuolla kujalla.
Mutta eivät pääse tänne nave-
talle asti, koska kuja on suljet-
tu.

Kalle-Jaakko heinäytyi
vuoteelleen vetäen peitteen yl-
leen.

Mutta hetken kuluttua koira
alkoi haukkua yhä kiivaam-
min. Se melkein ulisi - ikään
kuin sillä olisi ollut hätä. Nyt
vuorostaan nousi lida-emäntä,
talon miniä, katsomaan koiran
haukkumista.

Hän silmäsi ulos ikkunasta.

- Mitähän tuo taas hauk-
kuu?

Kalle-Jaakko neuvoi, että
Iida menisi porstuan puolelle
ja katsoisi sieltä - sieltähän
oli parempi näkyvyys.

Iida Iähti, kulki unisena laa-
hustaen, hameenhelmat hei-
luivat nilkoissa. Porstuassa
seisabtui, kuunteli - mitään
ei kuulunut. Ei koirakaan enää
haukkunut.

Iida tarttui oven salpaan ja
nosti.

VIHOLLINEN ON
TALOSSA!
Silloin räiskähti!

Samassa hän tajusi luotien
lävistäneen oven ja sen, että
hän kaatui voihkien lattialle,
josta ei voinut nousta, vaan jäi
siihen makaamaan.

Kalle-Jaakko kuuli lau-
kaukset ja kiiruhti porstuaan.

Näky oli kauhistuttava: Iida
makasi lattialla verissään.
Luodit olivat lävistäneet hä-
nen jalkansa, hän oli tajuton,
hengitti raskaasti, silmät kiin-
ni, kasvot tuskaiset, kalman-
kalpeat.

Vanhus tarttui häneen vapi-
sevin käsin ja käänsi hänet se-
lälleen. Väännyksiin jääneis-
tä, luotien lävistämistä jaloista
syöksähti kaarena veri - sitä
tuli kuin astiasta kaataen, sei-
nille ja lattialle.

Vanhus hätääntyi hetkeksi.

- Herra Jumala, minkä te-
kivät...

Kalle-Jaakko vilkaisi
oveen. Siinä oli useita kym-
meniä ammottavia luotien rei-
kiä. puunsirut olivat singon-
neet kaikkialle.



Pclrliscrcrnien
völlinen

KAARLO JUNTUNEN

Pohjois-Suomen erämaakylän asutusta rajan pinnassa SA-tuw

Aune ei enää vitkastellut,
vaan nousi ylös. Hän oli jo
hätääntynyt. Pelko ja epätoivo
täytti sisimmän.

Kuinkahan heille kävisi?
Kalle-Jaakko tempaisi vai-

monsa kädestä kiinni. He läh-
tivät juoksujalkaa kamariin,
jossa osa Iidan lapsista nuk-
kui.

Sirkka oli lapsista vanhin.
Hänkin oli herännyt äskeisiin
laukauksiin. Peloissaan hän
kyyhötti lattialla, nousi, käve-
li, katsoi ikkunasta, painoi kä-
det kasvoilleen. Sydän takoi
rinnassa.

- ]vturnrnu...

- Lapsikulta!

PAKOON
IKKUNASTA
Kalle-Jaakko varoitti, että oli
oltava aivan hiljaa. Ja kehotti
herättämään pienemmät lap-
set, jotka yhä nukkuivat. Sa-
malla hän aikoi paiskata ka-
marista rikki yhden ikkunan,
josta olisi ollut hyvä livahtaa
läheiseen ruispeltoon.

Mutta Aunepa alkoi torua
ettei ollut mielekästä rikkoa
kallista ikkunaa! Siitähän koi-
tuisi vain vahinkoa.

Kalle-Jaakko otti tuolin jo
käteensä aikoen paiskata sillä
kohti ruutuja, mutta silloin
Aune tarttui kaksin käsin tuo-
lin sakaraan kiinni.

Aune sai kuin saikin mie-
hensä estetyksi - ikkuna jäi
rikkomatta. Hädissään hän sa-
noi:

- Tuvan kautta! Siellä on
aukeava ikkuna!

Se olikin enää ainut mah-
dollisuus.

Mutta olosuhteet eivät ol-
leet enää yhtä suotuisat. Na-
vetta oli nimittäin tuvan pääs-
sä poikittaissuunnassa ja äs-
keiset laukaukset olivat pa-
mahtaneet jostain sieltä.

Sirkka lähti juoksemaan
edellä, mutta pysähtyi pors-
tuan ovelle nähtyään äitinsä
makaavan verissään lattialla.
Tyttö alkoi itkeä ääneen luul-
len äitinsä kuolleen.

- Herra Jumala, verta...
Tynö harppasi voihkien

porstuan yli, laskeutui polvil-
leen ja painoi kasvonsa äidin
kellertäviä kasvoja vasten.
Äiti vain makasi hiljaa, tiik-
kumatta, alushameen helmat
verestä kastuneina. Tyttö itki
hysteeristä itkuaan. Kalle-

Hän ei oikein tiennyt mitä
hänen olisi pitänyt tehdä. Hän
jätti haavoittuneen siihen ja
lähti kiireesti tupaan sekä he-
rätti vaimonsa, joka nukkui
vielä sikeästi peitto vedettynä
korville asti.

- Herää, herää! Viholliset
ovat tulleet ja piirittäneet...

Aune-mommon kuulo oli
heikko. Samaten näkö, sillä
kaihit olivat kasvaneet hänen
silmäteriensä eteen. Viimein
hän heräsi ja alkoi katsella sa-
mein silmin miestään, joka oli
polvillaan hänen luonaan.

- Mitä se taas tuolla lailla
huutaa?

- Viholliset ovat hyökän-
neet, kuulitko?!

- Missä?

- Niitä on joka puolella.

- Joka puolellako?

- Niin!
Vähitellen Aune alkoi taju-

ta tilanteen. Hänen ryppyisille
kasvoilleen levisi kauhistunut,
pelon täyttämä ilme. Hänen
pienet silmänsä tuijottivat uk-
koa, joka näkyi aavemaisena
hänen edessään.

Vanhalla miehellä oli jalas-
saan pitkät, leveälahkeiset,
punaraitaiset flanellihousut,
joiden lahkeet laahasivat lat-
tiaa. Paita oli samasta kan-
kaasta kuin housutkin. Helmat
olivat kohonneet liitingin alta.
Ne hulmusivat vapaina mie-
hen liikkuessa.
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Jaakko tempaisi Iidan kaina-
loonsa ja lähti tupaan päin.

- Tulkaa perässä!
Hän vilkaisi tuvan ikkunas-

ta ja saattoi nähdä peltojen ta-
kana pienen aitan. Hän tiesi,
että siellä nukkui hänen van-
hin poikansa Tuomas perhei-
neen tai ehkä jo hyvinkin val-
voi vavisten.

Samalla hän kuitenkin näki,
kuinka partisaanit lähestyivät
tuota aittaa! Ei ollut mitään
tehtävissä heidän pelastami-
sekseen! Partisaanit olivat jo
aivan liian lähellä, ei huuto-
kaan olisi enää auttanut. Tus-
ka puristi kasaan vanhuksen
sydämen.

Sirkka hieman toipui äskei-
sestä järkytyksestään. Hän
sieppasi syliinsä kaksi pienin-
tä lasta, ryntäsi ikkunan luok-
se, tönäisi kädellään sen auki
ja katsoi pelokkaasti etelään
päin.

- Tästä hypätään!

- Sovitaanko? Voiko sitä
hypätä niin korkealta?

Aune-mommo pyyhkieli
silmiään ja koetti ohjailla toi-
sia. Kapea se ikkuna oli, mut-
ta siitä heidän oli kuitenkin
sovittava. Mistäpä muusta?

Kalle-Jaakko riiputti kaina-
lossaan Iidaa, joka näytti edel-
leen olevan tajuton. Lapset
mahtuivat hyvin yhden kehyk-
sen levyisestä aukosta, mutta
vaarin oli kovin vaikea päästä
suurine vatsoineen ja käsitai-
peessa olevine taakkoineen.
Hän juuttui kiinni ja joutui
käymään epätoivoista kamp-
pailua itsensä irroittamiseksi.

- Juoskaa! Juoskaa! huusi
hän ja väänsi itseään kaikin
voimin.

Toiset eivät kuitenkaan hä-
dissään kyenneet lähtemään,
vaan jäivät ikkunan alle seiso-
maan. Vapautuen viimein ik-
kunan kahleista Kalle-Jaakko
lähti juoksemaan kenttää pit-
kin ja toiset lähtivät hänen pe-
räänsä. Jokainen juoksi hen-
kensä edestä. Tuskin kukaan
muuta ajatteli kuin sitä, että
pian päästäisiin tuonne pen-
saiden taakse suojaan.

TUHON HETKI
Mutta samassa pärähtivät
aseetkin taustalla soimaan.
Luodit viuhkuivat korvissa,
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rapsahtelivat pihapuissa ja
pensaissa.

Ensimmäiseksi luotisuihku
osui Sirkkaan. Se oli kaiketi
pitkä sarja läheltä ammuttuna.
Hän kaatui pienokaisten kans-
sa maahan ja kaikki jäivät sii-
hen makaamaan.

Kalle-Jaakko ei uskaltanut
kumartua heidän puoleensa,
vaan koetti jatkaa juoksuaan.
Tavoitteena oli lähimetsä, jo-
ka loisteli aamuauringossa.
Pelon jäykistämät jalat olivat
raskaat. vaikka niissä ei saap-

paitakaan ollut.
Ei ehtinyt pappakaan kovin

pitkälle, kun tunsi vihlaisun
oikeassa kädessään. Hänen oli
pudotettava Iida pellon pienta-
reelle ja jätettävä hänet siihen.

Kättä alkoi kihelmöidä, va-
lui verta. mutta lähempään
tarkasteluun ei ollut aikaa.
Juoksua oli jatkettava.

Rinteen alle päästyään hän
heittäytyi heinikkoon rähmäl-
leen ja hengitti raskaasti pai-
naen hikiset kasvonsa yökas-
teen kostuttamaan maahan.
Alas painuminen syöksi veren
päähän, sydän sykki kiivaasti,
silmissä sumeni. Hän menetti
tajuntansa, mutta hetkeä mYö-
hemmin taju palautui jälleen.

Pappa katsoi haavoittunutta
känään, jonka luoti oli lävistä-
nyt ja joka nyt oli maksoittu-
neen veren tahrima.

Miten kaikki olikaan käy-
nyt? Hän katseli silmiään si-
ristellen. Hänkö oli vain yksin
päässyt tulituksen läpi?

Laukausten viimein tauot-
tua hän uskalsi nostaa päätään
ja katsoa taakseen. Tuvan nur-
kalla näkyi vielä kaksi har-
maapukuista miestä, jotka
näyttivät tarkkailevan ruisPel-
toa ja heinikkoa. Heistä toinen

käveli vielä pienen kierroksen
varjostaen kädellä silmiään.

Auneakaan ei näkynyt mis-
sään.

Kalle-Jaakko tajusi ettei hä-
nellä ollut muuta tehtävää
kuin viedä surusanoma lähim-
piin naapuieihin. Kuinkahan
pääsisi tuonne metsään? hän
ajatteli. Sitten hän painoi sor-
mensa luodin reikiin, nousi
polvilleen ja lähti ryömien ve-
täytymään metsää kohden.
Päästyään vihdoin puiden suo-
jaan hän nousi jaloilleen, etsi
polun ja alkoi hiljakseen juos-
ta. Hän ei vielä tuolloin tien-
nyt, kuinka muiden oli käy-
nyt. Kiire - kiire - takoi
vain kiivaana hänen tajunnas-
saan.

HIRVEÄ LOPPU
Vähän myöhemmin Iida tuli
tajuihinsa. Aamuaurinko pais-
toi kirkkaasti hänen kasvoi-
hinsa.

Vasemmassa jalassa oli an-
kara tuska.

Hän kieriskeli heinikossa.
Ketään ei näkynyt. Hän kään-
tyi kyljelleen punnertaen var-
talonsa koukkuun nähdäkseen
paremmin haavoittuneen, ver-
ta vuotavan jalkansa. Pahem-
min haavoittunut jalka jäi hä-
nen alleen väännyksiin. Siitä
pulpahti jälleen verta.

Samassa värisyttävä, viiltä-
vä kipu kulki hänen kehonsa
läpi. Hetken kaikki säihkyi
silmissä mustana. Mutta hän
ei silti hellittänyt, vaan pon-
nisti kaikin voimin katsoak-
seen reittään, josta lihakset ja
luut olivat murtuneet.

Jalkaterä oli aivan veltto ja
tunnoton. Iida koetti sitä kä-
dellään: se heilui kaikille ta-
hoille, jänteetkin olivat kat-
kenneet. Hän puri hampaansa
yhteen. kiskoi vaaleanpunai-
sen alushameensa helmat
kaistoiksi. koetti sitoa niillä
jalkansa. Kääntyi sitten vat-
salleen ja veti käsillään it-
seään eteenpäin. Mutta hänen
liikkuessaan luunpäät kosket-
tivat toisiaan, tuska tuli yhä
ankarammaksi eikä hän enää
voinut jatkaa ryömimistään.

oli jäätävä siihen.
Hän huusi minkä jaksoi ja

valtavan tuskan kouraisemana
kierähti selälleen menettäen

H iis
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jälleen tajuntansa.
Sitten taju jälleen palautui.

Hän avasi kyyneleiset silmän-
sä ja näki edessään seisovan
tummakasvoisen miehen, joka
tuijotti häntä synkin silmin.
Peloissaan lida tuijotti miestä,
muttei jaksanut enää huutaa,
sillä voimia ei ollut.

Mies otti pistoolin kotelos-
taan, ojensi kätensä suoraksi
ja katsoi tiukasti maassa ma-
kaavaa naista.

Iida sulki silmänsä. peitti
käsillään kasvonsa ja huohotti
raskaasti. Kuului kaksi peräk-
käistä laukausta. Rintaan kos-
ki 

- 
sitten oli jälleen aivan

hiljaista...
Mies painoi pistoolin kote-

Ioonsa ja lähti kävelemään tu-
parakennusta kohti.

Iida ei kuitenkaan vieläkään
kuollut, vaan vasta useiden
kuukausien päästä sairaalassa.
Arvaamattoman lujassa :aat-
taa joskus ihmisen henki ol-
la...

ARMOA!
Tuomaskin heräri ensimmäi-
siin laukauksiin

Ulkoa kuului r-.rutoa puheen-
sorinaa. Tuomas nousi ylös
vuoteeltaan. hiipi hiljaa ovea
kohti. painoi korransa aitan
oveen, kuunteli.

Kuului lähestl r'iä askelia,
heinä narskui saappaiden alla.

Tuomas joutui kauhun val-
taan 

- 
kädet alkoivat r apista.

jalat notkuivat polvista. Hän
seisoi oven edessä liikkunrat-
ta.

Sitten oveen koputettiin .

Tuomas veti oven auki ja nä-
ki, kuinka partisaanit seisoivat
ulkona ojennetuin asein. Kat-
seet näyttivät ilmeettömiltä.
Niissä ei sääliä ollut.

- 
En minä ole mitään pa-

haa tehnytl Antakaa meille ar-
moa...

Hänen äänensä oli tuskai-
nen, epätoivoinen. Samalla
hän tunsi, kuinka hänen kurk-
kuaan kuristi ja kuinka jalat
horjuivat hänen allaan. Sydän
tuntui painuvan kasaan. Ääni
hukkui kurkkuun. Sitten hän
tarttui kaksin käsin oven pie-
leen kiinni ja lyyhistyi kyn-
nykselle, mutta nousi heti
ylös.

Partisaanien ilmeet eivät

muuttuneet. Aseiden piiput
työntyivät lähemmäksi, var-
mistimet irtosivat.

Silloin Tuomas syöksyi
ulos kuin nuoli. kääntyi aitan
taakse ja juoksi kenttää pitkin
pajupensaiden suuntaan.

Hänet oli kuitenkin metsän
reunassa huomattu. Sieltä al-
koi ankara tulitus. Tuomas ei
pääss1t kovinkaan pitkälle,
vaan luupertui suulleen, voih-
kaisi ja jäi kentälle makaa-
maan. \/eri punasi alusvaat-
teer. Luodit olivat tikanneet
hänet reikiä täyteen.

Aitan ovella olleet miehet
eirät lähteneet hänen perään-

täen partiotoverit luokseen.
Aitan takana olleet miehetkin
tulivat hitaasti. Heistä joku
vilkaisi ohimennen aittaan,
mutta silmäys oli niin pikai-
nen, ettei voinut havaita mi-
tään liikettä. Idänpuoleisesta
metsäsrä tuli myös miehiä
suurine reppuineen.

Pihaan kokoontuneina heitä
näytti olevan toistakymmentä.
Upseeri puhui hyvin äänek-
käästi. Häntä ei kaiketi miel-
Iyttäneet kaikkien suoritukset.
Miehet, jotka tulivat idän
suunnalta, näyttivät vastaha-
koisilta. Kaikesta päätellen he
olivat kieltäytyneet ottamasta

osaa talojen piiritykseen ja ih-
misten surmaamiseen.

Kurinpalautus jäi kuitenkin
lyhyeksi. Miehet lähtivät sa-
maan suuntaan josta olivat tul-
leetkin. Pihaan jääneet meni-
vät tupaan, penkoivat kaapit
ja komerot ja sulloivat rep-
punsa täyteen. Ruokatarvik-
keet olivat tietenkin haluttua
tavaraa. Lähtivät sitten sitä
mukaa kuin reput olivat täyt-
tyneet, yhtyivät veräjällä edel-
lä menneihin, keskustelivat
siellä hetken ja hävisivät koh-
ta metsään.

Tuskin he saattoivat aavis-
taa, että aittaan jäi neljä elä-
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Tuholaista tavoittamaan

sä, seisoivat yhä siinä ja kat-
soivat sisään.

Hilmu. Tuomaan vairno, ja
vanhin poika Aape olivat
nousseet ylös. He eivät )'rittä-
neet karkuun vaan seisoivat
paikalleen jähmettyneinä. Äiti
koetti sanoa jotain lastensa
puolesta, mutta ääni hukkui
korvia huumaavaan rätinään,
jonka vaikutuksesta tulen ja
sa!un täyttämä aitta huojahte-
li. Luotisuihkut iskeytyivät äi-
tiin ja poikaan.

TYÖ ON TEHTY
Ampujat poistuivat nopeasti
ovelta ja vetäytyivät metsän
reunaan, jossa toiset jo odotti-
vat. Siellä he keskustelivat ää-
nekkäästi ja polttelivat ma-
horkkaa, jonka lemu levisi pi-
haan asti.

Sitten upseeri kutsui vihel-

.:;:j

Neuvonpidossa
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Kuhmon kirkon maisemiin päätyivät nämäkin sodan uhrit

kertoi järkyttyneenä, että par-
tisaanit olivat hyökänneet Hir-
vivaaraan ja tuhonneet monta
perhettä. Kauhistuimme. Poi-
ka ei tiennyt lähemmin kertoa,
ketkä sukulaisistamme olivat
saaneet surmansa, sanoi koko
kylän väen pakenevan etelään
päin.

Lehmät jäivät navettaan
lypsämättä. Äiti kiirehti meitä
pakomatkalle. Varoitti, että
matkalla oli oltava hiljaa, kun
ei tiennyt missä ja mihin suun-
taan partisaanit liikkuivat. Lu-
pasimme kulkea ääneti. Otim-
me koirankin mukaamme.

Äiti otti pienimmän syliin-
sä, me pojat talutimme omilla
jaloillaan kulkevia. khmät
ammuivat navetassa, ne vais-
tosivat meidän lähtömme.
Peltoaukeaman ylitimme juos-
ten.

Me pojat kävelimme edellä,
äiri jäi meistä jälkeen.

Suon laidassa jäimme odot-
tamaan. Aukeat paikat tuntui-
vat pelottavilta. Koira oli jo
juossut pitkospuita jonkin
matkaa, mutta nähtyään mei-
dän jäävän jälkeen se kääntyi
ja palasi luoksemme.

Äiti tavoitti meidät, oli hi-
kinen ja läähätti. Tyttö nukkui
hänen sylissäan. Äiti istuutui
mättäälle, pyyhkieli kasvo-
jaan. Jonkin aikaa levättyään
hän alkoi puhella murheellise-
na, että jos muutaman vuoro-
kauden kuluttua emme pääse
palaamaan, niin elikot kuole-
vat nälkään ja janoon. Mistä
sitten saamme voin ja mai-
don?

Lähdimme liikkeelle. Pake-
neminen näytti sujuvan hyvin.
Leveän suon jälkeen polku
kulki kuivia kankaita. Suunta-
simme kulkumme Hietalah-
teen, jonne arvelimme toisten-
kin kokoontuvan. Ja niin oli-
kin: pihamaalla vilisi vieraita
ihmisiä, kymmenittäin.

Kalle-Jaakko Juntunenkin
oli jo kerinnyt tänne. Hän istui
penkillä ihmisten piirittämä-
nä. Mekin ryntäsimme hänen
luokseen kyselemään miten
oli kaikki käynyt - oliko
niin, että hän vain oli jäänyt
henkiin?

Niin hän kaikille vakuutti.
Hänen tietonsa mukaan koko
vaaran väki tuli tuhotuksi.
Hän näytti kättään, jonka luoti

oli lävistänyt.
Talossa päätettiin, ettei ol-

lut syytä jäädä tänne. Jos vi-
hollinen väijyy ja hyökkää yl-
lättäen, tulee joukkotuho. Ilta-
päivän kuluessa siirryttiin Ma-
lilan Niemistölle.

Suurissa taloissa oli tilaa
pakolaisille, samaten ruokaa
ja juomaa. Talot ottivat auliis-
ti tulijat vastaan. Suru ja pelko
yhdistivät, kaikki olivat kuin
yhtä perhettä.

Illalla moottorivene ajoi
rantaan. Surulippu liehui sen
keulassa. Tiesimme, että se

kuljetti uhreja kirkonkylään.
Kaikki kokoonnuimme lai-

turin ympärille. Vaimot itki-
vät rantatöyräällä, eivät uskal-
taneet tulla laiturille.

Moottorivene lähti pian jat-
kamaan matkaansa, sillä vai-
najat oli saatava mitä pikim-
min hautaan.

ELÄMÄ RAJAN
PINNASSA JATKUU
Meidänkin perheemme viipyi
tuolla matkalla noin viikon.
Vanhin sisareni ja veljeni kä-
vivät kotona päivisin. He oli-
vat hoitaneet elukoita ja lypsä-
neet lehmät.

Palattuamme kotiin olimme
vielä pelokkaita. Tuo järkynä-
vä murhenäytelmä kaikelehti
jatkuvasti mielissä: seitsemän
kuollutta ja kolme haavoittu-
nutta, se oli tapaus, joka ei
hevin hävinnyt, vaan vyöryi
tajunnassa kuin painajainen.
Onko jo seuraavana vuorossa
meidän perheemme?

Päivisin jatkoimme heinän-
tekoa, mutta öitä emme uskal-
taneet nukkua asuinrakennuk-
sessa, vaan etsimme suojaisan
kuusikkokankaan, kannoim-
me petivaatteet sinne ja nu-
kuimme puiden juurilla. Kun
elokuiset yöt alkoivat käydä
kylmiksi, muutimme heinäla-
toihin.

Heinissä oli hyvä nukkua.
Kaivoimme kolot ja vedimme
peitot korville.

Ilmojen kylmetessä ja öiden
pimentyessä aloimme jälleen
nukkua asuinrakennuksessa.
Muuta vaihtoehtoa ei ollut.
Panimme visusti ovet lukkoon
ja jätimme koiran ulos vahti-
maan. Luotimme sen vaistoon
ja valppauteen. tr

vää lasta, jotka olivat kyyhöt-
täneet niin visusti peitteiden
alla että heitä ei voinut huo-
mata. lsommat olivat paina-
neet tyynyn pienempien suul-
le, ääntä ei kuulunut.

Kauheaa heidän oli katsella
äidin, veljen ja isän verisiä
ruumiita.

Myös Aune-mummo oli
jäänyt henkiin. Hänkin oli
vain haavoittunut jalkaan ja
ryöminyt perunakuoppaan,
josta uskalsi ryömiä esiin
useiden tuntien kuluttua.

Iidan tytöistä oli yksi jäänyt
kamariin nukkumaan ja hän-
kin jäi henkiin.

Setäni koko perhe pääsi pa-
koon, koska taloa'ei ollut pii-
ritetty. He olivat kiidättäneet
surusanomaa talosta taloon.

Monien raskaiden tuntien
jälkeen suomalaiset sotilaat
saapuivat Hirvivaaraan. Parti-
saanien tuhoisat teot olivat
nähtävissä.

jottaviksi.
Kuinka kaamealta kaikki

näyttikään! Partisaanien ai-
kaansaama tuho järkytti. Sa-
noja ei ollut tunteiden ilmai-
suun.

Sotilaat jakaantuivat usei-
hin pieniin ryhmiin. Toiset
lähtivät kiireesti kuljettamaan
lapsia ja haavoittuneita, toiset
lypsivät lehmät ja toiset lähti-
vät takaa-ajamaan partisaane-
ja. Muiden tehtäväksi jäi ruu-
miiden etsiskely ja kuljetus
järvenrantaan, jonne oli ly-
hyin kantomatka. He kokosi-
vat ruumiit seinustalle ja peit-
telivät ne huovilla, tekivät
ohuista aidaksista paarela ja
lähtivät puolenpäivän jälkeen
kantamaan niitä rantaa koh-
den.

Päivä oli tukahduttavan
kuuma. Taivas siinsi lasimai-
sen kirkkaana.

PAKOON!
Miehet olivat hikisiä. Kat- Tuona aamuna joku kylän po-

seet pysähtyivät omituisen tui- jista juoksi myös meille ja
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HAAMU
Muiden vaivojen ja vastusten lisäksi
alkoivat syksypuolella kylmät ilm atkin
rasittaa Plevnan ympärillä olevaa piiri-
tysarmeijaa. Saadakseen suojaa
enemmän kuin minkä liinakankaasta
tehdyt teltat voivat antaa, tekivät soti-
laat itselleen majoja maahan kaivet-
tuihin hautoihin, jotka katettiin seipäi-
den päälle ladotuilla risuilla ja päällys-
tettiin mullalla ja turpeilla. Laittoivatpa
toiset niihin ovet ja ikkunatkin.

Eräässä tämmöisessä majassa
asuimeitä kolme upseeria, joista kak-
si luutnanttia

Satuin vilkaisemaan majamme ik-
kunaan, jossa kaikkiaan oli yksi ruutu,
runsaan korttelin korkeudelleen ja le-
veydelleen. Kirkkaassa kuun valossa
näin luutnantti G:n tirkistävän ikkunas-
tamme sisään, minä nyökäytin päätä-
ni hänelle teruehdykseksi sekä viitta-
sin kädelläni että hän tulisi sisälle ma-
jaamme; hän nyökkäsi minulle vas-
taan ja hymyssä suin poistui ikkunas-
ta. Odotin häntä heti tulevaksi, vaan
eipä miestä kuulunutkaan. Hetkisen
odotettuani menin ulos, kutsuakseni
häntä luokseni, vaan eipä häntä näky-
nyt lähiseudullakaan, ainoastaan yö-
vartija kulki hiljaista kulkuaan muuta-
main askelten päässä.

- Mihin menise vieras upseeri, jo-
ka oli tässä ikkunan luona? kysyin
vartijalta.

- Ei täällä ole ketään ollut, sanoi
vartija.

- Kuinka uskallat valehdella minul-
le vasten silmiä? Tiedätkö mikä ran-
gaistus §lnua odottaa, varsinkin nyt
sota-aikana, kun kuleksit tuossa tork-
kuen etkä näe vieraan rykmentin vä-
keä, jotka kulkevat pitkin linjojamme?
Helppo olisi turkkilaistenkin tulla ja
tappaa meidät kaikki kuin siat pah-
naan! himmaastin suutuksissani varti-
jalle.

- Jumal'auta, en ole torkkunut,
eikä tässä ole ketään kulkenut, va-
kuuttivartija, ja hänen äänestään kuu-
li, että hän puhui täydellä vakuutuksel-
la. Samassa saapuivat molemmat to-
verini keittiöstä ja kysyivät mikä oli
asiana. Minä kerroin heille tapauksen,
ja vartija puolestaan väitti vastaan.
Luutnantti F., jonka komppaniasta
vartija oli, vakuutti hänen olevan kun-
non sotamiehen sekä muutoin täysin
luotettavan ; arueli m inun erehtyneen.

Asian näin ollen menimme majaam-
me, jossa vielä iltasta syödessämme
väittelimme. Toinen tovereistani, luut-
nantti 7., sanoi, asetuttuaan ikkunan
eteen:

- Katso nyt veliseni! Olet varmaan
erehtynyt, oman kuvasi olet nähnyt ik-
kunasta, samoin kuin minäkin näen
kuvani, kun kyntteli on ikkunan ja mi-
nun välissäni.

- Mistä siihen olisi tullut pitkät
mustat viikset ja sinelli, jos se oli mi-
nun kuvani, kun minulla on pienet
vaaleat viikset ja asetakki päälläni?
vastustelin hänen väitettään. Asia ei
sen siitään selvinnyt väittelystämme,
minua vaan suututti, kun eivät tahto-
neet uskoa puhettani. Viimein väsyim-
me ja nukuimme tiloillemme.

Seuraavana aamuna nukuin vielä
tilallani, kun luutnantti T. tulirykment-
timme kansliasta ja herätti minut ky-
syen:

- Keneksi sanoit sitä upseeria, jon-
ka sanoit illalla nähneesi ikkunan ta-
kana?

- Se oli luutnantti G. toisesta ryk-
mentistä meidän divisioonasta; tunsin
hänet varsin hyvin, sillä olimme yh-
dessä junkkarikoulussa, vastasin mi-
nä, luullen että asiasta olijotenkin tul-
lut selvä ja että minun puheenitoteu-
tuu. Mutta hänpä näyfii kovin häm-
mästyneeltä, niin että toinenkin toveri-
ni, joka olijuuri aamuteetään juomas-

sa, kysyi oliko T. muka saanut jotakin
selkoa asiasta.

- Menin rykmentin kansliaan, ker-
toi 7., ia minun siellä ollessanitulisin-
ne päivystäjä-ajutantti toisesta ryk-
mentistä päiväkäskyjä tuomaan, ja
kun kyselimme häneltä, kuuluiko mi-
tään uutisia heidän puolelleen, niin
kertoi hän eilen iltahuudon jälkeen
luutnantti G:n menneen sijoittamaan
yövartijoita ja hänen näissä toimissa
ollessaan saaneen luodin rintaansa
vastapäätä olevasta turkkilaisesta
etuvartija-linjasta. Eikä hän ole elänyt
kym m e ntäkään m i n u utti a se n j äl keen.

- Se oli siis hänen haamunsa, joka
näyttäytyi sinulle kuoleman jälkeen!
sanoi luutnantti T.

Siihen uskoon me muutkin jäimme.

- Saakoon rauhan sielullensa!sa-
noi palvelijamme, tehden ristinmerkin.
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KASKU KIERTÄÄ

Kenraali Siilasvuo
ja eversti Puroma
saapuivat Lapin so-
dan aikana Käsivar-
ressa tarkastuskier-
roksellaan Jalkavä-
kirykmentti E:n ko-
mentopaikalle, ios-
sa isännyyttä hoiteli
jääkärieverstiluut-
nantti ja Manner-
heimristin ritari
Viljo August Laak-
so.

Hercoja hymyi-
Iytti havaitessaan,
että Laakso oli ri-
pustanut kuuluisan
puujalkansa kuivu-
maan teltan narui-
hin kaminan ylä-
puolelle. Siilasvuon
Ieikkisään huomau-
tukseen Laakso vas-
tasi:

- Herua kenraa-
fi, äytyy piää va-
rusteet kunnossa,
ios vaikka sattuisi
pääsemään iltalo-
malle.

Olli Kaakinen, Helsinki

o

Tykistön tarkastaia, kenraali Vilho Petter Nenonen Perkiärven leirillä 192O-luvulla

Persoonallisuuksia
EI TARVINNUT
PUHEILLA
PARANNELLA
Kaksikymmentäluvun
puoliväliin mennessä oli
tykistön tarkastaja Vil-
ho Petter Nenonen saa-
nut kehitetyksi valmiik-
si omintakeiset ampu-
mamenetelmänsä sekä
koulutetuksi Suomen
kenttätykistön toimi-
maan niiden mukaan.
Kesällä 1926 hän jär-
jesti Perkiärven leirillä
näytöksen, iota seuraa-
maan oli kutsuttu mm.
koko kenraalikunta ja
kaikki Suomessa olevat
ulkomaiset sotilasasia-
miehet.

Ammunta suoritet-
tiin viidellä patteristol-
la, jotka ennen toimin-
nan alkua olivat ilma-
suojassa ampuma-
alueen takana. Sieltä ne
ajoivat äänettömästi,
mutta nopeasti asemiin

- täsmällisesti ja var-
masti. Valjakot poistui-
vat tykeiltä tyylikkäästi
ja nopeasti.

Tulenjohtaiiksi oli
määrätty mm. luutnan-
tit Kalle Rauramo ia
Lauri llmari Harvila.
Nämä johtivat nopeasti
tarvittavat mittaukset
ja katseliiat siirtyivät
heidän mukanaan tu-
lenjohtopaikalle.

Täällä Nenonen pyysi
sotaväen päällikköä ni-
meämään viisi mielival-
taista maalia. Näin ta-
pahtui ja tulenjohtueet
mittasivat maalit väli-
neillään.

Sitten Nenonen antoi
ampumatehtävän:
kaikki viisi patteristoa
ampuvat samalla tulo-
aialla päällekkäin mi-
nuutin iskun kuhunkin
maaliin käyttäen tulen
siirtoon seuraaYaan
maaliin kaksi minuut-
tia. Sen jälkeen kukin
patteristo ampuu vielä
iskun omaan maaliinsa
käyttäen tulen siirtoon
jälleen ohjesäännön
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määräämät kaksi mi-
nuuttia.

Tulikomennot lähte-
vät ja pian tulee ryh-
mäupseerilta ilmoitus
ampumavalmiudesta.
Tulenjohtaia ilmoittaa
tuloajan ensimmäiseen
maaliin ia panee toi-
minnan liikkeelle.

Tältä välin Nenonen
tarkistuttaa myös kat-
selijain kellot tykistön
viralliseen aikaan.

Sitten odotetaan.
Muutamia kymme-

niä sekunteja ennen
käskettyä tuloaikaa
kuuluu lähtölaukausten
kumu kaukaisimmasta
patteristosta ia pian sii-
hen yhtyvät muut. Lä-
hestyvien kranaattien
vongunta kasvaa myrs-
kyksi. Katsoiat seuraa-
vat kellonsa sekuntivii-
sarin kulkua.

Sekunnilleen mää-
räaikana iskevät kuu-
deiikymmenen tykin
kranaatit käsketylle
maalihehtaarille, mou-
karoivat sitä tarkalleen
kuusikymmentä sekun-
tia ja siirtyvät sitten sa-
dan ia kahdenkymme-
nen sekunnin kuluttua
seuraavaan maaliin.
Näin jatkuu koko ohiel-
ma kellon tarkkuudella
päät§en viimeiseen is-
kuun, ionka aikana ku-
kin patteristo ampuu
omaa maaliaan.

Tuli päättyy sekun-
nilleen. PöIypilvet peit-
tävät maalialueen ja
katselijoiden korvat
soivat.

Ulkomaalaiset soti-
lasasiamiehet ovat
mykkinä hämmästyk-
sestä ia odottavat ää-
rimmäisen kiinnostu-
neena Nenosen loppu-

puheenvuoroa.
Nenonen, joka on

ammunnan aian seiso-
nut muista erillään tu-
lenjohtopaikan etupuo-
lella kaulassaan ainai-
nen 40 sentin etäisyys-
mittarinsa, kääntyy so-
taväen päätlikön ympä-
rille ryhmittyneiden so-
tilasasiamiesten puo-
leen, sipaisee viiksiään,
viittaa kädellään maa-
lialueelle ja lausahtaa:

- Voilä, messieurs!
(Niinpä niin, hyvät her-
rat)

Lauri Harvila, Helsinki

l\.. 6ku o6p:6 vicrcill6so; 6'tl+;
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Kerää Kansa taisteli-
miehet keilouat-

uuosikeilal«ansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli
-uuosikeilakansio

lehtesi uahuaan

maksaa uain 16 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 7 mk/ 1 kpl,
11 mk)
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i flLAUSKORTil I. Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa- 
II tuisen lukupaketin.

I llaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan I
1 16 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 7 mk/l kpl, I
I 

useammat 11 mk) (K 510 K 511) 
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Kapteeni Savolai-
nez, myös syntyisin
Savosta, antoi kor-
sussaan puhelimeen
jonkinlaista tilanne-
tiedotusta:

Hyväst män-
nöö, hyväst män-
nöö...

Eikä mäne!
kiljaisee korsuun
syöksyvä kiihtynyt
soturi. Vartio-
mies on varastettu!

Vihollisen siep-
pauspartio oli ollut
asialla.

Kaarlo Heinonen, Espoo

o
Kesällä l94l oli IIV
JR 26zeen kuuluva
konekivääriryh-
mämme tupakka-
tauolla Petroskoin
tien varrella. Kaik-

ki olivat automaatti-
sesti vetäytyneet nä-
kösuojaan.

Akkiä tietä pitkin
tulla viuhtoi kädet
heiluen ja manttelin
helmat lepattaen
yksinäinen aseeton
vihollissoturi mat-
kallaan kohti "länt-
tä ja Eurooppaa".

Hei ukko
mihinkäs sulla on
kiire? huutaa joku
joukostamme.

Mies hätääntyy,
pysähtyy ja etsii
katseellaan huuta-
jaa.

- Tulehan tupa-
kalle! jatkaa huuta-
ja.

- Ei kerkiä, pit-
tää linnaan joutua!
virkkaa karjalais-
mies ia jatkaa kipa-
kasti matkaansa so-
tavankeuteen.

Kaarlo Heinonen, Espoo

O

Kasarmilla oli
käynnissä alok-
kaiden tulojuhla

- 
joskus vanhoi-

na hyvinä aikoi-
na. Kouluja käy-
nyt viikon palvel-
lut alokas pantiin
lausumaan Sven
Duva -runoa.
Nuorukaiseen oli
jo ehtinyt tarttua
herran pelko ja
runon alku tuli
kuulumaan näin

tiukasti asen-
nossa seisten:

- Sven Duvan
isä köyhä oI', vi-
raton HERRA
KERSANTTT...

o

Sotilaspastori lähet-
ti rippilapselleen
Iottamorsiamelle tä-
män sotahääpäivä-
nä onnittelusäh-
keen, jossa piti oIIa
raamatun kohta 1
Joh. 4: 78 (ensim-
mäinen Johannek-
sen kirje 4: 18), jos-
sa sanotaan: "Pel-
koa ei rakkaudessa
ole, vaan täydelli-
nen rakkaus kar-
koittaa pelon..."

Heikohkojen vies-
tiyhteyksien vuoksi
oli ykkönen jäänyt
pois, joten tuli Joh.
4: 78, mikä tarkoit-
taa Johanneksen
evankeliumin 4: 78,
jossa Jeesus sanoo
samarialaiselle nai-
selle: "Viisi miesä
sinulla on ollut, ja
se, joka sinulla nyt
on, ei ole sinun mie-
hesi..."

-l 
;-a
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Everstiluutnantti Alfons lärv i,
"Fossi", soitteli Vaasasta ja
halusi oikoa joitakin Pentti P.
Perttulalle sattuneita muisti-
virheitä tämän vuoden touko-
kuun lehdessä olleessa artik-
kelissa "Fossi poltti sahan".

Komentaja muistaa, että
kyseessä ei ollut saha, vaan
tukkikasat, jotka olivat jäällä
Palokuntakukkulan pohjois-
puolella. Niitä yritettiin sytyt-
tää tykistöllä, mutta yritys
epäonnistui. Vappuna, kun vi-
hollisen puolelta kuului juh-
linnan meteli, Järvi lähetti
partion sytyttämään tukit ben-
siinillä. Nyt ne paloivat, mut-
ta vapaaehtoisen partion joh-
taja vänrikki Pentti Friman
kaatui osumasta päähän. 

-Sattuuhan näitä, muistivirhei-
tä.

a

Avustajamme Toivo Ahtimo
Aurasta esittää, että valmistet-
taisiin ääninauhoja hyvistä
viime sotiamme koskevista
kertomuksista. Nauhoista val-
mistetut kasetit markkinoitai-
siin nuorison ja muidenkin
kuunneltaviksi. - Kaikkea-
han sitä nykyään äänitetään.
Ehkäpä tässä olisi ideaa jolle-
kin yrittäjiille. lrhtemme ei
toimituksen pienen henkilö-
määränkään takia valitettavas-
ti voi ottaa asiaa hoitoonsa.

a

Heinäkuun numeromme Töpi-
nän tervehdyksessä kerrottiin
lyhyesti l8.Divisioonan eli
Pajarin ikiomasta Jääkäri-
komppaniasta. Eero fiirvinen
on lähettänyt Tampereelta
everstiluutnantti Reino Reis-
kan omistamia valokuvia, jot-
ka kertovat samasta äsiasta -tässä niistä pari. 

- Kiitoksia!

Suomen Lääkärilehti kirjoittaa
sotavammaisten erityishuol-
lon tarpeen kasvusta ja lääkä-
rin antaman lausunnon merki-
tyksestä avun saamiselle. Par-
haina asiantuntijoina lehti pi-
tää perhelääkärin lisäksi mui-
takin potilaan elämää lähei-
sesti seuranneita henkilöitä.

Ralf V. Lindholm lopettaa
artikkelinsa näin: "Sotavam-

maisten elinolojen kaikinpuo-
lista turvaamista puoltavat se-
kä humanitaariset että reaali-
poliittiset näkökohdat. Aina ei
riittävästi tiedosteta sitä tun-
nustuksellista arvoa, joka liit-
tyy sotavammahaitan mutkat-
tomaan hyväksymisesn." -Hyvää asiaa lääkäreille!

Elokuussa rykmentti joutui
murtautumaan ulos motista ja
vetäytymään Laatokan saarille
Valamon alueelle. Vetäytymi-
nen oli suoritettava noin kilo-
metrin päässä rannasta olevan
Putsaaren kautta vihollisen tu-
littaessa koko ajan rantaa.
"Kymmenien, kukaties sato-
jen miesten oli uitava lahden
yli saarelle."

Divisioona kuljetettiin lai-
voilla lrningradiin, jossa se

osallistui taisteluihin saksalai-
sia vastaan. Kevättalvella
1942 260.Rykmentti, jonka
riveistä valtaosa karjalaisista
oli jo ehtinyt kaatua, suunnat-
tiin Seiskariin ja Lavansaa-
reen järjestämään niiden puo-
lustusta Pajarin joukkojen
hyökkäystä vastaan. Tällä
alueella rykmentti toimi sodan
loppuun saakka.

o

Sotaveteraaniliitto on valinnut
uudeksi puheenjohtajakseen
sodissa kunnostautuneen jä-
merän reservin upseerin. Ke-
säjuhlaansa liitto sai terveh-
dyksen paitsi Tasavallan Pre-
sidentiltä myös mm. Neuvos-
toliiton veteraaneilta, mikä on
hieno asia. Toivottavasti
myös kokouksessa voimak-
kaasti esillä ollut liittojen yh-
distymisasia alkaa vähitellen
toteutua - nyt kun Rintama-
miesveteraanien puheenjohta-
jakin on ekumeenisista harras-
tuksistaan tunnettu pappis-
mies.

o

Sairaala Sotavammaisille -ke-
räys on tuottanut Sotainvali-
dien Veljesliitolle yli 25 mil-
joonaa markkaa - hieno tu-
los! Kaunialassa ovat raken-
nustyöt käynnissä ja monen
vaikeavammaisen sotavan-
huksen elämän ehtoo on näin
turvattu.

Kerätty summa on lahjoi-
tuksista muodostuvana suuri,
mutta valtion budjetin rinnalla
lähes olematon. Eiköhän val-
tiovallan olisi nyt syytä huo-
lehtia jatkosta entistä tehok-
kaammin - kun kansalaiset
ovat keräyksen myötä lausu-
neet selvän mielipiteensä
asiasta. tr

o

Paiari tarkastaa Jääkårikomppa-
niansa Raut!ärven Kuokkalammillav

Vänrikki K. Purasmaan partio JKl
1 8.D:sta vihollisen selustassa

Neuvosto-Karjala -lehti kir-
joittaa karjalaisten osuudesta
Leningradin puolustukseen to-
deten, että heitä oli paljon
l68.Divisioonassa, jonka
260.Rykmentti taisteli urhool-
lisesti Sortavalan ja Lahden-
pohjan seuduilla kesällä 1941.


