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408 FOKKEB O.21, EN.
SIMMÄINEN YKSITA.
SOHÄVITTÄJÄMME

410 IHANTALAN TOR.
JUNTATAISTELUT

417 VILMAN PIRTTI
420 RAUTATIELOTTANA

ITÄ.KARJALASSA
426 SYMPATIAA KAP.

KAUPUNG!SSA
433 SE OLI JOULUA SE...
435 100 VUOTTA STTTEN

Näin vuoden päätteeksi
kannattaa itse kunkin
taas syventyä hienoon
asiakirjaan, Yhdistynei-
den Kansakuntien ihmis-
oikeuksien julisrukseen,
jonka YK:n yleiskokous
vahvisti tasan kolme-
kymmentä vuotta sitten,
joulukuun 10. päivänä
1948. Näin se kertoo:
6. artikla. Jokaisella ih-
misellä on kaikkialla oi-
keus siihen, ettö hänet
henkilönö tunnustetaan
lain edessä.
7. artikla. Kaikki ovat
tasavertaisia lain edessö
ja oikeutetut erotuksetta
yhtiiläiseen lain suojaan.
Kaikilla on oikeus tasa-
vertaiseen suojaan tötö
julistusta loukkaavaa
syrjintöä vastaan sekä
kaikkea s ellais een syrjin-
tään tähtöövöö yllytystö
vastaan.
8. artikla. Jokaisella on
oikeus tehokkaaseen hy-

v ity ks e en as iano mais es s a
kansallisessa tuomiois-
tuimessa höneen kohdis-
tuneista teoista, jotka
loukkaavat hänelle val-
tiosätinnöllö tai lailla
turvattuja perusoikeuk-
sia.
9. artikla. Ketöön ei saa
m ie liv altais e s ti pidättää,
vangita tai ajaa maanpa-
koon.
10. artikla. Iokaisella
on täysin tasa-arvoinen
oikeus siihen, että höntö
oikeudenmukaisesti ja
julkisesti kuullaan riip-
pumattomassa ja puo-
lueettomassa tuomiois-
tuimessa hiinen oikeuk-
siaan ja velvollisuuk-
siaan mööröttöessii tai
hiintö vastaan nostettua
riko s s y ytettä s elv itettöe s -
sii.
11. artikla. (1) Iokaisen
rikollisesta teosta syyt-
teessä olevan henkilön
edellytetään olevan syy-

tön siihen asti kunnes hii-
nen syyllisyytensö on
laillis esti todistettu julki-
sessa oikeudenkiiynnis-
sä, jossa hänelle turva-
taan kaikki hänen puo-
lustustaan varten tar-
peelliset takeet.

(2) Ketöön ei pidö tuo-
mita rangaistavaksi
teoista tai laiminlyön-
neistä, jotka eivät kan-
sallisen tai kansainväli-
sen oikeuden mukaan ol-
leet rikollisia niiden te-
kohetkellä. Myöskiiön ei
pidä tuomita ankaram-
paan rangaistukseen,
kuin mikö oli sovelletta-
vissa rangaistavan teon
suoritushetkellä.

Jokaisen sopii itse ty-
könänsä harkita, kuinka
paljon on yhden sukupol-
ven aikana päästy eteen-
päin inhimillisyyden tiel-
lä.
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FOKKERD.2I
aao

ensrmmarnen
yksitaso-
hävittäjämme
EINO RITARANTA

O Talvisodan aattona suomalaiset
hävittäjäohjaajat saivat alleen
tuliterät ja sen ajan mittapuun
mukaan huipputasoiset koneet.
O Niillä saatiinkin aikaan ihmeitä ja
suomalaisten hävittäiälentäiien
maine kiiri yli koko Euroopan.

Fokkereilla varustettiin
LLv 24, joka olikin Talviso-
dan puhjetessa ainoa täysivah-
vuinen hävittäjälaivueemme.
Sen käytössä oli sodan alussa
36 Fokkeria, joista viisi kor-
jauksessa. Lisäksi oli viisi ko-
netta Lentokonetehtaalla kor-
jattavana.

Tämän verran meillä oli siis
hävittäjiä sodan alkaessa!

LLv 26:n Bulldogien tilalle
saatiin Gloster Gladiator -kak-
sitasoja v6sf4 t6rn6i-helmi-
kuun vaihteessa. Hitaina ja
haavoittuvina ne jouduttiin
siirtämään tiedustelutehtäviin
helmikuun lopulla, jolloin lai-
vue alkoi saada Fiat G.50 -ko-

neita. Ranskasta hankitut Mo-
rane-Saulnier M. S.«)6 -hävir
täjät saapuivat niinikään vasta
helmikuun kuluessa. Fokke-
reiden osuus ilmapuolustuk-
sessamme oli siis aivan ratkai-
sevaa luokkaa.

TALVISODAN
,,MOKKERTT"
Sodan ensimmäisen ilmavoi-
ton sai nimiinsä luutnantti
Eino Luukkanen, joka 1.12.
ampui Fokkerillaan alas Tu-
polev SB-2 -pommittajan. Sa-
mana päivänä myös menetet-
tiin ensimmäinen FR oman il-

SUOlVtr OLI
EDELLÄTÄVTTÄ
Suomeen tilattiin vuoden
1936 lopulla 7 konetta ja sa-
malla hankittiin aluksi 14 ko-
neen rakennuslisenssi. Suomi
oli tyypin ensimmäinen tilaa-
ja. Hollanti ja Tanska seurasi-
vat myöhemmin perässä.

Hollannissa rakennetut ko-
neet, FR-76-FR-82, saapui-
vat Suomeen marraskuussa
1937. Tiillä välin oli Valtion
I-entokonetehdas aloittanut
sarjavalmistuksen. Tilattu
määrä oli noussut 35 konee-
seen, ja nyt oli käytettävissä
rajaton valmistusoikeus.

Ensimmäiset 14 konetta,
sarja II, valmistuivat marras-
kuun 1938 ja maaliskuun
1939 välillä. Kolmossarjan 2l
konetta saatiin valmiiksi syk-
syyn 1939 mennessä - on-
neksi. Kotimaiset koneet sai-
vat sarjanumerot FR-83-FR-
tt7.

Ensimmäinen koneemme, FR-76, Fokker-tehtaan koekaniinina varustet-
tuna ns. E-siivellä Kuva: F. Gerdessen

-4..,d

Valtion Lentokonetehdas suunnitteli koneeseen profiloidut sukset

O Kaluston kehitys oli kuitenkin
suursodan kestäessä nopea ja
jatkosodassa moni urhoollinen pilotti
sai hengellään maksaa isänmaansa
köyhyyden.

Kun Suomen ilma-aseelle ryh-
dyttiin 1930-luvun puolivälin
jälkeen hankkimaan ajanmu-
kaisempaa hävittäjäkalustoa
ikääntyneiden Gloster Game-
cock- ja Bristol Bulldog -kak-
sitasojen korvaajaksi, valinta
päätyirhollantilaisen Fokker-
tehtaan tyyppiin D.21. Tämä
oli alunperin siirtomaakäyt-
töön tarkoitettu sekarakentei-
nen alataso, jonka prototyyppi
oli lentänyt ensi kerran helmi-
kuussa 1936.

Kone oli varustettu aluksi
645, sittemmin 840 hv Bristol
Mercury -tähtimoottorilla ja
kiinteällä laskutelineellä. Sen
huippunopeus oli 418 km/h
50OO m:n korkeudessa, ja
aseistuksena oli normaalisti
neljä kevyttä konekivääriä.

Kone oli rakenteeltaan var-
sin Iuja ja yksinkertainen ja
sen hinta oli edullinen. Li-
senssirakennusmahdollisuus
oli eräs etu, joka vaikutti voi-
makkaasti valintaan.

408



pitivät huolen seitsemännestä
koneesta vähän myöhemmin.
Yhteenoton jälkeen löytyi
Sarvannon koneesta 23 osu-
maa.

Kaikkiaan merkittiin Fok-
kereiden tilllle 127 ilmavoit-
toa. Näistä Tampereella si-
jainnut Koelentue sai kahdek-
san. Tappioitakin tuli: LLv 24
menetti 12 konetta, joista yh-
deksän ilmataisteluissa. Koe-
lentueen piirissä menetettiin
yksi kone.

siin. Amerikkalaisia Pratt &
Whitney Twin Wasp Jr -moot-
toreita oli saatavana, ja niinpä
tämä IV-sarja modifioitiin
käyttämään näitä. Moottori oli
Mercurya raskaampi ja se ke-
hitti vain 825 hv. Lopputulos
ei siis ollut kovin kehuttava.
Ominaisuudet jäivät kautta
I injan heikommiksi, erikoises-
ti nousukyky.

Koneet saatiin käyttöön ke-
sään 1941 mennessä. Vielä
niin myöhään kuin 1944 val-FR-101:n sivuperäsin irtosi lennolla kesällä I939 ja runteli vaijerin varas-

sa heiluessaan korkeusvakaajaa. Vänrikki Pekka Kokko toi koneen ken-
tälle

L ',i'
;#
"xeI§§fiffi
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Talvisodan FR-lentäjiä. Edessä vas. luutnantti
Eino Luukkanen ja kersantti llmari Juutilainen,
siivellä kersantit Jaakko Dahl ja Martti Alho

FR-110 lmmolassa 26.4.42. Tällaiset vauriot vielä korjattiin! Tämä oli
menestyksekkäin FR, sillä saavutettiin g 1/2 ilmavoittoa. Romutettiin mui-
den mukana 1952

matorjunnan ammuttua sen
alas Viipurin liepeillä.

Ilmavoittot ili kasvoi no-
peasti, vaikka Fokkerien no-
peus ei enää tahtonut riirtää
edes pommituskoneiden kiin-
ni saamiseen.

Koko maailmaa kohahdut-
lanut ilmataistelu käytiin 6. l ,

jolloin luutnantti Jorma Sur-
vanto sai seitsemän koneen Il-
jushin DB-3 -pommitusmuo-
dostelmasta 6 konetta alas vii-
den minuutin aikana. Toiset

Toukokuussa 1940 annet-
tiin Valtion Lentokonetehtaal-
le 50 koneen lisätilaus. Tam-
pellan kapasiteetti ei riittänyt
tuottamaan tarpeeksi Mercu-
ry-moottoreita, joita tarvittiin
myös Blenheim-pommikonei-

mistui VL:n Kuoreveden teh-
taalta viisi FR-konetta, jotka
oli koottu pääasiassa varaosis-
ta. Näiden koneiden sarjanu-
merot olivat FR-118 - FR-
167 ja FR-171 - FR-1.75. ..

KAANNA
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FOKKER D.2I -ensirnmäinen
yksitasohävittäjämme

JATKOA ED. SIVULTA

äSil[+]i;u

Wasp-Fokkenssa olr toteutettu userta muutoksla, mm. ohJaamon lasltusta
oli jatketlu näkyvyyden parantamiseksi

TAPPIOT
KASVAVAT
Aivan Jatkosodan alussa FR:t
osallistuivat torjuntatehtäviin
Etelä- ja Lounais-Suomessa.
Niinpä sodan ensimmäiset il-
mavoitot, kaksi DB-3 -pom-
mituskonetta, saavutettiin
LLv 32;n Fokkereilla 25.6.
aamuvarhaisella.

Ennen pitkää FR:t siirrettiin
niille paremmin soveltuviin
tiedustelu- ja yhteistoiminta-
tehtäviin, joissa ne toimivat
kunnialla sodan loppuun saak-
ka. Edellämainitun LLv 32:n
lisäksi niitä käyttivät laivueet
10, 12, 14 ja 30.

Fokkereita käytettiin me-
nestyksellä matalahyökkäyk-
siin sekä maa- että merimaale-
ja vastaan. Tässä oli tietenkin
omat vaaransa. Kun lisäksi
tiedustelulennot oli pakko
suorittaa suurimmaksi osaksi
näkötiedusteluna, olivat Fok-
kerit otollisia maaleja viholli-
sen ilmatorjunnalle. Hävittä-
jien kynsiin jouduttuaan Fok-
ker D.2l oli jo sodan alussa
väkisinkin alakynnessä, ja ti-
Ianne paheni koko ajan sodan
vanhetessa ja vastustajan saa-
dessa uutta kalustoa.

Ei siis ole mikään ihme, et-
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tä tappiot nousivat melkoisik-
si: sotatoimissa menetettiin 26
konetta ja onnettomuuksissa
16, mukaanluettuna välirau-
han aikana tuhoutuneet neljä
konetta. Ohjaajatappiot olivat
vastaavasti 28 miestä.

Sodan lopputulos oli sen-
tään Fokkereidenkin kohdalla
voittopuolinen: niiden ilma-
voitot nousivat 60 213 konee-
seen. Molemmissa sodissa
saavutettiin Fokkereilla yh-
teensä 188 ilmavoittoa.

Jo sodan aikana FR-koneita
käytettiin rajoitetusti jatko-
koulutukseen Täydennyslen-
tolaivue 35:n yhden lentueen
kalustona. Sodan jälkeen Len-
tosotakoulu käyni tyyppiä
aina syyskuun 13. päivään
1948, jolloin sen viimeiset
lennot suoritettiin. Jäljellä ol-
leet koneet varastoitiin loka-
kuuhun 1952 saakka, jolloin
ne saivat lopullisen romutus-
tuomion. Ei voi muuta kuin
ihmetellä, ettei yhtä Talviso-
dan veteraania jätetty jälkipol-
vien nähtäväksi.

Lähteitä: K. W. Janarmo: Ilmavoi-
mien konetyypit 1918--68. Ilmailu
t967.
Keskinen-Stenman-Niska: Suo-
men Ilmavoimien historia 3. Fokker
D.21.

JATKOA ED. NO:STA

Vuosia
Iinnoitetut vahvat
puolustusasemat
murtuivat Puna-
armeijan
suurhyökkäyk-
sen aIIa Karjalan
kannaksella
kesäIlä 1944.

Miksi
vihollisen
panssanYyory
pysähtyi
Ihantalaan, iossa
asemia ei ollut
Iapionpistonkaan
vertaa?

LISAA
VASTUUTA
Allekirjoittanut määrättiin tä-
nä päivänä rykmentin pst.up-
seeriksi, sillä kaistalle oli saa-
punut lisää pst.tykkejä. Aikai-
semmin mainittu 23.Tyk.K
alistettiin rykmentille ja nyt
tulivat mukaan myös ensim-
mäiset 75 mm:n tykit. En

o

muista enää komppanian nu-
meroa. Komppania sijoitettiin
tien suuntaan.

Sen jälkeen kun Pekarilan
puron silta oli räjäytetty eivät
venäläiset enää yrittäneet vau-
nuilla yli, vaan sen sijaan veti-
vät panssarinsa pesäkkeiksi
metsän reunaan ja koko kaista
oli jatkuvan voimakkaan suo-
rasuuntaustulen alaisena.

Ennen iltaa tuli rykmentin
kaistalle vielä yksi raskas pst.-
tykkikomppania, nimittäin
9.Tyk.K, jolla oli kalustona
75 Kl38-97. Tämä komppania
asetettiin tukkimaan rykmen-
tin kaistalla oleva toinen pans-
sarinura - kaistan oikealla
oleva aukeiden suunta. Tämä
ura oli tähän asti ollut vain
keveiden tykkien ja lähitor-
juntavälineiden hallittavana.

Myös saksalainen 303.
Rynnäkkötykkiprikaati saapui
jälleen rykmentin alueelle. Se

alistettiin JR 12:lle ja määrät-
tiin sijotettavaksi syvyyteen
yksityisiksi liikkuviksi pst.-
tykkipesäkkeiksi. Rykmentti
ehdotti kyllä, tosin turhaan,
että prikaati saataisiin koota
reserviksi ja käyteaäisiin vas-
tahyökkäyksiin.

TUHOAVA
TYKISTO
3.7. jatkui vihollisen tykistö-
tuli tasaisena, kunnes iltapäi-
vällä kehittyi yhtämittaiseksi
jylinäksi, joka tuntui pääasias-
sa suuntautuvan fuöräkan-
kaan maastoon, missä puolus-
ti I/JR 12. Oli selvä, että vi-
hollinen nyt, kun ei ollut pääs-
syt tien suunnassa eteenpäin,
pyrki metsän kautta tulok-



IHA]ITALA]I
torf untataistelut
erityisesti panssarintorjunnan, kannalta

OLAVI KAAKINEN

Maassa maan tavalla. Kirjoit-
taja kahvitauolla rajan pin-
nassa

seen. Toista sataa vihollisen
pommikonetta osallistui val-
misteluun.

Kun tykistötgli hieman vai-
meni ja siirtyi taaemmas ja si-
vuille, kävi vihollinen hyök-
käykseen. Vain Vakkilan
maastosta ja pisteen 33 maas-
tosta suuntautui oman jalka-
väen tuli hyökkääjää vastaan.

§öräkankaalla puolustavien
omien joukkojen rippeet ve-
täytyivät pohjoiseen lirppö-
sen mäkeen, minne asettuivat
pataljoonan komentajan joh-
dolla puolustukseen.

Oma tykistö oli ollut koko
ajan toiminnassa ja siitä suu-
relta osalta johtuikin, ettei vi-
hollinen päässyt viilittömästi
käyttämään hyväkseen saavu-
tettua menestystä. Ainakin ti-
lapäisesti oli vihollisen murto
rajoitettu Pyöräkankaaseen.

Nyt saatiin kokea yksi so-
dan riemukkaimpia hetkiä:
oma tykistö, joka käsitti jo l7
patteristoa, ampui l/2 tuntia
kestäneen valmistelun Pyörä-
kankaan maastoon. Tykistön
keskitetystä käytöstä huolehti
everstiluutnantti Vöhötupa.

Valmistelun jiilkeen alkoi
oma kaksipuolinen vastahyök-
käys osaksi p.33:n pohjois-
puolelta, osaksi Vakkilan Sal-
menmäestä. Varsinaista hyök-
käystä tästä ei kyllä muodos-
tunut, sillä ne viholliset, jotka
elävänä olivat keskityksestä
selvinneet, olivat paenneet
lähtöasemiin ja melkein ainoat
merkit vihollisesta olivat sil-
votut ruumiit ja toppahousu-
jen palaset vielä pystyssä ole-
vien puiden oksilla, niinkuin
eräs komppanian päiillikkö
taistelun jälkeen kertoi.

PAAPUOLUSTUS.
LINJA
VAHVISTUU
Tämän taistelun jälkeen alet-
tiin kiirehtiä uuden pääpuolus-
tuslinjan rakennustöitä. Tämä
linja tuli kulkemaan p.zl -Rintala - Uusitorppa - Rii-
saari. Samoin etulinjan ja sa-
malla todellisen pääpuolustus-
linjan lähisyvyyttä varustet-
tiin. Korpelan metsikkö va-
rustettiin voimakkaaksi tuki-
kohdaksi - s66eln Lt ppö-
senmäki ja pääpuolustuslinjan
takana p.17 - Uusitorppa.
Kaikki saatavissa oleva voima
oli varustelutöissä ja kaistan
puolustus vahvistui nopeasti.

Myös kaistan panssarintor-
junta vahvistui. Rykmentille
alistettiin uusia lähitorjunta-
osastoja. Ensimmäisenä saa-
pui oman divisioonan Kaasu-
suojelukomppaniasta yksi
joukkue, joka oli saanut lähi-
torjuntakoulutuksen, ja pian
sen jälkeen Päåimajan alaiset
1., 2. ja 9. Erillinen Panssa-
rintorjuntaosasto. Panssarin-
torjunta kaistalla alkoi olla jo
niin voimakas, että voitiin
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melko turvallisin mielin odot-
taa vihollisen uutta panssari-
hyökkäystä - entistä voimak-
kaampaakin. Olihan nyt reser-
vinä yhteensä kokonainen lä-
hitorjuntakomppania - eikä
lähitorjuntavälineitä enää
puuttunut. Vihollisen uutta
panssarihyökkäystä ei kuiten-
kaan kuulunut, vaan sensijaan
se alkoi heinäkuun puolivälis-
sä päinvastoin kuljettaa pans-
sarivoimiaan pois Ihantalan
suunnalta.

sen oletettuihin lähtö- ja ryh-
mittymisasemiin. 20 patteris-
ton keskitys kesti l/2 tuntia ja
sen seurauksena oli, ettei vi-
hollisen hyökkäyksestä kuulu-
nut mitään. l-entotiedustelu
totesi, ettei keskitys ollut osu-
nut väärään paikkaan. Ihanta-
lan järven itäpuoli sai tämän
jälkeen olla rauhassa viholli-
selta, mikä oli rykmentille
varsin tervetullut asia, koska
III/JR l2 oli jokin aika aikai-
semmin hajotetun JR 101:n
yksi pataljoona. jonka taiste-
luarvo oli ajoittain kyseelli-
nen. Komppanioiden vahvuu-
detkin olivat pienet, mikä osin
johtui suuresta hiippauspro-
sentista.

Molemminpuolinen vilkas
tykistötoiminta jatkui, samoin
kaikinpuolinen asemien va-

TQINEN NAYTOS
pvÖnÄ-
KANKAAN
TAPPOTANTE-
REELLA
7.7. käytiin toinen Pyöräkan-
kaan taistelu, joka oli miltei
täydellinen kopio 3.7. käy-
dystä taistelusta. Nyt uupui
vain ilmapommitus hyök-
käyksen valmistelusta.

Voimakas tykistövalmistelu
edelsi jälleen yritystä ja ly-
hyen taistelun jälkeen joutui
Pyöräkangas jälleen vihollisen
haltuun. Hyökkäys pysäytet-
tiin taasen tähän ja oman ty-
kistön koko voimallaan jyrät-
tyä kangasta puoli tuntia suo-
ritettiin jälleen kaksipuolinen
vastahyökkäys. Tällä kerralla

venäläisten vastus oli jonkun
verran kovempi, mutta suun-
nilleen hidasta kävelyvauhtia
vastahyökkäys edistyi.

Ennen tätä taistelua olivat
pataljoonien kaistat muuttu-
neet. Pyöräkankaalla puolusti
nyt pataljoona JR 35:stä (pa-
taljoona Kairinen).

Tähän toiseen Pyöräkan-
kaan taisteluun päättyivät var-
sinaisösti taistelut Ihantalassa.
Alkoi asemasotavaihe. Jo en-
nen tätä taistelua oli havaittu
vihollisen kuljettavan joukko-
jaan pois Ihantalasta. Niitä
siirrettiin Vuosalmelle, minne
taistelujen painopiste oli nyt
siirtynyt.

Havainnot näistä vihollisen
kuljetuksista tehtiin kahdesta
maatähystyspaikasta. Ryk-
mentin toimesta oli järjestetty

Kenraalimajuri E.A. Vihma (oik.) lhantalassa JR 12:n komentopaikalla
neuvoftelemassa lll/JR 1 2:n komentajan everstiluutnantti Aarne Airimon
kanssa, ioka kaatui lhantalassa 21 .7.44

-^.
Panssarijääkäri Uula
Paadarin tuhoama
\-70

YLILOIKKARI
AMPUU 20
PATTE.
RISTOLLA
Yöllä 3.14.7. saatu yliloikkari
kertoi uudesta hyökkäyksestä,
minkä piti alkaa 4.7. aamulla
kello 5 ja enä hyökkäystä tu-
kisi suuri määrä juuri rinta-
malle saapuneita rakettiaseita.
Hyökkäyksen tuli tapahtua
Ihantalajärven itäpuolella ja
kohdistua siten III/JR l2'.n
puolustusasemaan. Ornat par-
tiomme olivat myös havain-
neet hyökkäykseen viittaavaa
liikettä siellä.

Kello 4 aloitti oma tykis-
tömme voimakkaan keskityk-
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rustaminen. Huomiota kiinnit-
ti, että vihollinen aluksi Vak-
kilan edessä, myöhemmin
muuallakin, eteni edessä ole-
valle aukealle, missä alkoi
kaivautua. Eräs myöhemmäs-
sä vaiheessa saatu vanki ker-
toi, että pyrittiin pois metsäs-
tä, koska tappiot puissa räjäh-
televistä kranaateista kasvoi-
vat suuriksi. Näiden välipäi-
vien ohjelmaan kuuluivat
myös venäläisten yritykset sa-
vun turvin koettaa vetää ei ke-
nenkään maalla olevat, vä-
hemmän vaurioituneet panssa-
rivaunut pois. Tehokkaasta ty-
kistön ja jv.aseittemme tu.lesta
johtui, että vihollinen pystyi
hinaamaan vain yhden vaunun
pois.
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Venäläisten asemia lhantalan sillan eteläpuolella heinäkuussa suomalaisten asemista kuvattuna

Ämmävuorelle tähystysase-
ma, mistä pystyttiin seuraa-
maan liikennettä Tali-Rau-
hamäki -tiellä. Samoja ha-
vaintoja tehtiin JR 35:n kais-
talta Rajakallionmäestä. Näil-
tä asemilta saatiin arvokkaita
tietoja vihollisen liikkeistä.
Silloinen AK:n komentaja
kenraaliluutn antti Laat ikainen
kiinnini asiaan suurta huomio-
ta ja vielä nyt rauhan aikana-
kin hän on erikoisesti korosta-
nut näiden kahden tähystys-
aseman antamien tietojen tär-
keyttä.

KOMENTAJAN
KUOLEMA
Asemasotavaiheen aikana
suoritettiin molemmin puolin
väkivaltaisia tiedustelu- ja is-

f,;
.,i;

kujoukkohyökkäyksiä. Eräs
meikäläisten suorittama is-
kuosastohyökkäys on kerto-
misen arvoinen.

Linjojen eteen tuhotuista
panssarivaunuista muodostui
vähitellen ikävä kiusa etulin-
jallemme. Vihollinen pesiytyi
niihin tai kaivautui niiden alle
tulittaen täältä täyssuojasta
ikävästi etulinjaamme ja am-
puen ehjiksi jääneillä psv.ka-
nuunoilla.

Näiden pesäkkeiden tuhoa-
miseksi varustettiin kaksi is-
kuosastoa, joista toisen muo-
dosti rykmentin jääkärijouk-
kue ja toisen jv:stä ja pionee-
reista kokoonpantu osasto.
Voimakkailla kasapanoksilla
ja ps.nyrkeillä varustetun
osaston oli määrä räjäyttää
vaunut hajalle.

Samanaikaisesti oli tarkoi-
tus kiskaista omalle puolelle
yksi vähimmin vaurioituneista
Josef Stalin -panssarivaunuis-
ta. Tätä vasten oli Ps.D:sta
hankittu hinaajaksi yksi KW
I-vaunu.

Muistaakseni 18.7 ., voi-
makkaan tykistö- ja krh.tulen
sekä savujen suojassa, ryhdyr
tiin tehtävään, joka'tosin vain
jääkärijoukkueen osalta onnis-
tui. Se räjäytti käsketyt vaunut
ja palasi tappioitta takaisin.
Joukkueenjohtaja, Manner-
heim-ristin ritari vänrikki
Korte oli viikon ajan yötä päi-
vää etulinjassa maaten suunni-
tellut tehtäväänsä, suunnitel-
lut ja määrännyt tarkoin jokai-
sen miehen kulkutien, tehtä-
vät jne. 

- 
ja tästä olikin tu-

loksena tehtävän täydellinen
suorittaminen.

Toisessakin suhteessa tämä
hyökkäys ansaitsee mainin-
nan.

Suoritusta oli saapunut
p.33:n tj.paikalta seuraamaan
divisioonan komentaja ken-
raalimajuri Vihma esikunta-
päällikkönsä everstiluutnantti
Palkaman kanssa. Toiminnan
jälkeen heidän palatessaan tj.-
paikalta he joutuivat viholli-

sen krh.keskitykseen, jolloin
molemmat kaatuivat.

PANSSARIN.
TORJUNTA
TIIVISTYY
Pst.suunnitelma kehittyi jat-
kuvasti. Kaistalle kaivettiin
mm. noin ll2 km. psv.kai-
vantoa, uusia miinakenttiä
suunniteltiin ja rakennettiin,
raskaita pst.tykkejä koetettiin
saada niin eteen kuin mahdol-
lista. Käsitykseni mukaan
kaistalla heinäkuun puolivä-
liin mennessä oli ainakin teo-
reettisesti melko aukoton
panssarintorjunta. Siellä oli
kaikkiaan 12 raskasta pst.tyk-
kiä, 9 rynnäkkötykkiä sekä
runsaasti lähitorjuntavälineitä.

Vihollisen voimasta Ihanta-
lan taistelujen aikana en ole
onnistunut saamaan tietoja,
mutta ainakin useampaan di-
visioonaan kuuluvia vankeja
saatiin. - Erään lentovaloku-
vauksen perusteella, heinä-
kuun puolivälissä, saatettiin
laskea kuvasta 83 vihollisen
tykistön tulipatterin tuliase-
mat. Näistä tietenkin jotkut
saattavat .olla valeasemia,
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mutta vastaavasti taasen oli
sellaisia hyvin naamioiruja
asemia, joita valokuvasta ei
kyetty keksimään. - Vain vi-
hollisen panssarijoukkojen
määrästä olen saanut tietoja,
mutta nekin rajoittuvat vain
niihin vihollisen ps. joukko-
osastoihin, mitkä olivat Ihan-
talan edessä varsinaisten tais-
telujen päätyttyä 23.7.44.
Saatujen tietojen mukaan oli
tällöin vielä kaistalla yhteensä
noin 170 panssarivaunua ja
rynnäkkötykkiä.

Vihollisen lentovoimien
suuruus on toivottavasti selos-
tuksesta käynyt ilmi. Sen li-
säksi, että ne osallistuivat
hyökkäysten valmisteluun,
etulinja ja takamaasto olivat
jatkuvasti maataistelukonei-
den tulituksen alaisina erikoi-
sesti kovimpina taistelupäivi-
nä 29.6.-3.7. Vaikka tiedot
vihollisesta ovatkin näin hata-
rat, antanevat nämä kuitenkin
käsityksen siitä, että todelli-
sesta suurtaistelusta on ollut
kysymys.

VIHOLLINEN
TAISTELI
VALIOKALUS.
TOLLA
Esiintyneet vihollisen panssa-
rivaunut olivat parhaita mitä
venäläisillä silloin oli tarjota.
Suuri osa tuhotuista vaunuista
oli Josef Stalin -merkkisiä 

-myös useita KW:n alustalle
rakennettuja raskaita 152
mm:n rynnäkkötykkivaunuja
oli tuhottujen joukossa puhu-
mattakaan T-34 -tyyppisistä
vaunuista. Vain yksi kevyt
vaunu T-70 esiintyi ja tuli
myös tuhotuksi.

Kaikkiaan tuhottiin Ihanta-
lan taisteluissa lähes 50 vihol-
lisen ps.vaunua. Tähän lu-
kuun eivät sisälly ne vaunut,
mitkä Os. Björkman tuhosi
Ruunakorvessa ja sen pohjois-
puolella.
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Usein ihmeteltiin, miksi ve-
näläiset eivät uusineet psv.-
hyökkäyksiä, vaikka joka päi-
vä koettiin, että sillä vielä on
runsaasti vaunuja. Tähän saa-
tiin vastaus eräältä sotavangil-
ta, joka kertoi, että venäläiset
ovat kauhuissaan uusista suo-
malaisista panssarintorjunta-
välineistä. Miehille ei kyllä-
kään selitetty, että tällaisia
aseita on, vaikka jokainen sen
hyvin tiesi, vaan uskoteltiin,
että vaunut olivat ajaneet suo-
malaisten panssarimiinoihin.

MIKA AIHEUTTI
IHANTALAN
IHMEEN?
Lopuksi muutamia huomioita
Ihantalan suurtaistelusta.

HENKI TEKEE
Br,ÄvÄrsrt
Käsittääkseni suurin syy vi-

Panssarintorjunnan satoa lhantalan siltamaastossa
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hollisen hyökkäyksen pysäyt-
tämiseen Kannaksella ja eri-
koisesti Ihantalan suunnalla ei
ollut uusissa lähitorjunta-
aseissa, ei suuressa tykistö-
voimassa - vaan se oli itse
taistelevissa jalkamiehissä.

Vanha talvisodan aikainen
henki oli syttynyt uudelleen.

Ihantalassa taistelevat mie-
het olivat pääasiassa kotoisin
Pohjois-Suomesta - tavalli-
sia reiluja pohjolan jätkiä,
joille vapaus on kallis ja jotka
eivät kuvia pelkää. He olivat
osoittautuneet erinomaisiksi
sotilaiksi korvessa ja erämais-
sa, mutta nämä Kannaksen
materiaalitaistelut osoittivat,
että tavallista kovempi pauke
ja ryske ei heitä myöskään pe-
loita.

Pari kuvaavaa esimerkkiä:
Menin etulinjassa p.33:n

luona olevalle tykille viholli-
sen juuri silloin aloittaessa kii-
vaan tykistökeskityksen ja
juuri sille alueelle, missä tyk-
ki sijaitsi.

Tykkimiehet suojautuivat
poteroihin.

Silloin, kesken tykistötu-
len, tähystäjä huutaa, että yksi
vihollispanssari ajaa tietä sil-
lalle. Silloin hyppästi tykin
ampuja ylös kuopastaan -hän oli Kaamasista kotoisin
oleva Uula Paadar - 

ja hih-
kasi saamelaisittain:

- Ja pejkele, tässä on sel-
lainen ukko. jolla ei tule suju
pusejoon - 

ja jos tulee, heite-
tään pusejo poisl

Loikkasi tykille ja ampui
vaunun.

Toinen tapaus:
Olimme vielä Rauhamäes-

sä. Aukean toisessa reunassa
ampui yksi Josef Stalin meistä
poispäin. Yritimme ampua si-
tä kauhulla, mutta turhaan -matka oli ilmeisesti liian pit-
kä.

Silloin yhtäkkiä hyppäsi
viereltäni muuan oululainen
poika 

- Toivo Myllykoski-
pystyyn ja ps.nyrkki kädes-
sään juoksi 150 m leveän au-
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kean yli välittämättä vihollis-
tulesta - 

ja pystystä ampui
Joosefin palamaan!

Nämä ovat vain pari esi-
merkkiä vallinneesta hengestä
ja tapahtuneet tykkikomppa-
ni4s56 - millaisia esimerkke-
jä voisivatkaan kiväärikomp-
panioiden päälliköt kertoa!

PANSSARIN.
TORJUNTA
Ei voida sanoa, että Ihantalan
suuri panssarintorjuntavoitto
olisi hienosti suunnitellun ja
järjestetyn panssarintorjunnan
ansiota tai että kunnia siitä
kuuluisi joillekin erikoismie-
hille. Tämä voitto oli ensi si-
jassa sarja pelottomien sotilai-
den urotöitä, miesten, jotka
oman henkensä uhalla osallis-
tuivat vihollisen massojen tor-
juntaan. Ei ollut aivan yksin-
kertainen asia tuhota viholli-
sen vaunuja - aina oli tuhoo-
jan otettava huomioon toisten
panssarivaunujen ja jalkaväen
miesten tuli.

Myöhemmässä vaiheessa
olisi paljon turvallisemmin
mielin otettu vastaan viholli-
sen panssarihyökkäys 

- sil-
loin oli torjuntavälineitä, yh-
teysvälineitä, selvät johtosuh-
teet ja yleensä kaikki edelly-
tykset panssarintorjunnan on-
nistumiselle.

Jv.tykit, sen jdlkeen kun oli
saatu kokemuksia niiden te-
hottomuudesta panssarintor-
juntaan, käytettiin pääasiassa
jv.torjuntaan sekä yöaikaan
suoritettavaan häirintäam-
muntaan, mikä luonnollisesti
tapahtui epäsuorasti.

TYKISTöN
OSUUS
Toivottavasti edellä on tullut
esille se suuri ansio, mikä ty-
kistöllä oli torjuntataistelujen
onnistumiseen.

Suurin syy siihen, miksi
taistelujen alkuvaiheessa
hyökkäyksemme kohti Portin-
hoikkaa niin aikaisin pysäh-
tyi, oli siinä, että toiminnan
oli tapahduttava ilman tykis-
tön tukea. Mutta sitten, varsi-
naisen torjuntavaiheen aikana,
jolloin parhaaseen aikaan oli

käytettävissä jopa 20 patteris-
ton tuli, tykistön ansioita ei
voi kylliksi korostaa: paitsi et-
tä se hajotti vihollisen ryhmir
tyneitä joukkoja, pysäytti tor-
junnallaan hyökkäyksiä ja la-
kaisi maaston puhtaaksi vihol-
lisesta vastahyökkäyksiä var-
ten, se antoi paljon luottamus-
ta omille jalkamiehille, jotka
havaitsivat, että oma tykistö
on vihollisen vastaavan veroi-
nen ja käyttöteknillisesti yli-
voimainen. Tykistön tulta
käytettiin massoittain, keski-
tetysti 5, 10, l5 ja 20:nkin
pston iskuina - 

ja sillä oli
vaikutusta, siitä osasivat ker-
toa sadat vangit.

Raskas heittimistö oli tor-
junnan suhteen alistettu tykis-
tölle. Käsittääkseni näissä
oloissa tämä oli ainoa oikea
tapa.

PATALJOONAN
KOMENTAJAN
KOMENTO.
PAIKASTA
Henkilökohtaiseti en ole kos-
kaan saanut niin selvää kuvaa
siitä, missä pataljoonan ko-
mentajan on oltava taistelujen
aikanä, kuin nyt Ihantalassa.

Ei hänen paikkansa ole kau-
kana takana komentopaikas-
saan jonkun ison kiven juurel-
la korviketta juomassa, mistä
sitten puhelimella, radiolla tai
lähettejä käynämällä yritetään
johtaa taistelua! Pataljoonan
komentajan paikka on edessä,
taistelevien miestensä luona

- 
ja juuri nimenomaan siellä,

missä kovimmat ja ratkaisuun
eniten vaikuttavat taistelut
käydään. Pataljoonan komen-
taja on vielä niin pienen osas-
ton komentaja, että nimen-
omaan tällaisissa taisteluissa
hänen on johdettava paikan
päällä ja henkilökohtaisella
asiaan puuttumisellaan vaiku-
tettava siellä, missä tilanne on
paha. Hänen auktoriteetillaan
on suuri - sanoisinko tavat-
toman suuri vaikutus. Tässä
suhteessa oli II/JRl2:n ko-
mentaja majuri Torsten von
-Essen suurenmoinen esikuva.

D

MIEHIÄ IHANTALASSA
Allaolevassa JR l2:n Tykkikomppanian päällikön
luettelossa on niiden miesten nimet, jotka hänen
tietensä tuhosivat vaunuja rykmentin alueella ja
olivat elossa vielä taistelujen jälkeen. Ilmeisesti
muitakin tuhoojia oli.

- Ylikersantti Esko Vilhelm Määttä, 14./IR 12, syntynyt
26.6.20 Kuusamossa, Rauhanmöessö 29.6.4 yksi JS, yksi
KV I ja kaksi T-34 -vaunua.

- Sotamies Toivo Alfred Myllykoski, 14./JR 12, syntynyt
1 4. 8. 23 Oulus sa, Rauhanmöes sö 29. 6. 4 panssarinyrkillii
yksi T-34 ja yksi KV II sekii 1.7.4 Ihantalan kylössö yksi
su-122.

- Sotamies Matti Kaarlo Kapraali, 14./IR 12, syntynyt
28. 1. 2i Alatorniolla, 29. 6. 4 Rauhanmiiessii T- 34.

- Sotamies Veli Antti Väisänen, 14./IR 12, syntynyt 10.1.23
Puolangalla, 29. 6.4 Rauhanmöessii SU- I 22.

- Sotamies Tuure Hujanen, 14./JR 12, syntynyt 18.10.2j'
Sonkajiirvellii, 29.6.4 Rauhanmiiessö KV I ja 1.7./U 734.

- Sotamies Aarre Antero Erola, 14./JR 12, syntynyt 10.4.21
S o dan k y lii s s ii, 29. 6. lU Rau hanmiie s sö kak s i T- 34- v aunua.

- Alikersantti Heikki Johannes l*ivo, 14./JR 12, syntynyt
2.i.20 Nokialla, 1.7.44 Ihantalan kylössö 45K/38:lla T-70,
tykin ampujana Uula Paadar.

- Kersantti Heino Nikulassi, 6./IR 12, syntynyt 8.i.17 Kemi-
jiirvellö, Rauhanmiiessö yksi JS-vaunu ja kaksi T-i4-vau-

. nua.

- Alikersanui Väinö Johannes lllikainen, 6./IR l2,_syntynyt
8.1.21 Ranualla, 30.6.4 yksi T-j4- ja yksi T-7o-vaunu.

- Korpraali Alpo Luukka, 6.[R 12, syntynyt 13.1.21 Koi-
vistolla, 29.-30.6.4 kaksi T-34- ja yksi T-70-vaunu.

- Sotamies Erkki Jalkanen, 6.IR 12, syntynyt 1.7.24 Virta-
salmella, 29.6.2U T-34. -

- Alikersanni Pertti Nkku,7.[R 12, syntynyt 10.10.20 Ala-
torniolla, 30.6.4 KV I.

- Kersantti Kaarlo Johannes Niemelä, 8.[R 12, syntynyt
8.8.20 Sallassa, 29.-iO.6.zU kolme KV I- ja puolitoista T-
i4-vaunua. ("Puoli vaunua" tarkoinaa, ettö tuhoaminen on
suoritettu yhdessö toisen kanssa.)

- Ylikersantti Eino Olavi Lohela, 8.fiR 12, syntynyt 28.7.20
Rovaniemellö, 29.-30.6.4 kaksi KV- ja kaksi ja puoli
T-34 -vaunua-

- Alikersantti Mikko Matias Rauhala, f.ilR 12, syntynyt
2O.5.2O Jyvöskylössö, 29.6.4 yksi KV- ja yksi T-34-vaunu.

- Sotamies Sulo Taavetti Kesti, 8./IR 12, syntynyt 10.5.23
Pulkkilassa, 20.6./U T-34.

- Sotamies Esko Asikainen, 8./fR 12, syntynyt 5.5.24 Ran-
tasalmella, 30.6.,/U kolme T-34-vaunua.

- Alikersantti Lauri Heliste, 12./lR 12, syntynyt 19.7.11
Kemijörvellii, 29. 6. /U Rauhanmiiessö T-34.

- Sotamies SuIo Johannes MäHnen, 12.[R 12, syntynyt
I 3.2. 1 8 Pudasjörvellö, 29.6./U T-i4.

- Sotamies Kalle Richard Kansanaho, 12./JR 12, syntynyt
8.2.16 Rovaniemellö, 29.6.4 T-34.

- Korpraali Uuno Repo, l.Er.Pst.Os., syntynyt 3. 11. 12 Ori-
vedellö, 2.7.4 kaksi T-i4-vaunua ja yksi SU-152-vaunu.

- Korpraali Heikki Havulinna, 1.Er.Pst.Os., syntynyt
7. 1 I. 25 Tikkakoskella, 2.7.4 T-34.

- Sotamies Veikko Moilanen, l.Er.Pst.Os., syntynyt 4.7.25
Iöppilössö, 2.7.4 T-34.
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Yilman pirtti

VELI ARRELA
KATSELLESSANI isäni jälkeen-
jättämiä papereita Iöysin niiden
joukosta vanhan rapistuneen valo-
kuva-albumin. Se oli jostakin koh-
talon oikusta säästynyt kolmen so-
dan tuhoilta, jotka perhettämme
muuten olivat koskettaneet.

Kuvakokoelman sivuja selail-
lessani pysähdyin aukeamalle, jos-
sa erään jo kellastuneen kuvan alle
oli kauniilla kaunokirjoituskäsi-
alalla kirjoitettu sana "Vilman
pirtti". Musteena oli ilmeisesti
käytetty arkistokäyttöön hyväksyt-
tyä tavaraa, koskapa kirjoitus oli
säilynyt muuttumattomana lähes
65 vuoden ajan.

Tämä isäni aikoinaan jo ennen
ensimrnäistä maailmansotaa otta-
ma kuva silloisen raja-alueen sa-
vottakämpästä johti ajatukseni
muutamaa vuosikymmentä myö-
häisempään samoilla seutuvilla
käytyyn sotasavottaan ja silloiseen
Vilmanpirttiin.

ISÄN rÄrrrr-r,Ä
Me 6.D:n joukot, joihin rykment-
timme JR 33 kuului, olimme mo-
ninaisten vaiheitten ja erämaatai-
paleitten jälkeen päätyneet Vilma-
joen tuntumaan valtakunnan van-
han itärajan taakse. Kartoissamme
joen nimeksi oli merkitty "Ver-
man", mutta joukossamme olevat
sallalaiset muistivat joen alkupe-
räisen nimen ja meidän käytös-

Vilmajoki - silloinen uittoväylä ja latkosodan
rintamaliniojen raiaväylä Foto: Arthur Grönlund
v.1912

sämme nimeksi sitten tuli Vilma-
joki lokakuusta l94l alkaen. Tän-
ne hyökkäys kohti Kantalahtea py-
sähtyi talven saapuessa ja resurs-
sien kuluessa loppuun.

Sitä ennen oli rykmenttimme
taistellut saksalaisia tukien Killun-
taivaarassa, Nurmitunturilla,
Nuottavaarassa ja paljon verta
vaatineessa Voitajoen ylityksessä.
Lopulta oli siis pohjastuttu ryk-
mentin rippeiden kera Vilmajoel-
le.

Todellakin - saa sanoa, että

rippeet meistä oli jäljellä ja muis-
tutimme miesvahvuuden osalta
talvisodan joukkoja. Taisipa olla
niin, että miesluvultaan "iskuvoi-
maisimman" komppanian taistelu-
vahvuus oli 25 miestä ja pataljoo-
nan esikunta käsitti komentajan li-
säksi vain adjutantin ja lähettiup-
seerin. Oli ollut sodan Grotte-myl-
lyssä kova jauhatus käynnissä.

Kun saimme hieman vedetyksi
henkeä ja jonkinlaiset puolustus-
asemat kuntoon, ryhdyimme miet-
timään myös jonkinlaista viihdy-
tystoimintaa, sillä elämä oli lie-
västi sanottuna ankeaa keskellä
asumatonta korpea, vaikka muoni-
tus toimikin hyvin. Saimmehan
siihen aikaan sekä saksalaisen että
suomalaisen muonan.

Mutta sotilaskaan ei elä pelkäs-
tään leivästä, vaikka sen särpi-
meksi tarjottiin saksalaisten toi-
mesta niin stettiniläistä seltterivet-
tä kuin alkoholitonta omename-
huakin, joka pullon kyljessä ole-
van "alkohol"-sanan ansiosta me-
ni sanan voimalla päähän kuin pa-
rempikin. Myöhemmin tulivat
joukkoon sitten "leikatut" aineet,
kuten "Rhum-verschnitt" 1a
"Konjak-verschnitt" sekä jostakin
vallatusta tanskalaisesta akvaviitti-
tehtaasta besorgattu "akkavitti"

- kuten pojat sitä kutsuivat. Tuli
myös ranskalainen punaviini 1a
kaiken kukkurana italialainen luu-
muviina "Grappa" eli musta sur-
ma, kuten se meillä tunnettiin.

Vilmanpirtti eli Vilmajoen savotan pääpirtti, saunoineen ja hartsuvarastoineen. Kuva: Arthur Grönlund v.1912
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KAMPPA NOUSEE

Vilman irtti
Totesimme kuitenkin, että ei yksin
tällä juomapuolellakaan voitu luo-
da viihtyisyyttä kuin hetkeksi, sil-
lä seuraava päivä oli tavallisesti
vielä ankeampi kuin edellinen. Pa-
taljoonan komentajamme majuri
Eino Mikael Nurmelakin totesi tä-

valvoa, etteivät virvoitusjuomat
johtaisi ylettömyyksiin. Olin siis
jonkinlainen pukki kaalimaan var-
tijana.

Kutsut lähetettiin myös silloisil-
le ystävillemme ja hyville asevel-
jillemme saksalaisille, jotka puo-
lustivat suomalaista maata vasem-

nuorukainen ei kestänyt painetta,
vaan tapatti itsensä.

No - suurin osa kesti ja tältä
kestävämmältä puolelta kutsuim-
me saksalaisvieraat. Suomalaisia
edusti rykmenttimme komentaja
jääkärieversti August Mökiniemi
seurueineen ja hänen saavuttuaan

\re

män asian ja määräsi rakennetta-
vaksi sotilaskodin. Joukkomme-
han koostui pääasiallisesti reiluista
Pohjolan jätkistä, joille kämpän
teko oli tuttua. Ei siis tuottanut
vaikeuksia löytää kirvesmiesryh-
mää, joka lomapalkalla alkoi kaa-
taa honkia ja iskeä salvosta koiran-
kaulalle ja seinähirsien väliin tuk-
keeksi sammalta niinkuin olivat
savottakämppien teossa tottuneet
tekemään.

Oli marraskuun loppupuoli ja
kun vastarannan kiiskit Vilmajoen
itärannalla nuolivat omia haavo-
jaan ja siten antoivat meille täyden
rauhan, työ edistyi niin nopeasti,
että pirtti oli valmis jo joulukuun
alkupäivinä.

Avajaispäiväksi määrättiin jou-
lukuun kuudes, joka muutenkin
sopi suunnitelmiimme, sillä se tai-
si olla lisäksi komentajamme syn-
tymäpäivä, joten oli syytä kaksin-
kertaiseen juhlintaan.

Asetettiin jonkinlainen juhlatoi-
mikuntakin ohjelmaa suunnittele-
maan. Minun osuudeksi tuli toi-
mia jonkinlaisena juhlamenojen
ohjaajana päätehtävänä kuitenkin

malla sivustallamme kaukana ko-
deistaan eivätkä olleet aivan sa-
massa asemassa taistelujen suh-
teen kuin me, mehän puolustimme
omaa maatamme ja saksalaiset tu-
kivat pyrkimystämme toteuttaen
kuitenkin samalla osuuttaan suu-
ressa maailmanvalloitussodas-
saan.

KAAMOSTA JA JUHLAA
Koitti sitten juhlapäivä 

- tai oi-
keastaan ei voi sanoa, että koitti,
sillä Lapin pimeys oli silloin ras-
kaimmillaan. Tuntui, että mustan-
puhuva taivas painoi hartiatkin ka-
saan saati sitten mieltä. Kun se

kaamos oli meillekin raskasta, niin
voi arvata, miltä se tuntui etelän
miehistä - saksalaisista. Muistan
eräänkin nuoren saksalaisen vänri-
kin, joka näinä päivinä kyseli mi-
nulta hyvin hermostuneena, tulee-
ko aurinko enää koskaan näkyvil-
le. Yritin häntä lohdutella, että
kyllä sen almanakan mukaan pitäi-
si kevätkorvalla jälleen ilmestyä,
mutta vakuutteluni ei ilmeisesti ol-
lut kyllin tehokasta, sillä tämä

alkoi juhla.
Ensin syötiin päivällinen, joka

muistaakseni koostui hyvin kan-
sainväliseltä pohjalta: oli berliini-
läistä v. 1936 leivottua "Dauer-
brotia", (kestoleipää), sen päälle
vedettäväksi tanskalaista voita,
hollantilaista juustoa, italialaista
kirsikkamarmelaadia ja mausteek-
si johonkin väliin unkarilaista pap-
rikaa. Lämpimänä ruokana oli ns.
puhvelinlihaa, kuten sitä kutsuim-
me - suuri paistinkimpale säily-
kepurkissa. Lämmitettynä tarjot-
tiin myös japanilaista tonnikalaa ja
lopuksi todellista "Bohnenkaffe"
eli pöönäkahvia, kuten se meidän
kielenkäytössämme kuului.

Ja juomina sitten kaikkea tuota
edellämainittua. ..

On vallan ymmärrettävää, että
pirttimme täytti pian puheensorina
sekä intialaisten sikaarien ja saksa-
laisen "Junon" savu puhumatta-
kaan erilaisten juomien aromeista.

UUSI VILMANPIRTTI
VIHITTIIN
Ohjelmakin sitten alkoi ja sen

**
JR 33.f mrenra elenemassa Vrlma- eti Vermanloen maaslossa
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Tulenlohtoparkka Verman- elr Vrlmaloella

aloini pataljoonamme komentaja
majuri Nurmela, joka antoi tälle
sotilaskäyttöön tarkoitetulle hon-
kapirtille nimen "Vilmanpirtti".
Sitä en muista, lyötiinkö kasteen
merkiksi seinään rikki sektipullo,
mutta maljat kuitenkin kohotettiin.

Erityistä lämpöä ja saapa sanoa
että jonkinlaista kaihomielisyyttä-
kin loi tilaisuuteen, kun saksalai-
set ystävämme Oberleutnantit
Rösch ja Sager, joiden rinnassa
oman I luokan rautaristin rinnalla
kiilteli tuore suomalainen VR 4,
nousivat yhdessä pataljoonamme
rohkean ja taitavan lääkärin Y-P
Karhusen kanssa laulamaan van-
hoja saksalaisia ylioppilaslauluja.
Taisipa siinä joulun läheisyys vai-
kuttaa sen, että lopuksi kaikui
"Stille Nacht, heilige Nacht" ja
tuntuipa silloin itsekullekin tarvet-
ta niistämiseen, sillä jollakin ta-
vallahan oma herkkyys piti peit-
tää.

" Juhla jatkui. Eräässä vaiheessa
minulta kysyttiin, missä rykmen-
tin komentaja on. Lähdin ulos ja
kysyin, onko häntä näkynyt. Var-
tiomies kertoi, että eversti aikoi
käväistä nurkan takana. Menin
kurkistamaan sinne, muttei ketään
näkynyt.

Lähellä olevan kämpän pienestä

ikkuna-aukosta kiilui karbiiditui-
jun valo. Suuntasin kulkuni tähän
kittiläläiskomppanian tupaan ja
siellä pöydän kahden puolen olivat
sijoittuneet everstimme ja kittilä-
Iäinen isäntämies syvämietteisesti
keskustelemaan Suur-Suomen tar-
peellisuudesta. Tuntuivat molem-
mat olevan sitä mieltä, että kairaa
piisaa meille tarpeeksi rajojemme
sisäpuolellakin, mutta rajaa on
puolustettava.

Vieraat poistuivat. Juhla päät-
tyi. Alkoi harmaa sotainen arki,
mutta tämä juhla oli kuin kirkas
välähdys siitä, mitä olimme me-
nettämässä ja minkä puolesta kan-
natti taistella.

Tällaisia tunnelmia ja muiste-
luksia herätti minussa kellastunut
Vilman pirtin kuva vuodelta 1912.
Siinä se rehotti kaikessa komeu-
dessaan: pyöreät seinähongat ja
niiden väliin tungetut sammalet,
lautakatto ja pienet ikkunansirut.
Tämän rakensivat tukkisavotan
miehet rauhanmittelöissä jo ennen
minun sukupolveni syntymää.

Tuntuu jollakin tavoin merkilli-
seltä, että me näiden rauhan mies-
ten jalanjäljissä sotapolkua kulke-
neet rakensimme samoille sijoille
samalla tavalla ja samanlaisen pir-
tin sotasavotan pääpirtiksi. tr

KASKU KIERTÄÄ

o

rsÄNtvr,l.nr.r,rNEN MrEs

Ollessamme vuonna
1943 JR 23:n riveissä
Lotinanpellon lohkolla
sattui kerran, että keit'
toon pantu liha ei ollut-
kaan aivan ensiluokan
tavaraa, vaan jo kau'
kaa haiusta huomasi,
että se oli pilaantunut-
ta.

Soppa ei maistunut
juuri kenellekään ia
asiasta mentiin kerto-
maan valistusuPseerille
luutnantti Reino AIa-
KuIjulle. Tämä lähti
selvittämään, oliko soP'
pa todella pilaantunut'
ta, ja poikkeuksetta io'
kainen sanoi näin ole-
van. OIi kuitenkin eräs
sotamies Jokinen, ioka
muutenkin oli varsin
sotilaallinen mies ia Pu-
hutteti korPraaliakin
herraksi. Hän vastasi
luutnantin tiedusteluun
sopan pilaantuneisuu-
desta:

- Herra luutnantti!
Minä olen niin isän-
maallinen mies, että en
moiti ruokaa - mutta
en kyllä sitä myöskään
syö!

Sillä oli asia selvä.
Toivo Oianen, Tsmmclr

o
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HILMA AITOVIERI

Ra
rul-Karlalassa

uhftlelffina

Åänislinnassa Itä-
Karjalan rautatei-
den muonituspääl-
Iikkönä toiminut en-
tinen lotta Hilma
Aitovieri, entinen
Kuosmanen, muis-
telee vaiherikasta
sota-aikaa ltä-Kar-
jalassa, jossa rauta-
tieläiset ja matkus-
tavat sotilaat oli
muonitettava niin
Iiikekeskuksissa
kuin maaseudun yk-
sinäisillä pysäkeillä-
kin.

Sodan jäIkeenkin
Hilma Aitovieri on
toiminut sotilaiden
parissa mm. Meri-
sotakoulun emäntä-
nä.

"IDAN PIKAJUNA" Helsin-
ti-Äanislinna pysähtyi puus-
kuttaen Äänislinnan .asemalle

iltahämärissä, maaliskuun vii-
meisenä päivänä 1942.

Huhtikuun ensimmäinen
päivä aukeni eteeni sumuisena
ja harmaana sekä mahdolli-
simman apeana.

Kesäinen aurinko jo sulatte-
li lumipeitteitä paljastaen ar-
mottomasti pinnan alle jää-
neen kaikenlaisen töryn ja
saastan, jota syksyn ja talven
aikana ohikulkevat sotajoukot
ja paikallinen väki olivat jäl-
keensä jättäneet.
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LOTAT
MUONITTAVAT
RaurarBrrÄ
Lotta Svärd -keskusjohtokun-
nan Rajatoimisto oli saanut
tehtäväkseen muonitushuollon
järjestämisen vallatun alueen
rautateillä.

ll.Liikennejakson eli Itä-
Karjalan rautateillä toimivat
kolmellakymmenellä asemalla
virkamiesruokalat sekä viisi
asemakanttiinia.

Tämä alue. jonka hoitoon
minut komennettiin, käsitti
alueen Veskelys-Äänislin-
na-Karhumäki-Syväri.

Muonitushuollon järjeste-
lyssä olivat hyvät neuvot tar-
peen.

niitä käytännön toimissa.

. Kaikesta oli puutetta. Ruo-
kailuastioiden ja välineiden
hankinnoista oli aloitettava.
Keittopadaksi ei riittänyt yksi
venäläinen 250 litran kenttä-
keittiö aseman ruokalassakaan

- 
puhumattakaan itse keit-

tiöstä!
Rautatieupseeri kapteeni

Erkki Tarvonen osoittautui
tarmokkaaksi työtoverikseni.
Hänen ansiostaan saimme heti
käyttöömme sopivan määrän
Alfa-Laval -keittimiä puolus-
tusvoimain varikolta. Alfa-
keitin on kätevä, kun siinä voi
sekä keittää että käristää.

Hernekeitto ja räiskäleet
ovat aina olleet sotaväen ruo-
kalistalla niitä kaikkein halu-

vikkeiden säilytystä ja varas-
tointia sekä jakelua varten.

Samanaikaisesti aloitettiin
keittiöiden ja ruokailupaikko-
jen vireä rakennuskausi.

OMA.
ALOITTEISUUS ON
VALTTIA
Vedestäkin oli huutava puute,
koska se piti ajaa kaukaisesta
vesipostista. Kuljetuskalustoa
meillä lotilla ei ollut.

Sain tietooni, eftä Äänislin-
nan kuljetusvälinevarikon
päällikkönä toimi kapteeni R.
Vatanen. Pyysin ja sain hä-
neltä apua vesipulmaamme.

P.ipeän korjausvaiheen jäl-
keen muonitushuoltomme
pääsi toteuttamaan sopivaa
palvelumuotoa aina liikekan-
nalla olevien henkilöiden ra-
vinnontarpeen tyydyttämisek-
si.

Suurimmat ruokalat toimi-
vat ratajakson päätepisteissä.
Niissä työskenteli useita lot-
tia. Väliasemilla, 6-15 mie-
hen ruokaloissa, toimi vain
1,ksi tai kaksi lottaa.

Juuri näitten yksinäisten
lottien työtarmoa ihailin suu-
resti: hehän hoitivat koko ruo-
katalouden siivouksineen ja
kaikkineen, olipa heillä leh-
mä, sika ja kanojakin hoidet-
tavinaan. Kesäinen puutarha
loihti piristävän väriläikän
harmaiden rakennuksien lä-
hettl,ville ja mikä parasta: se

antoi vaihtelua aterioille.
Muonituslotan työpäivä ve-

nyi parhaissakin tapauksissa
I0-15 tuntiseksi eikä edes
ymmärrettykään purnata. Pää-
sääntönä oli saada palvella
heitä, joita varten olimme
matkaan lähteneet.
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Junat ovat aina liikenteessä
ja henkilökunta niiden muka-
na, joten normaalit määrätyt
ruoka-ajatkaan eivät sopineet.

ll.Liikennejakson päälli-
kön majuri Rintalan kanssa
käydyissä keskusteluissa sain
tärkeitä ohjeita, joista oli tur-
vallista lähteä toteuttamaan

tuimpia mielen muokkaajia!
Niin tapahtui nytkin: pahat
tuulet muuttuivat leppoisiksi
räiskäleiden ansiosta.

I 5.Ratajakson päällikön in-
sinöörimajuri U Kivikurun an-
siokkaalla ja myötämielisellä
toiminnalla saimme asianmu-
kaiset varastosuojat elintar-

ÄÅNISLINNÄ

Aänislinnan rautatieasema oli tuttu kaikille ltå-Karialan sotureille



Kaikista yrityksistämme
huolimatta saimme ottaa vas-
taan kirpeitäkin arvosteluja
hymysuin, koska ruoka on
aina se, josta arvosteluja riit-
tää. Tekipä niin tai näin. sattui
usein väärin päin.

JUUSTOSOTA
Elintarvikevarikko jakoi ker-
ran Koskenlaskija-juuston ti-
lalle Aura- eli homejuustoa,
joka oli outo tuttavuus monel-
le ruokailijalle.

Muonan saavuttua määrän-
päähän ruokapöytiin alkoi
muonituspäällikön puhelin
soida muun muassa näin: "Te
olette huolimaton ettekä tar-
kasta saamaanne muonaa ette-
kä valvo etujamme! Otatte
vastaan ja lähetätte vielä tänne
ruokaloihin mädännyttä juus-
toa - koko asema haisee mä-
däntyneelle jalkahielle! Tar-
koitattaako muonituspäällik-

.kö, että meidän pitäisi tätä jo-
pa syiidäkin!"

Koetin selvittää tätä juusto-
laatua, mutta heti alkuun kat-
kesi selvitykseni: puhelinkes-
kustelu katkesi ja kello soi
korvaan niin että tärykalvot
tärähtivät.

Seuraavana päivänä totesin
vain, että edessäni on home-
juustoa enempi kuin yhden
miehen tarpeeksi.

Sitten ilmestyi luokseni
mies veturivarikolta kuin tuu-
lispää, iski eteeni paketin ja
selitti: "Tässä on teille juus-
tonne! Tiedättekö mitä tämä
on? Meinaatteko myrkyttää
meidät tällä?! Syökää itse hai-
seva sontanne!"

"Se on hienoimpiin laatui-
hin kuuluvaa juustoa", koetin
selittää, mutta en saanut suun
vuoroa.

Päätin, että kuuntelijan osa
olisi edullisempi kiperässä ti-
lanteessa. Koetin saada huole-
tonta hymyä huulilleni, mutta
mies ärtyi ja tokaisi vihaisena:
"Saakurin Mona-Liisa - vie-
lä hymyilet!"

Samalla hetkellä toimistoni
ovi avautui ja Ruth-emäntäm-
me laski pöydälle kaksi kup-
pia korviketta pullan kera -kuten vastaanotolle kuuluu-
kin. Kuppi kuumaa laukaisi-
kin tilanteen. Tullessamme
myöhemmin tiellä vastakkain
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hymymme ei enää ollut Mo-
na-Lisan, vaan sitä tavallista
suomalaista leveätä hymyä.

Seuraavaksi tuli soitto Kar-
humäestä, äkäinen miesääni:
"Missäs se yksi sokeripala on,
kun kolme sain ja neljä kuu-
luu?"

"Jospa tietäisin, hakisin ja
ojentaisin sen teille! Kun nä-
mä joulukiireet menevät ohi,
etsin sen kadonneen sokeripa-
lan ja palautan omistajal-
leen. "

Hyvän joulun toivottrksiin
päätimme puhelinkeskuste-
lumme tälläkin kertaa.

SIKAMAISTA
"Komea joulupöytä", sanoi
virkamies, kun kahta 130-ki-
loista sikaa karsinassa ihaste-
li. Eikä hän pahemmin erehty-

rrytkään, sillä possut syötiin
joulupöydässä.

Suuremmissa ruokaloissa
hoidettiin useita sikoja. Näin
saimme liha-annokset run-
saammiksi ruokailijoillemme.
Ja mikähän lienee ollut vika-
na, kun teurastettavan sian
pää yht'äkkiä kasvoi melkein
puolen ruhon painoiseksi? Oli
näet pakko käyttää konsteja
silloin kun elintarvikevarikol-
le teuraspaino ilmoiteniin.
Päät ja sisälmykset kun eivät
kuuluneet ruhopainoon...

Sikataloutemme radoilla
paisui valtavaksi, kun sikaper-
heeseen ilmaantui yllättäen
komea emakko. Ensi töikseen
se lisäsi perhettä 14 pikkupos-
sulla.

Possut antoivat myöskin
ilon aiheita: niinpä Itä-Karja-
lan rautatiehallinnon lotta-

emäntä Agnes hoiteli pos-
suaan kuin lemmikkieläintä.
Osku juoksenteli vapaana
kuin uskollinen kartanokoira
keittiön ja sikalan välillä. Ag-
nes syötti sitä valituin paloin,
pesi ja hoivaili kuin perheen
jäsentä.

Sinen isännät päättelivät,
että tippa ei tee pahaa Oskul-
lekaan. Silloin Osku kyllästyi
ihmismäiseen eloonsa ja päätti
muuttaa tapansa jälleen sika-
maisiksi, aseenaan syömälak-
ko.

Siitäkös Agnes hermostui ja
hätääntyi, kutsui minut katso-
maan Oskua ja hälytytti jo
teurastajankin.

Osku makasi rentona karsi-
nassaan, puhtaassa kaukalossa
hemaiseva perunasose koske-
mattomana.

Koetin saada sian ylös,
mutta turhaan. Sitten rupesin
koviin toimiin: potkaisin sen
hereille. Silloin se ponkaisi
ylös ja kiiti kuin salama karsi-
nastaan hevosen pilttuuseen
lantakasalle.

Ymmärsin Oskun vaivat.
"Agnes, hae kuumaa vettä

ja ruisjauhoja, lääkitsen
sian. "

Tein Oskulle mieluisan
ruoan, hevosenlanta-ruisjau-
hoseoksen. Sen ahnaasti mais-
kuteltuaan Osku oli taas vir-
keä ja iloinen.

Mutta Agnespa kauhistui
moista ruokaa ja sanoi vihai-
sena murteellisella suomen-
kielellään: "Nyt sika olla pi-
laantunut, minä en antta ihmi-
selle hevosen paska syödä, vie
se pois tai minä tappa sika ja
hauttaan ! "

Yhteisymmärrykseen kui-
tenkin päästiin ja aikanansa
Osku teurastettiin ja syötiin-
kin.

SOTA MUISTUTTI
OLEMASSA.
OLOSTAAN
Tarkastus- ja neuvontamatko-
ja tehdessämme emme voineet
välttää vaarojakaan.

Ensimmäisen tulikasteeni
Itä-Karjalan radoilla sain
3l .5.42 matkalla Syväri-Ää-
nislinna. Vihollinen teki kaksi
ilmahyökkäystä junaa vas-
taan, me matkustajat juoksim-
me metsän suojaan ja juna-

Krivin rautatieasema sodan jaloissa



vaunujen alle, jossa tuntuikin
olevan paras suoja, koska am-
muksien rapinasta vaunujen
katolle päättelimme, että leik-
ki on kaukana. Kolme henki-
löä haavoittui tässä kahakas-
sa.

Rautatiet näyttivät olevan
viholliselle erittäin mielen-
kiintoinen kohde. Niinpä jou-
duimme usein viholliskonei-
den hätyyttämiksi, kuten elo-
kuun 3. päivänä 1942 tulles-
sanrme työmatkalta junalla
Karhumäki-Aänislinna. Nel-
jä vihollisen konetta yllätti täl-
löin junamme, jota kohden ne
hyökkäsivät pyyhkien aseil-
laan kulkuneuvoamme saa-

Rautatiepioneerien "ravintolavaunu"

polkee resinaa ja Saara Mäki on

I 5 . Ratajakson päällikkö insi-
nöörimajuri U. Kivikuru ja
neljä muuta sotilashenkilöä
hänen kanssaan kaatuivat pur-
kaessaan suutariksi jäänyttä
lentopommia radalta Karhu-
mäki-Aänislinna.

Itä-Karjalan rautateiden
muonitushuollon lisäksi, jossa

olimme jo päässeetkin varsin
t_r 1d1 ttäviin tuloksiin, jor-
duimme muonittamaan ohi-
kulkevia sotilaita Äänislinnan
asemalla. Nämä olivat kotiu-
tettavia vanhempia ikäluokkia
taikka toiselle paikkakunnalle
siirrettäviä joukko-osastoja.
Tämänkaltaiset muonitukset
tapahtuivat yleensä öiseen ai-
kaan kenttäkeittiöiltä.

Useita reserviläiskomppa-
nioita sekä työvelvollisia kuu-
lui myöskin pysyvästi huol-
toomme.

lotta keittämässä

FANNI LUUKKONEN
JA UKKOHERRA
Yhtä tärkeää kuin arkinen työ
oli myöskin henkinen huolto.

Todellista mielenvireyttä
antoi meille lotille, kun Lotta
Svärd -järjestön johtaja ^Fanni
Luukkonen ja Rajatoimiston
päällikkö Annikki Nissinen
vierailivat keskuudessamme.

Liikennejakson päällikkö
antoi käyttöömme rata-auton
henkivartijoineen. Korkeilla
vieraillamme oli aikaakin va-
rattu riittävästi keskusteluun
rautatielottien kanssa jokaisel-
la asemalla. Päälliköillä oli

taito kuunnella lottien iloja ja
huoliakin.

Johtajien tervehdyskäynti
antoi uutta voimaa paljon vaa-
tivissa tehtävissä. "Järjestys
on työni vipuvarsi, joka kan-
taa raskaimmankin taakan",
lausui johtaja erotessamme
Suojärven asemalla.

Marski - Ukkohena; niin
nimitys kuului likaisen rinta-
masotilaan huulilta Karhu-
mäen asemalla.

Olimme tarkastusmatkalla
rata-autolla kirjurien Manne-
rin ja Lahtosen kanssa. Man-
ner pyysi autolle lähtölupaa,
jotta pääsisimme matkalle en-
nen lomalaisjunaa. Karhumä-
keen oli kuitenkin juuri rulos-
sa ylimäiiräinen juna ja vasta
sen jälkeen on meidän vuo-
romme, ilmoitti junanlähettä-
jä.

Asemalle oli kerääntynyt
lomalle lähteviä rintamamie-
hiä. Lairurilla oli päällystöä ja
sotapoliiseja, jotka kehottivat
joukkoja väistymäiin sivuun,
että junan pysähdyspaikka jää
avarammaksi.

Juna lipui hiljaa asemalle.
Kului tavallista pitempi aika
ennen kuin vaunun ovet avau-
tuivat.

Tiesimme, ketä odotetaan.
Päällystö oli asettunut

oviaukon eteen. Ovi avautui
ja siihen ilmestyi Suomen

Taittuipa se taival näinkin: krrtoinaja
kyydissä huoltomatkalla

matta kuitenkaan mainittavaa
aikaan. Onneksemme sattui
paikalle oma hävittäjämme
pudottaen yhden punatähtisen
keskelle rataa ia ajaen kolme
muuta pakosalle.

Metsissä samoilevat vihol-
liset harrastivat öiseen aikaan
härintää pienemmillä asemilla
eri puolilla rautateitä. Niinpä
Puujoen asemalla eräänä yönä
lotta heräsi kovaan kolinaan ja
huomasi kugn valossa, kuinka
piippalakkinen ukko pyrki si-
sään ikkunasta. Lotan kovaan
huutoon ukko pakeni niin että
ikkunat kolisivat!

Näin jatkui kolmena yönä
peräkkäin, kunnes saimme
vartion, jolloin rauha palasi
Puujoenkin asemalle.

Kaikkein järkyttävimmän
menetyksen koimme Itä-Kar-
jalan radoilla 28.2.44, kun Lähtö on edessä. Lotta Ruth Molin hyvästelee aunukselaista ystävåänsä
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Marsalkka, katseli hetken ja
astui asema-aukiolle.

"Kato Marski perkele !"
kuulin vierelläni seisoneen
hämmästyneen sotilaan hal-
tioituneena lausuvan.

"No niin on saatanal" toi-
nen Iisäsi näkemästään suun-
nattomasti ilahtuneena.

Marski suuntasi askeleensa
rintamamiesryhmää kohden,
jossa mekin olimme.

"Nyt ropataan kättä Mars-
kille! Voi saakeli, kun on pas-
kaset hynttyyt päällämme",
kuulimme jonkun lausuvan.

Marski käneli jo sotilaitan-
sa. Hänellä riitti sana jokaisel-
le tervehtiessään. Marskin ky-
syessä minulta: "Missä on lo-
tan sijoituspaikka". vastasin:
"Hoidan rautatiemuonitukset
Itä-Karjalan radoilla". "Rau-
tatiet ovat hyvin tärkeät hoi-
dettavat," Marski totesi. An-
saitun kotiloman toivotuksin
hän käänsi askeleensa vas-
taanottajiansa kohti.

"Olipa kerrankin hyvä tuu-
ri, sai paiskata lapaa Ukkoher-
ralle", kuului miesjoukosta,
jossa sattui olemaan yksi lot-
takin.

r,Ägrö oN EDESSÄ
Aika kului, sotatapahtumat
kärjistyivät Karjalan kannak-
sella, josta paine heijastui
pian meillekin. Joukko-osas-
toja siirrettiin toisille lohkoille
ja lottien työpäivä venähti pit-
käksi, koska armeijan johto
pyysi muonitusta ohikulkevil-
le joukoille Aänislinnan ase-
malla. Niinpä lrja Liimatai-
nen, Saara Miiki ja minä hoi-
dimme muonituksen liikehti-
ville joukoille. Kiersin ase-
milla lottien luona ja annoin
ohjeita tulevia tapahtumia var-
ten. Kasvitarhamaatkin alkoi-
vat jo viheriöidä, lottien työn
tulokset näkyivät toisillekin
katselijoille.

Tilanteen muuttuessa rauta-
teillä tehtiin pitkiä työpäiviä,
oli saatava lisämuonaa. Sikoja
teurastettiin, perunoita oli kel-
larissa - siinäpä ravinnon al-
ku. Ruokaa oli kaiken aikaa
tarjolla, määräaikoja ei nou-
datettu. Kanttiinitoimintakin
siirrettiin ruokaloiden hoitoon
ja kanttiinilotat lähetin koti-
Suomeen.
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Majuri Rintäla piti minut ti-
lanteen tasalla koko ajan. Insi-
nöörimajuri A. Peitsara jdr-
jesti meille rautatievaunuja
varastojen tyhjentämistä var-
ten.

Liikenne kiihtyi radoilla
päivä päivältä.

19.6.44 Pienikylä ja Vitsa-

meneminen ilman vartiomies-
tä oli ankarasti kielletty. Käy-
dessäni Karamäen elintarvike-
varikolla katsomassa. oliko
mitään saatavaa, oli siellä
vain sokeria. Kiertäessämme
autolla kaupunkia totesimme,
että paras on totella liikkumis-
kieltoa.

Kiersimme vielä rajatoimis-
tossa, lottahovissa ja sotilas-
kodissa ja totesimme, että
siellä olivat jo käyneet ilkival-
lan harjoittajat.

Kaupunki oli kuin hyläny,
ei yhtään ainoata ihmistä nä-
kynyt.

Mutta junien lastauspuuhat
jatkuvat kiivaassa tahdissa,
asemalla oli Iiikettä. Eri suun-
nilta kuuluvat räjähtelyt todis-
tivat, että sotatoiminta lähes-
tyy. Työssämme olleet paik-
kakunnan naiset eivät enää
tulleet näköpiiriimme. Äänis-
linnan asemakanttiini oli kui-
tekin puhdisteltu ja laitettu
juhlakuntoon, samoin kaikki
työskentelykohteemme.

ÄÄursr,rNNA JÄÄ
27.6. aikaisin aamulla liiken-

nejakson päällikkö majuri
Rintala ilmoitti, että tänään
kello 20.00 valmistaudumme
Äänislinnasta lähtöön. Siihen
saakka toimintamme jatkuu
normaaliin tahtiin.

Raskaari tykistön jyminä
sekä räjähtelyt Äänisen toisel-
ta rannalta todistivat meille,

Tarkastusmatkalla Karhumäen suunnalla, vasemmalla kirioittaja ja oi-
kealla kirjuri G. Manner

kylä lopettivat muonituksen.
Karhumäki huolsi heidät.

20.6. klo 21.00 joukkom-
me poistuivat Karhumäestä,
joten liikenne ja muonitus lo-
petettiin. Ruokailu oli juuri
menossa, kun saimme lähtö-
käskyn: l5 minuutin kuluttua
oltava lähtövalmiina! Lähtö-
kahvipullat jäivät paistamatta,
vaikka uunikin oli jo kuuma.
Myöhemmin sain tietää, että
muuan tuttu rintamasotilas tuli
paikalle ja paistoi pullat.

21.6. Syvärin ja T§olman
asemat lopettivat toimintansa.

23.6. Käppäselkä, Lisma
ja Ilomaselkä poistuivat on-
nellisesti, vaikka rautatie yöl-
lä oli katkaistu - samoin
Tokkari, Latva, Puujoki ja
Orsijoki jättivät asemansa.

25.6. Kontupohjan, Suu-
nun ja Suojun asemilta loppui
liikenne, lotat lähetettiin Suo-
järven rajatoimistoon. Näin
oli toiminta lopetettu Karhu-
mäen ja Syvärin suunnalta.

Äänislinnan asemalla lii-
kenne jatkui kiireisenä. Muo-
navarastoja lastattiin rautatie-
vaunuihin, missä vain oli tyh-
jää tilaa.

Juhannusaatto Aänislinnas-
sa oli kaunis ja aurinkoinen.
mutta juhannuspäivänä yllätti
takatalvi. Se oli oikein todelli-
nen murheen päivä.

26.6. kaupunki oli jo pe-
loittavan hil jainen ja sinne

Juna palaa

Viimeinen juna Äänislinnasta
27.6.44 kello 20.12



Veskelyksen raja-asema on lopettanut liikenteen 30.6. Lotat vasemmalta
Saara Mäki, Helvi Tahvanainen, Lempi Uuttu la kirjoittaia

että edessämme on todellakin
t,. r.Aanlsllnnan vllmetnen palva.

Kello 16.0O nautimme me
rautatieläiset viimeisen yhtei-
sen aterian Äänislinnan ase-
man virkamiesruokalassa.

Meille kolmelletoista lotal-
le riitti vielä kiireistä touhua
viimeiseen saakka. Kaikkiaan
oli rautatiemuonituksessa ol-
lut 103 lottaa. Matkamuona ja
rautaisannokset oli varattava
jokaiselle. Viimeiset tavarat
lastattiin keittiövaunuun.

Verhot ikkunoissa, kukki-
vat pelargoniat ikkunoilla ja
valkoiset paperipellavaiset lii-
nat pöydillä juhlistivat huo-
neet ikään kuin juhlavastaan-
ottoa varten konsanaan. Har-
maiden rakennuksien ympäril-
lä heloittivat kultapallot ja
muut iloisenväriset kukkaistu-
tukset. Pihat haravoitiin puh-
taiksi.

Sinen Äänislinnan asemalla
kiireinen toiminta vähitellen
hiljenee ja loppuu. Kerään-
nymme odottelemaan viimei-
siä vaiheita.

Yht'äkkiä ilmestyivät luok-
semme meitä hyvästelemään
ruokaloissamme työskennel-
Ieet vepsäläis- ja karjalaisnai-
set. Katkerasti itkien he selit-
tävät pelkäävänsä lähipäivien
tapahtumia. He tarkertuivat
meihin kiinni ikään kuin tur-
vaa pyytäen.

"Matkustajat, nouskaa vau-
nuihin, juna lähtee", kuulim-
me junailijan äänen. 27 .6.
1944 kello 20.12 junailija an-
roi pitkän lähtövihellyksen,

johon veturikin yhtyi.
Viimeinen juna Aänislin-

nasta lähti liikkeelle hiljaa ja
arvokkaasti kohti koti-Suo-
mea.

Eräs raskas taival on tehty
ja portti sulkeutunut.

Äänislinna jäi taaksemme
hiljaa laskeutuvan ilta-aurin-
gon syliin.

KOTIMATKALLA
Kotimatkan myötä loppui lii-
kenne ja samalla muonitus
Suollusmäen, Viitanan, Pato-
järven, Villavaaran, Kutis-
man, Sotjärven ja Säämäjär-
ven asemilta. Veskelyksen ra-
ja-asemalla jatkettiin toimin-
taa vielä kesäkuun viimeiseen
päivään saakka, jolloin me
neljä lottaa - Saara Miiki,
Lempi Uuttu, Helvi Tahvanai-
nen ja allekirjoittanut Hilma
Kuosmanen, nykyisin Aito-
r ieri - yhdessä viimeisten
rautatieläisten kanssa ylitim-
me vanhan rajan ja palasimme
koti-Suomeen.

Hankalat loppuvaiheetkin
onnistuivat mielestäni yli odo-
tusten, mistä on ennen muuta
kiittäminen edellä jo mainittu-
ja rata- ja liikennejakson pääl-
liköitä sekä rautatieupseeria
kapteeni T Vuorisaloa. Ilman
näiden taitavien ja järjestely-
kykyisten herrojen huolenpi-
toa ei työmme olisi onnistu-
nut, vaan vaikeudet ja turvat-
tomuuden tunne olisi meidät
lotat masentanut yksinäisillä
työpaikoillamme. tr

Kerää Kansa taisteli-
miehet keilouat-
lehtesi uahuaan
uuosikeilakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin
iälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjes§ksessä
omassa vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon
mahtuu koko Kansa taisteli -vuosikerta.
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YRJO RANTA

Talvisodan kuukausina Suomi oli
koko sivistyneen maailman ihailun ja
myötätunnon kohteena.
Auttamisen halu oli rajaton ja sai
usein liikuttaviakin muotoja.
Su om al ainen I ähety s tövir kail ij a
kertoo tunnelmista maapallon toisella
puolella kohtalon syksyllä 1939.
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Kapxaupunkr selkanojanaan mantava'1 100 metna korkea Poytavuorr. Takana vasemmalla Hyvantorvonnremen karkt

K@karpttngissa
''NEUVOSTOLIITTO
ALOITTANUT SUOMEN
VALTAUKSEN" julisti etu-
sivullaan "Cape Argus"mus-
tin kirkuvin kirjaimin. Pääkir-
joituksen otsikkona oli "Finis
Finlandiae", Suomen loppu.

Suomen asema näytti toi-
vottomalta. Viro. Latvia ja
Lienua olivat luovuttaneet tu-
kikohtia Neuvostoliitolle.
Suomi ei ollut alueluovutuk-
siin suostunut, josta seurauk-

sena oli nvt Sota - suurella
kirjaimella.

Miten selviäisi Suomi il-
man liittolaisia sodasta super-
valtaa vastaan, jossa vastusta-
jalla oli 40-kertainen ylivoi-
ma?

Muun muassa Saksan Hel-
singissä oleva sotilasasiamies
eversti Horst Rössing oli ke-
hottanut suomalaisia järke-
vyyteen (sic). Jos sota olisi
välttämätön, oli tämä mies sa-
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nonut, "Suomesta olisi pian
jäljellä vain liikuttava sankari-
tarina".

KOTIRINTAMAN
REUNAL[,A
Olimme I(apkaupungissa Ete-
lä-Afrikassa. Päivämäärä oli
30. I l.1939.

Aamulla oli radiosta jo
kuultu epämääräisiä uutisia
lentohyökkäyksistä Helsin-
kiin. Nyt iltapäivälehti vah-
visti tiedot: Suomi oli sodassa
mahtavaa Neuvostoliittoa vas-
taan. Tilanne oli synkkä, sitä
pohdimme joka päivä aamusta
iltaan pääkonsulinvirastos-
samme, jossa toimin sihteeri-
nä.

Moskovan neuvottelut Suo-
men kanssa olivat alkaneet jo
lokakuun 12. päivänä ja sano-
malehdet seurasivat kasvaval-
la mielenkiinnolla tilanteen
kärjistymistä.

Mikä oli tuo pieni maa poh-
jan perillä, joka ei taipunut-
kaan suuren naapurinsa vaati-
muksiin? "Suomi on valmis
torjumaan Venäjän hyökkäyk-
sen" ja "Suomalaiset ovat tai-
pumattomia", kirjoittivat leh-
det.

Suomi joutui ennennäke-
mättömän kiinnostuksen koh-
teeksi Etelä-Afrikassa. Lehdet
ja niiden lukijat, aikakausleh-
tien toimittajat. pakinoitsijat
ja suuri joukko kansalaisia ha-
lusi kuulla lisää tuosta merkil-
lisestä maasta, jonka itsepäi-
nen kansa oli päättänyt mak-
saa kalliisti vapaudestaan. Vi-
raston Suomea esittelevä mai-
nosmateriaali loppui tuossa
tuokiossa.

Isänmaa oli kuolemanvaa-
rassa. Ehkä mekin täällä koti-
rintaman reunalla 12.000 kilo-
metrin päässä Suomesta saat-
taisimme jotenkin olla avuksi.
Käsityksemme tilanteesta ki-
teytti eräässä vaiheessa pää-
konsulin rouva, joka virkkoi:
"Olisi edes Suomessa, siellä
voisi vaikka lapioida lunta, el-
lei muuhun kykenisi". Rouva
oli kotoisin Viipurista.

Sota Euroopassa oli sytty-
nyt jo l. 9. Saksan Wehr-

machtin hyökättyä Puolaan.
Englanti oli 25.8. allekir-
joittanut avunantosopimuk-
sen Puolan kanssa, mutta apu
jäi tulematta ja Puola sortui.
Englanti ja Ranska olivat ju-
listaneet sodan Saksalle 3.9.
ja Etelä-Afrikka Englannin
dominiona oli tehnyt saman
tempauksen 6.9.1939. Eu-
rooppalaisesta sodasta ehkä
näkyvin merkki oli katuku-
vaan ilmestyneet lukuisat uni-
vormut.

riin. Pienten kansojen itse-
määräämisoikeus oli poljettu
lokaan.

Oliko Berliini maailman
valo, kuten munkit keskiajalla
olivat yrittäneet todistaa? Ber-
liinin latinalaisesta nimestä
Berolinum olivat kaapuniekat
keksineet sanat Lumen Obri,
maailman valo.

Etelä-Afrikassa oli kuuma
kesä. Silmäilin iloisia päivän-
paahtamia ihmisiä kaduilla,
kaupoissa ja hiekkarannoilla

Suomessa taistellaan: suurvoi-
tot pohjoisessa ja suomalaisen
korpisoturin kuolematon mai-
ne herättivät pian ihmettelyä
ja ihailua.

"Hämmästyttävää, usko-
matonta!"... "David ja Go-
liat"... "Suomi on monessa
suhteessa mallitasavalta"...
"Hirveä ihmisoikeuksien
loukkaus uhrata itsenäisyyten-
sä hyökkäyshaluisen naapurin
oikusta", uhosivat lehdet.

Hotellissani ystävien ja ky-

(apraupungrssa talvrsodan parvrna. P.t r.irr sia ir(l,s! A^Cd s.,ooralalsrssa kansallrspuvurssa suonttamassa katu-
keräystä Suomen hyväksi. "Siviilipukuiset vasemmalla kirjoittaja, pääkonsuli Ville Niskanen, rouva Nora Dahl,
rouva Annikki Ranta, rouva Hebe Niskanen (istumassa) ja norlalainen kunniakonsulimme Geo. Dahl
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SALAINEN SOPIMUS
Yksi maailmanhistorian suu-
rista yllätyksistä oli Saksan
23.8.39 allekirjoittama hyök-
käämättömyyssopimus Neu-
vostoliiton kanssa. Sopimuk-
sen salaisista klausuleista ei
tuona ajankohtana tietenkään
tiedetty vielä julkisuudessa
mitään, nimittäin että Suomi
oli Viron, Latvian ja Bessara-
bian ohella kartoitettu kuulu-
vaksi Neuvostoliiton etupii-

ihmetellen mahtoiko heistä
kukaan ajatella, että samaan
aikaan kaukana pohjoisessa
pimeässä ja pakkasessa käy-
tiin katkeraa kamppailua elä-
mästä ja kuolemasta.

SYMPATIAA
Suomen puolustukseen ei
aluksi uskottu, voittoja vähek-
syttiin ja ne leimattiin sotapro-
pagandaksi. Mutta pian kuuli
maailma kummakseen, miten

länmiesten joukko puristi
osanotlavaisesti känäni ja
vannoi Englannin nyt rientä-
vän Suomen avuksi (!). "Hel-
sinki... (Helsinsky, kirjoitti
muuan lehti) - eikö se sijait-
sekin Mustan Meren rannal-
la?" kysyi eräs tuttavani.
"Venäjä ja suomi ovat suku-
laiskieliä, eivätkö olekin?"
tiesi toinen. Kuuromykkäkou-
lun opettaja lausui minulle ul-
koa englanniksi Maamme-lau-
lun. Hän ihaili myös Sibeliuk-
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sen sinfonioita ja sanoi: "Tie-
tenkin te suomalaiset osaatte
ne kaikki muistista?". "Tie-
tenkin", ehähdin vastaamaan,
toivoen samalla että lehtori ei
olisi huomannut korvieni äk-
kiä alkavan hilpeästi heilua.
Kaikki halusivat osoittaa sym-
patiaansa Suomelle.

Nyt janosivat lehdet jo jut-
tuja armeijasta, suojeluskun-
nista, lotista, kansasta, ko-
deista, tenavista, imeväisistä,
kirjoista, kouluista. Virallis-
ten uutisten jatkoksi oli leh-
dissä kirjoitelmia, kuvauksia,
kertomuksia, esseitä, muistel-
mia, selostuksia, kuvia Suo-
mesta. Pian pyydettiin pää-
konsulinvirastolta luentoja ja
esirelmiä.

BUURIT
YMMÄRSIvÄT
VAPAUSTAISTELUN
MERKITYKSEN
Muuan afrikaansinkielinen
lastenlehti toivoi saavansa ar-
tikkelin suomalaisten lasten
koulupäivästä. Tarkoituksena
oli julkaista sarja kuvauksia
eri maiden opinahjoista. Ky-
häsin jutun Maijan ja Matin
arkisesta aherruksesta yhteis-
koulun 3. luokalla. Tarina jul-
kaistiin sarjassa ensimmäise-
nä.

Afrikaanerit tuntuivat otta-
neen Suomen asian omak-
seen. Ehkä siksi. että heillä
itsellään oli takanaan ja mo-
nella kipeästi elettynä koke-
muksena vv. I899-1902
Englantia vastaan käyty buuri-
sota. Silloinkin oli puhuttu
Davidista ja Goliatista pienen
buurikansan iskiessä yhteen
brittiläisen imperiumin sotilai-
den kanssa.

Lontoossa oli'selkkauksen'
arvellu olevan ohitse parissa
kuukaudessa. mutta koko
maailman yllätykseksi buurit
pitivät puolensa kolme vuotta.
Buurien joukko hupeni, mutta
taisteluhenki säilyi. Avoimes-
sa taistelussa ei buureja mil-
loinkaan lyöty. Vasta kun
buureja oli enää jäljellä
20.000 partaista sissiä
250.000 brittisotilasta vastas-
sa. oli buurien pakko taipua.

Jos suomalaiset silloin nosti-
vat hattua urhoollisille buu-
reille. nämä vuorostaan teki-
vät kunniaa suomalaisillc 40
vuolta myöhemmin.

Suomi oli joutunut valtavan
huomion kohteeksi. Suomen
saavuttama sympatia tunkeu-
tui pääkonsulinviraston sei-
nien sisäpuolelle. Alkoi lopu-
ton vierailijoiden virta, joka
jatkui kuukaudesta toiseen.
Saimme raha-. onnittelu- ja
rohkaisukirjeitä. Monet kan-
salaiset tekivät toivioretken
luoksemme vain nähdäkseen,
miltä'sankarilliset suomalai-
set' elävänä lihana ja luuna
näyttivät, koska näitä harvi-
naisia ulkomaan eläviä oli
Kapkaupungissa vain nel jä

kappaletta.

LAHJASADE
LANKEAA
Jalomielisten rahalahjoitusten
tulvan aloitti neiti Riddell.
sairaanhoitajatar. Hän ilmes-
tyi virastoomme itsenäisyys-
päivänä antaen Suomelle pun-
nan setelin. Rahalla toivoi
lahjoittaja hankittavan joulu-
iloa Suomen äideille ja lapsil-
le. Tämä punta paisui lahja-
kaatosateeksi ja kiitollisina
avasimme mahtavan nimiluet-
telon lahjoittajista: No. I 

-Neiti Riddell.
Lähtölaukauksen vaateke-

räykselle Suomen hyväksi
ampui touhukas Lady Bourne,
jonka Pameld-tytär oli naimi-
sissa ahvenanmaalaisen meri-
kapteeni Sven Erikssonin

kanssa. Kunnon lady sanoi
ensin käyvänsä katsomassa
Jan Smutsia (pääministeriä),
joka sattui olemaan Kapkau-
pungissa ja jonka lady sanoi
hyvin tuntevansa.

Seuraavan päivän lehdissä
oli Lady Bournen kirjoittama
tarina suomalaisesta Katrii-
nasta, jonka mies oli rintamal-
la, koti raunioiksi pommitettu
ja Katriina itse 3-vuotiaan lap-
sukaisensa kera lumihangessa
suojaa ilmahyökkäyksiltä etsi-
mässä (unohtamatta mainita,
että tyttönen oli sinisilmäinen
ja pellavapäinen). Loppulau-
seeksi kehotettiin arvoisia lu-
kijoita kurkistamaan vaateko-
meroihinsa ja lahjoittamaan
Iiikenevät asusteet. koltut ja
kengät suomalaisille.

Tulos oli fantastinen! Seu-
raavana aamuna kello 9 men-
nessä oli virastoomme kannet-
tu jo 55 vaatepakettia! Ja tämä
oli vasta alkua. Lisää pakette-
ja saapui solkenaan. Kansa
soitteli esikaupunkeja ja lähi-
maaseutua myöten, että heillä
on vaatepaketti eteisen nur-
kassa odottamassa - tulkaapa
noutamaan!

"Täällä puhuu rouva
'Ö<;tot', minulla on teille pa-
ketti..." puhui ääni puheli-
messa.

Usein meni sormi suuhun
yrittäessämme saada selvän
lahjoittajan oudosta nimestä ja
osoitteesta. Tässä tapa.uksessa

salaperäinen rouva'Oökötti'
osoittautuikin olevan rouva
Urquhart. Yksinkertaista,
eikö totta!

Pian virastomme muistulti
riemunkirjavaa boutiqueta tai
espanjalaista fiestaa. Olimme
hukkua lahjakaatosateeseen.
Koimme uhrivalmiuden ja
auttamishalun, jonka vertaa
en ole aiemmin enkä myö-
hemmin nähnyt.

KATARIINAN
KAMARISSA
VALVOTTIIN
Valtavia, lähes leikkimökin
suuruisia puulaatikoita, joista
jokainen oli niin täynnä vaate-
tavaraa, etteivät koipallot tah-
toneet mukaan mahtua. laivat-

Suomen pääkonsulnvrrasto työskenteli talvisodan kuumeisina päivinä
tämän talon 7. kerroksessa
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tiin Suomeen 88 kappaletta.
Tuliaisia oli tilkuista turkkei-
hin. Myöhäiseen yöhön kaikui
vasaran kalke Atlas-rakennuk-
sen 7. kerroksesta laatikoita
kiinni naulattaessa. Katariinan
kamarissa valvottiin...

Pakkalaatikot lahjoitti meil-
le Jaegersin tuontiliike, vaate-
tavaran puhdisti ilmaiseksi
N annu cc i-v eljesten suurpesu-
la ja samoin pennyn pyörylää
veloittamatta kuljettivat ruot-
salaisen Transatlantic-linjan
laivat lahjatavaran perille
Suomeen, joista hyvistä teois-
ta jokaiselle vielä suuri kiitos!
Katriina oli saanut satumaisen
määrän uusia ystäviä.

Kelpo Lady Bourne oli
alustanut arvonsa mukaisen
taikinan. Lady johtuu sanasta
'Loafkneader' ja tarkoittaa
juuri leipätaikinan alustajaa.

RAHASTO
Avustusrahasto Suomen autta-
miseksi perustettiin Kapkau-
pungissa kuten muissakin Ete-
lä-Afrikan kaupungeissa Suo-
mi-ystävien toimesta. Lienee
mielenkiintoista tietää, ketkä
hankkeessa olivat mukana.

Komitean jäsenet Kapkau-
pungissa olivat seuraavat:
Kapteeni F. A. Joubert,Kap-
maakunnan kuvernööri, afri-
kaaneri; W. Brinton, Kapkau-
pungin pormestari, britti; S.
W. Lawis, Kapkaupungin
apulaispiispa (josta myöhem-
min tuli "Neuvostoliiton Ys-
tävät" -seuran innokas kan-
nattaja); Sir Simon Honney,
johtaja, britti; Senaattori F. S.
Malan, afrikaaneri; Kirkko-
herra A. f..van der Merwe,
afrikaaneri; Kirkkoherra M. "I.
van der Westhuysen, afrikaa-
neri; Tri G. P. Fourie, afti-
kaaneri; F. van Wijk, tyttö-
koulun rehtori, afrikaaneri; G.
A. Leyds, vakuutusyhtiön
johtaja, afrikaaneri, puheen-
johtaja; O. Bagge, liikemies.
norjalainen, varapuheenjohta-
ja:' R. Wigboldus, liikemies,
afrikaaneri, sihteeri; W. Mon-
ni&, pankkimies, hollantilai-
nen, apulaissihteeri ja kassan-
hoitaja.

Toimikuntaan kuuluivat li-

säksi belgialainen Ch. Reg-
niers, ruotsalainen ,I. A. Pe-
terson sekä, tanskalainen P.
Christensen. Yhdysupseerina
toimi kunniakonsulimme nor-
jalainen Geo. Dahl. Pormes-
tati Brintonoli läsnä komitean
ensimmäisessä istunnossa.

LIIKUTTAVIA
LAHJOJA
Suomelle osoitettu myötämie-
lisyys oli vertaansa vailla.

Muuan vanhempi rouva toi
meille lahjaksi lehdestä saksi-
mansa voitonrunon, jonka ar-
veli terästävän taistelutah-
toamme. Liikuttavaa!

Usein lahjoittajat antoivat
ohjeet, mihin raha tai tavara
oli käytettävä. Hevosiakaan ei
unohdettu. "Tämä ropo on
tuntemattoman hevosen hoi-
vaksi Karjalan kannaksella",
täsmensi muuan herra.

Wilhelm Tellin sukulainen
oli herra, joka rahan suhteen
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Luoksemme saapui herra
mukanaan upouusi matka-
laukku, kiiltävät avaimet riip-
puivat vielä oston jäljiltä kan-
timessa. Samoin sisältö oli tu-
literää: miehen puku lisätar-
peineen kengistä kravattiin eli
lahja suomalaiselle miehelle.
Vain hattu puuttui. "Koska",
selitti mies ikäänkuin anteek-
sipyydellen, "se saattaisi lau-
kussa hieman rutistua". Hie-
noa!

Erityisesti on jäänyt mie-
leen rouva, joka sanoi halua-
vansa antaa suomalaisille lah-
jan, mutta hänellä ei ole mi-
tään... "Mutta", virkkoi rou-
va, "jos tämä kelpaa... " Noin
lausui niin nimesi ja riisui yl-
tään päällystakkinsa... Kiitol-
lisuutemme oli rajaton.
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määräsi: "Lahjaan liittyy yksi
ehto. Raha ei ole Punaiselle
Ristille, vaan sillä on ostetta-
va ammuksia venäläisten am-
pumiseksi. .. ja osuttava
myös".

Lahjoja vihmoi ja ryöppysi.
Durbanissa keräystä johti kon-
sulimme E. A. Larsen Yksi-
tyishenkilöt järjestivät bridge-
ja ompeluiltoja, satamassa lai-
vojen miehistöt keräsivät kes-
kuudessaan rahaa Suomen
auttamiseksi.

Katukeräyskin järjestettiin
Suomen hyväksi. Keräyslip-
paitaan iloisesti helisteli Kap-
kaupungin katujen polttavalla
asfaltilla joukko rouvia ja nei-
tosia. eräillä yllään (ihme ja
kumma!) suomalainen kansal-
lispuku. Tai melkein, koska

nämä'haute couture' -luo-
mukset olisivat ehkä saaneet
Suomen Käsityönystävät
r.y.:n oikeaoppiset eevat Hel-
singissä hieromaan suuria sil-
miään, sillä tuskin yhteenkään
hamoseen saatikka jakkuun tai
myssyyn oli saatu aitoa mate-
riaalia. Ja malli - 

väärin ar-
vattu! mallit oli luotu
enemmän tai vähemmän Ison
Tietosanakirjan kuva-aukea-
man auliilla avustuksella. Plus
pääkonsulin rouvan oivallisil-

lieiii;;r,r",;..$+,i;., ;*#l;*..+*;

la oivalluksilla.
Mutta täydestä menivät

missit ja myssyt kuin väärä ra-
ha. Oikeata rahaa tuotti keräys
Suomelle 358 puntaa.

Radiossa kehotettiin lahjoi-
tuksin muistamaan taistelevia
suomalaisia, elokuvien valko-
kankaalla väläytettiin vetoo-
muksia urhean Suomen autta-
miseksi. Kaikki ilmaiseksi!

Kaupunginorkesterin jo-
viaalinen johtaja tohtori Pic-
kerill j*jesti Sibelius-illan,
jonka tulot kokonaisuudes-
saan lahjoitettiin Suomelle.

JUHLAA JA TYöTÄ
Suureen juhlaan, joka länsi-
I i ittoutuneiden tunnuksin soti-
lasedustajineen, lippumeri-

Kapkaqpungin yli milioonasta asukkaasta on kolmannes mustia
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neen, marsseineen ja puhei-
neen pidettiin Alhambra-elo-
kuvateatterissa, osallistui
Suomikin kutsuttuna. Uljas si-
niristilippumme ja kuusi kan-
sallispukuamme sekä niiden
laskoksista löytyvät kuusi
kaunista missiä keräsivät lei-
jonanosan suosionosoituksis-
ta. Plus 200 puntaa Suomelle.

Olimme läkähtyä työhön.
Pidin työnteosta - olinkohan
vinoutunut?

Kirjeenvaihto oli kasvanut
valtavasti. Vierailijoita ennä-
tin kerran laskea virastossam-
me ll kappaletta samanaikai-
sesti. Untakin näin vain Suo-
mea kohti kierivistä punnista
ja paketeista.

HALLITUS JA ME
Englannista omiin tarpeisiinsa
tilaamiaan lentokoneita Etelä-
Afrikka luovutti Suomelle 24
kappaletta. Koneita oli luvattu
32, joista 7 lennätettiin Suo-
meen maaliskuussa ja 17 tou-
kokuussa 1940. Koska talvi-
sota oli jo sodirtu, kaikkia ko-
neita ei annettu.

Jalomielisesti muisti halli-
tus rahalahjallakin Suomea
myöntäen sotivalle maallem-
me 50.0fi) puntaa eteläafrik-
kalaisten elintarvikkeiden os-
toon. Vain f12.0O0 ehdittiin

Buurit ylläpitävät perinteitään viehåttävillä, iopa 300 vuotta vanhoilla maatiloillaan

summasta käyttää, sillä lai-
vausmahdollisuudet Suomeen
loppuivat. (Etelä-Afrikan par-
lamentissa tehtiin sitten v.
1944 välikysymys mainitusta
rahasta Suomelle ja ehdotet-
tiin, että yhtä suuri summa
f50.0O0 myönnettäisiin venä-
läisten käynöön. Ehdotusta ei
puollettu).

Suomeen pyrkivä lentäiäve-
teraani sanoi haluavansa PUNTA POIKINEEN
"kuolla Suomessa". Autome- Vanha herra esittäytyi nimellä
kaanikko, jonka mielen kola- Iohn Austin. "Tai österlund,
rit olivat ilmeisesti karaisseet, kotoisin Vaasasta, jos haluat-
mainitsi vaatimattomasti suo- te", lisäsi vieras.
situksekseen: "Varmasti en Sanoin tuntevani Vaasan
pyörry verta nähdessäni. Itse hyvin, koska se oli koulukau-
asiassa haluaisin uida saksa- punkini. Tiimä tuntui ukkoa
laisten tai venäläisten veres- ilahduttavan ja oitis alkoi hän

sä... " Vapaaehtoisille ei
myönnetty matkalupaa, koska
Etelä-Afrikka itsekin oli so-
dassa.

Maanviljelijät keräsivät
keskuudessaan I l8 paalia vil-
Iaa ja hukuttavan valtameren
viinejä ja konjakkeja suoma-
laisille.

kysellä kuulumisia - tunsin-
ko Matts Matsonin, Nils An-
dersonin ja joukon muita kau-
punkilaisia.

Valitettavasti en tuntenut
ukon ylhäisistä ystävistä yhtä-
kään. "Vaasalainen", tuntui
ukko urisevan, "eikä tunne
ristin sielua!" Kävi ilmi, että
herra österlund olikin kotoi-
sin Vanhasta Vaasasta, 6 km
uudesta, ja enä kaikki nuo
Mattsit ja Nilsit olivat hänen
nuoruudenystäviäiin vuosi-
kymmenien takaa...

Keskustelumme kävi eng-
lanniksi, suomen ja ruotsin sa-
noi ukko tyystin unohtaneen-
sa. Etelä-Afrikkaan Österlund
oli saapunut merimiehenä jos-
kus hamassa; muinaisuudessa
(aikaa ei Ö. itsekaan tarkkaan
enää muistanut), oli jäänyt
maihin, saanut kultakuumeen,
hankkinut omaisuuden, vai-
mon, perheen ja asui nyt poi-
kansa luona Que Que -nimi-
sellä paikkakunnalla Rhode-
siassa (Ian Smithin maassa).
Suomalaisena halusi teräsvaa-
ri edelleenkin esiintyä ja lah-
joitti siltä istuinsijalta omasta
ja poikansa puolesta Suomen
Huollolle 500 puntaa eli yli
puoli miljoonaa vanhaa mark-
kaamme. Hienosti tehty kun-
non härmäläiseltä!

Kolme vuotta myöhemmin
Österlund kuoli. Luin lehdestä
(30.1.1942) miten Que Que:n
Grand Old Man Mr. John
Austin, M.B.E. (Member of
the Order of the British Empi-
re) oli jättänyt tiimän maail-
man ja jättänyt myös liihesViehättäviä ovat zuluqdötkin
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4O.00O puntaa eli lehtitiedon
mukaisesti enemmän kuin
puolet omaisuudestaan...
hämmästyttäviin väärin arvat-
tu! ... ei suomalaisille - vaan
.Britannian hallitukselle ristei-
lijän ostoon! Sinne vilahtivat
väärään taskuun sievät penno-
set, yli 40 miljoonaa vanhaa
inflaatiomarkkaamme.

SALAINEN ASE
Leikki sijansa saakoon. Tam-
mikuussa 1940 muuan velho
pyrki omatekoiseksi sotilas-
avustajaksemme. Kirjeissään
mies esitteli itsensä lääkäriksi
ja astronomiksi ja tarkoitukse-
na hänellä omien sanojensa
mukaan oli "suorittaa vain so-
tilaallisesti hyvä palvelus suo-
malaisille". Muun muassa
esitti miehemme meille nerok-
kaan 'salaisen aseen', jota ke-
hotti viipymättä käyttämään.
Keksintö oli nerokas juuri yk-
sinkertaisuudessaan ja lienee
siitä syystä jäänyt muilta älyä-
mättä. Selostus salaisesta
aseesta oli seuraava:

K y lv ökiiii Mannerh eim- I in -
jan eteen ja liiheisyyteen mil-
joonia hyvin teröväkärkisiö
(niimö kaksi sanaa oli allevii-
vattu) nastoja (mukana seura-
si piirros patenttinastasta, jo-
ka muistutti piirustusnupia),
sillä ndstat hidastuttavat pööl-
leryntiiäviä venölöisiii tarttu-
malla nöiden saappaanantu-
roihin ja auttavat siten suo-
ma lais ia kone kiv iiörtamp uj ia.

Venölöiset eivät pysty juok-
semaan, vaan suistuvat maa-
han nurinniskoin ja antavat
siten suomalaisille konekiväö-
rimiehille paremmat mahdol-
lisuudet osua...

Olipa nasta nasta! - 
'Salai-

nen Ase' ei olekaan enää sa-
lainen, koska se on paljastettu
tässä.

Tieto rauhan solmiamisesta
saapui yllättäen ja tyrmistyttä-
vänä. Suomi nuoli haavojaan
ja sirri parhaita poikiaan. Tun-
tui kuin jotakin olisi jäänyt
kesken, mennyt poikki. Tun-
tui kuin olisi juonut huumaa-
vaa voiton viiniä korvattomas-
ta kahvikupista.

Majuri Tukkimäki
ioutui kadulla kes-
kusteluun sotamie-
hen kanssa, joka
puhutteli häntä
"herra vänrikiksi".

Enkös minä
ole vähän liian van-
ha vänrikiksi? kysyi
Tukkimäki.

Kytlähän sie
(xlt, mutta ei se
kaikki aina käy niin
kun aatteloo, vasta-
si poika.

Eino Mustamo, Kiuruvesi

o
Kenraali Blick soitti
Vuosalnen taistelujen
aikana divisioonan esi-
kunnasta suoraan etu-
Iinjan komppaniaan
kysyäksen kuulumisia.

- Koivisto, vastasi
pääIlikkö puhelimen
määräysten mukai*sti.

- Mikä pirun Koi-
visto? tiukkasi Blick,
joka ei sattunut muista-
maan, ettei puhelimes-
sa saanut käyttää soti-
lasarvoja eikä virkani-
mikkeiä.

Jalkaväkiryk-
mentti 49:n II Pataljoo-
nan G.Komppanian
pääIlikkö kaptuni Koi-
visto, ilmoitti päällikkö
tunnettuaan divisi*
nankomentaian äänen.

- TääIH on Blick,
aloitti komentaja kes-
kustelun.

Mikä perkelen
Blick? kivahti vuot(N-
taan kapteeni.

Eino Mustamo, Kiuruvesi

o
Elettiin vuotta 1945 ia
venäläinen valvontako-
mission tarkastaia aPu-
laisineen saapui ensi
kertaa UudenkYlän va'
rikkoon, jossa säilYtet-
tiin maanalaisissa luo'
lissa suuria määriä am-
pumatarvikkeita.

Saavuttiin sitten
myös ruutivarastolle.
Suuremmat herrat iäi'
vät iuttelemaan Yara§-
ton toimisto-osaan,
mutta muuan innokas
everstiluutnantti täksi
kiertelemään luoliin
paksu sikari suu§sa
röyhyten.

Eräässä ruutihuo'
neessa oli työssä vääPe-
li, ionka tehtäviin
muun ohessa kuului
valvoa, ettei alueella
käsitelty tulta. Hädis-
sään hän yritti elekielel-
lä selittää asiaa naaPu-
rimaan everstiluutnan-
tille, joka ilmeisesti Ym-
märsi ajatuksÖn, mutta
viittasi suurvallan ta'
paan asialle väheksY'
västi kädellään.

Hetken harkiffuaan
otti roteva vääPeli vie'
rastaan niskasta kiinni
sekä hoiteli hänet no'
peasti ia ilmeisesti mel'
ko kovakouraisesti käY'
tävään ia ulos koko
ruutivarastosta. Evers'
tiluutnantti kiiruhti tie'
tenkin esimiehensä luo
valittamaan' että viha'
mielinen suomalainen
vääpeli oti käYnYt hä'
neen käsiksi.

Kuunneltuaan seli'
tykset levisi komennus'
kuntaa iohtavan venä'
läisen everstin kasvoille
vähitellen leveä hYmY.
Hän vaiensi alaisensa
parilla tiukalla sanalla,
taputti tuohtunutta
vääpeliä olalle ia "väli'
kohtaus" oli selvitettY.

RUK:n 40. kurssi kokoon-
tuu lauantaina 13.'l .79 Hel-
singissä Hietaniemen kap-
pelin luona klo 18.00, iltati-
laisuus Katalanokan Kasi-
nolla. llmoittautuminen:
Veikko l. Paananen, Näåtä-
tie 16, 00800 Helsinki 80.
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TAUNO SEPPÄ

Hyökkäävien
joukkojemme
edettyä Syvärin
suuhun oli
Laatokan
rannikkovarmistus
saatava nopeasti
kuntoon - ei ollut
varaa odottaa edes
jäiden
vahvistumista
puhumattakaan
tavanomaisesta
joulunvietosta.
"Pitkät pyssyt" oli
saatava asemiin.

t. 1930 i'.Iolope@ Jb A.l"åb

MAARINTAMAN edettyä
l94l jo Syvärille oli Laatokan
rannikkovarmistus siirtynyt
Laatokan Rannikkoprikaatil-
le, jonka l3.Rykmentti oli
saanut vastuulleen Laatokan
koillis- ja itäosan, Sortavalas-
ta aina Kuunilahteen saakka.
Esikuntamme majaili vielä
jouluna Salmin Tulemalla ja
rannikkoaseistuksen sijoitus
oli parhaillaan käynnissä.
Rykmentin asemestarina mi-
nun tehtäväni oli tuossa vai-
heessa vastata raskaiden kiin-

teiden linnakkeiden siirroista
ja asennuksista.

Kolme päivää ennen joulua
olin saanut käskyn siirtää
Mantsista toinen 152145-C
-tykki Haapaniemeen. Tehtä-
vän suorittamiseksi olivat pio-
neerit tiedustelleet jäätien Tu-
lemalta Mantsiin. Niinpä ko-
kosin siirtokaluston ja ryhmä-
ni, johon kuului ryhmänjohta-
jana kersantti Sulo Kautto se-
kä tykkimiehet Tarkkonen,
Pohjankukka, Syrjöliiinen ja
Borgman sekä seitsemän

muuta tykkimiestä, joiden ni-
met valitettavasti ovat unohtu-
neet. Autojen kuljettajina toi-
mivat mm. Viiinö Kurki, Vil-
le Virtanen ja Veikko Tolva-
nen.

Menomatkan suoritimme
maayhteyksien kautta, ainoas-
taan Lunkulan ja Mantsin vä-
lisen salmen jouduimme ylit-
tämään jäitse. Kovien pakkas-
ten ansiosta tuo lähes puolen-
toista kilometrin levyinen Pöl-
län salmi oli jo jäätynyt auton
kantavaksi salmessa käyvästä

(

Salmin ja Mantsin maisemia,
kartla 1 :50 000

Seoli iotluase...
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voimakkaasta virrasta huoli-
matta.

Saavuttuamme Mantsiin
panimme työt heti käyntiin,
sillä jouluaattoaamuksi olin
kutsunut muut autot hake-
maan "tavaraa". Autot jostain
syystä myöhästyivät, joten pa-
luumatkalle pääsimme vasta
puolenpäivän jiilkeen ja saa-
vuttuamme Pöllän salmen ran-
nalle alkoi jo håimärtää. Läh-
tiessiimme ylittiimään salmea
tie noudatti ikivanhaa talvitien
reittiä, laiturin kyljestä etu-
viistoon oikealle, kohti Lun-
kulan rantaa.

Suhtauduin varsin epäile-
västi jään kestävyyteen, sillä
olihan perävaunullisen auton
painon lisäksi kuormana 5,4
tonnia painava tykinputki.

Annettuani ensin tarpeelli-
set ohjeet muille kolmelle au-
tolle liikkeelleliihdöstä, ajo-
suunnasta, vdlimatkoista ym.
lähdimme matkaan. Ensim-
mäisenä lähti putkea kuljetta-
va auto, johon itse liihdin kul-
jettajan lisäksi mukaan. Oh-
jaamon ovet pidimme auki it-
se seisten astinlaudoilla. Kul-
jettaja kiihdytti vauhdin mitä
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autosta irti sai.
Kävi valtava pauke ja ul-

vonta, kun jää halkeili pai-
nuen koko ajan allamme.
Tunsimme ajavamme jatku-
vasti lievästi nousevaa mäkeä.
Sitkeän syysjäiin ja reippaan
nopeutemme ansiosta pääsim-
me kuitenkin vastarannalle.
Meidän päästyiimme yli olin
myös varma, että muutkin
kolme autoa ylittävät salmen
vaivatta - olihan kullakin
vain vajaa kolmen tonnin
kuorma. Niin kävikin.

Seuraavaksi ylitimme Lun-
kulansaaren ja saavuimme
Mensosen rantaan. Tiillä viilin
olikin tullut jo pimeä. Ajoväy-
lä oli merkitty ja ylitimme
tuon toisenkin lähes kaksikilo-
metrisen salmen Mäkipään
rantaan. Kun ei ollut kovin
suurta ilmavaaraa, käytimme
ajon helpottamiseksi autoissa
röyhkeästi täysiä valoja.

Päästyiimme vastarannalle
huokasin helpotuksesta. Pi-
dimme pienen hengiihdys- ja
tupakkatauon jännityksen
lauetessa.

Jos olimme luulleet, että
vaikeudet nyt oli voitettu,

olimme veikanneet väiirin.
Kun läksimme liikkeelle,

ajelimme rantaviivan tuntu-
massa Kasakkalahden sairaa-
laan päin. Matkan puoliviilis-
sä huomasin viimeisen auton
jääneen kauas jiilkeen. Pysäy-
tin kolonnan ja palasin otta-
maan asiasta selvää.

Ja siellä se oli, puolentoista
kilometrin päässä 

- lavaa
myöten jäihin vajonneena,
etupyörät jäiillä, lava hajalla
ja tavarat sikin sokin pitkin
jäätä! Yksi tykkimiehistä oli
jäänyt tykin joustolaitteen alle
ja huusi minkä kurkusta liihti
toisten yrittäessä parhaansa
mukaan pää§tää kaveria pdl-
kiihästä.

Kävimme heti kaikin voi-
min avuksi. Täytyy ihmetellä,
miten paljon lisävoimia ihmi-
nen saa hädän hetkellä! Meitä
oli nimittäin 14 miestä ilman
mitään nostovdlineitä - ei ol-
lut aikaa niiden kanssa värkätä

- 
ja nostettava kappale pai-

noi kolmisen tonnia. Niin se

vain nousi "rukkaspelillä" ja
kaveri, joka tässä vaiheessa
oli menettänyt tajuntansa,
nostettiin kuorma-auton laval-

le. Kuin tilauksesta sattui pai-
kalle kuitenkin Mantsin sai-
rasmajalle matkalla oleva sai-
rasauto, johon potilas siirret-
tiin, ja matka suuntautui takai-
sin Kasakkalahden sairastu-
valle.

Vain osittain jäihin vajon-
neen auton saimme toisten
avulla ylös. Kun jouluaaton il-
ta oli jo kuitenkin ehtinyt var-
sin pitkiille 

- kello oli yli
kymmenen - 

ja auton lava-
kin oli siirkynyt, jätimme ty-
kin osat ym. tavarat paikoil-
leen, merkitsimme avannon ja
jatkoimme matkaamme Tule-
malle majapaikkaamme.

Meille oli jätetty sana, että
joulua vietetään Tuleman
Suojeluskuntatalolla. Saa-
vuimme sinne kello 23, an-
noin lyhyen raportin majuri
Veikko Ukkolalle ja rykmen-
tin komentajalle everstiluut-
nantti Asser Korvenheimol-
/e, minkä jälkeen pääsimme
nauttimaan meille varattua
myöhästynyttä juhla-ateriaa.
Se olikin tavallista komeampi
eivätkä pöydästä puuttuneet
edes "kirkkaat säilykkeet".

Kun jouluaamu alkoi saras-
taa, palattiin nostolaitteiden ja
ehjän auton kanssa yölliselle
onnettomuuspaikalle. Siellä
pystytimme nostolaitteet ja
kuormasimme auton. Tutkies-
samme uppoamispaikkaa ha-
vaitsimme, että veden alla oli
kivi. Ilmeisesti se oli estänyt
jään painumisen jään murs-
kautuessa auton ja kiven vdlis-
sä. Auton äkkiä pysiihtyessä
miehet, tykin joustolaite ym.
tavarat lensivät lavan reunan
läpi jäiille edellä kuvatuin seu-
rauksin.

Kävin paluumatkalla katso-
massa onnettomuuden uhria,
mutta minua ei siinä vaiheessa
laskettu hänen luokseen. Hoi-
taja ilmoitti, että häneltä oli-
vat murtuneet molemmat jalat
ja lantio. Sen jåilkeen en kuul-
lut tuosta kelpo miehestä mi-
tään.

Me sitävastoin olimme jou-
lupäivän iltapuolella Haapa-
niemessä (Habanova) aloit-
taen vdlittömästi asennustyöt.
Jo tapaninpäivän jåilkeisenä
päivänä lähtivät ensimmäiset
152-milliset koelaukaukset yli
Kuuttilahden. tr
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SALLIMUSKO?
Ankara, venäläis-turkkilainen sota oli
päätetty, niin kuin kaikki muutkin so-
dat tavallisesti päätetään, rauhan teol-
la. Voittoisa armeija palasitakasin ko-
timaahansa. Jätettiin kuitenkin pari ar-
meijaosastoa vasta syntyneen Bul-
gaarian tueksi ja turuaksi sen ensim-
mäisille epävarmoille ja horjuville as-
keleille, kunnes itse vaurastuttuaan
voisi omin neuvoinsa astuskella, niin
kuin, sivumennen sanoen, se jo tun-
tuu tekevänkin.

Se alue, jolle armeijaosasto, johon
kuuluin, oli sijoitettu, ulottui Sofiasta
Filipopelin ja Adrianopelin kautta pit-
kin Maritsa-joen juoksua Dedeagat-
schiin asti. Dedeagatsch on pienikau-
punki Maritsa-joen suulla Egejan me-
ren rannalla.

Meidän upseerien aika kului joten-
kin hupaisesti. Rikas etelämaan luon-
to vietteli meidät usein pienissä par-
vissa, *10 miestä kerrallaan, huvi-
ratsastuksille joko läheiseen vuoris-
toon, rautatien asemalle tahi jonkin
pohatan tschiflik'iin (huvila t. maakar-
tano). Näin kuluivat päivät. lltamme
vietimme tavallisesti joko jossain yksi-
tyisasunnossa viheriän pöydän ääres-
sä tahi jossain kahvilassa jonkun va-
rieteejoukon huvittamina. Näitä varie-
teeseuroja ilmestyikin kuin sieniä sa-
teen jälkeen. ltävalta- Unkari, Rumee-
nia ja vieläpä Saksakin tyhjensivät
kaiken taiteilijaromunsa näille kiitolli-
sille markkinoille, joissa kultaa sata-
malla satoi. Ei ole usein sellaista
Mammonan suosiota paremmillakaan
taiteilijoilla.

Eräänä päivänä, Berliinin kongres-
sin aikaan, olimme sellaisella huvirat-
sastusmatkalla Reuf-paschan tschif-
lik'iin, noin I kilom. Filipopelista.
Tschiflikin avara hedelmäpuisto puroi-
neen ja kalalammikoineen tarjosi hel-
teisenä päivänä runsaassa määrässä
viileät ja viruoiftavat varjonsa seu-
rueemme suojaksi. Kaikki olimme erit-
täin hyvällä tuulella ja vietimme ai-

kaamme puistossa aamuruokaa odot-
taessa. Oli kuitenkin yksi joukossam-
me, joka ei oftanut osaa mihinkään
toverien keksimään uuteen ilveeseen,
vaan istui kovin alakuloisen näköise-
nä vesijohdon vieressä. Pian toverit-
kin huomasivat hänen nyreän mieli-
alansa, joku kutsui häntä raastamaan
kirsimarjoja, vaan ei hän tullut;muuan
lauloi hänelle hullunkurisia kupletteja,
joita oli eräs Cafö Byzantiassa esiinu-
vä juutalainen edellisenä iltana laula-
nut ja joilla oli pannut koko yleisön
vatsanväännöksiin naurun paljoudes-
ta, vaan eipä meidän synkeämielinen
toverimme edes yetänyt suutaan hy-
myyn. Yrittipä vielä eräs leikkisä tykki-
väen luutnantti saada häntä parem-
malle tuulelle, asettuen naurettavan

juhlallisena hänen eteensä, lausuen
Vähänvenäjän m u rteella eräästä kan-
salaulusta seuraavan palan: Mitä su-
ret nuori kasakka? vuotaako veneesi?
veikö sudet hurttakoirasi? ontuuko so-
taoriisi? vai saitko kullaltasi rukkaset?

- Nyt nosti vänrikki M., se oli hänen
nimensä, surulliset tummat silmänsä
ja ikäänkuin nuhdellen katseli tove-
riensa leikillis-ivallisia kasvoja. Hetki-

sen ääneti oltuaan sanoi hän katko-
naisella, käheällä äänellä: Pian kuo-
len! - Ei hän sen enempää puhunut,
vaan vaipui vähitellen entiseen hor-
rostilaansa. Ensin toverit kovin ällistyi-
vät hänen kolkosta lauseestaan, vaan
ei kauvankaan kestänyt ennen kuin
purskahtivat raikkaaseen nauruun,
luullen kaikkea M:n ilveilyksi, sillä hän
oli tunnettu "koomikko" toverien kes-
ken.

Söim m e aam iaisem m e, pal asim me
kaupunkiin ja erotessamme päätimme
iltasella kokoontua tavallisessa ko-
ko u s pai kass am m e Cafö Byzantiass a.

lltasella olivatkin kahvilan salit ja vii-
niköynnöksillä peitetty pihamaa tun-
gokseen asti täynnä. Oli tullut paljon
uteliaita kaupunkilaisiakin, sillä päiväl-
lä oli levinnyt huhu kaupungissa, että
Rhodopin vuoristossa on Schipkasta
palanneet Suleiman paschan armei-
jan jäännökset baschibozukien ja ar-
nautien kanssa yhdistyneet ja nosta-
neet kapinan. Eri ryhmissä keskustel-
tiin asiasta ja lausuftiin eri mielipiteitä.
Meidän pöytämme ympäristössä voi
hyvin huomata tyytymättömyyden.
Katkonaisia lauseita, sellaisia kuin:
kuriat konnat! vähänkö on vielä verta
vuotanut, vieköön heidät Belsebub,
kuului miesten huulilta ja parroittuneet
päivän paahtamat kasvot näyttivät uh-
kaavilta kuin nouseva ukonilma. Vän-
rikki M. oli kalpeampitavallista ja aa-
mullinen synkkä mieliala tuntui vielä-
kin hänessä vallitsevan.

Odotimme yleisön lemmikin, paksu-
säärisen neiti Constancen esiintymis-
tä näyttämölle, kun pihamaalle ilmes-
tyi rykmentin kanslian lähetti, kirjepa-
ketti kädessä. Jonkun aikaa hänen
katseensa harhailivat yleisön yli, kun
hän äkkiä huomattuaan M:n astuikun-
nioitusta tehden suoraan hänen
eteensä, ojentaen hänelle paketin.

M:n kädet vapisivat huomaftavasti
repiessään sanalla "Sekretno" (salai-
sesti) varustettua kirjeenkuorta. Pikai-
sesti hän sen silmäsi lävitse. En voi
kyllin elävästi kuvata sitä vaikutusta,
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aa
minkä teki tämän kirjeen lukeminen
koko M:n olentoon. Hänen kasvonsa
juonteissa kuvastui mitä suurin sisälli-
nen tuska, suuret hikikarpalot vierivät
pikin hänen kalpeaa otsaansa ja ti-
pahtelivat takin rintapielille tuuheiden
kulmakaruojen päistä, mustat viiksen-
sä värähtelivät niin kummallisesti
h u u lte n tuskal I is ista vään nähd yks istä.
En voinut olla häntä puhuttelematta,
kysyin syytä hänen rauhattom u uteen-
sa. Vastaukseksi ojensi hän minulle
saamansa kirjeen. Siinä oli hänelle
määräys lähteä tutkimusretkelle Rho-
dopin vuoristoon Teken deruischi-
luostarin ympäristöön. Huhun mukaan
oli tämä paikka vasta nostetun kapi-
nan keskipiste. - Näethän eftä minut
lähetetään suoraan elävältä poltetta-
vaksi, sanoi hän, olen kyllä tämän päi-
vää tuntenut, että tämä on minun vii-
meinen. Mitä ovat nuo sata kasakkaa,
jotka saan mukaani? Jotkut niistä
pääsevät arnautien kynsistä ja voivat
ainoastaan olla ennenaikaisen sur-
kean loppuni todistajina. - Voi äiti-
raukkani - voi minun ihana Tanjani

- jääkää hyvästi!
Hän oli kovin epätoivoisen näköi-

nen, ankarat vilunpuuskat näyttivät tä-

risyttävän koko ruumistaan.
Kovin kävi hän säälikseni. Päätin

auttaa häntä mahdollisuuden mu-
kaan. Pyysin häntä lähtemään kotiin-
sa. Hän lähtikin mielellään. Saateftua-
ni hänet portilleen lupasin pian tulla
takaisin käytyäni hiukan asioillani.
Menin suorastaan rykmentin päällikön
luo ja pyrin M:n sijasta päästä tutkinto-
retkelle. Eversti ensin naurahti luullen
kunnianhimon minussa vallitsevan ja
aikoi antaa epäävän vastauksen.
Vaan kun kerroin hänelle koko päivän
tapaukset, niin hän myönsi, sanoen
lopuksi: - Enpä olisi uskonut tuota
M:stä. Hän, joka Plevnassa avosilmin
katseli vihollista - Balkanin ja Marit-
san yli mentäessä oli etupäässä -tuo aina leikillinen M.... Hänkö nyt
kuolemaa pelkää? - kummallista.
Näin lopetti puheensa tuo hyväsydä-
minen, vaikka tylyltä vivahtava ukko.

Seuraavana aamuna ennen aurin-
gon nousua kuulin kasakkain hevos-
ten jalkain kopinan kadulta. Kiiruhdin
ratsuni satuloimista ja lähdin kasakoi-
ta teruehtimään, joiden kanssa tutkin-
toretki oli tehtävä. M. oli tullut hyvästi
jättämään. Hän näytti olevan ikään
kuin häpeissään, vaan oli hän kuiten-
kin paljon levollisemman näköinen,
vaikka tavallisesti iloiset kasvonsa nyt
olivat surullisen ja haaveksivaisen nä-
köiset. Hän näytti minulle kahta nai-
sen valokuvaa; toinen oli aruoisan nä-
köinen myssypää matroona, toinen

nuori kiharatukkainen tummasilmäi-
nen, venäläiseen kansallispukuun
puettu nuori fftö. Äitini ja morsiameni,
esitti hän heitä, näiden tähden oli sy-
dämeni särkyä, sanoi hän, kun eilen
luulin ajettavan suoraan surman suu-
hun. Kiitos veli työstäsi. Onnea mat-
kalle! Siihen jäi hän seisomaan, mi-
nun lähdettyäni kasakoineni.

Tutkintoretken suoritin onnellisesti.
Olin paluumatkalla seuraavana päivä-
nä, ajaen kasakoiden eturivissä. Ka-
sakat lauloivat pitkäveteistä kaipaus-
virttään Donin aroille jääneille sydän-
käpysilleen.

Tulimme kaupungin reunassa ole-
van hautausmaan kohdalle. Sen por-
tilla olevan rukoushuoneen ympärillä
seisoi sotilaita avopäin. Akkunoiden
läpi loisti vahakynttilöiden kirkas valo.

- Kasakoiden laulu taukosi itsestään.
Katsoessani sotilaita likempää tunsin
heidät oman rykmenttini upseereiksi.
Hämmästyneenä kysyin eräältä:

- Mitä tämä merkitsee?_ Saatamme M:iä haurqan, sanoi
hän. Eilen aamuna lähdettyäsiM. me-
ni suoraan kuormastoon hevostansa
katsomaan, ja sinne mentyään häntä
potkaisi eräs hevonen, jonka taitse
hän sattui kulkemaan, sydänalaan, ja
hänet kanneftiin kuolleena asuntoon-
sa.

Kummalliset ajatukset kiertelivät
päässäni, saatuani tiedon tästä ta-
pauksesta. Olikohan tuo sallimus? a

Persoonallisuuksia
Sinisen Prikaatin

Vallilan Pataljoonan
komentajana oli päät-
täväinen ja kovaottei-
nen majuri S. O.
Lindgren, joka ei pi-
tänyt siitä, että mo-
nilla joukko-osastoil-
la jo oli oma hiha-
merkki, mutta hänen
pataljoonallaan ei.
Niinpä hän ottikin
prikaatin huoltopääl-
likön puhutteluun
seuraavaan tapaan:

- On se kumma,
että kun olin Helsin-
gissä lomalla, tunsin
omat mieheni siitä,
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että niillä oli risaiset
housut. Onko tarkoi-
tus, että tämä on mei-
dän erikoistunnuk-
semme?

Housuja tuli eikä
hihamerkin ilmesty-
minenkään viipynyt
pitkään.

Paavo Pylkkänen,
Ummeljoki

ONNEEN
LUOTTAEN
Aarne Viljo Hirva toimi
1942 Karjalan kannak-
sella Rajajääkäripatal-
joona 2:n komentajana.
Asemasotavaiheessa
sattui, että pataljoonan
komentopaikalla oli

vietetty pientä juhlaa ja
komentaja oli vielä juh-
latunnelmissa L0.Divi-
sioonan komentajan
kenraalimajuri Jussi
Sihvon saapuessa tar-
kastamaan pataljoo-
naa.

Kenraali huomasi ti-
lanteen ja piti tahallaan
komentajaa tiukalla ky-
sellen häneltä yksityis-
kohdittain ensin patal-
joonan oman ja sitten
vastassa olevan viholli-
sen ryhmityksen.
Eräässä kohdassa Hir-
van oli tunnustettava,
ettei hän tiennyt, mitä
voimia vihollisella oli
kyseisellä alueella. Syn-
tyi seuraava keskuste-
lu:

No, everstiluut-

nantti - mitäs silloin
pitäisi tehdä?

- Pitäisi ottaa selvää
asiasta, herra kenraali.

- Ja millähän taval-
la?

- Esimerkiksi lähet-
tämällä sinne tieduste-
lupartio, herra kenraa-
ti.

- Millainen partio?
Kuka johtajaksi?

Upseeripartio ja
minä itse johtajaksi,
herra kenraali! hihkaisi
keskusteluun työlästy-
hyt Hirva.

- Mutta tehän tai-
datte olla humalassa,
totesi kenraali.

Mu-mutta shitä-
hän kun ei ryssä huo-
maa! todisti Hirva.

Olli Kaakinen, Helsinki



JOULUKIRJOJA
ALBATROSSBIS.
TA JA KOL.
HOVENEISTA
BLENHEIMEIHIN
Joppe Karhunen: Pommi-is-
kuja itään, Otava, Keuruu
1978, 384 sivua.
Tunnettu lentäjäritari kertoo
tämänvuotisessa sotakir jas-
saan rentoon ja mukaansatem-
paavaan tyyliinsä ilmavoi-
miemme synnystä, itsenäisen
Suomen ensimmäisistä lentä-
jistä, vapaussodan lentopuu-
hista ja vähitellen orastavan
pommituslennoston toimin-
noista. Kehitys saavuttaa kan-
sainvälisen tason 1930-luvul-
la, kun Blenheim-koneiden
hankinnat saadaan käyntiin.
Tämä aikaansa edellä oleva
konetyyppi. joka aluksi päi-
hitti jopa sen ajan hävittäjät
niin lakikorkeuden kuin no-
peudenkin suhteen. tarjosi
mahdollisuudet tehokkaaseen
tiedusteluun jopa rauhankin
aikana ja sodan puhjettua tie-
tenkin myös tarkkaan pommi-
tustoimintaan.

Kirja perustuu entiseen ta-
paan lukuisien lentäjien haas-
tatteluihin, mikä tekee kerron-
nan eläväksi. Noin puolet si-
vumäärästä on rauhan ajan
toimintojen ja puolet talviso-
dan kuvausta. Runoineen
kaikkineen se antaa jälleen
tuntuman pienen maan lentä-
jien kiehtoviin ja jännittäviin
vaiheisiin. E.

SOTAKIRJOJEN
UUSIA
PAINOKSIA
Pentti H. Tikkanen: Sissi-
prikaatin tuho, Karisto, Hä-

meenlinna 1978, kolmas pai-
nos, 2A sivua, piirroksia ja
valokuvia.
Kir jassa' kerrotaan' puol idoku-
mentin tapaan ns. Pieningän
Sissiprikaatin taistelusta ja tu-
hosta suurilla erämaa-alueilla
vuoden 1942 kesiillä. Tästä
kiinnostavasta kirjasta on jul-
kaistu katkelmia lehtemme
vuoden 1977 elokuun nume-
rossa artikkel issa "Laupeuden
tuolla puolen". Lukemisen ar-
voista korpisodan kuvausta. J.

Uula Aapa: Tiedusteluretki
Nivastroin voimalaitokselle,
Otava, Keuruu 1978,174 si-
vua, kahdeksan karttapiir-
rosta.
Kirja on vuonna 1959 ilmesty-
neen "Partio pulassa" -teok-
sen täydennetty ja korjattu
painos. Se kertoo tositapahtu-
miin pohjautuen vaikeasta
partioretkestä Lapin ja Muur-
manskin alueen erämaissa sis-
sikirjailijan tuttuun tyyliin.
Kir jan kuvaukset partioiden
taisteluista on esitetty selvästi
ja havainnollistettu piirroksin,
joten sitä voitaisiin käynää
vaikkapa oppikirjana. Kuvaus
sotakoira Jerin puuhista on
kiinnostavaa ammattimiehen
t1'ötä. Sopiva kirja vaikkapa
nuorison käsiin. J.

Onni Palaste: Minä, desant-
ti, Karisto, Hämeenlinna
1978, 294 sivua.
Romaani kertoo suomalaisesta
sotilaasta. joka joutui haavoit-
tuneena vangiksi ja lopulta an-
tautui vihollisen palvelukseen
ryhtyen desantiksi. Hänet pu-
dotetaan kotiseudulleen tuho-
laistehtävään, jolloin mies ti-
laisuuden tullen kävelee koti-
mökilleen ja ilmoittautuu lo-
pulta viranomaisille päätyen

tietenkin vankilaan, josta rau-
hansopimus vapauttaa hänet
kuten muutkin puolta vaihta-
neet.

SUOMEN
LUONNON
YLISTYSTÄ

J.

Pentti H. Tikkanen: Jän-
gänpolkijat, Karisto, Hä-
meenlinna 1978, 231 sivua,
valokuvia.
Tikkanen on tänä vuonna ollut
varsin tuottelias. Nyt ilmesty-
nyt eräkirja on hänen parasta
antiaan - se todella tuoksuu
Lapin jängälle, tervastulille,
ruudille ja ahman verelle. Kir-
jailija on tallentanut paitsi
omia kokemuksiaan myös ra-
jan vartioiden ja Lapin jääkä-
rien partiokämpillä ja laavuil-
la kerrottuja tarinoita ahmois-
ta, karhuista, susista ja muista
yhä harvinaisemmiksi käyvis-
tä luonnon eläjistä sekä luon-
non keskellä elävän ihmisen
tasapäisestä kamppailusta nii-
den kanssa. Jämerän miehinen
kirja Lapin luonnon ihailijoil-
le ja muillekin metsissä ja jän-
gällä viihtyville. J.

Raimo Ylinen: Kun pitkäsii-
ma lyheni, Karisto, Hä-
meenlinna 197E, 209 sivua.
Tämä eräkirja kertoo tavalli-
sen metsä- ja kalamiehen puu-
hista ja tunnelmista kotoisem-
milla maisemilla, tosin Lapis-
sa ja Norjan puolellakin pis-
täytyen. Sen kerronta on lep-
poisaa luonnon ilmiöiden ja
erämaan rauhan kuvausta sel-
laisena kuin tavallinen kesä-
mökkiläinenkin nämä asiat
parhaimmillaan näkee. Muka-
vaa ja rauhoittavaa lukemista.

J.

Veikko Rissanen: Homenok-
ka, Otava, Keuruu 1978,
128 sivua, runsaasti valoku-
via.
Tunnettu eräkirjailija on tällä
kertaa keskittynyt kanalintu-
jen kuninkaaseen. metsoon. ja
esittää metsästys juttujen ohel-
la monenlaisia havaintoja tuon
komean linnun elämästä ja
olemisesta kantaen erityistä
huolta metsokannan katoami-
sesta. Mitähän jos koko lintu
rauhoitettais iin vaikkapa kym-
meneksi vuodeksi? J. jiksi.

KORSUHUUMO.
RIN TYYLIIN
Aake Jermo: Nitrodiskon
parhaat, kuvittaja Hannu
Marttinen, Otava, Keuruu
1978, llE sivua, runsaasti
piirroksia.
Nimensä mukaisestl kirja si-
sältää Apu-lehden Nitrodisko-
osaston juttuja täydennettynä
muulla rohkeanpuoleisella ta-
rinalla. Sitä voisi ehkä luon-
nehtia vanhalla Veli Giovan-
nin jutulla kirjailijasta, joka
ki'säisi tuttavaltaan, mitä tämä
piti hänen uudesta novellikir-
jastaan.

- Se on kuin Esplanadi,
vastasi toinen.

- Kuinka niin?!

- No kun siinä tapaa kaik-
ki vanhat tutut...

Tätä juttua ei kirjassa ole.
Sensijaan siinä on seuraava
juttu, joka sekin sopisi vaikka
koko kirjan motoksi.

"Ennen vanhaan oli asioita,
joista ei saanut puhua.

Nykyään ei juuri muusta
puhutakaan." J.

KURITONTA
KERTOMAA
Ilkka Pitkänen: Kenraali
kulkee keskellä, Otava,
Keuruu 1978, 255 sivua.
Kirja kertoo sujuvasti ja ko-
rostetun realistisesti Salpaus-
selän Ilmatorjuntapatteriston
B-miesten ankeasta arkipäi-
västä - ilmeisesti kirjoittajan
omien kokemusten pohjalta.
Kuvattuun ryhmään kuuluu
yksi nuorisorikollinen, pari
vähälahjaista ja pari muuten
vain vetämätöntä ja halutonta
varusmiestä, jotka useassa ta-
pauksessa erilaisia sairauksia
teeskentelemällä ovat onnistu-
neet pääsemään eroon koulu-
tuksesta ja lähes nimelliseen
työhön ns. komennuspaikoille
lämmittämään uuneja ja kään-
telemään käytenyjä kirjekuo-
ria. Harrastuksina ovat säily-
neet tekosairauksien konst-
ruointi, suosituimpana ehkä
hulluksi heittäytyminen, ja es-
toton juopottelu. 

- Eipä käy
kateeksi niiden kouluttajien
asema, joiden pitäisi Suomen
lakien mukaan kasvattaa nä-
mäkin veikot maanpuolusta-

E.
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aanviljelysneuvos I
Riikonen Imatralta kirjoittaa
ja kertoo. että Imatran Reser-
viupseerikerhon majan seinus-
talla Ruokolahden Halonie-
messä on saanut viimeisen tu-
liasemansa merkillinen ase,
pieni 3" laivatykki. joka alun
perin oli japanilainen vuori-
ty'kki m/98. Valkoiset valtasi-
vat tykin vapaussodassa Ve-
näjän Saimaan laivasto-osas-
tolta. Vuonna 1938 silloinen
2.Divisioonan komentaja ken-
raalimajuri W. Hiigglund lah-
joitti sen Vuoksenniskan suo-
jeluskunnalle vapaussodan
20-vuotismuistona. Tykille ei
aluksi keksitty sopivaa paik-
kaa ja sitä säilytettiin Immo-
lan kartanossa. Kun Imatran
Reserviupseerikerho vuonna
1955 sai omistukseensa Halo-
niemen majan. löytyi tykille
majan edestä sen arvon mu-
kainen paikka. jossa se nyt
seisoo putki Saimaalle suun-
nattuna.

uuan lukijamme soitti
ja kertoi. että hänen kotipaik-
kakunnallaan eleli pienten
eläkkeiden varassa kehnossa
mökkitönössään sairas rinta-
mamies. joka keräili metsästä
märkiä oksia polttopuiksi ka-
minaansa - puiden ostoon ei-
vät pennoset riittäneet. Kerto-
ja vei miehen puoliväkisin so-
siaalitoimistoon, johon vete-
raani tähän mennessä ei ollut
halunnut turvautua. Sosiaali-
toimiston virkailijana oli nuori
pitkätukkainen ja -partainen
veikko. joka otti avun tarvitsi-
jan vastaan sanoen:

- Jopas on sankarikin läh-
ten)'t ker juulle I

Ei tällaista sentään tarvitse
sietää - Suomessakaan. Tör-
keästi käyttäytyvän virkamie-

hen kanssa ei myöskään pidä
11 ht1 ä riitelemään. vaan on
paras heti kävellä sosiaalitoi-
miston johtajan puheille. Ellei
asia ala nopeasti selvitä on jat-
kettar a matkaa kunnan- tai
kaupun-ein johtajan luo. joka
on virkamiesten esimies, tai
kunnallis- tai kaupunginval-
tuuston puheenjohta jan luo,
joka on kunnanjohta jan esi-
mies. Ellei asiasta muutamaan
viikkoon kuulu mitään on syy-
tä kirjoinaa kirje vaikkapa oi-
keuskanslerille. osoite Valtio-
neuvoston kanslia. Aleksante-
rinkatu 3 D. 00170 Helsinki
17. 

- 
Sosiaalitoimistoihin on

kyllä jonottamassa työttömiä
maistereita - lyhempipartai-
siakin.

T",*,,r*..i. kerrotaan
usein. kuinka lehdet kiertävät
kllillä ja kaupungeissa talosta
taloon ja kuluvat jopa kymme-
nien lukijoiden käsissä. Tämä
on tietenkin mukavaa kuulta-
vaa.

Asialla on kuitenkin toinen-
kin puoli: meille soitetaan ja
kir joitetaan jatkuvasti pyydel-
len vanhoja numeroita ja vuo-
sikertoja. jotka ovat ajan myö-
tä nousseet arvoon arvaamat-
Iomaan. Toimituksella ei niitä
kuitenkaan valitettavasti ole.
Sotiemme historiaa arvosta-
van lukijan kannattaa siis har-
kita. eikö sittenkin olisi edul-
lisempaa tilata oma lehti ja
säilyttää se kodin kirjastossa

varsinaista tieteellistä histo-
riankir joitusta elävöittävänä
I ukemistona. Joululahjaksikin
lehden ehtii vielä tilata 

-
"'aikkapa 

vanhalle aseveljelle.

Vr,"n *.rL,," Loimaarra r
kertoo istumasodan aikana 2
rintamalla näpertäneensä puu-
veistoksia. .iotka sittemmin
ovat kiinnostaneet ihmisiä
aina ulkomaita myöten. Mo-
lemmat veistokset ovat puna-
honkaa. ensimmäinen esittää
mottiralkoita ja roinen sotapo-
jan odotusta lomalle rintamal-
ta. 

- 
Kiitoksetl

/:
.

N,,,. Niiles vehmaalta
tää Toivo Ahtimon lehtemme
syy'skuun numerossa esittä-
mää a jatusta ääninauho jen
valmistamisesta rintamamies-
ten muisteluista hyvänä ja ker-
too. että hänen kotipitäjässään
on jo tallennettu miesten ker-
tomuksia kotiseutuyhdistyk-
sen arkistoon. Idea on hyvä ja
varmasti muuallakin toteutta-
miskelpoinen.

itten on taas tullut aika
kiittää kaikkia avustajia, luki-
j«rita ja muita lehtemme ystä-
viä kuluneesta vuodesta 

-
1'hteistyö on ainakin toimituk-
sen näkökulmasta sujunut mu-
kavasti.

Toivotamme siis vain kaik-
kea h1'vää eteenkinpäin - 

en-
nen muuta rauhallisia joulun-
pyhiä ja entistä parempaa al-
kavaa vuotta.

Lukemisiin ensi vuonna! E.

I *q
ts....*

Maanvilielysneuvos l. Riikonen (vas.) 1a lmatran reserviupseerikerhon
puheenjohtaja P. Turunen laivatykin äärellä kerhon majalla
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