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man lyhin aikayk- KUVIEN

Minun isäni on
keski§sleirissä eikä
???
Opettaja kysyi oppilail- meillä ole kenenkään
ta natsi-Saksan koulus- kuvaa. Mutta isä on
Yksi ulb.
luvannut, että
- Miten se mää- sa, oliko kaikilla var- kyllä
joskus pääsee
kun
hän
masti kotona "iohtaritellään?
kuva. Muutamat ulos, håin kyllä panee
iantt
Se on aika, io- vastasivat kieltäviisti, kaikki neliä riippuka kuluu radion sul- iolloin opettaja tiedus- maan!
kemiseen, kun kuu- teli syytä, miksi ei kuo
luttaia ilmoittaa: vaa ollut ripustettu sei-

sikkö?

PALVELUA

"Nyt puhuu

nåille.

puheenjohtaia Walter

Ulbricht."

o

D!KTAATTOREITA

JA
YALTIOTIEHfi

VAIKEAA
MAANTIEDETTÄ

Opettaja näyttiiii oppiKANSAINVÄLIS.
lailleen kafttapalloa sorÄ oTTEUTTA
dan loppuaikoina HitleMaailman lehdistiissä rin §aftsassa.
kieftelee täIlainenkin
Tiimä suuri sini-

Minun isåini palveilmavoimissa ia
meillä riippuu seinällä

lee

YK:n

mukaixsti aloittaa

ve-

äytymisen.
Samana päiviinä
kuin tc lähdettc Viipurista, vastasi juutalaitren diplomaatti.

o
DDR:N

KanSanval6lggl5r r nnan

låihetystöIle antamat
ohieet, ioiden mukaan
näden tuli neuvottelussa Neuvostoliiton viranomaisten kanssa ehdottomasti vaatia ltä-Kar-

jalan liittiimistä

)

Suo-

meen. Skogin luettua
mainitun asiakirian ia

palautettua mieliin Statinin ia Teriioen haltitul«sen l. 12. 1939 tekemän s6pi6u[59n, jossa
myib '§uomen kansan
vuosisataiset unelmat
toteutuivat" ja ltä-Kar-

iata liitettiin Suomeen,
satissa vallitsi hiirenhil-

jaisuus.

MIKROTEKNIIKKAA
Mikä on maail-

-

TEKIJöITÄ

Entinen punakaartilaiGöringin kuva, sanoi nen, sosialisti ia ampikku Fritz.
mattiyhdis§smies EmiI
Minun isäni on SkoS oli iossakin jatkopropagandaministesodan aikaisessa puriiissä ia meillä riippuu heessaan todennut, ettiä
seiniillä Goebbelsin ku- Itä-Karjala olisi tiitetfiiva, todisti pikku Grete. vä Suomeen. Eråiät åiäMinun isäni on rivasemmistolaiset eiSS-mies ia meillä riip- vät olleet sarnaa mieltä
puu seinällä Himmterin ia haastoivat Skogin
kuva, kertoi pikku keskustelemaån asiasMax.
ta.
hyviiksyi
Opettaia
Skog tuti paikalle
nåimäkin kuvat, mutta mukanaan Otto Ville
ilmoitti, että niiden li- Kuusisen vuonna 1918

- alue on Amerikka,
nen
yleiskokons, tiimä vihreä
iättiliiisjassa eriiiden kehitys- miiinen Brittiliiine
n Immaiden edustajien ää- periumi ja tiimii suunnet amerikkalai*n tie- naton punainen liiiskä
don mulraankuulemma Neuvostoliitto.
malrsavat 5.Un-8.(m
/}fissäs on Suur- säksi pitää
oldollafra kappale, oli Sal«sa?
pikku la myiis iokaisellakukysw
'Johtaiantt
iuuri tehnyt tunnetun Erika.
va.
mahtilnntisen piiätiikOpcttaja
näyttiiii
Pikku Johan oli ollut
sensä, miiiiriinnyt Is- kaftalta
ruskean vaiti koko keskustelun
raelin "heti lnistumaan alueen.
aian. Kun opettaia
l<aikilta valloittamilOpttaia, onku tiukkasi häneltä sataan alueilta". Istun- han Johtaja niihnyt änon pääffityä kiiiintyi miin l<afitapallon? ky- maista kuva-asiaar våsNeuvostoliiton edustaja sylr pikku Erika huoles- tasi poika kirkkaalla
äänellä:
Israelin dustajan puo- tuneena.
ja
ler,n
kprt, milloin IsO
racl iiskeixn piiätöksen
tarina.

SUUR.SUOMEN

Ainoatakaan
'\älikysyjää" ei löytynyt.

o

'gL'frLl*

*ru'åtr

S',
,§; -'.lJ

*,*
$.
sär
4r,
w&

t
v

,l

f
15.6.1979
23. VUOSIKERTA
JULXAISIJA:

SdamuisloyMistys ry
TG IiITUSNEUVOSTO
PutEenjohtaia L. Håruila, €v. ovp
N. lliuttala, sv 6vp R. Nykånen, ev evp
E. I rakkåla, kmdri evp
E. , :råsaari, ev evp

Pr

TOIMITTAJA: E. Eräsari, ev evp.

TC \rlTUS

Tö

pt
Yt

T:
Ter

.önkatu 35 B, 00260 Helsinki 26,

446242 kello 10-14.

SSIHTEEBI JA
)UDENHOITAJA
ryo Kaiponon

TA fO
TI'
?
I

I
frt:r
Kuva: Lehtikuva

Tosma H€llström

,KSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
)kero 20, OO2l1 Helsinki 21.

pc

@240,61, 670272,
riinotili 7259-1

tu,

ITUSKONTTORI.

(go-',)

nkatu 29 A, OOIOO H:ki 10,
pur vaihd€ 60941, ohivalirna 6094...
PG riirtotili 7259- l

VU( OESSA T2 NUiIEBOA
TILAUSHIl{t{ATr

12l'jl.72,-,6 5( aO,-,3 n 25,SANOMAPATNO

+

Sarietyt

q

v?

b*

kitärdt

1979

o
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TÄSSÄ NUMEROSSA

Victor Jara'sta laulaa moni nuori.
Chilen sankaria mielessäön
ihailee, ylistiiö ja palvoo.
Onhan se muotiasia:
osoittaa myötämielisyyttä
milloin mihinkin suuntaan.

184 ARMAS KEMPPI JA
VIIPURIN TRAGEDIA Eikii siinä ole moittimista.
189 PANIIKKI VIIPURISSA
192 MAASKOLAN RATA.
Mutta siinii on, kun unohtavat
PIHAN TUHO
laulaa oman maan sankareista.
195 RAJAJÄÄKÄRIT
KIIPELISSÄ
198 iIIINA. JA ILMA.
Heistii, jotka lauloivat meidän vapaudestamme
SOTAA SUOMEN.
yhtöjaksoisesti löhes viisi vuotta.
LAHDELLA
joiden kitarat lyötiin rikki.
201 VALOVOIMAISIMMAT Heistii,
Heistä, jotka vuodattivat sydänverensä
LOTTAM]IIE
valkoisille hangille ja vihreisiin metsiin.
205 MANNIKKALAN
TAISTELUT
207 VANKILEIR! LAULAA Kunnia heidön muistolleen.
208 JATKOSODAN
ENS!MMÄINEN
POMMITUS

Vapaudesta.

KOUVOLASSA

Impi Aira Selkiilä
183

O Oliko puolustusasema

Viipurissa
väärin määritetty? Kenen syy oli
ammusten loppuminen? Miksi ei
prikaatia tuettu tehokkaammin?
Yksiselitteisiä vastauksia näihin kysymyksiin ei löydy.
O Sdassa on joukon komentaian
vastuu rajaton. Tällä kertaa se vei
kunnioitetu n sot urin sotaylioikeuteen
vastaamaan lopuksi yksin Karialan
pääkaupungin menety ksestä.

EERO ERASAARI

Prikaatin komentaia, kolmen kovan

sodan taistelua Armas Kemppi

Euersti

ABMAS KEMPPI Ia
1&;

..

Valtakunnan

solalippu

hulmusi Viipurin linnan
tornissa viimeisen kerran

20.6.44
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JATKOA ED. N:OSTA
Mikä oli sitten syy tähän "Viipurin halkijuoksuun"?
Näkyvä syy oli tietenkin se,
että prikaatin painopistesuunnassa olevat osat irtautuivat
usemistaan ilman lupaa ja Pa-

kenivat taistelualueelta. Ko-

konaistappiot olivat vain l9
kaatunutta ja l0l haavoittunutta, mutta 419 kadonnutta.
näiden joukossa mm kaksi Pataljcnnan komentajaa.
Edelleen on todettava, että
prikaati oli vasta muutamia

kuukausia aikaisemmin muodostettu eikä ehkä vielä ollut
ehtinyt kiteytyä kiinteäksi jou-

184

koksi, jossa kaikki luottavat
toisiinsa. Lisiiksi se oli ollut
rauhallisella rintamalla ja viime kuukausina lisäksi työPalveluksessa, joten kokeneetkin
soturit olivat menettäneet tun-

tuman suurtaisteluun, jollainen heitä Viipurissa odotti
tykistötuIi, ilmapommitukset

ja panssarivaunumassat olivåt
liian kova alkupalä. Mielialaan oli lisäksi varmaankin
vaikuttanut Viipurissa vallitseva lähes maailmanlopun tunollut kYettY
nelma, jota
hallitsemaan, erityisesti edestä

ei

vetäytyvien kauhujutut.

JARKEVAA
PUOLUSTAA
VIIPURIA?
Taistelun

kok<r

lhan-

talassa. Sota ei meillä vielä ollut muuttunut niin totaalisek-

si, että

epäonnistumiseen

vaikutti suuresti myös käske-

lyn

oli

VKT-linjan osalta. rnnr

saan. Näinhän asia

O.LIKO

pu()lustusaseman sijainti

ja rakenne: se oli vedetty

au-

keaan. kivikkoiseen maastoon
kaupungin kaakkoisreunaan ja
osittain eturinteeseen siten et-

Iinnoittamiseen olisi
tartutfu vaikkapa siIIä tarrnolla
kuin venäläiset Moskovan
edustalla tai saksalaiset Königsbergissä, sijoittarnalla
kaikki paikalla «rlevat naisia ja
lapsia myöten lapion varteen.
Meillä pelattiin vielä "säänliijen mukaan".

tä muulaman kilometrin päässä takana oli kaksi vaikeasti
ylitettävää vesistölinjaa
asia. jota suomalainen soturi
aina erityisesti pelkäsi.

t issir. on nän)ä tckiiiit r oillr
erles osittain elirrrinoida.

ir

.Vih«rllisen ilrnar.oirrrillc ci
Viiprrrissl voitu tehriä rrrilään:
ilnlat()rjuntaa ei edessä ollut ja
vihollinen r'oi rauhassa kärrätä pornrnilastin toise-rrsa jälkccrt putrlustrriirrr rrroirrriirr
ltsclttrirr. Suojau ei ollut rrrissään. Omien hävittäjien rncnestl'ksellinen toinrinl:r Vi ipu-

nn suunnan ilnrutilassir ci

kycnnvt etulinjan rniestä riittär'äst

i suo jaanraan

.

Kt'sällä l,944 5lrnrärrcttiirr
tä1'sin kenttät1kis(ön nrerkitl

s

jolla patteristo kl,kenee arnpurttirirn kr nrrl'lcnen r hdert rttinuutin ajan kestär,ää tuli-iskrra. Kiir aassa taistelussa tuliirnrr,rs ktrlurr tunrrisslr tai purissa. Mvijhenrrnin vain kevyt
pirlterisl() sai vähäisessä rnäärin täl'dennystä. senkin liian
rrrr iihään. Voiclaankin katsoa

prikrr:rtin tykist(in toirnineen
ratkaisun tunteina vain puolelllr lai kolnrannckscn tcholla
nortnaitlisl't.
l'r kistijn kä1'ttöä oli kyllä

suunnitcltu ja osittain käsky-

tetnkin: Viipuriin piti
q

--hr-,\ "

Hie-

- kuPikiruukin Iinjalle,
ten Kemppi eräässä taistelun
kan

qt
,lm

tettiin?
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Kysymys on täysin akatee-

Viipurin luovutus

- taistelutta oli kesäviholliselle

kuussa 1944 täysin mahdoton
ajatus, jonka esittäjä olisi varmasti löytänyt itsensä muista
lehtävistä.
Eversti Eino Polön on kertonut Panssaridivisioonan komentajan kenraalimajuri Ruben Laguksen käyneen ennen
Viipurin taistelua Kavantsaa-

*-*

- *-*

vaiheessa esitti? Tai suoraan
Kivisillan taakse, jonne vihollinen sitten lopullisesti pysäy-

mi6sn

rji
'' t4.-.

Miksi ei linjaa sitten alun
perin vedetty Linnansalmen
taakse Tervaniemen

naapu-

tritse*
ffi{*i

20.Prikaatin

esikuntapäällikkö,
ritari majuri
Tauno Viiri kapteenina

Mannerheim-ristin

IV Armeijakunnan Esikunnassa ja
maininneen, ettei mikään yhren kartanossa olleessa

tymä, ei ainakaan hänen Pans-

saridivisioonansa, kykenisi
puolustamaan Viipuria käsketyllä linjalla
vihollisen tar-

vitsisi vain -keskittää 200-

300 panssarivaunua Aniskalan

aukeille ja käynnistää hyökkäys, jolloin sivustauhka aiheuttaisi joukkojen irrottamisen. Puolustus olisi alun perin

ollut

sijoitettava kauemmas
kaupungin etupuolelle tai sitten vedettävä Linnansalmelle

20.Prikaatin

tykistökomentaia

suunnitelmall isia katutaisteluja.

Paikalla olleet kenraalit

ntt'rttä pirtlcrist()ll kiisittärii

rien alueelta kyetä ampurnaan
kaikkiaan kuuden patteriston
voinrin. Yhteyksien puutteen
r urrksi lulta krritenkin saatiin

nrahtava r'ointaryhrttä. joka

vuirr nirneksi.

kerran toisensa jälkeerr nturskasi hyiikkäär'än r ihollisen

prikaatin

hyiikkäyksen torjunnassa. Paria l'iikk«ra nrr'öhernrrrin Ihant:rlirssa «rli jo krxrssa parikt'nr-

tai kokonaan kaupungin länsi-

puolelle. Eräs mahdollisuus
olisi ollut käydä kaupungissa

Lipun väri on vaihtunul

eversti Pentti Arra

ETULINJAN

JALKAVÄN TÄI
YKSIN

kärjen. Viipurin pu«rlustajilla

Panssarintorjuntavoinraa ol i

esikuntapäällikön

ntajuri Tauno Viirin mukaan
kä) Iettävissä niukasti: viisi

ja Laatikainen myönsi-

Hyökkääjän vaikuttavimmat

«rli lukenaan vain kaksi patle-

vät Laguksen olevan periaat-

elementit suurtaistelussa ovat
ilmavoimat. tykistö ja panssa-

ristoa. joilla aluksi oli käytcttiir issliiin r ain ruilur luliltnrtrx

suomalaista r)-nnäkkötykkiä,

rivaunut. Jotta taistelu

arnpurnatarvikkeita.

krrusi ornan tykkikomppanian
t1'kkiä sekä yksitoista panssa-

Oe s c h

teellisesti oikeassa.
Asemien linnoittaminen

Viipurissa

oli

alkuvaihees-

«rlisi

puolustajan kannalta hallitta-

-J'ulian-

n()\ ()n runpr,llr)lrlar\ ikcrrriilirii.

kaksi tykkiä l9.Tyk.K:sta.

185

tykistön

ampumatarvikkeet

käytännöllisesti katsoen lopussa jo kello kymmenen ja
yhdentoista välillä, vaikka niitä oli ankarasti säännöstelty.
Kello 12.15 oli tuliasemissa
vain 33 raskasta ja 100 kevyttä tykistön laukausta, jotka oli
säästetty pahimman varalle,
Kello I 1.50 Päämaja, jonka

kautta viestitys kulki armeijakunnan esikuntaan, katsoi aiheelliseksi puuttua asiaan ja
antoi käskyn ottaa Rautakorr esta mitä vain tarvitaan. Asia
ei kuitenkaan ollut vieläkään
selr'ä. r'aan Rautakorven varastoihin oli kello 13.00 tun-

Kivisillan salmi, johon vihollisen hyökkäys 20. 6. 44 pysäytottiin, valokuvaftuna syksyllä 194't Sorvalin suunnalta

rinkauhua

ja

parikymmentä

panssarinyrkkiä. Suomalaiset
rynnäkkötykit olivat
Er.Ps.K:n Varkaudessa rakennettuja BT 42 -vaunuja,
toisin sanoen Christie-sotasaalisvaunuja, joihin oli sijoitettu

kotimainen haupitsi. Näillä
epäonnistuneilla kummituksilla ei ollut juuri käyttöarvoa ja
Viipurin jälkeen ne romutettiinkin. l9.Tyk.K:n 75 Kl4O
-kalusto oli pätevää, mutta
käynöön ehdittiin saada vain

mainitut kaksi tykkiä. Oman
tykkikomppanian 45 rnrn:n tykit eivät yleensä vihollisen
vaunuja läpäisseet. Nyrkit ja
kauhut oli saatu vasta Viipurissa, joten niitä ei osattu kun-

nolla käyttää.
Prikaatin saama tulituki jäi
luvattoman heikoksi, Taiste-

ilr§

kääntyneet Ihantalaan, jossa
aivan oikein nähtiin lopullisen
ratkaisun näyttämö.

TAISTELU
AMPUMA.
TARVIKKEISTA
Prikaati

oli

tuonut Syväriltä

tullessaan vajaat puolitoista
tuliannosta, mikä määrä suurtaistelussa riittää eräiltä osin
vain muutaman tunnin. Kokenut komentaja ymmärsi tietensitä
korjaamaan. Aluksi sitä yritet-

kin asian ja ryhtyi heti

tiin hoitaa normaalin rutiinin
avulla, mutta arrunuksia ei
niin vain irronnutkaan asemasodan kankeaan menettelyn
tottuneesta huolto-organisaatiosta. Eversti Kempin vaati-

lllalla 20.6.M raivosi menetetyssä kaupungissa tulipaloia. Kwa on otettu
Suomenvedenselän länsirannalta

kyseinen huoltoherra ei ollut
saanut kirjallista luovutus-

mallia olevien tykkien ammustilaan. Prikaatin tehok-

määräystä!

kain aseyksikkö seisoi näinollen tuliasemissa putket tyhjinä. Muutkaan saadut tarvikkeet eivät enää ehtineet eteen

lun merkityksen huomioon ottaen olisi tueksi tarvittu ehkäpä 6-10 tehokkaasti ampuvaa patteristoa, 2-3 kunnollista tykkikomppaniaa ja ilmatorjuntavoimaa ainakin siltojen liikenteen suojaksi.
Miksi niitä ei sitten ollut?
Syiden perinpohjainen selvittely ei mahdu tämän esityksen puitteisiin. Voidaan vain
todeta, että tarvittavia tuliy,k-

maa viittä tuliqnnosta ei alka-

Kemppi pani nyt asialle

nut löytyä. Asia oli auki vielä
yöllä 19.120. 6.. jolloin prikaatin kiivaisiin vaatimuksiin

operatiivisen osaston päälli-

vastattiin: "Anomus

aamupäivällä
AKM:stä pienen määrän kä-

siköitä ei kaikilta osin ollut
vielä riittävästi paikalla sekä

kasiinista käsiaseiden patruunoita, jotka joku IV Armeijakunnan esikunnasta oli suulli-

että valmistelut jäivät keskeneräisiksi. Ehkäpä myös katseet olivat jo tässä vaiheessa
186

keuduttava väkisin, konepistoolien voimalla.
Nyt alkoi tavaraa tulla! Tässä vaiheessa todettiin kuitenkin, että 152 millin haupitsin
kranaatit olivat mallia 1938
eivätkä sopineet ruoden 1937

(!) ratkaistaan aamulla" (Lauri
tiintti: Kannaksen suurtaisteluissa kesällä 1944)
Prikaati ei kuitenkaan suostunut odottamaan, vaan vaati
20.6. kello 02.00 Rautakorven ampumatarvikekenttäma-

sesti luvannut. Niitä ei kuitenkaan vieläkään annettu, koska

kön, jota kyllä olisi tarvittu
muuhunkin työhön. Hän saisiaseiden patruunoita, mutta

ennen romahdusta lukuunottamatta pienehköjä mä?iriä kevyen patteriston laukauksia.
Prikaatin jalkaväkeä tuki siis

ei lainkaan tykistön eikä heit-

ratkaisun hetkellä vain yksi

timistön ampumatarvikkeita,
joita neuvottiin etsimään Nur-

ampuen

kin 20.6.

kevlt

patteristo säästeliäästi
raskas patteristo ja

men asemalta. Samaan aikaan
prikaati taisteli henkeen ja ve-

koko tehokas
heittimistö olivat vaiti, minkä lisäksi edestä

reen kokonaan ilman heitti-

alkoivat loppua myös kiväåiri-

mistön ja lähes ilman tykistön
tukea! Prikaatin tykistökomentajan eversti Pentti Arran
antaman tiedon mukaan olivat

kaliiperiset patruunat.

/I 2o.Prikaatin

entlslä taisteluhaubia
Ristirnäen hauteusmaan luone ke-

MIKSI NÄIN?
Kempin prikaateineen tullessa

sälå 1962, vasemmassa lat assa

Viipuriin vajaa vuorokausi

venäåisten rakentamia uusia ta-

nen vihollista

oli

taistelulajin muutos:

entinen margarlinttehdas, tawtalla

enkyseessä

oli

loia

ryh-

mityttävä torjuvaan puolustustaisteluun viivytysalueen takarajalle. Joustamisen varaa ei

ollut.

tyi.

Prikaati oli IV Armeijakunnan alainen. Armeijakunnan

asian selvittämistä.

Ylipäällikkö

esikunta oli Kavantsaaressa
vähän yli kahdenkymmenen

22. 6.

4

mäiiräsikin

kenraalimajuri Väi-

nö Palojörven suorittamaan
asiassa tutkinnan. Samana
päivänä Kemppi joutui luo-

kilometrin päässä Viipurista
koilliseen. Yhteydet sinne olivat huonot ja kulkivat viime

vuttamaan prikaatinsa seuraajalleen.
Sotaylioikeudessa Kemppiä

vaiheessa Mikkelin kautta.
Armeijakunnan esikunta
antoi prikaatille selvän käskyn, mutta ei sen lisäksi juuri
puuttunut sen taisteluun. Voidaan tietenkin sanoa, että

syytettiin pitkään jatkuneessa
prosessissa kahdesta asiasta
ensinnäkin siitä, ettei hän
-romahduksen tapahduttua ollut ryhtynyt riittäviin toimen-

Kemppi ei neuvoja tarvinnutkaan sekä että hänellä oli pri-

piteisiin puolustuksen järjestämiseksi Linnansalmen ja KirT

!
I

I

Yleinen mielipide vaati

t ua

*:

visalmen vesistölinjoille sekä
niiden väliseen edulliseen kapeikkomaastoon, vaikka hänellä olisi ollut siihen mahdolIisuus, ja toiseksi siitä, että

,t

I

,

hän, tosin ensin vakuuttauduttuaan siitä, että prikaatin kokoamisjåirjestelyihin oli ryh-

dytty, oli lähtenyt autollaan
Kavantsaareen arrnei jakunnan

komentajan luo selvittämään
tilannetta, vaikka häntä olisi

tarvittu joukkojensa

Menetetty Viipuri kwattun a 4. 7 . 44 Papulan Vesilinnanmäeltä

SA-h.to

luona.

Kemppiä ei siis lainkaan syytetty laiminlyönneistä itse Viipurin puolustuksen jåirjestellyssä tai johtamisessa, ainoastaan romahduksen jälkeisistä
asioista.

Sotaylioikeus hylkäsi syyt-

kaateineen enernmän aikaa
kuin monilla muilla yhtymillä

teen ensimmäisen osan kat-

Tietäen rnyöhelnmän tapahturnien kulun voidaan tietenkin todeta, että onnistunut tor-

VIIMEINEN

sutaisteluissa. Tapahtumien
kulku kuitenkin osoittaa, että

juntataistelu olisi ilmeisesti
tuottanut prikaatille raskaita

tukea olisi tarvittu.

tappioita. Viipuri olisi kärsinyt tulesta vieläkin pahemmin
ja ilmeisesti kaupunki olisi jo-

Kesän 1944 ankarina viikkoina romahti moni hyväkin
joukko. Myös monen komentajan hermot pettivät, miehiä
vaihdettiin ja ohjattiin hoi-

mahdollisuuksia saada pakokauhun hajottamia yksiköitään puolustukseen kyseisille
Iinjoille. Päätöksessään se
tuomitsi Kempin vain "varo.
mattomuudesta tehdystä virkavelvollisuuden rikkomises-

toon. Ainoatakaan korpentajaa ei kuitenkaan tähän men-

poistumalla joukkonsa
luota armeijakunnan esikun-

vuoden l!X4 kesäkuun ratkai-

Ennen muuta olisi tarvittu
tykistöä ja raskasta panssarin-

torjuntaa, joka olisi antanut
voittoisan vihollisen kärjelle

ka tapauksessa menetetty viimeistään rauhanteossa. Miksi

muistutuksen kuolevaisuudesta sen saapuessa asemien
eteen. Ampumatarvikkeet, ainakin osa Kempin vaatimista

siis miettiä koko asiaa?

viidestä tuliannoksesta, olisi
voitu varastoida etukäteen tu-

komentaja

Siksi ja vain siksi, että syyl-

liset haluttiin nimetä. Ratkaisukohdassa olleen pataljcxrnan

teki

soen, ettei Kempillä ollut

NÄvrös

nessä

ollut pantu

syytteeseen

tai tuomittu.

Viipurin osalta

oli

asian

leville tuliasema-alueille. Linnoittamisessa olisi prikaatia il-

myöhemmin
oman ratkaisunsa. Kemppi jäi
lopuksi yksin vastaamaan oikeuden ja yleisen mielipiteen

moraalinen merkitys kuitenkin toinen: hurjat huhut lähtivät liikkeelle, kaukonäköisimmät vuokrailivat jo moottori-

meisesti voitu tukea aina vii-

edessä.

veneitä Ruotsiin siirtymistä
varten ja koko kansa tyrmis-

meiseen yöhön saakka.

ta"

taan. Tästä häntä rangaistiin
muistutuksella päiväkäskyssä.
Tuomiosta valitettiin tietenkin Korkeimpaan oikeuteen,
joka antoi päätöksensä 12.3.
45. Siinä Sotaylioikeuden
päätös pysytettiin muuttumattomana paitsi että muistutuksen sijasta Kemppi tuomittiin
187
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Pakokauhu on taistelukenän vaarallisin
sielullinen ilmiö.
Se hiipii vähitellen sotilaan sielunelämään
ilmenemismuotoinaan toivottomuus,
hurjat perättömät huhut, fyysinen
lamaannus ia tuskatilat, harha-aistimukset
ja lopuksi hillitön pako, iilyttömät
-huudot, aseiden ja varusteiden
tuhoaminen, mieletön juoksu jonnekin...
Kirjoittaja tilittää tdssä rehellisesti

Iffidf

tuntojaan Viipurin puolustusasemassa

19.-20.6.

44.

JUHANI HÄNNINEN
KESÄINEN SADE oli pyyh-

kinyt pienessä ukkospilvessä

yli

kuolemaantuomitun kau-

pungin yhdeksäntenätoista kesäkuuta neljäkymmentäneljä.
Tuulenvire kävi vielä ilmassa,
kun sinä iltayön hetkenä kone-

kivääriryhmän miehet astelivat turpeina, alakuloisina ja
äänettöminä kantaen patruunalaatikoita, konekivääriä, ki-

väiireitä

Viimeinen kuva Armas Kempistä on otettu Sysmän Ainolassa 1949

ja

käsikranaatteja

kohti Käremäen tukikohtaa
Viipurin laitamille
maan.

25 vuorokauden päävartio-

kin pyrkii henki

aresti in.

lnaan.

Ampumatar v i k et ä yde n n _v k sestä vastuussa olel'ia henkilöitä ei oikeudenkävnneissä

syytetty. Myöskään asemansir
jättäneiden miesten osalta ei

asia joutunut

oikeuskäsitte-

lyyn.

..

Kaikki

salpautu-

"

Parantumaton sairaus trxlet-

tiin seuraavana kesänä. Viinrcisct kuukautensu Kelrrppi
r

ictli Krrurolln

stltillrssiriralr-

lassa ollaen vilstilan ruirt lähimrnät ornaisensa. Hän kuoli
I

2.

10. 1949 ja

haudattiin

K«ruvollan.

Haulajaisissa 19. 10. 1949
lasketun aseveljien seppeleen

EPILOGI
Erottuaan syksyllä 1944 v'akinaisesta palveluksesta Kemppi osti Sysmästä pienen huvi-

latilan ja muutti sinne

oli teksti: "Viirneinen kunnianteko jalolle ihmi-

nauhoissa

asu-

maan työskennellen ahkerasti
uudella kotik«rnnullaan ja arrttaen työpan()ksellaan nrf iis Iähistölle muuttanutta siirt()\'ä-

selle. Taipaleen ja

T1

aseveljet.

Kt'tttPitt spitrtirlltisctt

odotta-

kalliot,

puut,
näytti- luonvät iltayön kesäisessä
nossa harmaalta, alakuloiselta
ja kolkon kuolleelta, vaikka

niitty ja kostea

maa

olivat sydänkesän hetket.
Edessä olevalla aukealla oli
kasvihuone, vähän etäämpänä
mökki, sitten niittyä ja sen takana metsänlaita. Jonkinlaista
usvan ja savun sekoitusta leijaili niityllä. Jos tarkasti kuun-

teli, kuuli linnun laulua...
Suurhyökkäyskö Kannaksella?

muistar at
r luttitttrrl-

t()nlilr)il. avuliaana. työtcliää-

vaa poteroa konekivääreille ja

patruunoille, tehtiin VKT-linjaa kenttälapiolla moreeniin.

neen tav()iltelu «lli vierasta.

tiukkaan saveen ja päänkorkuisten kivien vdliin. Nakerrettiin maata
syvemmdlle,

t949:

täväisen

Ascveljct näkivät plritsi päätja lu jaotteisen kr>
nrentajan rnyös sävyisän ja

tiaan aivot latasivat herkästi

väs1,ttäisi

niin riivatusti. As-

keleeni ()vat ikäl()punrrrittuiscl
ja vauhti verkkaista ja sitten188

aina rauhalliserr s«rturin. ionka
krrrun kuoren alla piili hienoa
sydänren lämpilä.
tr

köhän laittaa

eteentyönnet-

ty...?

Kaivuhomma keskeytyi.
Katseltiin. Andersson pyyhki
jo hikeä, Hammar pyöritteli
kenttiilapionsa kärjellä savipaakkua
että mitähän nyt...
Majuri- Kirman silmistä oli
erottavinaan hetkeksi huoles-

tuneen pilkahduksen, joka
kuitenkin katosi siinä samas-

Näistä kuopista ei sitten
peräännytä
onhan kaikki
kunnossa, Siira?
Jykevän vartalon raskas astunta loittoni hitaasti Kempin

listirra. jollc kunnian ja rnai-

ellei

äänellä puolustusasemastamoliko nyt näin tai noin
- tai väärin, oliko ryhoikein
mämme sektori oikein, oliko
toinen konekivääi tåihän niihden oikein sijoitettu. Pitäisime

Siihen paikkaan alettiin kai-

nä

"Menisi rnukavasti.

nian päåillikkö luutnantti Siira. He keskustelivat matalalla

kasvonpiirteet kovenivat ja

Terveys alkoi kuitenkin
pian horjua. Eräälle ystävälleen hän kirjoittaa 10.3.

herkkänä ihntisenä. idea-

maanokareita

kuopan reunalle.
Sitten äkkiä kuopan reunalla kolmet parit kiiltäviä upseerisaappaita rivissä. Siinä seisoivat ryhdikäs 20. Prikaatin
komentaja eversti Kemppi,
pataljoonan komentaja majuri
Kir ma ja konekiväärikomppa-

ASEMIIN

keä.

jl

Lapion pisto piston jälkeen,

ylös ja alas,

sa. Valkean tukan kehystämät

rjän tais-

telujen voittoisalle kornentajallc.
T:rlvi- ja jatk«rs<xlan

"
I-äheisirnnrät

-

vaikka iltayö oli lämmin.

syvemmdlle... Kaksikymmentäyksivuo-

ympäristön ja sen tapahtumat,
silmät seurasivat metsän reunaa, olemus vapisi kylmästä,

ääni

oli jo

terästä:

perään.

PELKO HIIPI
SIELUUN
Kypärä painoi ohimoita, pää

tuntui raskaalta. Komentaja

Fd

PANIIKKI
UIIPURISSA

Miksi oma tykistö ei toi- Missä ovat Stukat? Sielmi?
läkö nyt on se Gusewin panssarikiila
se huhuttu sotakoneisto - niitä on paljon...

Nyt -

-! ja Andersson viitHammar
toilevat metsän suuntaan.
Tuolla! Katsokaa! Tuolla -valkohansikkaiset politrukit
huitovat ryhmittymään
nyt

-

ne pirut tulevat!

Sytyteniin tupakat. imettiin
posket kuopalla. Kettunen fi-

Iosofoi loppityömiestä imiessään:

Onpahan ainakin tullut
- itselleen karvettua...
kuoppa
Hienoista sadetta väliin. Ei
se sitten päivåillä sada, kun nyt

karjan kynteen

niinkuin

ropsauttaa,

se siellä kotopuolessa

sanottiin. Ollapa nyt aitan
punkassa kuunnellen hiljaista

oli alakuloinen, totinen, väsynyt. Tässä sitä nyt oltiin...
Komentajan käynti etulinjassa oli levittänyt ympärilleen jotain enteellistä, aavis-

tyksen jiilkeen Kansainväli-

tusta tulevasta teräsmyrskystä, josta eversti halusi nyt eri

Alkoi paleltaa, aivan puistatti.
Aamuyön tunteina alkoi sit-

yksiköissä kaikkien olevan

sen.

Viisi orvon tuntuista miestä
kyyhötti konekiväärinsä takana ja odotti.

ten kuulua telaketjun ratinaa
metsän takaa. Se nosti ihon
puistatti! Tepirullilojen rätinä tunkeutui
sesti tajuntaan tarrautuen aivojen jokaiseen soluun. Syntyi turvattomuuden tunne, joka paisui peloksi.
kananlihalle

sateen ropinaa aitan pärekattoon, vetäen vilttiä niskaansa,

lämmintä vilttiä, poskelle,
kaulalle. Aitan alla torkkuisi
koiranuntaan Nalle
voi sen
kosteita silmiä, näkisinkö
niitä enää koskaan...

Karjan kynteen se satoi.
Kaiken ylle nousi aurinko tuli-

tietoisia. Hän halusi valmistaa
miehiään taisteluun iltayön

$i

tarkastusretkellään.

Aika mateli aamuyön tunneille ja hämy alkoi kaikota.
Miksi tämä pirullinen hil-

aj**#:

jaisuus!

Akkiä niityn takaa. metsän
laidasta kuului ääntä, kun äänilevy krahisi soittimessa.
Sitten:

§usmgn armeijan soti- Me tiedämme, että Punalaat!
armeijaa vastassa on vain vajaat neljätuhatta nuorta miestä

eversti Kempin johtamana
puolustamassa tätä kaupunkia. Laguksen panssarit on jo
tuhottu, tykistö on vielä kuljettamatta asemiin. Jos antaudutte, verta ei tule vuotamaan.
Joka tapauksessa Puna-armeija juo tsaikan Viipurin linnan
pihalla tänä iltana!

Sotilasorkesteri

soitti

esi-

,

*

tl

,*t* \

- "a$"
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sena pallona. Aamuautereessa

paljasti nuokin viisi kalvakkaa nuorukaista.
se

"Ji.^
rV.

"I

Uraa-uraa -huudot alkoivat

r,"
:

l

kuulua etuvasemmalta. Sitten

.-

näkyi ensimmäinen

Sotka,

jonka telaketjujen ratina erot-

tui kaikesta muusta metelistä.

HELVETTI
ALKAA

Kalliopaadet

jåihdellessä. Jalkaviikiaseitten
luotien rapina räsähteli laitakaupungin omakotitalojen pi-

Sitten repesi taivas.
Kolmekymmentäkuusi

pommikonetta kylvi kuormaansa ja ympärillä alkoi jy-

siihdellä.

kumahtelivat

raskaan tykistön arnmusten rä-

hapuissa ja aidoissa.

Konekiväåirimme niitti pele :i.
,6,& .

Maataistelukoneet

hyökkäsivät matalalla, puiden
latvojen korkeudella. Niiden

toaukean laitaa. Hammar am-

pui, minä kannattelin patruunavyötä, selvittelin vapisevin
käsin patruunalaatikoita, potkin niitä auki, revin kannet ja

tuli piiskasi kuoppaamme.
Ne saatanat huomasivat

\

meidät!

I

työnsin vyötä aukkoon

työnsin, työnsin...
ja
Räjåihtävät
valojuovapat-

ruunat näyttivät

suunnan.

Tuntui kuin kaikki tulisi nyt
päiille...
[Js6s-u-uu-rn-raa...

-Ruskeatakkiset

siinä vierivieressä, kontaten, seisoen,
ryömien...

Nyt nappasi jotain kypärässe vain hipaisi, mutta se
jos se kohta
sävåihdytti

tä

osuu..

-

Tuntui niin turvattomalta.
Rytinää ja pauketta. Hie-

noinen ruudinsavu leijailee
matalana mattona koko niityn

yllä.

Miksi helvetissä se ei ty- ammu, jumalauta!! Onkistö
kohan ne pässit edes hereillä

missä lie tulenjohtaja?!
No
nyt neljä omaa hävittäjää niikyy
taivaalla.
l(6tses, nyt! Nyt se ehkä
- osuman ei, ei saanutsaa
kaan...
Uusi aalto punatähtipommareita! Maa tdrähtelee ja
puunkappaleita, joita olimme

-

suojaksemme päittemme päåilraahanneet, lentelee sinne

le

tänne kolisten kypiireihin.

Multaa, saatana!

täynnä, kädet kosteina

Nenät

jalat

kylminä...
Ylikersantti M ikko la v rlahti
jostakin paikalle. Tåiltä rau-

*Lä*

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 taistel i -vuosi kertakansio
maksaa vain 17 mk/kp!
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,OO/2 kpl.)

,.::: ,... .,
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halliselta mieheltä saimme

jonkinlaisen

tilannearvion:
asemissa on pysyttävä, vaikka
mikä olisi! Sitten hän lähetti
miehen etuvasempaan juoksuhautaan katsomaan, onko siel-

lä ketään.

ISKU SIELUN-

rlÄurÄÄN

Kaikki olivat
oli

maan, piruja... Tähän

ase-

miin, tuohon kivijalan luo
siihen!

-

lähteneet
lopussa!

Mikkolan mukana lähti osa
porukkaa. Miehiä juoksi edestä hihkuen:
Kaikki on tyhjää
loppu-tästä rulee!
Hammar kantoi varsinaista
olallaan, muut mitä asetta mikin, patruunat kuitenkin osat-

tiin ottaa...
Jalusta jäi, jäi leipdlaukku,
jäi kenraali Pajarin rintamerkki, joita aikoinaan jaeltiin yksiköissä. ..

Juostiin.
Tapasimme matkalla toisia
ja suunta alkoi selvitä
Lin-

>-*
o-c:(d F

heittelevät aseitaan mereen

.nQ
fcl

(§F

Sota loppu, sota loppu...

mansa konekiväärin sillalta
mereen.
Jään makaamaan sillan kau-

Äkkiä edessiimme oli maju-

pois komentohihnansa ja pis-

- älkää antautuko vangikmutta

E'Ss s

§fliE

TILAUSKORTTI

pää laskuvarjomies.
Tykistö jauhaa siltaa. Tykkejä hevosten vetäminä menee
yli vielä jalkaväen mukana.
Odotamme hetkeä päästäksemme yli, tungos on valtava

tr

u

vielä... mutta nyt, nyt yli!
Juostaan, mennään, ko-

virtasi... tr

H

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan I
17 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
a
7 mkl2kpll

niiläisiä koneita. Eräästä hyp-

laulu ja vodka

EE.

miehet kertovat
vuosikertakansiot

kalan kanssa odottelemaan
ylitystä. Yllämme lentää ve-

Illalla, kun kaikki hiljeni,
näkyi Viipurin rannalla var-

z
=
=E
o a
!f-ut>
J

Kansa taisteli

punginpuoleiseen päähän jalkakäytävän kiven viereen IIa-

taassa paistuva elukka, kaikui

-

3=
>r

-Söllyliikin heittää kanta-

tooli kädessä selosti meille:
Pojat! Kaikkea muuta,

ri

A6

not etenevät sillalle. Miehet

Kirma. Hän oli repäissyt

nansilta!

o
o

suun. Valtavalla huudolla jo-

vempaa, turvaan...
Puna-armeja joi ilmeisesti
tsaikkansa Viipurin linnan pihalla.

o
o
c)

cf)

Sitten hän hitaasti käveli
Viipurin linnavalleja kohti.
Mutta me yhdymme juok-

huutaen:

Ketään ei siellä enää ollut!
taakse. Tilanne

si! Ne ovat piruja kidutta-

.. .

I

kpl

l

Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1979

I
I

rl
I

I
I
I
I

I

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
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Viipurin Ilmasuoielukeskuksen sotapäiväkirja kertoo:
"L5.6.44 klo 8.56: 40 viholliskonetta kaupungin yIIä. Pommittavat Pat-

terinmäkeä ja Maaskolan ratapihaa.
Ammusjunaan osunut pommi aiheutti an musvaunujen räjähtämisen
ja paljon aineellisia vahinkoja.
Tappiot: 4 siviiliä ja 7 sotilasta
kuoli, 75 haavoittui.
L5.6.44 Ho 7L.45: Vekrotniemen
saha palaa. Palokunta ryhtW samRäjähdykset ovat alkaneet ratapihalla. Kuva on otettu Torkkelinpuiston yli

Tuhoalue Maaskolassa laajenee

mutustyöhön."

MARTTI MÄKELÄINEN

Viipurin asema sodan jaloissa
..Hä
" ;;4

Mahdottomaltakin

,'I

viikkoina, jolloin

isänmaan kohtalo
jälleen kerran

ratkaistiin.

o
VANHASTA MUISTIKIRJASTANI löydän merkinnän

olleeni 15.6.44 klo 05.0O#

*

12.00 junamiehenä; veturi n:o

340, konduktööri A. Kaipiainen.

Tulimme veturilla Maasko-

lasta henkilöratapihalle Raivolasta saapuvaa henkilöjunaa

vaihtamaan noin kello 8.30.

192

soida ja pian ilmestyikin idäs-

tä näkyviin lentokoneita. Tarkatessani koneiden lentosuuntaa huomasin, että pommit eivät voisi pudota aivan lähelle

näyttävdssä
tilanteessa voi

taitava,
päättäväinen ja
ennakkoluuloton
mies saada paljon
aikaan:
junanlasteittain
elintärkeää
materiaalia
onnistuttiin
pelastamaan
joukkojen käyttöön.
Ne olivat tarpeen
noina kesäkuun

Ilmahälytyssireenit alkoivat

henkilöasemaa. Niinpä

1

§; i.i"

-r ?--t

! llPrl'

ase-

tuin seldlleni ratapihalle
seurasin kuinka noin

ja

l0 pom-

mikonetta alkoi pommituksen
Maaskolasta. Ne lensivät Papulan yli ehkä Majurinkadun
kohdalta. Näin selvästi pom-

mien irtoavan ja kaartavan
maata kohden. Viimeiset
pommit putosivat Vekrotnie-

men sahaan ja se leimahti heti

liekkeihin.
Koneiden poistutrua nousin

maasta.

Ä*ia

Maaskolasta

kuuluva räjiihdys herätti huomioni. Kun räjähdykset seurasivat toisiaan yhä tiheämmin,

Viipurin
Maaskolan
ratapihan
tuho 15.6.44

arvasin että rautatievaunut oli-

vat siellä tulessa.

EI VAARAAN ILMAN
TUTKINTOA
Menin veturin luo, mutta koska en tavannut siellä ketään,
lähdin etsimään veturimiehiä.
Tulin asemalle. Siellä asemapäällikkö Saukkonen keskusteli esimiehen kanssa matkatavaroiden poiskuljettamisesta. Junanlähettäjd Eino
Hyyrynen puhui juuri puhelimessa ja rautatieupseeri istui
oman pöytänsä ääressä. Kukaan ei kiinnittänyt huomiota

se

seuraavaa junaa, uusiutui taas
tuo äskeinen: veto ja palavien

Toivoen, että vaunut olisivat kytketyt toisiinsa näytin
veturille "veto"-merkkiä. Veturi lähti liikkeelle ja kaikki
vaunut tulivat mukana, myös-

vaunujen irroittaminen.
Nyt olivat jo toisetkin veturimiehet tulleet ponrmisuojas-

kin palavat.
Tuli jälleen ongelma; kuin-

vedettäessä, kun

Lähdimme veturien luo.

ka saan palavat vaunut irti?

sin että peräpäästä nousi savua

Toinen niistä oli tyhjä ja toisessa oli vain lämmittäjä paikalla. Hän kieltäytyi kuitenkin

Maaskolasta tultaessa on ylämaata ja se pelasti tilanteen.
Veturin vetäessä ylämäkeen

ja tulenlieskoja.

Maaskolasta kuuluviin räjähdyksiin.

Sanoin

rautatieupseerille,
että Maaskolassa tarvitaan kiireesti veturia. Hän vastasi, et-

tei hänellä ollut veturia. Kerroin asemalla olevan kaksikin
veturia, kunhan vain miehet
löytyisivät.

anunusten vuoksi. Lisäksi

olisi ollut liian hidasta.

ta ja useampia vetureita saapui

Maaskolaan. Erästä roikkaa

olin jo kat-

kaissut palavat pois, huomaJuoksin perään ja havaitsin
siellä olevan kaksi vaunukuormaa bensiinilynnyreitä ja nii-

ajamasta veturia, koska hänel-

syntyi nykivä liike ja vaunu-

lä ei ollut kuljettajan tutkin-

jen vdlit löystyivät. Sopivassa

den edessä

toa!

kohdassa hyppäsin palavan ja
vielä syttymättömän vaunun
väliin ja nostin kytkimen pois
koukusta. Palavat vaunut lähtivät vierimään takaisin Maaskolaan.
Kului aikaa ennen kuin veturi palasi. Tällä våilin silmäi-

ammuksia laatikoissa. Tämä

Sitten vetureiden luo tuli
eräs kapteenin puvussa oleva

mies. Hän kertoi aikoinaan
suorittaneensa kuljettajan tutkinnon ja olevansa halukas
ajamaan.
Heittelin puita veturin pe-

sään

ja niin lähdettiin kohti

lin ympärilleni.

vaunu

oli jo

vaunukuorman

tuiessa.

Ei ollut aikaa

arveluun!

Hyppäsin vaunujen väliin ja
sain nuo kolnre vaunua irli.
Ne lähtivät vierimään takaisin
ja räjiihtelivät pian toisten palavien joukossa.

En osaa sanoa,

kuinka

pylväiden tasalle ja takana oli

vielä pari palamatonta vaunua. Seuraavat vaunut olivat
tulessa.

Kuljeuaja kieltäytyi ajamasta veturia vaunuihin kiinni
väittäen, että niitä olisi mahdotonta hakea. Uskon kuitenkin. että se olisi onnistunut.
Kun rniiään rnuuta ei ollut
enää pelastettavissa, lähetin

veturin pois.

Kävin jälkeenpäin

katso-

nrass:r paikkaa, missä nuo
vaunut olivat olleet. Siihen oli
syntynyt noin 30 metrin levyinen monttu, jossa oli kiskon
pätkiä, vaunun pyöriä ym. romua ja vettä.

PAHAA TÄIXBÄ
Kävelin Koiviston radan penkereen laitaan istumaan ja levähtämään. Minut valtasi tunne, että juuri nyt oli sota menetetty.

Näky ratapihalla

oli

kaa-

mea. Tiesin, että tuo valtava

mflärä ammuksia, merimiinoista ja suurikokoisista miinakranaateista aina kiväärinpanoksiin asti, olisi tarvittu
kipeästi Kannaksella. Panin
merkille, että Loikkasen lahdessa kellui pyöreitä, metrin

läpimittaisia

merimiinoja.

Liejuinen heinikko kannatti
niitä. Tuli mieleeni, että jos
lahtea joskus kaivetaan, sieltä
löytyy paljon ammuksia.

Ratapiha oli tulimerenä.
Konepajan lauta-aitakin paloi

ja sitä yritti joku

konepajan

mies sammuttaa vesisuihkul-

la.

Ratapihan laidassa oleva

Valion kivitalo oli haljennut

aivan ylhädltä alas saakka ja
kaikki kattotiilet olivat pudon-

Rautatieliikennettä sodan aian Viipurissa

neet alas.

Maaskolaa. Matkalla emme
tavanneet ketään.
Perille rullessarrune havaitsin, että ratapiha oli täynnä
vaunuja. Järjestelyratapihan

itäpäässä laskumäen korkeudella oli vaunusto tulessa hyvin laajalla alueella. Räjiihdykset seurasivat toisiaan tiheästi ja kaiken kokoisia ammuksia oli joka puolella ratapihaa.

Nyt oli vaikea pulma edessä; kuinka saada syttymättömät vaunut mukaan? Peräpää-

ei voinut mennä toistuvien räjiihdysten ja lentelevien
hän

Puhelin soi eräässä vaihdekojussa ja menin vastaamaan.
Puhelimessa oli Viipurin junanliihettäjä Eino Hyyrynen.
Hän kysyi:

Onko Karjalan vaihde?

Tammisuolta

olisi

liihdössä

monta junaa veturit hakivat
pois ja paljonko vaunuja saa-

tiin pelastetuksi ehkä totelleet. Hieroin jalkojani
150-200, mahdollisesti hetken ja vihdoin pääsin pysenemmän. Muistan vain, että
ensi kertaa paikalle tullessamme kaikki raiteet näyttivät ole-

Kun viimeinen veturi tuli,

rin panokset, sillä niitä vinkui

suostutella kullettajaa
ajamaan kiinni ainoisiin vielä
pelastettavissa oleviin kuuteen

jatkuvasti korvissa.
Lähdin kulkemaan Koiviston radan korkean penkereen

oli kuormattu panssarimiinoja aivan

suojassa Loikkasen lahden

le.

hakemaan

junatoimistoon, ratapihan itä-

nen silmäys osoitti puolestaan
ratapihan olevan vain palavan
ja räjähtelevän romukentän.

van täynnä vaunuja. Viimei-

Kun veturi palasi

tyyn. Tarkoitukseni oli lähteä

päähän, katsomaan mitä siellä
oli tapahtunut.
Ratapihalla räjähteli vielä ja
ammuksia lenteli ilmassa. Pahimpia tuntuivat olevan kivää-

moottorivaunu Viipuriin.
Sanoin, ettei moottorivaunua voida ottaa vastaan, sillä
Maaskolassa palaa ja räjiihtelee. Motti jäikin Tammisuol-

UHKAROHKEAA
PELASTUSTYöTÄ

Hetken istuttuani yritin
nousta ylös, mutta jalat eivät

yritin

avovaunuun. Niihin

puolelta.
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Hetken kuljetnuni olin

kaarroksen siten, että ensimmäiset pommit osuivat Risti-

aineellista vahinkoa.

katsomaan

mäen hautausmaalle, sitten ju-

halla

havaitsin lampaan karitsan itkun aiheuttajaksi. Olin tuhoalueen keskellä. Siellä oli palaneena ja nokisena monenlaista tavaraar sotilas-, evakko- ja ruokatavaraa, eläimiä ja

ratapihan Papulaan. Vankilan
seuduille näin putoavan pommeja ja Majurinkadun kohdalla irtosi useita. Viimeiset sat-

kuulevinani ratapihalta lapsen

itkua. Mentyäni

paljon muuta.
Näin valtavan suuren emakkosian porsaslauma perässään
kaikki mustina noesta. Mi-ten lienevät päåisseet vaunusta
alas? Eräs lO0-kiloinen sika
yritti kulkea eteenpäin, vaikka

natoimiston eteen ja siitä yli

tuivat Vekrotniemen sahalle.

Ratapihalle ei liene montakaan pommia osunut, mutta
vauriot olivat suuret. Osuma
a[lmusvaunuun tai muuhun
hrlenarkaan paikkaan aloitti
§uuren tuhon.

Vielä 14.06. kävi koneita

On ihmetelty, miksi ratapi-

oli niin

KAARLO NIEM!

paljon junia.

vaikka pommituksia oli ollut
ja lisää tiedettiin tulevan.
Suureen osaan vaunuista oli
lastattu Kannakselta, Uuraasta

ja Koivistolta tullutta evakkotavaraa, jotka odottivat edelleenkuljetusta. Ehkä puolet

oli kuitenkin täynnä
sotilastavaraa: ammuksia,
miinoja, polttoainetta ym.
Rintamalinjat siirtyivät hyvin
nopeasti Viipuria kohden ja
tästä syystä sotilastavarat olivaunuista

Puna-armeijan
valioioukko,

XXX Kaartin
Armeijakunta, oli
päättänyt
lopullisesti murtaa
suomalaisten
puolustuksen
Ihantalan alueella.
Sen hyökkäyskiilaa
vaståan suunnattiin
mm Taisteluosasto
Björkman, ionka
tehtävä oli vallata
vaståhyökkäyksellä
Talinmyllyn
maasto.
Syntyneissä rajuissa

kamppailuissa
sattui merkillisiä
asioita.

o
RAJAJÄÄKÄRIPATALJOO-

Maaskolan ratapihalla rakenieilla ollut panssarineste ei ohtinyt valmiiksi

NA 2 oli jatkosodan

tettuna l5.D:lle sen JR lS:lle.
Viivytysvaiheet aletata 2. I
RjP 2, jossa tiimän kirjoittaja-

Ratapihan laitamille oli jää-

nyt jotakin palamattakin, tosin
räjiihdysten runtelemana. Sisäpuolelta naulatrujen umpi-

I

kin palveli joukkueenjohtajana, osallistui päiillikkönsä
kapteeni Mauno Puolakan

vaunujen seiniilaudat olivat irronneet räjiihdysten voimasta.
Saavuin palavia rojuja kier-

rellen . junatoimiston

johdolla

luo ja

Lempaalan

Lipolan

huomasin, että ensimmäiset
pommit olivat pudonneet ju-

nan suunnassa.-

painuneet sisäiin. Rojujen keskellä käveli jåirjestelymestari

Vekrotniemen saha palaa

osittain poissa tolaltaan. Hiin
oli ollut sisiillä pommien pudotessa. Useita vaunuja oli

pommittamassa ratapihan yllä. Kello 16.40 oli Ilmasuojelukeskuksen päiväkirjan mu-

vieliikin tulessa junatoimiston

kaan kaupungin

liiheisyydessä.

män viholliskonetta. Olin ratapihalla seliilliini ja seurasin,
kuinka pommit putoilivat ratapihan ja purkausraiteiden vä-

Kun vedetäiin suora viiva
junatoimistosta Vekrotniemen
sahalle, se kulkee pitkin ratapihaa. Pommikoneet tekivät
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liin

yllä seitse-

hietikolle aiheuttamatta

Vuoksenran-

Juhannuksen saimme olla
levossa Taljalan kylän reunoilla Äyräpään sillanpään se-

ikkunat olivat ilmanpaineesta

I

viivytystaisteluihin
Kirjasalon
PaValkjiirven

surinkankaan

natoimiston eteen, laskumäen
laitaan. Junatoimiston ovet ja

ä

asemaso-

tavaiheen ajan Lempaalassa
Osasto Mäntylään kuuluvana
ja aivan loppuvaiheessa alis-

toinen takajalka oli kokonaan
murskana. Lopetin ampumalla sen kiirsimykset.

vat pysähtyneet Viipuriin. Tilanne ei ollut enää hallinnas-

lustassa. Rakentelimme taempia asemia kuunnellen tykkien
jytinää ja pahojen aavistusten

sa.

vallassa seuraten haavoimr-

Tähän päättyikin ratapiha-

neiden virtaa linjoista taakse-

työskentely Viipurin ratapi-

päin.

halla. Raiteet saatiin raivaus-

Meidät varustettiin juhannuksen alla pyörillä. Se mer-

töillä kuntoon vain läpikulkua
varten.

kitsi liikkuvuutemme pruanemista. Kun tehtäviimme oli

;:t

OSASTO

BJöRKMAN

Hvö«ÄÄ

Erulinjan takana huilaillen
komppaniamme odotteli suuren vastahyökkäyksen alkamista kuuluen jo siinä vaiheessa Taisteluosasto Björk-

manin alaisuuteen.

XXX Kaartin Armeijakunta
oli jo niihin aikoihin ryhmittymässä jossakin Talinmyllyn

tasalla murtautuakseen läpi
Leitimoj åirven itäpuolelta kohti tmatralle johtavaa tieverkostoa ja suurempia tavoitteita.
Illansuussa 27.6. oltiin vii-

meinkin valmiit ja aloitettiin

hyökkäys ensi tavoitteena piste 33 Nurmilammen taloryhmiin låinsipuolella ja lopullise-

na

tavoitteena Talinmyllyn
maasto ja siellä menetetty
pääpuolustuslinja.

Hyökkäystä edelsi heikoh-

r:i':
Ir.!;

ko

-:::r
:?,

,i

.1'.,,i

if;

kranaatinheitinvalmistelu.

Sen tukemana alkoi rynniikkö
pisteen 33 mäkeen.
Kukkulan jyrkkä itåirinne

teki

puolustuksen helpoksi.

Mliki olikin vahvasti miehitetty ja suuret irtokivet muodos-

tivat kuin luonnon linnoituksen, jonka suojassa oli runsaasti vihollisen konetuliasei-

la.

Oikealla

hyökkiisivät

LKomppania ja Jäåikåirijouk-

kue luutnantti Viljo

Ohvon

johdolla.
Kdsikranaatein

ja konepistoolein kiivasta lähitaistelua
käyden vallattiin kukkula, jossa myös ensi kertaa käytettiin

toimia ak:n reservinä, se tiesi
sitä, että ei siinä kauan saatu
huilia.
Komppanian päiilliköksi ru-

li niihin aikoihin

luutnantti

Piitulainen kapteeni Puolakan
saadessa siirron vaativampiin
tehtäviin JR 49:n erään pataljoonan komentajaksi.

Taisi olla

juhanuspäivä,

kun tåimiin kirjoittaja sai

18

tunnin loman kotona käyntiä
varten. Loma tuli käytettyä ja
jäipä vielä tunti aikaa tiihteek-

sikin, kun palasin yli 200 kilo-

metrin pyöråimarssin tehtyäni

pataljoonamme komentopai-

^Näin tehdään!

kalle.

Sielläpä ei enää ollutkaan
tuttua joukkoa, vaan vain eräs
kadetti nostomiehineen. Hä-

neltä lomalaiset saivat suunnan toisten perään: Ihantalaan.
Siispä pari tuntia huilittuani
ja vaimoni laittamia eväitä

maistelfuani låihdin pyöräilemään jostakin Kuukaupin sil-

lan yli Antrean kirkolle

ja

edelleen Ihantalaan.
Illansuussa tultuani Ihantalan kirkon vaiheille löysin tien

kivääikranaatteja. Niiden
kaareva lentorata mahdollisti
vihollisen pahimpien pesiikkeiden tuhoamisen kivien takaa.

vruresta tutun numerosarjan
siinä oli vääpeli Kö3402
nöser- johtama töpinä hyvin

Käyty taistelu oli varsinainen suonenisku myös omalle
komppaniallemme : kaatuneita
ja haavoittuneita oli jo sinä il-

naamioituna.

tana

suunnalta
kuuluva jytinä toi mieleen aa-

Saavutetussa tavoitteessa
kaivauduttiin. Jäätiin odotta-

Portinhoikan

vistuksia. Hurjat huhut liikkuivat töpinän tasalla.

Matkaa jatkaessani löysin
helposti komppaniamme ja
oman tutun joukkueeni.

yli kaksikymmentä.

maan aamua ja hyökkäyksen
jatkamista varsinaiseen tavoitteeseen ja suureen päiimäärään, vihollisen hyökkäysvoiman murtamiseen.
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TOINEN PAIVA

edessä

Varhain aamulla

kueeni kanssa. Sen toista puo-

hätäiset

- saimme
- lopullijatkamisesta

saikat juotuamme

kiiskyn

seen tavoitteeseen Talinmyl-

lyn maastoon. Siellä tiedettiin

olevan vahvoja

vihollisen

panssarivaunujoukkoja.

Hyökkäys alkoi tiheässä
metsämaastossa kohti Kuuselaa, jossa ilmoitettiin olevan

Joukkue.

Läksin liikkeelle

III

Jouk-

lijoukkuetta johti erittäin pätevä varajohtajani ylikersantti
Sulosaari.
Pisteen 33 itärinteellä kohdattiin sinne pesiytynyt mieslukuinen vihollinen. Se ei vastarinnasta päätellen kuitenkaan ollut kuuluisan XXX Ka

AK:n joukkoja, vaan joitakin

omia joukkoja.
Eteneminen edistyi aluksi

vähemmän tehokkaita poru-

kohdaten.
Tässä vaiheessa lähetin kersantti Kostamon ottamaan yhteyttä vasempaan naapuriin.
Hän ilmoitti, ettei siellä vastoin annettua käskyä ollutkaan
ketään omia. Tähän päivään

kranaatteja heitellen hyökkä-

hyvin, vain vähäistä vastusta

koita.

Kiivaasti ampuen

ja

käsi-

komppanian pääosan mukana
joutunut pisteen 33 harjanteelle ja sitä pitkin pohjoiseen,
kun olisi pitänyt käskyn mu-

kaan hyökätä irään. En ollut
kiivaassa taistelun tuoksinassa
ehtinyt tehokkaasti hoitamaan

varsinaista tehtävääni, johtamista.

'Iaistelun ryskeen viihitel-

tomahdollisuuskin oli epävar-

ma, emme lähteneet ylittämään peltoa, vaan päätimme
jäädä vihollisen selustaan päivän ajaksi ja yön hämärissä

asiallisena syynä tåihiin ratkai-

löytääksemme

komppanian. Tulimme pian
veriselle uralle, jonka komp-

tan puuttuminen olivat pääsuun.

Siispä vain tiheään kuusik-

koon, jossa sidottiin jalkaani
ammuttu haava
ensimmäinen, jonka sillä -retkellä sain.

Kun oleskelumme vihollisen etulinjan viilittömässä läheisyydessä oli sen vilkkaan

toiminnan vuoksi viihintiiiin
epäterveellistä, katsoimme
parhaaksi siirtyä rauhallisemmille maisemille. Liiksimme
siis jonossa hiiviskelemäiin
syvemmiille metsän suojaan.
Itse kuljin jonon keulassa.
Jossakin alitajunnassa piili

ehdoton mäåiräys, että konepistooli on aina pidettävä varmistethrna. Tässä tilanteessa

Hyökkäys etenee

sen sadat lentokoneet juuri silpommittivat selustassa

Kun oli epätietoista, keitä
pellon takana oli, ja kun kier-

suuntaan

juosten etenemään metelin

noin 6(X)-70O metriä. Sitten

tosta alkoi kuulua helvetillinen jytinä ja ryske. Jdlkeen
päin on selvinnyt, että viholli-

noin

låihdimme peltoaukean reunaa

etääntyessä pohjoiseen

oma skistö ryhtyi ampumaan
eteemme. Hyökkäys oli nyt
pysäyenävä. Mukanamme ei
ollut rulenjohtajaa, joka olisi
voinut hallita raskaan tulen
Siinä sitten taivasteltiin jonkin aikaa, kunnes takamaas-

oli

yriftää läpi linjoista omalle
puolelle.
Tuntematon maasto ja kar-

Ien

saakka ei minulle ole selvinnyt, mihin vasen naapuri oli
häipynyt.
Etenemistä jatkettiin vielä

käyttöä.

leveys sillä kohtaa
400 metriä.

i
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loin

t

olevia joukkoja ja huoltopaikkoja aiheuttaen valtavia tappioita varsinkin huolto-osissa.
Jyminä oli niin voimakas, että
keskustelua kaverin kanssa oli
käytävä huutamalla.

,'OLEMME
MOTISSA''
Juuri niihin aikoihin, kello yh-

deksän ja kymmenen vlilillä
saapui luoksemme luutnantti

Piirulaisen läiihänävä liihetti ja

ilmoini:
Vihollinen takanamme,

a

täyskäiinnös

ja

Lähitaistelu ratkaise€

panian pääosa oli jättänyt jiilkeensä, ja sitä seuraten laajan
peltoaukean reunaan.

se oli kyllä vädrin, koska tuli
olisi pitåinyt voida avata sil-

aikeissa
hyökätä pellolle huomasin, er-

TIE ON POIKKI

kainalossa, kun suuren kuusen

tä vierelläni oli vain varajohtaiani Sulosaari ja neljä jääkäriä. Muu osa joukkueestani oli

Muutamia miehiä n?ikyi juok-

hollismiestä aseet kainalossa.
Matkaa oli vajaat 50 metriä.
Kyyryssä seisten yritin var-

simme käsketyssä

suunnassa

paluu piste

rinnettä alas Nurmilammen

33:n kautta, josta murtautuminen ulos! Olemme motissa!

peltoaukean reunaan.
Aikamme kahinoituamme

Luonani oli juuri sillä hetkellä luutnantti Ketonen, joka
antoi kiiskyn:
Komppania murtautuu
joukkueet peräkkäin,
motista
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ja juuri kun olimme

miinräpäyksessä.

Kävelin siis konepistooli

sevan pellolla ja ammuntaa
kuului joka suunnalta. Pellon

takaa ilmestyi iikkiä kaksi vi-

mistinta eteen, mutta aikai-

hin.

semman haavoittumisen johdosta jäykkä peukaloni ei toiminutkaan.

päästä mahdollisimman liihel-

Samassa toinen vihollinen
nosti päätään ja vetäisi pari lyhyttä sarjaa heti silmilleni.

Luoti lävisti lakkini lipan ja

viilsi oikean

silmäkulman
auki sekä repäisi vielä olkavartta luuta myöten.
Pojat takanani eivät voineet
mitäiin, koska minä olin vdlis-

sä. Vastustajat tekivät myös
virheen kääntyessään ympäri

Tarkoituksemme oli

le jo

valoisana aikana. Olin
antanut ehdottoman määräyksen, että ampua ei saa kuin
ehdottoman pakon edessä.
Liihdimme etenemään jo-

nossa

Sulosaaren Matti

edessä,-muuan jäiikäri hänen
takanaan, minä ja muut peräs-

etuviistoon noin

80

metrin

Mitenkä sinun kävi?!

päässä. Heinäydyin maahan ja

jäin tarkkailemaan vihollisen

-Kysymys oli turha, sillä
henki oli jo sillä hetkellä

liikettä.

paennut.

Äkkiä edestäni kuului konepistoolin sarja. Vilkaistes-

En ryhtynyt sen suurempiin
tutkimuksiin, koska tiesin va-

sani sivulleni näin Sulosaaren
maassa. Takana olleen jääkärin konepistooli savusi, jolloin

hingon tapahtuneen. Sitä ei
voitu enää korjata.

heti tajusin mitä oli tapahtu-

sä.

nut.

Edettyämme vajaan kilometrin huomasin yksinäisen
vihollisen kulkevan kulkusuuntamme poikki oikealle

kuun minkä kintuista lähti tartuin maassa mukaavan Sulosaaren hartioista:

Vihollisen juostessa

kar-

Tilanne oli nopeasti ohi. Ei
auttanut jäädä.taivastelemaan,
vaan siihen oli hyvä aseveli
jätettävä ja yritettävä itse pelastautua.

Loikkasimme oikealla ole-

valle suolle. Jäimme siihen

ja pinkoessaan metsään, jonne

päiväksi makaamaan mättäi-

hävisivät. Heillä oli joka tapauksessa etulyönti ja mikiili
he olisivat tulittaneet täysillä
kumpikin, olisi meillä ollut

den våiliin hehkuvan auringon

monta vainajaa
viihåillä.

-

Oikea silmä

paahteeseen.

Suolla maatessamme voimme seurata, kuinka vihollinen

vasemmalla

nyt päästiin

oli

löi

kranaatteja

heittimen putkeen ja oikealla
kaivoi mäkeen asemia koko

kerrassa

päivän.

muurattu umpeen. Puseikossa
sidottiin pääni ja viihän aikaa

huilattuamme jatkettiin matkaa metsän siimekseen. Käteeni otin iaskustani FN-pistoolin, koska oikea käteni jäykistyi tunnottomaksi eikä mi-

UUSI YRITYS
Saman murheen päivän iltana
läksimme konttaamaan efulin-

jaa kohti yön hiimärimpänä

nusta ollut konepistoolin kan-

Muutamia satoja metrejä

hetkenä noin kello 23. Onneksi tulitoiminta oli ihmeen vähäistä.

kuljettuamme kätkeydyimme
suurten kaatuneiden kuusten
alle. Siellä makailimme ilta-

Maastoa tiukasti hyviiksi käyttäen luikertelimme jonossa vi-

tajaksi.

Eteneminen

hyvin.

hollisen etulinjan selustaan.
Siinä se oli, vihollisen tukikohdan vartiomies, pistin

hiimåiriin asti.

r,ÄPT EI PÄÄSE
Noin kello 22.30 liihdimme
hiiviskelemään kohti etulin-

sujui

kiinnitettynä!
Palavia panssarivaunuja lhantalan tiellä

me.

SToMajahti

vastaam-

jaa. Suunnan saimme selville

äänihavainnoista, joista ei siihen aikaan ollut puutetta.
Kun hämärää kesti kesän
valoisimpana aikana vain pari
tuntia ja kulkumme oli hidas-

ta, yllätti uusi päivä meidät.
Auringon noustua meillä ei ollut suuriakaan mahdollisuuk-

sia selviytyä huomaamatta
omille linjoille.

Tilanteen arvioituamme tuli
että jäiimme

päätökseksi,

odottamaan vielä seuraavaa
yötä ja hiimiirää.

Aamuyöksi piilouduimme
sam&m maastoon, jossa olimme jo edellisenä päivänä huilineet.

Aamulla lähdimme liikkeelle kohti vihollisen etulinjaa jo kello yhdeksän aikoi-

Talin aukeita kesällä 1944
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r-

Hy<ikkäys on pysåhtynyt

Joku vastasi siihen kp-sar-

jalla ja huuto kuoli.

Panimme juoksuksi mäelle

ja miikeä alas

suoraan vi-

- selkään!
hollisen parivartion
Lyhyt ohje: Sarjat montruun ja yli!
Niin tehtiin. Sitten täyteen

juoksuun edessä olevalle nii-

§lle, ei

ti

kenenkään maalle.
Sepä ei minulta niin helpos-

käynytkään. Toisen silmän
varzrssa tiihystys oli heikkoa ja
törmäsin niityn reunassa olevaan piikkilankaan. Lensin
selåilleni jiäden jäiik?ireistiini
jäilkeen.

I

r

,

Siitä se alkoi matka JSp:lle
sotasairaalaan loppuwodeksi. Jouluksi päiisin kotiin.

ja

BrÄvÄ var
KUOLLUT?
Kotona ehti sitä ennen tapahrua ihmeitä. Vaimoni jourui
moneen kertaan elämään toivon ja epätoivon rajoilla.
Huhu kaatumisestani oli levinny eräiin lomalaisen mu-

Onni oli kuitenkin matkassa: meitä ei ammuttu mistään
suunnasta, oli täysin kuollut
hetki koko rintamalla.

kana kotikyldlle asti. Naapurin emäntä oli tietenkin kiiruh-

Eteeni sattui matala ojanta-

Vuorokautta myöhemmin
vaimoni sai kuitenkin postissa

painen, jota pitkin aloin ryö-

I

Ryntiisin vointini mukaan
olivat: omat JR 25:n miehet!
äänen suuntaan ja siinä he

tanut kertomaan sen vaimolle-

ni.

miä oletettuun omaan linjaan

kortin, jonka olin kirjoittanut

päin. Sitten nousin ojasta ja
hiivin kumarassa kävelleh

Mikkelissä sairasjunassa. Sen
kåisiala oli outo, koska olin

eteenpäin.

joutunut. jukertamaan sen vasemmalla kädelläni.
Heiniikuun alkupäivinä tuli

Akkiä räviihti edestä kaksi
pitkiiä sarjaa, iänestä päätellen pikakiväiirillä. Tunsin oi-

kean käteni

hauislihaksessa

pahan vihlaisun ja toisen oikean jalan pohkeessa.
Pikaisesti painuin maahan.
Kuulostelin, tuleeko lisiä. Ei
htllut, vaan edestiini kuului

suomen kielellä:
Mitä te näitre? Mitä am-

muitte?

Nyt minulle selvisi, missä
on! Huusin kovalla

pelastus
iiiinellä:

Ä*iia ampuko, täiillä on
omia!
Vastattiin:
Tulkaa nopeasti pois!

-
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postista

väpelin

kaatuneen

Iiihimmåille omaiselle ltihettämä päiviiraha "kaatumispäivä
28.6.44 mukaan luettuna".

Vielä t?ihiinkäiin ei juttu

påiättynyt: elokuussa saapui
l0.Divisioonan asevelirahaston lähettåimä avlstussununa,
3.0fi) silloista markkaa! Kaiken huipuksi vaimoni sai vielä

noin vuosi aselevon jiilkeen
Marskin allekirjoiaaman su-

EINARI JERTOLA

Pienten

Se on yhä tallella kotonani

seikkailusta.

tr

kevättä 1943.

Lister-diesel
raivaaia- hevosvoiman
-moottoreita, joten ne olivat

itäisellä Suomenlahdella oli viimeisinä
sotavuosina totista
puuhaa: vedessä uhkasivat kolmen valtion miinat ja ilmassa vihollisen lentokoneet.
Väytät oli kuitenkin saatava puhtaaksi, jotta liikenne ja elämä olisivat
voineet
iatkua.
Muuta keinoa ei ol-

taas vedossa uutta purjehduskautta varten.

Raivaajaosastoomme kuu-

lui kuusi Kuha-tyypin

raivaa-

jaa, joista Kuha, Siika ja Sa-

lakka olivat vanhempia ja
Karppi, Harjus ja Säynäs nuo-

rempia, vasta keväällä 1942
Tolkkisten veistämöllä valmistuneita.
Raivaajamme olivat pieniä
puisia aluksia, joiden pituus
oli noin l7 metriä, leveys noin

4

metriä ja syväys noin 1,3
metriä. Aseistuksena oli 20
m/m Madsen it-tykki ja tavallinen konekivääri. Niiden
vauhtikaan ei ollut päätä huimaava, olisiko ollut kaikki hanikat auki vähän päiille l0 solmua ja raivatessa vain muuta-

ma vaivainen solmu.
' Jokaisen raivaajan toimin-

runvalitteluadressin!

muistona sodan viimeisestä

kovine

elettiin

Olimme Katajanokan telakalla koko talven kunnostaneet miinanraivaajiemme 70

alusten työskentely

lut.

ANKARA TALVI
oli ohi,

pakkasineen

o

nasta huolehti

kahdeksan

miestä, jotka oli sijoitettu siten että päällikkö ja toinen konemies asustivat ahteripuolen

veneitten kovan it-tulen kar-

yksi matruusi ja l6

ITSEMURHALENTÄJÄ
Yksi taistelun tiimellyksessä
Iiikaa lämmennyt lentäjä kaarsi kuitenkin takaisin ja aloitti
oman yksityissotansa. Sitä hänen ei kuitenkaan olisi pitänyt
tehdä, sillä kun hän konetykit
paukkuen aloitti syöksyn kohden Uusimaata, osui koneeseen it-tykin ammus sytyttäen
sen fuleen.

Kauempaa katsoen näytti
aivan kuin syöksyvä ja liekehtivä kone putoaisi suoraan Uu-

simaan päälle. Sitä kovapin-

tainen lentäjä ehkä yrittikin

maan vaurioitunutta Uusinraa-

ta Kotkaan.
Matkan teko näin kuormattuna oli luonnollisesti työlästä
ja tavattoman hidasta. Onnellisesti saavuimme kuitenkin
perille Kotkaan.
Vappuna 1943 saivat raivaajat Karppi, Harjus ia Siika

määräyksen lähteä raivaamaan Tornista Suursaaren

suuntaan. Perässämme tulivat

Uusimaan ahterin taakse mereen palavan linnun viimeinen
lento sitten kuitenkin päättyi.

muut raivaajamme sekä viisi
vartiomoottorivenettä ja jonon
viimeisenä hinaaja Taipale,
joka veti perässään suurta kaa-

viereen olivat laivan miehet

peliproomua.

juuri

jatkoimme raivausta kohden
Tytärsaarta, jonne saavuttiin

saaneet ongittua merestä

koneen hylystä löytämänsä

Suursaaresta

noin kello 21.0O. Tytärsaaren
saksalainen komendantti tuli
veneellä sopimaan kaapelin

hytissä, neljä miestä aluksen

ja aluksen toinen
konemies yhden kaverin kera

laskuun liittyvistä seikoista.
Noin kello 24.0O lähdimme
paluumatkalle. Taipale hinasi
kaapeliproomua, josta alettiin

keskiosassa

keulahytissä.

Olimme varustaneet kippomme lähtökuntoon: oli otettu muonat, täytetty polttoaineja vesitankit sekä tietysti varmistettu, että raivauskalusto
oli täysin kunnossa alkavaa
urakkaa varten.

laskea kaapelia Tytärsaaren ja
välille. Proomun
saavuttua Suursaareen lähtivät
kaikki raivaajat ajamaan koh-

Suursaaren

den Haapasaarta.

TULESSA

ULOS MERELLE

Lähestyessämme Haapasaarta

Kello 06.15 15.4.1943 lähdimme Katajanokan sotasatamasta kohden itää ja meille
vielä tuntemattomia tapahtumia.

Matka suuntautui

miestä

haavoittui. Paikalla olleista
vartiomoottoriveneistä parikolme lähti viemään haavoittuneita Kotkaan. Raivaajat
Karppi ja Harjus sekä eräs
Ahven 5 -tyypin raivaaja saivat määräyksen lähteä hinaa-

viimeisenä keinonaan. Aivan

Saavuttuamme Uusimaan

kohti Kotkaa.

voimin liikkua.
Tässä rytäkässä kuoli heti

koittamina karkuun.

ensin

Suurimman

havaitsimme saaren yläpuolelAhven-raivaajia tyiissä.

SA-kuva

neista lisää uusia pollia meidän vaivoiksemme.
Tiistaina 20.4. olimme ilta-

nuoren lentäjän pahoin paistuneen ruumiin.

päivällä olleet

me raivaamassa Haapasaaren
ja Kilpisaaren väliä. Lopetettuamme työt ja lähestyessäm-

ja

osan matkasta vedimme pe-

Haapasaaren

rässämme raivauskalustoa.
Kotkaan saavuimme kello

mion välillä.

raivaamassa

Ulko-Tam-

Seuraavana päivänä olim-

la vilkasta

ilmatoimintaa

vihollisen syöksypommittajat

näyttivät jälleen kiivaasti
pommittavan tykkiveneitä.
Kovaa oli myös tykkiveneiden it-tuli. Yhden pommarin
näimme palavana putoavan

t7.30.

Paluumatkalla
näimme, miten viholliskoneet
tekivät kiivaita syöksypommi-

Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa Haapasaaren

tuksia tykkiveneitä vastaan,
jotka olivat kaikki ankkurissa

Vanhankylänmaan lahteen,
josta sitten tulikin meille pitkäaikainen tukikohta. Raiva!

Vanhankylänmaan lahdella ja

hyökkäys eilisen pudotuksen

semme Suursaaren suuntaan.
Useampia koneita tuli peräk-

siten varsin hyviä

johdosta.

käin ylitsemme melko mata-

limme melkein päivittäin Tornin ja Suursaaren välistä väy-

neelle.

lalla ja kohdallamme ne aloittivat konetykeillään kiivaan

aina
yöaikaan kävivät munimassa

raju

Useita pommeja putosi aivan Uusimaan viereen tehden
siihen paljon erikokoisia reikiä. Yksi sirpale vaurioitti

niin ettei laiva voinut omin

tomme päällikkö luutnantti

lää. johon vihulaiset

sukellusveneistä

ja

lentoko-

maaleja

kuudelle vihollisen pommiko-

oli lyhyt mutta
rautaa lensi ylhäältä
- varsinkin alhaalta ylös.
alas ja
Pian koneet lähtivätkin tykkiHyökkäys

me Haapasaarta hyökkäsi taas
viisi vihollisen syöksypommikonetta Uusimaan kimppuun.
Kyseessä

oli

ilmeinen kosto-

mm. tärkeätä höyryputkea

mereen.
Kaadettuaan pommilastinsa
tykkiveneiden niskaan suunta-

sivat koneet matkansa ylit-

tulituksen.

Raivaaja Karppi, jossa oli
mukana myös raivaajaosas199

apuna käyttäen yritettiin saada

Eronen, kulki jonossa ensimmäisenä. Saimme niskaamme
kiivaimman tulituksen
toi- lainsiin raivaajiin ei tullut

alus tyhjennettyä ja pystyyn.
Viisi omaa hävittäjää kierteli
Haapasaaren yläpuolella suojaten pelastustöitä. Puoleen-

kaan osumia, mutta meidän
alukseemme osui ensin yksi
ammus lävistäen Madsenin
ammuslaatikon kannen ja
skanssin oven. Toisen am-

päivään mennessä alus olikin
saatu hinattavaan kuntoon ja

sitä ryhdyttiin vetämään telakalle korjattavaksi.

muksen sirpale haavoitti erästä kokelasta tehden syvän haa-

van, jonka paikkasimme tila-

TAISTELUNÄYTöS

päisesti.

Tämän operaation päätyttyä
saivat kaikki raivaajat mää-

Ylimatruusi Ahto yritti
Madsen-tykillä torjua hyökkääviä koneita, mutta tykki
meni melkein heti

epäkun-

toon. Torjuntatulemme loppui

räyksen siirtyä Hurpunlahteen, josta tuli osastomme
uusi tukikohta. Aloimme tämän jälkeen haravoida etu-

Raivauskalustoa lasketaan mereen

siihen.

päässä Suomenlahden idän-

Lähestyessämme ankkurissa olleita tykkiveneitä näimme
Turunmaasta nousevan savua
ja Iiekkejä
keskilaiva näytti
olevan kokonaan
tulessa.

puoleisia vesiä.
Sitten alkoi tulla pientä vipinää. Raivaajat Karppi ja
Säynäs saivat 6.7 kello 12.00
Iähtökäskyn ja aloimme porhaltaa itää kohden. Saavuim-

me Koiviston

PELASTUSTOIMIA
Pari tykkivenettä ajoi Turunmaan läheisyyteen. Toinen
niistä alkoi pumpata vettä

den

liekkeihin sekä myös vettä

suunnalle. Viisi vartiomoottorivenettä tuli mukaamme suojaamaan meitä 40 m/m Bofors-tykeillään.
Seivästön eteläpuolella joutuivat veneet kiivaaseen tais-

me

kiveneille kysellen välskäriä.
Sellainen löytyikin ja jätimme

laivueen kanssa.
:\*

maasta kolme haavoittunutta

,

ja käskyn viedä heidät Kot-

kaan sairaalaan. Paluumatkalla tuli vastaamme Harjus tuotakaisin

Haapasaareen ajoimme TuRaivaus on käynnissä

ja

nattu saaren rantaan
oli
puolittain uponnut rantamata-

likolle.

Raivaajaosastomme

miehet olivat sitä kovalla kii-

reellä naamioimassa.
Kävin tutkimassa vaurioitunutta alusta sisäpuolelta: kattilahuoneen kohdalla oli suuri
aukko ja suuria sirpaleenreikiä
oli ympäri laivaa. Laivaston
komentaja kommodori E. Ra-

hola saapui erään kapteeniluutnantin kanssa juuri pikaveneellä paikalle.
Seuraavana yönä tuo kovan
onnen alus oli kaatunut kyljel-

leen rantakiville.

Kävimme hakemassa Suursaaresta paineilmaletkun. jota
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Oli kiinnos-

tavaa katsella yöllistä meritaistelua turvallisen matkan
päästä: monenvärisiä kranaatteja lensi ristiin ja rastiin. Nii-

den

den lisää Turunmaan miehiä.

runmaan sivuun. Laiva oli hi-

raivaamaan Seivästön

teluun ylivoimaisen vihollis-

haavoittuneen tohtorin'hoiviin. Tilalle saimme Turun-

Saavuttuamme

vartiomoottoriveneiden

luokse. Melkein heti lähdim-

pois laivasta, koska se oli saanut täysosumasta pahan vuodon. Luutnantti Eronen huuteli megafonin välityksellä tyk-

t

Sudensaareen

noin kello 18.0O siellä ollei-

i!

lentonopeudessa näytti
olevan hyvinkin suuria eroja.
Kauempaa katsoen näytti kuin
monenvärisiä helminauhoja
olisi lennellyt vastakkaisiin
suuntiin. Kaukainen tykin jys-

ke erottui korviin.
Tässä yöllisessä yhteenotossa ei tullut omia menetyksiä, mutta vihollinen kyllä
kärsi huomattavia tappioita.
Vihollisen aluksia oli paikalla
ollut kaikkiaan noin I6 vartiomoottorivenettä ja 6 torpeedovenettä, joista viimemainituista kaksi upotettiin.

ASEVELJIEN
KATALA TEMPPU
Monien vaiheiden jälkeen tuli
sitten aikanaan syksy 1944 ia
välirauha. Saksalaisten oli
aselevon määräysten mukaan

O Olipa kerr.tn isänmaan

poistuttava Suomen maaperältä ja aluevesiltä määräajan ku-

sellainenkin vaihe, jolloin lotat
muodostivat itsendisen aseistetun
taisteluyksikön.
O Tämä yksikkö oli Helsingin
ilmatorj untaan osallistunut
l4.Valonheitinpatteri, joka hoiti
tehävänsä esime rkillisesti.

luessa.

Saksan viimeiset kevyen
laivaston osastot tekivät Kotkasta lähtiessään katalan teon:

poistuessaan

ne miinoittivat

kaikki Kotkan sisääntuloväylät. Tavallisesti isot miinat
laskettiin isoja aluksia varten

noin

2,5-4

puolustuksessa

metrin syvyy-

teen, mutta nämä kelmit olivat
tarkoituksella syväyttäneet
miinansa aivan lähelle pintaa.
Tarkoituksena oli, että myös

raivaajat tuhoutuisivat.

Näin sitten ikävä kyllä kä-

vikin: heti raivausta

aloiteltaessa räjähti raivaaja K-6:n

alla miina, vene tuhoutui täy-

dellisesti

ja vei

seitsemän

miestä mukanaan meren syvyyteen. Kaatuneiden tovereiden mukana meni myös osastomme silloinen päällikkö

luutnantti Onni Eerola. Ainoastaan yksi mies, keulahytissä sattumalta ollut matruusi
.Elovi pelastui, mutta hänenkin
hermonsa olivat pitkän aikaa
riekaleina.

Välirauhan ehtoihin kuului
myös, että Suomen pilää raivata kaikki alueensa vedet
miinoista vapaaksi. Siinä oli-

kin jättiläisurakkaa tarpeeksi!
Vesillemme olivat laskeneet
miinoja myös saksalaiset ja
venäläiset, mutta kaikki oli
meidän raivattava.
Tiimä jättiläisurakkahan
kesti kaikkiaan viitisen vuot-

ta. Siinä sitä työtä ja vaivaa
riitti
muiden jo eläessä rauhan päiviä.
tr

Lottakurssi kouluttajineen on järlestäytynyt päivän palvelukseen

AAKE PESONEN

YaloYoimaisfunmat

toruffiE
TAMAN

VUODEN

varsin uhkaavaksi iouduttiin kotirintamalta
irrottamaan miehiä rintamalle myös ItR: l:stä
ia nimenomaan sen valonheitinpatteristosta.
Heidän tilalleen koulutettiin lottia, joista
vain 799. Torjuntatais- muodostettiin kokonaiteluista on kerrottu leh- nen yksikkö, 14. Valontemme vuoden 1977 nu. heitinpatteri. Koska se
koulutettiin ottamaan
meroissa 3 ia 4.
Yleistilanteen kään- täydellinen torjuntanyttyä keväällä 1944 vastuu omalla sektorilPekka Jokipaltio ia tor-

HELMIKUUSSA tuli iuntapäåillikkönä maiukuluneeksi 35 vuotta ri Aake Pesonen. Ryksiitä, kun Neuvostoliitto mentti onnistui tehtäyritti Helsinkiin kohdis- vässään erinomaisesti,
tamillaan totaalisilla iI- sillä Helsinkiin tarkoimahyökkäyksillä pai- tetuista yli 20000 pomnoståa Suomea irrot- mista osui kohteeseen

tautumaan

'b.

oiin

viisoiiq soooiq. el{ei

j kunnflsf el i
iil+öiä#isäii lö;J;.

*qvqtq

osao

JormcLkcl. kun noqpuRrn

sodastå.

Näiden suurhyökkäysten toriunnastå vastasi
silloinen llmatorjuntarykmentti 1, jonka komentajana oli eversti
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vammoja jalkoihinsa. Syynä
maapohjan pettåiminen heitti-

laan, oli koulutukseen
sisällytettävä valaisu-

men alla.
3. 8. Ensimmäinen valaisuharjoitus.
7. 8. Perustettiin koulutuskeskuksesta 14. Vh.patteri.

teknillisen puolen lisäksi myiis aseellinen koulutus Terni-kivääreillä
kålliin kaluston vartioimistehtäviä aiatellen.
Tiistä lottiemme
osuudesta pääkaupungin ilmatoriuntaan kertoo seuraavassa ItR l:n
silloinen toriuntapäiiltikkö.

3l.
176.
4.

vahwus

9. Aselepo Neuvostolii-

ton kanssa. Sotatoimet

lak-

kautettu.
19. 9. Suomen ja Neuvosto-

liiton våilillä våilirauhan sopi-

.-.

LOTTA.

Tytöt
opettelevat
ampumaan

KOULUTUS.
KESKUKSEN
PERUSTAMINEN
Yöllisten

8. Patterin

mus allekirjoitetru.
24. 9 . Mieliala edelleen reipas huolimatta raskaista rauhan ehdoista.
30.9. Lotat luovuttivat tor-

juntavastuun 3 l3.It.Patterista

tulleille miehille.

1.10.

Päättäjäistilaisuus

V:llä yhteiskoululla.

lentohyökkäysten

torjuntaa varten kuului Ilma-

Sotapäivåikirjassa oli useina

torjuntarykmentti 1:een Va-

päivinä merkintöjä myös tor-

lonheitinpatteristo, johon kuului kuusi valonheitinpatteria.
Sen komentajana oli kapteeni
K. H. Pentti.
Valonheitinlottien kouluttamista varten perustettiin kou-

juntahiilytyksistä, joiden aikana lotat joutuivat miehittämään asemansa. Vaikka ke-

f*

såillä 1944 ei Helsinkiä vastaan enää tapahtunutkaan ilmahyökkäyksiä, oli Suomenlahdella ja Helsingin låiheisyydessä kuitenkin vilkasta lento-

lutuskeskus Laajasaloon, josta
15. 5. 44 pakkoluovutettiin l5
huvilaa majoitusta varten.

/r Lotta ohiaa

Koulutuskeskuksen päiilliköksi määrättiin luutnantti B. N.
Gripenberg, jonka opintolo-

valonheitintä
kuuntelulaitteelta
tulevien
komentojen
mukaan

man aikana sijaisena toimi
kapteeni

B. Sundön 3.6.-

26.7. 44. Koulutushenkilökunnaksi komennettiin lisäksi
kolme vänrikkiä, kolmekymmentä aliupseeria sekä vartio-

ja

keittiötehtäviin yhdeksän

miestä.

kitsi pitkään

asekoulutuksen

ottamista ohjelmaan. Niinpä
Lotta-Svärd -yhdistyksen puheenjohtaja Fanny Luukkonen
totesi tutustumiskäynnillään

Koulutettavaksi rulevat lo-

kouluruskeskuksessa pitämäs-

tat olivat etupäässä Helsingin

sään puheessa, että vaikka

Teknillisestä korkeakoulusta,

naisten aseistaminen sotiikin

Helsingin yliopistosta sekä
Ateneumista. Lisiiksi tuli tyt-

lottahenkeä vastaan ja merkitsee usein "naisellisuuden kuolemaa", vaatii nykytilanne lotiltakin erikoistoimenpiteitä.
Näin voidaan lotillekin antaa
jonkinasteinen välttämätön
sotilaskoulutus, jos he sen turvin voivat tehtävässään korva-

töjä Tampereen ja Turun korkeakouluista.

Lottajiirjestön keskustoimi-

kunta mäiiräsi lottavanhimmaksi Interi Simolan, joka
toimi tehtävåissä koulufusvaiheen ajan, ja hänen jiilkeensä
Aino Airamon. Lottakouluttajana toimi myös lotta Lyytinen
sekä liikuntaohjaajina lotat
Gylander, Hellevaara 1a Eloranta.

Perustamisvaiheessa keskustoimikunta, jonka sihteerinä toimi Irma Turunen, har-
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ta miehet.

vuus oli siis 147.
Koulutusohjelmaan sisdltyi
myös suunnistusta, uintia ja
varsin suosittua koripalloa.

KOULUTUS.
KESKUKSEN
SOTAPÄIVÄ.
KIRJASTA

tulruakin, mikä

piti

aselevon

hermoja
kireinä rykmentin torjuntakeskuksessa.

Valovoimaisimmat lottamme eivät siis joutuneet todelli-

siin sotatoimiin saatikka turvautumaan pelottaviin Ternikivääreihinsä. Esimerkillisellä

innolla ja reippain mielin

he

kuitenkin valmistautuivat suorittamaan heille annetun tehtävän kaupungin luoteispuolisen

sektorin

torjuntavastuusta.

Olen varma siitä, että he tositilanteessa olisivat tehtäviinsä
myös kunnialla suorittaneet.

Sotapäiväkirj aa pitdnyt Marita Snellman on tehnyt seuraa-

via merkintöjä:

30.6. 86 lottaa antoi lottalupauksen
30. 7. Patteri sai 6 heitintä

ja 2

toimintaa vieläpä

LOTTIAISEN
AUTENTTISIA
AJATUKSIA
KESÄLT

Ä TSII

Lottien erikoiskoulutus käsitti neljä eri ryhmää, nimittäin 25 valonheittimen johta-

voimalaitteineen

suunninta.
l. 8. Patteri otti vastaan tor-

Helsingin it-miesten erikois-

jaa, 30 kuulosuuntimen kuun-

juntavastuun.

vailee lotta Tahkonlahti vh-

tekijaa, 63 valonheitinlottaa ja

juntavalmiina.

29 "konelottaa" eli

7

kuulo-

heitintä tor-

sähköä

3.8. 8 heitintä torjuntaval-

tuottavien aggregaattien käyt-

miina. Yksi heitin kaatui lotan

täjää. Kurssin kokonaisvah-

pä?ille, joka sai lieviä ruhje-

numerossa vuodelta 1944 ku-

lottien silloisia tunnelmia koulufusajalta seuraavaan tapaan.

)

(t,

.täd
-\\\r
-\,i.

h;

päivätyön. trIutta silloin han oli vielä tyhmä ja

'/

h";;;#;;t';

piån saa hiellä, maantiepölyllä ja auringolla
ja
tållaiseen kauneuskäsittelyyn ou veden ja eaippuan
lisä turmeleva.
Opetellessaan asentoa, sai Lottiainen tietää
erääItä hyväätarkoittavalta kopraalilta, että keskisormi oli pidettävä housujen sivusauman kohdalla
tai jossakiu vagtaavassa paikassa vaatetusta,
-esim. takim. sukLanauhan lahiympäristöseå. Hän
oppi myös kunaioittamaan muistojensa monniäkseerausta, jolloin han oli seurannut harjoituksia
ja pala palalta
vilpittömän vahingoniloisena,
palautui hänen aivolokeroihinsa runo Sven Dufvasta, joka »käännös oikeaan ja vasempaan, päin-

vastoin aina vaan».
Sven Dufvasta on tullut Lottiaisen ainoa hen.
kinen lohduttaja, innoittaja, apu ja turva ankeina

epätoivon hetkinä. Kun valonheitin kaluston
myriaadeja osasia painavat osas€t eivät haaly
paikaltaan hääIyttämälläkääD, kun kiväåristä ei

löydy iskuriu-mutterin-pidätiu-salpaa hakemallakaan ja kuu
Pyhat Yrjänät ja Lohikäärrne
on ilmavaaran aikana istahtanrrt muurahaispeniin silsään, jota on luullut hiekkakasaseksi
f i611loin totisesti, kun ei itku ja mamma 4s13
Dufva
vastaan.
Svcn
tää avosylin
LuomaLottiaiselle opetetaan ihmistapoja
kunnankruunun koetun elämänkokemuksen tyy.

lillä. Opetetaan käytännössä miten mahdoton asu
hame on ja kuinka tarpeelliset sen sijaan ovat
housut ja saappaat. Sillä totisesti keveämmåosorttiset sirot eandaalit, jotka niin viehkeäati tuo'
vat esiin jalan jalon kaaren, ovat kuraisella ken'
sandaali! Bikä liehuva'
tällä taatusti pelkkä
Lottiainen enäå hurraa
ruumiinvcrholle
liepeiseUe
noustuaan yhden ainoan kerran riisumaan äiti
valonheittimen kookkaan runon päältä vaatetusta.
Sitten joskus ajattoman ikuisuuden jälkeen on
hiljaisuus, aika, jolloin tupakaverien kesken kes'
kustellaan filosofiaa, rakkautta ja tupasiivous'

ongelmia kunnes Lottiainen vaipuu keveään,
liihoittelevaan uneen' Unessa astelevat Svcn
Dufva ja Lottiainen rinta rinnan vakavina ja har'
taina, napit auki, kiväärit nurinpäin kåsissä ja
onnellisina odotellcn aikaa parempaalr
Lotta Tahlconlahti.
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huolimatta
kuvina.

''MUODOLLISEN
HARJOITTELUN
NAISILLE
SOPIVAT
MUODOT''

-

komeina ja kai-

Väsyttyämme

laulamaan

sellaisia iki-ihania sävellyksiä

kuin "Tellervo". "Kalle-Kus-

taan muori", "lso-lita"

ja

"Sotapojat marssivat", sepus-

telimme uusia, ikiomia mars-

silauluja. Olimme jaetut neljään koulutusryhmään. joista
jokainen rikastutti koulutus-

Samoista vaiheista kirjoittaa

Anneli Tahvola Lotta-lehdessä mm. näin:

keskusta ornalla nimikko-

"Ei meitä naurattanut silloinkaan, kun ensi kertaa pakkauksinemme hytkyimme

marssillaan. Niinpä sitten syntyivätkin "Heittimenjohtajien

marssi", Kuuntelijain marssi", "Vh-marssi" ja "Konepoppoon marssi". joista vii-

kuorma-auton lavalla kohti sitä paikkaa, jossa meille sittemmin opetettiin valonheittimen valo- ja varjopuolet sekä
"kuka-kukin-on-periaate ",

meinen

Eivät liene

joista jälkimmäinen kansanomaisemmin ilmennettynä
tin erottaa kenraalista, kornetin korpraalista ja lentomesta-

rin leipurimestarista.
tuksella pellolla, joka itkien

pa-

lähiseudun

asukkaat unohtaneet kesäistä
päivittäistä näkymäänsä, kun
he odottaessaan aamuauton
saapumista pysähtyneinä harjoituskenttämme Iaitaan joutuivat seuraamaan harjoituk-

tarkoittaa tapaa, jolla kersan-

Ja kun koulutus seuraavana
aamuna alkoi jalkaväkiharjoi-

oli ylivoimaisesti

ras.

Lotat hoitelevat mahtavaa valonheitintä samoin kuin takana näkwää
voima-asemaakin

häpesi kuraisuuttaan, naiselli-

sin osa meistä melkein itki.
Voimiakysyvämpien ulko-

harjoitusten välipaloina oli
oppitunteja, joiden nimetkin
päivän ohjelmassa ällistyni-

oli so, vo, Kss-koulutus, Turvallisuuskoulutus, Sotalaitosoppi, Valaisutaktiikka
ja Tyyppioppi. Tajusimme hämärästi, että jossakin kiväärin
sopukassa piilee iskurinmuttevät.

,;ail ::r,

$n

rinpidätinsalpa, että diferylkloorarsiini on jotain mystillisperäistä näkymätöntä pö-

lyä, jota luomakunnan kruunut käyttävät hyväkseen halu-

tessaan supistaa maapallon

muonavahvuutta ja että lämpöreleet eivät ainakaan lämmitä.
On myönnettävä, että kouluttajilla oli melkeinpä ylivoi-

mainen tehtävä. Heidän
enemmän

tai

vähemmän

hennoille hartioilleenhan

oli

laskettu taakka, elävä naiselli-

nen taakka, josta heidän oli
määrä muokata sotilaallisesti

vetreä aines, joka unohtaisi
pienet, herttaiset, naiselliset
tottumuksensa omistautuessaan vakaaseen, miehekkääseen tehtäväänsä. Kdsittänee

suuremmitta ponnistuksitta
sen henkisen vaivannäön laajuuden, minkä päiillystömme
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Ensimmäinen "asesiskoilta" vuonna 1966.

uhrasi miettiessään ratkaisuja
probleemoille, jotka sisältyvät

kysymykseen: "Muodollisen

harjoittelun naisille sopivat
muodot?" Ja kriittisimmänkin
arvostelijan on myönnettävä,
että he suorittivat melkeinpä

Kuva: Il@torjumailuseo

pien on oltava KIINNI, että
ojennusta otettaessa EI korjailla kiharoita, luoda salaisia
silmäyksiä peihin, eikä nau-

reskella, VAAN silloin LIIKUTAAN ÄÄNETTöUÄS.

TI JA VAKAVINA

OJEN-

epäinhimillisen vaikean tehtä-

NUKSEEN. Eikä suinkaan

vän kunnialla. He nimittäin

ole kouluttajien vika että näitä
vaivalla opittuja perustotuuksia niin valitettavan usein ri-

muokkasivat meistä

hieno-

tunteisen päättäväisesti
melkeinpä

sotilaita.

Opimme heidän ansiostaan,
että suljetussa EI puhella, että
kaikkien lukemattomien nap-

kottiin. Mutta me osasimme
marssia suorana rivistönä ja
marssilaulumme kuuluivat

naisellisista sopraanoäänistä

siamme. Lotat häärivät uusien, rakkaitten holhokkiensa.
valonheittimien ympärillä

vaalien niitä kuin pikkutytöt
lempinukkejaan. He poistivat

olemattomia ruostetahroja,
pyyhkivät "pölyjä", hankasivat ja kiilloittivat otsat hiestä
märkinä. Joku raahasi itseään

kookkaampaa vesiämpäriä,
toisen kantaessa kyljet väärinä
kaapelikerää samalla kun kol-

mas taisteli viestivälineiden
kanssa. Sydämellinen, sisäinen into

oli kuin

leimana is-

keytynyt

palveluspukuisiin

lottaolemuksiin ja nuorekas
nauru kaikui kauas.

Y. A. KORHONEN

Vapaahetkinä keräydyttiin
yhteen viettämään rattoisia ja
usein henkisesti antoisia toveri-iltoja. Tämä vasta "värvätty" toveripiiri muodostui niin
rakkaaksi, että nyt vieläkin,
maastoonhajaantumisemme

jdlkeen yhä olemme päättäneet jatkaa toimintaamme

liit-

tymällä irtonaisena asevelipiirinä rykmenttimme aseveliyhdistykseen.

Tuskin milloinkaan on jokin kurssi;tuntenut kiinteäm-

pää

yhteenkuuluvaisuuden-

tunnetta, tuskin koskaan on
ero ollut vaikeampi. Kurssin
päättäjäistilaisuus muodostui

vaikuttavaksi juhlatilaisuudeksi, jonka pohjasävynä oli

vakavuus, tietoisuus tehtäviemme vastuunalaisuudesta,
kansamme onnesta. Juhlallisen kenttäjumalanpalveluksen
jåilkeen toivotti rykmentin komentaja-eversti kurssilaiset
terverulleiksi rykmenttinsä jäseniksi.

Niin päättyi siis kurssi, joka
kulkeutuu historian keltaisille
lehdille uutena vihreänä leh-

dekkeenä, kurssi, jollaista
koskaan ei ollut aikaisemmin
suunniteltu ja joka onnistui yli
odotusten. Ja me vh-lotat istumme nyt korsuikkunarnme
äiiressä, josta näkyy riekale
taivasta ja aukeat pellot, emmekä vieläkään kykene unoh-

tamaan aikaa, joka
kerran kesällä..."

(Lähde:

oli,

oli

Eieenpäin!

Mannikkalan taistelut

194t

Ilmatorjuntaupseeri

4178)

komenrajaoaan kapt Kanerva, muodostettiin

kona

oli Miehikkälän Rajajääkärikomppania ja reservi-

läiset olivar miehisrön ja alipäällystön osalta etupäässä
Miehikkälän ja Virolahden rajapiräjien reippaita poikia.
Päällystöä oli mm. Kotkasta ja pääkaupungistakin. Reservin upseereista tulee mieleen sulutusjoukkueen johtaja ltn Riihiniemi, joka oli siviiliammatilraan Kotkan

laaoa.

Eivätkä ne asevelijuhlat ole
vain miesten yksinoikeus: ilmatorjuntalotat ovat kokoon-

KOVAA KOULUTUSTA

tuneet säännöllisesti viiden
vuoden välein, ensimmäisen
kerran 1966, jolloin paikalla
oli noin yhdeksänkymmentä
velvoittaa.

K,

kaupungin arkkitehti, ja vaikka edustikin perusolemukseltaan tiedemiestyyppiä, oli myöskin rohkea soti-

ASESISKOT

kurssilaista.

ER Os

Lappeenrannassa varuskunnan kasarmialueella. Sen run-

Komppanioiden päällikköinä olivat kapteenit Larinen ja Hyttinen. Komentajana oli kapteeni Y. A. Kanerua, joka oli tehrävässään peräänantamaton )a vaativa
komenraja, mikä ilmeni perusteellisena osaston koulutuksena heti kun reserviläiser oli saatu sotisopaan. Alkoi
ensin sulkeisjärjestysäksiisi, johon koko osasto osallistui
ensi päivär tiiviisti, ja niin alkoi muodostua hallittavissa oleva joukkoyksikko. Sulkeisen raitojen tultua perusteellisesti kerrattua alkoi avomuotojen harjoittelu sekä

Asesiskouskin

tr

Kaptoeni August Verner Kanerva

aseiden kohdistusammunnat, joten jokainen tiesi mor205

siamensa ominaisuudet. Sittenpä päiväna muutamana
olikin kenraali Oeschin tarkastus, minkä jälkeen setrrirsi

raskaiden aseiden muodostaessa tulitukiportaan

siirtyminen Saimaan kanavan varrelle. Tä lld sitten alkoivar telttamajoituksen järjestäminen ja päivittäiset
maastomarssit, räydet kantamukset aina mtrkana. Näihin harjoiruksiin liittyivät suunnistuskoulutus suuntauralla ja kaskyjen toistaminen påivd- ja pimeätoimintoina. Komenraja oli jokaisella retkellä tiiviisri mr.rkana
ja valvoi, että käskyt pyrittiin maastomarsseilla täyträmään prikulleen
varsinkin kaskyjen oikea toisrami- oli kovan harjoittelun kohteena.
nen pitkin rivistöä
Kuuluipa joskus hiljainen kirvauskin rivistöstä, kun
reppujen viilekkeet eivät vielä alkuharjoituksissa olleet
tehneet sinunkauppoja kantajansa kanssa.
Näillä tiukoilla harjoituksilla oli ratkaiseva merkit;,s
koko osaston taistelusuorituksiin mm. Mannikkalan
taistelussa. Olkoon tämä juttu samalla vaarimaron
muistokirjoirus monille Rj P 1:n riveissä taisrelleille
sankarivainajille ja jämerälle komentajalle, majuri Kanervalle, joka myöskin myöhemmin kaatui velvolli-

asemistaan ja näin alkoi jälleen eteneminen, joka

suurtaan täyttäessään.

VUOKSEN YLI HYUKKÄYKSEEN
Saimaan kanavan maastosta

tulikin sirren

sotaroi-

j, kp-

jor-rkkueiden iskiessä sivustasta. Vihollinen irtaantui

iltapi-

meällä loppui Mannikkalassa pikalinnoitettujen katettujen pesäkkeiden eteen. Er Os K kaivautui ja aloitti
kiivaat monipäiväiset puolustustaistelut divisioonan

vahvuisen vihollisen yrirtäessä murtautua Viipurista
Vuoksen suuntaan omiensa luo.

KOVA PAIKKA
Vihollisella oli Viipuriin varastoitu runsaasti tykistöä
ja ammuksia, koskapa niitä ei säästetty, vaan ammuksia
tuli yötä päivää asemiimme satamalla. Tulta johdettiin
rähystyspalloisra, kunnes komentajamme tilasi omat
hävittäjär ampumaan pallor alas. Tappiot olivat kaatuneina ja haavoittuneina suuret. Tällöin joutui mm.
1.K:n päällikkö, kapreeni Larinen haavoittuneena pois
pelistä. Suurimmat menetykset aiheutti vihollisen tykistö, joskin sen jalkaväkikin taisteli vimmatusti
monia kovia lähitaistelujakin käytiin pitkin puolustuskaistaa, jonne oli otettava kaikki huoltotoimissakin olleer miehet ja aliupseerit. Kenttäkeittimet olivat kylmillään suojapaikoissaan, syötiin vain kuivia muonia
silloin, kun siihen oli tilaisuus.

mien alettua lähtö autokuljetuksin Vuoksen rantaan.
Siellä ylitettiin Vuoksi ruuhilautoilla, vastarannalla ollut vihollisvarmistus eliminoiciin ja sitten olikin Kuparsaaressa ensimmäinen tulitaistelu. Siellä jourui osastomme panssarintoriuntaryhmä Paukku ndyttdmddn 20
millin panssarintorjuntakiväärien osumatarkkuuden ja
poistamaan pelistä kaksi §Tickers-panssarivaunua. Taistelun päätyttyä alkoi eteneminen Lyykylän suuntaan,
jota varten osaston komentaja muodosti kaikista kiväärimiehistä ja pk-miehistä omat joukkueensa ja konepistoolimiehistä kp-joukkueer. Viimemainitut etenivät
rien välittömässä läheisyydessä ja kivddrimiehet uloimmalla siivellä kahden puolen tietä. Raskaita aseita ei konekiväärien ja panssarintorjuntakiväärien lisäksi ollut
käyrettävissä.

Osastomme käytti viivyttävää vihollisra vastaan ns.
tulta hyvällä menestyksellä. Yksi keskiraskas
panssari oli vihollisella alussa viivyttämässä erenemismarssivaa

tämme, mutta saatuaan panssarintorjuntakiväärin osumia rorninsa juureen se poistui vaurioituneena näyttämöltä. Samaan panssariin ehdittiin kokeilla 14 mm:n
kevyitä pst-kivääreitä, mutta niillä ei ollut vaunuun
mitään tehoa
vain säkeniä lenteli osumakohdastal
Lyykylässä -tuli illalla pysähdys suuren peltoaukean
katkaistessa etenemismaaston. Meidän puolellamme
maasto oli kallioperäistä, siellä täällä suojan anravia
suuria kiviä. Vastapuoli oli korkeahkoa ja kaivamiskelpoista maastoa, johon oli varustettu pikalinnoitetut asemat ja runsaasti konekivääripesäkkeitä. Näistä pst-kiväärit vaiensivat useita.
Aamuyöstä alkoi hyökkäyksemme uudelleen osaston
206

Vickerssien matkan pää

Sattuipa samassa taisrelussa, ertä'sulutusjoukkueen
johraja joutui suuren kiven ympärillä leikkimään kissaa

ja hiirtä asemiin murtautuneen vihollisen kiväärimiehen kanssa. Naapurilta olivat patruunat loPPuneet ia
luutnanttimme pistoolissa oli häiriö. Luutnantti ehti
kuitenkin saada aseensa sopivasti toimimaan ennen kuin
pistinmiehen kylmä ase oli uhkaavan lähellä.
Näin oli hyvän koulutuksen saanut joukko pitänyt
puolensa ylivoimaa vastaan. Tästä se ei olisi selvinnyt,
ellei sillä olisi ollut niin peräänantamaton ja peloton komentaja. Kuulin hänen antavan komentopaikan poteronsa luona radiomiehilleen ilmoituksiaan tulessa pystyssä seisten. Osaston lääkärille hän kiljaisi, kun tämä
yritri tulla poterostaan jotakin selvittämään:
Tohtori pysyy maassa!
-Itse hän meni tohtorin luokse, vaikka kranuja tuli saD
tamalla komentopaikkaan.

EINAR PALMUNEN

Vunkileiri
luuluu

Olin ammattini vuoksi seuraamassa Juustilan vankileirillä
låihellä Viipuria kevällä 1942

mäisistä tahdeista saattoi jo-

proosallista toimitusta

mu läheni mahtavana ja hiljal-

kuin vankien syöpiiläistorjun-

leen kuuluvammin. Joku so-

niin

taa. Komennuskuntamme, joka oli koottu kaikista rintama-

divisioonista, vain yksi mies
kustakin, oli päiviikausia seurannut venäläisvankien saunomista ja varusteiden puhdistusta. Täällä se tapahtui suurissa puitteissa ja meidän piti
saada opetusta voidaksemme

toteuttaa samoja periaatteita
kukin omassa divisioonassamme.

Viikon aherrus oli suoritettu. Olimme seuranneet vankien kulkua täisaunaan, nähneet kurjuuden kaikessa alastomuudessaan. Melkein luu-

rankoina olivat vankien rivit
menneet saunaan ja luovutta-

neet vaatteensa

puhdistusta

varten. Maassa vallitsi pahin
niilkiikausi
emme juuri it-

- saaneet paljon
sekään olleet
parempaa ravintoa, mutta ehkä sentään hieman enemmän.
Oli lauantai-ilta. Vangit olivat ehdottaneet, että he saisivat antaa konsertin komennuskunnalle. Meillä ei tietysti ollut mitään sitä vastaan. Olimme lisiiksi melkoisen uteliaita,
kuinka niimä niilkiikuoleman
partaalla olevat vangit yleensä
voivat antaa mitään konserttia.

Konserttipaikkana oli
eräänlainen leirikenttä, jonka
toiselle laidalle kerääntyi kahdeksansataa vankia. Se oli leirin laulukuoro!

Me, parikymmentä kuulijaa, kokoonnuimme kentän
vastakkaiselle puolelle. Viilimatkaa oli noin sata metriä.
Laulu alkoi hiljaisena kaukaisena kumuna. Sen ensim-

kainen tajuta, että kyseessä oli

Volgan lautturien laulu. Ku-

listi pääsi jo

oikeuksiinsa.
Slaavilaisen kansansielun tuska kiiri suomalaiseen kesäil-

taan. Vankien omakohtaiset
elämykset toivat lauluun
oman henkilökohtaisen lisänsä. Jokin viiltävä sointu purkautui villinä ja alkukantaisena esiin laulusta, jota kaiken
aikaa säesti taustalla mahtava
bassojen kymi.
Laulu eteni

- lautruritkin
kuten Volgan
- pitkin jokivartta. Soolojen
-valitus himmeni ja vain bassojen kuoro jäi mahtavana kaikumaan hiljenevään kesäiltaan.

Laulu loppui. Me kuulijat
seisoimme hiljaa

olimme

täysin laulun ja laulajien
lumoissa. Olimme kuulleet elämämme mahtavimman konsertin

!

Joku lähetti sanan laulajille
kysyen, voisimmeko vielä
kuulla parasta solistianne oh-

jelman päätteeksi.
Lyhyen neuvottelun jälkeen
leirikenttää alkoi ylittää nuori
poika, ehkä noin viisitoistavuotias
oli ollut vapaaeh-

puolustatoisena kotiseutuaan

massa ja joutunut vangiksi.
Tunsimme hieman pettymystä
poikasenko ne lähettivät?
- No mitä sinä laulat? ute- pojalta.
limme
Sopiiko Stenka Rasin?
- poika.
kysyi
Tämä sopi meille hyvin ja

jäimme uteliaina odottamaan
solistin esitystä.
Maestro piti lyhyen tauon ja
yleisöönsä.

katsoi tiukasti

Muutaman sekunnin kuluttua

hän olikin

jo

konserttilavan
2(Jt

URHO RANTA

Jatkosodan
..
en§rmmarnen
pommitu§
Kouvolassa
o

Vankileirin väki on koottu kaiselmukseen

herra ja ylhäisyys.

Kasakkaruno alkoi elää.
Me emme tosin ymmärtäneet
kieltä, mutta sävel puhui puo-

lestaan. Vankileirin asukas
lauloi tuskaansa ja ikäväänsä
tavalla, johon vain suuri mestari pystyi. Unohdimme hänen
ikänsä ja senhetkisen asemansa. Edessämme oli laulaja, jo-

ka samoin oli unohtanut

ase-

mansa ja yleisönsä. Vapaa ka-

sakka ilmensi itseään laulussaan.

Laulu vaikeni.
Edessämme

oli taaskin vain

nuori venäläisvanki, joka hy-

myili ujona ja arkaillen.
Eräs kuulijoista sieppasi

pojan suikkalakin ja alkoi ke-

rätä "kolehtia". Pian lakki
täyttyi tupakasta ja rahasta.
Iloisena palasi nuori mestari
omiensa luokse. Ehkä tilaisuus oli ollut hänelle samoin
kuin meillekin unohtumaton
elämys. Hetkeksi olimme

unohtaneet sodan ja tilanteen,
olimme vain ihmisinä saaneet
kuulla jotain perin harvinaista. Taide yltää yli sotien ja
ristiriitojen.

Huomenna nämä luurangot
suorittivat taas arkisia askareitaan leirissä. Me siirryimme
kukin omiin tehtäviimme divi-

siooniimme. Intermezzo oli
ohi.

tr

Kouvolan
risteysasema ja
Korian rautatiesilta
muodostivat
molemmissa
sodissamme

pullonkaulan, jonka
Iävitse
huoltoliikenne kulki

Karjalan
kannakselle.

Vihollinen teki
parhaansa
lamauttaakseen
tämän
liikennesolmun,
muttå äärimmäisin

ponnistuksin sen
toiminta iatkui.
Olipa pahimman
varalle vielä
viimeinen
hätäkeino, joka oli
vain viranomaisten
Musiikkihetki
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tiedossa.

a

KOUVOLA oli sekä talvisodan että jatkosodan aikana
maarnme eittåimättä tdrkein
rautatieristeysasema. Sen sai

silloinen kauppala kokea jo
talvisodassa: muutoinhan se ei

olisi ollut niin tavoiteltu ilmapommitusten kohde.
Kouvola on arka ja suojelemisen arvoinen paikka nimenomaan Kymijoen låiheisyyden
vuoksi, ylittäiihiin sen maamme suurimpiin kuuluva Korian rautatiesilta. Sillan ruhoaminen olisi merkinnyt lännestä itäiin ja päinvastoin tapahtuvien rautatiekuljetusten vaikeutumista, niiden pakollista
ohjaamista Savon radan kautta, vararaidetta pitkin, josta
tuonnempana, tai peräti satojen kilometrien kiertotietä

Haapamäen
kautta.

Silta oli

-

Pieksåimäen

merkityksellinen

myös viholliselle. Sitä todista-

vat lukuisat

ruhoamisyritykset, ensisijaisesti ilmapommitusten avulla. Tuhoamatta se

kuitenkin jäi niin talvisodassa
kuin jatkosodassakin, liihinnä

voimakkaan
ansiosta.

ilmatorjunnan

Juna toisensa jälkeen tuli ja

RISTEYSASEMALLA
ON VILKASTA

lähti

Jatkosodan alkaessa jouduin

niiden vuoksi paljonkin ongelmia, olipa toisinaan pakko jättää junia naapuriasemillekin
seisomaan. kun kaikkia ei saatu mahtumaan ratapihalle.
Voittamattomia vaikeuksia ei
kuitenkaan päässyt syntymään, vaan toiminta sujui
pääpiirteissään suunnitelmien

siviiliammattini

perusteella

rautatieupseeriksi Kouvolaan.
Olin palvellut l93O-luvun
alussa pari vuotta Keski-Suomen Rykmentissä nuorempana upseerina. mutta kun olin
suorittanut rautatiepalvelukseni muualla, etupäässä Helsingin lähiasemilla, oli Kouvolan

jokseenkin häiriönä.
Rautatiehenkiliikunnalla oli

mukaisesti.

vat tekemään osan matkasta
vesitse, lastattaviksi pienillä
linja-asemilla juniin

ja

eikä niistä tuntunut tulevan
loppua illallakaan. Olin ma-

edel-

joittuneena aseman vdlittö-

leen Länsi-Suomeen.
Kesäkuun loppupäivinä

mässä läheisyydessä olevaan

joukot alkoivat olla asemissaan, kuljetukset vähenivät,
oli aikaa hengähtää.
Sunnuntai 29.6.1941 oli
kaunis ja lämmin, aurinko
paistoi pilvettömältä taivaalta.
Sää oli myös suotuisa vihollisen lentotoirninnalle. Kotkaa

rautatieläisten

asuintaloon.

Väsytti monen päivän miltei
yhtämittaisen valvomisen jiiljiltä
sotilaskuljetuksia kun
- valvottava ja ohjattaoli ollut
ja paneuva yötä päivää
duin vuoteeseen.- Eiköhän tämä tästä asetu, ajattelin.

Turha toivo!

,§l

ffi

{rt
Sodan ratkaisuvaiheissa tekivät rautatieläisetkin pitkiä päiviä

Evakuointil iikennettä

Pommit ovat pudonneet

asema laajoine ratapihoineen

minulle vieraampi kuin

itse

kauppala.

Olipahan aikaa ja mahdollisuuksia tutustumiseen ratapihalla liikkuessa.
Itään matkalla olevat sotilasjunat ohjattiin tavararatapihalle, sen monilukuisille rai-

teille. samoin päinvastaiseen

Ilmahiilytyksiä me kylläkin
ja pelkäsimme.
odotimme
- ulvoivat tavan
Hälytyssireenit

pommitettiin, sankat savupil-

takaa, mutta pommituskoneil-

siä yhtenään. Ne sotkivat matkustajaliikenteen aika pahasti.
Junat oli vedenävä sivuun ase-

la oli jokin toinen osoite,

Kouvolaa ne eivät ahdista-

neet.

teina. Aikataulut menivätkin

mieliksemme.
lisesti kuin se silloisissa oloissa saattoi sujua. Sotilaskuljetuksia riitti niin paljon kuin rata nieli, junien suuntana itä.

raitei-

kennettä.

malta, jotta eivät olisi olleet

viikkoa, luonnollisesti meidän

nat. Matkustaja-asemahan oli
ta käsittävä, joten sen kautta
tapahtui lähinnä vain sorilasjunien läpikulku, muutoin se
palveli ensisijaisesti siviililii-

Myös Kouvolassa oli hälytyk-

matkustaj ineen pommituskoh-

Juhannus sujui niin rauhal-

-varsin ahdas, muutamia

vet näkyivät Kouvolaan.

Tätä jatkui puolisentoista

suuntaan kulkevat evakkoju-

ja taitaa olla edelleen

SÄ-tlvd

Kaikkea

sotatoimialueelta

evakuoitavaa siviiliväestöä ei
voitu kuljettaa paluujunilla
koko matkaa, vaan he joutui-

melkoisesti sekaisin, mutta

se

toki ei ollut harvinaista sodan
oloissa. Junanlähettäjät huokasivat helpotuksesta saatuaan
junan toisensa jälkeen matkaan, tosin myöhästyneinä.
Tuli ilta. Hienoinen hämärä

ei

estänyt paljoakaan näkyvyyttä ilmaan ja ilmasta. Hälytyksiä oli ollut pitkin päivää

Tuskin olin saanut unen
päästä kiinni sireenien alkaessa ulvoa. Oli pukeuduttava ja
mentävä ulos.
Väkeä

oli laiturilla ja

ase-

manpuistossa, olihan asemalla

parhaillaan useita eri suuntiin
matkalla olevia junia, jotka oli
säännönmukaisesti tyhjennet-

ty ja vaunustot vedetty pois
asemalta. It-tykistön ammunta

Kymijoen suunnalta todisti,
että hdlytys ei ollut turha.
Ammunta taukosi, tuli vaara ohi -merkki. Takaisin nukkumaan.

Tuskin olin riisuuntunut
toistamiseen sireenien alkaessa jälleen ulvoa. Mitäpä muu209

ta kuin puistoon kävelemään
puoleksi tunniksi, sillä sen

Olenko vielä koossa? Liikuttelin käsiäni ja jalkojani.

verran aikaa kului tåillä kerral-

Ne toimivat. mutta jotakin va-

la ohimerkkiin.
Taas vuoteeseen. Huomen-

na on kova päivä

edessä,

yrittää nukkua.

Vaivuin

muistan ajatelleeni, täytyy
uneen.

lui silmille. Mitäpä

muuta

kuin verta, omaa vertani.
huonehan palaa, äkkäsin

Ja

täältä on päästävä pois!
Pukeutumista ei voinut ajatellakaan. Vilkaistessani ovel-

Ihmiset, miehet ja naiset,
painautuivat talon seinää ja
puistossa olevia puita vasten.
Joitakin lojui maassa, en erottanut, olivatko he eläviä vai
kuolleita, hämärä oli tihentynyt.
Oli keskiyö, kesäkuun vii-

meisen päivän ensi minuutit
rt,.i,

LAAKINTAHUOLTO
TOIMTI
Pommisuoja alkoi täyttyä,
läåikåirikin ilmaantui. Håin

oli

nainen, kasvot valkeat kuin
palttina, kädet vapisivat. Hä-

neen enempää kuin hiintä
avustaviin lottiinkaan ei ollut
aikaa kiinnittää huomiota,

kaiken huomion veivät suojaan kannetut uhrit.

.t.1(
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Keski-ikäisen miehen toinen jalka oli polvesta asti kokonaan poissa, luultavasti jää-

nyt ulos. Samoin oli yhden
naisen laita. Tunsin kasvot:
rautatievirkailija. Pikkuvammoja niikyi yhdellä ja toisella.

Lienen ollut rumimman näköinen, sillä läiikäri kääntyi
ensimmäisenä puoleeni.

Ei minulla vdlitöntä hätää- ole. selitin ja kohotin toisella kädellä veristä päänahkaa, joka valui silmille.

Pyöritin päätä, niskanikamat pelasivat, kaikki hyvin,
päättelin.
Rata on poikki

SA-lcuva

TOSIPAIKKA

Tuttu radisti seliai läiikiirilpommisuojan ulkopuolella on joitakin haavoitnrneita, jotka eivät pääse omin

le, että

neuvoin sisään. Lotat ja muu-

Kotvan kuluttua heräsin siihen, että isäntäni
muuan

tama aliupseeri liihtivät laahaamaan heitä suojaan. Lo-

- luona
rautatievirkamies, jonka
asuin
seisoi vuoteeni vie- selitti, että pillit ulvoressä ja
vat taas, olisi noustava ylös.
"Jospa jätän tåillä kertaa", sanukutti niin vietäväs-

pulta meitä oli siellä kymmenkunta, kolme tai neljä vaikeata tapausta, loput lieviä. Puistossa oli muutamia vainajia.
Puoli tuntia odotusta, sitten

sääntöjä, mutta painoin kuitenkin pääni pielukseen isännän painuessa ovesta maas-

olevan ohi ja auton odottavan
kenttdsairaalaan vietäviä.
Käpristelin paljaita jalkoja-

toon.

Sen huomasi muuan alikersantti, ja kaivoi repustaan
sukat ja ojensi ne minulle.
Hän kertoi olevansa siviilissä

noin

- sen olevan vastoin
ti. Tiesin

tultiin

ni.

Muutamia rangaistaan heti,

ainakin minua sillä kertaa.
Kuulin lentokoneen äänen,

verurinkuljettaja

selvästi yhden ainoan koneen,
ja aivan låiheltä. Olisiko eksynyt parvesta, tuumin
muutapa en ehtinytkään. -

It-tykki alkoi ampua,

ää-

nestä päättäen kevyt.

Sitten jysiihti!

Pommi putosi johonkin aivan lähelle, sen ymmärsin ja
kohottauduin istumaan. Taitaa
olla viisainta pukeutua ja painua ulos, päätin.
Päätökseksi se jäi, sillä nyt

ja

olleensa

parhaillaan käymässä fyötove-

riensa luona veturivarikolla
pommin osuessa taloon, jossa
majailin. Tuosta talosta ei pelastu kukaan, hän kertoi sano-

Ammusjunan rålähdys on vakava asia

la

taakseni huone roihusi ja
täyttä päärä. Eteisen lasiovi
oli säpäleinä, mutta sen verran
sekaisin olin, että tungin käte-

ni

aukosta oven ulkopuolelle

avatakseni lukon. Sisältäpäin-

hän tämä avautuu, dlysin lo-

putosi uusi pommi jo lähem-

pulta. samalla oivalsin myös

mäksi. Katto tuli alas ja sortui
vuoteeni jalkopäähän, joka lysähti lattiaan.

että nyt on yritettävä säilyttää
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ilmoittamaan vaaran

malttinsa, muutoin voi käydä
kehnosti.

menossa. Tiesin, että a§eman

puistossa on betonibunkkeri,
varta vasten rakennettu pom-

misuojaksi ja VR:n radioasemaksi. Juoksin pyjamaisillani
sitä kohti, veressä yltä päiiltä.

Ihmiset painoivat

päänsä

betoniseinää vasten, eivät ymmärtäneet mennä sisään.

Painukaa helvetissä si- muistan karjaisseeni.
sään!

neensa kavereilleen. Talo oli
ikäåin kuin katkennut keskeltä

kahtia pommin osuessa siihen. Pelastuipa kuin pelastuikin! Tarkkaa kuolleiden lukumäiirää en tullut tietiimäiin
arviolta kymmenen henkeä.Tiimä oli jatkosodan ensim-

mäinen ja vakavin ilmapommitus Kouvolassa. Yriryksiä
tehtiin paljonkin, mutta enim-

miikseen pommit . putoilivat
ympåiristiiön, Savontalon aukealle ynnä muualle.

Ilmatorjunta-aselaji hoiti
hyvin Kymijoen sillan suojelemisen, jonka oli saanut tehtävåikseen. Valtion rautatiet

varaufui omasta puolestaan
pahimpaan: siltä varalta että
silta tuhoutuisi, oli rakennettu
varayhteys Korian sillan länsi-

puolelta Voikkaan kautta Savon radalle. Pahimmalta olisi
sen avulla vdltytty, jos todella
olisi käyny niin onnettomasti,
että Korian silta olisi tuhomr.

Vararaiteen

rakentamisen

mahdollisti 1939 valmistunut
Voikkaan yhteinen rautatie- ja
maantiesilta.
Sodankäynnin kannalta lie-

nee näin jiilkikäteen tiirkeätä
todeta, että varayhteyden olemassaolo oli varsin suppean
piirin tiedossa. Yleisessä käytössä oleviin rautatiekarttoihin
sitä ei ollut merkitty.
Jos vararaide olisi joutunut
pakon edessä yksinomaiseen
käytttiön, sen läpiiisy§§ ei
olisi vastannut kuin viihiiiseltä
osin normaalia rautatieyhteyttä. Nåiin ollen Korian sillan
säilyminen liikennekelpoisena

oli

molempien sotien aikana

elintiirkeää.

tl
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TÄITÄ KUPONGILLA!
(tai puhelimitse puh. 918-22 876!
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piikkilanka-aidan takaa
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Abram Tcnz (Andrci Sinjavskl) kuljctti klisikirjoitukiiaan lhtc€n, Ncuvostoliiron salainen poliisi pidätti hänct ja tuomitsi scitsemän wodcn
vankeutccn. KUOROSTA KOHOAA ÄÄNI on kirjafian vankcudcsta
vaimollen lähcttåmiä kirjcitå. Paljastustcn sijasta sc aisätäii äykkäiin ihmisen kiirsimyksin kirk$tcttua pohdintaa clämilcn onncsta
ja onncttomuudcst8 sckä riipsi3.via ajatuksia kahlinuna olcmfucsta.
Rivicn välistä lukija löytäå paljon scllsista, jota anlaran s€nsuurin
vuoksi ci smoiksi olc voitu pukea, tai jota ci kcntica sanoin pystyisi
kuvaamaankaan... Kirjassa on 406 siwa.

TÄLLÄ KUPoNGILLA
Käytän tarjoukscn hyväkscni ja pyydiin lähcttämtiän minullc
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YHTEIS.
nut suomalainen lentäjä
ilmoitti piruuttaan:
YMMÄRRYSTÄ
Teillä on liian pieLapin sodan aikana
-

lensi suomalainen pommikone usein Ruotsiin
kuuluvan kapean maakaistaleen yli oikaistakseen siten matkaa Ke-

ni ennakko.

Ruotsalaisten vastaus

tuli salamannopeasti:

-

Tiedämme sen.

o

mistä

Kilpisiärvelle.
Erään kansakoulun katolla oli ilmavalvontaasema ja konekivääri.

Suomalaisten tullessa
iv-miehet ottivat radioyhteyden kansainvä-

lisellä iaksoluvulla ilmoittaen:

Lennätte puoIueettoman Ruotsin
alueella!
Tiedämme asian,
vastasi
suomalainen
lentäjä.
Ellette heti poistu,
on-meidän pakko avata
tuli, koveni ruotsalainen.
Tiedämme sen,
vastasi suomalainen

ja

jatkoi

häiriintymättä

eteen-

ykskantaan

päin.
Ruotsalainen konekivääri avasi tulen matalalla lentävään koneeseen, mutta sen valojuovat jäivät pahasti
koneen taakse. Kovempiakin paikkoja koke-

arva, kapteeni Niilo
Tarvajärvi, 3 . /Kev Psto/
3.Pr:n päällikkö, järjesteli jo sodan aikana viihdytysohjelmia, pistäytyipä joskus linjasta aina
'i

.

Karhumäkeen

saakka.
Erään kerran herra palasi
iltamyöhään ja soitti tukiryhmän komentajalle
selostaen asiansa näin:
"Terve, tällä Nipa! Olen
jälleen saapunut sotanäyttämölle ja julistan täten avanneeni vihollisuudet Suuren Itäisen Naapurini kanssa!"
Seurasi a.o. komppa-

Korsun pienen karpidituikun valossa katsoivat pajat, kenelle päivärahat kuuluivat. NeIjän kuninkaan kirjasta
olivat lehdet jo pahoin
käytössä kuluneet. Umpipakkaan osallistui
enää 2 tulenjohtueen ja
ninanpäällikön kanssa 4 tukikohdan jermua,
sovittu tulenpyyntö: "Es- mutta ympärillä oli peteillä rapinaa ja mölinää. Iistä kiinnostuneita katSaanko ampua 3-4 ryh- selijoita kaksin verroin.
Kenen vuoro jamää?" Lupa tuli ja ammunnan jälkeen saapui kaa?
Minä jaan nyt, jos
ilmoitus: "Hiljaiseksi
meni ja valitusta kuuluu. sopii?
Viimeisen repliikin
Hyvää yötä!"
sanoi
tuttu sotilaspastoE. Muinonen,
ri Urho Siro (Kev.PsLappeenranta
(Sininen Prikaati)

to), joka

----l
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Tärveisiä bqarin puoleHa l' hihkoisi
Häkelöinen kun 'Mololovlh cokhilirl
het#li

asiaa:

tosi mam- OletteTämä
manpoikia!
leipä
olisi kyllä kelvannut
Kaarle XII:n urhoollisille sotureille.
kai se oli
- Silloin
vielä
tuoretta, kuului
rivistä synkkä ääni.

kenenkään

huomaamatta oli astu- Laihialaisemänä
nut korsuun. Ja hän ja- kysyi taloonsa pakkoi pojille virsikirjat.
komajoitetulta suis-

Virsi veisattiin ja

f--.r'

Ruotsalaisessa joukkoosastossa reserviläiset
purnasivat viime sodan
turvallisuus vartioinnin
aikana vanhanmakuisesta leivästä. Vääpeli
ryhtyi selvittämään

tamolaisemänndltä:
hartauspuhe kuunnelMinkäs tähren
tiin hiljaisina. Jokainen
tunsi, että Herran siu- te lähritte sieltä?
naus ja hyvän yön toi- Miksette pysynehet
votus tulivat äydestä kotonanne?
sydämestä, ja ne otetA vot, katso
tiin vastaa nöyrästi.
Iähteväthän
Sinä iltana ei enää sie,
pois
pieskysetkin
pelattu pokkaa.
Esu Salimäki, Helsinki Suomesta, vaikka
(Sininen Prikaati) saisivat iiähä.

Oli "manööverit" Karjalan kannaksella 1930luvun alkupuolella.
Harioitukseen osallistui
myöskin suojeluskuntapataljoona ja iääkäritoverukset eversti Selim
Engelbert Isakson ja
everstiluutnantti Urho
Koitto Sihvonen kiertelivät yhdessä tarkastamassa ioukkoia. Edellinen toimi Karialan

hollisen puolelta. Kun
Sihvonen huomautti
tästä, ilmoitti soturi, ettei hän taida viitsiä ru-

o

maan.
Nyt hikeentyi vuorostaan Sihvonen ja kar-

oYat Euroopassa kovassa maineessa:

veta paikkaa vaihta- Finnairin ohiaaiat

iaisi:

Suu kiinni ja hel- äkkiä aidan toiselvetin
le puolelle!

juttujen

mukaan
nämä suomalaisten
hävittäiåitentäjien
perinteitä vaalivat
huippupilotit kykenevät lentiimään

Heti perään kuului
Kaartinrykmentin ko- taustalta Isaksonin
mentajana ja jälkim- ääni:
säåissä kuin säässä.
mäinen Viipurin suojeElä huuva, koeta
Ruotsissa kertoilluskuntapiirin päällik- hyvvyyvellä...
könä.
Lauri Harvila, Helsinki laan seuraavaa tarinaa.
Lähestyttiin erästä
Karialan Kaartin koneArlandan kenttä
kivääriasemaa, josta jo
oli laskeutumiskielkauas kuului kova me- HIENOlossa sankan sumun
teli ia noituminen. Lä- TUNTEISUUTTA
hemmäksi tultua kävi Ensim mäinen turistiau- vuoksi. Finnairin
ilmi, että miehet riiteti- to oli menossa Kilpis- kone tuli Helsingistä
vät konekiväärin pai- järvelle vuonna 1950. ja pyysi laskeutukasta ryhmää iohtavan Pysähdyttiin Muonios- mislupaa.
korpraalin yrittäessä sa kahville vasta avatValitettavasti
puolustaa kantaansa tuun baariin.
emme voi antaa lasmuuta miehistöä vasTarjoilija oli auton keutumislupaa, kostaan.
saapuessa ovella, mutta
Isakson tiedusteli tiu- poistui sitten eikä ke- ka sää on selvästi al-

o

kassa sävyssä, mistä oikein oli kyse.
Tähän tuohtunut ko-

nekivääriampuja:
Kyllähän sitä sotis
- olis kunnon
johtakun

jia!

Isakson suuttui tosissaan ia alkoi vihaisena

oientaa väkeään, iolloin Sihvonen huomaut-

ti:

EIähän huuva,

koeta hyvvyyvellä!
Jatkettiin sitten matkaa ia tultiin paikkaan,
iossa suoieluskuntapatalioonan ioukkue oli
asemissa aidan takana.
Yksi suoieluskuntalainen oli kuitenkin valinnut mukavan näköisen
asemapaikan aidan vi-

tään kuulunut otta- la sallittujen minimaan vastaan tilauksia. miarvoien. LentäLopulta joku joukosta

meni keittiöön,

jossa

kää Osloon,

siellä

on kirkasta, ilmoiffi

pannut porisivat hellallennoniohto.
la ja äskeinen tarjoilija
DC 9:n kippari ei
seisoi jäykkänä keskellä

lattiaa.

Kysymykseen,
miksi hän ei tullut ottamaan vastaan tilauksia,
tarjoilija vastasi:
Kukapa sitä keyksityisasioita
nenkään
utelemaan...
Lapissa oli tapana,
etä vieras esitti itse
asiansa määräajan kuIuttua. Talonväen uteIiaisuutta ja tunkeilevaisuutta pidettiin äärimmäisen epäkohteIiaana.
Elina Kaila, Helsinki

Yastannut, mutta
lennoniohto kuuli

koneen

kiertävän
kenttää. Hetken ku-

luttua suomalainen

otti kuitenkin uudelleen yhteyden.
Ette missään
tapauksessa voi las-

maassa...

mutta
missä helkkarissa se
matkustajapaviljonki on? tiukkasi suomalainen.

o
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2.Komppania osallistui
heinäkuussal94l hyökkäykseen Tolvajärven
Ristisalmella, josta piti
mennä yli räiäytetyn
sillan jäännösten kautta. Miehet kyselivät veden syvyyttä.
Polven yläpuolelle,- vastasi paikalla oleva upseeri.
Salmca ylitettäessä

komppania joutui syvään kohtaan ia useat
miehet joutuivat uimaan. Vettä lienee ollut
ainakin parisen metriä.
Kun sitten sodan iatkuessa herroien lupaama lepo tai muu huolto
ei aina tahtonut tulla

aiallaan, muisti ViIIe
Vainikainen joka kerran iulistaa:
Ainoa asia, jossa

ovat puhuneet
jatkakaa herrat
totta, oli Ristisalmen
Osloon! toisti len- syvyys
vettä oli tononiohto.
yläpuolelsiaan polven

keutua,

Me

olemme

kyltä jo oikeastaan

le!
Eino Mustamo, Kiuruvesi

KESAKIRJOJA

täviin aina ja kaikkialla sekä
että ns. asekätkentä oli vain

juttua rehellisesti kuvattuna,

Puolustusvoimain luonnollista
työtä liikekannallepanon turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Tåimä kirja, jonka oikeusviranomaiset sen ensimmäisen ilmestymisen jiilkeen
takavarikoivat, on nyt julkais-

hyviä paikan päåillä otettuja
valokuvia. Erillisenä sisåiltyy
kirjaan täydellinen luettelo
rykmentin kaatuneista ja ka-

tu uudella nimellä. Sitä myy
Artefakti Oy, osoite 00100
Helsinki 10, puhelin &2238.

Mahdollinen

myyntivoitto

käytetään maanpuolustustyöhön.

VAARAN
VUOSINA
VALPON
VANKILOISSA
A.

F. Airo:

Puolustustaiste-

luni v. 1947, Tampere 1979,
167 sivua, piirros.
Jatkosotaa seuranneina vaikeina vuosina piti mm. Puolustusvoimat saada mahdollisimman nopeasti "normalisoi-

duksi". Aseena käytettiin

myös äiirivasemmiston valtaa-

Kirjaa voi suositella kaikille, jotka haluavat tietää totuu-

kiirinhoito. Toistuvissa ratsioissa takavarikoitiin yksityisomaisuus kelloa myöten,
postia ei käsitelty, vartijat eivät saaneet keskustella hänen
kanssaan, virkapuvusta revittiin arvomerkit ja vierailut

kuussa 1944 U-977:n pätilliköksi. Veneeseen oli asennetilmamasto eli
tu uusi laite
snorkkel. Sen- avulla oli mahdollista käyttää dieselkoneita
ja ladata akkuja veden alla
kulkien. Tåimä oli suuri edis-

E.

197E,
257 sivua, reittipiirros.

tunut, vaan ajoi takaisin Norjan rannikolle. Siellä hän jätti
Bergenin kohdalla maihin 16

sa.

PUROMAN
POJAT POHJOIS.

RINTAMALLA
rillä vuosina l94l-42, Ka-

risto, Hiimeenlinna

1979,

3M sivua, runsaasti valokuvia, karttoja ia piirroksia.
Joukko-osastojen sotapolkuja

taistelujen

E.

risto, Hämeenlinna
Kertomus alkaa

syksystä

1939, jolloin kirjoittaja astui

Saksan laivaston palvelukseen

nuorena

upseerioppilaana.

Puolitoista vuotta myöhemmin, toukokuussa l94l hänen

koulutuksensa oli siinä vaiheessa, että hänet komennettiin
edelleen upseerioppi-

laana

sukellusvenepalve-

lukseen- Atlantilla operoivaan
veneeseen. "Harmaat sudet"

länsipuolella.

perheellistä, jotka halusivat
mahdollisimman pian kotiin
Saksaan. Sen jåilkeen U-977
ajoi 66 vuorokautta sukelluk-

sissa ja edelleen pinta-ajossa
Argentiinaan, jossa håin antautui ja luovutti U-977:n sotilaallisin menoin Mar del Platan sotasatamassa Argentiinan
laivastoviranomaisille.

Heinz Schaefferin kuvaus
korutonta ja rehellistä.
Huolimatta lukijalle ehkä ou-

yleensä
kahta päätyyppiä: toiset pitäytyvät pääasiallisesti vain oman

olivat tuolloin ylivoimaisia.

on

Schaeffer kuvaa elävdsti ankaria olosuhteita sukellusve-

dosta eleinentistä ja tekniikas-

pienen porukan piirissä kiisitellen kokonaisuutta hatarasti
ja usein virheellisestikin, toi-

neessä

on

set taas tekevät tiedettä usein
valitettavan kuivasti ja virallisesti. Pohjamo on kirjassaan
yhdistänyt molempien tyylien

ja

"susilaumataktiikkaa", jota käyttäen vihollisen

laivasaattueille ruotettiin raskaita menetyksiä.

ta kirjan kerrontaa on helPPo
seurata. Lukija aivan kuin
elää mukana sukellusveneen
ahtaudessa ja merisodan hen-

hyvät puolet viilttäen huonot:

saivat käyttöönsä uusia våili-

keä salpaavassa jännityksessä.
U-977 on todellinen miesten
kirja, yksi parhaimmista Saksan sukellusveneistä kertovis-

kirja pohjautuu perusteellisiin
tutkimuksiin ja on näinollen

neitä. Tutka lentokoneessa oli

ta.

Viihitellen liittouruneiden
vastatoimet tehostuivat. Torjunta-alukset

ja

lentokoneet

lopulta se käänteentekevä vä-

pätevää sotahistoriaa, mutta

line, joka mullisti voimasuh-

kertoo toisaalta

teet.

aseveljenä

Saksalaiset sukellusveneet

joutuivat yhä ahtaammalle.

mien ja yksittäisten miesten-

Menetykset kasvoivat kasva-

tempauksista kiinnosta-

mistaan. Kesästä 1943 låihtien
elettiin aikaa jolloin sukellusvenemiehet "kirjoiftivat testa-

kin

Juttu alkaa KemijiAveltä,
jossa varusmiesprikaati muut-

tuu

sotarykmentiksi, jatkuu

Sallan suunnan ankarien tais-

telujen kuvauksena ja päätyy

salaliitto", jossa hän todisti,
että liikekannallepanon valmistelut kuuluvat oleellisena

monien vaiheiden kautta Kiestingin mottiin ja asemasotaan.

osana Puolusruslaitoksen teh-

kovaa

214

kuvausta.

Schaeffer mädrättiin joulu-

Schaeffer ei kuitenkaan antau-

vasti ja jännittäviisti.

kirjansa "Liikekannallepano-

erifyisesti Ihantalan ratkaisu-

sukellusve-

kouluttajana

Skotlannin

Liihes kolmen vuoden "tutVuonna 1947 Airo julkaisi

paras mahdollinen.
Jäåimme odottamaan jatkoa,

nemiesten

Heinz Schaeffer: U-977, Ka-

upseerikuntamme

kairaa polkeneen låimmöllä ja
våirikkyydellä pienten ryh-

net vapautettiin syyttömänä.

muutamat

ja oltuaan uusien

parhaimmisto lojui vankilois-

teella ja

kielleniin. Tästä huolimatta
kenraali säilytti terävän järkensä valon ja ryhtyi taisteluun oikeuksiensa puolesta.
kintavankeuden" jåilkeen hä-

vain

viytyi.
Käytyäiin päiillikkökurssin

U-977 oli Saksan antautuessa 8.5.1945 Atlantilla

kuvaavia kirjoja

kirjoittaminen, ulkoilu ja lää-

mainittava

kartat, joiden painoasu ei ole

la S:n vene kuitenkin aina sel-

SUKELLUSVENESODASTA

kennästä.

pon vankiloissa mitä törkeimmän käsittelyn kohteeksi: häneltä kiellettiin lukeminen ja

teen. Pienenä miinuksena on

dollisuutta. Taidolla ja onnel-

rÄunnÄ KIRJA

maassa vallitsi poliittinen
mielivalta, oikeutta jaettiin
taannehtivien lakien perus-

Eino Pohjamo: Jänkäiääkärit, JR l2:n taisteluja napapii-

nut kenraali Airo jourui Val-

donneista.
Tåillainen kai sen pitää rykmentin historian olla sopiakseen jokaisen aseveikon kä-

veneellä ei näyttänyt enää olevan mitään pelastumisen mah-

tysaskel, ja saksalaiset uskoivat voimasuhteiden jdlleen tasoittuvan sen avulla. Näin ei
kuitenkaan enää käynyt.

den. Se on pätevä dokumentti
murheellisilta vuosilta, jolloin

maa Valtiollista poliisia, jonka valta osin perustui maassa
olevaan valvontakomissioon.
Yhteisen kansan håimäämiseksi korkeita upseereja syytettiin
mm. laittomista liikekannallepanovalmisteluista ja asekät-

Sotiemme operatiivisesta
suunnittelusta pääosin vastan-

arvosteluakaan kaihtamatta, ja

Viiliin mahruu monta

menttinsa ja låihtivät hYökkäyksiin vihollista vastaan tietäen, että vain harvat Palaisivat". Tuolta ajalta Schaeffer
kertoo selkäpiitä karmivia kuvauksia taisteluista, joissa syvyyspommien runtelemalla

Eero Pakkala

KESKISUOMA.
LAISTA
Leo Kalervo: Vuonna 1932,
Weilin+Göös, Espoo 197E.

Kirjailija kertoilee tasaisella
tyylillään, kuinka Mäntsälän
kapina paikallisine lieveilmiöineen ja viinakauppojen
aukeaminen ravistelivat lamasta kärsivän pikkukaupun-

gin ja sitä ympäröivän

maaseudun ihmisten elämää. RauS.
hoittavaa luettavaa.

ISTO SALMINEN, nykyisin Tuusulassa asuva raumalainen, kertoo tunteneensa

hyvin Tuure Laivorannan,

josta Eero Kiviranta kirjoitti
lehtemrne numerossa 2179.
Salminen kertoo, enä Laivo-

nen teksti kuuluu suomeksi:

Hiin ei voinut suhtautua välin-

"Rykmentin eläinläåikåiri tohtori Schall, VuoristotykistG

pitiimåittömästi rivimiehiin,
jotka rikkoivat sotilaskuria.
Komppaniassa muistetaan Al-

nantti Fischer, Vuoristotykistörykmentti 118".
Kuka tietiiii jotakin asiasta?

bertin sanoneen eriiiissä nuori-

rykmentti I18" ja "Yliluut-

ranta palveli jatkosodassa JR

56:ssa, haavoittui itåirajalla
16.7 .41 ja kuoli 18.7.41. Hiin

ei siis kaatunut

N".,.,orior*orro

Summassa,
perusteella

on tehty peräti 20 tuntia kesävä suurelokuva Suuresta Isiinmaallisesta Sodasta. Sitä esi-

la-

sään toise€n sotaan Laivoranta

teli tiissä päiv?inä muutamana

totesi Salmiselle:
Niin hyvä tuuri kuin mi- Summassa oli ei voi jatnulla

tetään parhaillaan tunnin jaksoina neuvostotasaval§en
pääkaupungeissa ja sankarikaupungeissa. Moskovassa si-

kua...

tä esittää 20 suurinta teatteria.

DO
f AAvo

toliitossa tåirkdinä dokumenttina, joka tulee olemaan "vakavana vastaväitteenä erilaisille viiiirennetyille versioille
toisen maailmansodan tapah-

- I otr^

kuten artikkelin
olisi voinut luulla. L:ihties-

,oN RADro

kovaa tekstiä:
'I(un väkiluvultaan 50 kertaa suurempi valtio täysin

syyttii hyöl&iiii pienen maan
kimppuun, on §seessä rikos
koko ihmiskuntaa vastaan. On
naurettavaa viiittää, että valtio, jonka viikiluku on vain
pari prosenttia suuremman väkiluvusta, voisi uhata tiimän
jättiliiisvaltion turvallisuutta.

Inhoittavan

valapattoisen

hyöl*äyksen syyksi eivät
mythkåiiin kelpaa todelliset tai

itse jiirjesteryt rajaloul*aukset, jotka aina voidaan selvittää neuvotteluteitse. Kyseessä

Elokuvaa pidetiiiin Neuvos-

KAIRTNEN,
eversti USArmy, pistiiytyi jäleen toimiruksessa jokavuoti-

sella hiihtomatkallaan Suomeen ja kertoi pitåiviinsä esitelmiä sodisamme USA:n
tunnetussa kadettikoulussa

tumista ja ongelmista".
Toivottavasti meilliikin saadaan esitettäviiksi

filmin Suo-

mea koskevat jaksot.

West Pointissa. Vuorossa on
Ihantalan suurtaistelu ja tiir-

o

soliittokokouksessa rivimies

Gavriloville: "Olet rikkonut
sotilaskuria ja samalla pettiinyt kollektiivia, joka pyrkii
parhaimmiston riveihin."
Komppanian nuorisoliittobyroon jiisen Hirvonen arvosteli

puutteellisuuksia, joita n?iki
tovereissa. Mutta samalla hän
aunoi heitä perehtymåiiin ammattiin. Hirvosesta ruli alikersantti, ryhmiinjohtaja.

"

Lu**lr*orr"

ruli jäleen roimasti ylimerkityksi

ikävä

parhaamme

§llä.

Teimme

saadaksemme

mukaan enernmän matkalaisia, mutta Inturist rajoitti märän 30:een Petroskoin majoitusolojen vuoksi.
Pi&imme nyt matkalle pyr-

kijöiden kirjeet tallessa ja annanrme ensi vuoden matkaa

Kairinen
kåiyttii:i lehtemme numeroissa

EUVOSTOARMEUAS-

jiirjestettiiessä etuoikeuden
tälä kertaa rannalle j?iiineille,

keiinä liihteeniiiin

ei voi olla mikiiiin muu kuin

ll ja 12178 julkaistua

Olavi

SAKIN näyttiiii toimivan mei-

mikiili niimä vielä ensi vuonna

raukkamainen imperialistinen
aggressio, joka ansaitsee kaikkien rauhaa rakastavien val-

Kaakisen artikkelia.
Tervehdyksemme vain sin-

kåiliiistä Varusmiesliittoa vastaava jåirjestö, jonka toiminnassa meikäläseen verrattuna

ovat matkasta kiinnostuneita.

Karjala -lehti Albert Hirvosen

poskatu 6, 13130 Hiimeenlinna 13, kertoo olleensa pst-tykkimiehenä helmikuussa llMO
Muolaanjiirven itäpuolella
Muolaan pitäjiin Oinaalan §liissä. Tykkiasemaan tuli kranaatti ja kaikki haavoittuivat.
Mukana olleista aseveljistii

tioiden tuomion." @rehdysten välttämiseksi
- ja§seessä
on tietenkin Kiinan
Vietna-

ne amerikkalaisille lukijoil_
lemme, jorka muistavat pitiiii
vanhan kotimaan lippua korkealla.

min soa.)

o

kuitenkin ou jonkin verran
eroa. Näin kertoo Neuvostovarusmiesajasta:

o
EI{TEMME

LI.'KUA

soitteli ja tiedusteli, olimmeko
havainneet, kuinka kansa rea-

goi kansanedustaja evp. RaIl
Fribergin televisiossa esittämiiiin kannanottoon, jonka

W,,SlnumutDuS0flt

Mikiili veljiä on vielä elossa, Paija pyytiiii ottamaan yhteyttii.

jätettiivä jonkin vieraan val-

tapauksessa Neu-

vostoliiton hoidenavaksi.
Olemme toki asian noteerann@t: tuli siirto puolustusasiain valiokunnasta "siviiliin"
eikii syyttii! Vielä
- väki muistavan vannäyttiiii

han

Ehrensvåirdin ohjeen:

Paija muistaa Toilun, Loposen, Vakkilaisen ja Kylliistisen.

mukaan rnailnme puolusaminen hyöklcäyksiä vastaan olisi

tion, tiissä

ESTORI PAUA, Hip-

W,,,offi.Flliluu

J**.,åurro '.

perusteilla Mikkelin vanhoiASI MÄKINEN, Puistokatu 19 A 4, 20100 Turku 10,

puh.

30a

168, kertoo löytä-

"Seiso tiissä omalla pohjallasi
äläkä luota vieraan apuun."

neensä Humppilasta eriiästä

o

senlaisia pahviliuskoja.
Korteissa oleva saksankieli-

ladosa pahvilaatikon, jossa
muun kanran ohessa oli ohei-

"Jo vuoden kuluttua Hirvo'
sesta kehittyi korkean luokan

hin puukasarmeihin. Se tulee

radisti.

lyynsä vanhoja valokuvia, esi-

Håin pyrki aina eteenpiiin
eikä voinut enää ajatella vain

heittiikö museotavaraa pois!

omia aikaansaannoksiaan. Albert oli huolissaan ryhmästä,
joukkueesta ja komppaniasta.

aikanaan pyytiimiiiin näytte-

neistiiii yms., joten iitkäpä

a

