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Voiko yksipuoluevaltiossa puoluetta arvostella?
Periaatteasa kylIä, mutta käytiinnii*sä
asiaa on harkittava.

RADrö
lerevAr4
malla hän pyysi järjestiimään sopivan näytikruu-

ENNATYKSIA
Stalin kuoli vuonna

1953

olosuhteissa, joissa väitettiin

olleen jotakin
Vuoden 1956

miin ia tuomaan paikalle ihmesprintterin.

håimåirää.

puolueko-

O*o erw

DDR:n

ia
-BRI):n saksalaisten vä-

tilä?

Periaatte*sa kylon rakastet-

Iä.-Meidän

tava DDR:n saksalai-

Kysessä on nimittäin sia.
su.ilrnillaen sama a§ia
kuin ju Yetiiisi tiikeriä
Onko mitään eroa sohänndstä: viilrän huvia
-sialistisen lehdistön ja
ja paljon Yaaroia.
radion viilillö?

o

kouksessa Hrushtshev piti

kuuluisan kuuden tunnin
puheensa, jossa hän ruoti
ankarasti Stalinin toimeenpanemia potiittisia murha-

Periaatteessa kyllä.
Huomaatte
eron, jos yritöne kääriii kilon silakoita radioon.

aaltoja ja vankileirijiiriestelmää.

Neuvostoliiton kapakoissa

å€

naurettiin

1!)60-luvulta
kiimmenen suoiassa seuraa-

valle iutulle.

Hrushtshev

min maissa tehokkaasti
siiännirteilä syntyvffitii?
Periaattesm kyl-

/C^-. ,

/å\
\t.J

ja John F.

Kennedy tapasivat Wienissä
lresiikuussa 1!)61. Virallisten
kokousten jälkeen herrat is-

lä,- mutta

käytiinniissä
vaikeuksia,
korlka tuotannon vdlirreet ovat yksityisten
kiisissä.

esiinfu

tuivat yhdessä nautiskellen
vuoron perään vodkaa ja
amerikkalaista Bourbonviskiä. Kansallistunteet nou-

ja kumpikin alkoi kehua oman maansa aikaan-

sivat

saannoksilla.
Kennedy vätti, että heillä

liiiiketiede on niin kehittynyttä, että parhaat huippumiehet kykenevät herättämiiän kuolleen henkiin pitkänkin ajan kuluttua, kunhan ruumis vain on hyvåissä
kunnossa. Ilrushtshev puo-

lestaan innostui kersku[laan, effä neuvostoliittolainen huippu-urheilija on
juossut lfi) metriä aikaan
8,4 sekuntia.

Kumpikin

mahtimies
epäili hienokseltaan naapu-

rin iuttuja.

Jonkin ajan kuluttua
Kennedy sähkötti Moskovaan ja ilmoitti tulevansa
Hrushtshevin vieraaksi mukanaan ihmetääkärinsä. Sa-

Voidaanko sorlialis-

l-

t§BKKrr,,,irsrÄ
Mikö ero on kun-

-non sotamies §vejkin
ja presidentti AntoKorkein neuvosto pohti
huolestuneena asiaa. Viimein vilähti ja muuanedustaja sai puheenvuoron:
Otetaan esiin Stalinin
balsamoitu
ruumis! Jos se
jenkki saa sen herätetyksi
henkiin, niin Nikita
Hrushtshev kyllä juoksee

lfi)

metriä alle yhdeksåin se-

kunnin...

Voiko yksipuoluevaltiresa esiintyä va-

paata

ajatustenvaih-

tm?

nin Novotnin viilillii?
§vejk oli viisas
vaikka nöytteli hölmöä.

Entöpiis Novot-

Luonnollisesti.
Kansalairet menevät
kokoulssiin omine ajatulrsinen ja tulevat ta-

ny?

lraisin puoluaihterin

lut Itövallan

aiatuIssin.

iassa...

a

Jaa

hän ei

- palvel- koskaan
ollut
O

armei-
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Tutkimus

tositarlni
Toisen

maailmansodan
aikakaudella Suomi joutui eliimään kahden keskiaikaisia menetelmiä
noudattavan häikäilemättömän diktaattorin valta-

piirien

välimaastoss:.r.

Sodan jälkeen tappion

kärsineet

edelleen

N:o 6
TÄSSA NUMEROSSA

keskiaikaisten menetcljuhlallimien mukaan
sesti hirtettiin ja voitollc
jäänyt puoli jrii puhtaaksi

184 PÄÄMAJAMUSEO

pestynä hallitscrn:urn Iuujennettul rcvi iriiirin

MIKKELISSÄ
186 ERITÄN PATALJOONAN
ANATOMIA
192 TALVISODAN
SUOMI

LÄNNEN
LEHDISTOSSÄ
196 ELÄMÄÄ
RUKAJÄRVEN
KENTTÄVARTIOISSA
2O2 RITARIPERHEEN
EVAKKOTAIVAL
2()6 KATKAISIN
VIIPURIN

LINNANSILLAN
2G' 350 VUOTTA
SITTEN

210 KAIKELLA ON
AIKANSA

Viime

vuosikyrtrmc-

nen aikana ovat loiscn
osapuolen sekä useiden
demokraattisesti halIittujen maiden poliittiset arkistot avautuneet tutkijoille, mikä on aihcuttitnut erilaisten tutkilnustöiden tulvan. Monilta

. isc ns iair ja
teilta
tohtoreilta on
kuitenkin unohtunut
ma iste re ilta

I

muuan historiantLrtkiiun
perussäänt(i: p«rliitlisi:r
päätöksiä ja päättäjiri on

arvosteltava päätöshetken olosuhteiden sekä
päättäjän tiedossa tuolloin olleiden tosiseikkojen eikä nykyhetken poIiittisten näkemysten mukaun. Kun lisäksi loisen
osapuolen, Neuvostoliiton. arkistot luonnollisesti p1'svviit sul jettuina
ia tärliin suurvallan ratk:.risuista ja suunnitclmista saurluan tietoa vain jäl-

kccnpriin litrkoilukscn-

rnukrrisiksi j,, 1'lcviksi
mrroloillLrjcn pr()pagundakcrlonrustcn pcrusteclIa. joilla ci ole arvoa lährlcuincislonil . on nrippriril[i tulkijoilla hyviit
mirhclol I i srr trclet ntkcnncl-

la lc'orioita. jolka kvllii

pcrusluvirt viisitlrn jrt liclccll iscn nr,ik(iisccn lähdeluctte kton. mutta joilla
ci uscinkuan olc vastinetta todcllisr-rudessu.
I:rityiscn kiitollinen
kohclc ()n ()llul Sturmen
joulurninen lalvisotaan.

Tältä osin on lyömätön
h istoriankirjoituksen
mestari ollut Paavo Rintala julistaessaan, että
Suomi olisi selvinnyt koko toisesta maailmansodasta "parin Kannaksen
pitäjän" Iuovutuksella.
Toinen suosittu aihe on
ajautuminen jatkosotaan :
nykyhetken "edistykselliset" tutkijat
eräiden
- kirjoitosalta tekisi mieli
taa "tutkijat"
hymyiIevät säälivästi- tuon ajan
valtiomiesten Rydin,
Tannerin ja Mannerheimin järjenjuoksulle, joka
jää niin pahasti jälkeen
nykyisten maistereiden
omasta älyn loisteesta.
Kansakunnan historian
tutkimus on vakavaa ja
tärkeää työtä. Sille rakentuu osaltaan kansan ja
valtion tulevaisuus. Karrierisrir yrittäkööt hoidelIa virkauraansa toisin
keinoin.
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IGOR SAULAMO

Kolmen sodan ajalta
tunnetaan Mikkeli Suomen
armeiian
päåimajakaupunkina.
Jatkosodan vuosina oli

Mikkelin

'
\

II

/ Marsalkka
t työhuoneessaan
iatkosodan aikana

Keskuskansakoulu
kokonaan päämaian
käytössä.
Opettaiainhuoneesta tehtiin
ylipäätlikön työhuone.
Tämä varsin vaatimaton
jossa kuitenkin
huone
tehtiin monia suuria
on viitisen
ratkaisuia
vuotta sitten entisöity
sellaiseksi kuin se oli
jatkosodan vuosina.

II

MMAJAMUSEO
Mikkelissä
VUONNA 1972 asetti Mikkelin siirto uusiin tiloihin viivästyttivät

seoksi nimetty huone pienine

toimikunnan työtä, joten Päiimajamuseon avajaiset voitiin viettää
vasta vuonna 1974.
Avajaispäiväksi oli valittu Suomen Marsalkan syntymäpäivä, kesäkuun neljäs, joka on myös puolustusvoimiemme vuosipäivä. Siitä lähtien on tämä Päämajamu-

eteistiloineen ollut avoinna vierailijoille, joita siellä onkin pääasiassa kesäkuukausina käynyt runsaas-

kaupunginhallitus kolmimiehisen
toimikunnan hoitamaan entisöintityötä. Toimikunnan puheenjohtajaksi kutsuttiin Mannerheim-ristin
ritari kenraalimajuri evp Jouko
Hynninen.
Koulurakennuksessa suoritetut
korjaustyöt ja opettajainhuoneen
184

ti.
Vuosittain on museon vieraskirjaan kirjoittanut nimensä viitisentuhatta henkilöä. Tiimä ei merkitse

koko kävijiimäiirää, sillä

suuret

koululais- ja turistiryhmät jättävät
useimmiten nimensä merkitsemättä. Museon hoidosta vastaa Mikkelin kaupungin museoiden johtokunta.

..,1
t.;

työhuone pikaisesti kuntoon.
Marski oli maininnut Päåimajan

potuolia.

komendantille eversti Bruncronal/e toivovansa käsinojallista tuolia,
jossa olisi puolipehmeä toppaus.

tukseen kookkaanpuoleisen nojatuolin, jossa marski otti silloin tällöin lyhyet päiväunet. Silloin häntä ei saanut kukaan häiritä. Nyt
tämä tuoli on Mikkelin Klubin lahjoittamana sijoitettu tarkalleen siihen paikkaan missä se marsalkan
aikana sijaitsi.
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Mikkelin Klubi luovutti tarkoi-
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SIKAREJA ON VIELÄ
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Muista ylipäällikön työhuoneen
alkuperäisesineistä mainittakoon
mm. maapallo ja pöllö, jotka ovat
entisillä paikoillaan kaapin päällä.
SiEllä on myös alkuperäisessä Iaatikossaan marsalkan kuuluisia si-

3.

kareita, joita

tupakkatehdas

Strengberg on sinne lahjoittanut.
Joitakin sikareita sieltä kuulemma
silloin tälliiin katoaa vierailijoiden
matkamuistokokoelmi in.
Marskin sikarilaatikosta katoaa silloin tälloin muutama ruskealehlinen vrerailijoiden kokoelmiin
Taustalla pöllö ja maapallo

Aikaa kun ei liiemmälti ollut.
keksi rakennusmestari hätäratkai-

MARSKIN
VALTAISTUIN
Mikkelin kaupunki lahjoitti ylipäällikön työhuoneen kalustosta
pääosan Sotamuseolle Helsinkiin
vuonna 1946. Yaliaikainen kalusto teetettiin alkuperäistä tarkoin
jäljitellen. Nyt nämä jäljitelmät on
kuitenkin kellaroitu, koska Sotamuseo luovutti alkuperäisen kalus-

ton takaisin Mikkeliin

Päämaja-

museossa säilytettäväksi.

Suomen Marsalkan aikainen
työtuoli on ollut Mikkelissä kaikki
sodanjälkeiset vuosikymmenet ja
sillä onkin oma erikoinen historiansa.

Mikkelin varuskunnan rakenoli saanut tehjärjestää
täväkseen
ylipäällikön
nusmestari Rösrinen

sun. Koska hän otaksui sodan loppuvan melko lyhyeen, hän haki
kotoaan tammiseen ruokasalin kaIustoon kuuluvan tuolin, joka täytti asetetut vaatimukset.
Tiimä tuoli oli ylipäällikön käytijssä kaikki jatkosodan vuodet.
Sodan jälkeen tuoli palautettiin
omistajalleen, joka kuitenkin luovutti sen Päämajamuseolle.
Sodan pitkittyessä ylipäällikön
terveydentila aiheutti usein huolta
hänen lähimmille apulaisilleen ja
erikoisesti hänen henkilääkärilleen
professori Kalajalle. Kalaja olikin
sitä mieltä, että marsalkan on saatava päivittäin levähtää työhuoneessaan. Eversti Bruncrona ryhtyi tällöin hankkimaan sopivaa Ie-

Nuoret tulkival Mannerheimin §öhuoneen seinäkelloa, ioka tarinan mukaan pysähtyi suurmiehen kuolinhetkellä.
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EERO ERÄSAARI
Marskin ritari ja kenraali Jouko Hynninen, museotoimikunnan vetäjä

Museossa on myös niihtävänä
joukko ylipäåillikön käytössä olleita karttoja, jotka Puolustusvoimain Topografikunta on luovuttanut museolle. Marsalkan työpöyd?illä oli aikoinaan koteloon suljettava matkakello. Sitä ei tiedusteluista huolimatta ole onnistuttu
löytåimään.

Koska ylipä?illikön työhuoneen
entisöimistoimikunta lähti suunnittelussaan siitä, että huone kuului oleellisena osana päiimajakokonaisuuteen, on myös päiimajan
esittely pyritty ottamaan huomioon sikäli kuin se melkoisen ahtaissa tiloissa on ollut mahdollista.
Päåimajan sijaintia ja toimintaa
esitteleviä piirroksia ja valokuvia
on sijoitettu eteistiloihin.
Kokonaisuudessaan antaa Päämajamuseo erittäin selvän kuvan
niistä olosuhteista, joissa Suomen
Marsalkka työskenteli ylipäiillikkönä jatkosodan vuosina.
Kalervo Kallion Suomen Marsalkkaa seisovassa asennossa esittävä "Päiimajapatsas" sijoitettiin
Mikkelin kaupungin toimesta
Suur-Savon aukiolle vuonna 1967.
Tiimä aukio on melko syrjäisellä
paikalla, josta johtuen kesäisin
virkeän turistikaupungin vierailijat
eivät tule sitä huomanneeksi. tl
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Eräön

pclqliooncln
CIncrlomrcr
O Puna-armeijan suurhyökkäys

kesäIIä 1944 pakotti suomalaiset nopeasti luopumaan Kannaksen eteldosasta ja Karjalan pääkaupungista.
paO Mikään ei tuntunut pitävän
taljoona toisensa jdlkeen lyötiin asemistaan puolustajalle raskain tap-

pioin. Taistelumoraalikin järkkyi ja
tuhatlukuinen hiipparien joukko piiIeskeli Kannaksen metsissä.

O Sitten tapahtui ihme: yksi aivan
tavallinen pataljoona

torjui

suurhyökkäyksen linnoittamattomissa
asemissaan, pysäytti kohdaltaan vihollisen marssin Helsinkiin ja piti poteronsa sodan loppuun saakka.
a Mikä oli tämä joukko? Missä suhteessa se erosi muista?

"s:
,a

t

Luutnantti on
armeijan kukka!
Torsten von Essen
ja Sapper 1938

Suomalainen

rynnäkkö§kki
Osasto B.lörkmanin
alueella lhantalassa
1944 s,q-ku,rt

v

JALKAVÄKIRYKMENTTI 12:N
II Pataljoona oli alun perin varusmiesjoukko, välirauhan aikaisen
l2.Prikaatin Savukosken Saunakankaalle sijoitettu joukkoyksikkö. Varusmiespalvelustaan suorittavat parikymmenkesäiset nuorukaiset olivat pääosin kotoisin Lapin läänin alueelta
metsätyö- joukossa
miehiä, maanviljelijöitä,
poromiehiä, jokunen kalastaja jne.
Sodan kuluessa kärsityt tappiot vähensivät lappilaisten osuutta: täy-

Toimituksen kahvipöytään säytti Puna-armeijan voiosui päivänä muutamana tontahtoiset kaartinjoukot,
merkittäviä herroja: evers- mihin suoritukseen ei siihen
tiluutnantti €vp, Iiikemies mennessä ainoakaan muu
ja osastopääIlikkö Torsten pataljoona ollut kyennyt?
Woldemar von Essen, 70, Olivatko olosuhteet Viipujatkosodan loppuvuosien rin romahduksen jdlkeen
II/fn l2:n komentaja, ja ratkaisevasti muuttuneet?
kenraaliluutnantti evp OIa- Oliko pataljoona jossakin
vi Aleksander Kaakinen, suhteessa kokonaan muista
62, JR 12:n tykkikomppa- poikkeava? Miten loistava
nian päätlikkö ja rykmentin torjuntavoitto saavutettiin
ja mitkä olivat sen ratkaisepanssarintorj untaupseeri
vat vaiheet?
samoilta kovilta päivittä.
Juttu siirtyi tietenkin Mahdollisimman epätie-

pian

maanpuolustuksen
kannalta aina tärkeään aiheeseen: mistä oikeastaan
johtui, että vahvennettu IIl
JR 12 piti pintansa ja py-

ja hajanaisen keskustelun perusteella tuli

teellisen

muistiin merkityksi muun
ohessa seuraavia huomioita

ja toteamuksia.
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Eröön potolioonon crnolomio
taan lepoon. Elåimä oli Nurmeksessa normaalia varuskuntaeliimää
säännöllisine päiväpalveluineen ja
sisäjärjestyksineen.
Tammikuun lopulla vuonna
1943 oli suunta jälleen rintamalle,
tällä kertaa Maaselän kannakselle.
Ensimmäisenä tehtävänä oli rannikon puolustus Äänisellä ja vuoden
1943 kesästä alkaen normaali asemasota Stalinin kanavalla, mm pahamaineisen Pirunsaaren puolus-

tuli Lapin lisäksi Oulun
ja Kajaanin seuduilta sekä myös
dennystä

etelästä. Kes?illä 1944 oli pohjoisen miesten osuus enää ehkä puolet kaikista. Näiden "kantajänkäjääkdrien" asenne ja tyyli leimasi
kuitenkin selvästi edelleen miesten
käyttäytymistä.
Pataljoona joutui Kiestingin
suunnan taisteluissa alusta alkaen
koville eversti A. A. Puroman joutuessa rykmentillään JR l2:lla ratkomaan monia vaikeita tilanteita
"takuumiesten"
saksalaisten
osoittautuessa vähemmän päteviksi korpisotaan. Varsinkin ns Kiestingin motti koetteli yksiköitä kovasti ja tappiot kasvoivat
Oulun
sotasairaalassa eräs sen upseereista totesi pataljoonan tulleen majoitetuksi lääninsairaalaan.
Monta kovaa oli kuitenkin vielä
edessä: maaliskuussa 1942 osa pataljoonaa osallistui ns Pittijåirven
retkeen ja k?irsi pahoja tappioita
jouduttuaan avoimella jäällä tuliylläkköön
48 miestä jäi jäälle.
"Herrat hakevat nappeja ja mitalleja", murisivat miehet ja mieliala

tus.

Vihollinen oli tiillä alueella var-

sin aktiivinen. Pataljoona joutui
olemaan jatkuvasti varuillaan,
Stalinin kanavalla 1 943

koska linjat olivat aivan lähekkäin
ja yllätys aina mahdollinen. Erilli-

oli

matalalla. Toukokuussa oli
vuorossa "Jeletin reissu", jonka
aikana pataljoonan pääosa kieltäytyi osallistumasta hyökkäykseen ja
osa poistui asemista. Seurauksena
oli tietenkin kuulusteluja, oikeudenkäyntejä ja "kurinpalautusta".
JR 12:n I ja II Pataljoona olivat
varusmiesjoukkoa ja kilpailivat
keskenään paremmuudesta. Reser-

viläisistä muodostettu III Pataljoo-

na luopui

mielellään sotaisesta

kunniasta.

"Jeletin reissun" huono maine
painoi pataljoonaa pitkään: se oli
menettänyt kilpailuasemansa I Pataljoonaan nähden, jossa vastaavia
tapahtumia ei ollut sattunut.

KIESTINGISTÄ
PIRUNSAAREEN
Syksyllä 1942 pataljoona siirret-

tiin kolmeksi
188

kuukaudeksi selus-

JR 12:n l.ia ll Patal.loonan komentajat, maiurit Antti Suurkari (vas.) ja Torsten von Essen neuvottelevat lhantalassa ennen hyökkäystä

Eröön potclloonon onolomio
sistä tukikohdista taisteltiin usein
vihollisen valmistellessa yrityksensä huolella ja taidolla. Myös
raskaan tulen käytössä paikalliset
neuvostosoturit olivat varsin taitavia ja miesten oli totuttava useiden
tykistöryhmienkin ampumiin tarkasti osuviin keskityksiin. Asemasota oli täällä totisra työtä ja piti
soturit vireessä.

AATELISMIES
KOMENTAJAKSI
Talvella 1943 patalloona sai uuden
komentajan
aatelisen ruotsinkielisen ratsuväen
upseerin! Oli
siinä Lapin kairojen pojilla ihmet-

P:ssa vaihtuneet usein, se oli kärsinyt pahoja tappioita, epäonnistunut joissakin tehtävissään ja oli
moraalisesti matalalla tasolla.
Sen kuntoon saamisessa tulee majurilla olemaan kova työ,
jatkoi kenraali.
Mitä majuri
aikoo asiassa tehdä?

Tiimä on mietittävä juttu,
- kenraali, totesi uusi komenherra
taja.
Täytyy tutustua miehiin ja
katsoa sitten.
Siitä se sitten alkoi yhteinen taival. Alku ei ollut kovin lupaava,
mutta vähitellen opittiin tuntemaan toisensa ja arvostamaan toisiaan. "Kansan mies, vaikka on-

kin herra", oli lopuksi

miesten

järje.stystä, kunniantekoharjoituksia Aänisen jäällä, ammuntoja ja
taistelukoulutusta paukkupatruunoilla. Rikkomuksiin ja velttoiluun puututtiin ankarasti.
Kiroaminen kävi tietenkin
jatkaa vsn f,sssn.
korkealla,
Luonani kävi useita upseerien lähetystöjä kertomassa, että miehet
ovat käärmeissään ja vaativat tyylin muuttamista. Normaaliin tapaan uhkailtiin tietenkin kostolla
sopivan tilaisuuden tullen
sekin
- en
kuului toimenkuvaan. Periksi
kuitenkaan antanut ja vähitellen
totuttiin toisiinsa.
Yritin mahdollisimman paljon- kiertää komppanioissa keskus-

telemistä.

Majuri von Essen kuului tunnettuun suomalaiseen sotilassukuun.
Häntä itseään ei sotilasura ollut sanottavasti kiinnostanut, mutta suvun painostuksesta oli huoleton
nuorukainen kuitenkin suostunut
menemään Kadettikouluun. Rauhan aikana von Essen oli palvellut
Uudenmaan Rakuunarykmentissä
ja sodassa mainitun rykmentin lisäksi kevyissä osastoissa, viimeksi
Kevyt Osasto 6:n komentajana.
Hänen suomen kielen taitonsa oli
moitteeton. Tuttavapiirissä von

Essen tunnettiin

reipasotteisena
kenttäupseerina, joka ei rauhan aikana ollut ottanut sotaväkeä turhan
vakavasti
olipahan jonkinlainen
työpaikka reipasta miehistä elämää ja mukavaa toveripiiriä arvostavalle hyväkuntoiselle nuorelle
miehelle.
von Essen kertoo, että kun hän
Käppäselässä ilmoittautui 6.Divisioonan komentajalle kenraalimajwi Einar August Vihmalle, tama
huippuluokan komentajana tunnettu herra otti hänet pitkään puhutteluun ja tarjosi lopuksi hyvän illallisen. Kenraali näytti tuntevan
joukkonsa hyvin ja kertoi, että kyseinen IIIJR 12 oli huonossa kunnossa verrattuna pätevään I Patal-
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Kersantti Heino Nikulassi,6./JR 12:n pst-ryhmän.iohtaja, antaa tehtävän tuhoojapartiolle. Nikulassi
kaalui 1 .7 .44 lhantalassa tuhottuaan sitä ennen ainakin viisi vihollisen panssarivaunua .§A krI'a

mielipide
hyvä arvostelu pohjoisen jätkiltä.

PATALJOONA
OTETAAN POHKEISIIN

Ei siinä mitään erikoisia kons-teja ollut, toteaa Torsten von Essen.
Pataljoona pantiin tiukkaan koulutukseen ja säännöllijoonaan. Komentajat olivat tI seen elämään. Palvelus oli sulkeis-

telemassa miesten kanssa. Korostin, että pataljoonan on oltava pa-

ras rykmentissä, koska se silloin
selviää hyvin myös taisteluissa,
joiden kaikki tiesivät olevan edessä.

Yritin myös saada kontakteja
pataljoonassa
päteviksi tunnettuihin sotureihin, joiden vaikutus
yleiseen mielipiteeseen oli merkittävä. Eräs tällainen oli sotamies
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Eröön potolloonon onolomio
vaatimaan kaiken taistelutaidon ja
sisun, joka vuosien aikana on han-

kittu.

ENSIMMÄTNBN KRIISI:
HIIPPARIT
Rykmentti siirtyi sitten junakuljetuksin Jääsken seuduille ja marssi
sieltä Kilpeenjoelle, jossa ryhdyttiin suorittamaan linnoitustöitä.
Matkalla tuli esiin aivan uusi
kysymys: murtaako pakenevien
hiippareiden esiintyminen miesten
sisun? Tarttuuko pakokauhu?
Tähän tilanteeseen ei kukaan ol-

t

lut osannut valmistautua.
Hiippareita oli metsän täydeltä
ja heidän kertomiaan kauhujuttuja
riitti !
Oli nopeasti keksittävä jotakin
aivan uutta!
Resepti löytyikin: II P:n komentaja antoi käskyn, että patal-

tPaavo

t

Kanervikko
konepistooleineen

7./JR 12:'n

pst-ryhmästä

"Nyt ei tule suru puseroon!" T-34:n eli Sotkan
matkan pää lhantalassa

Mokko, joka oli kärsimässä kahden viikon arestirangaistusta komentopaikan talon kellarissa
poika oli luvatta vieraillut karjalaiskylässä, jonne miehillä tietenkin aina oli kova halu viinan ja
tyttöjen perään, ja rykmentin komentaja eversti Puroma oli pannut
hänet putkaan ja alentanut alikersantista sotamieheksi.

Käskin Mokon puheilleni.

- esiintyi tietenkin uhmaavasTiimä
ti eikä juuri suostunut juttelemaan.
Ilmoitin päästäväni hänet putkasta
ja ylentäväni jälleen alikersantiksi
heti Puroman ollessa lomalla, jos
hän ottaa vastatakseen siitä, ettei
kukaan riko määräyksiä tässä suhteessa.

Pojan ilme muuttui. "Se
kuolee, joka vielä lähtee!" hän
uhosi. Tästä pelottomasta soturista
190

tuli sitten myös mallikelpoinen

aliupseeri, jonka ura päättyi sankarikuolemaan Ihantalan Rauhamäessä.

En milloinkaan puhunut ka- isänmaasta tai muista ylävereille
tyylin arvoista, koska tiesin, että
miehillä oli monista asioista varsin
omintakeinen käsitys. Sensijaan
puhuin toveruudesta ja velvollisuudentunnosta, jonka turvin selviäisimme vaikeuksista. Myös kilpailun korostaminen tuntui vaikuttavan nuoriin miehiin.
Sitten tuli käsky siirrosta Kannakselle, jossa kaikki tiesivät olevan käynnissä ankaran ratkaisutaistelun.
Kiersin jälleen kaikki kompKopaniat, kertoo von Essen.
- merostin miehille, että nyt ollaan
nossa kovaan paikkaan. Se tulee

.§.4
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Eröön potolioonon onotomio
joonan miesten oli otettava hiippa-

ainoan: hän ei prikaatin komenta-

reilta pois kaikki konepistoolit jana puuttunut riittävän kovin ottein edestä saapuvien hiippareiden
käsittelyyn näiden eristämiseksi ja
Näin tapahtui eikä pakokauhu vangitsemiseksi, joten karkureipäinvastoin surkeita den kauhujutut pääsivät järkyttätarttunut
pelkureita-alettiin pitää naurettavi- mään 2O.Prikaatin kokemattomia
na ja säälittävinä. Pataljoonan ko- miehiä.
nepistoolien määrä paisui mahtaHiipparikysymys ei Ihantalassavaksi. Tämä ase oli oman hengen kaan suinkaan ollut vielä tällä ratsäilymisen kannalta tärkeä väli- kaistu
näiden kanssa jouduttiin
kappale, jonka saamiseksi otettiin vielä -monta kertaa tekemisiin.
riskejäkin, vaikka miehet eivät Heidät oli saatava käsiin, jotta
muutoin yleensä mielellään puut- omat miehet olisivat nähneet patuneet hiipparien
toisten sota- koilun seuraukset ja todenneet, etmiesten
asioihin.
tä taistelun velvoite kuuluu kaikilYleisestikin
ottaen hiipparien le.
aiheuttaman vaaran torjunnassa oli
Rauhamäen taistelun eräässä
kyse todella tärkeästä asiasta. Eräs vaiheessa ilmestyi paikalle hiippatoinen sodassa kunnostautunut pa- riporukka, jonka pataljoonan jäätaljoonan komentaja, reservin k?irijoukkue komentajan käskystä
everstiluutnantti Aimo Raassina pidätti. Miehet kieltäytyivät menekertoi tämän kirjoiftajalle hiljat- mästä taisteluasemiin tavanomaitain, että hän vuonna 1949 kavi sin perustein
"6n liian kovaa"
tapaamassa aseveljeään eversti
"si hermot- kestä".
Armas Kemppiä tämän kuolinvuo- - Komentaja otti hiipparit kovaan
teella. Tällöin Kemppi mainitsi tä- käsittelyyn, jonka jälkeen he iloihän saakka miettineensä, mitä vir- sin ilmein ilmoittivat haluavansa
heitä hän oikeastaan teki Viipuris- palata porukkaansa. Omassa jousa, mutta keksineensä vain yhden kossa ei hiippareita ilmennyt
juttu oli kiertänyt poteroissa. omaan käyttöönsä
tiessa kovin ottein.-

tarpeen vaa-

l.r

TOINEN KRIISI:
PANSSARINTORJUNTA
Pataljoonan ensimmäinen taistelutehtävä Ihantalan alueella oli vastahyökkäys Ihantalanjärven eteläpuolella. Tehtävää varten II P:lle

alistettiin mm Kaakisen tykkikomppania.
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Matkalla hyökkäykseen pataljoona joutui Ämmävuoren alueella
valtaisan ilmapommituksen kohteeksi. "Jäiköhän ketään jäljelle?"
muistaa komentaja ajatelleensa.
Miesten parhaisiin kuuluva taistelulähetti Kantola tönäisi kesken
hurjimman ryöpyn komentajaansa
kylkeen ja esitti:
Eiköhän käännytä selälleen
ja -panna tupakaksi?
Näin tehtiin. Pohjoisen miehet

pitivät pintansa ja tappiotkin jäivät
vähäisiksi.
Hyökkäys eteni reippaasti muutaman kilometrin, mutta sitten oli
koko Taliin suunnattu vastahyökkäys keskeytettävä. Aloite siirtyi
nopeasti ylivoimaiselle viholliselle
ja pataljoonalla oli täysi työ pitää
kilometrin verran Ihantalan kirkon
eteläpuolella oleva Rauhamäki.
Taistelu kävi kiivaana. Pataljoonan komentaja johti sitä noin
300 metriä asemien takana olevan
kiven luota, johon 4-5 vihollisen
panssarivaunua tikkasi tykeillään.
Panssarintorjunta alkoi olla ratkaisun avain.
Tiimä ymmärrettiin taempanakin, sillä kesken hurjimman ryöpyn saapui henkilöauto pyörät ulvoen etulinjaan ja sieltä syöksyi
ulos kolme miestä kantaen panssarinyrkkilaatikoita. Samalla sekunnilla räjähti auto panssarivaunun
tykin osumasta.
Psns5alintorjujilla oli hermot
kireällä,
kertoo Olavi Kaakinen.
Uudet aseet, nyrkit ja kauhut,
-oli saatu aivan hiljattain eikä kukaan tuntenut niiden tehoa käytännössä. Käyttöä oli kyllä tunnollisesti harjoiteltu, mutta tärkein
Iuottamus aseeseen puuttui.

Mitä tapahtuisi, kun

vihollinen

saisi panssarivaunumassansa orga-

nisoiduksi tehokkaaseen hyökkäykseen?

Se nähtiin pian.

Ensimmäinen Sotka syöksyi
eteenpäin. Nyrkkimies kyyristyi
kuoppaansa ja laukaisi.
Leimahdus ja räjiihdys! Osuma!
Vaunu pysähtyi ja alkoi palaa.
Toisia vaunuja työntyi eteenpäin ampuen kaikilla aseillaan.
Torjunta-aseet ampuivat ja tasaisin
välein leimahtelivat vaunut palamaan.
Aseet toimivat! Panssarintorjunta pelasi!
Nyt ei tule suru puseroon!
- Lapin mies yksikantaan.
totesi
JATKUU SEUR. NO:SSA
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StIOmI

täinnen
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ERIK EKHOLM
JATKOA ED- NO:STA

Talvisodassa Suomi
taisteli itsensä

maailmankartalle.
Paitsi että maa

säilytti

itsenäisyytensä ja
vapautensa sen

armeija hankki
pisteitä myös koko
suursodan
päättyessä tehtävää
rauhantekoa
varten.

VAPAAEHTOISIA
Suomalaissyntyisten vapaaehtoisten lähtö "pyhään sotaan" sai jatkuvasti huomiota lehtien
palstoilla. Niinpä Mirror-

lehti kertoi 3. l.

1940

neljän naisen ja 66 miehen muodostaman vapaaehtoiserän lähdöstä
seuraavaan tapaan:

KUN Norjan-Amerikan
linj an B er gensfj ord-laiva
irtautui laiturista viritti
sen orkesteri Suomen
kansallishymnin "My

land"
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("Maamme").

Melkoinen saavutus Picture Post
-lehden valokuvaalalta on ollut
jos
saada Marski hymyilemään
ei nyt aivan amerikkalaisen
tehokkaasti niin kuitenkin selvästi.
Tekstissä kerrotaan mm., että
Mannerheim "ennusti
hyökkäyksen olevan tulossa,
rakensi linnoitetun linlan sen
pysäyttämiseksi ja suunnitteli
strategian, jolla nelimiljoonainen
kansa voi selvitä 180 miljoonaa

-

vastaan"
suorilus".
/'Täydellinen
\
"Venäläiset

kenraalit on
Slalin:
sitten puhdistettu." Suomi:
"Venäläiset rivimiehet on sitten
puhdistettu."
The Chicago
Daily News -

Lauluun yhtyivöt lähtijöiden joukko sekö laiturilla seisovat saattajat,
ystäviit ja sukulaiset.

Löhtijöiden ioukossa

olleet kolme naista ovat
rouva Olga Sinkko-Gaster, i6, Torontosta, rouva Helmi Sutinen Montrealista. rouva Liana
Pearson New Yorkista ia
rouva Sylvia Ristimäki
Montrealista. Kolme ensin mainittua aikovat liittyä suomalaiseen Lotta

Svörd

-naisjiirjestöön.

Ristimäki haluaa työskennellö jossakin Suomen Punaisen ristin työpisteessä.

löisen Suomen konsulin
puoliso.

MITÄ SUOMI
I{YöTYT JULKISI]T]DBSTA?
Tiediimme hyvin, ettei
saatu humanitädrinen apu
talvisotaa ratkaissut. Jdlkimmäisessä artikkelissa
mainirut Brewster-hävittäjäkoneet eivät edes ehtineet talvisotaan.
Lännen mahtavan lehdistön huomio ei kuitenkaan jäänyt merkitystä
vaille: se vaikutti voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen koko maapallolla ja siten epäsuorasti
myös talvisodan rauhan
mahdollisuuksiin

Suomi alkoi olla liian

"Neuvostoliiton kuukauden kirja". Suomen pakkasissa vilustunut Stalin on pannut Karl Marxin hetkeksi sivuun ja

swentynyt Kuinka oppisin hiihtämään -kirjaan. Vodkapullon alla on Suomen kartta

Manhattanin laiturilla
lastattiin samaan aikaan
toiseen laivaan kuuttatoista lentokonetta, jotka
muodostavat ensimmöisen erön yhteensä 44 koneen Suomen hallitukselle luovutettavasta ryh-

möstä. Koneet, joiden
hinta on 60000 dollaria
kappale, ovat yksipaikkaisia hövittäjiii, joiden
nopeus on yli 3OO mailia
tunnissa. Aseistuksena
on kussakin neljö konekivääriä. Poliisi vartioi

aluetta sabotaasin varalta.

Kalifornian suomalaifarmarit ovat lahjoit-

set

taneet 2 0OO tonnia rusinoita taisteleville heimolaisilleen, kertoi rouva

Kaarlo Kuusano, tiikii-

kuuma suupala.
Suomen talvisodan tapahtumat ja julkisen sanan voimakas kannanotto
niihin olivat omiaan
myös valmistamaan amerikkalaisia aikanaan ottamaan osavastuun koko
maailman asioista. Ne
antoivat aavistuksen siitä, että jokaisen kunnon
kansalaisen oli jollakin
tavoin taisteltava kataluutta ja konnuutta vastaan, esiintyipä sitä sitten
omien rajojen sisåillä tai
muissa maanosissa.
Suomen maineella
epätoivoisissakin olosuhteissa vapautensa puolesta taistelevana "sankarikansana" oli merkitystä
myös silloin, kun Churchill, Stalin ja Roosevelt
myöhemmin Truman
- Teheranissa, Jaltassa
-ja Potsdamissa pohtivat
kansojen kohtaloita tule193

muistelus, jonka kertoi

vuosia sitten
Lontoon

Israelin

sotilasasiamies

eversti Dan Hiram, Prahan juutalainen.
Kun Israelin valtio
vuonna 1948 julistautui
itsenäiseksi, joutui se jo
seuraavana päivänä ratkaisemaan kysymyksen
taistelemisesta tai antautumisesta arabinaapureiden iskiessä sen kimppuun joka puolelta. Silloinen pääministeri BenGurion kokosi pienen sotilasryhmänsä upseerit
neuvotteluun. Kunkin tuli lausua perusteltu mielipiteensä selviämisen
mahdollisuuksista.

§-lr ,..

"Aseet ovat jälleen iskeneet".
Rauha on tullut, Suomi on lyöty
maahan ja vapauden sisältävä
The
salkku heikossa tilassa
London News of the World
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"Suomaf aisia lottia majapaikassaan rintaman

lakana Piclure Postin mukaan 24.2.

194O. Tekstissä kerrotaan,

että järiestö on saanul nimensä Suomen vapaussotien legendaarisen sankarittaren Charlottan mukaan.
Tyylikkäilä tyttö,ä amerikkalaiseen makuun

van rauhanteon jälkeen:
katsottiin, että näin vakuuttavalla tavalla päät-

Sota on päättynyt

ja rauhankyyhky istahtanut
vartioimaan saalislaan

täväisyytensä osoittaneella kansalla oli oikeus
edelleenkin elää vapaana.
Heijastusvaikutuksia
Suomen maineesta vapauden esitaistelijana on
myöhemminkin ilmennyt
monissa yhteyksissii.
Tuskinpa esimerkiksi oli
sattuma. kun Biafra
194

aloittaessaan vapaustaistelunsa valitsi kansallislaulukseen Sibeliuksen
Finlandian, vapauden
ylistyshymnin.
Erityisen lämmittävänä on tämän kirjoittajan
mieleen jäänyt muuan
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Yksi toisensa jälkeen
herrat esittivät, ettei taistelua missään tapauksessa saanut päästää syntymään: sekalaisilla ja vä-

hälukuisilla joukoilla oli
vain vanhentunut käsiaseistus ja esimerkiksi ainoastaan yksi kotitekoinen tykki, kuuluisa "David". Sota merkitsisi tuhoa.

Ben-Gurion kuunteli

äänettömänä. Kun kenelläkään ei enää ollut mitään sanottavaa, hän nousi puhumaan:
Toverit! Ettekö ole
lukeneet Suomen taistelusta vuosina 1939 ja
I 940? Suomalaisillakaan
ei ollut aseita Puna-armeijan panssarivaunuja
vastaan ja voimasuhteet
olivat 1:50. He eivät kuitenkaan antautuneet vää-

ryyden edessä ja onnistuivat kaikkensa ponnistaen säilyttämään vapautensa. Meidän lähtöasemzurune ei ole sen huonompi.
Ätfaa siis epziröikö,- vaan menkää ja taistelkaa!
Israelkin taisteli, voitti
epätasaiset sotansa ja on
sekin pian voittamassa itselleen rauhankin. tr

"Tämän sesongin suuri saalis". Maailma valokuvaa yleisön riemuitessa koukkuun iäänyttä Venäjää, jonka
suomalaiset ovat taltuttaneet vaatimattomalla virvelipelillään kalan ja kalastaian vaihdettua paikkaa
The Chicago Daily Nev.rs

Sota

nauraa
KELLO LÖYTYI
Korpraali Toro Saarinen
Turusta palveli radistina
Mikkelissä. Syksyllä
1944 hän palasi lomaltaan
tietenkin hieman
- ja väsyneenä.
juhlineena
Tultuaan yksikköönsä
poika kuitenkin virkistyi
ja nosti kovan metelin:
häneltä oli matkalla varastettu isän perintökello!
Tohkeissaan mies hyppi tasajalkaa lattialla.
Silloin tapahtui varsinainen ihme: kello tuli
esiin! Se oli ollut kiinnitettynä henkselin lenkkiin ja jossakin loman
vaiheessa lenkki oli edestä irronnut, jolloin housunkannatin oli vetänyt
kellon selkäpuolelle.
Siellä se nauris oli tikitellyt korpraalin selässä!

Korpiselän ukko yöpyi
Värtsilässä käydessään
matkustajakodissa,
missä näki ensimmäisen kerran elämässään
sähkövalot. Kotiin tultuaan hän ihmetteli:
pit valojen
- Siellä
kansa
maataki.

Miksipä et valoa

sammuttanut?

A pulloon olivat

panneet.
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Elömöä

PENTTI PERTTULI
Erämaarintaman
eliimä ei suinkaan

ollut vain

vartiointia ja
partiotoimintaa.
Viilillä tapeltiin
Iujasti.
Silloisen kapteenin

ErkH Setiilän

johdolla tuhottiin
Ondajiirven yli
tunkeutunut
viholliskomppania
viimeiseen mieheen
tosin omillekin
raskain tappioin.

Rukrlr
o
nven
CI
I
oo

l«entlä-

Yclrlioisser

KUVAT PARIA
LUKUUN.
OTTAMATTA
KIRJOITTAJAN
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MERIJALKAVAKIOSASTON TI]HO
Syyskuun 2. päivänä 1942 aa-

muyöllä saapuu Raja JP6:n
esikuntaan etelästä Ondajiir-

veltä hiilyttävä ilmoitus:

aamunkajossa on jdrvellä låihellä

omaa rantaa niihty toistakymmentä venettä. Ilmoituksen
antaa puhelimitse Ondajiirven
kylän liihelle majoittuneen
työkomppanian sotilasvirkai-

lija lokinen.
Myöhemmin kuuluu Ondajiirven kylästä laukauksia. Vihollinen on soutanut tåillä kohdin n. l0 km leveän jdrven
yli, yllättää työkomppanian ja
kylässä majailevan JR 10:n II

Pataljoonan kalastuskomen196

Joukkojen ryhmitys 15.6. 1943
yli
/\ Näkymä ei-kenenkään-maan
kenttävartio Puron tähystys-

lavalta 3./Raja JP 6:n lohkolla.
Taustalla vihollisen hallussa
olevaa Tshakk ar av aar an ia
Kalivokankaan maastoa. Tässä
suossa Karvisen panio ui
syyskuussa 1942

Raia JP6:n 3.Komppaniaan
iohtavaa tietä Ontajoen
lohkolla keväälä 1943

nuskunnan. Osia vihollisosas-

tosta pyrkii samalla kylän
edessä saaressa olevan
l6.Tykkikomppanian rukikohtaan. Tukikohdan rantaan
kahlaava vihollinen kuitenkin
torjutaan tykkien suorasuuntaus- ja jalkaviikiaseiden tulella tuottaen sille huomattavia
tappioita.
YIIättäen esiinsnyftä vihol-

pyrkien veneilleen.
Tunnin ajan on vihollinen
asemissa maastoa hallitsevalla

hautausmaakukkulalla, josta
se kuitenkin pakotetaan vetäytymäiin. Veneet saadaan tulen

alle ja veneille pyrkivät en-

simmäiset viholliset tuhotaan.
Klo l0 saavat pohjoisesta ja
etelästä etenevät joukot yhtey-

KTR 18:n 2.Patterista. Tervo saa kosketuksen
mutta ei voi estää vihollista,

den toisiinsa Ondajdrven rannassa, veneet joufuvat suomalaisten haltuun. Vihollisen paIuutie on nyt lopullisesti katkaistu ja sitä aletaan nyt puristaa mottiin låiheisen Lajaanijiirven rantaa vasten.
Kapteeni Setåilä johtaa taistelua taitavasti nopeilla ja ar-

jota tuntuu olevan suuri jouk-

moffomilla otteilla käyttäen

lista

vastaan aletaan koota
joukkoja. Ensimmäisenä liihtee pienellä partiolla liikkeelle
ylikersantti Tervo OtdajÅrven
kylästä n.

I

kmpohjoiseen si-

jaitsevasta

ko ja joka laajentaa voimakkaasti toimien sillanpääase-

vuorotellen krh-tulta ja hyök-

mansa pohjoiseen. Samalla on

vihollinen syfyttiinyt Ondajiirven §län talot tuleen.

Klo 5.10 saa viholliseen
kosketuksen ylikersantti -Iooseppi Korhosez joukkue, joka
on Raja JP6:n komentopaikasta lähetetty taisteluauleelle.

Joukkue Korhonen joutuu yl-

lättäen vihollisen tuleen jo
purkaufuessaan kuorma-autosta, jolla on alueelle saapu-

nut. Nuori joukkueenjohtaja
pidättelee sitkeästi ja kylmäverisesti vihollista, vaikkei
hänelle tuliyllåikön jåilkeen jää
kuin 7 taistelukelpoista miestä.

Vihollista vastaan

saadaan

nyt kootuksi lisää joukkoja:
Ondajzirven rantaa puolustavan vakinaisen miehityksen li-

säksi siir§y paikalle Raja
JP6:n sulutusjoukkue, JR
52:n Krhjoukkue

Vänrikki Toivo Korhosen partio on palannut viiden päivän retkeltä

ja

viihän
myöhemmin Rukajiirveltä
saapuva JR 52:n T.Komppania. Taistelua johtamaan mää-

käystä. Motti supistuu jatku-

vasti. KIo 12.30 motin koko

on l5O-250 m,

iltapäivän

rää Raja JP6:n komentaja kap-

kuluessa se pienenee yhä. KIo

teeni Erkki Setölän.
Ondajåirven eteläpuolelta
on koottu kaksi jäåikiirijoukkuetta (Raja JP6:n ja JR 52:n)
käsittävä taisteluosasto johtajana luutnantti T.O. Leskinen.

20.15 vihollinen on tuhottu

Tiimiikin osasto

alistetaan
myöhemmin kapteeni Setälälle. Vihollista ahdistetaan nyt
sekä pohjoisesta että etelästä
ja se ryhtyy klo 6 vetäytymään

täydellisesti. Sen tappiot ovat
142 kaatunutta (joukossa 7
upseeria) ja vain 5 vankia.
Kovia poikia!
Tåimä yhden päivän ajan
kestänyt taistelu oli armottoman kova. Jiirven yli tulleet

viholliset olivat erikoisjoukkoja ja kuuluivat vastassa olevaan merijalkaväkipataljoo-

naan. Omat tappiot olivat nekin suuret, l9 kaatunutta ja 37

haavoittunutta. Kaatuneiden
joukossa oli mm. kapteeni Setiilän liihetti, rehti ja rohkea
nuorukainen, korpraali Paavo
Leppiinen.
Ondajärven yli tehtyä hyökkäystä vihollinen pyrki tuke-

likköinä toimivat tuona ajankohtana luutnantti Viljo Meri-

liiinen ja luutnantti

Pentti

Pernuli. Hyökkäyksen torjuntaa johti näiden komppanioiden muodostaman yhteisen

lohkon komentaja kapteeni
Einari Kakko käyden useaan
otteeseen etulinjassa ja ohja-

maan hyökäten samanaikai-

ten henkilökohtaisesti miesten

sesti kahden pataljoonan voimin Ondajzirven pohjoispään
takana olevia l./Raja JP6:n ja
2.lRaja JP6:n asemia vastaan.
Näiden komppanioiden pääl-

toimintaa. Suokaistojen yli
suoritettu ja joissakin kohdin
aina komppanioiden asemiin
saakka ulottunut hyökkäys
torjuttiin täälliikin verisesti.
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PARTIOMIESTEN
MUTAKYLPY
Syyskuun 5. päivän iltana
1942 saavat 2./Raja JP6:n
joukkueenjohtajat luutnantti

Erkki Karvinen ja vääpeli
Eino Miikinen tehtäväkseen

lähteä kumpikin puolen joukkueen vahvuisella partiolla ottamaan selvää mihin edellii
kerrotussa 2.9. käydyssä tais-

telussa komppanioiden puolustusasemia vastaan hyökän-

nyt vihollinen oli vetäytynyt.
Tiedustelu oli määrä suunnatil

Kalivokankaan ja Kalivolahden vihollistukikohtien maas-

toon. Partiojohtajat, jotka
kumpikin olivat mainitussu
maastossa aikaisemmin liik-

kuneet useita kertoja ja sen
hyvin tunsivat, päättivät läh-

teä liikkeelle yhdessä ja erota
vasta perillä jos siihen on ui-

BaJaJaakanpatal1o()n;r t) n 3.Kornppanran sotaparvakrrJa kertoo: Kesäkuun B. päivänä 1943 komennetliin komppanian sulutus- eli pioneeriloukkueesta 4 miestä ja hevonen komppanian komentopaikan takana olevaan maasloon tervanpolttoon Tyoryhmän vanhimpana toimi kersantti Simo Kuusela. Tervahaudan rakentaminen saatiin
valmiiksi .l 1 . päivänä elokuuta ja panliin silloin palamaan (kuvassa). Tervaa saatiin syyskuun 27. päivään mennessä 794 kiloa. Terva. loka oli pakattu komppaniassa valmistettuihin tynnyreihin, myytiin koti-Suomeen hintaan
5 mk kilolta. Rahoilla ostr komppania nauloja ja ikkunalasia kämppiä varten

hetta.

Partiot ovat liikkeellä tie-

ll,lr"
.<r ;'t,,

dustelualueella koko yiin ja
suorittavat kuunnellen ja tähystäen tehtäväänsä. Havaitaan, että vakinaisen kenttävartiomiehityksen lisäksi vi-

|

| *r,tså'i

§rii

ko

hampaissa, hän pulpahti
taas näkyviin. Ja sarvipäitä
kuului. Rajua liikettä piti kui-

,t:
.,t

'

,tl

renkin pitää, sillä olimmehan
aukealla suolla ja ryssät olivat

ir,

)Li

jo huomanneet meidät.

Ryssäkään ei jäänyt toimettomana seisomaan ja ihmette-

hollisella on useita ma.ioitus-

alueita

lemään. Se toi putkensa ja
masiinansa suon reunaan ja al-

tiedustelukohteissa.

Lisäksi on maastossa liikkeellä vihollispartioita.

koi siitä meille vihojaan syytää, panoksiaan haaskata.
Heikothan ne aina sortuvat
elon tiellä, me sitä vain pors-

Partiot ovat tehtävänsä suoritettuaan aamulla palaamassa
takaisin suuntana oman komp-

paniansa kenttävartio Topi.
kun ne törmäävät vahvaan vihollisosastoon. Partiot vetäytyvät takaisin mutta joutuvat
kosketukseen taempana vastaan tulevan vihollispartion
kanssa. Vihollinen on lähtenyt
usealta suunnalta Karvisen ja
Mäkisen partioita ahdistamaan.

Nyt alkavat
olla vähissäl

mahdollisur"rdet

On toimittava

nopeasti.

Partionjohtajar päättäväl yrittää paluuta 3./Raja JP6:n tuki-

kohta Puroon. Tämä kenttävartio on yksinäisessä saarek-

Sotrlaspastofl

,

luLrtnanttr Vrlho Narhr prlalntitssa

kuttelimme
sanan varsinaisessa merkityksessä!

aukea. lettoincn ja pohjaton
sek:i tiiynn:i pieniii mutalampia ja petollisia silmrikkeitri.

Muuta vaihtoehkra ei kuitenkaan

nyt ole. Vihollinen

seuraa noin 300 m priässä ja
on jo avannut tulen. Tukikohta Puron saareke näkyy kaukana suon takana.
Päätetään lähteri yli suon.

Näin kerloo nr) iihcnrrnin
vääpeli Miikinen:
"Aluksi suon rL'unit oli k«rvaa ja priiisirnrrtc h1 r rn n.
250-300 m- muttl sittL'n al-

pääsemättömäksi oletettu.

tä poreet vain nousivat pinnalIe. Pää märkiin:i. samnraltuk-
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R:r1a JP

6:ssa kesällä 1943

keessa suuren suon reunassa.
Suo on nyt miesten ja tukikoh-

dan välissä. Se on 2ll2-3
km leveä ja tähän saakka yli-

lr,ll;lr:illl,lko;l

koi uiminen. Kavcri meni. ctSolrlas[).rston ]a luutnantti Vrlho Närhi (vas.) kapteeni Erkkt Setälan
vieraana

Koetimme saada onnistuneita potkuja mättäistä päästäksemme

kiinni toiseen mät-

Partiomiehiä

olisi

pataljoo-

ka avaa tulen vihollisen sel-

nankomentajan käskyn mukaan pitänyt olla kaksi mutta

yhdyspartioretki hengissä sel-

kään. He jättävät Saalin. Saali
kuljetetaan Tiiksan kenttäsairaalaan, jossa hän kuolee

vitetty.

tääseen tai heinätukkoon,
mutta monesti Iyhyeksi jäi
hyppy ja sinne isäntä vajosi.

lmmonen oli sanonut, eftä hän
kyllä hoitaa t,illä kertaa tehtä-

Riimpiminen pohjattomalla

Kummastakin viereisestä
tukikohdasta liihtee miehiä
apuun. Alikersantti Immosta
ei löydetä. Sensijaan löytyy

suolla vaatteet pädllä, reppu

selässä ja aseet ym. mukana
on raskasta hommaa. Niinpä
joukkoon alkoikin ilmestyä

yhä useampia "valkopukui-

sia", jotka loikkivat niinkuin
ja
"Mikki-hiiri mättiihiiltä"
taas vajosivat! Minä itsekin
huomasin lopulta olevani Aa-

tamin puvussa, mutta sekin
pukumalli sai nopeasti suojavdrin muutaman sukelluksen
jåilkeen.

"

Kamppailtuaan kolmisen
tuntia taipaleella
uiden,
ryömien ja kontaten- pohjattomassa suossa

Iähestyvät

miehet lopulta-mutaisina ja

vän yksinkin.

joen toiselta puolen vesakosta
mela ja joen rannassa tavataan
laahausjiilkiä.
Immonen on viety vangiksi! (Immonen palasi vankienvaihdossa. Hän kertoi myö-

hemmin kamppailleensa rajusti vangitsijoidensa kanssa.
Kamppailussa oli vanjan käyttämä kumivene kaatunut ja
yksi konepistooli pudonnut
joen pohjaan.)

Tammikuun 28. päivänä
1943 joutuu 3./Raja JP6:n yhdyspartio. joka on Ondajoki-

30.1.43.

Vanjat olivat tulleet tapahtumamaastoon kolmena joukkueena, joista yksi tuli Onda-

joen

yli ja

asettui väijyksiin

yhdyslatumme varteen ja kaksi jäi joen itäpuolelle. Yhdyslatuja oli käytössä kolme. Yh-

dyspartiomme sattui hiihtämään juuri sitä latua, jonka
varteen väijytys oli asetettu.

Sillä hetkellä

pamahtaa

edestä 40 m päästä kiväärin
laukaus ja sitä seuraa välittömästi useiden aseiden rätinä.
Vihollinen on väijyksissä lumeen kaivautuneena yhdysladun varressa. Böös, Honkanen ja koiranohjaaja pääsevät
vetäytymään taakse. Väisänen
Turunen jäävät lumeen
maastoutuneina tulen alle.

ja

Turunen vastaa tuleen. Väisänen toteaa, että hänen kone-

ei toimi, se on
täynnä lunta. Luotisateen tuispistoolinsa

KYLMÄVERINEN
ALIKERSANTTI
Helmikuun 8. päivänä

kiessa 10-20 cm päässä hänen ylitseen kääntyy mies rau1943

johtaa alikersantti Ilmari Vöisiine n 4-miehistä yhdyspartiota, jonka tehtävänä on hiihtää
normaali mädräysten mukainen yhteydenotto kenttiivartio

miirkinä tukikohta Puron ase-

hallisesti selälleen,

purkaa

kylmäverisesti lukon, puhdistaa sen, kokoaa ja työntää paikalleen.

Nyt

konepistooli toimii!

Rohkeana taistel ijana tunnettu

alikersantti alkaa nyt tarkoilla
sarjoilla tulittaa vihollista. Vihollinen vetäytyy hinaten haavoittuneitaan mukanaan. Sen
yritys siepata vanki epäonnis-

mia. He pysiihryvät miinakenftien woksi 300 metrin

päiihän tukikohdan asemista.
Kaikilta ovat jo tässä vaiheessa saappaat, asetakit, lakit ja
reput jääneet matkalle, osa on

tuu.

Kahakan jälkeen todetaan,
että nuori partiokoira ei ollut

alusvaatteisillaan, osalla on

päiillään vain alushousut.
Aseet on kuitenkin kaikilla

tällä kertaa suoriutunut tehtävästään.

mukana.

Kestää varsin kauan ennen

ERIKOIS.
LAATUINEN
TEHTÄVÄ

kuin luutnantli Karvinen saa
rukikohdan päiillikön vääpeli
Soini Ossin vakuuttuneeksi
siitä, että kysymyksessä ovat

Maaliskuun 7. p:n:Å 1943 saa
2. lRaia JP6:n joukkueenjohtaja luutnantti Erkki Karvinen

omat miehet eikä ryssän keksimä uusi juoni.

Kauppa käy. Hilkka-lotan kanttiini on saapunul kenttävartioon

YHDYSPARTIO.
MIESTEN
VAARALLINEN
TBHTÄVÄ

kenttävartio Traktorista vasemmalla olevaan JR lo:n

tioon. Partion miehistön muodostavat Väisäsen lisäksi ali-

Iaan vihollisen selustaan vihollisen päähuoltotielle, ns.

kenttävartioon, ryssien väijytykseen. Yhdyspartio ei huomaa väijytystä ajoissa, sillä

kersantti Lauri Böös ja jääkä-

Lokakuun 15. päivänä 1942

mutkaisena kiemurtelevan
joen rantamaasto kasvaa ti-

Kotshkomantielle, ja suorittaa
tätä tietä koskevia mittauksia.
On selvitettävä tien leveys,
aurauspenkan korkeus, Iumen
ja jään vahvuus tien pinnassa
sekä miten syvälle tie on routinut.

vartta myöten

klo

14.30 kuullaan Ondajoen
varresta 3./Raja JP6:n lohkolta kenttävartio Saaren ja aliup-

seerivartio Karin viilistä pitkiä
konepistoolisarjoja ja muutamia kiväiirin laukauksia. Tukikohtien våiliselle, pitkin jo-

kivartta kulkevalle polulle on
kymmenkunta minuuttia ai-

kaisemmin liihtenyt alikersantti Eino Immonen suoritta-

maan

yhdyspartiotehtävää.

hiihtiimässä

heää vesakkoa. Syntyneessä
taistelussa haavoittuu jääkäri
Erkki Saali vaikeasti.
Oma partio joutui aluksi vetäytymään. Vanjat ottavat
Saalin aseen ja puukon ja yrir
tävät kuulustella haavoittunutta.

Karista

naapurikenttävar-

rit Eelis Turunen ja

Viljo

Honkanen. Partion kulkua
varmistaa lisäksi partiokoira
ohjaajineen.

Partio eteni varovasti pysähdellen ja kuunnellen. Koira kulkee vähän matkaa partion edellä. N. 30 minuutin
kuluttua on partio perillä kohdassa, jossa on määrä kohdata

naapurivartiosta vastaan tule-

tehtäväkseen edetä joukkueel-

Luutnanfti Karvinen lähtee
miehineen n. 35 km päässä
olevalle mittauspaikalle 7.3.

klo 18.15 ja palaa mitat mukanaan 8.3. klo I9.fi). Mittatie-

va yhdyspartio. Koira ei il-

dot lähetetään poikkileikkaus-

piirroksena divisioonan esi-

semmalla olevasta tukikoh-

mitään
merkkiä. Alikersantti Väisä-

dasta JR 10:n yhdyspartio, jo-

nen huokaisee: taas on yksi

Myöhemmin kuullaan, että

Tiillöin ehtii paikalle

va-

moita vihollisesta

kuntaan.

199

tämän harvinaislaatuisen retken tiedot tarvittiin harkittaessa, miten vihollisen puolella
oleva tie kestäisi raskaan kaluston alla, jos divisioona sai-

duiksi. Hiihtävän vihollisjoukon jälkeen jäi kourumainen
ura, jossa Iadut eivät olleet
selvästi erillään. Sommanjäljet olivat Iisäksi paljon ti-

si käskyn ryhtyä jälleen etenemään. Vihollisen puolella oleva tie, jota oli liikennöity suhteellisen kevyesti, käyttäytyisi
kelirikon suhteen toisella tavalla kuin omalla puolellamme oleva tien osa, jota liiken-

heämmässä kuin suomalaisten
hiihtiimällä ladulla.
Edellisen yönsä oli partioosasto Penttilä viettänyt varmistettuna nuotiotulilla noin
l0 km tavoitteestaan Koivuniemen kylästä länteen. Aa-

nöitiin raskaammin.

muhämärissä oli rulilta lähder-

Huhut kiersivät uudesta ta-

ty Iiikkeelle.

syvällä lumessa. Miehiä ei ole
helppo huomata.
Jokaisen miehen silmät katsovat nyt rävähtiimättä kahden
puun väliseen aukkoon, josta
vihollisen Iatu tulee jokiaukealle. On hiiskumaton äänettömyys.
Vähitellen alkaa kuulua
ensin kauempaa sitten yhä Iähempää
suksisl laahaavaa
ääntä pakkaslumessa.
Lopulta

vilahtaa puiden takana valkoista ja kohta ilmestyvät jokiaukean reunaan lumipukui-

voitteesta, joksi arveltiin suurten soiden takana Vienanlahden rannalla olevaa Sorokkaa.
Sinne ei kuitenkaan koskaan
lähdetty.

Sää oli kuulakas ja kirkas,
pakkasta parisenkymmentä

VÄIJYTYS
KOIVUJOEN
VARRESSA

va latu.

ja pitämään neuvottelua.

Penttilä hiihtää tunnustelijoiden luo eteen ja tutkii rauhalliseen tapaansa latua. Ky-

Jokiuoman toiselta puolen
seuraa viisikymmentäneljä silmäparia lumikuopista tilan-

symyksessä on vihollisen varmistuspartioiden säännöllisesti hiihtämä latu. Sille on osut-

teen kehitystä. Tulikuri on

Maaliskuun 9. päivänä

hiihti l4.Divisioonan

1943

kauko-

partio-osastosta muodostettu
54 miehen vahvuinen partio
vihollisen selustassa Rukajärven suunnan ja Uhtuan suunnan välisessä erämaassa kohti
itää. Partio oli Iähtenyt kaksi

vuorokautta aikaisemmin di-

visioonan

komentopaikalta
tehtävänä edetä vihollisen var-

mistuslinjojen lävitse, tiedustella vihollisen hallussa oleva
Koivuniemen kylä Tunkuanjärven rannalla, hyökätä kylään ja ottaa vankeja. Divisioonan johto pyrki erilyisesti
pitämään silmällä tätä Tunkuan maastoa siksi, että sinne
johti idästä Lehdon ja Sorokan

suunnista

Kello 8.30 pysähtyvät osas-

ton kärkenä hiihtävät tunnustelijat. Edessä on jälleen vah-

miestä. Näin syntynyt kärkiryhmä ryhtyy tutkimaan latua

tu juuri Koivujoen rannassa.
Joen rantaniityt Iähtevät au-

keamaan noin 50-100 metrin
levyisenä vasemmalle. ViholIisen latu jatkuu pitkin jokiuoman reunaa.
Penttilä on jutrri antarnassa
käskyä ladun ylittämisestä,
kun kärkiryhmän miehet antavat kuiskaten hälytyksen: oi-

kealta vihollisen ladun suunnasta kuuluu hiihtävän joukon
ääniä.

Penttilän käskyt tulevat nyt

tulevalle päähuoltotielle suurinkin vihollisvoimin olivat

Ielle

Kaukopartio-osastoa johti

mieleenkään ampua laukausta, vaikka vihollisia on ryhmä
vain 50 metrin päässä. Odotetaan luutnantti Penttilän tulikäskyä.

Nyt on metsän reunaan pysähtyneiden vihollisten ryhmässä jo myöskin heidän johtajansa.
Mikä tulee olemaan hänen
jatkaako omaa
päätöksensä

latua vaiko -kääntyä vieraalle
Iadulle? Lopulta asia selviää:
tuaan.

PIKATILANNE
nopeasti: suoraan poikki Iadun ja sitten vasemmalle asemiin jokiuoman toiselle puo-

kokenut sissi ja rajamies, luutnantti Eino Penttilii, myöhem-

kaukopartiomiesten joukossa
ehdoton. Kenellekään ei tule

vihollisosasto jatkaa omaa la-

käytlökelpoinen
tieyhteys. Yllätykset divisioonan selust:ran ja sen Repolasta

täältä käsin mahdollisia.

set tunnustelijat.

Huomatessaan vieraan ladun he pysähtyvät. Takaa tulee pari muuta

astetta.

!

Kokeneet partiomiehet Iiikkuvat ripeästi ja äänettömästi.
Parissa hetkessä on koko osasto väijytysasemissa kaivautuneena lumeen pitkin jokiaukean vartta.

Ensimmäiset miehet lähtevät liikkeelle ja metsän sisältä

Bukajärven suunnan Mannerheimristin ritarit vänrikki Toivo Korhonen
(vas.) ja luutnanfti Eino Penttilä
miettivät uusia kikkoja vihollisen
pään menoksi

tävät nyt kuolemaansa kohti.

Luutnantti Penttilä odottaa
kuitenkin kylmäverisesti yhä.

Miesten mielestä piinaavan
kauan.

Vihollisosaston latu johtaa
uudelleen metsän sisään oikealla. Penttilä tietää, että hänellä on aikaa niin kauan kunnes vihollisosaston kdrki alkaa
tavoittaa metsänreunan. Hän
seuraa samalla vihollisosaston

jälkipään valumista

metsästä

jokiaukealle. Kuinka suuri on
joukko, joka sieltä on tulossa?
Hän laskee nopeasti: näkyvissä on jo yli kaksikymmentä.
Ensimmäisenä hiihtävä mies

on

saavuttamassa metsänreu-

nan.

VIHOLLISEN
TUHO

alkaa purkautua heitä lisää.
Hiihtävät pystyssä pitkin jo-

Nyt on aika!

kiuoman vastakkaista reunaa
kaukopartiomiesten asemien
editse askeltaen venäläisten

see ahdistavan odotuksen:

tapaan lyhyellä hiihtoaskeleel-

laukausten rätinään, joka armottomana pauhuna leikkaa

la, tuputtavat sauvoillaan käsivarret suorina. Aseet ovat
kaikilla edessä poikittain rinnan yli. Vihollisosasto on taisteluvalmiina. Kukaan ei kui-

Terävä tulikomento laukai-

Tulta!

-Viimeinen tavu

hukkuu jo

erämaan äänettömy)'den.

Se

on monissa

taistelutilanteissa
karaistuneiden partiomiesten

min Mannerheim-ristin ritari.
Joukkueenjohtajina osastossa
olivat luutnantit Tauno Lukkari ja Pentti Perttuli.
Edellisenä päivänä partio-

miesten asemien editse joen
vastakkaisella töyräällä noin

tenkaan vilkaise sivulle.

Kaukopartio-osaston mie-

Tulitusta kestää vain vajaan

40--50 metrin

het alkavat nyt valita maalia

minuutin. Sitten kuuluu Pent-

osasto

ta.

aseensa tähtäimeen. He odot-

tilän huuto:

oli jo ylittänyt kolme
vahvaa rinnakkaista 300--400

miehen hiihtämää latua, jotka
'li helppo tuntea vihollisen la-

Vihollisen latu

kulkee

päässä asemis-

Joillakin miehillä on vain
pienet varvut edessään. Lumihuppuiset päät ovat kuitenkin

tavat tulikäskyä. He tietävät
sen tulevan millä sekunnilla
tahansa. Vihollissotilaat hiih-

tehokasta

ja

nopeata toimin-

taa.

Tuli

seis!

-Osa miehistä jää

edelleen

asemiin, osa hiihtää taistelu-

pareina nopeasti vihollisten
luo. Toinen varmistaa, toinen
tarkastaa kuka on kaatunut ku-

ka hengissä. Penttilä ja joukkueenjohtajat ovat taistelulähetteineen mukana lässä puuhassa. Penttilä on sitä ennen

antanut käskyn varmistuksen

asettamisesta vihollisladun
kumpaankin suuntaan.
Vihollissotilaista on osa ihmeen kaupalla pelastunut heittäytymällä nopeasti maahan ja

kaivautumalla lumeen. Pari
eloon jääneistä yrinää urheasti
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nyt paluumatkalle. Matkaa ei

vihollisen ladulle

kuitenkaan tehty suoraan vaan
itään kaartaen Kompakkajärven kautta, jossa tutkittiin jär-

nuuttia ennen vihollisosastoa.
Vähäisellä viivästymisellä
ja huonommalla onnella osat

vastakkaisella rannalla

olisivat saattaneet muodostua

ven

oleva Kompakan kylä. Kylässä kävi luutnantti Penttilä itse
kahden miehen kanssa hiihtäen rohkeasti yli järven keskellä päivää. Kylässä ei kuitenkaan sillä kertaa ollut asutusta eikä vihollismiehitystä.
Paluumatkalla tutkittiin tämän jälkeen vielä Kompakkajärven ja Hisjärvcn välinen

päinvastaisiksi

mi-

.

VANJAT
MENETTIVÄT
KEITTONSA
Kesäkuun 19. päivänä 1943
klo 2l.OO lähtee divisioonan
kaukopartio-osaston partionjohtaja vänrikki Toivo Korhone

n 2. lRaja JP6: n kenttävartio

Rähinästä mukanaan l9 mies-

tä sekä 2 radiomiestä radioineen. Partion tehtävänä on
edetä n. 45 km:n päähän vihollisen selustaan päähuoltotielle, suorittaa siellä liikennelaskentaa kahden vuorokauden ajan ja pyrkiä senjälkeen
saamaan vanki. Partion tulee
tällä kertaa pysytellä salassa.
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Yöllä 20. 6. klo 3.0O saa-

§'

*

"I

r'

1

tionjohtaja jakaa nyt partionsa
kolmeen osapartioon tehtävän
suorittamista varten. Osapartiot suorittavat kukin vuorol-

i1

i

I

I

&

vuttaa partio yhtämittaa kuljettuaan tavoitteensa vihollisen huoltotien varressa. Par-

laan liikennelaskentaa pääosan partio-osastosta Ievätessä

';§r
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10.3.43 käyty Koivujoen taistelu on juuri päättynyt. Eloon iääneet vihol-

liset on nostettu ylös lumikuopistaan. Kuvassa luutnantti Eino Penttilä ja
venäläinen vanki

kääntää asettaan kohti lähesty-

noin 4 km levyinen kannas,

viä kaukopartiomiehiä. Heidät

jonka vihollinen oli varustanut
miinoitetulla murroksella. Paluumatkan takaisin divisioo-

on ammuttava. Vihollisosaston alkupäässä laukeaa käsikranaatti. Osastoa johtanut
nuori aliluutnantti on räjäyttä-

nyt

itsensä.

Vihollisosaston vahvuus oli
24 miestä. Heistä kaatui tais-

telussa

I

7, vangiksi otettiin

seitsemän. Saaliiksi saatiin pi-

kakivääreitä, konepistooleita

ja

puoliautomaattikivääreitä

pitkospuupolkua
komppanian komentopaikalta Ontaiokivarressa olevaan kenttävartioon talvella 1943

kulkee laskenta-aikana autoja
kaikkiaan yhdeksäntoista, lisäksi hevosajoneuvoja ja kiväärimiehiä yksitellen ja ryhmissä.
Vanginsieppauskohteeks i

valitsee partionjohtaja yksi-

Koivujoen taistelussa saadut vangit toi erämaasta ali-

näisen ajomiehen, joka iltahämärässä ajoneuvollaan hitaasti

kersantti Martti Laitisen

ajaa tietä pitkin.

1oh-

tama ryhmä käyttäen suorinta
reittiä.
Osasto Penttilän suorittama

retki

oli yksi

Ajomies napataan. Ajoneu-

vo osoittautuu kenttäkeittiöksi, jonka partiomiehet työntä-

l4.Divisioonan

vät viereiseen jokeen lyötyään

Koska oli oletettava, että
taistelun ääni oli hälyttänyt

siihen ensin kirveellä reiät.
Kenttäkeittiössä valmiina ol-

Koivuniemen kylässä olevan

mastellaan

merkillistä sattumaa: osuttiin
pitkän hiihtomatkan jälkeen

luu jokeen. Hevonen sidotaan
puuhun tien varteen.
Takaisin Rähinään partio

IOO km laajuisessa erämaassa

saapuu

Tähti-pistooli.

kentamassa

partio-osasto
kahdessa vuorokaudessa.

van Onihmajoen varteen. Liikenne tiellä on vilkasta. tiellä

kaukopartio-osaston suorittamista monista retkistä. Mukana olleiden kesken kummasja kumteltiin jälkeenpäin

sekä vihollisosaston johtajan
Vääpeli Janne Luusuan johtama
3./Raia JP6:n sulutusioukkue ra-

naan suoritti

tukikohdassa, joka perustetaan tien eteläpuolella kulke-

vihollisen ja koska

osasto

Penttilän tärkein rehrävä oli

vankien saanti. käännyttiin

yhä vieläkin

lut

läheisen leirialueen mie-

histölle tarkoitettu keitto va-

23.6. klo

19.0O.
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Koivujoen laistelussa 10.3. 1943 saatuja vankeja matkalla länteen

Viiisiisen kertoman mukaan
partio löysi lentäjän ruumiin
jäännökset putoamispaikalta

LENTAJA
NOI.IDETAAN

VAINAJANA
ERIiMAASTA
Heinäkuun 4.-1 .

päivinä

1943 suorittaa Raja JP6:n jää-

kärijoukkue johtajanaan vääpeli Su/o Varis pitkän partio-

retken vihollisen

selustaan.

Partio havaitsee vihollisen tu-

kikohdan Kuutsjärven pohjoispuoleisessa maastossa pienen Vag-lammen rannalla.
Nähdään. että rukikohtaan
kuuluu

yli l0

korsua ja yksi

maanpäällinen rakennus. Par-

tio tähystää ja seuraa vihollisen puuhia lammen toiselta
rannalta useiden tuntien ajan.
Kaksi miestä on veneellä lam-

mella kalastelemassa.
6.7. partio siirtyy väijytyk-

seen vihollisen huoltotielle
Kuutsjävi-Onihma välillä.
Väijytys kestää klo 4:stä klo
l2;een. Tiellä ei kuitenkaan
ole liikennettä.
Paluumatkalla partio etsii
lähtiessä saamansa tehtävän
mukaan puolitoista vuotta aikaisemmin maahan syöksyneen suomalaisen lentäjän koneen putoamispaikan. Paikka
sijaitsee erämaassa n. 8 km
Kalivolahden pohjukasta pohjoiseen. Kone on pudonnut
vankkaan metsään ja pirstoutunut pudotessaan täysin. Retkellä mukana olleiden kersantti ,Erkki Tikkasen ja taiste-

lulähetti, alikersantti Toivo
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moottorin vierestä.
Ruumiista on enää jäljellä
vain luut. Ne pakataan jääkiiri

Oman kodin ikkunan alla

Ritari-

Karjalaisen reppuun, josta hänen tavaransa sitä ennen siirretään tovereiden reppuihin.

Partion palattua takaisin ilmoittaa pataljoonan pastori
löydöstä vainajan omaisille.
Lentäjä haudataan myöhem-

min Helsingin

sankarihau-

taan. Lentäjän leski lähetti

vääpeli Varikselle ja partion
miehille kauniin kiitoksen

buakkotaiual

omaisten puolesta.

Heinäkuun 25. päivänä on
vääpeli Varis miehineen liikkeellä uudelleen. Partio etenee vihollisen selustaan Kots-

koma-Kuutsjärvi

rautatien
varteen, kuulee aamulla klo 6 aikaan tukikohdasta aamuherä-

vieressä kulkevan

tien

tystä tarkoittavan sireenin äänen ja odottelee väijyksissä
tukikohtaan johtavan tien varressa.

Klo 7. I 5 astelee tietä pitkin
kaksi miestä viikatteet olalla.
Molemmat ovat aseistettuja.
Toinen antautuu vangiksi vastaanpanematta. toinen vangi-

taan kovan vastarinnan jälkeen. Partio palaa omalle puolelleen seuraavana päivänä
vangit mukanaan.

JATKUU SEUR. NO:SSA

ERKK! HOLKERI

Tarmokas nuori
kersantti rakensi
viimeisind rauhan
vuosina perheelleen
oman talon
Kiviniemeen
joukko-osastonsa
äärelle. Kahdesti
sieltä oli lähdettävä,
toisella kerralla
Iopullisesti. Vaikea
evakkotaival jäi
iäksi soturin
vaimon mieleen.

yrs-lw

ja vanhuksia, mutta
jo 16.6. kaikkia kos-

Iupalkinnoista, hän kuljetti
polkupyörän takatelineeseen
sijoittamassaan vähäisessä

mendantti

Kivinicmen asukkaat siir-

matkalaukussa. Joukko pääsi
lähtemään Kiviniemestä I 6.6.
illalla ja noin l5 km:n maastomarssin taivallettuaan
tiet
tarvittiin sotaväen käyttöön
saapui Räisälään seuraavana

män vuoksi hän soitti Räisälään luutnantti Välimäelle ja
pyysi häntä ilmoittamaan tapahtumasta Mairelle, mikäli

aamuna.

sensa. mutta ei sanonut tietä-

Koko matkan ajan Mairea
kiusasi perheen toisen kotieläimen, sian, kohtalo. Eläin-

vänsä. minkälaatuisesta haa-

Iapsia
muuttui

i4§

kevaksi.
+

is_$

tyivät ensin Sakkolan asemalle. jossa heidät kuormattiin junaan. Koko ajan oli ilmassa

$§'§.

t

viholliskoneita, jotka tavan takaa pommittivat aseman seutua. Matkalaiset joutuivat
useita kertoja juoksemaan lä-

heisiin metsiin ja ojiin suojaan.

Maire Honkaniemi, joka jo

ennen talvisotaa oli saanut
monipuolisen lottakoulutuksen

ja osallistunut

koulutuk-

sensa mukaisiin palvelutehtäviin, ei nytkään halunnut lähtr'ii r'vak kot icl lc' r-nsimmiiistcn

TÄMÄN TARINAN päähenkiliit Toiyo Nikolai Honkanierzi ja hänen vaimonsa Maire
os. Kekkonen. solmivat avio-

oli jäänyt karsinaansa
Tikansaareen. Kun Maire Räisälässä sai kuulla. että läheiparka

sellä kansakoululla sijaitsi sotaväen jonkin johtoportaan taloustoimisto, hän meni sinne
kcrtoma:rn huolistaan tarjoten

m
Honkaniemen perhe juhlakuvassa: Maire, os. Kekkonen, Jussi ia
Mannerheim-ristin ritari Toivo Nikolai

mukana, vaan jäi mieluummin

samalla sikaansa sotaväen

rikomppaniassa Immolassa.

auttamaan viranomaisia ja

Hyökkäysvaiheen jälkeen
syksyllä 194 I Honkaniemet.
joiden perheeseen nyt kuului

lChri

käyttöön. Toimistossa hän tapasi tutun upseerin, luutnantti
Viilimiien, joka lupasikin hoitaa asian. Ja
kuten paljon
myöhemmin ilmeni
asia tu- Honlikin hyvin hoidetuksi:

v:rl kotinsa takaisin Kivinie-

jöitä kylän evakuoimises-

sa. Poikansa hän kuitenkin Iähetti sukulaistensa mukana
er akkotaipaleelle jo ensimmäisessä kuljetuksessa.

16.6. ruli siis käsky koko
kylän Iopullisesta tyhjentämisestä. K1lään vielä jäänyt vä-

naistuholta.

ki, joka koostui pääosin eläinten hoitoon tarvittavista henkilöistä. alkoi koota karjaa.

VIIMEINEN LÄHTö

Kaikkiaan sitä kertyi noin 50
päätä. joita sitten yksi mies
hevosineen ja kuusi naista kä-

Uudelle evakkotaipaleelle lähtcmisen uhka koettiin Kiviniemcssä jiilleen kesällä 1944kesiikuun 9. päivästä lähtien,

jolloin vihollinen aloitti kuu-

Irrisan

suurhyökkäyksensä

Vrrlkeusaaressa. Kiviniemen

lsukkaille lähtiikäsky tuli
13. 6 Aluksi se tarkoitti vain

haavoittuminen saattoi

tässä

olla jopa myönteinen tapahtuma: mies pääsi
vaiheessa

hetkeksi pois tuon lakkaamatta myllertävän tulijyrän alta.

Tällaisessa valossa myös
Maire kertoi uutisen matkakumppaneilleen. Asiat olivat
perheen osalta kutakuinkin
järjestyksessä: lapsi oli tur-

talo vihollisen porunisateessa

.rjun
hän palveli 6.Prikaatin Jääkä-

meen, jossa heidän talonsa
tosin pahoja vaurioita kärsi,neenä
oli säilynyt koko-

kysymys.

luutnantti Välimäki ei ehkä ollutkaan kertonut hänelle kaikkea. Ehkäpä Toivo ei ollutkaan haavoittunut lievästi,
vaan kukaties hyvinkin vaikeasti. Myös Jussi-pojan koh-

YH:n aikana s1'ksyllii l9-i9

myös talvisodan aikana syntl'nyt esikoispoika Jrrssi, muutti-

oli

Karjapaimenet laumoineen

ntt.

Rajakomppanias:a r Ientr en

voittumisesta

Hän esitti asian niin, että lievä

vaelsivat verkkaisesti, sillä
teitä ei Räisälästä eteenpäinkään yleensä voitu käyttää.
Siinä hiljaa taivallettaessa
oli paljon aikaa ajatella. Mairea alkoi vaivata tunne, että

Jääkäripataljoona

vänrikiksi. Välirluhan

Välimäki kertoi nyt uuti-

lisen jaloista.

4:ssä. Toivo palveli kersantti-

6.

sattuisi hänet näkemään.

vassa sukulaisten luona, avio-

talon Sakkolan Tikansaareen.
joka sijaitsi Kiviniemen kasarmien luntumassa. Siellä. sil-

Maire joutui evakkotielle.
Toivo palvr-li talvisodassa
Kannaksella taistelleessa

vannut sieltä enää ketään. Tä-

mies kotirintamalla sairaalassa ja hän itsekin todennäköisesti selviytymässä pois vihol-

liiton I937 ja rakensivat oman

loisessa

oli käynyt Honkaniemen kotona, mutta ei ta-

kaniemille

tuli jopa

maksu-

suoritus siasta sodan päätytryä.

askarrutti mieltä.

Joukko taivalsi vajaan vii-

kon Räisälästä

Ruokolahden

ja Puumalan maisemille. Mairelle alkoi vähitellen selvitä,
että hän oli valinnut tehtävänsä ja paikkansa väärin
eikö

lapsen ja aviomiehen- kohtaloiden selvittäminen ollut hänelle tässä vaiheessa paljon
tärkeämpää kuin muutaman

lehmän paimentaminen?! Vä-

\rIESTI
RINTAMALTA

hin erin kypsyi näin

päätös

erota joukosta ja Iähteä omille

Mutta sikakauppa ei näiden
kahden tuttavan tavatessa ol-

teilleen.
Maire sai tietää, että muuta-

sittänyt saattoryhmä alkoi joh-

lut ainoa keskustelun

aihe:

man kymmenen kilometrin

datella kohti Räisälää. Tähän
joukkoon kuului myös Maire
Honkaniemi, jolla itselläänkin
oli yksi lehmä paimennettavien joukossa. Muuta omai-

Valkjärven sairaalasta oli soi-

päästä, ilmeisesti Puumalasta,
lähtisi seuraavana päivänä
kello l4 laiva Savonlinnaan.
ja
Hän päätti pyrkiä siihen

suuttaan, joka koostui pääosin

Toivon arvokkaimmista urhei-

tettu Kiviniemen komendantille, että Toivo Honkaniemi,
joka tuolloin palveli KeskiKannaksella koko jatkosodan
ajan taistelleessa JR 6:ssa, oli
haavoittunut. Kiviniemen ko-

onnistuikin. Jo ennen puoltayötä hän

oli laivassa, jonka

kannelle nukahti väsyneenä.
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Seuraavana päivänä laiva lähti

Mairen olisi kai pitänyt läh-

aikataulun mukaisesti kohti

teä kyselemään häntä Äänekoskelta, jonne Sakkolan väki

Savonlinnaa.

oli

TOPI LöYTYY
Laiva saapui Savonlinnaan
seuraavana aamuna. Juna
pohjoiseen lähtisi vasta kello

16. Koska Mairelle jäi näin

Maire

paljon odotusaikaa, hän päätti
käyttää sen tutkimalla olisiko
Toivo mahdollisesti evakuoitu
Savonlinnan sairaalaan.
Kyseltyään neuvoja paikal-

lisilta asukkailta hänet neuvottiin aluksi erääseen hotelliin,

evakuoitu. Mutta hän ei

halunnut tässä vaiheessa poistua miehensä Iähettyviltä,
koska tämän terveydentila, joka oli alunperinkin ollut paljon, paljon kriittisempi kuin

oli

olettanut, huononi

jatkuvasti.
Muutaman päivän kuluttua

matkustaminen kävikin tarpeettomaksi: Maire sai vastauksen Äänekoskelle osoittamiinsa tiedusteluihin. Jussi oli
siellä Mairen sukulaisten hoi-

Kiviniemen kasarmialue 193O-luvulla

Jääkäripatalioona 4:n uimaranta Kiviniemessä Vuoksen varrella

joka oli muutettu sairaalaosastoksi. Siellä olevat potilaat

olivat kuitenkin kaikki Räisälästä evakuoituja siviilihenkilöitä. Räisäläläisten evakkojuna oli nimittäin joutunut ankaran ilmapommituksen kohteeksi, jolloin kymmeniä ihmisiä oli kuollut ja haavoittunut.
Sairaalassa Mairelle kerrot-

tiin, että lyseolla oli potilaina
sotilaita. Maire meni siis sinne ja Topin nimi löytyikin
pian potilasluettelosta.
Sydän pamppaillen Maire

astui sisään potilashuoneen
ovesta. Aviomiehen ensimmäinen kommentti

oli

varsin

yllättävä:

Oletpa sinä likainen ja

resuinen!
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Ja heti perään tuli tiukka
tiedustelu:

Missä Jussi on?

-Eipä Mairella ollut evakkotaipaleensa aikana todellakaan

ollut mahdollisuuksia kiinnittää huomiota ulkonäköönsä!
Ja vaatteetkin olivat tietenkin
karjan parissa pahoin nuhraantuneet. Eipä hän näinollen
tainnut olla kaksinen katseltava.

Mutta eipä ollut vallan komea Toivokaan! Mairen ensimmäinen huomio oli, että
hän oli tavattoman kalpea. Ei
hänen tilansa kuitenkaan aivan huono voinut olla, koska
hän jaksoi tehdä noin kriittisiä

KOMENTAJAN KOTI
TURVAPAIKKANA
JR 6:n komentajalla eversti
Reino Kalervo Inkisellii oli

tällöin koti

Savonlinnassa.

Kun rouva Inkinen sai kuulla
Mairen olevan kaupungissa,
otti hän tähän yhteyden ja tarjosi kotinsa käyettäväksi. Tästä ystävällisestä kodista tulikin sitten Mairelle turvapaikka useiden viikkojen ajaksi.
Jussi-pojan epäselvä kohta-

lo oli jatkuvasti kipeä kysymys molemmille aviopuoli-

havaintoja vaimonsa ulko-

soille. Se oli myös jokakertainen keskustelunaihe heidän
tavatessaan. Asia olisi pitänyt
saada kiireellisesti selvitetyk-

näöstä. arveli vaimo.

si.

Mutta miten?

vissa terveenä ja kaikin puolin
kunnossa. Tiimä tieto antoi

mielenrauhan myös isä Topiakselle.

MURHEITA RIITTÄÄ
Pian edelläkerrotun jälkeen

Maire sai tiedon, että hänen
jo toinen tässä soveljensä

-oli kaatunut. Tämän
vuoksi-hänen olisi pitänyt lähteä omaistensa luokse Äänekoskelle. Lähtöpäätöstä hän ei

dassa

kuitenkaan tehnyt ennenkuin

oli neuvotellut

asiasta Toivoa
hoitaneen lääkärin kanssa. Tä-

oli sitä mieltä, että Toivo
kiitos hänen luontaisesti
-hyvän fysiikkansa
tulisi
mä

kyllä selviytymään,-

vaikka

keuhkoissa oleva sirpale ja
alaruumiin osittainen halvau-

tuminen pitivätkin tilanteen
jatkuvasti kriittisenä. Neuvo"llo pintaan vaik syän märkänis!"
Evakkoperhe matkalla kohti tunte-

malonla tulevaisuutta

pansa mukaan istui Toivon
vuoteen vierellä, tuli Honkaniemen perheen elämään yllättävää Iisäväriä: radiosta, joka sotasairaaloissa yleensä oli
aina auki, kuultiin uutinen, et-

tä luutnantti Toivo Nikolai
Honkaniemi oli nimitetty

Mannerheim-ristin ritariksi !
Kun hoitajattaret vielä varmistuivat siitä. että heidän potilaastaan todella oli kysymys,

alkoi niin Toivolle kuin Mairellekin sadella onnitteluja ja

kukkia. Seuraavana

päivänä

myös Kiviniemen entinen so-

tilassoittokunta, joka tällöin

oli

Savonlinnassa, saapui soi-

tollaan juhlistamaan tapausta.
Pistäytyessään Äänekoskel-

Ia oli Maire ollut kaukonäköinen ja hoidellut myös perheen
tulevaisuuden kannalta tärkeitä asuntoasioita
eihän hän

ikuisesti voinut-asua eversti

Inkisen kodissa. vaikka tunsi-

kin rouva Inkisen huolehtivan
hänestä ja Jussista kuin omista
perheenjäsenistään.

Maire onnistui

Raian kansan ristintietä

teltuaan asiasta vielä Toivon
kanssa teki Maire Iopulta päätöksen lähteä Äänekoskelle.
Mairen poissaollessa tapahtui Toivon paranemiskehityksessä lopullinen käänne parempaan suuntaan. Myös se

seikka, että Maire tullessaan

toi myös Jussin Savonlinnaan,
nopeutti osaltaan tätä kehitys-

kopuolelle. Kun hän sitten
meni sisään. näki hän pojan

saamaan

asunnon eräältä kansakoululta, jossa opettaja jakoi kotinsa
hänen kanssaan. Lopuksi Topikin sai siirron Äänekoskelle

tä.

istuvan jo vuoteessa isän vat-

Viedessään ensi kerran pojan sairaalaan Maire halusi yl-

san päåillä.

koskelta vielä Honkaniemen

YLLÄTYS

perheen lehmäkin! Tosin sen
sorkat olivat pitkien marssien
aikana niin pahoin kuluneet,
että eläin oli lopetettava.

lättää isän. Hän laski pojan
edellään potilashuoneeseen ja
jäi itse vielä hetkeksi oven ul-

20.7. illalla, jolloin Maire

ta-

sairaalaan. Löytyipä Ääne-
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UUSI KOTI
Eniiden välivaiheiden jälkeen
sai tervehtl,nyt Topi maalis-

kuun lopulla vuonna 194-5
siirron Hämeen Ratstrrykmcnttiin Lahteen.

Seurattvitrr

vuoden alussa myös perheellc
I(iytyi asunto Lahden varus-

Kcltkclisin
Viipurin Linnqnsillcrn

kunnasta. Pian tämän jälkee'n
hc saivat omistukseensa siirtoväen asuttamisecn lurkrlitelun
asrrnlovil

jelystil:rn klupungirr

luitumiltrr ja rukcnsivat sinne
oman talon.

Vasta tässä vaiheessa per-

hcelle vakiintui tunne, eltii
monivaiheinen cvakkotaival
oli Iopullisesti päåittynyt.
Monet tämän taipaleen vartapahttrm:rt eiviit

t'clll koctut

koskaan häivy mielestii. Mai-

rcllc syviillisimmin

mui:tiin

jriiineet kokemukset olival
)

iilliset mctslimitrssit Kivinit'-

mcstä Rautjiirvelle. Koko
matka oli kuin yhtäjlksoista
puinajaistrnta. johon hän joutui jo Kiviniemessä vihollisen
srrorittacssir jatkuvia pommi-

tuksiaan ja Mairen juostessa
Jtrssi kuinaloss:ran suojnan
milloin minnckin. Yksittäisis-

lri tlrplrhtrrmistir palutr uscin
miclecn näkymä rickaleiksi
pommitetusta räisäliiläistcn
evakkojunasta Savonlinnan
ascmalla sekii erään vaunun
lattialla irrallaan lojuneesta
picncslri Iupsen kädestä.

Mutta mielecn on jäänyt
mliis paljon hyvää ju kaunista. Sr-rurella lämmiillä hän
muistelee sitä uhrivalmiutta ja
luuttlmisen halua, jota hän näki osoitettavan vaikeuksiin
j<.lutuneita kohtaan. Näin Sr-romL-n kansan siviiliväestökin
ascvoimien rinnalla <'»sallistui
t:ristcluun maamme vapauden

u

puolesta

}

)e".
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'
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VAINO VIRTA

Ilävitystyön toimeenpanosta vastuussa olevalla
-

pioneerilla on aina
mat murheet:

sa-

Saanko käskyn ajoissa?
Syttyvätkö panokset?
Pääsenkö itse pois?
Viipurin LinnansiIIaIIa
painoi
räjäytyksestä

vastuussa olevaa kersanttia 20. 6. 194 tehtävän tärkeyden vuoksi

tavallistakin suurempi
VASIUU.

KESALLA 1944 toimin 20.Prikaatin Pioneerikomppanian II
Joukkueen varajohtajanl.

Kesäkuun puolenvälin jälkeen
siirryimme Syväriltii Viipuriin.
Komppaniamme kuten koko prikaati oli kokoonpantu pääasiallisesti asemasotavaiheen aikana tulleista täydennysmiehistä, joukossa
aivan nuoria poikiakin. Harjaantuneita sotureita oli joukossa ehkä
kolmannes.
Matkallir junaammc pommitettiin neljä kertaa. Purkamisalueella
olivzrt maataistelukoneet vastassa
ruimien maisemia konekivääreillään ja pudotellen pieniä pommeja.

VASTUULLINEN
TEHTÄVÄ
Prikaati yritti parhaansa mukaan
kenttäl innoittaa keskeneräistä puo-

lustusasemaa. Pioneerit täydenteIivät sulutteita.
Ratkaisevana päivänä, kesä-

'Tän wråä vierr Loliin muiial'. ku'
silr ain haissc se cmakdr,..1,, ,
vakvu{li

Vat{+r nr

n

1n;75s633a4rrslå

kuun 20. vuonna 1944, sain kello

03.00 käskyn mennä eteen miinoittarnaan. Vihollinen lähestyi jo
kuitenkin kaupunkia ja pian tehtävä muuttui.
Taistelu alkoi.
Noin kello l4 sain komppanianpäälliköltäni käskyn ottaa mukaani
kaksi pätevää pioneeria ja lähteä
tärkeään erikoistehtävään, huolehtimaan valmiiksi panostetun LinL
I
I

nansillan räjäytyksestä. Valitsin
pari railakkaiksi tuntemaani miestä, muistaakseni Puolangan poikia, molemmat aivan nuoria.
Lähetti ohjasi meidät sillalle.
Siellä oli vastassa luutnantti, joka
kertoi, että silta on räjäytysvalmis.
Samalla hän mainitsi. että tehtii-

pään räjäytys oli järjestetty tapahtuvaksi kääntösillan konehuonees-

ta. Siellä oli työpöydällä viilapenkkien välissä runsain mitoin
avattuja tulitikkulaatikoita ja vie-

vain odottaa.
Taistelun melu oli koko ajan
kasvanut ja siirtynyt lähemmäs.
Sillan yli virtasi jatkuvasti joukkoja
oli virrannut jo parin tunnin

rellä riippuivat ammattimiehen taidolla leikattujen tulilankojen päät.
Trotyylilaatikoita oli konehuoneen
nurkkakin täynnä.
Tämän homman otin itselleni.
Toisen pään sytytys oli määrä
suorittaa sähköllä ja varmentaa aikatulilangalla. Tähän työhön määräsin molemmat mukanani olevat
pioneerit.
Sillalla oli vielä kaksi tynnyriä,
joista toinen oli täynnä bensiiniä ja
toinen tervaa. Nämä oli määrä
kaataa sillalle heti sen jälkeen kun

Väkeä tuli sillan täydeltä. Miehet juoksivat ja hevoset laukkasivat, haavoittuneet yrittivät raahautua eteenpäin parhaansa mukaan.
Muutamat näyttivät itkevänkin hädissään, kaikilla oli tulenpalava
kiire. Juoksun jouduttamiseksi
miehet heittivät tavaroitaan ja
aseitaankin sillalta mereen.
Sitten tuli enää ryhmiä ja lopuksi vain yksittäisiä miehiä.
Vihollinenkin läheni.
Sen joukkoja
miehiä ja pans-

,

ajan.

-

--'i.
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Linna ja Linnansilta

vässä aikaisemmin toiminut vänrikki oli haavoittunut kranaatista
eikä voisi suorittaa räjäytystä.
Junnstteko varmasti alan?
tiukkasi
luutnantti.
Vastas,in. että jos parempi
asiantuntija löytyy. Iuovutan kyllä
ilomielin tehtävän hänelle.
Teitä on suositeltu pätevänä
miehenä, joten homma on teidän,
ratkaisi luutnantti asian.
Sillan kaupungin puoleisen

Linnansilta on avatlu laivaliikennetlä varlen

kaupungin puoleisen pään tulilangat paloivat.

valui pitkin Linnankatua meikäläisten
perässä.
sarivaunuja

Päästyään rannan tuntumaan van-

VIIME HETKELLÄ
Paikalle saapui nyt kapteeni, joka
ilmoitti, että räjäytyksen saa suorittaa vain hänen käskystään. Hänen paikkansa olisi sillan luoteispäässä, josta hän antaisi minulle
merkin heiluttamalla nenäliinaa.
Asiahan oli selvä. Sitten piti

jat tietenkin avasivat tulen
sillan teräskaiteet helisivät ja- kimmokkeet ulisivat korvissa. Myös
vanhaan linnaan iskeytyi kranaatteja, jotka eivät kuitenkaan tehneet
siihen juuri minkäänlaista jälkeä.
Kapteeni, jonka oli määrä antaa
merkki räjäytyksestä, oli käynyt
useita kertoja tarkastamassa, oliko
207

f,!^,

Lt,5l.

F

l,

Silta katkeaa

kaikki kunnossa. Vakuutin niin
olevan.

Olin tässä vaiheessa jo joutunut
ottamaan suojaa sillan penkereestä. Molemmilta puolilta ammuttiin.
Luulin jo kaikkien meikiiläisten
olevan yli, kun paikalle juoksi
kapteeni, joka syöksynsä lomassa
ampui taakseen parabellum-pistoolillaan. Joillakin oli vielä sisu
tallella!

LOPTJLTAKIN T<,,iSXY
Aloin jo olla huolissani
taakohan

mah-

merkinantajakapteeni

ol-

la vielä paikoillaan?
Onko minut unohdettu?
Miten pääsen pois yli sillan?
Aika kului eikä mitään tapahtunut.

Muutamat viholliset näyttivät
pistävän mahorkkasätkän palamaan, mutta ampuminenkin jatkui.
Verestävin silmin kurkistelin
sillan yli odottaen merkkiä.
Sitten
lopultakin: nendliina
heilahtaa- kaaressa sovitut kaksi
kertaa!
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Syöksyn konehuoneeseen ja sytytän nopeasti kaikki tulilangat paIamaan. Tarkistan, että jokainen
varmasti sihisee.
Sillalle ei vihollisen hilen woksi enää päässyt portaita, vaan oli
kiivettävä kaiteen yli. Tuo voimisteluliike sujui varsin nopeasti. Sitten vain siltaa pitkin salmen yli
sellaista vauhtia, etten ole niin kovaa kulkenut sitä ennen enkä sen
j?ilkeen!
Luotisuihkut seurasivat syöksyjäni.
Pääsin kuitenkin tynnyrien luo
ja §önsin ne kumoon
ensin
ja
sitten tervan. Molembensiinin
mista oli ainetta valunut sillalle jo
aikaisemminkin
ilmeisesti luo- puhkoneet asdit ja sirpaleet olivat
tiat.
Sitten sillan toisen pään suojaan!
Siellä olivat molemmat pioneeripojat jo valmiina
siihköjohtimet vain kiinni sytytyskojeeseen,

varalla olevat tulilangat valmiiksi
käsiin ja valmiina sytyttiimään panokset heti kaupungin puoleisen
pään lennettyä ilmaan.
Siellä panos jo paloi.

Minua kidutti pioneerin ainainen huoli: toimiikohan sytytys?
Kapteeni tuli luokseni. Odotimme muurin varjossa.

nÄ"rÄHrrt
Ei tapahdu mitään.
Sitten sillalle ajaa suurikokoinen vihollisen panssarivaunu. Se
tulee melkein kääntösillalle saakka, muffa pysähtyy sitten.
Tule
tule vielä vähän...
- päinvastoin ajaja saa
Ei tule
- ja vaunu peräytyy
pakin silmään

hitaasti sillalta. Olikohan alaia
niihnyt sytytyslankojen savun vaiko tervan ja bensiinin?
Samassa tömiihti.
koko
Rautaosa lensi ilmaan
- kaisalmi ryöppysi rautapalkkeja,
teen kappaleita, kiviä ja maata.
Si ten oli kaikki yhtenä tulimerenä.

.- Olisipas jysåihtänyt puoli minuuttia aikaisemmin, olisi saatu
Sotka! harmitteli kapteeni.
Vilkaisin vaistomaisesti kelloa:
se näytti olevan 16.49.
Tehtävä oli suoritettu. Uudet
kohtalot

odottivat.

!

Kenttäpa,aajoneuvon
pienoismalli
1600-luvulta

ILMAR! VEHONIEMI

350
ouottr sttten
JATKOA ED. NO:STA
Oikeudenkäyttöä 1633 ilmestyneen kuvateoksen mukaan

RAUHAN TIJLLEN
REMUTAAN
Ruotsin ja Puolan välillä solmittiin syksyllä 1629 välirauha. Rintamalta keskitettiin lisäjoukkoja Tarttoon, jossa oli
tarkoitus ryhtyä suurisuuntai-

siin linnoitustöihin.
Raudan ja erityisesti naulojen puute vaikeuttivat kuitenkin työtä. Ruutikellarina käy-

monien valitusten

johdosta

kuninkaan mädräyksestä siirrettiin Riian piispan ja Tarton

jo

alaisuuteen näyttävät valitukset pappien "hurjastelusta"

Tallinnasta Kirkkonummen

loppuneen.

minen pääsi kuitenkin vauh-

sijoitettu sotilassiirtoloihin
kuninkaan tarkoitushan oli,
että ne jäisivät sinne "lopullisesti ja ikuisiksi ajoiksi" vilje-

On

kiinnostavaa havaita,
että Puolan sodan loppuessa
29. I 1 . 1629 suomalaisten ryk-

menttien miehet lopettivat
taistelunsa jotakuinkin samoilla maisemilla missä Kuninkaallisen Preussin Jääkäipataljoona 27:n jääkdrit sotivat vajaat 30O vuotta myöhemmin: molempien joukkojen sotaraporteissa esiintyvät

neen erityistä huolta "sotilai-

den hurja eliimä", josta hän
kertoo kuninkaalle. Pahimpia
hurjastelijoita ja huonon esimerkin näyttäjiä olivat everstin mukaan
ihme kyllä!

suomalaiset -sotilaspapit, jotka

eivät lainkaan totelleet komentajan käskyjä vaan selittivät olevansa vain Turun piispan alaisia. Vasta kun heidät

joitakin

komppanioita marssi jäitse

tettyä piispan linnan tornia,

Eversti Creutzille näyttää
tänä rauhan syksynä tuotta-

la 1629-3O, jolloin

jen yleisen kotiuttamisen yhteydessä jätettiin hiimäläispataljoonat kotiuttamatta. Ne oli

tuomiorovastin käskyvallan

joka oli aikaisemmin piirityksessä vaurioitunut, saatiin kuitenkin jossain mädrin korjatuksi.

tiuft aminen Kuurinmaan rintamalta alkoi hiljalleen jo talvel-

sellaiset nimet kuin Aa-joki,
Misse, Eckau-Keckau, Mitau
ja Kokenhusen. Eroakin oli:

l6(X)-luvun

suomalaisten

musketit oli suunnattu länteen
kun taas l90oJuvun jääkiirien
konekiväärit osoittivat itään.

KOTIIN JA IruTEEN

Pikkalaan. Yleinen kotiuttatiin vasta kesällä. Tarkoitus ei
nytkään ollut päästää miehistöä kotitöihin
kuninkaalla

oli jdlleen kiire-saada rykmentit sotakelpoisiksi uutta sotaa
varten, joka oli jo käynnissä
Saksanmaalla. Olihan äve-

riäässä
evästä

Keski-Euroopassa

ja tavaraa aivan toisin

mitoin kuin köyhässä Baltiassa! Tässäkin sodassa suomalaiset kunnostautuivat muun
muassa hakkapeliittoina, joi-

den maine

tappelupukareina
elää vieläkin Euroopan kau-

pungeissa. Se on kuitenkin jo
toinen juttu.

SIIRTOKT]NNAT
.r,,irvÄr SITTENKIN

SOTAAN

EiliMlUiN

Suomalaisten joukkojen ko-

Suomalaisten joukko-osasto-

tässä vaiheessa kokonaan

lemään autiotaloja.
Ja niin siinä sitten kävi, että
sinne tosiaan jäätiin. Ne miehistä, jotka jo Suomesta lähdettäessä olivat olleet perheellisiä, saivat nyt kruunun kus-

tannuksella siirtää perheensä
ja irtaimen omaisuutensa lahden yli Viroon. Eräässä pai-

kallisen kenraalikuverpöörin
kirjeessä 1630-luvun puolivä-

lin tienoilta mainitaan, että
kaikki siirtoloissa asuvat sotilaat olivat tässä vaiheessa jo
yleensä perheellisiä ja sopeutuneet eliimään uudella maaperällä. Niihtävästi siis nuorina poikina rekryyeiksi lähteneet hiimäläissoturitkin olivat

jo vuosien mittaan

löytäneet

kukin oman "ilusan eesti-prei-

linsä"

-

kuten niin monet
209

Kaikella

onfusa

HEIKKI TIRKKONEN
5./JR 49:n päälliköltä

kapteeni

Lauri Jantuselta saamani tehtävän
mukaisesti olimme joukkueellani
miehittäneet Ohdantien vartta
Kaurantien molemmin puolin.
Tehtäväniimme oli ottaa selvää vihollisen vahvuudesta ja liikkumissuunnista sekä viivyttää sen etenemistä.

myöhempienkin vuosien suo-

vapaaehtoinen siirtolaisuus.

malaiset.

Mutta siirtoloita

syntyi

myös muualle. Liivinmaalla

oli niiden perustaminen alka-

SUOMALAISTIIVA
\rIRO

nut jo vuonna 1623 valtakunnankansleri Axel Oxenstiernan toimenpitein. Useita siirtoloita toimi mm. Riian kaupungin ympdristössä Wolmarin seuduilla ja Kokenhusenis-

kasvoi Ruotsin vallan aikana
nopeasti. Vuonna 1637 heitä
oli Virumaan läänissä jo207o
ja Pöltsamaalla Wräti 36qa

sa. Baltian asuttaminen suo-

vastaava

malaisilla siirtolaisilla sai lisä-

vauhtia, kun lohan Skytte

mädrättiin Viron kenraalikuvernööriksi.

Syytä olikin tehdä jotakin

näille sodan

autioittamille

Suomalaisten mädrä alueella

asukkaista. Harjumaalla oli

luku 12Vo jaLiivin-

maalla ZOVo. Yahva oli siis
suomalainen veri veljesmaiden kamaralla
eikä ihme.
- toimivan
sillä olihan alueella

suomalaisrykmenteistä kootun
kenttäarmeijan kokonaisvah-

ollut

alueille. Arvioitiin, että koko

vuuskin

oli 1620Juvun alussa
autioina 75 7o maatiloista.

keskimäärin 12.00O miestä.
Maatilatalouksista ei menneiltä vuosisadoilta juuri ole
käytettävissä luotettavia tilastoja. Jotakin kuitenkin kerto-

Virossa

Pöltsamaan piirikunnassa au-

tiotiloja oli peräti 9OVo. Liivinmaalla luku oli vähän pienempi, vain noin 657o. Tar-

ton piirikunnassa oli asuttuja
tiloja 622 ja autioita 1605.
Asukasluku oli Tarton hiip-

l6(X)luvulla

nee esimerkiksi se, että Liivinmaalla kotieläinten luvut
kaksinkertaistuivat 5O vuodessa, kun lähtövuotena pidetään

pakunnan 45 seurakunnassa
laskenut alle puolen. Koko

vuotta 1638.

Baltian
alueella eli vuoden 1630 vaiheilla vain l40.00O asukasta.
Olojen rauhoituttua asukasluku kasvoi vuosisadan loppuun

nykyisin suurta muotia. Olisi-

Ruotsiin liitetyllä

mennessä puoleen miljoonaan, mihin vaikutti huomattavasti Suomesta Baltiaan jat-

kunut osin pakollinen ja osin

2to

"Juurien" tutkiminen

on

pa mukava päästä tonkimaan
Viron ja Liivinmaan vanhoja
kirkonkirjoja tai muita papereita, mikäli sellaisia on säilynyt. Sieltä voisi vieläkin löytää sukulaistytön tai -pojan
sellaisen Hämeen valkotukkaisen...
n

Myös luutnantti Teuvo Hömölöinen joukkueineen oli ollut suorittamassa komppanianpäällikön
määräämää partiotehtävää. Palatessaan hän otti meihin yhteyden
Kaurantien maastossa.
Käsitykseni mukaan hän oli
työnsä tehnyt ja olisi
palata taemmas, komppanian komentopaikalle Hiiltåimölle. Mainitsimme tästä Hiimäläiselle
useampaan kertaan, mutta monet
yrityksemme eivät saaneet häntä
vakuuttuneeksi asiasta, vaan hän
jäi joukkueineen eteen.
Sitten tilanne muuttui äkkiä äärimmäisen vaikeaksi: niskaamme
rysähti vihollisen tykistön murskakeskitys.
Teuvo Hiimiiläisen ja tämän kirjoittajan välille oli monissa yhteisissä taistelutehtävissä syntynyt
kiinteä aseveljeys. Olimme keskustelleet siitäkin mahdollisuudesta, että meistä jompi kumpi jäisi
kaatuneena taistelukentälle, jolloin henkiin jääneen olisi huolehdittava ruumiin saamisesta kotiin.
Tykistökeskityksen jälkeen syntyneessä sekavassa tilanteessa jouduimme joukkueinemme erilleen.
Vasta komentopaikalla Hiiltiimöllä saimme selvyyttä toistemme
vaiheista sekä sen masentavan tiedon, että Teuvo Hämäläinen ei ollut palaavien mukana. Hänen kohtalokseen tuli Ohdan- ja Kauran-

',"d

JR 49:n miehiä
elokuussa 1944

teiden yhtymäkohdan seuduilla

Sota kulki jälleen

yli Karjalan
kannaksen kesällä
1944

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

tappava kranaatinsirpale.
Yksikön tilanne paheni heti tämän jiilkeen. Jouduimme saarroksiin ja meidän oli murtauduttava
taistellen omien yhteyteen. Vihollisen ylivoiman ja alati muuttuvan

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

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+

tilanteen vuoksi oli raskaalla mielellä todettava, että kaatuneiden
noutaminen ja pois kuljettaminen
oli mahdotonta.
Koko ajan mieltäni painoi tieto
siitä, että oli syntynyt juuri sellainen tilanne kuin keskustelussamme olimme aikanaan kaavailleet:
toinen kaatui ja toinen jäi ehjäksi.
Kuitenkaan en ollut kyennyt täyttiimään aseveljelle antamaani Iupausta, mikä on vielä sodan jälkeenkin vaivannut mieltäni.
Miksi hän jäi vielä tehtävänsä
suoritettuaan tarpeettomasti eteen
vaaran paikkaan? Mitkään ulkopuoliset seikat eivät häntä tiihän
pakottaneet. Hänen enteellistä
käyttäytymistään on mahdoton selittää. On vain tyydyttävä selitykseen, että kaikella qn ail€1sa
aseveljen kuolemallakin.
Juvan sankarihaudoilla kukkivat
kauniit begoniat. Kaurantien kumpareisessa metsämaastossa on valkolehdokkien aika. Teuvo Hiimäläisen muistokivessä on päivänpäivä, joka ei
mäiirä ll.6.M
minultakaan koskaan unohdu.
Kunnia hänelle kuten kaikkien
muidenkin JR 49:n kentiille jääneiden muistolle!

postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl, 7,00/2 kpl.)
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Kansa taisteli

miehet kertovat
vuosikertakansiot

TILAUSKORTTI
Haluan kerätä Kansataisteli -lehdistäni ainutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikedakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ia käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mW2 kpl)
u
.. .. kpl
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1980
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Puh.
Postitoamipaakka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
Hinnat ovat voimassa v. 198O aian.
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Anteeksi, mutta
Kuulustelupöytäkirjöödä
jaa
voisinko
tässä
näytettiin varovasti
ja
Vanha
monet tuiskut
pois,
kysyy
vain
etupenkissö
kyseisen rivin kohkokenut tykistön vääpieni
istunut
mies.
dalta.
Siinä tosiaan luki
peli opetti varusmiehilttev.lut."
tiissö
Ie kenttäkanuunan Menisin katsomaan
Eikös se tarkoita
761{/02:n lukon raken- asuvaa vanhaa tiitiöni...
Auto pysähtyy ja miek- everstiluutnantti?!
karnetta mainiten, etä
jaisi
astuu
konen
ulos
nostaen
kuulustelija.
Iukkorungossa on kierKatsottiin tarkemresektorit ja sileät sek- kohteliaasti hattuaan:
Nökemiin,
min.
Kyseinen kohta oli
ennen
torit.
tietenkin "Uskonto:
Ndsäviisas upseeriko- Heil Hitler!
ev.lut.tt
kelas, joka halusi nola-

SIVISTYSSANOJA

KASKU KIERTÄÄ

ta

kanta-aliupseerin,
viittasi ja kysyi:
VIRANOMAISIA
Herra vääpeli! HARHAU.
Mikiihän se sektori oiSTRATEGIAA
TBTTIIN
kein on?
Israelin ja arabimaiden
Vääpeli ei ollut nar- Jatkosodan jälkeisissä
kuuden päivän sota oli rattavissa epävarmoi- sekavissa oloissa kompiiättynyt ja arabikon- hin selityksiin. Hän munistit onnistuivat
ferenssi kokoontui poh- mulkaisi viisastelijaan valtaamaan silloisen
timaan tappion syiä.
Valtiollisen poliisin,
synkästi ja virkkoi:
Miksi oikeastaan
Onpa ihme, kun Valpon, miehittämään
hävisimme,
vaikka ylioppilasmies
ei tiedä sen omilla miehillään ja
meillä oli parhaat mah- mikä on sektori! Tuolla käyttämään sitä aseena
dolliset vendläiset kentän takana näkyvän poliittisia vastustajiaan
asiantuntijat? ! ihmette- transformaattorin ym- vastaan.
Ii muuan egrptiläinen piiri ja takaisin mars
Tutkittiin sitten kuukenraali. Eivätkö mars!
Iuisaa ns. asekätkentdjoukot noudattaneet
Lauri llarvila, He§nki juttua. Syytettynä oli
ohjeita?
suuri joukko upsereja.
Ohjeita noudatetKuulustelijoiden into
tiin- kirjaimellisesti, vaoli monessa tapaukseskuutti rintamakomen- KAIKKI
sa suurempi kuin amtajana toiminut kenraa- MUUTTUU
mattitaito eikä asia tahfi.
Turistibussi kiertöö Itö- tonut edistyä.
Ja millaiset olivat Berliiniii. Mukana on
Kerran kuulustelija
vendläisten
ohject?
myös lönsisaksalaisia kuitenkin katsoi onnisPerääntykää ja matkaajia.
tuneensa sataprosenttidottakaa talvea!
Opas kertoo innok- sesti. Muuan vankiselkaasti:
Iissä viruva majuri hejuuri
Tulemme
Le- rätettiin keskellä yötä.
ja vietiin tutkintahuoninstrasselle,
entiselle
HALLITUS-

o

TEKNIIKKAA
Otipa erädssä maassa hallitus, jonka
väitettiin oppineen
tekniikkansa herk-

kusienen vilietijöiItä: kansa pidetään
pimedssä ja heitetään silloin tällöin
sontaa päälle.

VOITELUVAI.
KEUKSIA
KevääIlä 1940 taisteli
kenraali Eduard Dietl
joukkoineen saarrettuna ja erittäin vaikeissa

olosuhteissa Norjan
Narvikin alueella tor-

juen

liittoutuneiden
maihinnousua. Taistelujen aikana hän joutui
eräässä vaihessa vuo-

ristojääkäreineen

ve-

täytymään tuntureille.

Eräänä päivänä sai
kenraalieversti Falkenhorstin Oslossa oleva
esikunta Dietliltä radiosanoman:

Lähettäkää mah-

dollisimman
nopeasti
tuhat tuubia liisteriä

(Klister)!
Dietl.
Viestiupseri
oli kuitenkin sitä mieltä, että
kyseessä oli viestitysv irhe ja sanan piti olla
Rheinstrasselle. Nyt neeseen, j ossa k u u I uste- "Kleister", joka tarajamme Karl Marxinka- lija mahtavin elein il- koittaa tapttiliisteriä.
tua, joka on entinen moitti pelin nyt olevan Niinpä haalittiin koGoethestrasse ja hetken Iopussa
kyseinen koon tämä valtava liikuluttua käännymme va- majuri oli saatu kiinni mamäärä ja pudotettiin
sempaan Ullbrichtstras- kuulustelijalle valehte- pari päivää myöhemselle, joka oli natsien ai- lemisesta. Hän oli il- min lentokoneesta Narkaan Bismarckstrasse. moittanut väärän soti- vikin tuntureille.
lasarvon!
S itten pyörrömme oikealSeuraavana aamuna
le KansanarmeijankaMajuri vähän ihmet- tuli Dietliltä uusi radiodulle, entiselle Luden- teli asiaa ja pyysi nähdä sanoma:
paperit.
Te pässit, ettekö
dorfstrasselle. . .

-

KIINTOISA
TUTKIMUSTYö

!'mmärrä saksaa? Suksivoidetta eikä liimaa!
(Nicht Kleister sondern
Klister!)
Dietl.
- suksivoiHankikelin

detta tarkoittava saksankielen sana Klister
tunnettiin vain alppiseuduilla, josta Dietl oli
kotoisin.

t!

KESAKIRIOIA

MERKITTAVA
KANNANOTTO

Jaakko Toiviainen: Porrassalmi 1789, Sotahistoriallisen seuran julkaisuja V,
Jnensuu 1980, 2(X) sivua,
piirroksia.

Wolf H. Halsti, Euroopan
kriisi 1987, Otava, Keuruu

Kirjoittaja on uktiiviupseeri.
kirjailija ja historiantutkija,

1979, 192 sivua.
Tunnettu poliittinen kolum-

joka nyt on saattanut julkisuuteen mainion selvityksen siitä,

nisti ja Paasikivi-seuran perustajajäsen on valinnut kirjal-

leen kiinnostavan näkökulman: hän tarkastelee Euroo-

JANKAJAAKA.

pan tulevia tapahtumia sellaisina kuin ne nähtäisiin vuonna

REIDEN

MATKAA

1995.

PIRUNSAARESTA

IHANTALAAN
Eino Pohjamo: Rauta palaa,
Karisto, Hämeenlinna 1980,

259 sivua, valokuvia, karttoja ia piirroksia.

Uudella kirjallaan Pohjamo
vie päätökseen Jalkaväkirykmentti l2:n historian. Kerronta on jo edellisestä Jänkäjääkärit-kirjasta tuttua vankkaa
tasoa. Sotatoimien puitteita

TYOTTO.
MYYTTÄ

valotetaan riittävästi, jotta ne
muodostavat sopivan kehyksen miesten teoille.
Sotavuosi 1943 tapaa jänkäjääkärit Stalinin kanavalla,
josta kesään 1944 paine heittää heidät suoraan pahimpaan

kurimukseen, Puna-armeijan
painopistesuunnan hyökkäys-

kiilan eteen Ihantalaan. Kirjan
parasta antia onkin torjunta-

Yhdysvallat on Halstin mu-

kaan 1980-luvulla vähitellen
menettänyt uskottavuutensa
lännen johtajavaltiona, kun
taas Kiina on kehittynyt teolliseksi ja sotilaalliseksi suurvallaksi suunnilleen samaa vauhtia kuin aikoinaan Neuvosto-

liitto. Vuoteen

1987 mennessä

ovat tapahtumat kehittyneet
niin pitkälle, että Neuvostoliitto, joka tuntee itsensä va-

mitä Mikkelin Porrassalmella
oikeastaan tapahtui Kustaan
sodassa sunnuntaina kesäkuun

13. päivänä 1789. Taistelun

kulku on

supisuomalainen:

kokoon haalittuja laadullisesti
epätasaisia joukkoja, alivoi-

mainen vahvuus ja aseistus.
materiaalipulaa, purnausta ja
pakokauhuakin. Sitten: aloitteen tempaaminen pätevien
komentajien johdolla, puolustajan sisuuntuminen ja torjuntavoitto, joka pitkälti ratkaisi
koko Savon kohtalon.
Kirja oikoo monia harhakäsityksiä ja kertoo mm. seikka-

peräisesti kenraali Sprengt-

kavasti uhatuksi sekä idästä

portenin touhuiluista taistelukentällä vihollisen juoksupoi-

että lännestä, haluaa turvata

kana.

selustansa ennen Kiinan hyök-

Kirjaa myy Akaleeminen

käystä. Se vaatii Euroopan

kirjakauppa 25 markan hin-

valtioita luopumaan Natosta ja

taan. Sotamuseosta noutamal-

karkoittamaan amerikkalaiset

la sen saa vielä viitosen hal-

vanhalta mantereelta.

vemmalla.

Kaikki hallitukset eivät
suostu uhkavaatimukseen.
Tässä vaiheessa alkaa KeskiEuroopassa kuitenkin kansan-

HAAVEET ON
HAAVEITA

Muuan itiivaltalainen
nousu, joka pakottaa Ioputkin
kuumimpien päivien
hallitukset alistumaan. Yh- Ohto Manninen: Suur-Suokatolinen pappi sai taistelun
kuvaus Ihantalan kirkonmäeldysvallat karkoitetaan Euroo- men ääriviivat, Kysymys tukuritushuonerangais- lä, Pyöräkankaalla ja Vakki- pasta, joka tämän jälkeen tur- levaisuudesta ja turvallisuuvain desta Suomen Saksan-politiituksen kerrottuaan lassa, jossa "rauta palaa ja te- vaa puolustuksessaan
räs sulaa". Kerronnassa on omiin voimiinsa ja "suomet- kassa 1941 , Kirjayhtymä,
seuraavan vitsin:
voimaa ja iskevyyttä ja pai- tuu". Neuvostoliitto purkaa Jyviiskylä 1980, 328 sivua,
Lapsukainen kysyi koin kirjaa lukee kuin jänni- vapaaehtoisesti Varsovan lii- valokuvia.
tysromaania. Suomen portin ton.
Suomen itärajan ääriviivat tuvuonna 1945 isiil- puolustajat
ja suurhyökkäykKirjan ajatuskulku on erit- livat ajankohtaisiksi Neuvostään, mitii oikeastaan sen pysäyttäjät ovat löytäneet täin kiinnostava. Ennuste he- toliiton muo(oiltua ne ensin

tekojensa arvon mukaisen kerrättää tietenkin myös monia mieleisikseen talvisodan
on voi. Isö vastasi:
tojan.
hyökkäyksellä. Kun Saksa
ajatuksia
esimerkiksi näin:
Voi oli ainetta,
- ja sopusointu to- ryhtyi vuorostaan muuttamaan
Kirjoittaja on onnistunut onko rauha
- miljoonat työttö- hankkimaan kuvitukseksi della saavutettavissa vain uh- Euroopan karttaa, halusi Suoiota
alkuperäisiä topografimi tietenkin saada korvausta
kavaatimuksen ja alistumisen
mät levittiviit leivöl- mm.
karttoja, jotka kirjapaino on tietä? Eivätkö suurvaltojen menetyksistään ja parantaa
leen ennen Johtajan kuitenkin osittain pilannut vir- hallitukset voisi järkiintyä, vuorostaan omaa asemaansa.

valtaantuloa.

heellisillä

mittakaavoilla.

Koordinaattiviivojen merkitystä tajuamaton saa näin
asioista virheellisen kuvan.
Muussa suhteessa kuvituskin
on

ensiluokkainen.

E.

antaa harkinnan astua epäluulon tilalle. sopia ja tinkiä suur-

valta-asenteistaan puolin ja
toisin? Tällainen maailmanrauha olisi varmaankin kestävämpi ja miellyttävämpi. E.

Hitlerin Saksan suunnitel-

mien mukaan piti Neuvosto-

liitto purkaa kansallisvaltioiksi ja Venäjän ja Suur-Saksan
väliin muodostaa neljä puskurivaltiota, Suur-Suomi, Bal-
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tienmaa, Ukraina ja Kaukasia,
Saadessaan esittää vaatimuksiaan perusteli Suomi uuden
itärajansa lennokasta kulkua
sarnaan tapaan kuin alueliitoksia on aina puolusteltu: pyrittiin luonnollisiin talousalueisiin, sotilaalliseen turvallisuuteen, heimokansojen yhdistä-

miseen

ja

historiallisesti oi-

keudenmukaisiin rajoihin.

Dosentti Manninen

antaa
pälevää asiatietoa asiassa, jos-

ta ei ole sotien jiilkeen paljoakaan

puhuttu.

E.

VERRATON
NEUVOSTOSOTURI
Vladimir Voinoviti: Sotamies Ivan T5onkinin ihmeelIiset seikkailut, Karisto, Hämeenlinna 1979, 301 sivua.
Kirjan tekijä kuuluu Neuvostoliiton toisinajatteleviin ja
asunee edelleen Moskovassa.
Tiimä mainio satiiri, joka on

Suomalaisten

ALKU

SUURKILPA 1980

Yksinäinen hövittiijä
lensi lähellti
lehmuksen latvoja

ja tulitti

seen tehtävään vartioimaan
vaurioitunutta lentokonetta ja
unohtuu lopuksi vartiopaikalleen muiden lähtiessä kesdllä
l94l Suureen Isänmaalliseen
sotaan.

Ivan T§onkin suorittaa tehtävänsä tunnollisesti huolimatta siitä, että ehtii vartiohommien ohessa perustaa perheen ja tutustua syrjäisen kylän vdkeen. Juoni muodostuu
pääosin yksinkertaisen pienen
ihmisen taistelusta byrokratiaa

ja

virallista typeryyttä vas-

taan, missä puuhassa Ivan menestyykin mahtavasti: hän onnistuu vangitsemaan koko paikallisen salaisen poliisin isku-

ryhmän

ja

sijoittamaan sen
tuottavaan työhön perunapellolle sekä lopuksi torjumaan

Ainakaan siellä
ei näkynyt

Seisoin suorana
paikallani
ihmetellen yhö
mitä se tarkoitti.
Se ulvahti ja köäntyi,
räjähti takaisin
ja ampui taas.

Silloin tajusin:

Sota
oli alkanut!

Kirjan huumori on slaavi-

ja

useat sen
tyypeistä aivan mainioita. Eivät ne kaikki ole tosikkoja siinäkään maassa!
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J.

Aino Porraslampi, Kuortane
Tyyne Järvenpåå, Suomiiårvi
2 kpl helkemån polkupyörää
lnkeri Virto, Håmeenlinna 10
Liisa Rummukainen, Viiniiärvi
2 kpl DUX 8060 rldionauhuria
Marja-Liisa Volamo, Seinäioki l5
Eino Kuitlinen, Kajaani
2 kpl lskun 1000 mk:n oslokortlh
Helvi Alanne, Lahli l l
Eeva Santala, Pohela
3 kpl Agh Aulosl!r krmoraa
Oili Keskitalo, Lahti 52
Alma Leppånen, Hämeenlinna 10
Håkan Simberg, Helsinki
3 kpl Copal sähköharältäiää
Mauri Märijårvi, Siuro
Liisa Valtanen, Melalahti
Salme Siven, Lahti 70
3 kpl Kilkrrla I x 30
Timo Vähålalo, lkaalinen
Eeva Harpia, Lempäälå
Pekka Heinänen, Tampere 40
3 kpl Finca krhvlnkolllnlå
Lauri A. Laaksonen, Helsinki 63
Marjatta Rostedt, Turku 74
Erkki Maiiala, Kylmåkoski

lpl Vesltlivi3lä tohovalalslnta
Brita Kauti, Ypåjå
Merja Miettinen, Siiliniårvi
Aili Kivistö, Veteli
3 kpl Xylpypyyheprkkaust!
Seppo Siiri, Uusikaupunki
3

ODOTUS
Jo kauan
oli miehiä valunut
rajalle päin.
Harmain rivistöin
ruskeina ja verevinä
kohtaloaan kohti.
Siskonkin olisivat
soppatykin takaa
ottaneet mukaansa.

Koko kansan
yhteinen ajatus
on tehdä jotakin!

REGI

Eino Kinnunen, Oulu 80
Tuula Kilpeläinen, Kontiomäki
4 kpl Canon LC 51 hskulaskinla
Esa Anteroinen, Jorvas
Kerttu Hautakangas, Helsinki 64
Martla Hyvärinen, Heinåvesi
Aune Luomala, Hyvinkäå
5 kpl GWS Sininen Ruusu
peilikoappla
Martti Kauppila, Ylihårmå
Anna Huolari, Kuhmo
Aulis Airaksinen, Bovaniemi 50
lrma Kiuru, Vantaa 62
Pekka Kåhkönen, Kaavi
5 kpl Ruostumllonla kalltlö.

Yällnaserraa
Eino Korhonen, Aånekoski
Heini Hakavuori, Sahalahti
Ania Väåtåinen, Linnavuori
Tuula Lahnakoski, Turku 24
Aulis Heiskanen. Kotka 40
5 kpl

Ranl!p!tiar

Våinö Help, Kiuruvesi
Martti Palosaari, Kiviranta
Marja-Leena Hilke, Turku 72
Toivo Bikkonen, Espoo'12

Mutta jäädä vain täytyi
odottamaan käskyä
kiihkossa palaen.

tervöffi

konetle

ketäön muuta
kuin minä.

kokonaisen jalkaväkirykmentin hyökkäyksen.

laisen rehevää

1 kpl Flnlux OBC.56O yärllålevlslo
Tom Ohman, lngä sl

SG.1090 slereokeskus
Mirja Holopainen, Simpele
1 kpl Tenan "Kosä".huvilalallla
Tuula Sarin, O,a
2 kpl Adlor Tippr.S kirioitus.

Pariisissa 1975 ja on edelleen
kielletty Neuvostoliitossa.

hevosmiehenä palveleva maalaispoika, joka joutuu itsenäi-

I kpl Hori2on.henkilöaulo
Veli Paavola, Orivesi
1 kpl Nalional.Panasonic

tyhjöä katua.

kirjailijan pääteos, ilmestyi
Kirja ei kerro sodasta. Sen
sankari on Puna-armeijassa

I erån arvonta suorilettiin
7.3.'1980. Tilaisuuden valvoi
komisario Veikko Saari.
Voittajat ovat:

-

llmari Ylimarlimo, Tornio
10 kpl Toloskoopplvrprå
Mikko Nousiainen, Helsinki 25
Simo Kainulainen, Riihimåki 10
Tuula Sutinen, Lahti 24
Våinö Haapasalo, Lahti 6'l
Elli Sukanen, Harlola
Raakel Soisenniemi, Tampere 41
Juhani Raatikainen, Nattari
Raija Polvi, Ylivieska 10

lrja Laitinen, Mikkeli l3
Ensio Tuoreniemi, Lammi
10 kpl Olkalaulkua

Baiia Polvi, Ylivieksa 10
Mauno Hietakangas, Kauhaioki
Anne Jantunen, Ylivieska 10
Helmi Virtanen, Hämeenlinna 13
Maija Aalto, Rantsila
Jarmo Ahola, famperc 24
Helena lnnala. valkeakoski
J. Nieminen, Helsinki 37
Anton Kouvo. Lahti 81
Teija Lahnalampi, Laitala

Lisäksi arvoltiin 100 makeispakkausta ia 100 kg kahvia.
Palkinnot on lähetetty voiitajille.

elsingissä

toimii

va-

paaehtoinen ja -muotoinen
kerho, ns. Kriittinen korkeakoulu, jossa pätevien alustus-

ten pohjalta

keskustellaan

ajankohtaisista kysymyksistä.
Maaliskuussa oli kyse siitä,
miksi meillä pyritään unohtamaan kunniakas talvisota ja
varsinkin viralliseen vivahtavissa tilaisuuksissa siitä kokonaan vaikenemaan.
Talvisodan arvo tinkimättö-

män itsenäisyystahdon ilmentymänä todettiin useissa puheenvuoroissa selvästi ja
asiallisesti. Selväsanaisen puheenvuoron käytti jiilleen DipIomaattien talvisota -kirjan tekijä Max Jakobson, joka totesi, että jatkosodan jälkeen,

kun ryhdyttiin

rakentamaan

luottamuksellisia suhteita entiseen viholliseen, oli pakko
vaieta monista asioista. Nyt
on aika kuitenkin toinen ja talvisodasta, eräästä kansakunnan elämän ratkaisevimmasta
tapahtumasarjasta, voidaan ja
tulee jiilleen puhua avoimesti.
Se on eräs kansallisen identi-

teettimme kulmakivistä.
Samassa tilaisuudessa to-

dettiin, että sotaa näkemätön
keskipolvi tietää siitä kaikkein
vähiten
eräät uskovat jopa
suomalaisten
aloittaneen sodan Mainilan laukauksilla.
Tässä suhteessa on vielä pal-

jon tehtävää.

o

E.n,

Iukijamme soitti ja

esitti jyrkän

vastalauseensa

siitä, että tiedoitusvälineissä
käytetään kaikennäköisistä
murhamiehistä, pankkiryöstä-

jistä ja terroristeistä sissi-nimitystä.
Yhdymme. Sissi on sotilas,

rehellistä sotaa käyvä isänmaan puolustaja, ei yksityisen

kuppikunnan tai vieraan valtion etua ajava seikkailija.
Asiassa on vankka ero.

o
R.,o,rrr,-aalaiset tatviso( dan vapaaehtoiset ovat käyneet entisillä taistelupaikoil-

D
I

^...

äiikaupungin sotavete-

raanit suorittivat kunniakäyn-

nin Hietaniemen
doille

13.

sankarihau-

3. 80. Sankariristil-

le laskivat seppeleen piirin puheenjohtaja Juha Keso, Helsingin osaston puheenjohtaja
Väinö Sahari ja sihteeri Sakari
Siirkisilta. Suomen Marsalkan

haudalle laskivat

seppeleen
Toivo Lehmusvirta, Esko Sa-

lasuo ja Elvi Varmaala.

Iaan. Ylemmässä kuvassa lasketaan seppele Mäntyvaaran
taistelun muistomerkille Kemijiirvellä. Mäntyvaaran verisessä taistelussa tuhottiin selustaan edennyt vihollispataljoona, joka uhkasi koko
alueen puolustusta.
Alemmassa kuvassa ruotsa-

laiset vapaaehtoiset Hilding
Waara, Orvar Nilsson ja Nils
Löfgren ovat hiljentyneet paikalla, jossa ensimmäiset vapaaehtoiset kaatuivat.

o

L.,," *,":. 3eroo Hä{'meenkyrö
Kp 2, haluaisi tietoja

isästään

mestä,

O"",

palaste, menesrys-

kirjailija ja lehtemme

vanha

ystävä, pistäytyi toimituksessa ja kertoi olevansa matkalla
Tampereelle Hatanpään lukioon kertomaan kokemuksiaan talvisodan Suomussalmen taisteluista. Jo tätä ennen

Vilho Ilmari Nie-

s. 3.8. 1921.

Missä
Niemi palveli varusmiehenä ja
sodassa? Löytyisikö valokuvia? Oheisessa kuvassa Niemi
on keskimmäinen mies ja alikersantti.

K",r",,,]"

Naisten

on hänellä ollut runsaasti tdl-

Liitto on jiilleen

laisia kouluvierailuja.

Suomen naisille kirjoituskilpailun, jossa kootaan sotavuosien sekä jdlleenrakennusvai-

Näin pitäisi asiat hoitaa kai-

kissa kouluissa niin kauan

kuin

keskuudessamme vielä

on miehiä, jotka voivat kertoa. Kyseessä ei ole sodan
ihannointi, johon tulessa olleet miehet eivät koskaan
syyllisty, vaan asiallisen tiedon antaminen kansamme historian ratkaisuvaiheista.

o

heen kokemuksia.

julistanut

Liitto huo-

mauttaa, että ellei joku jaksa

kirjoittaa, voivat nuoremmat
suorittaa haastattelun vaikka-

pa nauhalle. Kirjoitusten pitäisi olla Kalevalaisten Naisten Liitossa, osoite Fredrikinkatu 4l A, 0Ol20 Helsinki 12,
kesäkuun Ioppuun mennessä.
Palkintoina on rahaa, kalevatr
lakoruja ja kirjoja.

