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KUNNON MIES
Valtiollisen poliisin mies

oli määrätty DDR:ssä etsimään "vastavallankumouksellisia". Berliiniläisessä oluttuvassa hän
hakeutui mielestään epäilyttävältä näyttävän herrasmiehen seuraan ja tiedusteli tältä, mitä mieltä
hän oli Walter Ulbrichtista.
Herrasmies kohoni

upseeri

Ranskan Jos oli viisas ja puosuurlähettilään
lueen jäsen, ei voiFrancois-Poncet'n
nut olla rehellinen.
varpaille, kumarsi Jos oli rehellinen ja
ja sanoi:
puolueen jdsen, ei
hänen takanaan seiSallitteko, että voinut olla viisas.
o
ei
esittäydyn:
Stankansa.
Joka
soo
seiso hänen taka- dartenfiihrer
naan, joutuu istu- Mayer.
maan. Kaikilta nySe on kyllä se- mutta tuskin
pitään pennit pois. litys,
Ulos ei päise muuta mikään anteeksikuin henkensä kau- pyyntö, huomautti
ranskalainen sävyinalla.
sdsti.

KOLMAS VALTA.
KUNTA on kuin
raitiovaunu: edessä
on Fiihrer (johtaja,
myös kuljettaja),

'c

VALOKUVAUSTA ANKARAT
Maailman pätevim- pÄrnvvYSvAAmän valokuvausla- TIMUKSET
boratorion muodos- Kunnon kansalaisen
Å
tavat Mussolini, piti eräiissä yksiHitler ja Goebbels. puoluemaassa olla
\
ja
Kuinka niin? rehellinen, viisas
Hermann
- Mussolini ke- puolueen jiisen. Valtakunnanmarsalkka
Göring oli rehevä persoonallisuus
- Hitler kopioi Pian kuitenkin tohittää,
ja Gaebbels suuren- dettiin, ettei kukaan
voinut
äyttää SYYSSILAKKAA
taa. O
Hampurilainen kalakauppias huuteli kojussaan:
Ostakaa silakoita,

sormen huulilleen, vilkaisi ympdrilleen ja pyysi merkein valtiollisen

poliisin miestä

mann Göring!

seuraa-

maan. Näin kuljettiin pitkin katuja herrasmiehen
vilkuillessa koko ajan
ympärilleen ja ilmeisesti
etsiessä turvallista paikkaa.
Lopulta tultiin autioon
puistoon. Herrasmies vilkaisi vielä kerran joka
suuntaan. Todettuaan,
ettei ketään ollut kuulomatkan päässä, hän kuiskasi poliisimiehen korvaan:
Minusta hän on
kunnon mies.

o

- lihavia kuin Heryhtä

Gestapomies sattui
kuulemaan vitsin ja kaIakaupias sai lusia vuoden keskitysleirissä.
Seuraavana syksynä

hän kuitenkin oli

taas

vanhassa kojussaan ja
huuteli entiseen tapaan-

§ai

Ostakaa silakoita,

- lihavia kuin...
yhä
TAPANSA

enemmän kuin kakKULLAKIN
si asetetuista YaatiVastaanotolla Sak- muksista:
san valtakunnan- Jos oli viisas ja rekansliassa astui hellinen, ei voinut
muuan korkea SS- olla puolueen jtisen.

Akkiä kauppias huo-

maa saman

Gestapomiehen, mutta ei häkelly, vaan jatkaa lausettaan:

...yhtii lihavia kuin
viime vuonnakin.
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Kuku

tekee jutkoru?

Matti Tapion historialli- Juhannuksen 1944 Ry- miseen?
nen ja historiaan jäävä ti-Ribbentrop -sopi- Asekötkentäjuttu, jota
dokumentti "Sodan ja mus. Pelastiko se maan nykyinen sukupolvi ei
rauhan miehet" katkesi ehdottomalta antautumi- lainkaan tunne, vaan kukesken: sarjan päätösvaiheessa maa ei ollut vielä
selvinnyt sodasta ja rau-

hanteon jiilkeenkin oli

kyettävä laukomaan monia vaikeita kriisitilanteita, joiden usein varsin
dramaattiset vaiheet kaipaisivat rehellistä tarkastelua ja valaistusta. Tåillaisia asiakokonaisuuksia
ovat ainakin seuraavat:

Rauhanoppositio. Olivatko sen edustajat sankareita ja "vastarintamiehiä" vaiko maan laillisen
hallituksen työtä häiritseviä diletantteja?

selta?

Völirauha ja sen synty-

vai.heet.

Valvontakomissio ja sen
toiminta.
S ota s aks alais ia vas taan,
joka oli kurinalaisen ja
tehokkaan armeijamme
viimeinen voimannäyte
oloissa, joissa vastaavassa asemassa olevat valtiot romahtivat.
S otas y ylliso ike ude nköy nri. Onko vielä ihmisiä,
jotka pitävät siinä tuomittuja todella syyllisinä
muuhunkin kuin voittoisan diktaattorin uhmaa-

vittelee siinä mukana olleiden olleen rikollisia tai
ainakin tavoitelleen
omaa eruaan.

"Vaaran vuodet", Leino-lakot ja niihin liittyvät
tapahtumat. Miksi Suomen tie ei ollut T§ekkoslovakian tie?
Näistä historiallisista
tapahtumista on kulunut
yli miespolven ikä, joten
niitä pitäisi voida käsitellä ennakkoluulottomasti
oikean tiedon jakamiseksi luulojen sijaan.
Kuka uskaltaa ottaa
suururakan?
tr
147

EERO ERÄSAARI

Euersti

ABMAS KEMPPI Ia
Uiipurin
tragedia
O Heinäkuussa
Tyrjässä

1941

JR 7 hyökkäsi

ja loi pohjan tämän

rykmentin koko sodan ajan
jatkuneelle maineelle joukkona, joka

ei vähistä säikähtänyt.

O

Vasta muodostettu 20.Prikaati
joutui Viipurissa vaikeaan paikkaan.

Jostakin kuului huuto "Pataljoona
vetäytyy".
O Se laukaisi primitiivireaktion,
pakokauhun, joka ei enää ollut
hallittavissa.
Taipaleen puolustalra tarstelun paattyessa, everstr Kemprn taKana
maiuri V. Kilpeläinen

JATKOA ED. N:OSTA

vÄrrR,AuHA JA
UUSI SOTA
Everstiksi ylennettynä Armas
Kemppi sai johtoonsa Savon-

148

linnan ympäristöön sijoitetun
T.Prikaatin.

Hengähdystauko

kesken

toisen maailmansodan käytettiin hyväksi varustamalla ja

teissa. Harjoituksiin

tävästi. Rajaseudun korpivaruskunnissa Punkaharjun-

kovia anrpumatarvikkeita
muun nluassa tulen kuvaukseen käy tcttiin usein kovia

pa-

Savonlinnan seuduilla oli hyvä kouluttaa miehiä mahdolli-

himman varalle. Palvelusaika

simman todellisissa olosuh-

kouluttamalla joukkoja

oli

oli kaksi vuotta, välineitä ja
materiaalia oli kerrankin riit-

käy-

tettävissä lähes rajattomasti

varsikäsikranaatteja !
Uuden s«rdan syttyessä oli-

\

at

varusmiesrykmentit val-

miit koviin koetuksiin: johto
ja «rsa miehistöstä oli talvisodan kokenutta väkeä, loput
pätevän koulutuksen saanutta
parhaassa iässä olevaa soturipolvea.
Li ikekannallepanossa

T.Prikaatista muodostettiin

Jalkaväkirykmentti 7. jonka
Kemppi sai komentoonsa. Se
liitettiin eversti Aarne Blickin

2.Divisioonaan. Näin olivat
Taipaleen taistelijat jälleen
yhdessä

t1;l5sn56 tuntien ja

toisiinsa -Iuottaen.

hollisvoimien' Iyöminen uu-

della rajalla Tyrjän

kylän

alueella.

}n;

461 ja Kempin JR 7. Monien
vastahyökkäysten ja kiivaan
torjuntataistelun avulla venä-

Iäiset pitivät puoliaan aina
4.8. aamuun saakka ja osan

f"{ä

se

säilytli kotiuttamiseensa saakka.

Rykmentin hyökkäys alkoi
31.7.41 kello 12.30. Vihollinen teki sitkeää vastarintaa ja
taistelusta muodostui odotettua pitempi ja verisempi. Lopulta oli vastakkain kaksi rykmenttiä, vihollisen vajaa JR

heistä onnistui päästä vetäyty-

ilil

Rykmentin nimen, jonka

Parisen päivää levättyään
jatkoi rykmentti etenemistään.
Se taisteli jälleen itselleen tien
auki ja onnistui löytämään vihollisen ryhmityksestä aukon,
jonka kautta se 7./8.8. yöllä
sankassa sumussa soluttautui
Jaakkiman asemalle ja edelleen Lahdenpohjaan vallaten
sen.

2.D:n riveissä rykmentti
jatkoi Kannaksen valtausta,
usein sen kärkirykmenttinä

: {&i,
;s_.

toon. Alkoi pitkä asemasota.
Kemppi oli jälleen saavuttanut mainetta lujaotteisena ja
taitavana rykmentin komenta-

jana. Myös asemasotavaiheen
aikana hän toimi säännöllises-

ti

2.D:n komentajan viransi-

jaisena tämän lomien

ja

ko-

mennusten aikana. Hänen
alaisensa JR 7:ssä pitivät lähes selvänä, että Kemppi aikanaan määrättäisiin divisioonan komentajaksi.

JÄRJESTELYJÄ

".

.qi

vanhalle rajalle Kivennavan
Termolaan, jossa asetuttiin
puolustukseen Ohdan maas-

Blick ylennettiin 3.10.41 kenja siirrettiin
seuraavan vuoden alussa Au-

I

raalimajuriksi

nuksen kannakselle

VI AK:n

komentajaksi. 2.D:n komentajaksi tuli talvisodassa Laato-

kan koillispuolella hyvin me-

nestynyt ja nyt kenraalimajuriksi ylennetty H. Hannukse/a, joka kuitenkin kuoli sydänkohtaukseen jo muutamaa

kuukautta myöhemmin.
Seuraava 2.D:n komentaja
tuli vastoin odotuksia kotijou-

koista: tehtävän sai pitkään
Suojeluskuntajärjestön ja
myöhemmin Kotijoukkojen
Monrepoon puistoa, lossa 2O.Prikaatin kevyt patteristo oli asemissa

v

Tarstelujen iälkiä Tyrlassa

Viimeinen komenloparkka, PYP:n talo Vlpurassa Torkkelinkadun la Punaisenlähteentorin kulmassa. Kuva on otettu rauhan aikana

TYRJA JA
LAHDENPOHJA
Heti kärkeen joutui

hyvässä
maineessa oleva JR 7 kovaan
koetukseen: sen tehtävä oli vi-

mään motista. Vihollisen tappiot olivat suuret, mutta omatkin huomattavat.
Molemmat osapuolet olivat

taistelleet hyvin. JR 7 otti itselleen epävirallisen Tyrjän

toimien. Kemppi joutui välillä
toimimaan myös divisioonan

komentajan

viransijaisena

eversti Blickin
samoin

v

komentaessa
iransi jaisena armeija-

kuntaa. Eteneminen päättyi

esikuntapäällikkönä toiminut
kenraalimajuri I. Martola, joka oli talvisodassa vain parisen viikkoa komentanut l.Divisioonaa Karjalan kannakselIa. Tiedämme Martolan myö-

r49

hemmin osoittautuneen kor-

14.6.44. Komentaja itse kii-

kean luokan rintamakomentajaksi.
Martolan ja Kempin yhteistyön edellytykset eivät voineet

ruhti etukäteen

kah-

VIIPURIIN

olla hyvät: Kemppi oli

tutustumaan

tulevaan alueeseen Kiviniemen-Raudun suunnassa.

dessa kovassa sodassa kannuksensa ansainnul suoraviivainen ja kovaotteinen ko-

oli kuitenkin jäl-

Päämajassa

leen harkittu tilannetta uudelleen ja prikaatin tehtävä muuttui vielä kerran: 15.6. saapu-

mentaja. joka tunsi arvonsa ja

lietenkin normaalin ihmisen
tapaan kaipasi myös tunnustusta. Sota oli sekin osaltaan

nut uusi käsky suuntasi sen

koetellut kovissa

ja tehnyt m«'rnet näistä
huippumiehistä eräissä vai-

Kuljetukset sujuivat tungoksessa huonosti ja kestivät
kunkin junan osalta 2-3 vuorokautta. Pommituksetkin häi-

heissa varsin vaikeasti käsitel-

ritsivär niitä tuottaen jonkin

täviksi.
Tilanne laukaistiin siten. että Kemppi sai siirron koulutuksen tarkastajaksi Kotijoukkojen Esikuntaan eli juuri samaan esikuntaan, jonka Mar-

verran tappioita.
Prikaatin pääosat saapuivat

Viipuriin.

paikoissa
taistelleiden komentajien her-

moja

Viimeiset siviilit lähtevät Viipurin Linnankadulta 19.6.44

tola oli jättänyt. Tämäntapai-

ja kovilla

man päivän iltana. Joukkojen
merssiessa kaupunkiin todet-

set siirrot, joiden eräänä tarkoituksena

Viipurin länsipuolisille asemille 19.6. aamulla ja aamupäivällä, viimeiset junat satiin siellä vallitsevan melkoi-

oli myös

sen kaaoksen: asukkaat yrittivät haalia kokoon tavaroitaan
ja saada ne turvaan, taistelusta

pätevien
olleiden komenta-

jien lepuuttaminen, olivat asemasdan vuosina melko taval-

paenneet hiipparit ryöstelivät
kaupunkia 1a juopottelivat,

lisia.

JR 7. Tyrjän Rykmentti.
taisteli myöhemmin myös uuden komentajansa everstiluutnantti A. Ehrnroothin johdolIa mm Siiranmäessä ja Vuosalmella loistavasti
se torjui hyökkäykset silloinkin
kun
muualla repesi.

hurjat huhut kulkivat

suusta

suuhun pääteemana tietenkin
hiippareiden omaksi puolustuksekseen julistama

le

"Ei niil-

kuitenkaan mitään mah-

ca. ..

OIi siinä Syvärin hiljaisesta
kcrrvesta tulleille pojille ihmettelemistä!

20.PRIKAATI
SYNTYY

Torkkelin kiriakauppaa ei ehditty evakuoida 19.6.44

Kotirintamakomennus

ei

Kernpin osalta jäänyt pitkäaikaiseksi: jo vuonna 1943 hän

oli Syvärillä JR 22:n

komen-

tajana. Vuoden lopulla muodostetliin tätä rykmenttiä runkona käyttäen uusi yhtymä,
20.Prikaati, jonka neljänneksi

pataljoonaksi

tuli

Karjalan

kannakselta JR 46:n II Pataljoona. Prikaatin tykistö perustettiin kotialueella täydennyshenkilöstöstä, mm 1926 syn-

tyneistä nuorukaisista. Näin
mu()dosletul Kevyt Patteristo

20 ja Raskas Patteristo 40
määrättiin aluksi koulutukseen vutden 1944 huhtikuun
Ioppuun saakka. koska ne eivät olleet toiminnallisesti valmiita.

Kernpin vuoden 1944 alus150

sit

virallisesti komentoonsa
saama uusi prikaati oli suurimman osan ajasta selustassa

reservinä. Koulutus ei muod()stunut teh«rkkaaksi, koska
miehet olivat enimmältään se-

pohjoispuolelle, josta joukkoja piti siirtää Karjalan kannakselle. Asemat Iuovutettiin salamavauhdilla ja junakuljetuk-

Komentaja ryhmitti joukkonsa nopeasti ja taitavasti
suullisin käskyin yksiköiden
saapumisjärjestyksessä puolustukseen ennalta tarkoin

määrättyyn

puolustusase-

set aloitettiin kiireisinä I 1.6.

maan. joka todettiin pahasti
keskeneräiseksi: taisteluhaudat olivat yleensä vain vajaan

Mutta tilanteet vaihtelivat

metrin syvyisiä eikä korsuja ja

lustan asemien rakennustöissä
ja tiestöä parantelemassa.
Vuorollaan prikaati joutui
osilla voimistaan rintamavas-

noina päivinä nopeasti: jo seuraavana päivänä eli 12.6. saa-

tulipesäkkeitä ollut Iainkaan.

Päämajasta uusi käsky,
jonka mukaan käynnissä oleva

alueilla ei linnoittamista ollut

tuuseen 3.-7.6.44 alkaen.
Rauhallisella rintamalla oli

siirto oli heti keskeytettävä ja

kesä kauneimmillaan.

malla mahdollisella nopeudella Karjalan kannakselle Rau-

Vihollisen,suurhyökkäys
K:rjalan kannaksella alkoi
9.6.44. Sen vaikutukset alkoi-

vat tuntua nopeasti myös
nruilla rintamilla. Niinpä

20.Prikaati määrättiin jo 10.6.
saapuneella Päämajan käskylIä siirtymään nopeasti Maase-

län

kannakselle Karhumäen

pui

prikaati siirrettäväkin suurim-

dun alueelle. missä sen tuli
valmistautua osallistumaan
Kannaksen poikki länteen
suoritettavaan vastahyökkäykseen Viipuria kohti etenevän

vihollisen kylkeen. Tämän tilanteen pohjalta Kemppi antoi
viimeisen päiväkäskynsä

Eräillä

painopistesuunnan

aloitettukaan ja yhteyshaudat
puuttuivat kokonaan. Asemat
olivat kivikossa ja osin eturinteessä. jonne liikenne taistelun aikana oli jokseenkin
mahdotonta.

KYMMENEN
RATKAISEVAA
TUNTIA
Käskyn mukaan piti prikaatin

painama komentaia koII Huolten
menlopaikassaan PYP:n konttorissa 20.6.44

Sitten tapahtui romahdus:
jonkun hermot pettivät viholKello yhdeksän seuduilla iskivät asemiin ensimmäiset vihollisen tykistön tarkat keskitykset. Pommikoneet yhtyivät
Ieikkiin. Panssarivaunuja al-

koi esiintyä yhä

suurempina
ryhmittyminä
s1ä5 etulinjan päällikkö mainitsee
lasketun 89 vaunua.

20.PRIKAATI

Esikunta
14.6.1944

Pitköaikainen sotamme löhestyy ratkaisuvaihettaan. Nöinö pöivinö ja viikkoina ratkaistaan kansamme kohtalo pitkälti tuleviksi ajoiksi. Armeijamme
kuntoon panee Suomen kansa nyt toivonsa. Jos se
osoittaa nyt samaa iskuvalmiutta ja kestävyyttä kuin
Talvisodassa, jos nykyiset miehet rakastavat yhtö
paljon kotiaan, vaimoaan ja lapsiaan kuin silloiset,
on onnellinen tulevaisuus meidän.
Vihollinen on vahva, mutta ei ylivoimainen. Tällö
kertaa meidön ei tarvitse taistella yksi kymmentä vastaan, mutta kaikkensa saa jokainen nytkin yrittöö
saodaksemme sen torjutuksi. Aseveljet! Toverimme
Kannaksella ovat saaneet vastaanottaa ensimmöisen
vyöryn. Kaikkialla eivöt ohuet linjamme ole painetta
kestöneet ja paikoitellen on vihollinen pöössyt murtautumaan niiden löpi. Sitkeiisti ja raivokkaasti taistelevat asekumppalimme kuitenkin jokaisesta metristö ja
luottavat apuumme.
20.Prikaatin
miehet! Emme anna tovereittemme
turhaan odottaa. Emme petä heidön luottamustaan.
Me tulemme ja autamme.
Aseveljet! Tunnussana olkoon: Kodin puolesta!
KEMPPI
puolustuksen olla valmiina
20.6. kello 06.00. Tapahtumien vyöry alkoi kuitenkin jo
aikaisemmin ja muodostui ulkonaisilta puitteiltaan seuraavaksi.

Tulikosketus

etulinjassa

syntyi kello 04.30 ja vihollisen tykistö aloitti häirintäammuntansa kello 06.00. Etulinjan läpi vetäytyi edestä JR
58:n hajanaisia osia ja eri

Ennen puoltapäivää alkoi
kahdella eri suunnalla tunnusteleva hyökkäys, jonka pataljoonat torjuivat. Iltapäivällä
painostus jatkui ja tulitus oli
avomaastossa raivokasta kuIuttaen lyhyessä ajassa valtaosan kokemattoman joukon
patruunoista, jotka alkoivat

Pataljoona vetäytyy,
käsky annettu!
Tilanne on tuttu useimmille
tiukan paikan puolustajille. Se
on yleensäkin hallittavissa
vain erittäin lujin ja täsmäl-

Ieen oikeaan osunein toimen-

pitein. Tällä kertaa eivät etuIinjan johtajien toimet auttaneet ja puolustaja irtautui laa-

jalta alueelta. Pian juoksivat

kokonaiset komppaniat taaksepäin kaikkien käskyjen tavoittamattomissa.

eräin paikoin olla niin vähis-

Prikaatin komentaja sai tie-

sä, että niitä oli tasattava mieheltä toiselle. Heittimistön vähäiset mukana tuodut kranaatit loppuivat k«rkonaan ja ty-

tenkin tiedon tilanteesta vasta

kistö toimi vajaalla teholla
ampumatarvikkeiden puutteen
vuoksi.

RATKAISU
Kello 13.00 alkoi jälleen entistä lujempi hyökkäys panssarivaunujen tukemana. Oma
panssarintorjunta ei kyennyt
pysäyttämään vaunuja niiden
läpäistyä edessä olleen miinoitteen.

joukko-osastojen hiippareita,
joiden kokoamisen ja edelleen
ohjauksen etulinjan komppanianpäälliköt yrittivät järjestää
siten etteivät aseettomina hiippailevat miehet päässeet pe-

lottelemaan prikaatin kokemattomia sotureita. Tykistön
käyttö oli ajoittain keskeytettävä vihollisen seassa tulevien

omien vuoksi.

Vähitellen paine kasvoi.

lisen ollessa vielä asemien
edessä, pakenijan liike tempasi muita mukaansa ja tekoaan
puolustaakseen joku tietenkin
huusi:

Viipurin Kannaksenkatu 20.6.44

muutamien kymmenien ratkaisevien minuuttien kuluttua.
Hän ryhtyi heti kaikkiin mah-

dollisiin toimenpiteisiin

saa-

dakseen tilanteen hallintaansa. Reservipataljcxrnan vastahyökkäys kuitenkin epäonnistui. sen komentaja katosi ja
tilaisuus

oli

menetetty.

Kello 15.50 eversti Kemppi
näki, ettei kaupungin pitäminen enää ollut mahdollista ja

pyysi armeijakunnan komentajalta lupaa saada ryhmittyä
uuteen puolustusasemaan Linnansalmen länsipuolelle Ter-

Viipurin puolustus 20.6.44>

vsnisrnsn-FIisks6 alueelle.
Parikl

mmentä

minuultia

myöhemmin hän pyysi vielä

avuksi tuoretta pataljoonaa.

Heikkojen

viestiyhteyksien
vuoksi ei vastausta saatu.

Nyt oli kaikki kuitenkin jo
Iopussa: Linnansilta oli räjäytettävä kello 16.50 ja prikaatin
viimeiset osat vetäytyivät pian

myös Kivisillan yli.

Tässä

vaiheessa, kello I7.42, lähetti

armeijakunnan esikunta vas-

tauksen Kempin esityksiin:

Viipurin itäreunassa olevasta
puolustuslinjasta

ei

missään

olosuhteissa saa luopua! Tämä

käsky ei enää tavoittanut ketään, koska prikaatia ei siinä

syirrd)

vaiheessa ollut olemassa.
Eversti Kemppi oli jäänyt
yksinään istumaan komento-

paikalleen PYP:n konttoriin.

josta adjutantti tapasi hänet
kello 16.30. Vihollisen panssarivaunut olivat jo talon portilla. Komentaja ilmoitti ensin
aikovansa jäädä Viipuriin.
koska prikaatiakaan ei enää
ole, mutta adjutantti sai lopulta ohjatuksi murtuneen miehen viimeisten joukossa yli
Linnansillan.
Tragedian viimeistä edellinen näytös oli päättynyt.

MUKANA
OLLEEN
KERTOMUS

ka laskettiin norrnaaliin tapaan. Kukaan ei kuitenkaan
uskonut. että vielä ainakaan
viikkoon jouduttaisiin mihinkään tekemisiin lihollisen
kanssa.

Aamulla kello 04.00 annet-

l

rr

rr sääsanor rta. Sc r altan sa-

väy'tti, koska

sääsanoma

yleensä tiesi tulitoiminnan alkua.

Ensimmäinen tulikomenkr

tuli kello 06.00.

Aloimme
ampua käskettyä sulkumaalia,

t()o:

"Patteristomme purettiin
19.6. noin kello 20.00. Asemiin ajettiin kiireesti Monre-

seassa.

Jonkin ajan kuluttua ilmoit-

ti Ristimäen

hautausmaan

alueella oler a tulenjohtaja. ertä etulinjan edessä

oli viitisen-

lunut. r'aikka se oli monta kertaa luvattu järjestää. Lopulta
varastolle lähetettiin konepis-

pos'n puistoon. Miehet sijoittuivat asumaan Pikiruukin taloihin, joissa vuoteet olivat

toolein varustettu tulenjohto-

ja ruoat pöydillä

rl hmä ohjeenaan käsky tu«da
kranaatit vaikka väkisin. Nyt
niitä alettiin saada.

asukkaiden lähdettyä. Innokkaimmat hakivat vehnämyllyltä jauhoja ja paistoivat räiskäleitä. Viinakaupan rauniotkin löydettiin ja osa porukasta
pääsi viinan makuun.
Illalla kello 22.00 annettiin
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vihollisen

tulipeitteenä huolimatta siitä.
että alueella ilmeisesti oli vielä omiakin. Maaliin käytettiin
kaikki 51 räriltä mukana tuodut ampumatarvikkeet.
Ammustä1'dennystä ei kuu-

missa toiminut tykkimies ker-

pattereille yleisen käytännön
mukaan noin sata maalia. jot-

SEIS-kt>

mennon. koska omia oli vielä

kymmentä panssarivaunua.
Tätä rlhnrittrmää ammuttiin

Kevyt Patteristo 20:n tuliase-

valmiina

nlullil salr)lnrc hclr

Noin kello 16.00 prikaatin
tykistökomentaja everstiluutnantti P. Arra saapui tuliase-

miin ja antoi käskyn. jonka
PYP:n talo Punaisenlähteentorin reunassa, Kempin komentopaikka, taistelun jaloissa sa-u,o

pääsisältö muistamani mukaan oli suunnilleen seuraava:
'Koska omaa jalkaväkeä ei

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

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 17 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykutut 5,50/1 kpl,7,N/2

kpl.)

Viipurista vetäytyviä ioukkoia Tuorniokirkon kohdalla 20.6.44 kello 15.0O

enää ilmeisesti ole edessä, ei

tamani mukaan patteristoup-

tykistö voi jatkaa normaalia
tulitoimintaa. Patteristo jalkautetaan ja siirretään Kivisillan länsipuolelle puolustukseen taistelemaan jalkaväen

seeri. kierteli polkupyörällä

tapaan. Irtautuminen tuliase-

joukon irtautua.

mista suojataan tällä alueella'.
Näin tehtiin. Jouduin

alueelle jäävään suojaavaan
osastoon ja tuntui vähän hur-

jalta. kun vesi oli takana.
Miehillä ei myöskään ollut
koulutusta tällaiseen tehtävään. Käsky oli kuitenkin selvä ja asemiin käytiin kivien
koloihin.

kaupungin suunnalla. sai vastaansa tulta, palasi takaisin ja
katsoi tehtävän tulleen täyte-

tyksi. Hän käski tämänkin
Niin lähdettiin
peastil Kivisillan

--------------

ja no-

- mentiin
yli

rauhdilla, jäljellä olevat suorasuuntaukseen tarkoitetut ty-

o
o

laukkaa ajaen. Miehet
juoksivat sillalle jo suuntautuvassa (ulessa parhaansa mukaan. Pommiryöpyt saattoivat

g, o-

6-l
-c. -

patteristoa vielä sillan takanakin. "

Osastomme johtaja. muis-

o
o
ct

(f)

kit
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Taistelualueen kartte keskiaukeamalla sivu illa 1 62-1 63

Kansa taisteli

miehet kertovat
vuosikertakansiot

TILAUSKORTTI
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mkl2kptl

...

!

tr

kpl

Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1979

Sukunimi

Etunimi

Osoite
Postinumero

run.
Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
Krvrsrlta lenlaä ilmaan 20.6.44

kello l9.OO
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Eestin heimokansa

( Vankileirin ankeutta

taisteli

toisessa
maailmansodassa
olemassaolostaan

kahden suurvallan

Sotavangit vaeltavat

v

puristuksessa. Se ei
kyennyt torjumaan
hyökkääjiä, miehitettiin ja "vapautettiin" kahteen kertaan verisin ja väestölle raskaita kärsimyksiä tuottavin sotatoimin.
()LI huhtikuun

ttttdlrt#lt'

tt'tt)t

I

,'!^ "--l 4

sumuinen

aamu vuonna 1943.

Meitä oli suomalainen soli-

lasjoukko Riian kaupungissa
()d()ttelemassa kotimatkan jat-

kumista. Saavuttuamme asenralle hvvissä ajoin olimme
asetluneet mukavasti lähes

jiin rautatievaunuihin.
Junan lähtöaika tuli. mutta

tyh

rr.ritään

ei

tapahtunut. Pelkä-

joudumsimme jo pahinta
päimeko taas odottelemaan
"'ätolkulla?
Silloin ajoi lähilaituriin ta-

varajuna. jonka

vaunuisla

ovien auettua pudottautui laiturille satamäärin kirjavasti
vaatetettuja miehiä. Joukosta
sai heti sen käsityksen. että
heidän täytyi olla sotavankeja.
Miksi he sitten ilrnan vartijoita tungeksivat kohti meidän
junaamme?
Se asia selvisi pian: kaksi
heistä kiipesi vaunuumme ja
alkoi esittää asiaansa
5;sl-

vällä suomenkielellä: Anteeksi. hyvät herrat!

pitkästä matkasta väOlernme
syneitä ja pyydämme lupaa
tunkeutua matkaseuraksenne.
Samalla pyydämme anteeksi
ulkoasuamme. joka ei ole
«rmaa syytämme. Tämän asian
selvittäminen onkin sitten pit-

kä juttu...
Aikaahan meillä oli. Asiaa
siis ryhdyttiin puimaan. Näin
pojat kertoivat.

HURJA PAKORETKI
Ehkpä muistatte

Saksan

-Oberkommando der Wehrmachtin tilannetiedotuksen
1s4

PENTTI O. SORMUNEN

Heimer
veUien

kohtaloita

joulukuun 2l. päiränä 1942?
Siinä kerrottiin. ertä Velikije
Lukin rintamalohkolla oli
edellisenä päivänä linjojen lä-

pi tullut i,li 800

nglYtffi,

eestiläistä.

jotka olivat paenneet t1'ö- ja
vankisiirtolasta Sisä-Venäjältä
eräänä marraskuun 1'önä kuukautta aikaisemmin.

Tällä leirillä oli kaikkiaan
1'li 5000 eestiläistä kohtalotoveriamme. Olimme valmistel-

leet pakoamme varovaisen
hiljaisesti jo usean viikon
ajan. Toteuttamisvaiheessa
kuitenkin vain 2000 leirin
n.riehistä uskalsi todella ryhtyä

yritykseen
6s1[3 oli pitkä
ja vangin pakeneminen
tiedettiin aina kuolemalla rangaistavaksi teoksi.

Saksalaiset olivat epäluuloisia eikä heidän asemiinsa ollut helppo päästä

Oletimme. että Pripetin soiden l littäminen onnisluisi parhaiten ensimmäisten pakkas-

ten tultua. Varauduimme siihen, että marssimme Velikije

Lukiin. jonka olimme valin-

neet

rintamanylityspaikaksi.
kestäisi asutuskeskusia kiertäen parisen viikkoa.

Valittu toiminnan yö oli
synkkä

ja pimeä.

Vartiotornien valtaaminen kävi verettömästi ja vartijat sidottiin. Heidän varusteillaan hämäsimme
suurten siltojen vartijat ja oli-

Totesimme. että päämäärään oli matkaa enää vajaat

Tällainen

oli

virolaispoi-

kien kertomus.

ohitse.

Kysymyksiä sateli:

Millaista on nyt Suo-

kuusi kilometriä!
Matkaa jatkettiin heti.

KOTIMAAHAN
Junammekin lähti sitten aika-

messa?
Ottaako Suomen ar-

meija vapaaehtoisia? Voisiko

naan liikkeelle suuntautuen

Suomeen päästä salateitse?
Tiesimme. että monet eesli-

t:rlvisen päivän alkaessa valje-

Riiasta kohti Moisakylää. cnsimmäistä eestiläistä paikkakuntaa. jossa oli kapearairei-

veneillä ylittäneet myrskyävän Suomenlahden ja saaneet

ta.

sen rilulatien päätepisre.

YLI
RINTAMALINJAN
Ennätimme etulinjaan juuri

läiset olivat pienillä moottori-

Suomessa turvapaikan. Kaik-

ki eivät olleet

päässeet perille:

saksalaiset partioveneet olivat
tuhonneet useita venekuntia ja
toiset olivat ajaneet miinaan.
Myöhemmin kävi ilmi, että
Nurmekseen oli perustettu vapaaehtoisjoukon koulutuskes-

han meilläkin tietysti jonkinlaiset sotilasasut. Vartijat luulivat joukkoamme rintamalle
marssivaksi joukko-osastoksi.

kus. Itsenäisyyspäivänä

Sitten alkoivat vaikeudet.
Seuraavana päivänä tuli kova

eestiläiset vannoivat yhdessä
sikäläisen varuskunnan alok-

pakkanen ja sen jälkeen valta-

kaiden kanssa sotilasvalan va-

va lumimyrsky. Kahden viikon retkestä ei näissä olosuhteissa enää ollut puhettakaan.

kuuttaen uskollisuutta Suo-

Vähäiset

men hallitukselle.
Rauhanteon yhteydessä piti

kaikki Neuvostoliiton

ruokavaramme

Ioppuivat. Väsymys voitti vähitellen monet joukostarnre.
Lähtö näytti helpolta: mies

asettui vain hetkeksi

lepää-

mään hangelle, mutta kun ka-

veri hetken kuluttua ryhtyi

häntä herättelemään, todettiin
naapuri hengettömäksi.
Oli aloitettava todellinen

kujanjuoksu kuoleman kanssa, joka oli joka hetki kinte-

reillämme: jos kaveri sortui
lumeen ja kieltäytyi väsyneenä jatkamasta marssia,

oli toi-

nen velvollinen lyömään häntä lujasti vyön solkipäällä niin
kauan kunnes toinen kompuroi pystyyn.
Kaiken ruoan loputtua kai-

voimme jäätyneestä suosta
suokasv.ien juuria. Eräät vehkoista olivat ilmeisesti myr-

kyllisiä, koska monet saivat
niitä syötyään kourisruskohtauksia ja kuolivat lyhyessä
aj assa.

Joukkomme harveni tasaisesti päivä päivältä.
Alkuperäisestä vahvuudesta

oli jäljellä noin puolet,

kun

Eestiläisiä vapaaehtoisia Suomen armeilan riveissä s,r-tr,"

rietenkin luettiin, palauttaa

uskoivat vastassa torvisoittokunta ja joylhäällä kaisella pienelläkin pysäkillä
liikkuvan miesjoukon vaarat- runsaasti yleisöä tulijoita tertomaksi. Lopulta tuli kuiten- vehtimässä.

Useat kuitenkin onnistuivat
pujahtamaan rajan yli Ruot-

kauan ennen kuin he

aseettomina ja kädet

kin loppui.

Sitten kolisteltiin kohti Tal-

Silloin aloittivat vuorostaan
venäläiset!

Kun he havaitsivat meidän
olevan pakomatkalla. saimme
vuorostamme tulta takaapäin
meitä ampuivat nyt ne t)'-

-kistöpatterit, joiden

luona

olimme yöllä ryömineet.

Vihdoin kuitenkin

saavu-

timme saksalaisten asemat ja
pääsimme jonkinlaiseen suojaan. Meitä ryhdyttiin kuljet-

hän tapahtuu tästä eteenpäin?
Tilanne Stalingradin, taistelun

jälkeen pani aavistamaan, ettei sota suinkaan ole vielä

sodan aikana paenneet. siirtyneet tai siirretyt Inkerinmaan
ja Itä-Karjalan asukkaat.

siin ja sieltä vieläkin kauemmas. Myös itse Eestistä pakeni sodan loppuvaiheessa jälleen runsaasti väkeä pienillä
veneillä jopa Atlantin tyrsky-

jäkin uhmaten.
Monet tuhoutuivat, monet

elävät nyt uusissa ja ainakin
aineellisesti turvatuissa olois53
2in3 Floridan aurinko-

rannoilla
saakka.

Kova on ollut heimokantie.
tr

sankin kohtalon

val varsin epäluuloisia

ja

aloittivat vuorostaan kuulustelut.

OIimme loppuun nälkiinty-

pimeyttä. Jännittyneinä laskimme äänen nopeuden ja

sijaitsevassa Ieirissä sairastivat monet vielä kuukausimää-

kranaatin iskemän leimahduk-

riä. Lopullisesti selvisi

si olla saksalaisia.

Vähitellen alkoivat heimoveljet miettiä tulevaa kohtaloaan. Maa oli nyt saksalaisten miehittämä eivätkä virolaiset ole heitäkään koskaan
liiemmälti rakastaneet. Mitä-

lon alaisia olivat maahamme

Aluksi jouduimme tietenkin
sotavangeiksi. Saksalaiset oli-

neitä. Kupillinen kauralientä
ja tilkka viiniä oli koitua monen surmaksi. Itä- Preussissa

maaliin, jossa tietenkin täytyi-

linnaa.

kotimaahansa. Saman kohta-

tamaan taaksepäin.

sena yönä 1942 törmäsimme
vendläiseen tykistöpatteriin,
jonka suuliekit valaisivat yön

etäisyyden

kansa-

laiset. joiksi eestiläisetkin nyt

Lähtiessämme Iiikkeelle Mikä juhla ja riemu!
kohti saksalaisten asemia näEnsimmäisestä asemasta almä luulivat meitä hyökkää- kaen huomasimme olevamme
r'äksi Puna-armeijan osastoksi juhlajunassa! Laulettiin, nuoja aloittivat tykistöllään mur- ret tytöt kukittivat maanmiehaavan sulkutulen. Kesti hensä. Viljandin asemalla oli

joulukuun 20. päivän vastai-

sen perusteella

1943

henpakahdestatuhannesta
-gissä

kolaisesta vain kahdeksansataa.

Vielä naurattaa! Eestiläisistä muodostetun JR 2OO:n sotureita kotiutetaan
Suomen armeiiasta 1944
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Jääkärikersantti Matti ARTTURI SEPPÄ
Torvikoski eleli mökissään Pihtiputaan AIva- Raivaajat olivat laivaston yaatimattomia
järvellä hiljaista eIä- työmyyriä, joita ei väylien turvallisuudesta

Persoonallisuuksia
Everstiluutnantti Rafae

I

Rysii

oli jo rauhan aikana menettänyt toisen korvalehtensä pienessä onnettomuudessa. Sodassa hän toimi pataljoonan

ja oli eräässä
vaiheessa tilapäisesti huonoissa väleissä pastorinsa kanssa,
komentajana

joka oli sitä mieltä, ettei komentaja ottanut hänen esityksiään riittävästi huomioon
pastori jopa arveli, ettei tälle

kannattanut asioita lainkaan
esitellä.

Pataljoona oli reservinä ollessaan kokoontunut yhteiseen
iltahartauteen. Komentaja seisoi joukkonsa edessä. Pastori
astui neliön keskelle ja julisti
päivän tekstin:

Jolla on korvat,

kuulkoon!

LOOGINEN
RATKAISU

Nikke Pärmin pataljoonan miehet,
entiset kriminaaliYangit, tekivät kerran syömäIakon.
Nikke otti pataljoonan kokoon ja
antoi selvän kiiskyn:
Duoda
duoda. Organisoidaanpa sitten kaikki mie-

het tekemään ruumisarkkuja
niin

- viekauan kuin ovat
Iä voimissaan.
taas.
156

Matti myönteli hil-

jakseen:

Saattoipa olla,
saattoi olla
mutta
kovilla ne kyIIä jo silloinkin ampuivat...
Eino Mustamo. Kiuruvesi

maistui

juuri palkittu

mahdolliset miinaan ajot

Iaskettiin kyIIä- raivaajien syyksi.

Tässä epäkiitollisessa työssä oli kuolema
aina silmien edessä eikä turvallisia tehtäviä

ollutkaan.
VUODEN 1941 purjehduskauden alun palvelin koulutusaluksilla, vanhoilla A-raivaajilla, ja 5.5.41 alkaen yhdysalus Porkkalalla.

Sitten Saksan

kiinnostus

Baltian suuntaan johti meilläkin uusiin järjestelyihin. Yhteysalukset Porkkala ja Pukkio määrättiin samaan ryhmään, jonka johtajaksi tuli
luutnantti Olli Laakso.

SOTA UHKAA
Niin sitten sain 13.6. komen-

o

hän

o

Puuro

mää virkaveliensä Dufvan tapaan. Talvisotaan mies oli io liian
vanha.
Sodan iätkeen rintamilta palanneet kertoivat innostuneina kokemuksistaan. Muuan kyIän pojista innostui
väittämään, etteivät ne
ensimmäinen maailmansota ja vapaussota
olleet patjon mitään tämän viimeisen rinnalla.

Pari varusmiestä oli pilkkomassa puita Nikke
Piirmin liiterissä tämän
palvellessa kapteenina
Pohjan
Rykmentissä
Kuopiossa. Kapteenin
tyylikäs rouva tuli pyytämään poikia kahville.
Miten helvetissä se
tuo- Nikke on saanut noin
komian rouvan, vaikka
itse on tuollainen turjake!
ihmetteli toinen sotamiehistä.
Nikke sattui itse olemaan paikalla oven takana ja kuuli pojan ihmettelyn.
Duoda duoda, pojat
-ne on nämä limaskit!
-hän totesi hymähtäen.
Eino Mustamo, Kiuruvesi

o

nuksen Pukkiolle hoitelemaan
miina- ja raivausasioita.

Uusi kotini oli vähän pulleahko, Helsingissä teräksestä
valmistettu alus, jonka uppouma oli 162 tonnia. Voimanlähteenä oli 350 hevosvoiman
dieselmoottori ja aseistuksena
keulassa 37 millin tykki, kansirakennelman peräosassa 20
millin Madsen-ilmatorjuntakonekivääri sekä perässä 40
miinan laskulaitteet.
Kesäkuun 20. päivänä ryhmä sai käskyn siirtyä Kirkonmaan miinavarikon laituriin,
missä laivat saivat täyden lastin M/12-mallin sysäysmiinoja. Seuraavana iltana Pukkio

siirtyi Mustamaan linnakkeen
laituriin odottamaan tarkempia toimintaohjeita.

Rauhallisen yön jälkeen
kauniina kesäaamuna vähän
ennen kello kuutta kuultiin
linnakkeelta hälytyssoitto.
Kuin lentäen miehet juoksi-

vat asemiin! Näky oli tavallaan huvittavakin, sillä osa
pojista seisoi aseittensa takana

yöpukimissaan kuin Jukolan
veljekset Hiidenkivellä. Juuri
ennen kuin kaksi pommikonetta lensi ylitsemme noin 50
metrin korkeudessa huusi lin-

nakkeen laiturivahti:
Omia koneital
-Väki painui takaisin skanssiin hoitelemaan keskeytyneitä aamutoimiaan.
Miinoituskäskyä ei kuulunut. Pukkio sai palata Satama-

saaren kupeeseen vetämään
suojapeitot ylleen ja odottamaan uusia käskyjä.

TULI ON VAPAA
Kun sitten Turkua, Pyterlahtea, Kotkaa, Loviisaa ja Porvoota sekä lentojen kohdalle
osuneita aluksia pommitettiin
25. 6. katsoi Suomen hallitus
oltavan sodassa Neuvostolii-

ton kanssa. Annettiin

lupa
vastata hyökkäyksiin tulella.
Sitten miinalasti purettiin ja
saimme lähteä kuljettamaan

torpedoja Moottoritorpedovenelaivueelle.

Saksalaisten nopea eteneminen antoi pian mahdollisuuden aktiivisempiinkin sotatoimiin ja ryhmä siirtyi Helsin-

kiin raivauskaluston asennusta

varten. Samalla vaihdettiin
keulan tykki 45 millimetrin
Obuhov-laivatykkiin.
Helsingin tuntumassa suoritettiin koeraivaus, koska alusten raivauskyvystä ja kaluston
sopivuudesta ei ollut aikaisempia kokemuksia. Operaatio ei jäänyt pelkäksi kokeiluksi, sillä aivan yllättäen pul-

pahti pintaan M/ l2-miina.
Uteliaisuus pani tutkimaan

miinaa, joka purettiin. Sen iskijäkoneisto otettiin talteen.
Seuraavaa tehtävää varten
ryhmä siirty'i Barön salmeen
ja kiinnittyi Orslandetin länsiniemen kallioon. Täältä käsin
suoritettiin saaristosta ulos
johtavien väylien tarkistusraivauksia.

t

Yhdysalus Pukkio oli rakennettu myöS miinanlaskilaksi

ja raivaaiaksi
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Eräänä tyvenenkauniina aaulkona
Suomenlahdella lensi meitä
kohti lännestä lentovene. Ennenkuin se ehti aseittemmc
vaikutuspiiriin se käänt1i jrrkästi ja jurrasi pois. M1'öhem-

.f

!

muna ollessamme

min kuulimme. että pian

*-"1'.;är

rrrämme käskyn saapua 25.8.

E

kello 05.00 mennessä Pisin

§

saarten länsipuolelle, mihin jo
olivat ehtineet hinaaja Ristniemi mukanaan proomu Marga-

j

{F1

ret sekä miinaveneet Lieska ja
Loimu. Saapumassa oli vielä
tervahöyry Eelis. Kyseessä oli

tä-

män jälkeen oli vihollisen radioverkosta siepattu sanoma,
jonka mukaan kahden risteili-

kuljetustehtävä.

TUPPURA AMPUU

jän piti liikkua Tammisaaren

ulkomerialueella ! Omien alus-

Lähtö

oli määrätty kello kuu-

deksi, jolloin yksi moottoritorpedovene ja yhdeksän Veneosasto Jääsalon vahvasti

temme lisäksi emme kuitenkaan nähneet koko alueella ainoatakaan laivaa, joten lentoveneen tähystäjän oli täytynyt
nähdä kangastuksia.

aseistettua pikavenettä kaptee-

niluutnantti Orvo Peuranhei-

Matkalla itään suoritimme

mon johdolla ohittivat meidät.

tarkistusraivausta vielä Helsingin matalan alueella. josta

Kinnarinlinjalla odotteli raivaajaruotu vänrikki Onni Eerolan johdolla lähtien sitten

löytyi viisi

M/12-miinaa.
Näistä ensimmäisen iskijäko-

varmistamaan turvallisen kul-

neisto oli "Haagin ruuvia"
katkaisemalla saatetlu niin
herkäksi, ettei sitä uskallettu
edes laskea laiturille. Nimitys
"Haagin ruuvi" viittaa Haagin

kumme.

Varmistus liukui tyyntä ve-

kuin sorsapoikue
käydessään tarkastamassa

denpintaa

Kiuskerin saariryhmän. Kun
olimme edenneet Pien-Kalastajan kohdalle, saapuivat var-

kansainväliseen sopimukseen,

jonka mukaan miinaa ei saanut tällä tavoin herkistää.
Kun maarintama rannikolla
lähti 23.8. vyörymään kohti
itää ja Pukkion linnake lähisaarineen miehitettiin, sai ryh-

mistajat takaisin väylälle.

Pukkio, jonka hinauksessa
tervahöyry Eelis. kääntyi

oli
naupseereja kurssilla
pakkasessa Kallanpäässä.

Kauklahden linjalle.

Kohta nousi sen

keulan
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edessä ilmaan kaksi vesipatsasta lerävästi räsähtäen.
Sieppasin kiikarin ja kiipesin ohjaamon katolle.
Samalla hetkellä vonkaisi
kaksi kranaattia ylitse iskeytyen mercen aivan laivan si-

vulla ja pesten

pärskeillään

koko kannen.
Päällikkörnme Vilho Pohjo1a

arvioi räjähdykset ensin vi-

hollisen

maayhteysmiinojen

aiheuttamiksi. Epäilin tätä ja
nostin kiikarin silmilleni juuri
parahiksi nähdäkseni neljä lei-

mahdusta Tuppuran patterin
alueella.
Tulee neljä lisää

Vanhoja A-veneitä työssä se r",,,
!r

Tup-

- ampuu! hihkaisin -ja hyppura
päsin alas sillalle kranaattien

juuri iskiessä pintaan takava-

-w

ollut

2.Rannikkoprikaatin merenkulku-

Paluumatkamme

luutnantti E Kerttula laukaisi

suojaan.

Vauhtimme

lisäännyttyä

-:^,,#

nrre#"
d@s

-'

2.Raivaajalaivueen esikuntalaiva ja raivaajia Vanhankylänmaan saunalaiturissa, takana oikealla tykkivene

siirtyi tuli Eelikseen, joka sai
ottaa vastaan koko Tuppuran
pikatulen. Välillä se peittyi

kaan Ristniemen vetämä sumuverho. Eelis saapuikin sitjaan ja onnitrelijoiden määrä

huutaen meitä heti poistumaan

paikalta
Tuppurassa tunnettaisiin-k),llä tämän laiturin
sijainti.

kasta

"laskuvarjoaurinkoa"

-ryöppy lahdessa.

suuri-

saapui, käski Peuranheimo

ren ohi, leimahti kolme kir-

dysaalto tukki korvat.
Jälleen uusia valoraketteja
ja taas paukkui pommi-

ten omistajansa "isä" Lenkkerin ajamana Ristniemen suo-

den laituriin.
Kun moottoritorpedovene

Kun saattueemme vain vähän myöhemmin ehti Oritsaa-

van selvästi.
Hetkeä myöhemmin täytti
ilman valtava lentokonemoottorien pauhu.
Sitten pommiryöpyn räjäh-

tarkemmiksi. minkä sai ai-

Pukkio kiinnittyi Kauklah-

oli mää-

Kauklahden yllä. Matkalla
olevat laivatkin näkyivät ai-

kokonaan vesipatsaiden taakse. Sitten iskemät kävivät epä-

oli

mies oli aseineen kadonnut
jäljettömiin
paikalla oli

rätty alkavaksi kello 23.OO,
mutta jostakin syystä lähtö
määrättiin jo tuntia aikaisemmaksi. Liikkeelle lähdettiinkin jo kello 22.00.

toimiston päällikkö kapteenihinauskoukun, jolloin uusi 25
millin hinausvaijeri ankkuroi
Eeliksen paikalleen. Muut
alukset hajaantuivat ja ajoivat

sessa päässä. Myöhemmin
kuulimme, että Iaiturivartiovain kuoppa. -

semmalla.

Mukanamme

jähtäessä laiturin maanpuolei-

Aluksia Ulko-Tammion lahdessa Somerin taistelun jälkeen

Ken lahdessa oli, ei siellä
eivät kahengissä säilynyt
veden
latkaan, jotka vatsat
pinnalla kelluen täyttivät lahden niin että tykkimiehet seuraavana päivänä vain peruultivat hevosrattaat mereen ja ne

täyttyivät melkein itsestään.
Ajoa oli kuulemma riittänyt
pariksikin päiväksi.

TIPALLA OLI!
Irrottauduimme.
Tuskin olimme ehtineet peruuttaa viitisenkymmentä
metriä, kun äskeiseltä paikaltamme nousi vesipatsas ja lai-

turin pään toiselta puolelta toinen parin muun kranaatin rä158

Joukkojen kuljetukset suun-

nattiin vihollisen hävirtäjien
tulituksen vuoksi Satamanie-

( [f3;:11åaa

aioi miinaan Koivis-

Raivaussuunnitelmaa laaditaan, vasemmalta

\

luutnantit Onni Eerola ia Aimo Eronen sekä 7
kirioittaia

meen. Muuan huolestunut jalkaväen mies tiedusteli minulta

laivan pommisuojaa.
Eipä ole laivassa sellaista -paikkaa, vastasin.
Matruuseilla on kuitenkin -iso kau-

lus, jonka voi

pahimmassa
paikassa kääntää pään päälle

pommisuojaksi.. .
Kun keula tapasi rantahiekkaan hyppivät kuljetettavat jo
mereen eivätkä enää ikinä aikoneet laivaan nousta.

puahan ei saa laskea, koska se
ja
merkitsisi antautumista
- länäin selvisimme joka kerta

pi välikohtauksitta.
Kerran olimme Möllikän
laiturissa Koivistolla, kun Kuha-raivaaja ajoi miinaan, jolloin veneen keulaosa t[houtui. Konehuoneen pitäväksi

jäänyt laipio mahdollisti

pe-

räosan hinauksen rantaan.

MIINAT

nrirÄsreLrvÄT
UUSIIN TEHTÄVIIN

KÄSIIN

Porkkala sai nyt käskyn ottaa
miinalastin ja osallistua Tup-

Seuraavana päivänä läksimme
yhdessä luutnantti Sakari Mii-

purasta Koivistolle johtavan
väylän sulkemiseen. Me puolestamme jouduimme Ristsa-

keliin ja kersantti Antti Nopasen kanssa kuljettamaan vaarallista "kalamiinaa" aidatulle
aukiolle vaarattomaksi tekoa

taman lahteen vartioimaan sen
länsirannan kivikkoon uponnutta venäläistä panssaritykkivenettä siihen saakka kunnes
pelastusalus Assistans saapui-

si pelastustöihin.
Pelastusaluksen saavuttua

oli

meidän jäätävä

suojaa-

maan operaatiota. Tyhjenny,k-

varten.
Jäin katsomaan purkamista,

vaikka Mäkelä kehottikin minua poistumaan. Ennen pai-

kalta poistumistani totesin

Mäkelän vääntävän jakoavaimella kolmen pystytapin ryhmää ja varoitin:
Äta hitossa väännä siirä
-voi vaikka pamahtaa!

sen jälkeen entisen vihollisen
aluksen vuoto tukittiin kuljetuksen ajaksi ja vene hinatriin

- Sitten poistuin hiljalleen

Helsinkiin korjattavaksi. Ensi

laiturilla olleita autoja kohti.

esiintymisensä Suomen sotalipun alla se myöhemmin suo-

Samassa tajusin valtavan
humahduksen ja paine heitti

tuessaan 9. 10. hyökkäykseen

minut pitkälleen maahan.
Katsoessani taakseni tote-

rini VTV I -nimisenä osallis-

sin, ettei äskeisistä työtove-

Someria vastaan.
Pukkion seuraava tehtävä
oli uponneen venäläisen proomun kuljetus Ristniemen ma-

reistani ollut mitään jäljellä
kentän pinnassa olevan kämmenenkokoisen kuopan kes-

talalta Haminan Hilloon pu-

keltä vain kohosi käärmettä

rettavaksi. Sen jälkeen palat-

muistuttava savujuova.

tiin takaisin vallattuun Uuraa-

Laivalle palattuani totesin

seen hakemaan sotasaalistava-

takkini selkäosan olevan veri-

taa.

läiskien peitossa.
Syksyllä oli' Porkkala alistettu 8.Rannikkoprikaatille
huolehtimaan joukkojen ja

Salvarin loiston kohdalla
avasi Tiurinsaaren patteri pikatulen meitä ja vastaan tulevaa hinaajan vetämää proomujonoa vastaan. Viimeinen

proomu sai täysosuman ja
poistui päreiksi hajonneena

alueella. Pukkio taas siirtyi
jälleen Tuppuraan.
Saaren edustan merialue

oli

ajelehtivien jäänkappaleiden

Myöhemmin todettiin, että
.siniristilippumme oli väylän

peitossa. Niiden joukossa havaitsimme neljä erilaista mii-

näkyvällä
paljastava tekijä.

naa. Lisäksi oli M/I2-miina
jäätynyt kiinni Kuningassaa-

Seuraavilla kerroilla paikkaa

ren rantavalliin.
Kävin maissa vilkaisemassa

kohdalla

ohittaessamme kiedoin Iipun
tangon ympärille
sotalip-

-

toisen puolen ollessa vedessä.
Harkittuani asiaa palasin
maihin ja miinan luo mukana-

ni vain katkaisumeisseli

muut miinanpurkuvälineet oli
lainattu sisaralus Porkkalalle.
Kun miinan tulppa ei yrityksistäni huolimatta meisselillä
auennut, läksin haeskelemaan
vähän kauempaa rannalta lumen alta sopivaa lyömäkiveä.

tuota rantamiinaa, joka oli

meressä nopean sankarikuoleman. Lastausmiesten kuljetusalus Ahtaaja pelasti jääsohjon
joukosta ainoina eloon jäänei-

nä konemestari Mickelssonin
ja matruusi Reino Öhgrenin.
Vähitellen talvi sulki itäisimmän Suomenlahden Iiikenteen.

Pukkio suoritti vielä kauppalaivojen avustuksia Kotkan
satama-alueella.

Akkiä totesin

makaavani
15 metrin päässä äskei-

noin

sestä maankaivupaikastani
ja paljain päin. Rannalla ei näkynyt miinaa eikä sen vieressä
ollutta suurta kiveä
oli vain
- Lakki
mustaa lunta ja kuoppa.

oli

parinkymmenen metrin

päässä leppävesaikossa.

Palasin 90 trotylikilon voimalla tehdyn kuopan reunalle
toteamaan, että miinan päälle
jättämäni valtion meisseli oli
lähtenyt avaruuslennolle.

Salmen liukkaalla jäällä
olin saada päälliköltäni muodonmuutoksen, kun hän I l0
kilonsa voimalla ja mahtavia

OMA LAIVA
Tammikuussa 1942 minut komennettiin Turkuun miina-

kurssille. Sen päätyttyä sain
komennuksen 2.Raivaajalaivueeseen, jota varten Tolkkisten veistämöllä oli valmistumassa kolme uutta Kuha-tyypin raivaajaa. Minun lisäkseni

olivat niitä

vastaanottamassa

aliluutnantti O. Eerola ja miinamestari Mauno Tammelin.
Säynäs, josta tuli nimikko-

raivaajani,

oli

mäntypuusta

nyrkkejään heilutellen palautti

rakennettu pintaraivaaja, jonka voimanlähteenä oli 60-80
hevosvoiman Lister-diesel-

minut järjestykseen

moottori. Miehistön muodos-

olin-

huolimattomuudessani
hävittänyt valtion omaisuutta!
han

materiaalin kuljetuksista sen

sotasaaliskirjanpidosta.

tällä viholliselle

puoleksi jään reunan sisällä

SISARALUKSEN
TUHO
Haminan satamassa kuulin
kansivahdilta järkyttävän ilmoituksen: Porkkala oli ajanut miinaan ja uponnut Koi-

vistolla.
Yhteysalusryhmän päällikkö Olli Laakso ja 3l muuta

merisoturia kokivat hyisessä

tivat konemestari, ylimatruusi
Paavo Luoto, pursimies, ylimatruusi Mauno Heikkilö se-

kä matruusit Hugo Paakkonen, Osmo Siljander, Volmar
Lehmuskallio ja Hugo Noiva,

joista viimemainittu

toimi
kokkina. Lisäksi majoittui lai-

valleni laivueen

päällikkö

luutnantti Aimo Eronen.
Kun kaikki veneet olivat

saaneet

raivauskalustonsa,

lähtivät Säynäs, Harjus, Karppi ja Siika 22.5.42 itään. Hel159

a- -a
kiep*trti ympäri ja jäin vasemman käden sormestani kiinni

singissä yövyttiin ja seuraavana aamuna jatkettiin Kotkaan.
josta täydennyksen jälkeen
Kirkonmaahan. Täältä käsin
suoritettiin tarkistusraivauksia

vaijeriin, joka tietenkin veti
miehen veden alle. Vasta kun
happi tuntui loppuvan sain repäistyksi sormeni irti. Puolitajuttomana ja sormilihat riekaleina pojat sitten nostivat mi-

Suursaareen ja Someriin, kunnes kuukauden vaihteessa siir-

ryttiin

Vanhakylänmaahan.
Sen saunalaiturista tulikin sitten laivueen kiinteä tukikohta.
Päätehtäväksemme jäi Suursaaren huoltoreitin tarkistusraivaus.

nut veneeseen.

Myöhemmin sain siirron
5.Raivaajalaivueeseen. Joulukuussa liitettiin tähän laivaston ensimmäiseen magneetti-

miinojen

SOTAA JA
SOUTUKILPAILUJA

rustettuna aloitti tehokkaan
kauden tällä uudella raivaus-

Matkalla Suursaareen 16.6.42
havaitsimme neljä lentokonetta, jotka pommittivat saksalai-

sia vartioaluksia

Suursaaren

saralla.

Raivaaja Vilpaksella sain
12.1.44 ensimmäisen mag-

Miina tehdaan vaarattomaksr

länsipuolella. Kaksi koneista
kääntyi meitä kohti avaten loivassa syöksyssä konekivääritulen. Vastasimme 20 millin

Madsenilla, jolloin koneet
pommit pudotettuaan ottivat
korkeutta ja poistuivat. Muutama luoti rikkoi veneiden peräkansia. Pommit putosivat

mit keinuttivat raivaajaa niin
että ammukset poukkoilivat
vätkin sitten täydennystä varten saariston suojaan. Samassa kahinassa VMV:n Bofors-

Kerran tyynenä päivänä raivattaessa Suursaaren Kipparniemen linjalla havaittiin kaksi suippoa kärkeä veden pinnalla. Ne todettiin pintaan jääneiksi raivausesteiksi ja upotettiin.
Paluumatkalla todettiin
kahden erittäin nopeasti kasvavan pisteen lähestyvän ete-

voitettiin juhannuksena 1942.
Heinäkuun 8. päivä oli kaunis, mutta herätys poikkeuksellinen: se tapahtui nimittäin
käskyllä "Vihollinen hyökännyt Someriin. Suorittakaa ammustäydennyskuljetuksia taisteluyksiköille ! "
Karppi ja Kuha lähtivätkin
jo kello 05.00 hakemaan Haapasaaresta ammuksia tykkiveneille. Iltapäivällä suuntasivat

Säynäs

lentokoneiden ylilennot
miinathan saattoivat niiden
vaikutuksesta räjähtää allam-

me.
Magneettimiina on saatu maihin

Varustuksessakin oli

puutteellisuuksia.

Tuppuran mukana väylärai-

laivue aloitti Helsingistä vii-

vaukseen Jussarön vesille.
Purjehduskausi kului suu-

meisen sotakesän purjehduskauden. Siihen liittyi toinen

vähensivät

vauhtia.

kan kautta talvehtimispaikalle
Suomenlinnaan, josta matka
suuntautui jälleen Turkuun
miina- ja raivauskurssille tal-

ven ajaksi.

naajaraivaajien Teikarin

remmitla kommelluksitta
pääasiallisesti Osasto Väinämöiselle alistettuna. Saatto- ja
väyläraivauksia suoritettiin
Hangon ja Pitkäpaaden välisellä saaristo- ja merialueella.
Huhti-toukokuussa olivat
entiset suojeluskunnan harjoitusalukset SM 3 ja SM 4 Mä-

kiluodossa vartioimassa

jia, jotka pudottivat lastinsa

MAGNEETTI.

ammuksia odottavien laivojen
niskaan. Harjuksen ja Uusimaan väliin pudonneet pom-

Kurssin päätyttyä
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sitä

suoritti
raivauksen. Epävarmuutta lisäsivät saksalaisten raivaus-

torpedoveneet

tyessä tykkiveneitä ilmestyi
paikalle vihollisen pommitta-

ja Vilpas

VIIMEINEN KESÄ
Huhtikuun ll. päivänä 1944

Joulukuussa lähdettiin Kot-

joutui hakemaan lastinsa Ranja sitten täysillä kierkista
- kohti Someria!
roksilla
Harjuksen ja Siian lähes-

murtamaan

ja

täällä kuitenkaan riittänyt so-

pivia ammuksia, vaan

Kun jää alkoi vahvistua Ke-

mi ll:n oli ryhdyttävä

l.Raivaajalaivueeseen ja sen
Helsingissä talvehtineitten hi-

massa tarkoituksessa matkansa Kirkonmaahan. Kaikille ei

ja Harjus sa-

magneettimii-

naan.

lästä. Otettiin kaikki irti koneista ja odotettiin vain, kuinka käy. Ei käynyt kuinkaan
Laivue sai sitten emälaivakseen majakkalaiva Helsingin,
jossa oli kipparina vanha silmäpuoli merikarhu.

Säynäs, Siika

täällä ajanut

Tavanomaista hiljaiseloa
värittivät pikkutapahtumat.

- valasvenemestaruus
osaston

muutkin raivaajat saapuivat.
sillä höyrylaiva Corona oli

tykki pudotti pommikoneen.

väliin.

paikasta

neettimiinani

60"19'33" ja 26"27'30".
Tuolloin olimme siirtyneet
Boistön Lehtisiin, mihin

kattoon. Tykkiveneet siirtyi-

veteen uimureiden ja veneiden

Työn lomassa ehdittiin soutaakin
Kevyen Laivasto-

raivauslaivueeseen

Tanskasta hankittu troolari,
joka Kallanpää-nimisenä ja
MRK/Mg 3l -kalustolla va-

I{IINOJA

1943

1943 sain

keväällä
komennuksen

su-

uusi troolariraiv aaja Ajonpää.
II/Raivaajalaivueen päälli-

köksi määrättiin nyt allekirjoittanut aluksinani Ajonpää,
Chapman, Wrede ja Inge.
Niin meni viimeinenkin ke56[

-

ftsv255a työssä

ja pie-

nessä nälässä heikon huoltoti-

lanteen tähden.
Sota päättyi aikanaan ja me

kellusveneverkkoa. Täällä

jäljelle jääneet huomasimme

jouduin kerran hiukan ahtaalle, kun olin pikkuveneellä irrottamassa verkkoa pohjasta:

selvinneemme hengissä.
Kunnia niille aseveljille,
jotka saivat hautansa merestä.

suuren aallon nostamana vene

tr

TAUNO MANNINEN

I

Joko tulevat? Tähystäiä Valkeasaaren suunnalla

KevädIIä 1944 olivat myrskyn merkit
Valkeasaaressa jo ilmiselvät.
Etulinjan miehet tarkastelivat tuttuja
maisemia pahojen aavistusten vallas-

Viimeinen
vaihto

sa.

Kun Jalkaväkirykmentti 7:n mie-

eas aar e ssa l:;,y;:ff;"å#::ä:r:"ff::.u "'
stNÄ revÄÄNÄ

olimme

asemissa Kivitien ja Sähkölin-

jan välisessä maastossa. Neljäs sotavuosi oli menossa ja
asemat olivat

jo

käyneet tu-

tuiksi niin hyvin Mottorissa ja
Aleksandrovkassa kuin tädllä
Kivitien varrellakin.
Kevät oli tehnyt juoksuhaudat liejuisiksi ja asemien reunat sortuilivat. Niitä koetettiin
parantaa kaivamalla pieniä vedenkokoojakaivoja yhdyshautojen pohjalle. Kaivojen päälle rakennettiin ritilöitä
sellaisia kannen virkaa toimittavia laitteita
kulkemisen
- sillä huolto
helpottamiseksi,
eteen kulki yhdyshautoja pit-

kin. Sortuneita

asemia korjail-

tiin kaivamalla ne uudestaan

noita risumattoja. Niitä ei oltu
aikaisemmin käytetty. Kovan
keskityksen sattuessa koko risumattoseinämä saattaisi sortua hautoihin ja silloin niistä

vartiopaikaltamme, kuinka
it:n ampumat valojuovat menivät koneen pyrstön takaa
ohi. Toisinaan tuumimme,
mitähän järkeä noillakin lennoilla voisi olla. Joku koiranleuka arveli, ettei vanjalla
enää muita koneita olekaan,

tävämpi näistä oli Mottorin
notko eli kanjoni, niinkuin sitä kutsuttiin. Siellä oltiin monet kerrat asemissa, linjat olivat lähempänä ja partio- sekä

sanottava myös muista vastaa-

hyötyä.

mutta löytyihän niitä sitten aikanaan
vähän liikaakin.

ja monttujen seinämiä tuettiin
risumattojen avulla.

Me vähän oudoksuimme

olisi enemmän haittaa kuin
Vihollisen toiminta oli käynyt aktiivisemmaksi. Kevättalvella se oli alkanut suorittaa
ilmakuvauksia asemiemme yllä ja yksinäinen vanha kone

suoritti pommitusretkiä takamaastoon. Se ei tosin saanut
mainittavaa vahinkoa aikaan,

mutta samaa on

sanottava

omasta ilmatorjunnastammekin. Monta kertaa katselimme

-

oli

tulitoimintaa

usein. Kan-

joonin rinne täyttyi korsuista
heti syksyllä 1941 ja samaa on

vanlaisten painanteiden rin-

teistä, joita

oli siellä täällä

maastossa.

ANKEAT
MAISEMAT
Linjojen väliä Kivitien varressa oli noin kilometri. Ei-kenenkään-maa

lä tälillä

oli aukeaa, siel-

pensaita kasvavaa

maastoa. Pari notkelmaa kulki

tienoon halki ja meille merkit-

Muutama asumuksen rau-

nio oli merkkinä siitä, että
täälläkin

oli

Kirkko, joka

joskus asuttu.

ensimmäisenä
sotasyksynä vielä seisoi Kivitien varressa, oli jo raunioina.
Kauempana oikealla sijaitseva

Aleksandrovkan kirkko oli
JATKUU SIVULLE 164
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PAHOJA
AAVISTUKSIA

tykkejä olla miltei vieri vie-
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ressä.

vielä pystyssä, mutta oli jo pa-

hasti tykkitulen

runtelema.

Olemassaolollaan se kuitenkin

muisrutti, että hengellisiäkin
harrastuksia täällä oli viljelty
joskus maailman aikoihin.
Nyt koko tienoo oli täynnä
mutkittelevia yhdyshautoja,
taistelupesäkkeitä, korsuja,
piikkilankaesteitä sekä miinakenttiä. Samanlainen järjestelmä oli myös vastapuolella lisättynä vielä bunkkereilla, joi-

den

ampuma-aukot

saattoi

Eräänä päivänä kerrottiin.
että naapuri kaivaa asemiaan

Vartiovuoromme oli jo loppupuolella, kun joukkueemme

lähemmäksi meitä. Emme
aluksi olleet siitä kovinkaan

varajohtaja, kersantti Ryyppö
saapui pesäkkeeseemme kiikarin kanssa, tähysteli hetken
etumaastoa ja totesi, että vihollisasemat ovat tuossa noin
sadan metrin päässä.
Me vähän hölmistyimme ja
kurotimme kaulaamme nähdäksemme paremmin. Eihän
sieltä näkynyt mitään.

huolissamme. Olimmehan
mekin edellisenä kesänä työntäneet asemiamme eteenpäin
ja vastapuoli ei ollut pitänyt

siitä, vaan oli yrittänyt kaikin
tavoin häiritä puuhiamme.
Kunnes sitten eräänä päivä-

nä jouduimme tapahtuneiden
tosiasiain eteen...

Silloin olimme Honka-ni(

-

Katsopas tuollal sanoi

Hiki säästää verta

Säästäväisyydestä luovuttiin ia vihollista yritettiin häiritä kranaatinheittimillä

nähdä paljaalla silmälläkin.
Kaiken hallitsevana hahmona
erottui muusta maastosta naapurin puolella Munakukkula.
Sen tunsi jokainen sillä lohkolla toiminut henkilö ja sieltä

1

ilmatoiminta. Uutta olivat
maataistelukoneet, jotka len1

I

i

I

ft
»

sivät melko alhaalla ja useamman koneen ryhmissä. Ennen
pitkää ne kävivät yhä röyhkeämmiksi ja alkoivat tulittaa
asemiamme. Tdllaista ei ollut
ennen sattunut, sillä ilmatoiminta oli siihen asti ollut hy-

vin vähäistä.
Myös uusia tykistöasemien

sijainteja todettiin vastapuolella miltei joka päivä. Tuki=

1

:
E

§

,

ei tapahtunut

Silmäilin kaikkea

sitä vilkkaammaksi muodostui

oli pesäke, jossa näitä havaintoja tehtiin ja
kohdassamme

merkittiin

tähystyspäiväkir-

jaan. Kaikesta tuosta voi

ta-

vallinen rivimieskin todeta,
että naapurin puolella alkaa
164

Se jo veti naaman totiseksi.

ei enää voinut
ummistaa silmiään.
Jo talvella, kun oltiin Öljy-

Tosiasioille

mäessä, muutaman kilometrin
päässä etulinjasta levossa,

olimme monasti kuulostelleet
taistelun kumua Suomenlahden eteläpuolella ja joutuneet
toteamaan, kuinka rintamalinja siellä vähitellen siirtyi yhä
kauemmaksi länteen päin ja
kuinka sakemannien ote Leningradista herpaantuu. Omilta linjoilta oli myös tullut levottomuutta herättäviä tietoja.
Oli kerrottu, että vastapuolella
tehdään estelinjoihin aukkoja
ja että jotakin epätavallista on
tekeillä.
Kun sitten kevättalvella
otimme rintamavastuun, olimme aluksi hieman varuillamme, mutta kun mitään erikoista ei t:rpahtunrrl. rauhoitrrinr-

mi-

tään.

SOTA
Kuta pidemmälle kevät ehti,

I

rintamalla

kaan. Tiihonen hyräili jotakin
iskelmää, jota seurasin puolella korvalla.

VILKASTUU

aikoja.

van tavallinen päivä, jolloin

Olin sotamies Tiihosen
kanssa vartiossa ja koetimme
tappaa aikaa parhaamme mu-

i

-

Vaihdoimme mielipiteitä
puoleen jos toiseen. Lopulta
Ryyppö tokaisi:
Meille tulee levottomia

misessä tukikohdassa. Liejua
oli puoleen sääreen ja kevään
tulo parhaimmillaan. Oli ai-

kin selustaamme.

varmaan näki kauas meidän-

i

v

sinne ilmestynyt jo joskus aikaisemmin keväällä.

muuta

kuin etumaastoa. Näköalahan

ei ollut

hullumpi: kaukana

etäisyydessä kimaltelivat Leningradin korkeimpien raken-

nusten huiput auringonpaisteessa, Suomenlahti kiilteli ja
sen keskellä tummana möhkä-

leenä Kronstadt. Kiikarilla
olimme talvisin monasti nähneet jäiillä pienten liikkuvien
pisteiden, autokolonnien, tekevän taivaltaan linnoituksen

ja kaupungin viilillä.
Tdllaisena päivänä seisoi
mieluummin vartiossa kuin
loikoi pimeän korsun lavereilla tai pelasi viimeisiä rahojaan

oli tullut

Ryyppö ojentaen kiikann.
Asetin kiikarin silmilleni ja
korjasin sen linssiä.

- hiekkavallia?
keaa

me vähiteilen. Ehkäpä tilanne
ei ollutkaan niin paha kuin mitä puhuttiin. Kukapa loppujen
lopuksi voi sanoa, oliko kysymyksessä tulevan suuroffen-

Hätkähdin hieman, \un lopulta huomasin sen yllättävän
lähellä. Se tuli ohuena nauha-

siivin alkuvalmistelu vai äärimmilleen kiristynyt hermosota. Kaikkihan riippui lopul-

Näetkös sellaista rus-

kolmas kevät rintamalla
-ja jokainen niistä oli ollut eri-

na vasemmalta ja näytti menevän meistä oikealla olevaan
välimaastossa sijaitsevaan pe-

lainen.

säkkeeseen.

korttipelissä. Kevät

Tuo pesäke oli

takin siitä, mitä

muualla

maailmassa tulisi tapahtumaan. Painopisteen arveltiin
olevan Saksan rintamalla ja

-'+
w'#'
,
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Mutta eräänä päivänä jouk-

kueemme johtaja vänrikki

as*
"t

Sandströ m. tultuaan tavanmu-

kaisesta puhuttelusta komentopaikalta. sanoi harvakseen:
Kyllä siihen nyl on toi-

veita.

Meille tulee vaihtol
Tuntui uskomatlomalta. että jotakin tällaista voisi tapahtua! Elimme jatkuvasti toivon
ja epäluulon vallassa. Ennen
kaikkea pelkäsimme. että tapahtuu jotakin sellaista, joka
romutlaa koko vaihtosuunnitelman, sillä sehän olisi todellinen onnenpotku meille.
Kaikki nämä vuodet olimme
rypeneet täällä Valkeasaaren

-

montuissa, ja nyt. ennen
myrskyn alkua. pääsisimme

la suora-ammuntatykeilla

pois!

meidän kohdallamme tilanne
alkaisi vasta myöhemmin kesällä. Siksi kotilomien annettiin pyöriä niinkuin ennenkin

ja muutoinkin elämä

jatkui
normaaliin tapaan.
Mutta noiden rynnäkköasemien ilmestyminen asemiemme eteen
se oli kuin kylmä
suihku niskaamme!
Siitä voi
tehdä vain yhden johtopäätöksen: ratkaisu lähenee. Nämä
asemat eivät kauan kestäisi.
mutta takanamme oli VT-linja. Siihen hyökkäys varmasti
pysähtyisi.

sÄÄsrÄvÄrsvvDESTÄ

LUOVUTAAN
Siihen saakka oli säästelty panoksia. Joka aamu piti ryhmit-

täin ilmoittaa. kuinka monta
kiväärin. konepistoolin ja valopistoolin panosta oli käytetty yön aikana. Kerran vihollispartion vieraillessa asemiemme edustalla olimme
pyytäneet keskitystä raskailta
aseiltamme, mutta pitkän jahkailun jälkeen oli etumaastoon
ammuttu vain muutama kra-

Vanginsieppausta yritettiin
useamman kerran, mutta ret-

kct jäivät vain yrityksiksi. Tuloksena oli yhden meikäläisen
kaatuminen.

Vanginsieppaus oli meille
uusi asia. En muista, että ainakaan meidän lohkollamme
sitä olisi yritetty koko asemasotavaiheen aikana. Nyt olisi
tarvittu tietoja vastapuolelta ja
siksi vangin saaminen olisi ol-

lut välttämätöntä. Mutla

tulivoiman lisääntyminen sekä
rynnäkköasemien ilmestyminen aivan eteemme kertoivat
meidänkin kohdallamme rau-

hallisen

Vaihto edellytti tiettyjä toi-

Niin kului aika

päivisin
harvaa tykistötulta.- ei mainittavia tappioita. Illan tullen
ammunta lohkollamme kiihtyi
heittimien aloittaessa häiritsemisammunnan. Kun naapurilohkoilla oli suhteellisen rauhallista, meidän kohdallamme
kävi sellainen ryske ettei unikaan maittanut.
Korsussamme oli puhelin.
Se oli kytketty samaan joh-

Vihdoin koitti tuo odotettu
päivä
se oli toukokuun

- välissä: yhdyshautopuolessa
ja pitkin alkoi saapua tuntematonta porukkaa

uu5i6

miehiä aseet ja pakkaukset
selässä. Ne saapuivat meidänkin
tukikohtaamme, majoittuivat
korsuumme ja vaihtoivat vartiomme etummaisista pesäkkeistä. Gladiaattorit olivat tulleet...
Poislähtevän mieli oli kevyt. Tuntui. kuin

painava

taakka putoaisi harteilta, kun

sai heittää repun selkäänsä,
aseen olalle ja lähteä yhdyshautaa pitkin taaksepäin.
Mielialoja, joita rintama-

vastuun ottaneilla joukoilla
yleensä oli, ei tarvinnut kysel-

*
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toon komppanian komentopaikan puhelimen kanssa.
Kaikki komppaniaan tulevat
puhelut kuuluivat meille. jos
vain tahtoi kuunnella. ja mehän syyllistyimme salakuunteluun. Mielenkiintoisia asioita

sieltä kuuluikin.

VAIHTO!

Uudet miehet tulevat

menpiteitä. Nyt kun kyseessä
kokonaan uuden joukkoosaston tulo. kaikki valmislelutyöt tehtiin paljon perusteellisemmin kuin tavallisesti, jol-

oli

loin oma poppoo oli tullut

Saimme vähitellen vahvistusta

vaihtamaan. Asemat ja korsut

huhuille, joita korviimme oli
kantautunut. Ensin niitä ei

siistittiin, yhdyshautoja

sy-

vennettiin siellä missä ne vielä

öiseen aikaan saattoi kuulla

tahdottu uskoa todeksi, vaan
pidettiin pikemminkin toivea-

olivat matalia ja paikkoihin,
jotka olivat alttiita vihollisen

kaivamisesta syntyvää ääntä.
Naapuri oli tullut jäädäkseen.

jatteluna
se oli liian hyvää
ollakseen-tottal

tähystykselle, asetettiin kilpiä
"vihollinen tähystää". Humo-

ja

UUDET MIEHET
TULEVAT

;;?rys..:

onnistunut.

vasta kaivettuihin asemiin.
mille ilmestyi suojakilpiä

hon ampuma-alaal"

,4/

mutta ilman näkyvää tulosta.
Vastapäisten asemien reuna-

elää mielesi halaa. vältä slo-

asemasotavaiheen

päättymisestä.

se ei

naatti.

Nyt alkoivat omat heittimemme syytää ammuksiaan

Tajusimme, että tulevana
kesänä tapahtuisi maailmassa
paljon asioita. Vastapuolen

ristisiakin kilpiä saattoi nähdä. Niinpä erään naapuripoppoon yhdyshaudan varrella oli
kilpi. j«rhon oli tekstattu: "Jos

lä, ne tunnettiin omasta kokemuksesta. Mutta tämä vaihto

oli erilainen kuin muut: se tapahtui uhkaavan rajuilman
kynnyksellä.
Siitä ei puhuttu paljoa, mutta se tunnettiin.
Jokaisesta joukkueesta jäi
yksi aliupseeri ja komppaniaa
kohden yksi upseeri vielä vii-

kon päiviksi linjaan uusien
miesten pariin opastamaan
heitä.
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En enää muista joukkueenjohtajan nimeä, joka vastaanotti asemat meidän tukikohdassamme. Hän oli keski-ikäinen vänrikki, Jyväskylän puolesta kotoisin.

Kävimme joukkueenjohtajan kanssa tukikohdan läpi pesäke pesäkkeeltä useampaan
kertaan. Uudet miehet olivat
jo keksineet vihollisen suoja-

KANSAIN.

vÄlrsvYTTÄ

Kova on veto poi-kien kamiinassa!
tuumasi .ialkaväen
mies, kun katseli il-

Saksalaiset värvisivät
palveluksensa veniliisiä sotavankeja muodostaen heistä armeijan, jota johti entinen
Puna-armeijan kenraali Vlasov. Kun Vla.covin
miehet 1914 ryhmitettiin länteen torjumaan
Iiittoutuneiden maihinnousua, huomautti

matorjuntatykin valojuovia taivaalla.

kilvet äsken kaivetuissa asemissa ja ammuskelivat niitä.
Mekin olimme huomanneet ne
aikanaan, mutta katsoneet niiden tulittamisen turhaksi.

Vastapuolella

varmaan

o

huomattiin tämä muutos ja

Karjalainen isäntä- Ev. Kdiridinen

voitiin todeta vaihdon tapah-

mies saapui ASO:n

ja

pitämästä
kenttäkokouksesta
naapurin§a, erään
maanhankintatilal-

oli
mentaja,
Antti Kääridinen

tuneen. Meidät vaihtanut JR I
oli ollut pitemmän aikaa reservissä siviiliasutuksen parissa
ja tämä vaihdos oli heille kovasti uutta. Outoa oli heille

myös aukea maasto.

lisen

OPASTAJAT

pÄÄsrvÄr pors
Pataljoonan komentaja oli tar-

kastuskierroksella jo seuraavana päivänä. Hänet tapasimme komppanian komentopaikalta. Komppanian päällikkö-

oli nuori luutnantti, jolla
näytti olevan kovasti kiirettä.
nä

Pataljoonan

komentajaa

kiinnosti kovasti ampumatarviketilanne.

Sillä tuolla iivolla

on

- putkia. kuului hän mainoita
nitsevan.

Kuulin taas pitkästä aikaa

puhuttavan

tuliannoksista.

Olihan tuonkin sanan merkitys joskus opetettu, mutta se
oli unohtunut. Kokemus oli
opettanut, että panoksia pitää
olla mukana niin paljon kuin
niitä jaksaa kantaa.
Lähtöpäivän aamuna kokoonnuimme pataljoonan ko-

mentokorsun

luo.

Rintama-

vastuun ottaneen pataljoonan
komentaja everstiluutnantti
Heikkinen kiitti meitä muutamilla sanoilla. Me lähdimme
elämämme toiseksi keveimse kevein
mälle marssille
- vuoden
lähtö oli sitten saman

syyskuussa.

ylijohtajan Venna-

tr

luo.

saksalainen

kenraali:
Meneepä vähän
tykkimies
monimutkaiselesi : venäKerran kesäIlä -43 läisten piäisi taistella
Prikaatin ko- saksalaisten puolella
englantilaieversti Ranskassa
sia ja amerikkalaisia

resupöksy

vastaan...

tarkastusmatkalla
tuaan kokousta hdn tuolloin reserrissä
o
lausui painokkaasti: olleen Vallilan paUso vai sieki taljoonan alueella.
Vennamoo.
Seisoimme siinä OLIPA NÅIWTNÄÄ
Naapuri hätään- huoltotien varressa Berliiniläinen ia hamtvi:
ev. Kääriäinen, purilainen keskusteliPitteäks miu maj. Lindgren ja vat ilmapommituksistå.
Berliinin pommisiit luopuu täst reik- 2.k., kun tietä pit- tus- oli niin kova, että
kin sattui kulke- vielä viisi tuntia håilykalaisest uskost?
maan tavallista re- tyksen idlkeen ikkunasupersuuksisempi
ruudut tippuivat asuno
tykkimies. Ev. Kää- noista.
Selostet-

Eipä tuo vielä miriäinen katseli pitväheksyi toinen.
miekkosen iI- tään,
Meiltä Hampurissa
Pari papparaista kään
mavaa menoa ja sa- -lentelivät Hitlerin kukeskusteli aseveli-ilnoi sitten ykskan- vat ulos ikkunoista vielassa.
taan: "No, eipähän lä pari viikkoa pommiMuistatkos,

,'PROMIA''

kun

sota-aikana

saikkaan

pantiin

promia, jottei olis
tyttöjä ikävä?
Muistanpa tiemitäs sit-

tenkin
ten?

-

Se on nyt vasta

vaikuttaruvennut
maan...
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muuan

noissakaan housuis- tuksen jilkeen.
sa pieru kauan pyö-

ri!"

Jouko Kivisaari,

Turku
(Sininen Prikaati)
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O.A. HEIKKINEN

HITIEBIil
sotilasIrorl aamoissa
Itärintaman taistelila konekiväärerneen

Suomalainen

e§*

SS-

mies, jonka kielitaito rajoittui pääasialIisesti vain suomeen
ja savoon, huomasi
tulleensa melkoiseen myllyyn jouduttuaan yksin Sak-

'I,

-.

' :'*
.r

T

san valtavan

sotasairaalalaitoksen

rattaisiin.

Pahimmassa tapauksessa voi joutua vaikkapa ikääntyneen paroonittaren syleilyyn...

r*'.7.
v

.*

"Pakkitykin" takana

o
RINTAMAPALVELUKSENI

he jäi pääosin väsymyksestä ja

SS-Divisioona Wikingin riveissä päättyi jossakin Rostovin ja Stalingradin välillä
20.l .1943. Juoksin silloin aamuhämärässä suoraan venä-

kuumeesta johtuneen hämärän

peittoon

kaikki oli kuin

hetkeä myöhemmin

utuverhon- takana.
Tammikuun loppupäivinä
aamuvarhaisella pysähdyttiin
puolalaiseen Lembergin kaupunkiin, jossa meitä rujoja ja

naapuri paranteli työtään kranaatinheittimen sirpaleilla.
Matka taaksepäin alkoi sotavankien vetämillä paareilla.

rampoja alettiin purkaa vaunuista. Kierros oli ummessa,
sillä menomatkalla olimme
viettäneet muutamia tunteja

Halki suuren Venäjänmaan
lakeuksien matkattiin sitten

samaisella

härkävaunuissa olkien päällä.

toisenlainen...

läisen konepistoolin luotisuih-

kuun

ja

C)nneksi tuo murheellinen vai-
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t

td

tavara-asemalla.

Silloin vain oli mieliala ollut
Tästä alkaen aloin olla ajat-

Sä mitä mietit, veli vieraan maan?

-on oudon hauras kysyjäIlä ääni.

Mä mietin, palajanko milloinkaan

-mä sinne, missä suviöisin saan

yön tähdettömän nähdä päiilh pääni...
Heikki Asunta

1943

..

-§

televassa kunnossa. Siihen
saakka aika, paikka ja ympäristön tapahtumat olivat olleet
täysin toisarvoisia tekijöitä.

KORJAAMON
LIUKU.
HIHNALLE

kana hän

oli istunut minunkin
vuoteeni reunalla filosofoi-

Viron pojan apuun.

värähtämättä voimasanojeni
vaikutuksesta. Tuskinpa hän

massa. Paljoa en jutusta ym-

mikään sadisti, työhön

märtänyt, mutta kuitenkin

ni puhtaaksi. Esitin

tuossa verstaassa ei vain sopi-

sen, että kyse oli rotuopista ja

silmieni poimut vaiko hänen

nut hentomielisyys.

että hän halusi minunkin olevan selvillä luokituksestani.

nenänsä muoto enemmän vie-

kuivuneet kääreet ilmeenkään

oli

Sitten puhuin suuni ja sisuharkittavaksi, muistuttavatko minun

ma-

Saatuaan minut kuorituksi
oli miehen seuraava työvaihe
höyrykaappi. Se oli kuulemma täisauna eikä muuten hullumpi ollutkaan. Nuo rintama-

kaillut haavoittuneena vierelläni. Pyysin häntä nyt käyttä-

soturin verenimijät olivatkin
vaivanneet jo pitemmän aikaa

mään arvovaltaansa ja kielitaitoaan, jotta en jäisi tänne,

ja käyneet lähes

tää oma kantani asiassa, mutta

sietämättö-

en saanut juttukaveriani ym-

Sen kuultuaan saksalainen

miksi mellastaessaan vapaasti

märtåimään tarkoitustani. Ih-

vaan pääsisin eteenpäin kun-

siteiden alla.

meekseni ilmestyi avukseni

sai sätkyn! Hän punoitti ja
pullisteli, hikoili ja otti ohut-

JUKLA TYRKKÖ oli

nolliseen saksalaiseen kotiseudun sairaalaan. En tiedä,
miten hän asian toimitti, mutta hetken päästä huomasin joka tapauksessa makaavani ai-

noana suomalaisena, lähes
olemattomalla kielitaidolla

Jo

alkukäsittelyn jiilkeen

olo tuntui taivaalliselta. Loppuun ajenu sotilashan ei ole
vaativainen: kaikki on hyvin,
kunhan riinää unta, ruokaa ja
lämmintä.

Riittäviisti sanakirjaa selattuani sain selville, että tuo kyömynokka väitti minun olevan
mongoolirodun edustaja.

Minulla oli kova halu esit-

hoitohenkilökuntaan kuuluva
virolainen kaveri, joka puhui
aika hyvin niin suomea kuin
saksaakin. Hän oli juuri rullut
kotimaastaan työvelvollisena
ja kuullut sairaalassa vaikeuk-

Kiinelin kykyjeni mukaan
niin sanitääriä kuin läiikäriä,

sissa olevasta

töään ja haukkui sitten varsin
selväsanaisesti saksalaisten

'kaan siellä oliyat edustettuina
ainakin kaikki eurooppalaiset

Selänsijan sain suuren sairaalan suurelta osastolta. Sänkyni
jalkopäässä oli lappu, jossa
henkilötietoni olivat merkittynä sillä tarkkuudella kuin ne
oli saaru selväksi suomalais-

kielet ja vielä melkoinen mää-

saksa.lais-savolaisella sekakie-

rä aasialaisia.

lellä.

Kaikkialla vallitsi saksalainen tehokkuus: sodan silpo-

Ainoa ajanviete olisi ollut
tupakanpoltto, mutta se oli
kielletry, koska keuhkoni eivät kuulemma vielä myrkkyjä
kestäneet. Tätä kieltoa oli kyl-

varustettuna, tässä valtaisassa
soturikorjaamossa. Tosin en
ollut ainoa kielitaidoton, sillä

myöhemmin totesin sairaalan
olevan varsin monikansallisen

laitoksen: havaintojeni mu-

mat miehet tarkastettiin, harsittiin, paikkailtiin ja luokiteltiin johonkin kolmesta kategoriasta: kotiseudun sairaaloi-

hin, rintamalle tai

hautaus-

maalle.

joka lienee ollut puolalainen.

talingradista lentokul jetuksin

lisäkseni ainakin puolalaisia,

sesti viimeiset tuosta motista.
Miehet olivat surkeassa kun-

virolaisia, vendläisiä ja t§ek-

nossa. Pauluksen armeijan an-

takseni. Saksalaisen "herrakansan" edustajat katsoivat

tauduttua saksalaiset olivat
kovin hiljaisia ja viettivät surujuhlaa. Yritin hiukan keventää tunnelmaa väittämällä, että näin siinä sitten kävi, kun
miniikin jouduin jättämään

paikkani rintamalla... En tietävinään.

TEHOKAS

rÄsrrrELY

SANITÄÄRIVEIKKO ei oI-

lut mikään "sisar hento, valkoinen". Ammattimiehen kovin ettein hän repi irti ihoon

sankaiset silmdlasit päästään
kaipa nekin olivat hion-neet. Sitten hän syyti suustaan
sanatulvan, josta en ymmärtänyt muuta kuin monissa harjoituksissa tutuksi tulleen sanan S c hw e ine hund, sikakoira.

"Finnestä".

Poika tarkkaili

ympäris-

rÄr,rrrÄnÄrÄr
OLIN VARMA, että jutussa

kejä. vain muutamia mainivielä tässä vaiheessa olevansa
oikeutettuja hallitsemaan koko maailmaa ja sijoittivat Fin-

ne-pojankin

Ensiapu

touhut niin täiillä kuin varsin-

seuraa vielä monet käräjät. En

kin kotimaassaan:

erehtynytkään, sillä "tohtori"
oli todella käynyt kantelemassa
iltapäiviillä oli läåikäri-

valloitettujen maiden kansa-

Ensin ryöstivät venäläiset-låihes kaiken irtisaatavan ja

laisten alimpaan kastiin.

saksalaiset veivät loputkin.

HERRA TOHTORI

puolueeton tulkki. Kerroin hänelle kirjanippuja kanneskele-

huolettomasti

Nyt minulla oli mielestäni

dä, mahtoivatko ymmärtää

eivät ainakaan olleet ymmär-

tun. "Tohtori" oli kuitenkin
puheestani ymmärtänyt, että
halusin sanoa jotakin juutalaisista ja vaati käännöstä.

Alkupäivinä saksalaiset pi-

paljon haavoittuneita, ilmei-

S

Tulkki epäröi ja arveli mielipiteeni olevan liian uskalle-

lä kovan tupakkamiehen pakko rikkoa.
tivät minua jonkin miehitetyn
maan soturina. Osastolla oli

Helmikuun alkupäivinä tuli

yksinäisestä

raasta syntyperästä.

TUVASSA oli oppinut kirjatoukan näköinen mies, jota
toiset puhuttelivat "tohtoriksi"
en tiedä, tosissaanko

- leikillään.
vaiko

Tuo "tohtori"

vasta "herra tohtorista" ja il-

maisin haluni sopivan tilaisuuden tullen lausua julki
mielipiteeni tuosta ulkonäöltään seemiläiseltä vaikuttavas-

esiintyi

hyökkäävästi tovereitaan ja

ta rotuopin apostolista.
Tilaisuus tulikin pian: "toh-

varsinkin ulkomaalaisia koh-

tori" kirjoineen ilmestyi

taan. Jo usearnman päivän ai-

sänkyni viereen. Pyysin heti

taas

- virolaispoika tulkkirondilla
na.

Saksalainen lääkäri tuli
vuode vuoteelta yhä låihemmäs. Ei voi kiistää, etteikö vä-

hän jännittänyt. Yritin tark-

kailla niin lääkärin kuin tulkinkin käytöstä saadakseni
selville, mikä minua odotti,
mutta en havainnut niissä mitään tavallisesta poikkeavaa.
Läåikärin hyvän päivän toivotuksesta totesin helpottu169

neena, ettei mikään ollut pahemmin "los". Hän kyseli
vointiani ja käski hoiturien
avata siteeni. Sitten hän lähetti lääkintämiehen noutamaan
jotakin ja se jokin oli tuohtu-

joittelivat asentoa ja ilmoituk-

Olen aina ollut heikonlai-

sen tekoa. Jokaiselle petipoti-

nen sätkän käärijä. Nyt tor-

nut "tohtori".

Mitenkäpäs sitä minun kielitaidollani ilmoituksia tehtiin !
Muutenkaan en ollut varsin

Lääkäri kuulusteli

ensin
vastapuolta ja kysyi sitten tul-

kin välityksellä minulta, miksi

olin sanonut vastapuolta "jutkuksi". Kerroin, että "tohto-

ri" oli terrorisoinut muitakin

liikuntakyvyttömiä potilaita
jutuillaan, jotka omalta kohdaltani olin ymmärtänyt kansallisuuteni ja rotuni halventamiseksi. Enkä ollut väittänyt
"tohtorin" kuuluvan juutalai-

seen rotuun, olin vain huomauttanut rodullisten tunnusmerkkien yhtiiläisyydestä.

Lääkärille näytti vakavana
pysyminen tuottavan vaikeuksia. Sitten hän tuntui selvittävän "tohtorille" ugrilaisen rodun olemusta ja käski tåimän
pysytellä omilla maisemil-

laallekin sanottiin, että ilmoitus on tehtävä, jos kenraali
pysähtyy vuoteen viereen ja
puhuttelee.

kiinnostunut koko touhusta
turha jännittäminen tuntui typerältä hölmöilyltä niin Suomessa kuin Saksassakin.
En saanut selville herran tuloaikaa
mahtoikohan sitä
kukaan -tarkkaan tietääkään.
Kyllästyneenä odottamiseen
kaivoin vieressä olevasta kaapistani esiin sätkäntekotarpeet
ja ryhdyin vääntämään sätkää.

Tästäkös sakut riemastuivat! Kaikki huusivat, ettei nyt
voi polttaa sekä ettei minulla

vesta tuli tavallistakin suurempi ja ontompi. Kun sain
sen palamaan, se leimahti samalla ilmiroihuun käryten kamalasti.
Samalla hetkellä aukeni

kämpän ovi.
Kenraali astui sisään loista-

sammuksiin sätkäni, joka il-

muuta

maa saatuaan oli alkanut iloisesti hehkua. Taisi siinä kyllä
hehkua syyllisen naamakin.
Sitten herra alkoi kysellä
haavoittumisestani ja vaivoistani. Lääkärit auttoivat
hehän jo tunsivat tarinani. -Koko
ajan odotin putkatuomiota,
mutta sitä ei tullur eikä asiasta
myöhemminkään kuulunut
mitään. Potilastoverit kyllä todistivar, että mikåili olisin ollut saksalainen, olisin kyllä
heti liikkeelle päästyäni jouru-

porukkaa näytti riittävän loputtomiin.

Heti herran

ilmaantuessa

olin huitaissut palavan sätkän
kaappiin toivoen sen siellä
sanunuvan. Uskoin jo onnistuneeni tekemään temppuni
kenenkään huomaamatta.

Luuloni osoittautui vääriik-

si, sillä kenraali

yleensäkään ole tupakointilu-

marssi kaikessa komeudessaan petiäni
kohti. Seurue ryhmittyi ympä-

paa. En ollut ymmärtävinäni
koko mekkalaa.

Vilkaistuaan sängyn
päiissä olevaa korttia kenraali

rille.

PÄIVÄT kuluivat verkalleen.

q***l. *t
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en häntä sen koommin näh-

"e

tulkkinikin, joka hyvästellessään pisti käteeni topan piip-

+"111

Toipumiseni katsottiin edistyneen siinä määrin, että minut

katsottiin kelvolliseksi lähetettäviiksi "kotimaan" sairaalaan.

En ollut vielä saanut virallista kävelylupaa, vaikka olin
jo pitempään harjoitellut tuota
kolmattakymmentä vuotta sitten oppimaani, mutta nyt pahoin ruostunutta taitoa.

Eräänä aamuna tuo ihme
sitten tapahtui: sairaankantajat
saapuivat, pukivat päiille puh-

putupakkaa. Omasta puolestani annoin hänelle jonkun sakSuoiaan etulinian tukikohdasta

toiset vaatteet, nostivat paareille ja kuljettivat ambulanssilla asemalle ja siellä hienon
sairasjunan loistavaakin lois-

KENRAALI
SAMMUTTI

tavammalle petille. Vastaan-

ottamassa oli sairaanhoitajattaria ja vuoteen vieressä suk-

sÄrxÄN

ja muuta hyvää. Olin
kyllä kuullut, että haavoittulaata

ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ oti sairaalan ilmapirissä sähköinen

neet tucdaan kotimaahan komeasti, jotta siviiliväki niikisi,
kuinka hyvää huolta heistä pidetään, mutta tällaista loistoa

Hoitohenkilöstö

poukkoili sinne tänne. Minunkin petiäni ja kääreitäni oiot-

oli
en ollut osannut odottaa
kyllä eri sävel kuin matkatessa

tiin moneen kertaan. Jotenkin

-

sain selville, että joku kenraali
seurueineen oli tulossa tarkastukselle ja sakut tietenkin jän-

nittivät.
Jalkeilla olevat potilaat har-
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nyt.
Pian tämän jälkeen menetin

tunnelma.

nut suuntaamaan ensi askeleeni sairaalan putkaan.

PARAATI.
SAIRAALAAN

minua enää häirinäisi rotubiologisilla keskusteluilla. "Tohtori" lienee saanut siirron jollekin toiselle osastolle, koska

sanmarkan, sillä hän oli valittanut kovaa rahapulaa.

Hyvää päivää, suomalai-

- ryhmänjohtaja!
nen
Tiihän osasin toki vastatakin. Samalla kenraali kuitenkin avasi kaappini oven, jonka
rakosista kauhukseni oli alkanut tunkeutua synkeä savupilvi, huomautti jotakin tulen käsittelystä ja polki rauhallisesti

vine seurueineen. Päiiherralla

oli kokoa ja näköä ja

laan.
Se luunsahaaja oli varsinainen herrasmies! Minulle hän

selitti kaiken johtuvan "tohtorin" tietämättömyydestä ja
koputti päärään näyttäen, että
naapuri oli jotakin vailla.
Edelleen hän vakuutti, ettei

tervehti minua saksaksi:

Hevospelillä eteenpäin

Rostovista mullivaunussa veristen olkien päiillä, elävät ja
kuolleet sekaisin...
Matkalla sain kuulla joutu-

Heidenheimiin, jossa piti olla

Tuomisina tytöillä oli hedelmiä ja jotakin syötävää. Il-

muitakin suomalaisia. Matka

ta kului mukavasti

oli pitkä ja mukava
sotilaan
ainainen unelma, riittävä
ruo-

kun toisten puhetta kerran-kin ainakin jonkin verran ym-

vani Etelä-Saksassa

olevaan

ka ja uni, oli nyt kerrankin

todellisuutta täysin mitoin.
Heidenheim oli pieni puutarhakaupunki, jonka sairaala-

kin oli pieni ja kodikas

loistava verrattuna Lembergin
sotilaskorjaamoon. Pettymyksekseni en kuitenkaan tavannut suomalaisia, joiden ilmoitettiin aivan hiljattain liihteneen Itävaltaan Graziin.

jutellessa

\
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märsi.
Seuraavana päivänä tuli tyt-

töjen pappa käymään, viiksekäs herrasmies salkku kainalossa. Suomenkieli oli vähän

katkonaista, mutta

oli

3*.

salkussa

tupakkaa. omenia ja suk-

laata, jota viimemainittua en
ottanut, koska tiesin siviilien-

§{r
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kin ruokatilanteen kovin vai-
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keaksi.
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Kerroin hänelle, että en saa
polttaa kuin salaa ja että tässä
hienossa sairaalassa ei "salapolttoon" juuri ole mahdollisuuksia. Ukko lupasi hankkia
sekä luvan että myös tupakka-

MITALI JA
TUPAKKA.
KORTTI
SITTEN joku korkea herra ja-

koi mitaleja haavoittumisen

johdosta. Minunkin sänkyni
vieressä pideniin puhetta urhoollisuudesta ja pelottomuudesta. Ajattelin mielessäni, että etpähän ukkopaha tiedä,

kuinka Finne-poikaa pelotti
sinäkin aamuna Jekaterinovkassa kalmukkien arolla...

No
kun ei tiennyt, sain
mitkuni.
Se päivä oli muutenkin tapahtumarikas. Illalla tuli nimittäin osastolle pari naishenkilöä kyselemään suomalaisia
potilaita. Pian he löysivätkin
minut ja kertoivat melkoisen
hyviillä suomenkielellä

x&

isänsä

toimineen ennen ensimmäistä
maailmansotaa Suomessa ve-

turinkuljettajana. Nykyisin
oli liikemiehenä Heiden-

hän

heimissa.

kortin. jonka hoitajat olivat
hänen käsityksensä mukaan
jotakuinkin varmasti pihistäneet. Eikä mennyt kuin hetki,
kun hoitaja tuli tuhkakupin ja
tupakkakortin kanssa.
å+.

Uusi y'stäväni oli kovin ha-

*;

lukas saamaan todellisia tietoja rintamalta. Hän piti tietojani arvokkaina, vaikka ne oli-

*#

vatkin vain konekiväärin tai
"pakkitykin" ( Panzerabwehrkanone. lyhenne PAK, panssarintorjuntatykki) takana saaruja
ne eivät kuitenkaan ol-

leet-"Goebbelsin kautta kul-

ii

keneita". toisin sanoen kattee-

$' ilffi*fl

tonta propagandaa.

Kerroin sen vähän mitä tiesin rintaman tapahtumista ja
sotilaiden mielialoista. Mietteliäänä ja allapäin vieraani

HARJOITUSTA

poistui.

YLLÄTIÄEN tuli lähtökäsky

KIELI.
ja

edellämainittujen tyttöjen
saattelemana matka suuntautui Tiibingeniin. Sielläkin piti
olla suomalaisia, mutta ylikersantti Niilo Kuusitie oli hän-

kin juuri lähtenyt toipilas-

komppaniaan Graziin. Jälleen
oli otettava käyttöön savolaissaksalais-venäläis-suomalai-

nen sekakieli.
Sairaala oli valtavan suuri.

Sen johtavana

hengettärenä
oli jo parhaat vuotensa sivuut-

tanut saksalainen paroonitar,
joka iltaisin kävi kaikilla osas-

toilla toivottelemassa hyvää
yötä. Minä olin aivan erikoistapaus, sillä minun oli otettava tätä kalseahkoa tätiä kaulasta kiinni ja ladeltava sakSairasjunassa alkaa jo olla mukavaa

*qfl#f

saksi:

Asevelikorlaamon arkipäavää

Hyvää yötä, sisar, nuk-

- hyvin!
kukaa

Kun teksti ei tullut oikein,

oli sitä harjoiteltava

moneen

kertaan.

Suoritus ei ollut mitenkään
nuoren miehen mieleen

jospa täti olisi ollut edes puolta nuorempi, ajattelin.

Kun
Schwester iltaisin tuli kämppään, vedin peiton korviin ja

olin nukkuvinani. Mikään

ei

kuitenkaan auttanut: herätys
vain ja seremonia käyntiin.
vaikka hampaat irvessä:
Gute Nacht, Schwester.
schlafen
Sie gut!
Niihin aikoihin apunani oli
jonkin aikaa virolaistyttö. joka sekakielellä toimitteli

asioitani. Sitten hänkin

taas

häipyi.
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POMMEJA JA
PIILOSILLA
OLOA
HÄLYTYSSIREENIT ulvoi-

vat pimeän aikana

kovin

usein. Potilaita raahattiin eri
tavoin pommisuojaan. Se oli

kanttiinissa, jouduin paroonittaren perusteelliseen puhutteluun. Kun en siitä paljoakaan
ymmärtänyt enkä muutoinkaan osoittanut erityisiä katumuksen merkkejä. saarna viimein loppui.
Joka kerta lääkärin tavates-

sani yritin jo tässä vaiheessa

1.3,
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Schwester Saara Rampanen (vas ) iututtaa nuorta potilasta s\,,,,
J
)

I
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lloisin maelin kotiin Karlalaan. Armerla auttaa palaavrå evakkoja

{l
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REINO KERVINEN

Kotiin

alaan

kamala paikka: täpötäynnä
monella tavoin haavoittuneita

miehiä, kuvottavia tuoksuja,
ei liikkumistilaa eikä hengi-

Lammen vesi oli krisSiviiliväestön pala- paikka.
tallinkirkasta ja pohja näkyi
tessa kotikonnuil- viiden metrin s1'r'yyteen. KetungokIeen Karjalaan oli säisin oli lammellaihailijoita
seen asti luonnon
maastossa taistelu- Lahdenpoh jasta ja kauempaajen jäIjeltä runsaas- kin. aina Saksasta saakka.
Lammelta oli Lahdenpohjaan
ti vaarallisia räiäh- matkaa
viitisen kilometriä.

tysilmaa. Päätin ensimmäisen
käynnin jäävän myös viimeiseksi.
Seuraavien hälytysten aikana pujahdinkin aina vaateko-

meroon tai vessaan piiloon.
Tuvassa ei voinut olla, koska
tarkastajat kiertelivät ympä-

teitä ja ammuksia.
Syntlrnäktrtiini oli matkaa
Tässä
Nämä kiehtoivat kolmisen kilometriä.
Vinkolannräen talossa oli sutietenkin poikia
kuni itsunut 1690-luvulta
siiäkin enemmän, saakka.
kun heitd oli jyrkästi kielletty niihin RAKKAILLE

riinsä ja tarkastivat, että kaik-

ki olivat

suojassa. Onneksi

pääsin jo tässä vaiheessa liikkumaan sen verran, että piilosilla oloni onnistui.
Pommitusten aikana minulla oli tilaisuus pimennysverhojen raosta seurata maailmanloppua muistuttavaa näy-

Atti on tullut porkaa vastaan

telmää: valonheittimien kiilat

ja ilmatorjunnan helminauhat
pyyhkivät pimeätä taivaan-

kantta, tulipatsaat hulmahtelivat taivaisiin pommien osuessa. Pelosta ja järkytyksestä lumoutuneena tuijottelin tuota
kammottavaa näytelmää, joka

aina pani kysymään

m

ik s i

ketä hyridytti tämä miele-

-tön tuhoaminen?

Pian kärysin piilosilla olostani. Kun vielä lisäksi möhlin
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RAUNIOILLE

koskemasta.

Elettiin evakkovuosia.

Tulipa sitten jatkosodan
ruosi 1942 ja Karjalan väki

o

selittää olevani niin terve, että
voisin lähteä suomalaiseen

sai luvan muuttaa takaisin ko-

toipilaskomppaniaan Graziin.
Eräänä aamuna sitten kerrottiin. että matkani sinne oli selvä sekä että pian pääsisin lähtemään Suomeen lomalle!
Siinä oli uutista kerrakseen!
Savolaispojan kierros myrs-

KOTINI sijaitsi Jaakkimassa

titanhuville. Maaliskuussa
Iäksin.rme mekin liikkeelle

Miinalan kylän laitamilla, valtatie 6:n varrella Pöntsänlammen rannalla. Rajamaina oli-

Ruukista. joka on nlkyinen-

kin asuinpaikkani.
Kotiimme emme

vat Rukolan, Kokonniemen ja

suoraan muultamaan. sillä st>

Miklin isäntien

kesälaidun-

ta

kyisen maailman turuilla oli

maal.

oli

asuinrakennusta. Navetta eli

ummessa.

L]

Pöntsänlarnpi

kaunis

päässeet

oli tuh()nnut kaikki ulkorakennukset ja vaurioittanut

!-

u'l

sääkin. Hän pyysi minua seujos sattuisi vahinrakseen
ko. voisin- ainakin hakea apua.
Pioneerin työmenetelmä oli
jotakuinkin samanlainen kuin
Kalevinkin: hän vain tökki
maata lapion sijasta kiväärin

oli palanul. sauna ja liiteriaitta oli purettu korsutarvikkeiksi. Mökki oli pystyssä.
läävä

mutta kamaria oli käytetty
vuohitallina ja "runtukka" eli

lattian alla oleva perunakellari

oli täytetty vuohenlannalla.
Kun se oli tullut täyteen. oli
loppu syydetty ikkunasta ulos.
Ympäristön jäljistä päätellen oli Pöntsänlammen alueella ollut suuri joukkojen majoitusalue.
Palatessamme kotitanhuville oli meillä mukanamme karjaa. Se piti saada jonnekin ka-

puhdistuspuikolla ja paikansi

miinat samoin

Ensin kuitenkin tarkastet-

tiin Kalevin nostamat miinat
ja tehtiin ne vaaratt«rmiksi.

*
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ton alle. Kun naapurilla, Törnin Augustilla ei vielä ollut
eläimiä. saimme käyttöömme
hänen pystyyn jääneet raken-

Tämä tapahtui siten. että pioneeri irrotti sytyttimcn nallei-

H

neen, pani kunkin erikseen

-

nuksensa.

hirsirakennukscn nurkan salvaimcen ja laukaisi iskurin narulla. Kaikki miinal «rlivat toimintakuntoisia. sillä jokainen

?
{-:

nalli räjähti. Vähän hirvitti
jos joku niistä olisi toiminut
siinä riihen nurkalla melska-

POJILLA OLI
IÄNNÄT AJAT
Meille pojille koittivat

tessamme, olisi m«rni poika
saanul siipeensä.
Pioneeri jatkoi työtään hakatulla murroksella riihen lähellä. Sieltä Iöytyi useita ansamiin«rja. joista hän räjä1 tti

mie-

leenpainuvat ajat.

Mieli oli kevyt, kun oli jälleen päästy elämään ja olemaan niin tutuille ja rakkaille
tanhuville. Kevät oli lämmin
ja kaunis. Heti ensimmäisten
pälvien ilmestyttyä alk«rivat

Hevonenkin tuntee kotimaisemat

nasta. seuraili aluksi Rukolan

Eräänä huhtikuun lopun

lätietä ja jatkui monenlaisten maisemien halki kymmeniä kilometrejä aina uudelle
rajalle saakka.
Lumen sulettua minua pari

me paistattamassa päivää Tör-

vuotiaan Kalevi-veljeni kiinnostus kohdistui riiheltä lähte-

sinivuokot kukkia.
sunnuntaina olivat naapurin
pojal tulleet käymään. Istuim-

nin riihen mustaa seinustaa
vasten. Lumi oli jo sulanut
seinän viereltä ja näkyvissä oli
paljasta hiekkaa.

Naapurin poika. ikätoverini
Leo Laakkonen kaiveli jalallaan hiekkaa. Näkyviin ilmestyi vihreäksi maalattua puuta.

Kun tietenkin ryhdyimme innokkaisiin
tutkimuksiin.
saimme esiin suurta kynälaatikkoa muistuttavan esineen.
Joku viisas tiesi sen venäläiseksi polkumiinaksi.
Paiskelimme sitä suurilla

kivillä, mutta emme

saaneet

vehjettä räjähtämään.
Myöhemmin totesimme, että riihi sijaitsi venäläisten hakkaaman murros- ja estelinjan

välittömässä läheisyydessä.

Linja kulki Törnin pihaalueella pellon ja metsän välitse. Se oli pitkä aukeama: alkoi Rukolasta Laatokan ran-

kopsahtavan

äänen perusteella.

k1

vu()tta nu()remman nclitoista-

olikohan
vään peltosarkaan
- niitä riisiinäkin miinoja, kun
hen luona oli useampiakin'?

Poika alkoi tökkiä

maata

jostakin löytämällään kenttälapiolla

missä maa kumah-

ti. siinä -oli miina. Tällä lapi«>
konstilla niitä löytyikin peltosaralta yhteensä 64 kappaletta. Lisäksi Kalevi purki muutamia ansamiinoja mctsämurroksesta riihen lähettyviltä.
Peltosarka tuli puhtaaksi,
koska lisää ei löytynyt isäni

kyniäessä maan ja kylväessä
siihen vehnää, josta saatiinkin
kohtalainen Sato.

PIONEERIAPUA
Isän lähtiessä asioilleen Lahdenpohjaan kehotimme häntä
käymään sotilashallintopiirin

toimistossa kertomassa miin6i516
ehkäpä valtio mak-

-

Lerpomrnen käy ensr hätåan nälnkin

saisi raivaustyöstä krtrvaustakin.
Siellä ei kuitenkaan osoitet-

tu työtämme kohtaan vähäisintäkään ymmärtämystä,
päinvastoin kehotettiin siinä

silmänräpäyksessä lopetta"ja ainoa
maan k«rko louhu

palkkio olkoon selkäsauna!"

Seuraavana päivänä saapui
meille nuori pi«rneerisotamies.

joka ilmoitti, että hänet oli
määrätty tutkimaan. löytyisikö miinoja mahdollisesti li-

muutamia. Sittcn hän jatkoi

matkaansa pitkin murrosta
tökkien koko ajan puhdistuspuikollaan maata.

ONNETTOMUUS
Sitten se tapahtui.

Miehen ehdittyä noin kilometrin päähän kuului voimakas räjähdys ja näin hänen
lentävän ilmaan usean metrin
korkeuteen. Sitä miinaa eivät
pakkanen ja kelirikko olleet-

ENSIO SALLINEN
kaan ruostuttaneet eikä jäykis-

Asemasotavaiheen

täneet.

rintamaniehen aika

Mies oli tajuissaan. Läksin
kiireesti hakemaan hevosta.

ei kulunut pelkästään puhdetöihin,
korttipeliin ja kil-

jotta hänet saataisiin hoitoon.
Piti mennä Jääskeläisen Matil-

le

saakka ennen kuin onnis-

junkeittoon: rinta-

tuin saamaan ajoneuvon.
Ikäiseni koulukaveri Pauli

malla myös opiskeltiin tulevaa siviilielämää varten.

lähti kuljettamaan haavoiltunutta, joka joutui olemaan
kärryillä noin kuusi kilometriä. Vasta sitten Pauli onnistui

Kotoiset polut ovat muuttuneet kuolemankuiiksi s.n-rpo

miksi joko purkamalla tai räjäyttämällä. Eräskin räjäytys

jäi mieleen.
Rukolan kylän tienhaaran
kohdalla meidän puolellamme
olevassa soranottopaikassa oli

ilmoittamaan
Lahdenpohjaan saakka. Tein
siis vain paukkujen päälle pie-

kouluista. Kuitenkin jatkosodan päivinä moni jo iäkäskin
jermu vaihtoi hetkeksi kivää-

nen ristikon

ja laitoin sen

Lähellä oli joku sotilas tytön kanssa odottelemassa autokyytiä. Ilma oli kylmänlainen ja sotilas huomasi nuotion.
Mennäänpäs lämmittele-

- kuului sotilas sanovan
mään!
tytölleen.

Pioneeri kertoi kärrykyydin

olleen tuskien taival
molemmat jalat olivat murskautuneet niin että ne piti amputoida. Tästä leikkauksesta ei
miesparka toipunut, vaan menehtyi vammoihinsa.

Meille pojille ei ihme kyllä
juuri sattunut vahinkoja, vaik-

oli

asetta ja
vempeletta jos jonkinlaista.
Varustuksiimme kuului mm
Emma-pikakivääri, jonka
Sinkkosen Pauli löysi roikkumasta puun oksasta. Kivääreitä oli melkein joka pojalla.
Niillä harrastimme tarkkuusammuntaa niin että kalliot ja

ka hallussamme

kankaat raikuivat. Patruunoita
löytyi maastosta sadoitlain.
Järeämpää kaliiperia edusti-

vat mm käsikranaatit, joista
174

iskusta maahan, mutta kaikki

eivät toimineet. Lisäksi oli
trotyylikappaleita, kasapanok-

sia.

kansakoululaitos I 00-vuot iaana vanhuksena siirtl'y histo-

riaan uudemman ja

päälle risuista nuotion. Kun se
alkoi kunnolla palaa, nousimme koko poikajoukko pois
montusta.

pääosa oli suomalaisten jäljiltä löytyneitä unkarilaisia. Tällaisen kranaatin piti räjähtää

Kun nyt Suomen kunniakas

montun pohjalla vierekkäin
kranaatti ja sytytin. Ajattelin,
ettei niihin uskalla koskea,
mutta ei tehnyt myöskään

mieli lähteä

saamaan hänet autokyytiin ja
Huuhanmäen sairaalaan.

o

Meille tuli hätä

mitäs jos

- Emme
ne menevätkin tulille?
olisi halunneet ilmoittaa hommistamme, koska räjähteiden
käsittely
kielletty.

oli meiltä ankarasti

ehom-

man(ko) peruskoulun rieltä,
uhkaa sen arkistojen kera hä-

vitä tietoisuus

rintamakansa-

rinsä aapelukseen ja suoritti
kesken jääneen kansakoulukurssinsa loppuun. Tietääkseni tällaisia rintamakansakouluja toimi lähes kaikilla rintamanosilla aivan etulinjan tuntumassakin. Aion nyt valottaa

noiden hiljaislen

jermujen

koulutietä
miesten, joilta
- siviilissä oli eläse tie joskus
män kovassa koulussa katkennut. Ehkäpä isä oli silloin tarvinnut kaveria halkometsään
tai kotimökki isäntää. Nyt oli
koulunkäyntiin mahdollisuus.
Otaksuttavasti se toi mielekäs-

tä vaihtelua rintaman

asema-

sotavaiheen virikkeettömään
elämään.

Sitten pamahti ja asia oli

kranaatinheittimen ammuksia ja erilaisten tykkien

näin ratkennut

kranaatteja.

Autoa odottelevat säikähtivät

itsestään.

TYKISTö.

oikein tosissaan. Me pojat,

KANSAKOULU

PUHTAAKSI

jotka jo olimme ehtineet päättää, että varoitamme, mikäli
odottelijat lähtevät tulemaan

koulut taisivat kaikki toimia

Monesta täpärästä tilanteesta

tien

selvisimme pelkällä säikähdyksellä. Vähitellen tuli voi-

me.

OMA MAA

maan käytäntö, että annoimme vierailta alueilta löytyneiden aseiden ja räjähteiden olla
ja keskityimme vain omalta

maalta Iöytyneisiin

maat- ja pelhan piti saada käyttöön

lot viljelykseen.
Teimme välineet vaaratto-

yli,

saimme jalat allem-

Nämä lapsuus- ja nuoruusvuodet ovat pysyneet elämäni

muistorikkaimpina. Kotioloni

olivat erittäin vaatimattomat,
mutta sittenkin kaipaan aina
sitä luonnonläheisyyden tunlöytänyt.

3000:n rintamakurssin kansakorsukouluina.

Koska patteristonune
RsPsto 26:n esikunnan läheisyydessä oli hylätty korsu,
sain majuri Roiniselta mädräyksen tutkia korsua ja

sen

kuntoa sekä tehdä koulutarvi-

ketilauksen. Myös opetus-

vastinetta

suunnitelma tuli laatia siltä
pohjalta. että koulun oppilaat

tr

olivat jo suorittaneet silloisen

netta, mikä kotitanhuvilla val-

litsi. Sille en ole

Puolustusvoimien 2.KPK

J ermut
k0rsukoulussa

(.

kansakoulun neljä alinta luokkaa. Tavoitteena oli, että
mahdollisimman moni mies
voisi suorittaa kansakoulun

maissa oleva isä kynsäisi korvallistaan, kun se oppimiskyky oli hidastunut ikävuosien
mukana, mutta hankittu elä-

loppuun sekä 150 tuntia vas-

mänkokemus tasoitti kilpailua. Taisi siinä monella va-

taavan

maalaiskansakoulun
jatko-opetuksen oppimäärän.

kaalla hämäläismiehellä käsi

Koulunjohtajana tulisi toimimaan nykyinen kouluneu-

tehdä yl imääräisiä koukeroita.
kun oudoksesta piti tarttua kynään ja sovitella niitä nume-

vos Toivo Karttunen, kun taasen me tavalliset luokkaopet-

tajat toimimme joukko-osastoissa divisioonarune Iohkoil -

la. Minun luokalleni tulisi sekä Nokian että Niemen patteriston miehiä. Valkeasaaressa

Öljymäen toisella puolella
hoiteli luutnantti Lasse RauhalaJR 6:n kansakoulua, kun

helmikuun alussa

,t

r

Oppia päähän korsukoulussa

vuonna

Perkele. on se salvoksen

Sitkeästi miehet kuitenkin
tekivät tehtävänsä. Erityisesti
mittausoppi ja fysiikka tuntuivat heitä kiinnostavan, vaikka
havaintovälineitä ei juuri ollut
kuin musta taulu ja lämpömittari.

tä-

1944 sai 135 oppilasta kansakoulun päästökirjan, joka saajalleen takasi "kaikki ne edut

Erkkilii Öljymäessä, JR 6:n
valistustalossa "Valkeahovissa". Tässä tilaisuudessa olivat

mukana JR 6:n

ja

"tykistön

" oppilaat.
Ennenkuin tähän oli päästy,
oli kuitenkin käytävä koulua.
kansakoulun

Opetusmenetelmä oli sovel-

lettava silloisiin olosuhteisiin.

kansakou-

kansakoulujen tarkastaja Otto

sanon-

- helpompaal
teko

hän l8.D:n rintamakouluun.
mutta toukokuun l. päivänä

lun koko oppimäärän suorittaminen tuottaa". Päästötutkinnon piti silloinen Tampereen

Toisinaan patoutunut tun-

taan:

En tiedä. miten paljon oppi-

ja oikeudet, jotka

vastaukseksi saattoi tulla, kun
kysyin. miten paljon on 3 kertaa 7, etlä "eikös se ole vent-

ne saattoi purkautua

1905.

laita alkujaan ilmoittautui

iil,xl'jl';'fi:[1l::"iiln:
ti".

944 aloitimme koulunpidon.
"Tykistön kansakouluun"
ilmoittautui sitten 29 oppilasta, joiden sotilasarvot vaihtelivat kersantista tykkimieheen.
Luokkamme kuopus oli syntl'I

nyt 1924 ja vanhin

roita "niin h-tin pieniin ruutuihin" ja opetella kertotaulua. joka usein oli unohtunut.
Tosin monella laskutaito oli
tavallaan nuortunutkin. kun il-

lllalla on hoidettava kotitehtävät

Koska kyseessä oli tavallaan
vapaaehtoinen sivistys- ja kasvatustyö, käytin mielelläni vapaata opetuskeskustelua, jossa
sekä opettaja että oppilaat te-

"SALVOKSEN TEKO
ON HELPOMPAA..."

pailumieltä antoivat kotona
lapset. jotka kävivät kouluaan
ken Nokian virran rantamilla.

kivät kysymyksiä. Mieleeni
on jäänyt monta keskustelu-

Koulua käytiin kolmena päivänä viikossa ja välipäivinä

ken Jämsässä tai Jämsänkoskella. Sieltä tulleet kirjeet ja

alalta, koska monet oppilais-

muun palveluksen

Iomassa

oppilaat suorittivat "kotitehtäviään" kiirettävällä tarmolla ja

pienellä kilpailumielellä. Kil-

liedtlt saaduista

arvosanoista

kannustivat isäukkoja rinta-

tani olivat kotiseudullaan joutuneet jo silloin erilaisiin kun-

nallisiin Iuottamustoimiin

malla.

Monasti siinä

tuntia etenkin yhteiskuntaopin

kenttähar-

olipa eräs heistä erään koti175

MARTTI JUSSILA

Välillä rentoudutaan

seudun kansakoulun johto-

hin saavutuksiin taisivat olla

kunnan jäsen, jolla on käytän-

loppujen Iopuksi kaikki tyytyväisiä. sillä kukaan ei saanut
ehtoja. vaan ajallaan tarkastaja Otto Erkkilä toi esiin kiitoksensa sekä opettajille että op-

nön tietoutta siltä sektorilta.

Kirvesmiehiä kiinnosti tietenkin mittausoppi, pinta-alat
ja tilavuudet,'ja historiassa to-

dettiin Mikael Agricolan
ABC-kirja ensimmäiseksi

suomalaiseksi aapiseksi. jos-

ja näkö
vuosisatojen aikana oli muuttunut
liekö aapiskukkokin

kin

aapeluksen koko

- se taisi jäädä selmuuttunut,
vittämättä.

Maantiedossa helpottivat
kartanlukua Euroopan ja Suomen kartat ja nuottiviivasto
syntyi helposti taululle, jolloin nuottien aika-arvot tulivat
selvennetyiksi. Tahdit ja rytmit olivat miehet jo opetelleet
kotoisilla tanssilavoilla. Laulussa ei sanoja paljon opetel-

tu, sillä armeijamme silloiset
marssilaulut sopivat hyvin

korsukoulun

opetusohjel-

maan. Tavallisesti se laulutunti päättyikin toteamukseen
"lsosta Iitasta" omine "suomennoksineen".

Virallista sukupuoliopetusta ei tuolloin vielä annettu ja
tuskinpa ne ukkomiehet olisivatkaan enää lähteneet alkuun
mehiläisistä ym pölytyksistä.
Vapaa-aikoinaan he jakoivat
kokemusperäistä sukupuolitietoutta sitä vaille oleville va-

lituin sanakääntein.

LOPUSSA KIITOS
SEISOO
Päivä päivältä miesten tietomäärä kasvoi ja se näkyi, sillä

yhä rohkeammin he ryhtyivät
korsuissaan väittelemään "oppineempienkin" kanssa ja ko-

tiseudulle

lähti

kenttäpostin

välityksellä kirjeitä. joissa
kerrottiin saavutuksista. Noi176

pilaille jakaessaan päästökirjoja, joiden kaksoiskappaleet
ovat nykyisin Tampereen kansakoulujen kansliassa.
Päästötutkinto oli Valkeahovissa 1.5.44. Se oli sotilaallisen lyhyt ja koruton. Ei siinä
enää kukaan muistellut ja haikaillut. että meidän kouluss:r

ei pidetty vanhempienjuhlaa.
vaan miehet hajaantuivat pattereihinsa ja komppanioihinsa. joiden mukana kohta joutu ivat Kannaksen torjuntataisteluihin Lipolassa. Valkjär-

vellä. Talissa. Ihantalassa ja
lopuksi Kuparsaaressa.
Ehkä kaikki eivät rmmärtäneet. miksi tuollaista koulutusta järjestettiin aikamiehille
sota-aikana ja rintamaolosuhteissa. Olipa miehiä. jotka
suorastaan suhtautuivat kielteisestikin asiaan.

Totean nyt

jälkeenpäin
vain, miten suuri asia oli vai-

keavammaiselle sotainval idil-

le rintamakansakoulusta saatu
päästökirja. joka oli ensimmäisenä ehtona sodan jälkeen
järjestetyille arrunattikursseil-

le. Se oli

kynnyksenä pyrit-

täessä ammaltikouluun. sitten
kun vammautunut mies pääsi
sotasairaalasta perheensä pariin ja edessä oli uuden atnma-

Lomamatkalla

Pyhää

Byrokratiusta ei
nuierra mikään,

ei

edes

maailmansota!
Virastoviidakoiden
tärkein
taisteluväline on
kumileimasin.

ten tietä uuteen ja ehkä arvostetumpaankin elämään ja ammatliin.
tr

ka otti tehtäväkseen tuon tärkeän välineen hankinnan.

Siviilitakkini taskuun oli
jäänyt suurikokoinen pyyhekumi

sotilaspukujahan ei

meillä -kenelläkään ollut. Siitä

kävi joka suhteessa täydestä:

Silloiset rintamakansakou-

massa varrmautuneiden mies-

kaavaketta, mutta ei välinettä, joka ennen pitkää huomattiin kaikkein välttämättömimmäksi byrokratian viidakoissa: leimasinta.
Komppaniassani palveli
näppärä vänrikki Helanko, io-

Helanko kaiversi leimasimen,
joka vieläkin on hallussani. Se

tin hankkiminen.
lut vähäisine tietoineen, puutteineen ja mahdollisine vikoineen olivat osaltaan tasoitta-

ja

Porissa sillä leimattiin ostoto-

VUONNA 1939 YH:n alettua
jouduin perustamaan komppaniani Porissa Koiviston kansa-

koululla. Käytettävissä oli
monenlaista ohjetla. paperia

distukset, loma- ja iltalomalaput sekä monet muut tärkeät
paperit. Paikallishankinnoissakaan porilaisissa liikkeissä
ei kohdattu minkäänlaisia vaikeuksia. Vielä myöhemmin-

JR l2:n raskas tie Sallasta Kiestinkiin

Jänkä-

JänkäjäÄkärit on raju kuvaus JR l2:n tsistcluists
napapiirin tuntumassa. Hyökkäys alkaa Sallan
suunnalta jatkucn Louhen kautta Kiestinkiin. Jän,
käjääkärit, Pohjolan pojat, ovat lujilla. Muua hcidän valttejaan ovat nopeus. rairo, sisu j8 tictty sa.
laperäisyys, joka ilmcncc heidän nimitykscstäänkin. jänkäjääkärit. Scn alkuperää ei kukaan ttrk8sti pysty selittämään. . .

lääk

Eino Pohjamo toimi JR l2:n toiscn patsljoo,
nan kranaatinheitinjoukkuecn ryhmänjohtaja-

na. myöhemmin myös joukkuccnjohtajana.
Mukana olleena hän takuulls tietåå mistä kir,

Tämän kummempi ei ollut \
Pyhä Leimasin. joka pani 7
virkakoneislon liikkeelle
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joittaa. Tuloksena on paitsi mukaansatem,
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kor asti mieli suun koslukelrrr
I'äätin järjestää asian.
L()malaisten joukossa ol

paava sotaromaani, myös vahva 304-siwincn
dokumentti JR l2:n tiestä, Satakunnan Kansa: "Pohjamon vankasti todcnpcräincn ja railskkaalla tyylillä kcrottu kuvsus JR l2rn kouista taistelijoista cli jänkäjääkäreistä on varauksetta lukemiscn arvoinen sotakirja".
Lisäksi kirjassa on 40 sivua sutenttisia valouvia. tilanneksntoja ja piirroksia.

KIRJAILIJAN
NIMIKIRJOITUKSELLA

\lrnha tutta\ani kersantti Rrrrr

lonnraa. Hänen veljensä r,l;
,rllut komppaniassani ja k:ratLr

Jänkäjääkärit kuuluu jokaisen sotakirjo-

jen ystävän kirjastoon. Kirjan hinta on
vain 54 mk. ja se toimitelasn postrtse

'rrrt heti en:irrrrrräisessä taisr..

I

I

'ffij

täysin postivapsasti. Ja nlt s88ttc tcok,
sen kirjailijan om8kätiscllä nimikirjoituk,
sella varustettuna. Tilatkaa itscllcnne ja
lahjaksi!

Lrsslt.

Raulannraa

sai

mieluiscr

'rriskyn kirjoittaa miehille
lLr
I,rrlaput. joita oluen anniske-lu
r

rrati. Ne olisi

TILATKAA
JO TÄNÄÄN

oikeastarrr

kornppanian päällikön pitänr

Teidän tarvitsee vain tä1rtää ohcinen
kuponki. Icikata sc irti ja postittaa.

r

Postimaksukin on

kirjoittaa. nrutta moinerr rnuo
.krllisuu. ei rintamallu tieterr

jo

maksettu puoles-

tanne. Tilauksen voitte antaa myös
puhelimitse. puh. 9lE-22 876. Tilsrkaa jo tänään, sastte kirjannc nopc-

kään ollut tullut kenenkääl
rnieleen.
Tarr ittar
ascrnara',

a paperi saatrrr
intolan WC:stä

!l-

o

Raulanmaa kirjoitti dokumen-

tit ja minä iskin alle leimal
pr t hekumileimasimella.

E

jokl

so

oli sattumalta jäänyt taskuuni
l-arr ittava muste saatiin jorr-

kun

LAHTIPAS
OLUTTA!
S<xlan aikana sain Ilomantsis-

ta viikon kotiloman.

OIin
ainoa upseeri lomalaisjoukossa. joka matkusti linja-autolla
Kut.rpion asemalle. Täälrä piri

täytek-v"nästä.

kunkin jatkaa junalla

eteen-

oli

pakkasessa. Väkevin

to. Ei siis ihrne. jos nyt lekec
jo voisi tehdri
mieli olutta
jotakin muutakin,
jota varlen
en kuitenkaan pysty lupalap-

paakaan
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Käytän tarjouksen hyväkseni ja pyydän lähettämään minulle postiennakolla
......... kpl Eino Pohjamon teoksia JÄNKÄJÄÄXÄRIT hintaan 54 mk/kpl,
kirjailijan omakätisellä nimikirjoituksella vsrustettuna.
Kaikista tähän tilaukseen liittyvistä pekkaus- ja postikuluista huotehtri puolestani Kirjalahti Oy.
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Nciti-kulta! Nämä poirrr

istuskelin asemaravintolassa
olutlasin ääressä. Muidenkin
teki tietenkin mieli
mutta
lnäärä)sten mukaan -olulta ei
tarjoiltu miehistölle eikä alipäällystölle! Byrokratia ei ollut untanut periksi
ei tip-
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Vähän se "neiti" r'iel.,
rnyiihernminkin ihmettelr
miesten janoa. Pidin hänellt'
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kun niin paljon komppaniirrr
rniehiä oli liikkeellä samas\r1
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Tarjoilija vähän ihmeneli
kin sen avulla korjattiin soturin asemaa ja olosuhteita.
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hoamistaistelut ja muuallakin
vihollinen onnistuttiin pysäyttämään sille raskain tappioin.

kurssit sekä

MIELIPIDE

Kirja on parasta sotahistoriaamme ja kuuluu jokaisen

min, yli 400 sivulla. Valote-

Bror Laurla: Tie talvisotaan, Kustannuspiste Oy,

suomalaisen historianharrastajan kirjastoon.
E.

seerien kuin aktiivipäällystön-

itsenäisyyden
ajan koulutus, joka on käsitelty laajimmin ja perusteellisim-

tuiksi tulevat niin reservin up-

kin perus- ja

jatkokoulutus,

Tampere 1978, 287 suurikokoista sivua, valokuvia,

karttoia.

Kirjoittaja, molemmat
mukana

sodat

ollut

aktiiviupseeri,
tarkastelee maanune historiaa
alkaen vuodesta 1809 aina tal-

visotaan saakka palauttaen

mieleen monia sisä- ja ulkopoliittisia vaiheita sekä esittäen niiden yhteydessä omia,
usein totutusta ajatuskaavasta

poikkeavia

kannanottojaan.
Hänen johtava ajatuksensa on,

ITÄRAJAN
SANKARITARU

että olisimme voineet selvitä

toisen maailmansodan melskeistä pienemmin vawioin,
mikäli yhteistyömme Ruotsin
kanssa olisi onnistuttu saa-

Talvisodan historia 3, Sota-

toimet Laatokan ja Jäämeren
viilillä, WSOY, Porvoo
1978, 350 suurikokoista si-

maan

vua, runsaasti valokuvia ja
karttapiirroksia.

laitoksemme olisi pidetty
maarune vaaranalaisen ase-

Puolustuslaitoksen Sotatieteen

man vaatimalla tasolla.

Laitoksen Sotahistorian toi-

Liitteinä esitetään eräitä
mielenkiintoisia asiakirjoja
kuten Neuvostoliiton Tarton

miston toimittaman ulkoasultaankin loisteliaan arvoteoksen kolmannen osan pääkir-

rauhansopimuksen allekirjoitustilaisuudessa 1920 antama

joittajat ovat Antti Juutilai-

nen, Anssi Vuorenmaa ja Ka-

ilmoitus ltä-Karjalan itsehal-

levi Usva. TdIlä kertaa

käsitellään mm. sotatoimet Laatokan Karjalassa, Ryhmä Talve-

lan toiminta Tolvajärven-

linnosta ja inkeriläisten autonomiasta, Molotovin radiopu-

Neuvostoliiton todennäköinen sotasuunnitelma PohjoisSuomen alueella

TrMSTÄ rrnrO.q,

vuon johtama Suomussalmen
tuhoamistaistelu sekä sotata-

Joensuu 197E, 536 suuriko-

eri puolustushaarojen ja aselajien koulu- ja kurssitoiminta
sekä lukuisat erikoiskoulutustilaisuudet, joista mainitta-

koista sivua, piirroksia, va-

koon vaikkapa vain monien

pahtumat Kuusamossa, Sallan
suunnalla ja Petsamossa.
Sotahistoriaa tunteva lukija
muistanee, että vihollisen

lokuvia.

muistamat

Juhlakirjan julkaisijoina toi-

kurssit, saksalaisten upseerien
talvisotakurssit ja eestiläisten

Ägalarven-Aittojoen alueella, Lieksan ja Kuhmon suuntien taistelul, eversti Siilas-

vahvuus itärajalla ylitti moninkertaisesti ennakkolaskel-

Suomalainen upseerikoulu-

tus 2fi) vuotta 1779-1979,

mivat upseerijärjestöt,

suu-

vapaaehtoisten upseerikurssit.

Pertti Kilkki, joka on

selvän kuvan suomalaisen upseerikoulutuksen perustavoitteista: aina on pyritty olosuh-

ja

myös

pääkirjoittaja,

suunnilla uhkasi läpimurto,
joka olisi nopeasti romahduttanut koko puolustuksemme.
Oheinen kirjaan sisältyvä piir-

joittajina eversti Tauno Kuosa
ja kenraaliluutnantti T. V.

ti

varustetuilla täydennysjoukoilla, jotka suurvaltojen mittapuun mukaan olisivat tuskin

olleet

operaatiokelpoisia.

Näillä joukoilla toteutettiin
kuitenkin koko maailmaa

hämmästyftäneet Suomussalmen, Tolvajärven ja Laatokan
koillispuolen voitolliset tu-

1tö

rintamaupseeri-

rimpana Reserviupseeriliitto,
toimittajana everstiluutnantti

mat. Tästä syystä useilla

ros kuvannee parhaiten, mistä
esimerkiksi Pohjois-Suomessa
oli kyse. Vastarinta jouduttiin
usein improvisoimaan heikos-

konkreeftisemmalle

pohjalle ja mikiili puolustus-

muina kir-

Viljanen.

he 29.1 1.39 sekä Kuusisen
Terijoen halliruksen 1.12.39
antama ohjelmajulistus, jossa
kahdeksan tunnin työpäivän
lisäksi luvataan mrn. vapauttaa Suomen talonpojat kartanonherrojen orjuudesta.
Kirja ilmestyy ensimmäisenä uuden kustantamon Vapaus-sarjassa.

J.

Arvokas tutkimustyö antaa

teisiimme sopiviin suomalaisiin menetelmiin ja'ratkaisui-

VAMPYYREJA JA
INTIAANI.
ROMANTIIKKAA

Kirjoittajat ovat paneutuneet suomalaiseen upseeri-

hin. Tulokset on

koulutukseen perusteellisesti.
Kustakin vaiheesta on yleensä
selvitetty sen syntyhistoria,
opettaja- ja oppilasaines, ohjelmat ja niiden toteuttaminen, kurssiajat ja koulutusvaiheen merkitys. Virstanpylväitä ovat tietenkin Yrjö Maunu
S pre ngt porten ja Haapaniemi.
Haminan
Kadettikoulu,

ja tuntuu siltä, että ne monista
vaikeuksista huolimatta ovat
yleensä jääneet hyväksytyn
arvosanan puolelle.

Preussin Jääkäripatal jo ona 27,
vapaussodan aikaiset koulut ja

Upseeriliitto alaorganisaatioi-

miehen tietoon turvautuen.
Hurja juttu, sukua Tappajahaille ja Hitchcockin Linnuil-

neen.

le.

arvosteltu

kovien sotien taistelukentillä

Martin Cruz Smith: Yön siivet, Weilin+Göös, Espoo
1978,275 sivua.
Nykyaikaisessa intiaanireservaatissa alkaa ihmisiä kuolla

Kirjan ensimmäinen painos

kauhealla tavalla hämärissä

on lopussa, mutta uutta val-

olosuhteissa, mutta sankari
ratkaisee arvoituksen ja tu-

mistellaan. Sen hinnaksi tulee
vain noin 60 markkaa ja sitä

myyvät Suomen Reserviupseeriliitto, Kadettikunta ja

E.

hoaa vihollisen vanhan poppa-

S.

lanteissa? Eikö se olekin vain
käsikirjoituksen tekijän ja te-

levisio-ohjaajan dramatisointia?

Keskustelu pysäytti miettimään
miten meillä oikein
- opetetaan? Niitä tihistoriaa
lanteita ei kyllä tarvinnut dra-

ELSINGIN

matisoida!
Ottakaapa nyt
- oikein sydämelopettajat asia
Ienne ja kertokaa kansalaisille
totuus valtakunnan lähihistoriasta! Ellei tietoa ole tarpeeksi, käyttäkää suomalaisia hakuteoksia tai kysykää niiltä,
jotka vielä muistavat.

TYö-

EIKKI KUISTIO oli lähettänyt kuvia etulinjan

"taiteesta". Julkaisimme jutun tämän vuoden helmikuun
numerossamme samalla väittäen, ettei tällaisia plakaatteja
laajemmin käytetty.

VOITTO KORTELAHTI
Helsingistä kertoo kuitenkin,
että samanlainen taideluomus
tavattiin syksyllä 1943 Valkeasaaren Bunkkerimäen ase-

VÄENOPISToLLA oli
mieleen painuva ilta MaijaLiisa Pohjolan viettäessä 40-

mien edestä paikasta,
asemien

vuotista

sata

metriä. Se haettiin kuitenkin

taiteilijajuhlaansa.
Yleisö kuunteli hiirenhiljaa
taiteilijan omaa "sotapäiväkirjaa" sekä myötä eläen myös
vanhoja ajattoman kauniita runoja ja lauluja, joita nykyaikana harvoin kuulee.
Siinäpä on vihjettä muille-

heti

seuraavana yönä pois.

Kuva näyttää esittävän Mannerheimia Suur-Suomen haudalla
se kuuluisa miekka- ulkona tupesta.
kin vielä

o

.rl

kin teattereille: tälainen
muistojen ilta
vaikkapa runoa ja musiikkia
näyttää
vetävän yleisöä. -

H RKKI MUTTA Kärköl-,
lästä on myös lähettänyt

kuvan propagandajulisteesta.
Hitleriä ja Marskia esittämään

pyrkivä kuva, joka on

o

jos

- alvieläkin

mahdollista

- edelliset, on
keellisempi kuin

ODAN JA

RAUHAN
MIESTEN esityksen jäl-

kaapattu Raudun Sirkiänsaaresta I 5.Divisioonan alueelta.

keen otti muuan televisio-ohjelmaa tarkoin seurannut keski-ikäinen akateemisesti kou-

a

lutettu virkamies yhteyttä ja

Ämö NEvaLA, osoite 93520 Salmenranta,

tiedusti:
Eihän voi olla totta, että
- ja sen hallitus sotavuoSuomi
sina olivat noin vaikeissa ti-

puhelin Jokijärvi 425, yrittää

UOTSIN

PUOLUS-

vielä näin pitkän ajan kuluttua
selvittää, tietääkö kukaan mitään karttalaukusta, joka anas-

TUSMINISTERI, joka

tettiin Lapin sodasta palatessa

äskettäin pistäytyi Suomessa,

erään talon seinältä Rovaniemen ja Ranuan viilillä. Laukussa oli omistajalleen tärkeitä asiapapereita, tupakkaa ym.

kertoi eräässä puheessaan

ta-

vanneensa t§ekkiläisen historioitsijan, joka väini ruotsa-

Iaisten voittaneen kolmekymmenvuotisen sodan "skotlantilaisten upseerien, suomalaisten sotilaiden ja hollantilaisen
rahan avulla". Parantaakseen
ruotsalaisten mainetta kertoi
puolustusministeri huomautta-

neensa, että yhdistyneet ar-

meijat sentään vapauttivat
Prahankin. Tlihän vastasi
t§ekki salamannopeasti:

Kyllä, mutta

- kerran...
vain

onneksi

ne Euroopassa vielä

Kirjoittaja olisi kiitollinen vähäisestäkin vihjeestä.
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oVaNIEMELÄINEN

tuLilumme riedustelee,
voisiko vielä jostakin saada

talvisodan rautasormuksen
työn kuluttaman vastikesormuksen tilalle. Muistamme-

Kova on suomalaisten maiRuotsin puolustusministeri Lars de Geer (vas.) sissitunnelmissa laavulla
yMessä isäntänsä Taisto Tähkämaan kanssa

jossa

väli oli vajaat

yli

kol-

mensadan vuoden kuluttua!

han vielä nue sqlrnuksgl

"kultaa annoin raudasta
1939". Kuka tietää?
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