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Tottnaaiku
"ropalffintad)?

Puolustusvoimien suhdetoiminnassa on kerrottu,
että puolustusvalmiutemme on melko hyvä: kykenemme asettamaan puolustustehtäviin 700.000
suhteellisen hyvin aseistettua ja koulutettua
miestä. Se on erään kirjoittajan mukaan jopa yhtä hyvä rulos kuin mihin
meitä suurempi ja vauraampi Ruotsi pystyy
moninkertaisilla määrärahoillaan. Varustetilannekin on Ruotuväki-lehden mukaan hyvä: "Kaiken kaikkiaan puolustusvalmiutemme on tällä
hetkellä erittäin korkealla
tasolla kunhan joukkojen
liikkuvuuskysymykset
saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla ratkaistua.

"

Vanha

sotaveteraani
höristää korviaan
onko tämä koko totuus?
Ainahan varmasti tarvitaan uskon vahvistusta.
Puolustuskelpoisuutta ar-

vioitaessa se merkitsee

käytössä olevien ja strun-

miutta terästävien perushankintojen jäädessä yhä

niteltujen voimavarojen

vähemmälle.

Kohteina
ovat tällöin joukkojen
määrä ja niiden koulutustaso sekä ennen muuta
aseistuksen ja varustuksen riittävyys. Unohtaa
ei sovi myöskään puolustustahdon aitoutta.
Veteraanin on pakko
todeta, että puolustusmäärärahat ovat olleet
varsin niukat: nehän ovat
jo vuosikausia olleet alle
1,5 prosenttia tuosta mittapuuna käytetystä maallikolle vaikeatajuisesta
bruttokansantuotteesta.
Näin alhaista prosenttilukua maailman viisaat
ovat kansainvälisen mittapuun mukaan pitäneet
jopa merkkinä vähitellen
etenevästä aseriisunnasta. Rauhan ajan puolustustusvoimien ylläpitomenot valtaavat yhä suuremman osan vuotuisesta
puolustusbudjetista val-

as

selvittelyä.

iantunt

i

j al

Erään

au s_unnon

mukaan ampumatarviketilanne on varsin vaikea
"milläpä t§uihkoat,
kun porohkat on lopussa", kuten entinen karjalaisukko asian ilmaisi. Ilmavoimiemme eräät tuntijat pitävät puolustushaaraansa lähinnä vain
koulutusorganisaationa.
Merivoimat vaativat uutta aluskalustoa. Elintärkeät ilmatorjuntakysymykset lienevät vielä komitea-asteella. Miehistötehtäviin sijoitettavista
varusmiehistä pääosa saa
tehokasta koulutusta vain
kolmisen kuukautta
muun osan palvelusajasta
nielevät erilaiset koulutukseen välinömästi liittymättömät varuskunnalliset tehtävät.

Kynnettävää

sarkaa

näyttää siis riittävän vielä

vuosikausiksi. XÄÄttttÄ
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Jo

yli kymmenen vuot-

ta sitten ammattisotilaita
vaadittiin pidättäytymään
puolustusmääräraho jen
arvostelusta. Vaatimus
on tehonnut eikä rahanpuutetta ole liiemmälti
valiteltukaan.
' Puolustusasioista päättävät viranomaiset eivät
tietenkään ole pelkästään
julkisuudessa levitettävän tiedon varassa vaan
saavat tarvitessaan kokonaistilannetta valaisevaa,

tosiasioihin perustuvaa
tietoutta. Eiköhän kuitenkin ole niin, että julkisuudessa esitetyt ruusunpunaisilta vivahtavat näkymät saattavat hämärtää
näköaloja paitsi tavallisilta kansalaisilta myös
turvallisuuskysymyksistä vastuuta kantavilta poliitikoilta
viimemainituthan asiapaljouden
keskellä voinevat usein syventyä puolustuskysymyksiin vain melko pintapuolisesti. Harras halu
ohjata määrärahat puolueen etua palveleviin
tarkoituksiin ja joissakin
tapauksissa oman eduskuntapaikan turvaamiseen ovat usein toimintaa
ohjaavia tosiasioita.
Ruotsissa kävivät poliittista suosiota tavoittelevat kenraalit takavuosina suoranaista huutokauppaa siitä, kuka val-

TK-tai aleeltani
JATKOA ED. N:OSTA

Tiedotusmiehen oli

otettava huomioon
monia asioita: jotkut komentajat katsoivat hänet lähes
henkilökohtaiseksi
PR-miehekseen, mihin rehellinen rintamakirjeenvaihtaja
ei tietenkään voinut
alistua.

Muutoinkin tar-

vittiin

diplomaatti- l.TtusK:n väkeä Nurmoilassa
sia taitoja: käskyt min selvä ja mielialojen hoi- vanhoja, jopa ennen julkaistutulivat suoraan Pää- don kannalta perusteltu kanta jakin valokuvia sijoitettuina
ettei tiedotuskomppa- myöhempiin tapahtumiin. Siimajasta, mutta ko- oli,
nioista saanut muodostua rin- tä syystä niin 5. kuin l:kin
ko toiminnan onnis- tamakomentajien propagan- TtusK:n valokuvaajien autenttumisen edellytys oli daelimiä, vaan kuvausten pää- tiset kuvat varsinaisista sota-

hyvien

oli pidettävä ennen
suhteiden kohteena
muuta etulinjan rivimiestä.

luominen paikallisiin komentajiin ja

joukkoihin.

Komentajansa
luottamusmiehenä

joutui

tiedottaja
myös usein seuraamaan järkyttäviä

lan kahvaan päästyään tapahtumia näkökykenisi halvimmalla alapaikalta.
hoitamaan maanpuolustuksen. Järki näyttää siellä kuitenkin päässeen kilvassa voitolle.
Toivon mukaan ei
meillä vain olla tavoittelemassa "halvan ratkaitavan muSun,' mallia
kaan kymmenisen
vuotta
jäljessä?
Ruotsista
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Kalle [rhmuksen

kertoman
mukaan tämä herätti sekavia
tunteita muutamissa komentajissa näiden halutessa itsestään kirjoitettavan. "
Näin varmaankin oli. Jou-

duinpa itsekin tuon kokemaan. Mutta enimmäkseen
rintamakomentajat kuitenkin
todella halusivat vdlttää omaa
mainostamistaan. Pisimmälle
tähän suuntaan varmaankin

meni kenraalimajuri

Aarne

Blick, jolta sain ystävälliset,
mutta tiukat ohjeet ja samanlaiset nuhteet hiinen 50-vuo-

Ennen kuin kokonaan jätän

tispäivästään. Siitä oli siis kaikesta huolimatta hänen mielestään tehty "liian suuri numero", vaikka sen vaatimattomammin sitä ei olisi voitu noteerata kuin tehtiin.
Joukoissa oltiin myös elit-

nämä maisemat lainaan vielä
kerran Touko Perkoa:
"Ylipäällikkö Mannerhei-

dissä saattoi olla julkaistuina

MANNERHEIIVtrN
OHJEET TKMIESTEN
KUVAUKSISTA

täin tarkkoja valokuvien ja
niiden tekstien suhteen. Irh-

toimista ja niiden keskeltä vai-

kuttivat luottamusta herättävästi muutakin tk-toimintaa
kohtaan.

SUHTEET
SAKSALAISTBN

PK.KOMPPA.
NIOIHIN VIILEÄT
"Saksalaiset kaavailivat jatko-

sodan puhjettua Suomen ar-

meijan propagandatoiminnan
alistamista Berlinin ohjaksiin.
Mikkeliin lähetetty propagandayhteysupseeri hallitusneuvos Waldemar Wiinsche esitti
aluksi varsin peittelemättömiä

ohjeita: Päämajan viralliset

olisi pitänyt
alistaa saksalaisten hyviiksyttäviksi ennen niiden julkaisetiedonannotkin
mista.

Nåimä hankkeet, kuten
myös ajatukset tilannetiedotusten saksankielisestä

ra-

dioinnista Suomessa, Manner-

suuremmassa määrin kuullut

sinne saapuneitten saksalaisten olleen siinä luulossa ja kä-

sityksessä, että he olivat tulleet tännekin "valloirtajina".
Tämä tavallisen saksalaisen

sotamiehen perspektiivistä,
matkattuaan suoraan Kreikasta.

Varsinaista yhteistoimintaa

ei tietämäni mukaan siis ollut
saksalaisten ja suomalaisten
tk-miesten kesken. Kalle khmus oli tämän selvän "jaon"

kannalla. Ohjeita tuskin kuitenkaan olisi tarvittukaan kentälle. Oli kuitenkin hyvä, että
tiedettiin, miten tästä yläpäässä ajateltiin.
Tätä taustaa vastaan ei Päämajassa tahtonut kollegoiltani
löytyä selvitystä siihen, että

minulle suotiin lyhyen sikäläi-

sen

komennuksen aikana
Dienstkreuz Deutsche Adler II
(Saksan Kotkanristi).

'I

heim torjui heti tuoreeltaan.
Wiinsche ja hänen vuonna

Yhdyttiin lopulta minun
olettamukseeni ja selitykseeni: olin nuorta Taubertia vuosikymmeniä vanhempi ja
ikäänkuin käymässä rintamajoukoista täällä pääkallon paikalla. Kun erään illatsun yhteydessä myöhäistunneilla tu-

1942 virkaan tullut seuraajan-

lin heittäneeksi tittelit pois yli-

.TtusK:n emäntä ia isäntä ,ouluaaton tunnelmissa

sa yliluutnantti Siegfried Tau-

hert saivat päämajassa muutoinkin penseän vastaanoton
suomalaisilta kollegoiltaan."
(Esko Salminen: Propaganda

rintamajoukoissa l94l1944)

Kun olin välillä useamman

kuukauden

komennuksella
Päämajassa Tiedotusosastolla,
voin räysin yhryä edellä olevaan lainaukseen. Samaa voi
sanoa myös suomalaisten tkkomppanioiden ja tk-miesten

:r!

/"
I

kanssa,

TK.
KOMPPANIAN-

pÄÄr,r,IröN

KAHDET
,SUORAT'TIET

suhteesta saksalaisiin PKkomppanioihin ja PK-miehiin. Jälestä päin olen mieles-

Tiedotuskomppaniat siis sijoitettiin armeijakuntiin ja muihin suurempiin yhtymiin niiden esikuntaportaisiin. Mutta

säni ajatellut, eikö tämä ollut
niissä olosuhteissa jopa uskal-

ne olivat kuitenkin Päämajan
Tiedotusosaston suoranaisessa

le

alaisuudessa, sen johdon ja
valvonnan alaisena.
Teoriassa tämä olisi voinut
merkitä, että TK-komppanianpäälliköt ottaisivat ohjeita

ttua. Olivathan kyseessä

kuitenkin "aseveljet".

Mutta kun PK-joukko ilrnestyi vieraaksemme esimerkiksi l.TtusK:aan Nurmoilassil, saksalaisten PK-miesten
csiintyminen oli niin äänekästä ja elehtivää Hitler-terveh-

dyksineen, että
l.TtusK:n vetäytyminen kesällä 1944 komppanian vieraskirian mukaan

luutnantti Taubertin

tuskin kummempia perusteluja esityksen antamiselle tarvittiin.

se

vaikutti

meikäläisistä tympeältä.
Minähän olin toki Kiestinja vielä
-slin suunnalla kokenut

ja määräyksiä vain Päämajasta

ja

huseeraisivat niiden mu-

kaan

sotatoimiyhtymien

alueilla ja joukoissa. Käytännössä kuitenkin oli tk-komp-

panian

toimintaedellytysten
ensimmäisenä ehtona sopeu-
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siinä sivussa itsellekin!
Useimmiten hankalissa tilanteissa turvauduin komentajaan ja esikuntapäåillikköön
"unohtaen" virkatien Päiima-

jaan. En epäile, etteivätkö
kollegani tarvittaessa olisi turvautuneet hekin samanlaisiin

temppuihin

kuin

minåikin,

mutta tulkoonpa kuitenkin jotakin kerrotuksi.

tää normaalit lomat, ei minul-

la

tietenkään ollut mahdollisuuksia näin pitkään.

Mutta siinäpä tuli komentaja avuksi: kenraali Blick järja
jesti luutnantti Borgille
hänen työtoverinaan toiselle
tk-valokuvaajallemme Olavi
Aavikolle
kahden kuukauHelsinkiin
den komennuksen

valmistamaan jiirjestykseen
upeaa valokuvakokoelmaa tkkuvauksista armeijakunnan

JOUSTOA

VIRKATEIDEN
VIIDAKOISSA

alueella. Siihen ei ollut liioin
omalla esimiehelläni Päiima-

Pohjoisessa oli jo armeijakun-

jassa mitään aihetta puuttua,
vaikka hän varmastikin hoksasi, kuinka pohjoisen pojat yh-

nan komentajan suosiollisella

dessä olivat pahan kerran hän-

myötävaikutuksella vedetty

tä juksauttaneet.
valokuvakokoelNo
- valmistuivat
ja niin valmat

tk-komppaniaan Jouko PaavoProfessori A. Tuhka
luonnostelee

mistui myös Kim Borg. Vaikka ei kai hän tätä titteliä ole
koskaan käytännössä tarvinnut elämänsä poluilla.
Yleensä lomat myös tkkomppanioissa olivat samojen
säädösten alaisia kuin muissa-

tuminen ja hakeutuminen korrekteihin suhteisiin yhtymän
komentajasta ja muusta esikuntaportaasta lähtien kentälle
niin pitkälle kuin mahdollista.
Minulle henkilökohtaisesti

kin

joukoissa.

Eli

kolmen

kuukauden väliajoin, aikaisintaan. Mutta joustettavahan
oli. Ja oli siihen luvallisiakin

ei tietenkään tuottanut
vaikeuksia, koska jo välirauhan ajoilta olin kuulunut Siitämä

mahdollisuuksia.

Vihollisenvastaisen propa-

lasvuon porukkaan. Komentajani suhtautui minuun omalaa-

gandan puolella oli eräs verraton veikko, joka osasi ovelasti

tuisen "siviilimäisesti"

käynää näitä porsaanreikiä.
Tuli mies kerran lomalta.
Parin viikon kuluttua tuli puheilleni ja sanoi, että pitäisi

sota-

poluillakin.
Olin rauhan aikana tullut

sanomalehtimiehenä

pahan

päästä taas lomille.
No, taasko. Joo, herra kapteeni, tapasin oikein kunnon

kerran tölväisseeksi kunnall iselämään ja sitä tietä politiikkaankin sotkeutunutta sotilasläänin komentajaa. YH:n kynnyksellä 1939 olin lähestynyt

tytön, perhetytön Viipurista ja
tuumittiin, että voitaisiin men-

Siilasvuota suorasukaisen rehellisellä kirjeellä ja tarjoutu-

Kaksi vanhaa koulukaveria on tavannut toisensa Shemenskin lohkolla
14.4. 1944. Vasemmalta maluri B. Lagerbohm ja kirjoittaja

kertausharjoituksissa valmis-

merkiksi ja nimenomaan majurit Veikko Pesonius ja Veik-

tautunut

ko Karhunen sekä useat ryk-

seen

menttien, ryhmien ja pataljoo-

Teatterin käyttöön teatterin-

nien komentajat.
Syvärillä puolestaan, kuten
edellä on jo mainittu, olivat
edeltäjäni Iuoneet valmiiksi

johtajaksi, siten taaten teatte-

nut juuri hänen joukkoihinsa
niihin tehtäviin, joihin olin

ja Siilasvuo oli siis
välittömästi liittänyt minut

joukkoihinsa.
Niin minä koetin luovia S:n
ja L:n (Siilasvuon ja Lehmuksen) määräyksien ja ohjeiden
välillä, kunnes "mitta oli täy-

si"

(tämä on nyt kyllä liian

tärkeästi sanottu). Tämä ei
kuitenkaan katkaissut välejiimme.

TK-toiminnan sopeutumista Kiestingin ja Uhtuan suunnan joukkoihin edesauttoivat
armeijakunnan portaassa esi-
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sellaiset suhteet, ettei minulla

ollut kuin

astua valmiisiin uomiin.
Olinhan jo pohjoisessa tot-

tunut näihin kaksiin teihin.
Mutta vasta Syvärillä niitä
päästiin käyttämään. Ja aina
sitä tietä, joka oli edullisempaa omalle porukalle ja vissiin

la, sijoitettu Ouluun rintamalehden Pohjan Pojan toimituk-

ja

"luovutettu" Oulun

rille

toimintamahdollisuudet
sekä varsinaisella kotipaikkakunnallaan että rintamajoukoissakin.
Syvärillä Kim Borg oli normaalissa järjestyksessä anonut

Päämajan Tiedotusosastolta
opintolomaa valmistuakseen
Teknillisessä Korkeakoulussa
diplomi-insinööriksi.

Loma kuitenkin

tyssäsi.

Vaikka muuten saatoin myön-

nä ehkä kihloihin. Ja minä
ajattelin, että pitäisiköhän
mennä pian, ettei se jouruisi
toisiin käsiin.
Enhän minä tuohon muuta
osannut tehdä kuin myöntyä.
Mutta vaadin, että takaisin on

tultava mukana todistus kihloihin menosta, tytöltä itseltään tai joltakin muulta luotettavalta henkilöltä.
Luutnantti tuli takaisin. Todistus mukanaan.

Ja kuukauden päivät sen
jiilkeen mies oli jiilleen samanlaisella asialla: Pitäisi ottaa kuulutukset ja sehän vaatii
mukana oloa.
Eikähän siinä muukaan auttanut.

Ennen vuorolomaa oli vielä
kerran päästävä lomalle. Nyt
häihin, omiin häihin.
Myöntyessäni tähänkin loma-anomukseen sanoin, että
ristiäiset on sitten kuitenkin
järjestettävä vuoroloman aika-

Itkonen, L. H. v. Willebrandt,
Tauno Lautamatti ja Enzio
Sevon

olivat siirtyneet si-

viiliin,- tuli minun vuoroni.
Minähän jatkoin vakinaista

palveluani TtusOsastolla ja
Yleisradiollekin ehkä tuli
edullisemmaksi järjestää mi-

na.

olen valoittanut.

kuuloetäisyydellä näiden kah-

Ei ollut kernaali Siilasvuon
asema kadehdittava. Kyllä

den sotaherran puhelinkeskus-

sinnekin päin heijastui, kuten
edellä on kerrottu, Siilasvuon
epäsuosio ja häneen kohdistunut kademieli Päämajan portaissa, peruna talvisodan me-

Sen päätyttyä Komentajani

Herra kapteeni, emme me

nulle muutama komennus re-

odota lasta. Emme me sen ta-

portaaseihin, jotka liikkuivat
sotatoimien ja siviilitoimien

Tilannetta

välimaastossa.

ehdoin tahdoin Iieventämään.

kia ole pitäneet näin kiirettä.

Minua vähän

nolostutti

omat epäilykseni, jotka luutnantti oli aistinut.

Noina aikoina vihollisvastaisen propagandan alalla oli
luova tauko.

Niin ettei tästä ollut mitään

Niin tuli tähyiltyä
Jarl Sundqvistin,

yhdessä

Sunkun,
kanssa Rovaniemeä saksalais-

hävityksen jälkeisenä päivä-

nä. Ja kierrettyä länsirajalla
Puroman ja Oinosen komentopaikoilla saksalaisia jäljitet-

hainaa työllemme.

täessä.

Tämä puoli kuuluu kuiten-

nestyksellisistä taisteluista.

ei kenraali

Siilas-

vuokaan suinkaan pyrkinyt
Kananaisten kunnailla oli
"nautinto" kuulla välistä esimerkiksi Siilasvuon

1a

Falken-

horstin, saksalaisen komentajan, jolle suomalaisjoukot oli-

vat

alistettuina,

äänekästä

kaksinpuhelua, missä oma
kenraalimme ei suinkaan jäänyt hopealle. Kuten ei myös-

telun aikana ABK:n

päässä.

käytti loppuun kaikki pohjoi-

set voimasanat eri vivahteineen. Saatoin päätellä, että
näinhän ei voi ajan pitkään
jatkua. Sympatiani olivat
luonnollisesti oman Komenta-

jani puolella.
Päämajan Tiedotusosastolla

jouduin seuraamaan erästä järkynävää tapausta.
Kun taitavimmat kynänkäyttäjät ja Päämajan tilannetiedotusten laatijat olivat siirtyneet siviiliin, oli minun tehtäväkseni jäänyt niiden laati-

minen operatiivisen

osaston

aineiston pohjalla.
Miten lienee nyt sattunut ja
mistä johtui, mutta olin jalkaväenkenraali Heinrichsin luona hänen adjutanttinsa kanssa.

Keskustelumme keskeytyi ra-

dion iltapäiväuutisten ajaksi.
Ja sieltä STT:n uutisten lukija

saneli tavanmukaiseen tunteettomaan tyyliin: Jalkaväenkenraali Eric Heinrichs on
yleisen edun vuoksi vapautet-

tu puolustusvoimista.
Heinrichs valahti kalpeaksi.

Virkahti: "Olisihan tuo voitu ilmoittaa minulle ennakolta, jotta olisin voinut valmistaa perhettäni."

Jatkoi kääntyen

hitaasti

meitä kohti: "Haluan olla yk-

sin".
Ei siinä meille jäänyt valin-

nan varaa. Totisina me kumarsimme. Ja poistuimme.

Kadehtijoista puheenollen
Kirioittaja (vasemmalla) haastianelee eversti Väinö Oinosta Lapin sodan aikana Tornionjokivarressa

kin toiseen aihepiiriin.

TK.
RADIOREPORTTERIN LYHYT
URANI
TK-radioreportterit eivät varsinaisesti liittyneet visseihin
komppanioihin
ilmeisesti
kuitenkin muodollisesti
kukin
johonkin
ja sen vuoksi en
minäkään -joutunut niihin puuhiin, vaikka olin aikaisempina
vuosina ahkeroinut radiossa.
Sitten kun oli jouduttu saksalaissotaan ja varsinaiset radioreportterimme
Veikko

-

Se tarjoaa eräitä sattumuksia sekin.

OIVALLINEN

rÄnysrysPAIKKA

Molemmissa armeijakunnissa

tarjoutui minulle mahdollisuuksia päästä "kulissien ta-

kaa"

tarkkailemaan asioita,

jotka sinänsä eivät kuuluneet
minulle eikä tehtäviini. Osin

kään majuri Halsti, jolla arme

ijakunnan huoltopäällikkö-

nä oli usein

"aseveljille"
asiallista asiaa. Se välitettiin

huonoja puhelinyhteyksiä pir
kin kaikki saksankieliset voimasanat sujuvasti esitettyinä.

Ei kenraali Blickilläkään
ollut helpot oltavat. Suorasa-

naisena peräpohjalaisena hän
varmaankaan osannut eikä
halunnutkaan sorvailla sanojaan esimiehilleen.
Varsinkin Paavo Talvela oli

ei

johtuen asemastani tk-komp-

ABK:lle "myrkkyä". Niin

panianpäällikkönä. Mutta osin
varmaankin syistä, joita edellä

kuin vissiin päinvastoinkin.

Satuinpa kerran olemaan

ehkäpä Suomen ennätys tällä
alalla saavutettiin sotavuosina
kapteeni, majuri, everstiluutnantti, eversti Kalle Lehmuksen suhteen. Nuo sotilasarvot
mahtuvat kaikki yhden miehen osalle jatkosodan aikana.
Sanoisin vieläkin ja nimenomaan nyt, että ne olivat kyllä
kaikki aikanaan paikallaan.
Paitsi erästä erityistä aselajia
joksi tk-toiminta jatkoso-

-dan aikana on tulkittava
johtaessaan

Kalle

l-ehmus

monine erilaisine yhteyksineen välitti Suomen marsalkka Mannerheimille kansan
mielialoja selkeämmin ja roh-

keammin kuin mihin ammattisotilailla oli mahdollisuutta ja
uskallusta.

tr
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IHA]ITALA]I
torf untataistelut
OLAVI KAAKINEN

erityisesti panssarintorjunnan kannalta

Keskustellessaan kenraali KarI Lennart Oeschin kanssa muutamia kuukausia ennen hänen kuolemaansa tuli
lehtemme päätoimittaja kysyneeksi,

milloin Kannaksen torjuntataistelu-

jen komentaja näki ensimmäisen va-

Sen jälkeen kun venäläisten
suurhyökkäys Karjalan kannaksella oli alkanut ja johtanut
yllättävän nopeasti menestykseen alettiin Päämajan toimes-

ta irrottaa joukkoja sekä Aunuksen että Maaselän kannak-

latvojen tasalla lentäen, tien

silta avuksi Karjalan kannak-

pintaa

sella uupuneina moninkertais-

tulittaen konekivääreillään ja

ta ylivoimaa vastaan taistele-

ampuen rakettiaseillaan. Täy-

lon pilkahduksen kesän 1944 synkäs- ville omille joukoillemme.
joukkoihin
sä tilanteessa.

Hetkeäkään epäröimättä kenraali

metsäisiä teitä, jouduttiin ensimmäisen kerran kosketuksiin Kannaksen suurtaistelujen
kanssa. Venäläiset maataistelukoneet, lL 2:t, pyyhkäisivät
tuon tuosta, matalalla, puiden

3-5

koneen partioissa

kuuluivat
myös 6.Divisioonan (komentajana kenraalimajuri Vihma)
pääosat, johon kuului jalkavä-

tyy sanoa, etteivät ainakaan
allekirjoittaneeseen nuo koneet tehneet kovin valtavaa
vaikutusta, varsinkin kun niiden tehosta oli ollut liikkeellä

kenä

hyvinkin kauheita tarinoita.

Näihin

JR l2

eversti Hanste).

(komentajana

Minkäänlaisia tappioita ne eiSiltoin kun urhoollinen kenraavät saaneet aikaan.
Silloin kun joukot saapuivat
limajuri
Einar August Vihma ja hä- APUUN
sille määrätylle alueelle rienen uljas 6.Divisioonansa kesäkuun KANNAKSELLE
huivat suurtaistelut parhaillaan 15-16 km etelämpänä.
Kesäkuun 20. päivän tienoissa
lopulla saapuivat Ihantalaan ja alkoi alkoivat
joukot siirtyä silloi- Venäläiset olivat saaneet sytulla ilmoituksia torjuntavoitoista.
selta kaistaltaan Maaselän vän murron VKT-linjaan
kannakselta aluksi marssien hyökkäyksellä, joka alkoi
Kapteeni, nykyinen kenraaliluut- Karhumäki-Äänislinna
25.6. aamulla ja joka kohdisratui l8.D:n asemiin Leitimonantti Oili Kaakinen oli alusta lop- dan suunnassa. Sitä mukaa järven
Kärstilänjärven välilkuin kuljetusjunia saatiin irti,
puun mukana tykkikomppanian muuttui marssi junakuljetuk- lä sekäjakitimojärven
itäpuoViimeisenä kuljetuserä- lella. Murto syveni nopeasti
päältikkönä ja rykmentin panssarin- siksi.
nä kuormattiin allekirjoitta- noin 5 km. syväksi ja venäläitoriuntaupseerina. Muutamia vuosia neen komppania sekä yksi ki- set saivat haltuunsa mm. Portinhoikan tienhaaran, minkä
väärikomppania Kontupohjan
sodan iälkeen hän sai tehtäväkseen asemalla
omistamisesta käytiin ankaria
sateisena juhannus1944.
taisteluja.
pitää upseeritovereilleen esitelmän aattona
Venäläisten lentovoimien
Nämä taistelut olivat parrykmenttinsä Jalkaväkirykmentti millään tavoin häiritsemänä haillaan
käynnissä silloin kun
purkausasemalle,
6.D:n
osat
saapuivat. Valtava
saavuttiin
l2:n osuudesta Ihantalan suurtaiste- miksi oli määrätty Jääski. lentopommitusten
ja tykistön
luun. Tämä tapahtui aikana, jolloin Täiiltä käsin suoritetulla kah- lakkaamaton jyminä kaikui
päivämarssilla saavuttiin etelästä ja vaikutti kaamealta,
lähdeteoksia ei vielä ollut olemassa, della
se täytyy tunnustaa, meikäläisille paikalle, minne Päämaja
mistä johtuen tekstissä saattaa esiin- oli 6.D:n pääosat määrännyt. siin, jotka olimme ehtineet
paikka oli Kilpeenjoen
tottua pitkäaikaiseen asemasotyä lähinnä aiallisia epätarkkuuksia. Tämä
tavaiheeseen.
kylä.
oli määrännyt näJulkaisemme esitelmän muutta- mäPäämaja
joukot reservikseen.
mattomana, vain toimituksen väliot- Marssin aikana, joka suori- HYöKKÄYS
tettiin luonnollisesti is.ryhmi- EPÄONNISTUU
sikoin Yarustettuna.
tyksessä ja mahdollisimman
Joukkojen saavuttua Kilpeen-

taen aluksi,

SOTILAALLI.

että
edessä olisi taas tuhottavaa.
Jo tässä vaiheessa

SUUS

6.Divisioonan komentaja eversti Einar August Vihma komentopaikallaan

Tyrisevällä 13. 10. 1941

joen kylän maastoon alkoivat

heti kiireelliset

varusrustyö1.

Oli odotettavissa, että venäläiset, jos pystyvät murtamaan
vastuksen Portinhoikassa, nopeasti pyrkivät kohti Ihantalaa
ja sieltä edelleen pohjoiseen

Imatran ja Saimaan suuntaan
sekä Ihantalasta Kuukaupin

ENNEN KAIKKEA
Jalkaväkirykmentti
l2:n Tykkikomppa- hyppäsi Myllykoski
niassa palveli oulu- pystyyn, teki asenlainen Toivo Mylly- non ja ilmoitti:
koski, joka oli tunTuhoan, herra
ja
nettu sotilaallisuu- kapteeni!
destaan.
syöksyi eteen savun
Ihantalan suur- ja sirpaleiden setaistelun
eräässä kaan.
vaiheessa oli osa
Viitisentoista mikomppaniaa etulin- nuuttia myöhemmin
jan takana panssa- poika palasi takairintorjuntareservisin ja ilmoitti yhtä
nä. Edestä ilmoitet- sotilaallisesti:
tiin hätäisesti muuHerra kapteetamien vaunujen ni!- Vaunu tuhottu.
päässeen läpi ja
Ja niinhän se oli

pyydettiin

ylimenopaikalle

Antreaan.
Samalla kun varustustyöt pan-

tiin käyntiin oli rykmentti hälytystilassa ja jokainen yksikkö majoitettuna sille alueelle,
Jalkaväkirykmentti I 2:n komentaia
eversti Yrjö Johannes Hanste

l.i

:

varsinainen rujättiläiskoKomppanian
koinen rynnäkköpäätlikkö kapteeni tykki SU 152, jonka
OII| Kaakinen aloit- Myllykoski nujersi
nopeaa

apua.

milus,

teli poterossaan käskynantoaan ilmoit-

isommalla panssari-

nyrkillä.
Olli Kaakinen, Helsinki

§'t
1

.'t

I

mihin se oli suunniteltu puo-

pioita aikaan, mutta hyök-

lustukseen.

käyksen ne pysäyttivät.

Tätä kuumeista varustelua
ja varpaillaanoloa jatkui I l/2
päivää, jolloin 29.6. aamulla

Kun sitten päästiin jatkamaan olivat eräät vihollisen
osat jo päässeet Ihantalan tie-

rykmentti sai käskyn hyökätä.

haaran pohjoispuolelle aina

oli

ni Vakkilan tiehaara.

Korpelan metsikköön asti.
I/JR l2:n rajulla hyökkäyksellä vihollinen kiivaassa taistelussa lyötiin ja se vetäytyi.

komppania II/JR l2:lle, jonka
komentajana oli majuri von
Essen. Rykmentti hyökkäsi

sujui melko reippaasti, eikä
vihollisen vastus ollut kovinkaan ankara. Tykistöään vihollinen käyni
sen tuli

Tehtäväksi

määrätty Portinhoikan tien avaaminen ja
välitavoitteena oli muistaakse-

Tätä hyökkäystä varten
alistettiin allekirjoittaneen
pataljoonat rinnakkain I
(majuri Suurkari ) oikealla.

P

Matkalla ryhmitysalueelle
joutui rykmentti voimakkaan

lllJR 12:n kova komentaja maiuri Torsten Waldemar von Essen Vienan
kanavalla 194!l

lentopommituksen alaiseksi:
160 venäläistä laakapommittajaa jyrisi toista tuntia yläpuolella pudotellen kaikenkokoisia pommeja. Tosin nämä
eivät saaneet kummempia tap-

Hyökkäys, alkuun päästyään,

- maastoon
suuntautui Ihantalan
epätarkkana.
Noin kaksi km hyökkäys
meni reippaasti eteenpäin,

mutta kun oli saavutettu ylimalkainen linja Hakamäki-

Karkimovuori-Marjamäki

se

pysähtyi. Syynä oli, että vihollisen vastus koveni ja tappiot kasvoivat nopeasti. Pariin
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sen tiihden jatkuvasti pyydet-

tiin

aseita takaapäin. Muis-

taakseni 14 vaunua oli Rauhamäessä jo tuhottu, kun aseet
alkoivat olla lopussa.

DIVISIOONAN
KOMENTAJA

NÄvrrÄÄ

ESIMERKKIA

otteeseen yritettiin jatkaa
hyökkäystä, mutta oman ty-

Silloin tuli kuitenkin pelastus!
Divisioonan komentaja itse

kistötuen puuttuessa venäläisillä ei ollut vaikeuksia tyrehdyttää niitä heti alkuunsa.
Vihollisen vastarinnan voimistuminen oli luonnollinen
seuraus sille, että viihän aikaisemmin olivat taistelut Portin-

ajoi henkilövaunullaan aivan
etulinjan taakse
vaunu oli
täynnä nyrkkejä-

ja

kauhun

ammuksia.

Taasen saatiin uutta intoa.
Säännöllisin viiliajoin leimahti
jälleen liekki korkealle ilmaan
ja se oli merkki aina uudes-ta tuhotusta ja palamaan syttyneestä vaunusta. Taisteluinnostus oli korkealla.

hoikan tiehaaran maastossa lakanneet siellä toimineen ryhmä [.aguksen vetäydyttyä
pois. Samaan aikaan taisteli
Ruunakorven maastossa nyt
6.D:lle alistettu Osasto Björkman, joka torjui TalinmyllyRauhamäki tien suunnassa venäläisten hyök'käyksiä.

Mutta vihollisenkin painos-

tus kasvoi. Sen tykistön ruli
kiihtyi ja hyökkäilyt jatkuivat
taukoamatta.

Kerran näytti tilanne jo pahalta. Vihollinen sai murron

PAI\SSARIN.
TORJUNNAN

Ihantalanjiirven ja Rauhamäen
Kirjoittaja (vas.) ia JR 12:n aseupseeri Salomon Perkiö Jalasiärveltä

KRIISI

lil-

välillä, mtutta rajulla

vasta-

lrL'

Vähitellen vihollinen aloitti
hyökkäilyt Viipuri-Ihantala
tien suunnassa, mutta kaivautunut jalkavåikemme torjui nä-

mä yritykset. Sensijaan

sen

painostus Talinmylly-Rauhamäki tien suunnassa kasvoi
ja vihollisella oli täiillä paljon
panssareita tukenaan. Se työnsi Osasto Björkmania hiljaa
edellään ja [/JR 12 sai käskyn
asettaa yhden komppanian

vastaanottoasemaan Rauhamäen maastoon, minne vihollinen ennen pitkåiä törmäsikin.

Tåillöin oli 29.6. ilta. Näihin aikoihin saatiin ensimmäi-

set panssarinyrkit ja

panssa-

rinkauhut etulinjaan. Tätä en-

nen

oli päiillystö ja osa ali-

päåillystöä

toinen alikersantti Vimpari

lyhyillä kursseilla

perehdytetty näiden aseiden

käyttöön. Niiden tehoon ei
kyllä täydelleen luotettu, mutta pian, kun ensimmäinen vihollisen panssarivaunu oli

nyrkillä tuhottu, levisi nopeasti tieto uusien aseiden valtavasta voimasta.

Tåälä Rauhamäessä taisteltiin ensimmäinen JR l2:n
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JR 12:n Tykkikomppanian miehet ovat vakavissaan; ensimmäinen vasemmalta alikersantti Huppunen ia

panssarintorjuntataistelu. Innolla käytiin vaunujen kimppuun, jokainen halusi saada
tuhotun vaunun tililleen. Mutta ilo ja innostus lamaantui
nopeasti
uudet aseet alkoi- eikä kaistalla ollut
vat loppua,
mitään muita panssarintorjun-

kuin kaksi tykkikomppaniaa, nimittäin JR
ta-aseita

l2:n

tykkikomppania

ja

23.

Tyk.K, joka oli 6.D:n elimellinen komppania.
Näiden aseistus oli olema-

ton:

molemmissa komppa-

nioissa oli 4 kpl. 45 mm:n
pst.tykkiä ja 2 RK-jalkaviiki.

tyktiä

onteloammuksineen.
Pelättiin, että ei ole mitään esrettä vihollisen vaunuille ja

hyökkäyksellä, jota pataljoonan komentaja itse johti ja johon osallistui kaikki saatavilla

oleva henkilöstö,

upseerit,
aliupseerit ja miehet, linjat palautettiin entiselleen.

Vihollisen voima kasvoi

hetki hetkeltä

Rauhamäen

suunnalla. Oma tykistö, jostakin allekirjoittaneelle tunte-

*

;&

mattomasta syystä, ei ampunut ennen kuin vasta tämän
taisteluvaiheen loppupuolella
silloinkin melko heikoin
-voimin. Rauhamäessä tuhottiin kaikkiaan noin 30 panssa-

rivaunua

ja taisteluihin

år.,4

I tt

*

osal-

listui paitsi em. komppania II
P:sta myös Osasto Björkman,

jonka tuhoamista vaunuista
minulla ei ole tietoa.
Tämä useita tunteja kestä-

^/ Panssarinkauhumies
odottelee saalista

t

nyt kiivas ja sitkeä taistelu
oli suonut kui-

SA-kuvo

Rauhamäessä

tenkin 6.D:lle sen aikavoiton,
mikä, sen jälkeen kun hyökkäys Portinhoikkaa kohden oli
pysähtynyt, oli taistelulle tarkoitettukin. 6.D:aan kuuluva
Er.P 6 oli ehtinyt miehittää

vastaanottoasemat Ihantalan
harjanteella, mistä oli tuleva

Saksalainen rynnäkkötykkiprikaati ajoi välittömästi sen
jälkeen kun omat olivat vetäytyneet, taaemmas, jossa jäi divisioonan reserviksi.
Sen jälkeen kun siirtyminen
uusiin asemiin oli tapahtunut

kulkivat linjat
Ihantalan järvi

jakin. Paitsi tätä pataljoonaa
siirrettiin vastaanottoasemiin

TAISTELU
IHANTALASTA
ALKAA

sästä, pensaikoista tai pelloista ja pellon ojista. Näiden partioiden ansiota osaksi oli, et-

myös edessä asemissa ollut JR
12:n tykkikomppania ja het-

Edessä taisteleva Osasto
Björkman sekä JR l2:n osat

panssareillaan ajamaan suo-

tulevien

torjuntataistelujen
niin etu- kuin pääpuolustuslin-

teivät venäläiset

päässeet

seuraavasti:
Ihantalan

Vakkila
Kilpeenjoki. Tällä rykmentin
kaistalla oli puolustuksessa

harjanne

varsinaisesti kolme pataljoonaa, nimittäin JR l2:n I, II ja

III.
Tämä puolustus Ihantalassa

on tyypillinen esimerkki suomalaisesta tiiviistä puolustuksesta. Pataljoonan kaistan le-

Alikersantti Huppusen tuhoaman Sotkan jäännökset savuavat vielä

w fi
g

veydeksi

tuli noin 1,5 km.

A-luksi puolustus oli vain yksi
linja
tosin sitä mies- ja tulivoimaisempi,
mutta myöhem-

min, kun vihollisen alkuhyökkäys oli torjuttu, tuli kiire saada syvyyttä asemaan.
Huolellisesti suunniteltu ja
toteutettu vetäytyminen sai aikaan sen, ettei vihollinen ollut

heti kannoilla
i'!:

n

;:i

,a;

:s

työntymässä

tälle uudelle linjalle. Sen jälkeen kun ryhmitys oli saatu

valmiiksi tapahtui kuitenkin
vihollisen ensimmäinen hyökkäys.

Voimakas tykistötuli suun-
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ken kuluttua ajoi harjanteelle
vielä saksalainen 303.Rynnäkkötykkiprikaati, josta tosin, mikäli oikein muistan, oli

saivat käskyn vetäytyä Ihantalan linjalle noin kello 4:n ai-

jäljellä vain 8 tai 9 vaunua.
Komentajana oli eräs railakas

useampia patteristoja käytettä-

Hauptmann, jonka nimen olen

myöskin lähitorjuntapartioilla, jotka hakivat suojan met-

jo unohtanut.

kaan. Vetäytymistä suojattiin

paitsi tykistöllä, jota nyt oli
vissä, ja suorasuuntaustulella

*r:$l;,+*

*
raan päin uutta linjaa, mikä

ohuena verhona varmaan ei
vielä olisi kestänyt edes ensimmäistä hyökkäystä.
Vetäytyminen suoritettiin
siis yöllä muistaakseni kello 4

aikaan

ja se onnistui täysin

suunnitelmien

mukaisesti.

tautui paitsi etulinjaan myöskin syvälle taakse. Samanai-

kaisesti ilmestyi

taivaalle

pommikoneita, jotka yli 200
konetta käsittävänä lauttana

pommittivat etulinjaa

ja

sen

lähisyvyyttä. Tätä seurasi voimakas panssarivaunujen tuke-

ma hyökkäys.
Linjojen edessä

oli

useita

satoja metrejä leveä aukea,

jonka halki virtasi kapea 4-5
m leveä puro. Sellaisenaan tämä puro, Pekarilan puro, ei

olisi ollut este panssarivaunuille, mutta kun

se

oli lieju379
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= 75 millln Pst-tYkki
= 37-45 mil-l-in Pst-tYkki
= saksalainen rynnäkkötYkki

pohjainen, eivät venäläiset,
sen jälkeen kun ensimmäinen
vaunu juuttui kiinni, yrittäneet
puron yli vaan tulivat sillasta.

Tämän olivat pioneerit miinoittaneet, mutta räjäytysyri-

tys epäonnistui, koska

molemmat tehtävään määrätvt
pioneerit kaatuivat.

TAITO ON
VALTTIA
Päivän taisteluiden aikana tuhottiin kolme vihollisen panssarivaunua erikoisella tavalla,
mitkä haluan tässä tuoda esille.

jojen sisään ja venäläiset saivat syntymään murron tien

Ihantalan tietä ajoi yksinäinen panssarivaunu Sotka (T34) ja se tuhottiin 45 mm:n
pst.tykin ammuksella. Amrnus läpäisi panssarin sivulta
kahden takimmaisen telapyörän välistä
ainoita paikkoja. mistä.15- mm:n ammus läpäisee Sotkan panssarin.
Eräs toinen vihollisen Sotka
ammuttiin tuleen 8l mm:n

suunnassa.

krh:n pitkällä kranaatilla (te-

PANSSARIN.
TORJUNTA
RATKAISEE
Noin 20 vaunua ajoi sillasta
linjoja vastaan. Osa pääsi lin-

Kovat taistelut

riehuivat
tienhaaran maastossa koko
päivän. Kaksi kertaa vihollinen pääsi murtoon, mutta mo-

lemmilla kerroilla se paikalli-

sella reservillä lyötiin pois.
Suuri ansio näiden vastahyökkäysten onnistumisessa on lähitorjuntamiehillä, jotka tuhosivat kaikki vaunut. Kuvaavaa
venäläisen hyökkäysvoiman
väsymykselle on, että he näyt-

hyökkäykseen syttyi yksi Jo-

sef Stalin -merkkinen vaunu

tuleen I52 mm:n kranaatin

II/JR l2:n asemiin. 2.7.

käystä Vakkilassa.

Näitä

psv.tykkien suorasuuntaustu-

nätetty ilmaan.

lella. Luultavasti useampia

Vihollisen tykistötuli jatkui
voimakkaana koko päivän ja

kymmeniä putkia ampui Vakkilaan, joka oli yhtenä tomupilvenä.
Oma tykistökin oli jatkuvasti vahvistunut ja tänä päivänä alkoi ensimmäisen ker-

hakevan

teristojen tuliasemia. Samoin
sen maataistelukoneet kierteli-

vät jatkuvasti
yläpuolella.

taistelukentän

ran tuntua turvalliselta,

kun

vihollinen sai sen verran kuin
antoikin.
JATKUU SEUR. NO:SSA

/
t

Etulinian panssanntor,unnan runko heinäkuun alkupäivinä 1944 kartalla
t:ZO.OOO. Piirroksesta on selvyyden vuoksi jätefty pois panssarinesteet
la miinoitteet sekä nyrkkien ia kauhuien asemat

- pikakelaus
äånen såätö
- autom.
ja paristomittari
- taso- nauhalaskin
mixausmahdollisuus
- taukokytkin
- radion aikasuljin
- asemaluk.
Liilännäl:
mikrolonia
- kaksi
kaksi kaiutinta
- antenni
- kuulokkeet
- levvsoitin-nauhuri
-

250 mm

runko: kestomuovi
lähtöteho: 5 W

verkko- ja
pari stokäyttöi nen

aaltopituudet:
FM, SW, MW, LW

kaksi kaiutinta
neljä antennia
kaksi mikrofonia

(sis. rak.)
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hyökkäyksiään vihollinen lisäksi valmisteli voimakkaalla

paitsi reservin sijoituspaikkoja
myös komentopaikkoja ja pat-

-

x

yksityisiäkin
paikallaan oler ia panssareita.
l.l. päivän hyökkäykset
olivat kohdistuneet yksinomaan tien suunnassa oleviin

nut tuhottu ja raskaan patteris-

tuntui erikoisesti

koko:410

krh:lla tikata

kui vihollisen voimakas tykistö- ja lentotoiminta. Tämän
päivän aikana torjuttiin pari
tunnustelevaa vihollishyök-

ton (203 mm) tarkalla tulella
Pekarilan puron silta len-

T6kniset tiedot:

saadakseen panssarivaunutappioita. Samoin kannattaa

Myös omat lentovoimamme
antoivat panoksensa päivän
torjuntataisteluihin. Ennen
kuin päivä oli illassaan oli
kaikki vihollisen panssarivau-

oli

.
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sarit oli tuhottu.
Paitsi omaa jalkaväkeä, joka taisteli sitkeästi ja rohkeas-

alueita sekä torjuntaa. Tykistö
oli nopeasti lisääntynyt ja rykmentin kaistalla oli toiminnassa jo useampia patteristoja.

'

mm:n panssarin.
Vihollisen ryhmittyessä ja
lähtiessä panssarien kanssa

kistötulella ei ainoastaan sen
tähden, että tuotettaisiin tappioita saatto- ja suojajalkaväelle, vaan myöskin aikaan-

oma tykistö ja heittimistö tehokkaasti puolustustaisteluun
ampuen vihollisen ryhmitys-

Saksalaista h ui pputekn i i kkaa.
Tutustu ilmaiseksi 10 päivää, se
"'^*
maksa sinulle mitään.

vaunun tornin taakse takakan-

nelle, jossa se läpäisi

tivät kokonaan

ti, osallistui ennen kaikkea

STEREORADIONAUHUR!

hokranaatilla). Ammus sattui

täysosumasta. joka ilmeisesti
myös sattui takakanteen
esimerkki siitä, että psv.keskityksiä kannattaa ampua ty-

menettäneen
uskonsa sen jälkeen kun pans-
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Kyllä. Haluan tutustua 10 påiväå Music Leader -stereokeskukseen ilman ostopakkoa. Jos päätän pitää tämän
edullisen huippuluokan laitteen, maksan
n käteisellä: 't549,- + postikulut 30,-

I

osamaksulla:

350,- käsiraha + 30,- postikulut,

sekä sen jälkeen 260,-/kk 5 kuukauden

ajan

Osoite
Postinumero ia
post itoimipaikka

Allekirjoitus
(alle 18 v. ho
holhoojan allekirloitus)
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MARTTI JOKIHAARA

nauhantekoa

SIINAI LLA

JATKOA ED. NO:STA

O Sekavassa tilanteessa ei pienen
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suomalaisen etujoukon tehtävä ollut
helppo
itämainen kaupunki
sokkeloineen oli sotandyttämönä
mahdollisimman outo Ja vihan
villitsemien sotureiden käsittely ldhes
ylivoimaista.
O Vaikeinta oli ehkä alistua
maalitauluksi voimatta itse suojata
itseään asein. Turvan tarjosi

'!d?1. ,

1'

enintdän YK:n lippu.
O Suomalaiset selvisivät tästäkin
tehtävästään kunnialla ja saivat Lähi- #
idässä pysyvän maineen pelottomina
ia päättäväisinä sotureina myös
rauhan asian puolesta.

,rTlr
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HUUTO AUTTOI
Seuraava kadunkulma tuotti

yllätyksen:

poikkikadulta
syöksähti risteykseen muutama sotilas aseet meihin suunnattuina.

Väki kaikkosi

automme

Taas kerran kouristi vatsaa.

Pahoin vaurioituneiden rakennusten ylimpien kerrosten
ikkuna-aukoista me itä :seurasivat aseiden piiput. Epätietoisen näköiset sotilaat punnitsi-

edestä.

vat sormissaan käsikranaatte-

Maskottisotilaan huuto Jeepin keulalla kohosi raivoisaksi
kiljunnaksi, johon kainaloni
alta päänsä ulos työntänyt
imaami yhtyi.
Uhkaajat väistyivät.
Sama näytelmä toistui sitten joka kadunkulmassa.

jakin.

Ensimmäisen

risteyksen

jälkeen aloin tarkkailla ympäristöä huolellisesti.
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Mitäpä me niille olisimme
avoimella kadulla mahtaneet!

Arvioin, että niin kauan kuin
väkijoukkoa riittäisi ympärillämme. ei olisi kovin suurta
vaaraa ainakaan käsikranaateista. Kiväärimiesten osalta
saattoi vain toivoa, että Allah

§uezin

antaisi äkkiä ymmärrystä näil-

le lapsilleen.

kdupungin alue

'.*1""
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ilmakuvassa

LYNKKAUSUHKA
Tulimme sairaalan eteen ja
jouduimme keskelle piiriä, joka aseet tanassa ja pistimet
kiinnitettyinä supistui askel
askeleelta.

Imaami kiljui ja huitoi käsillään auton toisella puolella.

Siellä liike lakkasi ja

kuvernöörin sekä poliisi- ja
sotilaskomentajat. Sain ilmoituksen, että he ovat tavattavissa tunnin kuluttua.
Odottaessamme meille tar-

jottiin teetä ja

virvokkeita.
Oppainamme toimineet tark-

kailijat katsoivat

tehtävänsä

tiloiksi neljä paikkaa: eloku-

helpotuksesta.

vateatterin, vanhan sairaalan
ja pari koulua.

Elokuvateatteri osoittautui
ihmisasunnoksi kelpaamattomaksi. Sen ikkunat ja kalusto
oli rikottu, lattioilla oli pidetty
nuotioita ja huoneita käytetty

Aloitimme

tutustumisen

elokuvateatterista.

Pitkän ja voimallisen kolistelun jälkeen ovi avautui ja astuimme hämärään aulaan.

käymälöinä.
kouluille.

aseet

tulleen suoritetuksi ja ilmoitti-

Kun silmämme tottuivat

pantiin olalle. Tuijotus ja liike
jatkuivat kuitenkin sillä sivulla, jossa seisoin Karppisen

vat palaavansa Kairoon. Paikallistuntemus poistui näin

märään, huomasimme neljän
kiväärin ja singon sojottavan

kanssa.

Selitimme kaikilla osaamillamme kielillä olevamme suomalaisia Yk-sotilaita.

joukostamme.

Noin kello 12.50

majuri
Manninen ilmoitti radiolla, että komentajamme everstiluut-

nantti Kemppainen ja patal-

hä-

meitä kohti. Niiden kantajat
olivat hermostuneen ja epätietoisen näköisiä. Sitten imaami
kohotti äänensä, aseet siirtyivät olalle ja me huokasimme

Jatkoimme sairaalalle ja
Sama näytelmä toistui. Kadunkulmissa ja rakennuksissa
meille tarjottiin kiväärejä, sinkoja ja käsikranaatteja. Ilman
imaamia emme olisi selvin-

neet hengissä. Vahinko oli
monesti lähellä imaamin kanssakin.

Sopivia majoitustilojakaan

ei löytynyt. Talot olivat

sa-

massa elleivät huonomassakin

kunnossa kuin elokuvateatte-

ri.
Palasimme kuvernöörin pa-

latsin luo kello 14.30.
Imaami ja hänen kaverinsa
häipyivät äkisti jonnekin.
Emme olleet aiemmin kiinnittäneet suurempaa huomiota

jo jonkin aikaa kuuluneeseen
ammuntaan. Nyt huomasimme seisovamme keskellä kiivasta käsiasetulitusta kuvernöörin palatsin edessä katujen

Y-risteyksen muodostamalla
aukiolla.

Ei vaikutusta.
Sitten muistin Field Service

-autonkuljettajan sanat Kairon
sotilasakatemian portilla, jossa vartiomies uhkasi meitä
aseella palatessamme Siilasvuon käskyannosta. Ryhdyin
huutamaan.

Dauli polis, Finlandia!

-Samalla näyttelin hihamerkkiäni.

Uhkaavat eleet loppuivat
välittömästi. Väki aloitti riemun kiljunnan ja kävi jiilleen
suutelemaan meitä.

Syy uhkaaviin toimiinkin
selvisi viihitellen. Vihreät
maastopukumme muistuttivat
Israelin kommandojoukkojen
käyttiimää pukua, joten meitä

luultiin israelilaisiksi. Sama
erehdys oli maksaa henkemme monta kertaa lähipäivien
aikana.

Sairaalalta meidät ohjattiin
kello 12.00 kuvernöörin palatsille. foysin tavata kaupungin

joonan pääosa ovat saapuneet
Suezin esikaupunkialueelle.

Päätin siirtää

neuvottelua

egyptiläisjohdon kanssa siihen
asti kunnes Kemppainen olisi
paikalla.

Y:n alasakara muodostui
länteen johtavasta eteläisestä
rantakadusta. Sen suunnasta
rur.l.rpu ivat israel ilaist t kauptrn-

--.
lsraelilainen

panssarivaunu ajoi
miinaan sulutteessa,
jonka kirjoittaja oli
läpäissyt tuntia
aikaisemmin

MAJOITUS.
TIEDUSTELU
Kello 13.30 käytiin lyhyt neu-

vottelu kaupungin johdon
kanssa. Aluksi kuulimme kuvernöörin vuodatuksen israelilaispaholaisista, jotka ovat
hyökänneet rauhalliseen kaupunkiin. Sen parempaa tilanneselvitystä emme saaneet,
joten Kemppainen lähti sotilaskomentajan kanssa selvitte-

lemään etulinjojen kulkua.
Partioni aloitti majoitustiedustelun tilojen löytämiseksi
pataljoonaa varten. Oppaiksi
saimme kaksi miestä, joista
toinen oli imaami.
Imaami esitti mahdollisiksi

Miinaräjähdys

haavoitti lievästi
paria suomalaista
iääkäriä
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Pihasta poistuminen tiesi
välitöntä tulitukseen joutumista. Sen sai Arponen kokea heti
alkuun. Yrittäessään radioyhteyttä majuri Manniseen hän

1
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siirtyi

rakennuksen seinän-

viertä pihan laidalle, mutta
joutui palaamaan salamana takaisin luotikuuron saattelemana. Lähin luodin jälki seinässä
oli 5 cm:n etäisyydellä hänen

il'rx

päästään.

I

rrrr

JA TULI LOPPUI
Yhä äänekkäämmiksi muodostuivat egyptiläisten vaatimukset. Muutamat olivat jo
kontillaan edessäni, syleilivät
polviani ja anoivat meitä pelastamaan kaupungin israeli-
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28.1O. perustettu tarkkailuasema

laispaholaisilta.

o

kuvernöörlu palatsi

mennä israelilaisia vastaan el-

= Port

@

tauflq,

Selvitin, että emme voi
leivät egyptiläiset lopeta tulitusta. Siihen he taas eivät voi-

sgtema §uezi.n

neet suostua

kanavan suussa

Lopulta saatiin aikaan
he antaisivat

.KM

kompromissi:

käskyn tulen lopettamisesta
Y:n oikealla sakaralla eli Port

uJ.J.:-.*,t!
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Taufiqin tien suunnalla, mutta
samalla vastuu kaupungin turvallisuudesta tulisi harteilleni.

Tilanne on hallinnassa Suezin kaupungissa

gin sisäosiin. Y:n oikea sakaI

ra oli Port Taufiqin satamaalueelle johtava tie ja vasen
sakara kaupungin itäosaan
vievä katu. Egyptiläisiä sotilaita oli sekä Y:n yläsakaroilla
että rantakadulla. Kaikki ampuivat rantakadun suuntaan
edessä olevista omista våilittä-

mättä. Katua oli siten tulen al-

la kilometrin veran.

,,LOPETTAKAA
TAISTELU
- JOS
KYKENETTE!"
Nyt oli aika näyttää YK:n lippua.

Auton lippu roikkui velttona. Yritin irroittaa sen käsilippksi, mutta ruuvikiinnitysten
irroittamiseen ei ollut aikaa.
Joku kaivoi merimiessäkistään muistoesineeksi pihistämänsä OP-lipun, mutta siihen

ei ollut vartta.
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seasta sopivaa kepakkoa. Sitä

ei löytynyt. Sopivilta
384

neet palmunoksatkin olivat
tarkoitukseen liian velttoja.

Asfaltti ympärillämme ki-

punoi luodeista.

Komensin

partion suojaan kuvernöörin
palatsin ja sotilaskomentajan
bunkkerin väliseen pihaan.

Pihassa jouduimme heti
egyptiläisten ympäröimiksi.

He selittivät

israelilaisten
hyökkäävän rantakadun suunnassa ja vaativat meitä pysäyttämään heidät.

Aluksi selvitin lippuongelmamme. Salamana kapusi jo-

ku kuvernöörin palatsin

sei-

nälle. Sen pääoven molemmin
puolin oli kuusi pienoislippua.
Kiipeilijä irroitti niistä oikean-

puoleisimman, repi lipun irti
tangosta ja työnsi käteeni puolentoista metrin pituisen, kau-

niisti koristellun pienoislipputangon. Krouvisti siihen rautalangalla kiinnitettiin YK:n
lippu.

Etsin aukiolla olleen rojun
näynä-

pitihän heidän

puolustaa kaupunkiaan!

Seuraava ongelma oli tulituksen lopettaminen ja yhteyden saaminen israelilaisiin.

Tarkkailuasema "Rata" Kairon
luutnantli J. Pöyry

-

Suezin tiellä, takana loukkueenjohtala

Lupasin ottaa vastuun eh-

-*-

dolla, että kaikkia käskyjäm-

< !@f;8m!

me noudatettaisiin. Ellei niin

tapahtuisi, me poistuisimme
näyttämöltä. Ehto hyväksyt-

tiin ja niin tuli loppui Port

Taufiqin tiellä.
Seuraavaksi

olisi lopetetta-

va tuli Y:n vasemmalla sakaralla.

!4Bq,r.++,+

Toivossa, että UN-tunnuksin varustettu valkoinen Jeep

hillitsisi ammuntaa,

käskin
toisen automme ajettavaksi pihasta kadulle poikittain. Luut-

nantti Arponen lähti asialle ja
anoi käskyn autonkuljettajal-

le. Tämäpä vastasikin suomalaiseen tapaan:
Mene itse edellä, siellä
- irtokuulaa!
lentää
Päätin toistaiseksi olla puuttumatta asiaan ja katsoa. miten luutnantti selviää totuuden
hetkestään.

otti lipun, eteni
seinäviertä, heilutti lippua
Arponen

nurkan taakse, kurkisti varoja syöksyi kadulle.
vasti
- katua lippua päänsä
Keskellä
päällä heilutellen hän huusi:
Auto tänne ja hetil

-Auto tuli pyörät ulvoen,

nyökähti

ja pysähtyi

kadulle

poikittain. Arponen ja autonkuljettaja syöksyivät takaisin
ja
pihaan. Hetki odotusta
ihme tapahtui: tulitus loppui

silläkin suunnalla.

YK:N RAUHAN.

uvörxÄvs

Sitten kohti israelilaisia pitkin
Y:n jalkaa. jolla molemminpuolinen ammunta jatkui.
Osoittamatta käskyä erityisesti kenellekään komensin:

Lippu keulaan, miehet
- ja auto perään!
rinnalle
Kohta seisoi kadulla Arpo-

Vartropaikka Suezin rantakadulla

pungista. Tuskastuttavan monen kutsun jälkeen sain majuri
Manniselta tiedon, että Kairon
tien suunnalla oli rauhallista.
Selusta oli siis v21mls1s11u
ja sitten vain töihin!
Lähin ampuvan egyptiläissoturin potero oli jo edessäm-

aseensa autoomme väärinkäsi-

me.

miskäskyä automme suojassa

Koputus kypärään, käsky
lopettaa ampuminen, siirtyä

kyyristellen, mutta syöksähte-

samme luottaen siihen, että

pian innokkaana kanssam-

edes israelilaissoturit katsovat

elokuvateatterin seinustalle ja
pysyä siellä toistaiseksi.

me poterosta poteroon.

Ei vaikutusta.
Sama käsky uudelleen toisen ja kolmannen kerran, eng-

dimme liikkeelle kohti israelilaisia.

Yhtäkkiä tuli mieleeni mahdollisuus yrityksemme epäon-

nistumisesta. Kaiken varalta
tulisi olla mahdollisuus vetäytymiselle taistelevasta kau-

Sanoinkuvaamaton oli se
näytelmä, minkä hän vuoroin
käskien, maanitellen ja lopuksi itkien esitti erityisen itsepäi-

Näin etenimme tuon runsaan 600 metrin via doloro-

ja että
taistel ukentälle epäominainen

ennenkuin ampuvat

käyttäytymisemme saa heidät
katsomaan tarkemmin maalin
laatua.

Tarkkailuasema "Radan" viihtyisää majoitustilaa

Silmäys katua eteenpäin.
Se kaartui 600 m:n päässä ja
koko matkalla vilahteli ampu-

via ja käsikranaatteja heittele-

viä sotilaita.

joka laukauksella. Ampumaetäisyys oli 20 m ja maalina
majoitusrakennuksen

Koputin jälleen

nuoren

egyptiläissoturin kypärää ja
esitin tulen lopettamiskäskyn.

Yllätyksekseni poika pyysi
toistoa selvällä englannilla.
Selvitin hänelle tilanteen ja
toimintatapamme sekä määräsin hänet tulkiksemme.
Vastahakoisesti hän suostui. Pelkäsi kai tulevansa am-

mutuksi. Ilmoitin, että hän oli
erityissuojeluksessamme. ja

kehotin häntä

kohdatessaan.

Myös hänelle näytti olleen tär-

keää taistelun lopettaminen.
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Arvio oli oikea. Muutaman
kerran heidän 12,5 mm:n konekiväärisarjansa tosin kynti-
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Edessämme laukoi eräs soturi sinkoaan ja saikin'osuman

tuttu seinä.

ja auton perään.
Kuin hautajaissaattona läh-

me! Aluksi tulkkimme toisti
äidinkielellään tulenlopetta-

meisenä keinonamme annettu
uhkaus tehosi pahimpaankin
vastaväittäjään.

tahakoisesti poterostaan. Potero poterolta ja mies mieheltä
sama näytelmä toistui, muna
menetelmä tehosi.

oman

heidän
taakseen viiden metrin etäisyydelle kolme muuta jääkäriä

Nyt tuli vauhtia etenemiseem-

sen soturin

laan yliluutnantti Karppinen ja

muista. Komensin

koko näyttämön. Tämä vii-

TEHOKAS TULKKI

li

Taustalla saattoi vaikuttaa uhkavaatimuksemme, että ellei
meitä toteltaisi, jättäisimme

lanniksi, saksaksi, suomeksi
ja käsimerkein.
Sitten tajusi egyptiläinen
vaatimuksemme ja nousi vas-

nen lippu kädessään rinnaleräs jääkäri. jonka nimeä en

tysten välttämiseksi.

panemaan

dr.qt"
t

.

vät katua inhottavan lähelläkokeilivat kai luonteemme lu-

juutta.

Kello 15.10 saavuimme
etummaisten egyptiläisten ta-

salle. Ammunta

rantatien

alueella päättyi.

Lähetin yliluutnantti Karp-

pisen etsimään israelilaisten
johtajia. Jo viiden minuutin
kuluttua hän raportoi radiolla
löytäneensä erään esikunnan

aivan läheltä, ilmoittaneensa

siellä tapaamalleen

eversti-

luutnantille YK:n paikalla-

olosta ja saaneensa häneltä lupauksen tulen lopettamisesta.
)
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,'ASETTUKAA
OSAPUOLTEN

VÄLIIN
JOS
USKALLATTE"
Kello 15.15 paikalle

Ambulanssi lähti liikkeelle

renkaat ulvoen.
tuli

everstiluutnantti Kemppainen,
jolle annoin lyhyen tilannese-

lostuksen. Hänen mukanaan
saapui myös luutnantti Tauno
Marikaisen johtama joukkue,
pääosin vasta kolme vuorokautta sitten Suomesta lähteneitä "hiutaleita" kuten johta-

jansakin. Joukkueesta asetettiin heti kaksi parivartiota rantakadulle.

Kello 15.20 keräsin partion, johon kuuluivat Arponen
ja kolme jääkäriä. Tarkoituk-

Kovasta
vauhdista johtuen astinlaudalla seissyt soturi putosi seuraavassa kadunkulmassa kyydistä
ja loukkaantui pahoin.
Hän oli tuskin pyörimistään

ympäröi meidät.

liisti hän näytti etulinjansa ku-

haavoittunutta. Näistä yksi

dät haluttiin näyttää meille
esimerkkinä israelilaisten julmuudesta.

Tavallisia luodin reikiä, totesimme ykskantaan.
Akkiä eräs lievästi haavoittuneista koppasi rynnäkkökiväärinsä ja suuntasi sen meihin silmät muljahdellen. Onneksi tulkkipoikamme oli paikalla ja reagoi vdlittömästi.
Salamannopeasti hän pamautti
auton oven kiinni.
386

gissa. Avuksi tuli jåilleen nuo-

Suomalaisten hullua
leikkiä kuoleman kanssa!
Esitin suunnitelmani YKalueen muodostamiseksi. Au-

vaikeroi suureen ääneen. Hei-

misrajoitusta omassa kaupun-

vastapuolelle

sekä lisiiksi

taamme arvioiden hän toisteli:

välissä olevalle poikkikadulle
päästyämme ajoi viereemme
egyptiläisten ambulanssi. Lähes hysteerinen soturijoukko

ti

vät heti ymmärtäneet liik*u-

YK-aluesuunnitelman

Episodin jälkeen jatkoimme
israelilaisten puolelle. Kutsuhuutoon "Missä olette, Israelin pojat", saimme heti vastauksen. Nopeasti paikalle
löytyi komppanian päiillikkö-

kahvikupit. Israelilaiskapteeni
kertoi nähneensä tulomme
rantakatua pitkin. Toimin-

yksi vaikeasti ja kolme lieväs-

vitin

helppoa. Egyptiläissoturit ei-

Ympärillä egyptiläiset siunaisuomalaisen läiikintähuollon nopeutta.

aluetta, puskurivyöhykettä vihamiesten erillään pitämisek-

Ovet avattiin. Autossa oli

misen oli järjestänyt yliluutnanfti Karppinen. Jiilleen sel-

Ajatuksen toteuttaminen
käytännössä ei ollut enää yhtä

livat

kin, joka aikaa hukkaamatta
taikoi eteemme höyryävät

Kohta läheiselle linjojen

puolustuksesta vastuussa olevan everstiluutnantin. Tapaa-

lopettanut kun lääkintiimiehemme juoksi jo auttamaan.

semme oli ryhtyä muodostamaan osapuolten väliin YK:n

si.

j

Neuvottelu kuvernöörin palatsin luona. Henkilöt oikealta sotilaskomentaja kenraali Eslam, everstiluutnantti
Kemppainen, kuvernööri el Kholy, luutnantti J. öhberg, kirjnittaia, pasbri Vappula ia egyptiläisiä upseereja

lun ja siihen

valvontnmme

helpottamiseksi esittiimiini
muutoksiin hän vastasi:
Yes, sir!

vetäytymiseen
Suurempaan

hän ei suostunut YK:n läsnäolosta huolimatta, vaan halusi

säilynää mahdollisuudet itse
tarkkailla arabien touhuja.
Samalla tavoin vierailimme

Tässä vaiheessa io naurattraa. Reino Raitasaarija lsraelin armeiian eversti

Yehuda Colan

kolmen komppanian alueella

ja saimme kello 17.00 mennessä määritellyksi israelilais-

ten etulinjan kulun 700 m
matkalla.

Kello 17.05 tapasin

ranta-

kadulla kaupungin länsiosan

määritetyn etulinjan kulun.
Nopeasti hän hyviiksyi esityksen, että linjojen viilissä
olevaa katua reunustava tiilimuuri muodostaisi egyptiläisten etulinjan.

ri

tulkkimme, joka moni-il-

meisen esityksen jdlkeen sai
YK-alueella parveilevat talutetuiksi muurin taa
aloit- sataakseen hetken kuluttua

man operaation

uudelleen.

Parveilu loppui sitten itsestään

pimeyden laskeuduttua kaupungin ylle. Egyptiläiset ve-

täytyivät noin 100 metrin

päässä etulinjastaan olleeseen

rakennukseen. Muurille ei
jäänyt edes vartiomiestä.
Kello 17.20 aloitimme valmistelut YK-alueen sekä sovitun tulitus- ja etulinjan ylitys-

kiellon valvomiseksi. Puskurialueen leveys oli vain muutamia kymmeniä metrejä ja se
ulottui Suezin lahdelta rantakadun poikki luoteeseen ratapihan etelänurkkaan. Alueen
piruus oli noin 7(X) m. Sen
keskellä kulki leveähkö katu.
Valvontaa varten perustettiin
kolme parivartiopaikkaa, yksi
kumpaankin päåihiin sekä keskelle.
Pimeys pakkasi päiille eikä

valaisuvåilineitä ollur. Kello
18.30 ajoimme autot vartiopaikoille valaisemaan YKaluetta.

Rauhan merkkivalot oli

i

ffi
Sillat olivat poikki Tornion seuduilla

yöliikenncttä

näin sytytetty osapuolten väliin pienelle pätkälle yön pimeyttä ja vihan ilmapiiriä. O

OGIIa
THURE LARJO
Lapin sodan aikana syksyllä lg4joutuivat venettä Saarenpäästä Uiton rakennusryhmästä. Håinen tuli
Tornion maihinnousuioukot pitkään
varata matkaa varten kymmetaistelemaan erittäin puutteellisten
nen lomalaista taikka ilmasuojelumiestä.
huoltoyhteyksien Yarassa.
Sovion illasta ja yöstä nrli
Ruotsalaisten myötätunto oli tietenkin
kiireinen.
Vielä täytyi yrittiiä hankkia
Suomen puolella ja apu kasvoi iatkuvasti
opas, joka tuntisi alueen. Selmeikäläisten edetessä pohjoiseen pitkin
laista miestä ei kuitenkaan
Tornionjoen laaksoa.
löytynyt, koska kaikkien suositeltujen paikallistuntemus
Tornion kaappauksen johtaja
tuntui katoavan, kun tehtäviin
eyerstiluutnantti Thure Lario kertoo tässä laatu selvisi. Oli siis vain yriensimmäisestä avustustoimesta.
Perjantaina lokakuun 6. päivänä 1944 kirjoittajalle soitettiin kello 22.OO ryhmä Pajarin
huoltotoimistosta ja pyydettiin

jåirjestämään

venekuljetus

haavoittuneiden evakuoimi-

seksi Ruotsiin Tornionjoen
itärannalta Sumiaisten saaren
eteläpään tasalta.

Kivirannan mottia piirittä-

vän Jalkaväkirykmentti 50:n
(eversti M. Aho) joukot pitivät tällä kohtaa hallussaan

tettävä löytää opas mukaan

Tornionjoen itärantaa motin
takana noin viidensadan metrin leveydeltä. Kiertotien
maitse sanottiin olevan 25 kilometriä ja maaston vaikean,
joten oli ajateltu venekuljetusta Ruotsin puolelle.

Lupasin jåirjestää

liihtevistä miehistä.
Tehtävän alku ei näyttänyt
lupaavalta.

YöLLINEN
VENEKOLONNA
LÄHTEE

asian.

Lauantaina 7. lokakuuta kello

Kutsuin puheilleni venekuljetustoimiston päällikön luutnantti Bertil Sovion. Selostin

02.00 torniolaisen varastonhoitajan jäiikiirivääpeli L. .ås-

asian ja käskin hänen varustaa

lähri liikkeelle Uiton

tarkoitusta varten kymmenen

nusryhmästä. Matkaa Ruotsin

tokosken johtama veneosasto
raken-
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Vojakkalan Selvåilän rantaan,
joka oli ensi tavoite, oli neljä
kilometriä. Veneet olivat tyh-

MISSÄ ON JR 50?
Tiedusteluretkelle lähtivät
Karjalainen, Heikkinen ja
Lappalainen. Vene ohjattiin

jiä, sillä

vasta Selviilässä niihin lastattaisiin Suomen puolelle vietävää tavaraa ja Suomen puolelta tuotaisiin haa-

ohjepuomeja kohti. Kun siitä

oli selvitty, yritettiin suuntautua Suomen puolen Hehkosen
taloa kohti.
Karjalainen oli saanut valomerkit: kolme pitkää valkoista
valosignaalia, joihin tuli vastata kahdella pitkällä valkoi-

voittuneita Ruotsiin.
Venekolonnan kymmenen

veneen liikkuessa pimeässä

Tornionjokea
suunnistus-

ja

pohjoiseen,

turvallisuussyistä mahdollisimman liihellä

Ruotsin rantaa, ruotsalaiset
rajavartijat pidättivät vene-

sella.

osaston matkan puolivåilissä.
Joukossa ei ollut ketäiin

vastausta.

ruotsinkielen taitoista. Runsaan tunnin kuluttua tuotiin

tulkiksi suomenkielen taitoinen rouva. Asiat selvisivät ja

Valomerkkeihin

Iaisten hallussa vain viisisataa

ja kaksi kuormaautoa, joihin oli kuormattu

Karjalainen, kersantti

T.

korpraali K.
Lappalainen olivat liihteneet
Torniosta Haaparannan sai-

maili.
Kun joen rantaa oli suoma-

Vakava paikka panee saksalaiset miettimään

sairasautoa

ja

saatu

Ei täällä auta sormi suu- jäädä, Karjalainen tuuhun

veneosasto pääsi jatkamaan
matkaansa. Ruotsin Selvåilän
rantaan venekolonna saapui
kello 05.00 aikaan.
Ohjeiden mukaisesti tullipäiillysmies luutnantti llmari

Heikkinen

ei

2000 päiväannosta Ruotsin armeijan elintarvikkeita. Suo-

johtama

metriä oli suuri mahdollisuus

venekolonna ei ollut vielä saapunut, tullipäällysmies Karja-

pimeässä erehtyä väärälle
puolelle rintamalinjaa. Tästä

lainen päätti liihteä Suomen

huolimatta Karjalainen päätti

tiedusteluretkelle.

Kun Pistokosken

mesta niin hyviä elintarvikkei-

puolelle

ta olisi enää ollut mahdotonta

Liihtiessäiin rantaan päin

he

nousta maihin Suomen rannalle.

saada.

törmäsivät kuitenkin ruotsalaiseen vartiomieheen, joka

Vene lipui airot hankaimista nostettuina rantaan. Tuntui

Autoilla Karjalainen saapui
apulaisineen pian Ruotsin

ampui

varoituslaukauksen.

pieni töytäisy, kun

veneen

puolen Selvåilään, jonne myös
ruotsalainen luutnantti oli seu-

Hermot olivat kireällä Ruot-

kokka kosketti maata. Koh-

sissakin! Mukana seurannut

dassa, jossa miehet rantautui-

rannut mukana. Autot pysä-

ruotsalainen luutnantti selvitti

seen luufiianttiin. Hiin sai joh-

köitiin Lomakan kaupan pi-

tilanteen.

toonsa viisi Ruotsin armeijan

haan.

raalaan. Täiillä Karjalainen otti yhteyttä erääseen ruotsalai-

vat, rantatörmä oli jyrkkä ja
puiden suojaama.
Miehet nousivat hiljaa veneestä. Se kiinnitettiin rantaan. Sitten tiedustelijat nousi-

vat rantatöyräälle ja kuunteliMaanpuolustuksen

Tuki ry

Tilauskuponki
Tilaan seuraavasti:
Itsenäisyyden kynttilät
Rasiat ...... kpl (4 kpl) ...... laat. (20 ras.)
Pöytäkynttilät ...... kpl ...... laat. (15 kpl)
Lahjapakkaukset A ...... kpl B ...... kpl

maksaa
postrmaksun

Vastauslfietys
HKI 25126 Lupa 534

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY

P. Hesperiankatu 15 A 4
OMO3

Toimitusosoite

HELSINKI3

vat.

Kaikkialla oli hiljaista.
Karjalainen arvelee paikan
olleen viisikymmentä metriä
Hehkosen talon pohjoispuolella ja Heikkinen Lehdon talon pohjoispuolella. L-ehdon
talo oli toiminut aikaisemmin
rykmentin komentopaikkana.
Nyt täytyi toimia äärimmäisen varovaisesti, jotta mah-

dollisuutta kuljettaa veneillä
haavoittuneita Ruotsin puolelle ei tärveltäisi.
Varovasti, varovaSti
- täytyy pysyä piilossa,
meidän

sillä meillä on vain pistoolit,
Laskutusosoite

Karjalainen kuiskasi.
Hänet tunnettiin ystäväpiirissä rohkeana ja velvollisuudentuntoisena miehenä.
Partio eteni varovasti kaikki
aistit herkistyneinä. Heidän
valppautensa kantoikin hedel-

mää, sillä joku

oli

kuulevi-

naan askelten töminää. Kaikki

hallussa olevaa ranta-aluetta

painuivat maahan.

vene suunnattiin Ruotsin puolen Selvälää kohti.
Veneen ollessa keskellä jo-

Partio poisti varmistuksen
aseistaan ja odotti jännittynee-

nä mitä tuleman piti. Useampia miehiä tuntui olevan tulossa. Koleasta säästä huolimatta
miehillä oli lämmin, sillä jän-

kea kuu pilkisti yhtiikkiä pilvien lomasta ja valaisi koko
joen. Miehille tuli kiire soutaa
poispäin Suomen rannasta.
Samassa ammuttiin panssa-

nitys alkoi olla hermoja kihel-

rintor juntatykillä nopeasti kolme laukausta, jotka varmaan

möivää.

SUOMALAISIA VAI
SAKSALAISIA?

osuivat Ruotsin puolen jokitörmään.

Rantevartio

Oliko yritetty ampua venet-

Jonkin ajan kuluttua näkyviin
tuli kolmimiehinen partio. Oli
piinallista odottaa, milloin pimeässä selviäisi oliko partio

tä?

Heikkinen ja Lappalainen
sanovat asian näin olleen. Joka tapauksessa ammutut lau-

suomalainen vai saksalainen.
Karjalaisen käsitys oli se, että

kaukset antoivat venemiehille

tämä ranta-alue oli suomalais-

törmäsi Ruotsin rantaan. Kello oli tällöin 04.30.

hyvää vauhtia

ten hallussa, joten saapuvan
partion odotettiin olevan suo-

ja pian

vene

Pian Pistokosken veneko-

malainen.

lonnakin saapui ja Karjalainen

Kaikki koettivat mielessään
soveltaa saapuviin suomalaisille ominaisia ulkonaisia
merkkejä, mutta. tuloksetta

05.0O. Hän katsoi, että yritystä ei enää ehtisi sinä yönä suorittaa, varsinkin kun oli epä-

vilkaisi kelloaan. Se

niitä ei ilmaantunut. Partion

tullessa yhä lähemmäksi joku
kuiskasi:
Nuo ovat kyllä saksalai-

-

sia!

oli

tietoista, missä kohtaa Tornionjoen itärannalla haavoitJB 50:n komentaia

eversti Martti Aho neuvotlelee tykistön tulituesta;
vasemmalta Aho, kapteeni Kari Tolvanen, luutnantti Aarne Aaltonen ja
majuri Kaarlo Knuutila

tuneet olivat. Lisäksi alkoi
tulla liian valoisaa.
Karjalainen ajatteli uusia

Ja niitähän ne olivat. Partio
lähestyy ja sydän sykkii voimakkaasti maassa makaavien
rinnassa.

Heikkinen mainitsee saksalaisten kulkeneen ohi niin läheltä, että heidät olisi melkein
voinut nykäistä nurin. Asiansa
osaavat miehet päättivät jäädä

vielä paikoilleen vähäksi
aikaa.

Noin viidentoista minuutin
kuluttua alkoi taas kuulua askelten töminää suunnalta, jonne saksalainen partio oli hävinnyt. Kotvan kuluttua näky-

viin tuli jälleen kolmimiehinen partio. Karjalainen piti

selviönä, että partio olisi sak-

salainen. Pian miehet todet-

tiinkin sakuiksi.

Pelätessään mahdollisia
miinoja Karjalainen oli eden-

Venepeli oli Lapin sodassa valttia

mainitsee: "Partio ohitti meidät samalta etäisyydeltä kuin
ensi kerrallakin. Annoimme
sen mennä ohi koska tehtävänämme oli ottaa yhteys suo-

malaisiin. Lisäksi

aseemme

nyt kovin varovaisesti. Saksalaisten huolettoman liikehti-

olivat sitä luokkaa, että ei niillä voinut taistelutehtäviin ryh-

misen perusteella hän kuitenkin päätteli, että polku ei ollut

saksalaisia vastaan.

miinoitettu. Siksi he uskalsi
vat liikkua nopeammin.
Korpraali K. Lappalainen

tyä konepistoolein aseistettuja
" Kuten

huomataan Lappalaisen esittämät perustelut ovat pätevät.

SA-kuva

TAKAISIN RUOTSIIN
Tiedustelu oli siis osoittanut,
että ranta-alue oli saksalaisten
hallussa. Siksi Karjalainen
päätti palata takaisin.
Pian he olivat veneensä luona, soutivat kauemmaksi rannasta ja antoivat virran painaa
venettä alaspäin. Karjalainen
antoi taas sovitut valomerkit,
mutta vastausta ei saatu. Kun
ei ammunnastakaan voitu päätellä Jalkaväkirykmentti 50:n

yrityksen seuraavana yönä.
Siksi hän määräsi veneet jäter
täväksi kyseiseen rantaan.
Kuorma-autoissa tuodut elintarvikkeet siirrettiin lähellä olleeseen sotilasvarastoon. Veneissä tulleet miehet siirtyivät
sairasautoihin, joiden ikkunat
peitettiin. Ruotsalainen luutnantti pyysi kovasti Karjalaista jäämään miehineen päivän
ajaksi iepäåimään Selvåiläåin.
Karjalainen ei kuitenkaan kat-
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sonut voivansa suostua tähän,

He saivat tietää, että hyökkäys

sillä hänen täytyi ottaa yh-

alkaisi tunnin kuluttua ja siksi
heitä kehotettiin pitämään kiirettä. Haavoittuneet oli jo täy-

teyksiä asioiden tarkistamiseksi.

tynyt kuljettaa Tornioon pit-

UUSI YRITYS

kän kiertotien kautta.
Karjalainen ja Heikkinen
kiiruhtivat veneen luokse ja

Samana päivänä eli lauantaina
7. lokakuuta keskipäivällä sain

ryhmä Pajarin huoltotoimistosta tietää, että yritys uusitaan samana iltana kello
20.00.

Karjalainen

lähti

palasivat nopeasti Ruotsin
puolelle. Siellä alkoi kiireellinen toimeliaisuus. Pian olivat
veneet lastatut ja matka Suomen puolelle alkoi.
Hitaasti mutta varmasti veneet lähestyivät Suomen rantaa, jossa he jo alkoivat nåihdä
vastaanottajia. Nopeasti vene

jälleen

matkaan Heikkisen, Lappalaisen ja kymmenen toipumislomalaisen kanssa. Mukaan lähtivät myös kaksi Suomen Haaparannan konsulaatin virkaili-

Muonro palaa

oli

kerrallaan ne purettiin tava-

jaa. Karjalainen ja Lappalainen kertoivat toisen olleen

päättänyt,

Pian näkyivät miehen ääri-

että matkan täytyy nyt onnis-

viivat taivasta vasten. Odote-

roista.

tua. Siksi hän päätti

Wartiovaaran.

varsinaista kuljetusta lähteä

taan jännittyneinä useampien
näkyviin tulemista.

Karjalainen mainitsee,

konsuli O.

Toinen oli ilmeisesti Suomen
TukholmanJähetystössä sotilasasiamiehen apulaisena siihen aikaan palvellut kapteeni
B.H.W. Kontiopiiä. Matka
suuntautui taas Tornionlaaksoa pohjoiseen Ruotsin Selvälään.

Karjalainen

ennen

vielä käymään veneellä Suomen puolella tiedusteluretkellä. Hän otti mukaansa vain
Heikkisen.
Lähestyttiin varovasti Suomen rantaa.
Karjalainen antoi taas taskusähkölampulla sovitut valomerkit. murra niihin ei nyt-

kään saatu vastausta.

Hän
suuntasi veneen suoraan Suomen rantaan, jonne saavuttua
se piilotettiin. Paikan he arve-

1{islm

?I
Sitä se veto saa aikaan. Kuten
usein säryn ja jäykkyyden
ollessa kysymyksessä lämpri
tuntuu miellyttävältä. Juuri
siksi Theranyl tekee niin hyvää. Sen kauan kestävä läm-

pövaikutus pehmentää
lihakset.

Hyvän lihasvoitecn pitää
sekä lämmittää että Iievirtää
särkyä. Siksi Theranylissa
on myiis kipua lievittrir'ää ai-

netta (trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on micllyttävä
tuoksu.
Reseptittä apteekeista.

livat olevan hieman trhdon
talon eteläpuolella. Heidän
silmänsä olivat jo venematkalla tottuneet pimeään, joten he
lähtivät heti etenemään polkua

pitkin.

Viileä yöilma ikään kuin
kirkasti heidän ajatuksiaan.
he pysähtyivät kuuntelemaan.
aseistuksena

että

kaikkien mieliala kohosi aina-

kin yhdellä pykälällä matkan
osittaisen onnistumisen johdosta. Veneet jätettiin tiilläkin
kertaa Ruotsin puolelle ja
miehet palasivat takaisin sairasautoissa, joiden ikkunat

molemmilla matkoilla olivat
huovilla peitetyt.

LOPULTAKIN
YHTEYS
SUOMALAISIIN
Yksinäinen kulkija tulee yhä
lähemmäksi. Maassa makaavat koettavat saada ulkonaiset
merkit saksalaiseen sopivaksi,
mutta vielä he eivät voi olla

siitä varmoja.
Mies kävelee rauhallisesti
heitä kohden. Siinä samassa
Karjalainen kuiskaa:

Tuo on suomalainen.

-Heikkinen

RUOTSI OTTAA
KANTAA
Osasto Larjon toimesta Ruot-

sin puolelta Suomen puolelle

järjestetty

elintarvikkeiden
kuljetus suomalaisille joukoil-

le oli

ensimmäinen. Sikii

ruotsalaiset halusivat sen vielä
salata kaikin keinoin, samalla
kuitenkin osoittaen selvää halukkuutta auttaa Suomea. Mi-

Kun
molemmilla oli tällä kertaa

nyökäyttää päätään hyväksymisensä merkik-

tä

konepistooli olo tuntui varsin
turvalliselta. Polku johti rannan suuntaisesti ja miehet jatkoivat sitä pitkin korvat herk-

si.

memmin ruotsalaiset rupesi-

Miehen ollessa aivan heidän edessä he kavahtavat
ylös, aseet tulijaan kohdistet-

joukoille huoltoapua. Aivan
pohjoisessa se oli jo jokapäi-

kinä, mutta lähiympäristössä
vallitsi täydellinen hiljaisuus.
Hiiviskely pimeässä yössä
pani sydämen sykkimään tavallista nopeammin. Oli jän-

tuina.

väistä.

nittävää odottaa, olivatko vas-

mentti 50:n sotamies. Lyhyen
kuulustelun jiilkeen kaikki jarkoivat matkaa Mäkilehdon ta-

saksalaisia.
Eipä aikaakaan kun he olivat kuulevinaan kevyttä askel-

ten töminää. Miehet menivät
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ja

Heikkinen
makaavat ampumavalmiina.
He tähystävät tarkkaavaisina
suuntaan, josta jo yksi mies
näkyy, mutta muita ei vain
näy eikä kuulu.

Välillä

taantulijat suomalaisia vai

Lääketehdas
Medisan, Uppsala

Karjalainen

Tullipädllysmies Ilmari

nopeasti maahan ja asettivat
konepistoolit valmiiksi kestotulelle.

Rauhanomaiseen mietiske-

lyyn syventynyt kulkija

säi-

kähti tavattomasti. Mies ker-

toi

olevansa Jalkaväkiryk-

loon.

Täällä Karjalainen tapasi
JR 50:n erään komppanianpäällikön. Asiat sovittiin ja

pohjoisemmaksi Tornion-

laaksossa sota siirtyi sitä avoi-

vat

antamaan suomalaisille

Tällainen oli tietenkin mah-

dollista vain Ruotsin muuttuneen asenteen takia. Teokses-

saan Upseerin muistelmat
C.A. Ehrensviird kirjoittaa:
"Suomalaisia joukkoja autet-

tiin Ruotsin hallituksen

suos-

tumuksella elintarvikkeilla ja
muilla tavoin."

heille näytettiin paikka, jonne

Kaiken kaikkiaan Ruotsin
asennoituminen oli kaunis todistus maittemme viilisestä

elintarvikkeet varastoitaisiin.

pysyvästä

ystävyydestä. tr

OO

ILMARI RUMPOTTI

MARRASKUUN IO P:N ILLALLA l94l saavutti JP I tavoitteensa vallattuaan Sunkunniemen Äänisen länsirannalla. Pataljoona majoittui
Tulvojan kylässä ja sen lähiympäristössä oleviin taloihin, paitsi 2.K, joka joutui jatkamaan etenemistään Kuusirannan suuntaan.
Tuntui mukavalta saada pitkästä aikaa talomajoitus. Olihan takanamme lähes 5 kuukauden mittainen kovien korpitaistelujen taival. Uskoimme, että nyt saamme ainakin
hetken levähtää, kun Ääninenkin oli vasta luomassa jääpeitettään.

O Suomalaisten nopeat sotatoimet

johtivat vuoden l94l lokakuussa Petroskoin kaupungin ja Aänisjärven
länsirannan yllättävään valtaukseen.
O Alueen evakuointi jäi pahasti kesken ja lopulta osa siihen käytetyistä
aluksista jäätyi kiinni Sunkunniemen

Tulvojan kylän edustalle.

O Paikalle

osui Jääkäripataljoona 1,
jonka tehtäväksi tuli laivaston valtaus
ja avustusyritysten torjunta. Siinäpä

oli pyörämiehille operaatiota kerrakseen!

pullisia käskyjä ja ohjeita saamaan vasta 12. I f . illan pimettyä. Salaamisen kannalta tämä
oli välttämätöntä, koska Ääni
sen ranta-alue oli aivan laakeaa ja metsätöntä.
Megsaaren suuntaan oli vetäjäksi määrätty 5.K:n pääl-

likkö luutnantti Palomiiki ja
osastoon kuuluivat vänrikki
E. Ahon jääkärijoukkue sekä
vänrikki I. Römpötinjohdossa
kk-joukkue

ja

pst-puolijouk-

kue, jonka aseistuksena oli
kaksi 20 mm:n panssarintorjuntakivääriä.
Heposaaren suunnan johtajana oli luutnantti E. Laihiala.
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Laivasto jäissä Tulvolan edustalla

LAIVASTO

NÄryvrssÄr
Seuraavana päivänä tilanne

kuitenkin muuttui, kun ran-

laivasto-osaston käynyt Heposaaren ja mantereen välillä.

JP I:n

komentaja everstiWahlbeck antoi
käskyn vallata laivat heti kun

luutnantti

R.

jia ja proomuja jäihin juuttu-

jää vahvistuu miehen kantavaksi. Komentajan apulainen
kapteeni H. Mikkola sai tehtäväkseen suunnitella hyökkäyksen taktiikan ja määrätä

neina. Samoin oli pienemmän

siihen tarvittavat joukot.

nalla olleet tähystäjät havaitsi-

vat noin l0 kilometrin päässä
olevan Megsaaren rannan tuntumassa suuren määrän hinaa-
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Mikkola määräsi koko yrityksen johtajaksi 3.K:n päällikön luutnantti E. Lehtosen.
Miehet lähtivät yhdessä rannalle tarkkailemaan laivoja ja

suunnittelemaan,

kuinka

Joukkona oli vänrikki

I. Haa-

jääkärijoukkue ja kersantti I. Antikaisen kk-joukkue. Tämän suunnan tapahtu-

rion

miin palaan myöhemmin vän-

rikki

Haarion kertomuksen

pohjalta.

hyökkäys olisi toteutettava.
Pakkasta oli onneksi ollut
sen verran, että toiminta voitiin aloittaa 13.11. vastaisena

HYöKKÄYS ALKAA
KESKIYöLLÄ

yönä.

Keskiyön maissa lähti osasto

tereen välillä Aänisen lainehtivan vapaana jäästä. Pohjoisen suunnan varmistivat lai-

voilla olevat aseet.
Laivoissa ollut henkilöstö ja

yli

300 siviiliä oli juuri saatu
järjestettyä vartioinnin alaisiksi, kun Palomäen lähetti tuli

Ahon luo ilmoittamaan,

että

on partisaaniryhmä.

Majakanvartija

oli

JP 1:n komentaia everstiluutnanttr R. Wahlbeck (vas.) Tulvojalla

nian vahvuisen vihollisosaston marssimassa jäällä kohti
saaren eteläkärkeä.

Nyt tuli kiire!
Käskin reservinä olevan ko-

nekiväärin

vastaanottamaan

vihollista ja seuraamaan itseä-

nimittäin

ni. Lähdin juoksemaan edellä.

kertonut näiden pitävän majaa

Vajaan kilometrin päässä kohtasin kersantti Saaren ja pstryhmän rannalla paikassa, josta ei ollut tähystysmahdollisuutta etelään. Täten heiltä oli
jäänyt huomaamatta viholli-

pienessä mökkipahasessa saaren koillisosassa.
Aho irrotti heti yhden jääkäriryhmän laivoilta ja miehet
lähtivät etsimään tätä mökkiä.
Rannalle saavuttuaan he löysivät lumeen poljetun polun, jo-

x

laivoilta ja aikeissa mennä
käymään Palomäen luona,
kun huomasin noin komppa-

PARTISAANEJA

saaressa

YLLATYS
Aamun valjetessa olin tulossa

sen lähestyminen.

Olin revetä kun totesin ti-

ka johtikin kyseiseen mök-

lanteen. Karjaisin kiukkuisesti

kiin.
Pari keulassa ollutta jääkäriä olettivat täälläkin nukutta-

jalkaa perässäni. Saari juoksi
rinnalleni ja niin sitä mentiin

ryhmän seuraamaan juoksu-

Laivoilla soi haitari ja kaikui laulu

Palomäki liikkeelle.
Yö oli pimeä. Pimeyttä lisäsi vielä lumeton, musta jää.

Etenimme varovasti liukuaskelein, sillä jää rutisi uhkaavasti allamme. Varovai-

suussyistä olimme sitoneet
etumaisten miesten vyötäröil-

le pitkät köydet, että heidät

voitaisiin jään mahdollisesti
pettäessä kiskoa ylös vedestä.
Tällaista onnettomuutta ei onneksi sattunut, vaan pääsimme etenemään keskey'tyksittä
päämääräämme kompassia
apuna käyttäen.
Noin kahden ja puolen tunnin kuluttua alkoi jään keskel-

tä

häämöttää lumipeitteinen

Megsaari. Tässä

vaiheessa

tarkistettiin ryhmitykset ja jo-

kainen herkisti kuuloaistinsa
äärimmilleen. sillä eihän tiedetty, mitä vastassa tulee olemaan. Myös tietoisuus siitä,
ettei lumettomalla jäällä ole
tulisuojaa saatavissa, lisäsi
jännitystä.
Saavuttuamme lähemmäksi
rantaa erottui saaren rinteessä

pieni mökki. Myös joitakin
laivoja alkoi hahmottua näköpiiriimme.
Vänrikki Aho suuntasi etenemisensä laivoja kohti. Jouk-

jotka olivat ampumavalmiina
ahkioissa, sekä yksi panssarintorjuntakivääri.

Loput osastosta

ryntäsi

maihin ja piiritti mökin. Laukaustakaan ei tarvittu sen seikan selvittämiseksi. että mökissä asui erittäin rauhantah-

toinen vanha

pariskunta.

Myöhemmin kävi ilmi,
mies

että

oli majakanvartija.

LAIVASTO
ANTAUTUU
Aho työskenteli joukkonsa
kanssu yhtä hiljaisesti laivojen

kimpussa. Vartioimattomien
laivojen miehistöt samoin
kuin proomuissa olevat siviilitkin suostuivat mukisematta
uusien isäntien komentoon,
tosin kyllä hämmästynein ilmein.

Luutnantti Palomäki oli
kuumeessa ja sen johdosta
jään ylityksestä niin väsynyt,
että hän jäi komentoryhmänsä
kanssa mökkiin ja käski mi-

nun mennä järjestämään laivojen ja saaren varmistuksen.

Ensi töikseni käskin ker-

iy.i;äiib

van ja tempaisivat huolettomasti oven auki, mutta saivat

mitä kintuista irti saatiin.

kivääritulta vastaanotokseen.
Molemmat haavoittuivat ja
jääkäri Kuisma niin pahoin,

hyvälle ampumapaikalle, kun
edestämme rävähti vihainen

että kuoli vähän ajan kuluttua.
Ryhmä piiritti mökin ja kehotti partisaaneja antautumaan,

mutta onneksi edessäni sattui

mihin nämä vastasivat kiväärirulella.
Tästä alkoi luonnollisesti
kahakka. Ammuskelun vielä

vain puun säleitä silmilleni.
Heittäydyin maahan ja jäin

män kanssa Megsaaren eteläkärkeen varmistamaan eteläi-

jatkuessa hulmahti mökki äkkiä ilmiliekkeihin ja sisältä
kuului käsikranaattien räjähdyksiä. Nämä fanaattiset tais-

santti Saaren mennä pst-ryh-

kue oli jaettu ennakkosuunni-

seen suuntaan. Itäinen ranta ei

telijat näkivät tilanteen toivot-

telmien mukaisesti pieniin is-

pahemmin huolettanut, koska

kuryhmiin. Niitä lähti tuke-

vaimean aamukuun

maan kolme konekivääriä.

näin saaren ja vihollisen man-

tomaksi ja tuhosivat mieluummin itsensä kuin olisivat antautuneet vangeiksi.

valossa

Olimme juuri

pääsemässä

pk-sarja. Saari kaatui heti,
olemaan mänty, joka muutti
luotien suuntaa niin, että sain

liikkumattomana makaamaan,
etten herättäisi vihollisen mielenkiintoa itseeni.

Odotin jännittyneenä, mil-

loin korpraali Kilpola

ehtii

saada aseensa asemaan ja vi-

hollisen pk:n tähtäimiinsä.
Aika tuntui tuskallisen pitkältä, mutta sitten helpotti
valtavasti, kun ylitseni suhahti
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o
JAHVETIN TIKKI
Talvisodan aikaan
kävivät Tiltuksi
kutsuttu propagandisti ja suomalainen
Luutnantti Eino Laihialan
miehet ovat vallanneet
proomun
Kuvo: P.nni H, Tlkkoncn:
- s kin koupist@lidi. hc I
Mor

Kilpolan ampuma sirpalekra-

naatti vihollisen

pesäkkeeseen. Räjähdyksen aiheuttamaa hämminkiä hyväksi käyttäen ponkaisin muutaman
metrin päässä olevaan maastopainautumaan.
Samoihin aikoihin oli myös

Kyllä olivat miehet viluisia ja
järkyttyneitä siilä, mitä näkivät tovereilleen jäällä tapahtuneen!

Yhtään hengissä olevaa ei
löydetty enää jäältä. Täten

näitä muutamaa vankia lukoko komp-

kuunottamatta

olevaa vihollisen komppaniaa, joka oli siinä vaiheessa

pania tuhoutui.- Tämän perusteella voi vain arvailla, miten
meille olisi saattanut käydä,
jos veli venäläinen olisi ollut

vielä aika tiheässä joukkueit-

meitä vastassa

konekiväärimme ehtinyt asemaan ja alkoi tulittaa jädllä

hajosi tämä joukko lyhyessä

Megsaareen
tullessamme. Pimeys olisi ehkä vähän auttanut, mutta on
varminta kiittää sitä, että mei-

ajassa laajalle alueelle ja ryh-

dät pantiin ajoissa hommiin.

ten muodostamissa ryhmissä.

Pitkien kk-sarjojen

tyi

soitossa

kiivaaseen tulitaisteluun

taholta alkoi harveta. Ilmeisesti he huomasivat, että mitä
liikkumattomampana oli, sitä
kauemmin oli mahdollisuus

säilyä hengissä.

Aikaisemmin kertomassani
saaressa olevassa pk-pesäk-

keessä

oli vielä muutamia

miehiä elossa ja he pitivät si-

sukkaasti puoliaan. Puolen
päivän tienoissa tuli paikalle
vänrikki Aho alikersantti Pietikiiisen ryhmän kanssa. He
etenivät rantapenkereen suojassa pesäkkeen sivustaan ja
äkkirynnäköllä tuhosivat siel-

lä olevat miehet.

TOISEN LAIVASTON
KOHTALO
Heposaaren suunnan tapahtu-

mista kertoi vänrikki Haario,
että he etenivät kohteeseensa

Vihollisen taholta ei ollut
näitä laivoja kohtaan muita
vastatoimenpiteitä

l.

kuin

aamupäivällä epäon-

nistunut lentohyökkäys. Tämä
lentohyökkäys kohdistui myös
Megsaaren luona olleisiin laivoihin, mutta yhtä laihoin tuloksin.
Näin siirtyi Äänisen 4l yk-

sikköä käsittävä laivasto arvokkaine lasteineen haltuumme. Lastina oli poltto- ja voi-

mistuisivat sen olevan vapaan
vihollisista. Täällä antoi luutnantti Laihiala hänelle käskyn

teluaineita,

elintarvikkeita,
pianoja, radioita ym. Äänis-

edetä laivoille. Laihiala jäi

koitettua tavaraa.
Seuraavana päivänä saapui
luutnantti lrhtonen johta-

kk-joukkueen kanssa Kalksaareen ja lupasi tukea konekivääreillä Haarion toimintaa.
Haario löysi laivat helposti,
koska sieltä kuului laulua haitarin säestyksellä! Valtaus ta-

pahtui yllätyksellisesti ja mi-

liikkuvaa manttelikasaa, joten
päätimme lähteä jäälle tarkastuskierrokselle. Lähellä rantaa

Haario lähetti välittömästi tämän jälkeen pari jääkäriä ilmoittamaan asiasta Laihialal-

olevan ahtojään

le.
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sa laivoille.

mantereen lähellä olevan
Kalksaaren kautta, jotta var-

Noin kello 15 aikaan ei
jäällä näkynyt enää yhtään

muodostamien röykkiöitten takaa nousi
vielä muutamia vihollisia kädet ylhäällä, kun he huomasivat meidän lähestyvän heitä.

Haarion eksyneen ja lähti itse
kk-joukkueen kanssa suunnistamaan laivoille. Noin kolmen
tunnin kuluttua Haarion rulosta he saapuivat perille.
Laihiala käski laivojen miehistöt sekä proomuissa olevat
siviilit järjestäytymään jäiille
ja vei pienen varmistusryhmän avulla vankilauman mantereelle. Haario jäi joukkueensa ja kk-puolijoukkueen kans-

14.l

kanssamme.

Vähitellen tulitus vihollisen

kään aikaan, uskoi Laihiala

tään taisteluja

ei

syntynyt.

Pojat eksyivät kuitenkin pimeässä eivätkä löytäneet Lai-

hialaa. Koska mitään taistelujen ääniä ei ollut kuulunut pit-

linnasta evakuoitavaksi tar-

maan Megsaaren

laivaston
rantaan.
Laihiala otti komentoonsa Heposaaren laivaston. Heidän
tarmokkailla toimenpiteillä ja
pioneerien ahkeruudella laivat

siirtoa mantereen

olivat parin päivän kuluttua
turvallisesti mantereen rannassa.

Minun kohdaltani tämä

lomastani.

Lahden

antennien

koko teholla.

Eräänä

tammikuun p.akkaspäitä-

na vrrril §euraava
..aaa

Yuoropuhelu.

Tiltu:
Seuraa uutislä-

hetys,

Meskova

8.7.7940
kello
07.(n. Svenska
Dagbladetin

saa-

mien tietojen iltukaan vallitsee Suome§sa §anoin kuvaamaton temori.

Ihmisiä ammutaan
joukoittain. Kuusisen hallituksen kan-

nattajia
etsitään
kaikkialta.
Jahvetti:
Varmasti niis-

sä- onkin etsimistä,

silrsi harvinaisia lintuja ne tässä maassa

ovat!

o
Sans' selväste,

vaikkei tulis ko sana
päiväs, sano poika
tr ko vankii kuulustel.

Megsaaren kahakka päättyi
onnellisesti, kun 14. päivän illalla sain tiedon 14 vuorokauden

valheentorjuja Jahvetti sanasotaa radioaalloilla
Tiltu
esitteli
teesejään
Neuvostoliiton suurasemien voimalla ja
va§ta§i
Jahvetti

Näköispainos Hakkapeliitta-lehdestä. Ainutlaatuinen
dokumentti kansalaissodasta ia itsenäisyytemmo alku.
taipaleelta.
Pentti Pirhonen
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O
O
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rlvda

Sortovuodct. keisarivallm pakkotoimet, itsenäisyysliik,
keen alkuvaihect, aktivismi, jååkärciden lähtö Saksaan,
vapaustaistelun ensi laukauksct, kevåt 19t8, ajstus yhteiscn ticn löytåmisestä. Siinä esimerkkejä artikkelcista,
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klrJan koko 21x27 cm
pordvapaard
harvlnalnen Jo llmcrtycuään
myör crlnomalnen la\laklrJa

joita on koottu

teokseen Tammlimutein T.ltmcnttl.
HARVINAINEN JA ARVOKAS JO SYNTYBS.

sÄÄN

Kirjan tekee erityisen mielenkiintoiseksi s€, että se on pedosiltaan fakgimllc- cli näkölrpalnos vuosins 1926 . . . 1944
ilmestyneestä suojcluskuntaväcn ja muiden maanpuolustajien Hakkapcliittalchdcsrå, Kirjailija Pcntd Plrhoncn on
koonnut todella kiintoisan valikoiman artikkeleita lehden
vuosikerroista. Näissä tuoreeltaan muistellaan itsenåisyystaistelun valmisteluvaiheita, aktivist€ja, jeäkäriliikettä ja varsinaista vapaustaistelun kevättä 1918. Näin
syntyneellä teoksella on jo valmistuessaan huomattava

NYT VAIN 55 MK
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likkyyden sotamar- olevien
Neuvostoliisalkka Mannerhei- ton miehitysjoukkomille.
jen upseeri ja puolaKaksi vanhaa punakaartilaista istui lainen siviilimies.
Viimemainittu ky-
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hinta on Sinulle todellakin vdn 55
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ELA AilTIE

eli hirvittäviä

kausia

kuutalvella

1941-42: ei ollut
vettä, ei sähkövirtaa, asuntoja ei voitu lämmittää, satoja
tuhansia ihmisiä

kuoli nälkään, saksalaisten pommit ja
kranaatit ruhjoivat
niin sotilaita kuin siviilejäkin.
Ensimmäinen Ya-

Ion pilkahdus

oli

huoltotien avaami-

nen yli Laatokan
jään. Siitä kertoo

silloinen kapteeni ja
3S9.Autopataljoonan
komentaja Vasili
Portshunov Neuvos-

to-Karjala -lehdessä
ndin.
Laatokka

oli

jäätynyt

vasta

hiljan ja se näytti mustalta taivaanrantaan saakka. Jään läpi
näkyi, miten pohjasta nousi il-

makuplia.
Vastakkaista rantaa

kynyt.

ei

nä-

Pakkashuurun läpi
erottuivat hädin tuskin vain
Zelentsyn saaret, jotka olivat

parinkymmenen kilometrin
päässä rannasta. Saarilla valotti lunta. Paikallisten asukkaiden kertoman mukaan Laatokkaa myöten ei ajettu talvella hevosillakaan. Vanhemmat
muistivat vain yhden tapauk-
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sen, jolloin juovuspäissään ollut hevosmies oli lähtenyt vedosta viemään heinää järven
yli. Hän häipyi sen tien hevosineen päivineen. Railot ja
jääröykkiöt vaaransivat matkaa. Lisäksi järvellä oli sellaisia kohtia. joissa jäätymätön
hyinen vesi loiski läpi talven.

tajilla oli enemmän mahdolli-

Yliluutnantti Birjukovitshin
tiedusteluryhmään valittiin

Tiedusteluryhmä otti suunnan itärannalle. Pian se katosi

vapaaehtoisia. kokeneimpia ja

näkyvistä. Hyytävä hämärä
laskeutui järvelle nopeasti.
Tienviittoja, joilla reitti oli

vankimpia miehiä, kommu-

ja nuorisoliittolaisia.
Ohjaamon ovet pidettiin selkoselällään. Näin autonkuljetnisteja

suutta pelastua auton uPotessa.

Birjukor itsh istui ensimmäiseen autoon. Kun auto ajoi
rantatöyräältä järvelle, jää alkoi p1'örien alla ritistä ja pai-

nua. Railoja halkesi joka
suuntaan.

merkitty, ei näkynyt enää rannallakaan.
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Valojen kytkeminen oli
kerta kaikkiaan kielletty'. Saksalaiset olisivat voineet huomata kolonnan, ja silloin olisi

kulkivat kesäisin

Laatokalta

Nevalle. Jää painui autojen al-

la. Oli

vaunoltur nruutamla autola.
Myös autonkuljettajia haa-

autonkul jettajille ol i Kokkore-

sellainen tunne, että
ajoimme vastamäkeen. Moottorit kuumenivat, sillä ne toimivat täydellä teholla. Autot
etenivät kuitenkin hädin tuskin. Ei voitu jarruttaa eikä py-

vosta Kobonaan vedetty puhe-

sähtyä, pelastuksena

linlanka.

eteenpäinmeno.

tuja autoja.

Birjukovitshin soittoa jouduttiin odottamaan kauan.

Kun olimme lähdössä paluumatkalle, luokseni tuli

Suunnilleen puolenyön aikana

Väylän toisella puolella välähti tuli. Jäällä oli liikennettä
säänteleviä sorilaira. Heillä oli

tiedotettiin, että kolonna

yllään lumipuvut

kambai Ospanov:

jouduttu vihollisen tykkitulen
tai pommituksen kohteeksi.

Ainoana

suunnanosoittajana

on

kadonnut. Ohjauskeskuksessa

olleet hiljenivät jännityksestä.
Onneksi puolen tunnin kuluttua kuulimme lopultakin Bir-

jukovitshin vilustuneen

ää-

nen. Melkein koko matkan pimeän tullen hän oli maannut
ensimmäisen auton kurasiivellä pitäen kädessään puhelinlankaa.
Kahdenkymmenenyhden

kilometrin paikkeilla ollul rai-

lo oli pidättänyt autot. Päivällä sitä ei ollut ja yöllä oli muodostunut leveä halkeama. Sitä
ei voitu kiertää, sillä railo
ulottui tien molemmin puolin

monien kilometrien

päähän.

Pohjoissuuntaan jää oli liian
heikko ja etelän suunnalla oli

vihollinen aivan

vieressä.

Mutta ulospääsy löytyi kuitenkin. Autonkuljettajat irrottivat
autojen korit ja tekivät niistä
sillan.
Seuraavana päivänä lähdin
matkalle peruskolonnan kanssa. Vaarallisimpana paikkana
oli väylä, jota myöten laivat

oli

vain

ja

lyhtyjä
suojattiin tuulelta puoliturkin
alla. Näitä "majakkoja" oli
harvassa vain 3---4 kilometrin
välein. Mutta ne olivat meille
suurena ilona eivätkä antaneet

eksyä tieltä.
Ensimmäisellä matkalla oli
onni mukanamme. Menetimme vain yhden auton. Sen etupyörät menivät jään läpi. Autonkuljettaja ehti hypätä jäälle. Myöhemmin oli tapauksia,
jolloin autot juuttuivat tai menivät jään alle kuljettajineen.

Birjukovitsh oli meitä vas-

voinui. Otimme kuitenkin las-

tin ja se olikin kallisarvoista:
ruisjauhosäkkejä. Tosin puo-

let lastista jouduimme

jättä-

mään seuraavaa käyntikertaa
varten Kobonaan, muuten jää

ei olisi kestänyt ylikuormitet-

nuori autonkuljettaja

Kosh-

Emmekö yrittäisi yhtä
- toveri komentaja!
keinoa,

Mitä keinoa? kysyin kä-

sittämättä
asiaa.
Mennään, näytän!

säkkiä jauhohen-

ja. Se merkitsisi monen

tassa itärannalla, Kobonassa.

gen pelastamista lrningradis-

Aamulla jatkoimme Voibokalon asemalle, jonne oli noin
30 kilometriä tietöntä taivalta.
Siellä olivat ruokatarvikeva-

sa.

rastot.

Voibokalo

oli

kiivaiden

taistelujen kohteena. Kolonnamme joutui voimakkaaseen
kranaatinheitintuleen. Kuormauksen aikana vihollisen

lentokoneet pommittivat varastorakennuksia ja rautatiellä
olleita vaunuja. Räjähdyksissä

Kirjoittaja, sotahistorian tutki-

ja, on pääasiallisesti Neuvostoliiton virallisiin lähteisiin tukeutuen kuvannut tämän suur-

vallan asevoimien kehitystä
Leninin ajoista nykypäiviin.
Kirja ei juuri sisällä kriittisiä
kannanottoja, vaan esittää
asiansa usein jopa aidoin neuvostoliittolaisin painotuksin ja
sanankääntein. Koska venä-

jänkielen taito on meillä valitettavan harvinainen, on tdllaisen teoksen ilmestyminen

tietenkin paikallaan. Naapuriin kannattaa aina tutustua

-

E.

Koshkambai Ospanov puhui huonosti venäjää. Menin hänen kanssaan
vajalle, jossa oli reki. "Kiinnitetään tämä!" ehdotti Ospanov. Hän ei tiennyt venäjäksi
sanaa "reki". Laskin mielessäni, että reessä voitaisiin kul-
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vua, karttapiirroksia.

sen omillakin ehdoilla.

-Uzbekki

jettaa vielä

Helge Seppälä: Puna-armeijasta
sotilasmahdiksi,
WSOY, Porvoo 197E, 199 si-

Paluumatka oli yhtä vaikea.
Kello kolmen maissa päivällä

MUKAVAA

rr4ToA

ERAMIEHILLE
Juha

K. Kairikko

Raimo

A. Kaunisto: Erätaidot

Käsikirja luonnossa Iiikkuville, Weilin+Giiös,

Espoo

197E, 155 sivua, satakunta

piirrosta.
Kirjoittajat, Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja ja
puheenjohtaja, ovat panneet

saavuimme

yksiin kansiin

kyyneleitä ja he ottivat
meidät vastaan suosionosoi-

tiedon ja kokemuksen eränkävijöitä kiinnostavista asioista.
Kirja käsittelee tarvittavia varusteita ja aseita, eri riistaeläinten metsästystä, kalastus-

länsirannalle.
Siellä oli ihmisiä meitä odottamassa. Heidän silmissään

oli

tuksin.

tr

hankkimansa

ta, yöpymistä ulkona ja ma-

jassa sekä erinäisiä erilliskysymyksiä kuten joitakin suunnistukseen liittyviä taitoja.

397

Painopiste

on

luonnollisesti

metsästyksessä ja aseissa. joi-

den kohdalla on ilmeisesti
päästy pisimmälle. Muilta
osin saattaa käsikirja-nimitys
eräin kohdin olla liiankin vaativa. Joka tapauksessa kirja on

varsin mielenkiintoinen

ja
mukavan rennosti, turhia tärkeilemättä kirjoitettu. Sen tekijöillä on varmasti ollut hauskoja hetkiä sitä kokoillessaan

ja niin on erähenkisellä lukijallakin siihen tutustuessaan.
E.

suostuta. Kirjailija osaa ammattinsa, mutta lukiessa tuntuu kuitenkin viilillä siltä kuin
kuuntelisi omaa ääntään ihailevaa jutunkertojaa, joka pit-

Rutiinilla kirjoitettu romaaviehättänee varsinkin naispuolisia lukijoitamme.

kittää tarinan alkuvalmisteluja

Majuri Juhani
llmari lnomaa

ni

J.

niin kauan, ettei varsinainen
kohokohta enää oikein jaksa
temmata kuulijaa mukaansa.

na". Kirjan
pyytäneet

lehteämme
käyttämään asiassa puheenvuoron, jonka annamme sodan ia sotilaiden tuntijalle, Kollaa
kestää -teoksen kirjoittaialle Erkki Palolam-

ROMANTIIKKAA
JA JÄNNITYSTÄ
Hopea-

haukka, Weilin+Göös, Es-

KOVAA
TARINAA

poo 1978, 359 sivua.

Alistair Maclean: Hyvästi
Kalifornia, WSOY, Juva

too kirjassaan rikkaan amerik-

1978, 362 sivua.
Tunnettu jännityksen ammattilainen kertoo tässä viimeisimmässä kirjassaan, kuinka
terroristiryhmä onnistuu sieppaamaan joukon atomipommeja, joilla se vielä maanjäristyksiäkin hyväkseen käyttäen uhkaa tuhota koko Kalifornian, ellei sen vaatimuksiin

Su u rlu kem

myöhem-

missä painoksissa asia
on korjattu.
Useat henkilöt ovat

J.

Evelyn Anthony:

ll

tamalle" III/JR 7:n komentaian tehtävistä.
Edelleen Jermo myöhemmin mainitsee Inomaan "pois potkittu-

Englantilainen menestyskirjailija ja seurapiirirouva kerkalaisen perijättären elämyk-

sistä

suihkuseurapiireissä.

Hopeahaukka on huippuluokan hevonen, jota sen miljo-

nääri-isäntä

on

kasvattanut

Derbyn voittajaksi. Ennen
mainittua kilpailua ehtii kuitenkin tapahtua paljon ja monenlaista: taistelua rahasta, rikoksia ja tietenkin niitä lemmenasioita.

melle. Hän kirjoittaa

SOTILAAN
KUNNIA
Kirjassaan Siiranmäen
miehet mainitsee Aake
Jermo, että maluri Ju-

tässä asiassa näin.
"Dokumentin luontoisessa sotakirjassa Siiranmäen miehet osui eteeni
tuttuja nimiä, hyvinkin

hani llmari Inomaa, läheisiä. Sivuilla 99syntynyt Hämeenlin- 100 kerrotaan tapaus, jo7.3. 08, kuollut
25.2. 67, olisi keväällä
1944 "siirretty kotirinnassa

liittyi hyvin tuntemavarauksetta arvostettu
upseeri, jo kouluvuosilta
hon

ni

isto sotavuosi lta

SUOMI
TAISTELI 1.6
Ainutlaatuinen sotiemme suurlukemisto kertoo kohtalonvuosistamme
niinkuin suomalaiset ne kokivat.
Laaia kokoelma tk-kuvaaiien parhaita piirroksia.
6 o3aa, 2400 siyua, loistokas sidosasu. 2 osaa Yelmiina.

ta

1«LLA
käyiån hyväksenl tarlou3tanne hankkla nämä mlelenkllntolsel
suurteokset ennen 15,12. tapahtuvla hlnnannousula.
Maksun suorllan:

tr
tr

Tilaa
ennen
15.12.
- säästät 90,-

tr
tr
tr

Osamaksulla korottomasti
Suoml Tal3tell 1-o
Osamaksulla 630,(15.12. iälkeen 720,-)
Alkumaksu 53,Kuukausierät 1 7X35,Käteisellä 604,80

tr

Käteisellä osa kerrallaan

tr faNl3odan hlrtorla
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Osamaksulla 480,(15.12. iälkeen 560,-)
Alkumaksu 30,Kuukausierät 15X30,Käteisellä 460,80

HALUAN TEHDÄ UOLEiIPIEN SARJOJEN YHTEISTILAUKSEN.
Ennakko- ja takuuhintaan 1050,- (15.12. lälkeen 1280,-).
Osamaksulla: Alkumaksu 50,-. Kuukausierät 25X40,-.
Käteisellä 1008,- (osa kerrallaan maksettaessa 100,80/osa).

Vastauslähetys

Jyväskylå10 Lupa79

Gummeruksen
Kiriakauppa

PL 168
Postinumero
Allekirioitus
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tuttu ja sodan jälkeen
melko säännöllisesti tapaamani, nyt jo vainaja.
Sivut selostivat adressipuuhailua sotaväsymyk-

seen

sairastuneessa

"vanhojen" reserviläisten siihen saakka hyvin
taistelleessa yksikössä.
Epäilykseni heräsi.
Ns. kieltäytymisiä ja adresseja esiintyi, mutta ai-

nahan niistä selvittiin.
Kirjassa todetaan ao. komentaja "hyväntahtoiseksi ja miestensä suuresti kunnioittamaksi",
eikä adressi lainkaan
kohdistunut häneen. Komentaja oli vielä sotilaspedagogiikan ja sotilaspsykologian tuntija ja
opettaja. Hänet komennettiinkin ottamaan haltuunsa PM:n alaisen ees-

tiläisrykmentin UK- ja
AUK-kurssi "niiden kapinamielialan poistamiseksi ja järjestyksen palauttamiseksi ". Kysymys
ei ollut "siirrosta kotirintamalle", ja tehtävän jäl-

keen kömentaja

palasi

lhantalaan, Vuosalmelle
ja Kiviniemen lohkolle

Rj.P 2:n ym.

hänelle

alistettujen komentajana.
Sivulla 150 mainitaan

kirjoittajan omina

sul-

keissa esitettyinä miettei-

nä, ei eksaktina tietona,
"pois potkittu". Viimeistään se on kunnianloukkaus
vainajaan koh- Kuollut ei voi
distunut!
puolustautua, mutta hä-

nellä on "asianomistajia", omaisia ja ystäviä.
Tarkkaava ja asioihin
perehtynyt oivaltaa jo
kirjassa kerrotusta, mistä
näyttää olleen kysymys.
Vielä ylempää varomattomassa ja ymmärtävässä
hyväntahtoisuudessa an-

nettu puolilupaus (lepoon
pääsemisestä ja lomista)
on miesten puheissa (ehkä kiihoituksesta) kasvanut lupaukseksi, ja kun
se ei voinutkaan täyttyä,
muuttunut muka lupauksen pettämiseksi. Ei aivan harvinaista.
Näin
tämä komennus toisaalle
(vaativaan tehtävään)
saattoi olla torjuntatoimenpide ja miehen uhraaminen, joskin kenties
itse "jutun" kannalta
erehdys. Ehkä tarkoitus
oli peloitella adressimiehiä: Kas tämän saitte aikaan.

Loukatusta

sanotaan

sodan jälkeisessä neljän
mainion esimiehen upseeriarvostelussa mm.:
"...Järjestelykykyinen ja
suunnitelmallinen. Rohkea ja ahkera. Erittäin
hyvä kouluttaja. Ankara
ja vaativa, mutta alaisistaan huolta pitavä. Rehti
ja suora... " jne. Ellei
hän olisi ollut erinomainen ja rikkeetön, häntä ei
olisi valittu ainoana etulinjan pataljoonan komentajana kenraalien ja
everstien joukkoon Suomen Marsalkan 77-vuotissyntymäpäiville, jotka
presidentti Ryti Ensossa
järjesti.
Kirjoittaja oivaltanee,
että kun on kyse nimenomaan dokumentin luontoisesta teoksesta, ei sen
sivuja saa sotilaan kunniaa koskevissa seikoissa
kirjoittaa yhtä huolettomasti kuin aikakauslehden hupisivuja. Asia vaatii mielestäni selvän oikaisun ja anteeksipyynnön. Pelkkä myöhempien painosten korjaaminen ei riitä.

ERKKI PALOLAMPI''

Nenonen on laukaissut vitsin, mutta Airoa ei vain naurata

Persoonallisuuksia
SUHTEELLISUUTTA
Talvella 1937 suoritettiin
Isosaaren linnakkeella
koeammuntoja uusilla
sytyttimillä. Ammunta
suoritettiin pimeän aikana valonmittauksella. Ilma oli valaistuksen puolesta otollinen: kirkas,
kuuton yö, mutta kova
pakkanen.

C-patterin takana oli
käsiasevarasto, vanha
venäläinen parakki, jonka nurkassa oli pystyuuni
ja uunissa tuli. Täällä kävimme taukojen aikana
lämmittelemässä, myös
paikalla ollut kenraali

Nenonen. Varaston seinällä oli taulu "TUPAKANPOLTTO JA AVOTULEN KÄSITTELY
KIELLETTY".

Kenraali
toon.

tuli

varashieroi käsiään uu-

nin edessä, otti esiin Klu-

bi-laatikon, sytytti savukkeen ja käveli mietteissään lattiaa edestakai-

sin. Sitten hänen katseensa osui kieltotauluun, jolloin hän heitti
aloittamansa savukkeen

uuniin

ja jatkoi

käve-

lyään.

Hetken kuluttua hän
alkoi kuitenkin itsekseen
mumista:

Avotulen käsittely
niin,
-niin... Minun tupakastani lähtee kyllä pienempi

-tupakanpoltto

kipinä kuin

konsanaan
tuosta takasta. Siispä mi-

näkin poltan.
Näin sanoen sytytti

kenraali uuden savukkeen.

T. Valtonen
Turenki
KÄÄNNÄ

PERSOONALLISUUKSIA
Jatkoa ed. sivulta

JATKOA ED. NUMEROSTA

TIEDEMIEHEN
KAHVIKUTSUT

tulleensa empiiristä tietä tulokseen, että kun

Vuorineuvos Wille Lehtinen oli tukenut taloudellisesti Suomen Kenttätykistön Säätiötä ja
eläkkeellä oleva kenraali Nenonen oli kutsunut hänet sekä eversti
Lauri Harvilan kahville
kotiinsa Kulosaareen
osoittaakseen näin kiitollisuuttaan.
Määräaika oli kello
16.00, mutta vieraat
saapuivat paikalle jo
viittä minuuttia vailla.
Tuntien esimiehensä tavat esitti Harvila, että
odotettaisiin määräaikaan asti. Lehtinen hiukan ihmetteli asiaa ja

nesteen lämpötila oli
+88"C, sähkön voi katkaista, koska kahvi jo
tällöin kiehui pohjale-

niin tultiinkin

Nenosen
ovelle minuuttia tai paria vaille.

Ovikellon soitto ei
ensin tuntunut lainkaan
vaikuttavan. Sitten Nenonen ilmestyi ovelle
hiukan hämmästyneenä

ja kysyi, eikö sovittu
aika ollut kello 16.00
kellohan oli vielä melkein minuuttia vailla.

Sitten päästiin

itse

tarioiluun.
Kenraali keitti kah-

vin

sähkökeittimellä,

jonka kanteen oli

po-

rattu kaksi reikää. Toisessa on ruudin lämpö-

tilamittari ja

toisessa

vihellyspilli.
Vuorineuvos ihmetteli moista varustusta,
jolloin Nenonen selitti
400

vyyn

varastoituneen

lämmön ansiosta. Pilli
oli taas ilmoittamassa
höyryn paineen noususta eli kiehumisilmiön
alkamisesta.
Kahvin valmistuttua
kenraali otti esille termospullon, ionka sisällä jäävedessä riippui
hiuksella paikalleen
kiinnitetty kermalla
täytetty koeputki. Kenraalin ilmoituksen mukaan hius oli ainoa
käyttökelpoinen materiaali ripustuslangaksi,
koska sen lämmönjohtokyky oli erittäin pieni
s5imspkiksi kupari-lankaa käytettäessä olisi lämpöhäviö ollut moninkertainen.
Koeputkesta kerma
saatiin kannuun tarkoitukseen varatulla kemistin pipetillä ia niin

päästiin lopulta

itse

kahvin juontiin.

Vieraita seremoniat
kovasti huvittivat ja
Nenonen yhtyi itsekin
sydämellisesti nauruun
todeten:
Mitä
eikö tämä
- hauskaa?
olekin

LAURI HARVILA
HELSINKI

Parin päivän peräsä täytyi Warkinin taas käydä kaupungissa virkamatkoilla. Hänen takaisin tullessaan istuivat lbrahim-bei ja Gatinski pylväskäytävässä teepöydän ääressä. Abdullah
toimitti tulkin virkaa entiseen tapaansa. Gatinskin selvää kysymystä, että
mitähän mielipidettä Muhamed olisi
nykyisestä nais-emansipatsioonista,
ei hän millään ehdolla tahtonut esittää
lbrahim-beille, arvellen sen asian olevan niin perin jumalatonta laatua, ettei

sitä millään tavoin voi mainita oikeauskoisen muhamettilaisen huulilla
ja saattaa toisen yhtä hurskaan miehen koruin kuultavaksi, väittivaan että
riittää kyllin puheen ainetta hevosista,
aaseista ym. kotieläimistä, ia iollei
niistä riitä keskustelua, niin kyllä taivaan tähdistä ja niiden vaikutuksesta
ihmisten kohtaloon pitäisi olla puheen
aihetta viisaimmillekin miehille.
Juuri kun Abdullah kiihkeimmin teroitti näitä seikkoja Gatinskille, ajoi
Warkin ratsullaan heidän luokseen.
Vielä hevosen selässä ollessaan otti
hän satulataskuista esille kaksi pulloa,
joista yhdessä oli konjakkia ja toisessa rommia. Nähdessään nämä pullot
alkoi Gatinski laulaa Heinen laulua:
"Du hast Diamanten und Perlen", johon Warkin vastasi saman laulun seuraavalla säkeellä.
lhmeellisen vaikutuksen tekivät nämä pari saksan kielellä laulettua riviä
lbrahim-beihin. Hän hyppäsi seisaalleen melkein nuorukaisen notkeudella

ja sanoi aivan selvällä saksan kielellä:
Hyvät herrat! Osaatteko te pu- saksaa?
hua

Molemmat upseerit vastasivat
myöntävästi.
No nytkös meille pidot alkaa!sanoi- lbrahim-bei. Laitetaan tuo tolvana
Abdullah hiiteen, hänestä eiole muuta
kuin vastusta tulkin virkoineen ja koraanin taitoineen; muutamme teepöytämme sisälle herrojen huoneeseen,
ettei syrjäiset uteliaat häiritse keskusteluamme, jatkoi hän aivan sujuvalla
saksan kielellä.
Abdullah parka näytti kovin nololta,

kun hän huomasi mahtavuutensa ja
samalla luottamusvirkansakin menettäneensä. Kaikitta vastalauseitta kantoi hän koko teen juontitarpeet pylväs-

a
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käytävästä upseerien huoneisiin, joihin muutettua lbrahim-bei otti pullot
käsiinsä ja luki niiden kupeista kirjoitukset: "Cognac vieux" ja "Rhum de
la Jamajca". Koko hänen arvokkuu-

tensa katosi sillä kertaa; naurusuin
hän sanoi:
Pyhä profeettamme Muhamed ei

- aruoi§assa koraanissaan sanaavirka
kaan näistä aineista, ja niin kuin tiedätte koraani on kuitenkin kirjojen kin
ja, jolle ei mitään salattua ole; siis ei
liene syntikään käyttää hyväkseen
noita meren takaisia tavaroita, joista
ei profeetallamme näytä olleen aavistustakaan.
Erittäin asian tuntevalta mieheltä
näytti hän ryypätessään ensin liijan

häntä hillityksi paikoilleen, ja se onnistuikin heille, kun kaasivat lopun lasista
hänen suuhunsa. Kokoon kääritty hevosen peiteloimi pisteftiin vanhuksen
pään alle, ja pian hän profeetalta mainitsematta jääneiden juomain vaiku-

tuksesta nukkui niin raskaasti korsaten, että seinät jyrisi.
Nyt oli hetki tullut, jos milloinkaan!
Ensin hiljemmin, sitte kovemmin, surui

Gatinski häntä kylkeen; vaan eipä tul-

lut ukko tuntoonsa, murisi vaan kuin
karhu.

Hiljaa veti Gatinski avaimen ukon

" .**' lhtr

?tä§t

liikettä ja su- hiljaista
hinaa alkoi kuulua
huoneesta
nyt
-; reipisti Gatinski päättävästi avaimen
käänsä ia aukaisi oven, niin että hän
itse ja Warkin tulivat naisten näk1viin.
Kovin kauhistuivat naiset, kun näkivät edessään kaksi nuortd upseeria,
joita he tavallisissa oloissa eivät olisi

koputuksensa

rohkeimmissakaan mielikuvituksissaan voineet toivoa niin likelle itseään, tuon karkeapartaisen, harmaan, kaljupään ukon sijaan.
Melkein yhtä hämmästyneetpä olivat upseeritkin, kun he himmeäin yö-

pois teelasistaan ennen kuin rupesi
täyttämään sitä pullojen sisällöllä.
Jo ensimmäistä lasia juodessaan
tuli lbrahim Bei erinomaisen hyvälle
tuulelle. Hän kertoi nuorempana mies-

sä olleensa toistakymmentä vuotta

Vienissä turkkilaisen lähetystön kirju-

rina, jolla ajalla oli oppinut jonkun ver-

ran ranskaa ja aivan hyvin saksan
kieltä. Olipa vielä tutustunut sen verran sekä konjakin että rommin käytäntöön, että vielä nytkin voi menetellä
aivan vanhan tutun tavoin molempien
kanssa.
Tämän vanhan tuttavuuden uudistaminen näytti miellyttävän häntä siihen määrään, eftei huomannutkaan
lasiaan vähäväliä karastessa, että kie-

lensä lopulta rupesi sopertamaan ja
järjensä himmenemään, josta upseerit erittäin ihastuivat ja salaa kumpi
vaan ennätti yhä täyttivät hänen lasiaan.

si

Viimeisen jären ponnistukselt ilmai-

lbrahim-bei parka sillä, että aikoi
mennä yöksi omalle puolelleen, vaan
siitäpä ei tullut mitään, kun jalat eivät
yrittäneetkään miestä pystyssä pitämään. Upseerit olivat kuin tulisilla hii-

lillä, kokivat kaikin mokomin saada

sormesta ja sykkivin sydämin menivät
ystävykset lbrahim-bein huoneen läpi
naisten huoneen ovelle.
Jos he eivät onnistu nyt, niin hukka
heidät perii. Naiset voivat nostaa melun! Seuraus kuolema! Vaan jospa
naiset heitä suosivat...?
Hetihän se nähdään.
Hengitystään pidättäen naputti Gatinski hiljaa ovea

-;

ei kuulunut mitään

hiukan rohkeammin
uudisti hän

lamppujen valossa näkivät nämä auringon säteiden säästämät, itämaisiin
yöpukuihin puetut, säikähtyneet nai-

set edessään. Eivät he

oikeastaan

tienneet elivätkö todellisuudessa vai
oliko "Tuhainen ja yhden yön" taikalamppu avannut heille uuden oven.
Niin suuri oli eroitus pukujen välillä.
Te onnettomat! sai vihdoin toi- naisista
nen
kuiskatuksi bulgaarian
kielellä, jota upseerit voivat h1ruin
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KTR 2:n

rykmenttiupseeri,

ev.luutn. Aarne Väinämö, oli
mallikelpoinen sotilas. Hänelle tuotti joskus harmia tapansa
ajatella ääneen asioita, jotka

olisi tullut säilyttää omassa
päässään.

Väinämö

oli

muutamana

talvipäivänä 1943 pistäytynyt
virka-asioissa divisioonan esi-

käyttää.

Missä on tbrahim-bei?
- meidät,
jos tiedokseen tuHän tappaa
lee rohkeutenne?
Samalla teki hän kurkkunsa poikki
merkitsevän liikkeen.
Otkaa huoteti! Etkää pelätkötsanoi- Gatinski. lbrahim-bei nukkuu meidän huoneessamme, eikä häneilä ole
vähintäkään aikom usta häiriä meidän
futtaviksi tuloamme.
tappaneet hänet? kysyi
- Oletteko
nainen.
Vai miten voitte luutotetta, että
hän tällaisessa tapauksessa olisi rauhallinen? On tämä sota jo tuottanut
jotakin, vaan ei tuollaistal
Gatinski, ottaen
- Eil
- sanoitulkaa
naista
kädestä
itse katso- etteihänelle
maan, niin näette,
ole mitään vahinkoa tehtyl Näin puhuen veti
hän vapisevaa naista kädestä huonegseen, jossa lbrahim-bei nukkui, ja
toinen naisista tuli toisen perästä, pitäen häntä kiinni rannerenkaasta.
Huoneeseen tultua kiskoi Gatinski
lbrahim-beitä parrasta ja surui häntä,
vaan tämä mörisi ainoastaan epäselviä sanoja.
IVarbef näyttivät ensin kovin hämmästyneiltä, vaan pian he tointuivat,
kun Gatinski selitti heiile asian ja näytti Uhlennefin pullon. ttoinen nairu
pääsi näiltä luonnon lapsitta, jotka olivat ostokaupan kautta tulleet lbrahimbein omaisuudeksi, kun tulivat ymmärtämään isäntä-raukkansa bun
kean tilan.
Pitemmittä puheitta heistä tuti parhaat ystävät upseerien kanssa. Naiset
olivat niin onnelliset päästyään vapduteen, josta he olivat niin paljon uneksi-

neet, vaikka eivät olleet voineet uskoa
ahdolliseksi koskaan sitä saavuttaa.
He olivat kuin vasten tahtoaan luostariin suljettuja nunnia, joita ritarinsa
m

ovat tulleet vapauttamaan. Ainoastaan levoton arkuus ja pelko häiritsi
heidän oloaan puhellessaan ystäviensä kangsa. Siinä solmittiin rakkauden
liitot, he'hkuvat ja lujat. Nuoret veret
kuohahtivat ja mielet innostuivat. Upseerit päättivät vakaasti viedä lemmittynsä täältä pois, pois toisenlaiseen
elämään vapaudessa ja onnessa, ja
haarem in morciamet sanoivat otevan-

sa valmiit heitä
minne asti.
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seuraamaan vaikka

KASKU KIERTÄÄ

o
Preussin Jääkäripataljoona 27:n iääkä-

ri

Jatkola, pieni ja
vilkas mies, ei malt-

tanut aina rivissä-

kään pitää suutaan

kiinni, kun joskus
piti kaverilta kysyä

kuntaan. Asiat toimitettuaan
hän päätti saman tien käydä
ruokailemassa esikunnan upseeriruokal assa.

Väinämö valitsi paikkansa

jo ruokaili 2
lottaa. Ennen istuutumistaan
pöydästä, jossa

hän totesi yks'kantaiseen tapaansa: "Täytynee tässä esittäytyäkin. Min'oon Väinämö." Lotat pompahtivat pystyyn ja esinivät itsensä: "Lotta NN" ja "Lotta Peura".
Väinämöltä lipsahti jälleen
julki vähemmän sopiva lausahdus: "Lienetteköhän sama

vaikkapa vieraskie-

peura, josta se laulukin on
tehty, että peuran pyllyä iha-

Iisen komentosanan
merkitystä. TäIIöin
saksalainen koulut-

naa".
Täyden salin pyrskähtäessä
nauruun ihmetteli Väinämö
vain silmälasejaan pyyhkien:

taja-aliupseeri kar-

kiä lähtivät.

jaisi aina

keuhkojensa koko voimalIa:
Maul halten!

(Kita kiinni!)

"Mihinkäs ne lotat niin äk-

"

KALVAN TAIPALEELTA 1966

o
Yritteliäisyyttä ei puut-

tunut III/26.Pion.K:n
Jatkolalle selvi- pioneereiltakaan,
j otka
tettiin sanoien mer- rakensivat helmikuun
kitys ja seuraavalla alussa erääseen rintekerralla, kun häntä seen 73.D:n aluella
taas näillä sanoilla kaksi kivimiinaa, joissa
ojennettiin, hän otti kumpaisessakin oli 40
ja
taskustaan suuriko- kilon pan6 2-3 he-

voskuormaa kiviä. Vikoisen hakaneulan, hollisen valmistautuespisti sen läpi sekä sa hyökkäykxen moyIä- että alahuulesta Iemmat kivimiinat lauja nipsautti lukkoon kaistiin. Vaikutus oli
seisoen sen jälkeen ihmeellinen, vihollinen

täysin ja ainakin
tiukassa asennossa. hiljeni
moraalinen vaikutus
Saksalainen Un- saatiin aikaan. (IV
teroffizier iäi ker- AK:n pion.käsky 6/
rankin sanattomak- 10.2.40)
§f.
Elina Kaila. Helsinki

E.-E. Saarinen: Pioneeriaselaiin
historia 19't8-1968.

mukaan.

Tietääksemme

molemmat nimitykset ovat
käytössä ja läntinen "kopukka" ilmeisesti yleisempi.

a

q:-..

elsinkiläinen Ässä-rykmentti, talvisodan JR

I I ja jatkosodan JR 26, puuhaa juhlakirjaa julkaistavaksi
rykmenttien 40-vuotispäivänä

ensi vuoden

lokakuussa.
jo osin
koossa, mutta lotat puuttuvat

Miesten tekstejä on

kokonaan. Kirjan toimitus

ulo Pylvänäinen Jyväskr'idn puoiesra on niiut iåmilla Lapissa ja löytänyt Inarin Kaamasesta lentokentän,
josta oheiset kuvat on otettu.
Toinen esittää räjäytettyä kiitotietä ja toinen luhistunutta
lentokonesuojaa. Pylvänäinen
haluaisi tietää enemmän saksalaisten rakennelmista Lapissa.
Toimituksella ei valitet- ole asiaa koskevaa aitavasti
neistoa. Ehkäpä joku voisi
tehdä asiasta jutun tai antaa
muutoin tietoa Pylvänäiselle,
jonka osoite on Alvala,4O22O

Keski-Palokka.

\
|

SOTAVETERL4NTMAI<SSI
Tuskin eniiii muistanetkaan

V

oli

pyytää siis rykmenttien muka-

vaarassa kerran maa

Eikci mieleså koskaan se

ja tiena toimineita lottia
tenkin myös miehiä - lähettämään tekste jä ja -kuvitusta
kirjaa varten. Materiaalin voi

jiiii

mitii vaati se miehiltiiiin.
Jos olet nuori, et tietiiä sii voi
miltii tuntuu luoti kun soi
Ja veli vierestii lepohon

jiii

toimittaa tänne toimitukseem-

varjoon synkiin kuusikon.

me osoitteella Kansa Taisteli

-lehti/Topi Kaiponen, Töölönkatu 35 B, 00260 Helsinki

Kertosiie:

Nltt toivon vaan ettei milloinkaan
nuo retkemme toistua saa.
N1't toivon vaan ettei milloinkaan
aika tuo saavu uudestaan.
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aisten rintamapalvelustunnuksia jaetaan

ny,t.

Hakemuslomakkeita saa sotilaspiirien esikunnista ja niistä
postitoimipaikoista, jotka ovar

toimineet

ennakkoäänestys-

paikkoina. Sotilaspiirien esikunnat antavat opastusta ja
hoitavat paperit edelleen. Hakemuksen voi myös toimittaa
suoraan perille osoitteella Veteraanitunnuslautakunta, Hel-

sinki, Et. Makasiinikatu 9

B

tai Postilokero 31, 00131 Hel-

sinki

13.

dykseksi veteraaneille säveltämånsä

SOTAVETEBAAN!MABSS!
,?

f

nolla kenttäpostikortilla (kiitos!) ja huomauttaa, että lehtemme numerossa 8/78 sivulla
284 olevassa kuvatekstissä
mainitaan tilapäisrakenteisen

lautan kansanomaiseksi nimeksi kopukka elka kop lukka,
kutep hänen mielestään pitäisi
olla Ylä-Karjalan kielialueen
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gistä muistaa meitä hie-

ja

sanoittamansa
veteraanimarss in. Kiitoksia veteraanien puolesta!

lr

une Seppänen Helsin-

Liipi korpien kuljimme näin

Sirkka Vierma, hänkin Jyväskylästä, on lähettänyt terveh-
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tuntem.tlon tie edessöpiiin.
Valo kimmelsi vain kuutamon
pettiivää kaikki kaunis on.
Oli nuoruutta, pelkoakin,
kaikki tuo siellö uhmattiin.
Kun eestii Suomen vapaan maan

niin moni kulki kuolemaan.
Kertosiie:

Nyt toivon vaan ettei milloinkaan
nuo retkemme toistua saa.
Nyt toivon vaan ettei milloinkaan
aika tuo saavu uudestaan.
Monet vuodet on vaipuneet pois
mutta meille kuin eilinen ois.
Kun luoti lensi ja taivaalla soi

ei se mielestii mennä voi.
Tiimci Suomi on kaikille kallis
sen taiston unhoon ei joutua sallis
Jiilkipolvet siitö huolehtikaa

ettii vapaana siiilyy

maa.

Kertosiie:

Nyt mii toivon vaan ettei milloinkaan
nuo retkemme toistua saa.
Jiilkeen jiiöneet siitii te huolehtikaa
ettd vapaana siiilyy maa.

