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- 
Miksi juutalaislapset

ovat Neuvostoliitossa
lahjakkaampia ja piite-
viimpiö kuin muut lap-
set?

- 
Heihin pötevät sa-

mat laatuvaatimukset
kuin muuhunkin vientita-
varaan.

VATSA AIVOJA
Tiikeri nukkuu yhdessä
vaimonsa kanssa Intian
viidakossa. Ät*ia se
hyppää pystyyn ja kar-
jaisee:

- 
Kaikkien maiden

proletaarit, Iiittykää
yhteen!

Vaimo rauhoittaa tii-
kerin nukkumaan. Het-
ken kulutfua se kuiten-
kin herää, hyppää uu-
delleen pystyyn ja kar-
.iahtaa:

- Imperialistit, kä-
det pois Afganistanista!

Vaimo rauhoittelee
miehensä jdlleen nuk-
kumaan. Muutaman
minuutin kuluttua sa-
ma kuitenkin jåi[een
toistuu:

- Kutsun kaikkien
maiden urheiliioita
olympiakisoihin Mos-
kovaan! ulvoo isätiike-
ri.

- Hyvä Jumala sen-
tään! sanoo vaimo. 

-Kuinka monta kertaa
olen varoittanut sinua
syömdstä kommunisti-
sen puolueen toimitsi-
joita illatliseksi!

o
pÄrBvÄ
JÄRJESTELMÄ
Brezhnev kuoli ja iou-
tui helvettiin. Piru il-
moitti, että hän suure-
na valtiomiehenä saisi
itse valita kidutuksen
itselleen.

Brezhnev pyysi saada
katsella hiukan ympä-
rilleen, mihin suostut-
tiin.

Kierroksellaan hän
näki, kuinka Hitler kie-
hui tervapadassa. Leni-
niä ja Stalinia pisteltiin
hehkuvilla raudoilla.

,,iXXia Brezhnev kui-
tenkin huomaa toveri
Hrushtshevin istuvan
sohvalla sylissään vä-
hissä pukeissa oleva
Marilyn Monroe.

- Tuo kidutus sopii
minullekin! innostuu
Brezhnev.

- ,,ila nyt höImöile!
san(x) piru. 

- Ei se ole
Hrushtshevin kidutus,
Yaan Marilyn Mon-
roen.

- 
Miten on kansainväli-

nen solidaarisuus ym-
märrettövii nykyisinö
vaikeina aikoina?

- 
Kun sosia/isrisissa

maissa hinnat nousevat
palkkojen pysyessö pai-
koillaan meneviit kapita-
lististen maiden työlöiset
lakkoon.

o
Miten suhtaudutte

siihen, etä kommunis-
mi saisi täydellisen voi-
ton koko planeetallam-
me?

Periaatteessa
myönteisesti. VieIä pa-
rempi olisi kuitenkin,
että se saisi täydellisen
voiton jollakin muulla
planeetalla.

lefey1r4 f ö i#ä":";-,#;;, minä saan kasatuksi
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Kommunisti taas ajat-

- 
Onko kommunisti-

sen suunnitelmatalou-
den keksijöinä pidettä-
vä proletaareja vaiko
tiedemiehiä?

Tietenkin prole-
taareja. Tiedemiehet
olisivat ensin kokeilleet
sioilla ja apinoilla.

o
- 

Mikii on tiirkein pe-
riaatteellinen ero kapita-
lismin ja kommunismin
völillö?

- 
Kapitalismi perus-

tuu siihen, että toinen ih-
minen sortaa toista.
Kommunismissa asia on
aivan päinvastoin.

o
- 

Millaiseksi te katsotte
Kiinan tulevaisuuden?

- 
Me katsomme sii-

hen hiukan vinoon.

o
- Mikä on periaatteel-
linen ero kapitalistin ja
kommunistin ajatus-
maailman viililH?

- Kapitalisti ajatte-
Ie ndin: kun saan ko-
koon suuren omaisuu-
den, paljon rahaa ia ta-

suuren omaisuuden,
paljon rahaa ja tava-
raa!

o
Voiko ortodoksinen

kommunisti taittaa selkö-
rankansa?

- 
Periaatteessa kyllä,

mutta kiiytönnössä se voi
olla vaikeaa 

- 
pitiiä ni-

mittöin ensinnä olla sel-
kiiranka.
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Vastattakoon tähän kysy-
mykseen heti alkuun ly-
hyesti ja selvästi: ei!
Tuskinpa sitä on kukaan
tarkoittanutkaan.

Asia ei kuitenkaan ole
tällä kannanotolla selvä.

Viime sotiemme aika-
na oli päätoimisesti
maanpuol ustustehtävis sä
yli 2O.0OO naista. Osit-
tain hyvinkin tehokasta
osapäivätyötä maanpuo-
lustuksen hyväksi teki ai-
nakin kymmenkertainen
määrä. Tiimän lisäksi ja
ohessa naiset joutuivat
huolehtimaan miesten
töistä erityisesti maata-
Ioudessa, jonka sektori
oli taistelun jatkumisen
kannalta elintzirkeä.

llman naisten osallis-
tumista ei sodista olisi
selvitty. Naiset vapautti-
vat rintamalle miesmää-
rän, joka nykyisen orga-
nisaation mukaan vastai-
si armeijakuntaa, ja hoi-
tivat valtaosan kotirinta-
man töistä.

Maanpuolustuksen pii-
rissä on edelleen monia
tehtäviä, joihin naiset so-

veltuvat jopa miehiä pa-
remmin. Tällaisia ovat
Inm. lääkintäala, ilma-
valvonta, viestitys, muo-
nitus, varushuolto ja
eräät toimistotyöt. Mie-
histen ikäluokkien yhä
pienetessä on ilmeistä,
että naisten työpanosta
on edelleenkin varaudut-
tava käyttämään hyväksi.

Tällä hetkellä ei valta-
kunnassa ole millään ta-
valla valmistauduttu tällä
elintåirkeiillä sektorilla
huolimatta siitä, että
asian tärkeys yleisesti
tunnustetaan. Mikäli
kriisin sattuessa joudut-
taisiin improvisoinnin
tielle, olisi tuloksia odo-
tettavissa parhaassakin
tapauksessa vasta viikko-
jen tai kuukausien kulut-
tua.

Tuskinpa meilläkään
on ajan mittaan varaa jiit-
tää toinen puoli kansasta
kouluttamatta maanpuo-
Iustuksen vaatimiin teh-
täviin. Naisten koulutus
voisi alkaa kokeiluluon-
teisena pienissä puitteis-
sa ja kiinteytyä kokemus-

ten karttuessa. Kurssi-
muotoisten opetustilai-
suuksien ohjelmaan tulisi
varsinaisen erikoiskoulu-
tuksen lisäksi sisällyttää
yleistä turvallisuuspoli-
tiikan perusteiden ope-
tusta samoin kuin muuta-
kin kansalaiskoulutusta,
josta naiset nykyään jää-
vät paitsi toisin kuin mie-
het, jotka saavat sitä va-
rusmiehinä juuri sopivas-
sa iässä. Naisten osalta
voisi tämän koulutusalan
kenttä olla paljon laajem-
pikin 

- 
ajateltakoonpa

vain vaikka lasten- ja ko-
dinhoidon tärkeitä tehtä-
viä.

Kansakunnan hädän
hetkellä on kaikki voimat
voitava koota puolusta-
maan maata. Naisiamme
ei ole tarvis panna ampu-
maan singolla tai koneki-
väärillä. Heille riittää
muitakin rehräviä, joihin
heidät on kuitenkin jo
rauhan aikana valmen-
nettava. Samalla kohen-
tuu yleinen kansalaiskou-
lutus nuorten naisten
osalta.
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SUOMEN LAIVASTOA ryhdyt-
tiin kohentamaan 1930-luvun al-
kupuolella. Muun ohessa rakensi
Crichton-Vulcanin Turun telakka
merivoimillemme kolme -500 ton-
nin Vetehis-luokan sukellusvenet-
tä, jotka oli suunnitellut saksalai-
nen Hollannissa toimiva insintiöri-
toimisto Ingenieurskontoor voor
Scheepsbow den Haag. Näin mo-
nimutkainen menettely johtui sii-
tä, että Versaillesin rauhansopi-
mus kielsi Saksalta mm. sukellus-
veneet. Rakennustyö onnistui hy-
vin ja saksalaiset tilasivat itseään
varten vielä pienen 250 tonnin ran-
nikkosukellusveneen prot«rtyypin.
Suomen hallitus varasi kuitenkin

venceseen etuosto-oikeuden.
Numeron CV-707 saanut pikku-

vene laskettiin vesille 10.5. 33.
Saksalaiset suorittivat sillä parin
vuoden ajan kokeiluja Turun saa-
ristossa ja hyväksyivät sen tyypik-
si. jonka pohjalta mytihemmin r:r-
kennettiin Saksan merivoimille
kuusi A II-luokan venettii Kielissä
Deutsche Werken-telakalla.

Suomen valtio otti veneen käyt-
töönsä syksyllä 1934 ja osti sen
yhdeksällä miljoonalla markalla
eduskunnan myönnettyä kyseisen
määrärahan l. -5. 36.

Talvisodan alkuviikkoina Vesi-
koksi nimetty venc suoritti par-
tiointi- ja valvontatehtäviä Suo-

menlahdella. Talven ajaksi vene
telakoitiin.

Jatkosota tarjosi räljemmät pur-
jehdusvedet. Koko sukellusvene-
Iaivasto suunnattiin kesäkuussa
l94l itäiselle Suomenlahdelle,
missä Vesikko heinäkuun 3. päi-
viinä torpedoi venäläisen kuljetus-
alus Vyborgin. Seuraavina vuosi-
ner eivät Suornenlahdella ja pohjoi-
sella ltämerellä partioivat veneet
enää juuri kohdanneet maaleja,
koska Neuvostoliiton laivasto oli
miinoitteiden ja sukellusvenever-
kon avulla eristetty Suomenlahden
itiiiseen perukkaan.

Kesän 1944 aikana Vesikko
suojasi evakuointikuljetuksia Itä-



Suomenlahdella.
Rauhanteossa Suomelta kiellet-

tiin mm. sukellusveneet ja Vesik-
ko riisuttiin muiden mukana aseis-
ta tammikuussa 1945.

Pariisin rauhansopimus vahvisti
kiellon ja sukellusveneet myytiin
romuksi Belgiaan vuonna 1953.
Vain Vesikko-pienokainen jäi
Suomeen ja Iuovutettiin museove-
neeksi 1959. Yksityisin lahjoituk-
sin se kunnostettiin ja entisöitiin
sekä sijoitettiin Suomenlinnaan,
jossa vene avattiin yleisölle Lai-
vaston vuosipäivänä 9.7 . 1973.

Vesikko tarjoaa kävijälle mie-
leenpainuvan tuntuman olosuhtei-
siin, joissa sukellusvenemiehet kä-
vivät taisteluaan syvyyspommien
pitäessä helvetinmeluaan teräs-
kuoren ulkopuolella. Myös aluk-
sen teknilliset laitteet ja niiden
käyttöperiaatteet selviävät. Näky-
mät ovat ainutlaatuiset Suomessa.

Museo on avoinna kesäkautena
päivittäin. Pääsymaksut ovat hal-
vat.

Parhaillaan työskennellään ko-
ko Sotamuseon saamiseksi Suo-
menlinnaan kunnollisiin ja arvok-
kaisiin tiloihin. Linnoituksessa,
joka itsekin on museo, on jo Vesi-
kon lisäksi rannikkotykistön perin-
nekalustoa.

Suomenlinna symbolisoi monin
tavoin Suomen kamppailua itse-
näisyytensä ja vapautensa puoles-
ta. Sinne kuuluu myös Sotamuseo
kertomaan pienen kansan kunniak-
kaista taistelujen vuosista ja julis-
tamaan Sveaborgin rakentajan sa-
nomaa: "Jälkimaailma, seiso tässä

omalla pohjallasi äläkä luota vie-

Sukellusveneen miehistön työskentelytilat ovat tekniikkaa täynnä

!

§

Sukellusveneen
alinomaista ahtautta.
Putkrcn ta venttiilien
keskellä miehet loutuival
oleskelemaan usein
vuosikausra 1a
kaytan nollisesti katsoen
nukkumaankn tratyyli
tyynyn alla.
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li-. Ornt .ngrnn evakuointireitti

Ö' ,/.Wirta ankkurissa 4.-?.&194050L 0'
Suomalainen s/s Wirta oli aitiopaikalla Suuressa Maailmanleatterissa

O Meikiiliiiset ne ehtivät joka paik-
kaan!
O Suomalainen rahtialus s/s Wirta
selvisi iuuri ja juuri saattuetta ahdis-
taneista saksalaisista sukellusyeneistä
ja päiisi myrskyn kiisistä suoiaan
Englannin kanaaliin.
O SieIIä merimiehiä kuitenkin odotti

Drrnkrque
4ovuotta

i?rnpool

ENeunnrt

2, öBrueta

o Le l.lavre

heidän elämänsä yllätys: alus joutui
keskelle sodan mylläkkää, kun lyöty
brittiarmeija yleisen sekasorron valli-
tessa pelastautui Dunkerquesta koti-
maahan.

SAATTUEEMME, johon Ha-
lifaxista liihtiessämme oli
kuulunut yhteensä 72 kauppa-
laivaa, risteilijä ja kolme hä-
vittäjää, oli Irlannin eteläpuo-
lella jourunut saksalaisten su-
kellusveneiden hyökkäyksen
kohteeksi. Menetyksemme
olivat suuret - huolimatta sii-
tä, että saattuettamme vastaan
tuli vahvennuksia, saattajiksi
muunnettuja englantilaisia
troolareita §kkeineen ja sy-
vyyspommeineen, upotti su-
kellusvenelaivue yhteensä 29
kauppalaivaa, minkä lisiiksi
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"Wirta" oli hyvin merkitty sinivalkoisin tunnuksin
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yksi hävittäjä vaurioitui.
Saattue jatkoi matkaansa ja-

kautuneena kahteen pääosaan,
joista toinen kääntyi Irlannin
merelle ja toinen Englannin
kanaaliin. Viimemainiftuihin
kuului myös aluksemme s/s
Wirta.

Seuraavana yönä puhkesi
iikkiä ankara länsi----etelä-
myrsky, jota seurasi rankkasa-
de ja lopuksi sankka sumu.
Saattue hajosi ja jatkoimme
yksin matkaa kohti Kanaalin
suuta. Sitten saimme Wightin
saaren näkyviimme ja suunta-
simme kohti Doveria, jonka
edustalla meidän oli mäiirä
saada miinaluotsi päästäksem-
me Pohjanmeren miinakent-
tien läpi mädräsatamaamme
Hulliin.

JOTAKIN ON
TEKEILLÄ
Totesimme jo matkallamme
Kanaalissa, että jotakin sota-
aikanakin epätavallista oli te-
keillä: lukuisia ja kaikenko-
koisia sota-aluksia tuli vas-
taarnme toisten ajaessa ohit-
semme. Kaikilla näytti olevan
tulenpalava kiire. Yksikään
sotalaivoista ei tiedustellut
matkamme tarkoitusta eikä
lastiamme 

- saimme ajaa
kaikessa rauhassa.

Myös lukuisat englantilai-
set tiedustelukoneet pyyhkivät
matalalla ylitsemme.

Laivamme ulkosivuille oli
maalattu jäftiläiskokoiset Suo-
men liput, samoin lastiluuk-
kujen pressuihin. Niiden pe-
rusteella meidän voitiin ilmei-
sesti päätellä olevan oikealla
asialla.

RANSKA JA
BELGIA
LIEKEISSÄ
Låihestyessämme Doveria al-
koi Kanaalin suun Ranskan ja
Belgian rannikkojen suunnas-
ta kuulua tykistötulen ja pom-
mien jylinää. Doverin edustal-
le saapuessamme totesimme
koko Kanaalin länsirannan

*w/ ,*e"
Englantilaisten sotakalustoa Dunkerqueen johtavalla tiellä

Ilunkcrque...

KANAALIIN
KAIKKI MIKÄ
KELLUU!
Illalla kesiikuun 4. päivänä
hieroimme silmiiimme: edessä
oli merkillinen näky!

Englannin rannikon suun-
nasta alkoi solua tiheiinä kes-
keytymättömänä virtana kai-
kennäköisiä ja kaikenkokoisia
aluksia: rahti- ja matkustaja-
laivoja, hinaajia, Lontoon si-
säisen liikenteen vesibusseja,
huvijahteja, kalastaja-aluksia,
pieniä moottoriveneitä ja kai-
ken huippuna vanha siipiratas-
laiva! Kaikilla oli suuntana
Belgian rannikko.

Radioliihetyksistä oli meil-
lekin våihitellen selvinnyt, että
kyseessä oli brittiarmeijan
evakuointi Euroopan mante-
reelta, pahamaineinen pako-
retki Dunkerquesta.

Yöllä ja aamulla muuttui
laivojen ja veneiden suunta
päinvastaiseksi. Alukset pala-
sivat laitaa myöten lastattuina
vetäytyvän armeijan sotilailla,
jotka olivat jättäneet rannalle
tai heittäneet mereen aseensa
ja kaikki irti lähtevät varus-
teensa. Ensimmäinen pelas-
tusmatka oli onnistunut.

Rannikolla jatkuivat tykis-
töhrli ja räjiihdykset taukoa-
matta. Saksalaiset panssari-
vaunut, tykit ja lentokoneet
ruhjoivat sillanpäätä ahdistaen
peräåintymistä suojaavaa rans-
kalais-belgialaista armeijaa
yhä ahtaammalle.

Mufta uskomaton eva-
kuointi jatkui: alusten mäiirä
näytti vain kasvavan joka mat-
kalla ja ihmeellinen tyyppiva-
likoima muuttui yhä monipuo-
lisemmaksi. Näin tapahtui sii-
tä huolimatta, että saksalaiset
nyt suuntasivat tykistötulensa
ja lentopomminsa myös aluk-
siin, joita näytti kymmenittäin
uppoavan Dunkerquen edus-
talla. Moni urhoollinen pelas-
tala - vanhus, poikanen tai
jopa nainenkin 

- 
sai surman-

sa auttaessaan parhaansa mu-
kaan kansakuntaa sen hädän
hetkellä tilanteessa, jota var-
ten vain harva oli saanut val-
mennusta.

,4
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olevan savun ja tulenlieskojen
peitossa.

Mitä oli tapahtunut?
Oliko koko brittien armeija

tuhottu?
Eikö Hitleriä pysäyttänyt

mikään?
Sitten miinaluotsi nousi lai-

vaan ja antoi meille suunnan
koilliseen North Forelandia
myötäillen.

Läksimme liikkeelle.
Seurailimme luotsin anta-

mia suuntia. Jonkin matkaa
ajeltuamme aloimme tentata
Iuotsilta, mitä maailmassa oi-
keastaan oli tapahfumassa.

Luotsi ei suostunut vastaa-
maan, vaan vaikutti jiirkytty-
neeltä ja pelästyneeltä. Vas-
toin yleistä tapaa hän jätti ko-
mentosillalle tuodun aterian ja
teen nauttimatta. Meitä ihme-
tytti myös, että luotsikutteri ei
palannut luotsiasemalle, vaan
jäi seuraamaan laivaamme.

Sitten asia selvisi: luotsi

mäziräsi aluksen ankkuriin!
Samalla hän ilmoitti poistu-
vansa laivasta saamaan lisäoh-
jeita.

- Mitäs teatteria tämä oi-
kein on? tiukkasi päåillikköm-
me Fock.

Luotsi vain mulkaisi meitä
synkästi - sellaisella "muis-
tatte-tämän-vielä" -silmäyk-
sellä - 

ja kiipesi kutteriin.
Me jäimme ankkuriin ja py-

syimme siinä neljättä vuoro-
kautta!

Alkuvaiheessa ei meillä tie-
tenkään ollut aavistustakaan,
että meidät oli sijoitettu valta-
van historiallisen näytelmän
katsomoon - 

ja todelliselle
aitiopaikalle!
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neiden kappaleita ja mereen
uponneiden laivojen ja venei-
den kelluvia kalusteita.

Evakuointi jatkui kaiken
aikaa. Sillanpäässä taistelivat
vielä Belgian armeijan tähteet
estäen saksalaisten panssari-
vaunujen pääsyn evakuointi-
rannalle.

Vielä kesäkuun seitsemän-
nen päivän aamulla pelastus-
alukset palasivat Dunkerques-
ta. Monet vaurioituneet ve-
neet olivat hinauksessa ja pa-
hiten kärsineet oli kiinnitetty
kahden "elävän" laivan vä-
liin. Kaikki alukset olivat kan-
nen viimeistäkin neliöjalkaa
myöten täynnä ja pyrkivät mi-
kä milläkin vauhdilla kohti
North Forelandia. Uljas oli
koko merenkulkijakansan tal-
koovoimin organisoima pelas-
tustyö!

ESTTYS pÄÄrrvv
Kesäkuun seitsemäntenä puo-
len päivän jälkeen taistelun
melu äkkiä päättyi 

- 
loppui-

vat niin leimahdukset kuin ty-
kistön ja pommien kumukin.
Jokunen yksinäinen lentokone
vain kierteli äskeisen taistelu-
kentän yllä. Brittilentäjätkin
tekivät vielä joitakin tieduste-
lumatkoja vedellen ylitsemme
matalalta pitkin pintoja. Bel-
gian rannikon päälle jäi leiju-
maan paksu, musta savupilvi,
jota tyven sää ei lainkaan rik-
konut.

Sitten lähestyi luotsivene
North Forelandista päin ja lai-
vaan kiipesi luotsi 

- 
sama

vanha veikko! Tyyli oli nyt
kuitenkin muuttunut, harhai-
leva katse oli väistynyt ja
esiin§minen oli mahtiponti-
sen komentelevaa. Nyökäc
tyään yliolkaisen tervehdyk-
sen herra komensi:

- 
Ankkurit ylös! Ja kiire

on!
En voinut olla toteamatta,

että tähän saakka ei kyllä ole
ollut kiireestä tietoakaan sekä
että "mister Pilot" oli suvain-
nut jättää meidät tosi täpäriille
paikalle. Luotsi mutisi suupie-
lestään jotakin kirotuista ulko-
maalaisista 

- 
aito englantilai-

seen sävyyn.
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Dunkerquen evakuointi. Osa Charles Cundallin maalauksesta

TRAGEDIAN
VIIMEINEN
NÄvrös
Näytelmää kesti kaksi vuoro-
kautta. Siihen liittyivät yhä lu-
kuisammat raivokkaat ilma-
taistelut, joita käytiin yläpuo-
lellamme.

Näköalapaikaltamme seura-
simme tragediaa kuin teatte-
rissa konsanaan. Tunnelmat
olivat unohtumattomat. Ih-
meellisintä meistä oli. ettei
yksikään pommareista tai hä-
vittäjistä hyökännyt laivaam-
me kohti huolimatta siitä. että
olimme selvästi matkalla eng-
lantilaiseen satamaan. Mah-
toivatkohan kylkiin ja kansiin
maalatut Suomen liput auttaa?

Kesäkuun kuudennen päi-
vän aamu valkeni kauniina ja
kirkkaana 

- 
taiy2s oli pilve-

tön ja meri aivan tyyni. Tote-
simme koko Kanaalin poh-
joispään olevan merkillisten
Iauttojen peitossa: vedessä
kellui vuoroveden hiljalleen
edestakaisin kuljetlelernina
brittiarmeijan päällystakkeja.
asetakkeja, lakkeja ja kaikkia
mahdollisia muita varusteita,
jotka vain pinnalla pysyivät.
Hiljalleen ne sitten vettyivät
tarpeeksi upotakseen pohjaan.
Pinnalle jäi vain pelastusve-
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Englantilainen pelastusalus
palaa Kanaalissa

Sitten päästiin jo puhumaan
muustakin. Luotsi ylisteli brit-
tiarmeijan sankarillista taiste-
lua ja kenraalien loistavia ky-
kyjä. Omasta puolestani ky-
syin, ajatteliko hän lainkaan,
mikä odotti rannalle jääneitä
ranskalaisia ja belgialaisia.
Luotsi väitti heitä raukoiksi
näiden antauduttua natsiar-
meijalle.

Kapteenimme A. Fock lo-
petti poliittisen keskustelun
käskemällä luotsin hävetä pu-
heitaan ja syventyä tehtävään-
sä. Tiimä vaikenikin, mutra il-
meestä näin, ettei asia ollut
vielä selvä.

SIMPUTUSTA
Hullin edustalla luotsivene
ajeli laivasta toiseen jaellen
niihin joki- eli satamaluotsit.
Meille ei vain kuulunut joki-
luotsia ja näytti siltä kuin mei-
dät olisi tahallaan jätetty odot-
tamaan. Kapteeni Fock ehti jo
kiivastuakin, mikä ei ainakaan

asiaa parantanut.
Lopulta sitten meillekin

löytyi satamaluotsi ja pääsim-
me laituriin. Ennen purkami-
sen aloittamista laivalle kui-
tenkin asteli kolme tärkeän
näköistä siviiliherraa, jotka il-
moittivat edustavansa valtiol-
lista poliisia, kuuluisaa Secret
Se rvice -organisaatiota.

Ohjasin miehet laivan sa-
lonkiin, jossa päällikkö oli
selvittelemässä papereitaan.

Alkoi kuulustelu, joka kesti
koko päivän! Kapteenin lisäk-
si pantiin tiukalle koko kansi-
ja konepäällystö, sähköttäjä ja
vieläpä stuerttikin 

- 
jos olisi

sattunut jotakin kuulemaan!
Kyse oli nimittäin kapteenin

poliittisista mielipiteistä
olimmeko havainneet "natsi-
sympatioita" ja oliko päällik-
kö yrittänyt propagoida meille
muille mielipiteitään?

Lopulta sekin touhu loppui.
Tässä vaiheessa otti kapteeni
Fock kuulustelijan roolin ja
tiedusteli rauhallisesti :

- 
Kuinkas herrat luulevat,

että olisin natsi, kun sukuni on
skotlantilainen ja asustellut
Skotlannissa satoja vuosia?!

Tiimä oli kyllä täyttä bluffia

- 
kippari oli vain kuullut, et-

tä Frck oli tavallinen skotlan-
tilainen sukunimi. Joka ta-
pauksessa ilmoitus tehosi Sec-
ret Service -miehiin, jotka vä-
hin äänin poistuivat laivasta.
Myöhemmin tuli yksi heistä
takaisin ilmoittaen, että kaikki
johtui vain luotsin ilmiannosta
sekä että kapteeni oli nyt va-
paa kaikista epäilyksistä.

Hullissa ja myöhemmin
New Castle on Tynessä ha-
vaitsimme, että kaupunkien
pubit ja kuppilat olivat täpö-
täynnä mannermaalta pelastet-
tuja sotilaita. Pelastustyö oli
onnistunut: kaikkensa antanut
vapaaehtoinen osaksi sunnun-
taipurjehtijoistakin koottu se-
kava joukko oli tuonut Dun-
kerquen tulihelvetistä kolme-
sataatuhatta brittiä sekä kol-
misenkymmentätuhatta rans-
kalaista ja belgialaista. Kaikki
olivat nyt saaneet viikon lo-
man.

Siinäpä sitä olisikin organi-
soimista, ennen kuin armeija
olisi jälleen taistelukykyinen!
Sen kaikki aseet ja varusteet
lojuivat Dunkerquen rantahie-
kalla tai Kanaalin pohjassa
miesten juhliessa oluen ja vis-
kin voimalla kotikaupunkien-
sa turvallisissa kapakoissa. E
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Kaikki pinnalla pysyvät alukset tarvittiin avuksi! Brittien pelastustoimia suosi näillä vesillä harvinainen
melkein tyyni sää
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EERO ERÄSAARI

Tämä T-34-vaunu pääsi
pohioisimmaksi 30. 6. 44.
Nyrkkimiehet vasemmalta kersantit
Kaarlo Niemelä ja
Heino Nikulassi, joka kaatui
seuraavanapäivänä s1llrrr
v
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O Pataljoona saapui Ihantalan kir-
konkylään juosten kilpaa voitonvar-
man vihollisen kanssa! Juoksu ei kui-
tenkaan muuttunut paoksi, vaan seu-
raava vaihe oli torjuntavoitto.
a Loppuun väsyneet miehet terästi
vielä kerran divisioonan komentajan
sana: "Tässä tilanteessa en voi luot-
taa keneenkään muuhun kuin tei-
hin."

ffiry

KOLMAS KRIISI:
MUUTTUUKO
VETÄYTYMINEN
PAOKSI?
Vastahyökkäys oli pysähtynyt eikä
sitä saatu uudelleen liikkeelle -päinvastoin alkoi vihollinen pai-
naa päälle. Kenraalimajuri Vihma
antoi 1.7. käskyn vetäytymisestä
uuteen pääasemaan. von Essenin
II/JR l2:n osalta se merkitsi vähän
yli kilometrin siirtymistä taakse-
päin Rauhamäestä Ihantalan kir-

Erään
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lhantalan ttenhaaran talstelumaastoa tlmakuvassa 2A.7.41. Edessa nakyy Pekarilan puro la silta, trenhaatart olkeail:l puolella kirkon raunlot la
vasemmalla puolella hautausmaa. Tieltä oikealla näkyvään lhantalanjärveen on matkaa noin 5O0 metriä
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konkylän maastoon. Irtautumisen
ajankohta jäi pataljoonan komen-
tajan ratkaistavaksi.

Kokenut rintamakomentaja ta-
jusi, että siirtyminen taaksepäin
aktiivisen vihollisen koko ajan
painaessa päälle on vaikea operaa-
tio - Viipurissahan lyhyeksi tar-
koitettu vetäytyminen muuttui hil-
littömäksi paoksi huolimatta siitä
ettei vihollisen painostus tässä vai-
heessa ollut ratkaisevan kova.

Pataljoonan komentaja irrotti
ensiksi taakse Kaakisen tykki-
komppanian tykit mäiiräten samal-
la kapteeni Kaakisen vastaanotto-
aseman komentajaksi käskyllä py-
säyttää siihen jokainen tulija. Li-
säksi sinne tuli vastaanotto-osasto
kustakin pataljoonan komppanias-
ta. Tarkoitus oli erottaa takaa-aja-
va vihollinen omista ja ottaa omat
miehet tiukasti käsiin psykologi-
sesti vaikeimmalla hetkellä.

Tällä välin Kaakisen Iähitorjun-
tamiehet ja pataljoona jatkoivat
ankaraa taistelua Rauhamäessä.
Komentaja tarkkaili koko ajan ti-
lannetta. Oli tietenkin edullista an-
taa taakse lähetetyille vastaanotta-
jille mahdollisimman paljon val-
misteluaikaa.

Sitten nähtiin vihollisen jo ete-
nevän pataljoonan takana - se oli
aktiivisena ja taitavana päässyt
tunkeutumaan jostakin aukosta lä-
pi. Komentaja antoi irtautumiskäs-
kyn.

Tarmokas ja voittoihin tottunut
vihollinen reagoi heti: se sai py-
sähtyneen hyökkäyksensä nopeasti
uudelleen käyntiin ja syöksyi kaik-
kien aseidensa tulen tukemana ja
voimakkaan "uraa"-huudon in-
nostamana pataljoonan perään.

Juostiin kilpaa!
Komentajan sydäntä kouraisi

pelko: juokseeko pataljoona läpi
heikon vastaanottolinjan vai py-
sähtyykö se tarkoitetulle tasalle,
jossa asemia ei ollut valmiina la-
pionpistonkaan vertaa? Kykenee-
kö vastaanottava osasto täyttä-
mään vaikean tehtävänsä?

Juoksun vauhti vain kiihtyy!

- ia taistelun lälkeen

Sitten saavutaan kirkon ja hau-
tausmaan alueelle. Pieni puro kat-
kaisee ainakin hetkeksi vihollisen
panssarivaunujen etenemisen.

Vastaanottajat juoksevat huu-
taen pitkin linjaa ohjaten miehiä
asemiin. Jossakin kohdassa joku
porukka juoksee läpi, mutta palau-
tetaan tiukoin toimenpitein paikal-
Ieen ryhmitykseen. Komentaja ja
päälliköt juoksevat pitkin linjaa
yrittäen mahdollisimman nopeasti
saada puolustusasemaan jdrjestys-
rä.

Komentaja kokee valtavan hel-
potuksen tunteen: pataljoona on
taas paikoillaan käsketyssä paikas-
sa! Lapiot heiluvat ja poterot syn-
tyvät pehmeään hiekkaan nopeas-
ti, rutiinilla.

Vihollinenkin toimi nopeasti ja
taitavasti: voimakas tykistötuli
suuntautui heti uusiin asemiin ja
syvälle taakse, yli2OO konetta kä-
sittävä lautta pommitti etulinjaa ja
sen lähisyvyyttä. Valmisteluun
liittyi välittömästi hyökkäys.

Linjan edessä olevan Pekarilan
puron sillan räjäytys epäonnistui ja
parikymmentä vaunua pääsi linjo-
jen sisään. Tien suunnassa syntyi
murto.

Kiivas taistelu jatkui koko päi-
vän. Lopulta lähitorjuntamiehet
onnistuivat tuhoamaan kaikki vau-
nut, pataljoonan miehet löivät ta-
kaisin syntyneet murrot ja tykistö
tuhosi sillan. Tilanne rauhoittui vi-
hollisen ankaran tykistötulen kui-
tenkin edelleen jatkuessa ja maa-

lhanlalan tienhaaran maastoa ennen taistelun alkua -
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Lupaavat luutnantit
Antti §uurkarija Tors-
ten von Bssen, joista
molemmista aikanaan
tuti mainetta hankki-
neita rintamapatalioo-
nan komentaiia, olivat
1930-luvun lopulla Vii-
purissa luutnanttikurs-
silla ia asuivat sen ajan
tavan mukaan hotelli
Finlandiassa. Erään
sunnuntain tienoona oli
tullut iuhlituksi ja maa-
nantaiaamuna todet-
tiin, ettei palvelukseen
låihdiistä taida tulla mi-
tään.

Mietittiin ankarasti
korrektia keinoa lepo-
päivän saamiseksi.

Akkiä Antti Suurkari
keksi: koska huoneessa
on uuni, kerrotaan
poissaolon syyksi häkä-
myrkytys!

Tuumasta toimeen:
von Essen soitti Taiste-
Iukoulun adjutantille
luutnantti KaIIe Par-
viaiselle ia esitti sur-
kean tarinan myrky-
tyksestä. Kalle vähän
epäili, mutta rauhoittui
lopulta.

Hetken päästä soi

kuitenkin toverusten
puhelin ja Parviainen
kertoi koulun iohtajan
Iähettäneen lääkärin
katsomaan "potilaita".

- "J65 nyt olette puhu-
neet perättömiä käy an-
kara käry", varoitti
ymmärtäväinen adiu-
tantti.

Kaveruksille tuli kii-
re panna kåimppää
kuntoon.

Lääkärille esitettiin
sitten vakuuttava tari-
na viime hetken pelas-
tuksesta. Tåimä nyökyt-
teli päätään, vilkaisi
vielä uunia ja poistui.
Kaverukset huokasivat
helpotuksesta.

Asia ei kuitenkaan
ollut vielä loppuun kä-
sitelty.

Tohtori huomasi ni-
mittäin hotellin ala-au-
lassa keskuslämmitys-
laitteet ja tiedusteli por-
tierilta, oliko huoneis-
sakin keskuslämmitys.
Tåimä vahvisti asian
näin olevan uunit
olivat vain jääneet re-
montin yhteydessä pur-
kamatta.

Putkaahan siitä tu-
ti...

Kapteeni
Olavi Kaakinen

panssarikauhuineen
lhantalassa

Saksalainen
rynnäkkötykki
lhantalan tiellä

äk"-
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ä

Kenraali Vihma pitää puhuttelua 6. Divisioonan vanhemmille upseereille
lhantalan asemasotavaiheen aikana
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taistelukoneiden kierrellessä pote-
roiden yllä.

Ensimmäinen torjuntavoitto
Ihantalassa oli saavutettu.

NELJÄS KRIISI:
LUVATTU LEPO
PERUUTETAAN
Seuraavana päivänä ankara torjun-
tataistelu jatkui. Oma tykistö alkoi
yhä vakuuttavammin puuttua pe-
liin. Panssarintorjunta vahvistui
mm siten, että alueelle saapui sak-
salaisia rynnäkkötykkejä. Viholli-
nen sai kuitenkin jiilleen aikaan
"taskun", mutta se lyötiin takai-
sin.

Pataljoona alkoi olla lopussa:
miehet eivät olleet nukkuneet viik-
koon eikä ruokapuolikaan ollut ol-
lut hurrattava. Punatauti ja muut
vatsasairaudet levisivät.

Sitten saapui kauan toivottu ja
odotettu käsky 2.7. rllalla: seuraa-
vana yönä pataljoona vaihdetaan
etulinjasta lepoon. Sen asemat ot-
taa vastaan majuri lukka Sammal-
korven komennossa oleva IIIIR
35.

Yöllä vaihto onnistuu hyvin.
Pataljoonan pääosa on jo koossa
pari kilometriä linjojen takana,
asemissa on enää runkomiehitys.

Silloin saapuu paikalle Vihma,
divisioonan komentaja. Hän kut-
suu puheilleen pataljoonan ko-
mentajan ja antaa käskyn:

- Olen saanut tietää, että vi-
hollisen suurhyökkäys on odotet-
tavissa aamulla kello 06.00. Tä-
män johdosta olen pääftänyt, että
en tässä tilanteessa voi luottaa uu-
teen vaihtavaan pataljoonaan, joka
ei vielä ole tiillä alueella ollut tais-
telussa.

- Viekää Vahvistettu llllR 12
takaisin asemiin! Torjuntataiste-
luanne tukee entistä voimakkaam-
pi tykistö, muun muassa kaikki
tänne yltävät putket naapurin
3.Divisioonan lohkolta.

- Majuri! Sanokaa miehille,
että minä luotan tiihän pataljoo-
naan!

Miten tiimän voi kertoa miehil-
le? Syntyykö kieltäytymisilmiöi-
tä? Mikä on pataljoonan taistelute-
ho t?imän pettymyksen jiilkeen?

Käskyt annettiin, komppaniat
marssivat hiljaisina takaisin pote-
roihinsa. Miesten ilmeet olivat
synkät, vaikka pahemmin ei kirot-
tukaan. Divisioonan komentaja
pysytteli koko operaation ajan
alueella ja selitti mahdollisimman
monelle miesjoukolle, mistä oi-
keastaan oli kysymys. Tieto levisi

- ennen muuta kenraalin sana:

- Tässä tilanteessa en voi luot-
taa muihin kuin teihin.

Vihollisen hyökkäys alkoi aa-
mulla tunnin myöhässä. Oma ty-
kistö näytti kyntensä ampuen tark-

KOMENTAJAN OTE
Olavi Kaakinen halusi lopuksi pai-
nottaa komentajan osuutta:

- Totti von Essenillä oli taito
ottaa joukko hyppysiinsä. Hän to-
della osasi johtaa pataljoonaansa.
Se ei tapahtunut kirjeitse, vaan
aina paikan päåillä 

- silmästä sil-
mään. Hän oli jänkäjääkäri toisten
"jänkien" joukossa. Hän osasi
käskeä ja vaatia, mutta taisi myös
neuvoa ja tukea sekä huolehtia
joukostaan. Hänellä oli luontainen
taito vaikuttaa alaisiinsa, hänellä
oli huumorintajua ja hänen taktilli-
nen kykynsä lienee sotilassuvun
syntymäperintöä. Kun tähän liite-
tään rohkeus ja itsensä alttiiksi pa-

kaa torjuntatulta ennen näkemättö-
miillä teholla. Myös vihollisen
hyökkäyksessä oli tehoa ja voi-
maa.

Majuri von Essen haavoittui,
mutta johti joukkoaan vielä senkin
jiilkeen ratkaisuun saakka. Hyök-
käys torjuttiin.

Toisen pataljoonan miehet oli-
vat ylpeitä. Peli oli nyt tasoissa
t?ihän asti parempana pidetyn ma-
juri Antti Suurkarinkomentaman I
Pataljoonan kanssa.

neminen, alkaakin syntyä kuva
komentajasta, jota suomalainen
mies seuraa minne tahansa.

Mikä on sitten päiillikön ia
alemman komentajan tehtävä rat-
kaisutaistelun aikana?

Seuraavista seikoista päästiin
keskustelussa yksimielisyyteen.

Komppanian, pataljoonan ia
rykmentin - nykyisen prikaatin

- 
johtamisessa on harvoin kyse

monimutkaisista taktillisista rat-
kaisuista. Päällikön ja komentajan
tehtävä on tietenkin sijoittaa jouk-
konsa oikein, antaa selvät käskyt

Majuri von Essen saa kenraali Vihmalta kunniamerkin
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ja jiirjestää miehilleen kaikki mah-
dollinen saatavissa oleva tuki ja
huolto. Nåimä asiat opitaan yleen-
sä sotakouluissa eikä tiimän niin-
sanotun taktiikan taitojen omaksu-
minen liene kenellekään normaa-
li2ilyiselle ihmiselle ylivoimaista.

Päiillikön ja komentajan kyvyt
suurtaistelussa mitataankin toisella
alueella - ratkaiseva on hänen
kykynsä vaikuttaa ihmisiin ja saa-
da heidät toimimaan tarkoitetun
päiimäiirän mukaisesti inhimilli-
sesti katsoen usein mahdottomilta-
kin näyttävissä olosuhteissa. Tätä

Jänkäjåäkäreitä
Kemijärvellä 1968,
kuvassa Rytilahti,
von Essen ja Pöyliö

Koria poikia!
ll/JR 12:n
veteraaneja
Torniossa
vuonna 1972
v

ei opita koulussa, sen taidon oppi-
minen perustuu ihmisen henkilö-
kohtaisiin ominaisuuksiin - en-
nen muuta riittävään hermoener-
giaan, päättäväisyyteen, kestävyy-
teen, rohkeuteen ja kokemukseen.

Taito kehittyy tehtävien myötä.
Ei voitane ajatella, että joku me-
nestyisi kovan paikan komentaja-
tehtävässä tultuaan siihen ilman
väliportaita teoreettisesta selustan
esikunnasta. Ihmisiä voi oppia
johtamaan vain johtamalla ihmi-
siä.

Missä on sitten päiillikön ja ko-

mentajan paikka torjuntataistelun
ratkaisuvaiheessa?

Komppanian päåillikkö on tie-
tenkin ilman muuta miestensä kes-
kellä paikassa, jossa hän niikee se-
kä vihollisen että omat miehensä
painopistesuunnalla. Hän ei voi
johtaa taistelua ilmoitusten varas-
s8, koska ratkaisut tåillöin aina
myöhästyvät ja henkilökohtainen
panos 

- tåirkein! - 
jää pois.

Pataljoonan komentajan on tie-
tenkin mahdollisimman paljon
kierrettävä edessä voidakseen joka
hetki olla perillä joukkonsa tilan-
teesta - huollosta, mielialasta,
vihollisen käyftäytymisestä tiillä
suunnalla ja monesta muusta
asiasta. Ratkaisutaistelun aikana
hänen on kuitenkin oltava paikas-
sa, jossa hän niikee olevan kysy-
mys voitosta tai tappiosta, asemis-
sa pysymisestä tai juoksemisesta.
Hänen on olemuksellaan tuettava
painopistesuunnan komppanian-
päiillikön johtamistoimintaa, jotta
tåimä ei tunne itseään eristetyksi tai
yksin jätetyksi ja saa nopeasti yh-
teyden taaksepäin. Mitkään kikat
tai patenttiratkaisut eivät auta -komentajan koko persoonallisuus
on pantava peliin, kävi miten kävi.

Rykmentin - nykyisen prikaa-
tin - komentajankin on saatava
kuva etulinjan olosuhteista lukui-
sin käynnein. Vaikka hän tuskin
voi osallistua itse taisteluun, on
hänenkin kyettävä panemaan per-
soonallinen panoksensa peliin
nåihdessään ratkaisun häiimöttä-
vän. Tiimä voi tapahrua esimerkik-
si henkilökohtaisella, velvoittaval-
la käskynannolla edessä, rohkaise-
valla puhuttelulla alaisten ollessa
kestävyytensä äiirirajoilla tai hen-
kilökohtaisella esimerkillä. Tor-
juntataistelun jatkuva johtaminen
korsusta tuskin onnistuu.

MIKSI VIPURI
LUHISTUI, MUTTA
IHANTALA KESTI?
Sepä onkin sitten tuhannen dolla-
rin kysymys!
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Pyrkimättäkään tyhjentävään
ratkaisuun tulee etsimättä mieleen
monta asiaa.

Ensinnäkin: JR l2:n I ja II Pa-
taljoona olivat juuriltaan nuorta ja
pätevää pohjoisten kairojen väkeä

- 
joukkoa, joka ei herkästi her-

moile. Pataljoonat oli koulutettu
hyvin, ne olivat vuosia pysyneet
samassa kokoonpanossa ja saaneet
taistelukokemusta monenlaisissa
olosuhteissa. Tässä käsiteltyä II
Pataljoonaa johdettiin lujasti ja tai-
tavasti. Miehet tunsivat komenta-
jansa ja päällikkönsä ja luottivat
heihin, samoin niimä miehiinsä.
Pataljoonaa tuettiin takaa tehok-
kaimmalla mahdollisella tavalla:
Sen panssarintorjunnan onnistumi-
seksi tehtiin kaikki mahdollinen,
kriisivaiheissa tuotiin panssari-
nyrkkejä eteen jopa divisioonan
komentajan henkilöautolla. Kaikki
mahdollinen tykistövoima saatiin
tukemaan puolustusta. Maasto
mahdollisti suojautumisen viholli-
sen ilmavoimien iskuilta, minkä
Iisäksi omat ilmavoimat toimivat
tehokkaasti. Ammuksia riitti ja
niitä käytettiin.

Puolustusasema oli normaalia
suomalaista maastoa, siihen oli
mahdollista saada syvyyttä. Maa-
perä suosi kaivatrtumista.

Kaikki edellä esitetty sopii jok-
seenkin tarkasti kääntäen 2O.Pri-
kaatin olosuhteisiin Viipurissa:
vasta muodostettu sekalainen
joukko, joka ei tuntenut päällys-
töään, ei kyennyt taistelemaan
epäedullisessa asemassa ilman riit-
tävää suojaa, huoltoa ja tukea.

Tärkein tekijä on kuitenkin vie-
lä käsittelemättä: taistelutahto oli
nyt herännyt - talvisodan mal-
liin. Jokainen näki, että ollaan ta-
karajalla. Maata ei pelasteta hiip-
pailemalla. Pohjoisen miehet halu-
sivat näyttää etelän juoksijoille,
kuinka tapellaan - kävi sitten
kuinka kävi. Ilman tätä uhrautu-
vaa, kaikkensa antavaa asennetta
ei torjuntavoittoa olisi Ihantalassa
saavutettu.
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JATKOA ED. NO:STA

Yksittäinen
taistelija saattoi
erdmaaolosuhteissa
joutua tekemään
ratkaisuja, jotka
muualla kuuluivat
esimiehille.
Päättäväinen ia
taitava soturi selvisi
hengissä
uskomattomistakin
tilanteista.
Joulupaketteja
jakelevat lotatkin
joutuivat taistelun
polttopisteeseen.

KUVAT PARIA
LUKUUN.
OTTAMATTA
KIRJOITTAJAN

o

I

PENTTI PERTTUL!

Elämää
Rukrlr
oo
CTIAYEN

kerrltä-
Yeirlioisscr

14.D:n komentaia kenraalimaiuri Erkki Raappana
tarkastusmatkallaan

tr



KALfVOKANKAAN
TT]KIKOHDAN
HÄVTTTIiMINEN
Heinäkuussa 1943 ottaa Raja
JP6 erikoiskohteekseen låihin-
nä pataljoonan etulinjaa ole-
van vihollisen tukikohdan Ka-
livokankaalla. Tukikohdan
toimintaa ja miehitystä on
seurattu edellisen talven ja ke-
vään aikana tiedustelupartioi-
den viilityksellä. Tiedetään,
että vihollinen pystyy tuki-
kohtaan rakentamastaan tä-

Majuri Jussi Kekkonen, UKK:n veli, kävi sotasokeana tervehtimässä sodan alussa johtamaansa
raiaiääkärikomppaniaa Rukajärvellä joulukuussa 1941 . Komppanian ilmoittaa luutnantti
Eero Taskinen. Oikealla Raia JP6:n komentaja majuri Matti Murole. - Majuri Kekkonen tervehti
,okaista miestä kädestä, tunsi useimmat äänestä, kyseli kotiolot la perhekuulumiset. Tilaisuus
läi lärkyttävän liikuttavana paikalla olleiden mieleen

hystystornista seuraamaan lii-
kettä ei-kenenkään-maan
suoaukeilla.

Heinäkuun 2O. päivänä aa-
muyöllä lähtee tukikohtaa lä-
hinnä olevasta omasta kenttä-
vartio Riihinästä liikkeelle
luutnantti Viljo Meriliiisen
johtama joukkueen vahvuinen
partio mukanaan muona- ja a-
tarvikkeiden lisäksi l5 kpl ter-
miittirasioita ja l0 kpl fosfori-
käsikranaatteja. Partion tehtä-
vänä on sytyttää tukikohdan
maasto tuleen.

Partio suorittaa sytytyksen
n. 7 km pitkiillä linjalla tuulen
päältä. Syntyneessä palossa
palaa mm. tukikohdan eteen
rakennettu murros ja räjiihte-
lee pääosa murroksen ja tuki-
kohdan suojaksi vedetyn mii-
nakentän miinoista.

Syyskuun 4. päivänä klo
2.3O lähtee vuorostaan 3./Ra-
ja JP6:n joukkueenjohtaja
vänrikki Pentti Hytönen jouk-

kueen vahvuisen partion joh-
tajana liikkeelle kohti Kalivo-
lahden vihollistukikohtaa.
Partiolla on vaikea tehtävä: on
selvitettävä mahdollisimman
luotettavasti tukikohdan mie-
hitys.

Partio saapuu pimeydessä
varovasti puulta puulle hiipien
tukikohdan maastoon. Taivas-
ta vasten näkyy jo tukikohdan
tornin silhuetti.

Partio maastoutuu, tähystää
ja kuuntelee tunnin verran. Ei
kuulu minkäänlaista ääntä.

Alikersantti llmari Viiisii-
nen pyytää partion johtajalta
luvan saada edetä lähemmäk-
si. Väisänen ottaa kaksi ryh-
mänsä miestä mukaansa. Ali-
kersantti Reino Heikkilii liit-
tyy hänkin tähän rohkeaan
joukkoon. Molemmat aliker-
santit - sodan aikana rivi-
miehistä ryhmänjohtajiksi ko-
honneina - ovat joukkueessa
tunnettuja siitä, että he ovat

aina ensimmäisinä ja vapaaeh-
toisina lähtemässä.

Väisänen lähtee ryömimään
eteenpäin, saapuu tukikohtaa
ympäröivälle piikkilankaes-
teelle. Miinakenttää, jota on
pelätty, ei kohdata. Miehet
kuuntelevat esteellä - mitään
merkkiä vihollisesta tai sen
vartiomiehestä ei havaita vie-
Iäkään. Miehet pujottautuvat
nyt esteen lankojen alitse, ete-
nevät ryömien eteenpäin ja
saapuvat rinteeseen rakenne-
tulle korsulle. Se todetaan
tyhjäksi. Ja vähitellen selviää,
että vihollinen on jostain syys-
tä tyhjentänyt tämän aikai-
semmin vahvasti miehittä-
mänsä tukikohdan, josta mo-
nesti on lähestyvien suoma-
laisten partioiden silmille tulta
annettu ja josta monet takaa-
ajo-osastot ovat suomalaisten
perään lähteneet.

Partio Hytönen tutkii tuki-
kohdan perusteellisesti. Se on

/ Lämmintä ruokaa
\ matkalla eieen. Purilaat

olivat korvessa
käyttökelpoisin ajoneuvo

sijoitettu hyvin edulliseen kor-
keahkoon maastoon, jossa on
pieniä töyryjä ja niiden viilisiä
notkelmia. Tukikohdan ase-
mat on sijoitettu näitä töyryjä
hyviiksi käyttäen siten, effä
taistelu niissä eri suuntiin on
mahdollinen ja tehokas. Mata-
lat korsut on sijoitettu rintei-
siin ja varustettu niin että tais-
telu on mahdollinen suoraan
korsun ovelta. Korsuja on
kaikkiaan yhdeksän ja on niis-
sä makuutilaa yhteensä 80--
90 miehelle.

Partio Hytösen miehet ih-
mettelevät korsujen yksinker-
taista sisustusta: rnm. makuu-
laverit on tehty halkaistusta
pyöreästä puusta siten, että
puiden pyöreä puoli on ylös-
päin. Puiden pinta on kovasta
kulutuksesta hioutunut kiiltä-
väksi. Korsujen kamiinat on
tehty kovin ohuesta pellistä,
joka on ilmeisesti saatu am-
muslaatikoista. Kyllä on naa-
purin pitänyt pakkasella palel-
la, toteavat miehet.

Partio Hytösen palattua jän-
nittävältä retkeltään lähetetään
samaan vihollistukikohtaan
Kalivokankaalle seuraavana
päivänä välittömiisti uusi par-
tio. Partion miehet ovat nyt
2.lRaja JP6:sta johtajanaan
vänrikki Soini Vaaramo. Par-
tion miehistöön kuuluu neljä
pioneeria. Vihollisen tukikoh-
ta ja sen korsut miinoitetaan.
Vänrikki Vaaramo piirtää tu-
kikohdasta tarkan kartan.
Näin tulevat niimä liihimpänä
suomalaisten etulinjaa olleen
Kalivokankaan vihollistuki-
kohdan varustukset ja asemat
täsmällisesti selvitetyksi.

Vihollinen miehitti Kalivo-
kankaan kenttävartionsa myö-
hemmin uudelleen.

"lÄÄrtiru PrRrsEN
JA JIiÄIQiRI
HARTIKAISEN
SEIKKAILUT
Syyskuun 8.-9. päivinä
1943 joutuu 2./Raja JP6:n
luutnantti Viljo Meriliiisen

t
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johtama partio-osasto, jota
komppanian päiillikkö, kap-
teeni Tauno Tuominen seuraa,
monivaiheiseen taisteluun vi-
hollisen kanssa Kalivokan-
gas-Kuutsjärvi -maastossa
vihollisen selustassa. Taiste-
lutilanteissa kunnostautuu eri-
koisesti ylikersantti Aarre
Merentie taitavana ja henkilö-
kohtaisesti rohkeana jouk-
kueenjohtajana.

Partion ollessa paluumat-
kalla todetaan kahden miehen.
jääkäri Pirisen ja jääknri Har-
tikaisen kadonneen. Pelätään
miesten kaatuneen tai jotrlu-
neen vangiksi.

Molemmat miehet olivat
taistelun aikana kuitenkin vain
eksyneet omistaan.

Jääkäri Pirinen harhautuu
vihollisen selustassa olevalle
Kuutsjärvelle, liiytää sieltä
metsäpolun varressa kulkevan
puhelinlangan, jonka arvelee
johtavan suomalaisten linjoja
lähinnä olevan ryssän kenttä-
vartioon Kalivolahdella. kul-
kee puhelinlangan opastama-
na n. 8 km, kiertää eteen osu-
van ryssän tukikohdan, kulkee
yli ei-kenenkään-maan ja il-
mestyy oman kenttävartio
Pullon eteen päivää myiihem-
min kuin partio, josta oli jou-
tunut eksyksiin.

Jääkäri Hartikainen joutuu
taistelussa erilleen krvereis-
taan ja vihollisen takaa-aja-
maksi. Hän juoksee pitkin
metsäkangasta ja onnistuu ek-
syttämään takaa-ajajansa illan
hämärässä. Yötä myöten hän
pyrkii länteen pitkin soita ja
metsiä ja osuu aamulla ison
järven rantaan, jonka tuntee
Ondajärveksi. Oma ranta nä-
kyi vastapäätä n. 6 km päässä.

Tähystäessään järvelle nä-
kee jäiikiiri Hartikainen nie-
men takana n. 500 metrin
päässä veneen hiljalleen lä-
hestyvän. Siinä on kaksi van-
jaa, jotka ovat olleet kalassa.
Heillä on aseet veneessä.

Hartikainen hiipii pitkin
rantaa puiden suojassa koh-
haan, jonne arvioi veneen tu-
levan. Sen ollesssa muutaman
kymmenen metrin pä:issä ran-
nasta, hän ampuu kahdella no-
pealla laukauksella molemmat
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viholliset. kahlaa veneelle.
nostaa ruumiit veteen ja Iähtee
soutamaan omalle puolelle.

Järven puoliväliin hän sel-
viää vihollisen huomaamatta.
Siellä hänet havaitsee järveä
tarkkaileva oma vartiomies.
Hr.inet noudetaan moottorive-
neellä turvaan omalle puolel-
Ie.

TAISTELIJA
KORPRAALI KARHU
Joulukuun 4. päivänä 1943
klo 5.45 heräii pienen aliup-
seerivarto Himon korpraali
Karhu unestaan siihen. että
kämpän pimeydestä kuuluu
outoa puhetta. Tämä aliupsee-
rivartio kuuluu l./Raja JP6:n
tukikohtiin. Sen miehityksenä
on vain kuusi miestä.

Karhu otaksuu ääniä ensin
vartiovuoroa vaihtavien tove-
reidensa ilveilyksi. Sitten vä-
lähtelee kiimpässä valoja ja tu-
Iitikkuja raavitaan.

Karhulle selviää, että ryssä
on kämpässä!

Vieras. murteellista suomea
puhuva ääni sanoo pimeydes-
sä:

- 
Me olemme venäläisiä.

olette saarroksissa, on turha
panna vastaan.

Karhun vielä miettiessä mi-
hin nyt ryhtyä kuuluu ulkoa
laukauksia. Vieraat ryntäävät
ulos. Karhun vieressä nukku-
neet omat miehet heräävät hä-
linään. Karhu tempaa vierel-
lään lavitsalla olleen konepis-
toolin ja tulittaa ensin oven lä-
pi, sitten ikkunasta. Hänen to-
verinsa ryntäävät ulos käm-
pästä.

Vihollinen heittää nyt käm-
pän ikkunasta neljä käsikra-
naattia. Ne putoavat ikkunan
alla olevalle pöydälle, osa ko-
lisee alas lattialle. Hetken
päästä ne räjähtäisivät.

Karhu tarttuu pöydän reu-
naan ja kaataa pöydän suojau-
tuen piiytälevyn taakse. Kä-
sikranaatit räjähtelevät. Rä-
jähdyksistä osaksi sekaisin
oleva Karhu hapuilee nyt kä-
siinsä oven pielessä telineessä
olevan pikakiväärin ja ryhtyy
tulittamaan sillä.

Vihollinen alkaa vetäytyä

tukikohdasta. Naapurikenttä-
vartiosta, jonne laukaukset ja
räjähdykset ovat kuuluneet,
ehditään puolen tunnin sisällä
apuun. Ensimmäisenä saapuu
kersantti Penttinen miehineen.
Aamuhämärässä selviää, että
vanja on tullut pieneen tuki-
kohtaan kahdelta eri suunnal-
ta: yksi n. lO-15 miehen
osasto suoraan edestä purkaen
aukon miinakenttään ja kat-
kaisten piikkilankaesteen lan-
gat, toinen osasto 

- 
5-10

miestä -- on kiertänyt kauem-
paa tukikohdan taakse kapula-
tielle, jota pitkin tukikohtaan
kuljetaan ja hiipinyt sieltä si-
sälle tukikohtaan.

Tukikohdan päällikkö ker-
santti M. Peltola löydetään
kaatuneena kämpän lähetty-
viltä. Häntä on ammuttu pää-
hän. Kämpän miehistöstä haa-
voiruu kahakassa neljä mies-
tä.

LOTTIBN KOHTALO
Jouluaattona 1943 lähtevät
Ondajärvellä sijaitsevan kant-
tiinin lotat Anni Tekkala ja
K ir s t i Ruo t s alai n e n lakamaan
joulupakette ja pitkin Ondajiir-
ven rantaa sijaitseviin Raja
JP6:n kenttävartioihin.

Paketteja on paljon. Tarvi-
taan kaksi hevosta ja rekeä.
Ajajiksi lähtevät jääkärit Viii-
nö Komulainen ja Janne Sa-
volainen. Lottien apumiehenä
on mukana jääkäri Uuno
Ulgrön. Lisäksi liittyy jouk-
koon juuri lomaltaan palaava
jääkiiri Voitto Pynninen, joka
on matkalla edessä olevaan
kenttävartioonsa.

Kenttävartioiden huoltotie
kulkee j:irven jäällä rantaa
seuraten kenttävartioiden edit-
se. Järvi on tällä kohden n. 5
km leveä. Vihollisen puolei-
seen rantaan on siten vastaava
matka. Samana aamuna ovat

rli§:r:§§§§il

Teatterinjohtaja Kaarlo Aarnin iohtama teatleriseurue on 26.8. 1942
käynyt Raja JP6:n 2.Komppaniassa poikia viihdyttämässä. Ohielmassa
oli Espanjatar. Paluu tapahtuu veneillä Ontajärven yli. Keskellä Aarni,
näyttelijä Aili Montonen ia luutnantti Lauri Saari



eri kenttävartioiden väliset yh-
dyspartiot hiihtäneet jäätä pit-
kin kenttävartioiden välit ei-
vätkä ole havainneet mitään
erikoista.

Lottien pienen kolonnan ol-
lessa matkalla jäiillä kenttä-
vartio Unikeosta sen eteläpuo-
lella olevaan seuraavaan kent-
tävartio Iikkaan ryntää ranta-
metsiköstä n. 20 miehen vah-
vuinen joukkue vihollisia kii-
vaasti rulittaen. Kahakassa
kaatuvat jäåikiirit Komulainen
ja Savolainen, toinen hevonen
ammutaan. Molemmat lotat ja
jäåikiiri Ulgrdn joutuvat van-
giksi ja kuljetetaan yli jiirven
selän vihollisen puoleiselle
rannalle.

Jäiikiiri $rnninen tarttuu tu-
lituksen aikana etumaisen he-
vosen ohjaksiin ajajan saades-
sa osuman, heittäytyy jäälle
reen viereen ja laahautuu pil-
lastuneen paikalta nelistävän
hevosen ohjissa pois tapahtu-
mapaikalta ja pelastuu kenttä-
vartio Tikkaan.

Vihollispartiota Iåihdettiin
viilittömästi ajamaan takaa
molemmista kenttävartioista.
Tikasta lähtee muutaman mie-
hen kanssa vänrikki Urmas
Runolinna - nu61i upseeri.
joka myöhemmin elokuussa
1944 tnli kuuluisaksi Tshirka-
Kemijoen v,uressa olevan
kenttävartion rohkeana puo-
lustajana - käyttäen hevosta,
jolla jäåikäri Pynninen juuri on
pelastautunut tähän kenttävar-
tioon. Hetkistä myöhemmin
låihtevät hiihtäen ylikersantti
Miettisen 25-miehinen partio
kenttävartio Hytistä, kersantti
Hartikaisen l6-miehinen par-
tio Unikeosta ja komppanian
komentopaikalta reservissä ol-
lut vänrikki Blomin joukkue.
Myöhemmin lähtee vielä Di-
visioonan kaukopartio-osas-
ton joukkue vänrikki B. Ric-
hardtin johdolla. Kaikki teh-
dään mitä suinkin voidaan lot-
tien pelastamiseksi.

VihoJlinen on vankeineen
kuitenkin saanut etumatkan,
jonta turvin se ehtii vastaran-
nalle ennen takaa-ajajiaan.
Täiillä saavat avoimella jädllä
olevat takaa-ajajat kovan tulen
vastaansa.
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Alakuloinen joulu. Kapteeni Erkki Setälä ja pastori V. Närhi
aterialla pian lottien vangiksi jäämisen iälkeen

Rannalle yritetään useasta
kohtaa. Aina tulee vastaan kii-
vas tuli.

Lopulta saadaan rannalle
sillanpääasema. Rantaviivaa
puolustava vihollinen vetäy-
tyy. Lotat on kuitenkin kulje-
tettu paikalta jo aikaisemmin.
Jäljistä todetaan, että ranta-
maastossa on vihollisia ollut
suurempi osasto, todetaan
nuotionpaikkoja ja majoiruk-
sen jälkiä.

Myöhemmin löytää vänrik-
ki Richardt miehineen kauem-
paa takamaastosta ladun ja sen
varrelta levähdyspaikan, jossa
on lottien kenkien jåiljet. Latu
johtaa edelleen Ondajdrven ta-
kaisen erämaan sydämeen.
Richardt seuraa niitä seuraa-
vaan päivään. Hän ei enää ta-
voita ketään. Latu kulkee
edelleen metsäkankaiden, soi-
den, lampien ja jokien yli vi-
hollisen päiihuoltotielle saak-
ka.

Lottien joutuminen viholli-
sen vangiksi aiheutti suuren
jiirkytyksen koko pataljoonas-
sa. Vangit palasivat rauhan
tultua vankien vaihdossa koti-
maahan. Heitä oli kohdeltu
asiallisesti ja hyvin.

Baiaiääkäripataljoona 6:n sissiosasto ylittämässä tulvivaa Töirkka-Kemiiokea Rukaiärven suunnalla
huhtikuussa 1944



RAJArliÄr<rinr-
PATALJOONA 6:N
[]T]DET TEIITÄVÄT
Kesiikuun puolivdlissä 1944
sai Raja JP6 käskyn valmis-
tautua vaihtoon ja irrottautu-
miseen Ondajoki--Ondajiir-
vi-Jolmajoki -linjalta. Kesä-
kuun 25. päivänä tapahrui loh-
kon luovutus komppanioittain
majuri Karkarnan komenta-
malle ErP 24:lle. Majuri Mat-
ti Murole ktittää 24.6. 1944
antamassaan päiviikäskyssä
Rajajäiikiiripataljoonaa ja sille
alistettujen joukkojen miehiä
miltei päivdlleen kaksi vuotta
kestäneen ajanjakson aikana
suoritetusta hyvästä ja tulok-
sellisesta palveluksesta nyt jä-
tettävissä asemissa. Seuraavi-
na päivinä siirtyi Raja JP6 au-
tokuljetuksin divisioonan loh-
kon päinvastaiselle eli vasem-
malle laidalle vastaamaan
täåillä Rukajiirven ja Uhtuan
väisen Iaajan eriimaan puo-
lustuksesta. Pataljoonan tuki-
kohdat tulivat nyt olemaan hy-
vin uljaissa maisemissa Tshir-
ka-Kemijoen ja Hiimejoen
varessa, Nuokkijåirven ran-
noilla ja myöhemmin aina
Kontokin ja Kostamuksen
maastossa saakka.

Uusi lohko oli 120 km le-
veä. Komppanian lohkon le-
veys oli 4O-5O km. Esimer-
kiksi kapteeni Erkki Setiilän
komppania joutui ottamaan
vastaan Kontokki-Kostamus
-lohkon, jota aikaisemmin oli
puolustanut majuri Veikko
Kar hus e n komentama rajajää-
kåiripataljoona.

Elokuun alkuviikkoina osal-
listui Raja JP6 päosillaan ko-
mentajansa majuri Matti Mu-
roleen johdolla käytyihin tais-
teluihin 14. Divisioonan selus-
taan hyökiinneiden vahvojen
vihollisvoimien tuhoamiseksi.
Niimä raskaat Ontrosenvaaran
maastossa ja Tshirka-Kemi-
joen varressa käydyt taistelut
päättyivät torjuntavoittoon
20.8. 4 mennessä.

Ennen sodan pää§mistä
joutui Raja JP6 ja sen miehet
vielä ankaraan koettelemuk-
seen. Elokuun puolivälistä
lähtien oli partioiden tuomana

ja lentotiedustelun tuloksena
saatu tietoja siitä, ertä viholli-
nen rakentaa tietä Rukajdrven
ja Uhtuan välisen erämaan
halki Nuokkijzirven pohjois-
puolitse.

Tien suunta viittasi Suomea
kohti linjalle (est6mu5-
Akonlahti-Kuivajärvi. Val-
mistuvaa tietä pitkin etenevän
vihollisen vahvuudeksi oli en-
sin arvioitu pataljoona. myö-
hemmin puhuttiin jo rykmen-
tistä. Suuri tietön erämaa ei
enää ollut este. Llhattuna oli-
vat nyt vakavasti Kainuun ja
Koillismaan rajapitäjät koti-
Suomessa sekä edelleen Ka-
jaanin--{ulun suunta.

Näiden uusien vihollisvoi-
mien etenemissuunnassa oli
ensi vaiheessa kenttävartio-
puolustuksessa ainoastaan
komppania Setiilä. Vihollisen
vahvuuden alkaessa vähitellen

selvitä siirrettiin Kontokki-
Kostamus -maastoon nyt koko
Raja JP6 autokuljetuksella
Kuhmon ja Kuivajärven kaut-
ta. Loppumatka Kuivajåirveltä
Akonlahden kautta Kontakkiin
marssittiin jalan.

Pataljoona oli perillä ase-
missaan noin 40 km Suomen
rajalta itään elokuun 28. päi-
vään mennessä. Etumaisina
päivä päiviiltä lähemmäksi tu-
levan vihollisen suunnassa oli-
vat l./Raja JP6 päällikkönään
kapteeni Setiilä sekä 3./Raja
JP6:sta irrotettu kahden jouk-
kueen taisteluosasto päåillikkö-
nään luutnantti Lauri Saari.
Mukana oli vain kevyt aseis-
tus ja vastassa arviotietojen
mukaan kokonainen rykment-
ti.

Vihollista tiedusteltiin päi-
vinäin partioilla. Todettiin,
että siellä on väkeä ja tavaraa

TEPER MIR - NYT
ON RATJHA
Syyskuun 4. päivänä Ho 4.45
soi puhelin 3.Komppanian ko-
mentoteltassa. Komppanian-
päällikkö, kapteeni Pentti
Perttuli vastaa.

Puhelimessa kuului majuri
Matti Muroleen matala, rau-
hallinen ääni:

- Ilmoitan, vihollisuudet
lopetetaan tänä aamuna klo
7.00. Kohdattaessa vihollinen
on tunnussana Teqer mir -nyt on rauha.

Varhain aselepopäivän
aamuna laukesi näin tilanne,
joka olisi parin päiviin kulut-
tua uhannut Rajajääkiiripatal-
joona 6:n miehiä: taistelu
kymmenkertaisesti vahvem-
paa vihollista vastaan tiettö-
mässä erämaassa yhden ainoan
kuluneen pataljoonan voimin. n

Kapteeni Erkki Setälä Kontokin-Kostamuksen lohkolla
kranaatinheitinasemissa syyskesällä 1 944

erämaan täydeltä.
Vihollisen rakentamaa tietä

valmistui joka päivä 5-7 km
kohti pataljoonan asemia.
Eroa oli enää 15 km. Muuta-
man päivän päästä alkaisi epä-
tasainen taistelu eliimästä ja
kuolemasta 

- kevyesti aseis-
tettu pataljoona raskailla aseil-
la varustettua rykmenttiä vas-
taan.

Rauhan tulon jåilkeen ilme-
ni, että Raja JP6:ta vastassa
olleen vihollisen todellinen
vahvuus oli kaksi divisioonaa.

Raja JP6:n 3.Komppanian upseerit Suomen ja Neuvostoliiton rajalinjalla vetäytyessään aselevon jälkeen
Kontokista 8.9. 1944. Vasemmalta vänrikit Heikki Niemiaho la Esko Raassina, luutnantit Pentti Hytönen ja
Lauri Saari, kapteeni Pentti Perttuli, luutnantit Rafael Sora ia Taisto Pyhää sekä äärimmäisenä oikealla
vänrikki Soini Ossi
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UULA AAPA

Petroskoissa julkaistussa
kirjassa Karjala Suuren
Isänmaallisen sodan vuosi-
na 1941.45 kerrotaan
muun ohessa Murmanskis-
la perustetun "Pohiolan
bolshevikit" -nimisen parti-
saaniosaston toiminnasta:
sen komentaja A. S. Smir-
nov raportoi mm. tuhon-
neensa 4.7.43 Inarin Laani-
lassa kaksi saksalaista soti-
Iasautoa, joista laskettiin 37
kaatunutta, sekä hävittii-
neensä saksalaisten upsee-
rien lepokodin

Totuus retkestä ei ole ai-
van yhtä loistava: mainittu-
na päivänä osasto hyökkiisi
suomalaista postiautoa ja
tietyömiesten parakkia vas-
taan. Operaation yhteydes-
sä se surmasi kuusi ja haa-
voitti viitätoista siviilihen-
kilöä, jotka eivät tehneet
vastarintaa.

Näin kertovat paikalla oI-
leet "saksalaisten upseerien
Iepokodin " hävityksestä.

LA\r{I{ILA}I majatalo sijaitsee
Petsamon maantien varrella noin
260 kilometrin päässä Rovanie-
men kaupungista.

Heinäkuun 4. päivänä 1943kel-
lo 00.45 avattiin majataloa vastaan
yllättäen ankara ammunta. Tiillöin
rakennuksen ikkunat rikkoutuivat
ja useita kivä?irin luoteja tunkeutui
seiniihirsien läpi. Työmies Miiki,
joka nukkui majatalon pirtissä,
ryntäsi arrununnan alettua ulos,
mutta kaatui ulko-ovella kiväiirin
luodin lävistiimänä.

Majatalon emäntä nukkui lapsi-
neen kamarissa, jonne ovi johti
pirtin uunin takaa. Arnmunnan
alettua heittäytyi emäntä lapsineen
lattialle pitkäkseen sieltä suojaa
hakien.

Hetken kuluttua ryntäsi kolme
partisaania sisiille pirttiin ja kun
totesivat sen tyhjäksi, asettivat uu-
nin ja seinän vdliseen nurkkauk-
seen palorasian, joka syttyessään
alkoi polttaa pirtin lattiaa ja sei-
nää.

Kun emäntä totesi, että partisaa-
nit olivat poistuneet, palasi hän
pirtin puolelle ja huomattuaan tuli-
palon alkoi sitä sammuftaa.

Anxnunnan päätyttyä kuulivat
Iähellä maantietöissä työskentele-
vät miehet ankaran räjiihdyksen.

( Rovaniemen -.lvalon tietä
'ennen soElvuosta

Partisaanien
parannellut
urotyöt
Heistä kahdeksan miestä oli ma-
joittunut majatalosta lähes lO0
metrin päässä sijaitsevaan parak-
kiin.

Yksi miehistä ryntäsi ulos kat-
somaan, mistä ammunta ja räjiih-
dys aiheutuivat. Ulko-ovelta kur-
kistettuaan hän huomasi kahden
partisaanin juoksevan kohti parak-
kia. Sisåille palattuaan hän huusi
tovereilleen:

- Perkele! Partisaaneja tulee...
Tiimän kuultuaan miehet hyppä-

sivät ylös vuoteiltaan ja ryömivät
sänkyjen alle piiloon. Heti tiimän
jiilkeen partisaanit tyrkkäsivät pa-
rakin oven auki ja alkoivat kone-
pistooleillaan tulittaa parakissa
olevia sänkyjä. Muutaman sarjan
ammuttuaan heittivät vielä kaksi
munakäsikranaattia, joista toinen
räj?ihti keskellä parakin lattiaa,
mutta toinen alkoi vieriä Kumpu-
lan sänkyä kohti.

Kun Kumpula tämän huomasi,
hän kierähti låihinnä olevan naapu-
rinsa sängyn alle turvaan.

Äa tänne tuppaa! Pysy
omalla puolellasi! kiihisi siellä
Mukkala.

- No kun tuo toinen ranaatti
räjähtää justiin...

- Voi helevetti...
Saman tien alkoi Mukkala vuo-



rostaan pyrkiä seuraavan miehen
kylkeen Kumpulan seuratessa.

Odotettiin henkeä pidättäen.
Ei tapahtunut mitään.
Kumpula kömpi ensimmäisenä

pystyyn ja lähestyi kranaattia:

- Hei - tåimä taitaakin olla
suutari. Ei näy elonmerkkiä, hän
totesi vielä hiukan vapisevalla ää-
nellä.

- Suutari on! totesi Mukkala-
kin rohjettuaan silmäilemään veh-
jettä lähempää.

Tulipahan pelättyä! totesi
Kumpula helpottuneena.

- Joko meni tippa housuihin?
irvisteli Ämmälii, joka näytti en-
simmäisenä saaneen kiinni nor-
maalista jätkän huumorintajus-
taan.

Sitten tutkittiin maisemia ja to-

Lapin miehiä kämpällään

dettiin sängyt luotien pirstomiksi

- kuin koinsyömiksi.
Ulkona ei enää näkynyt parti-

saaneja. Kurvinen sai limmälan
kaverikseen "partioon". Aseina
kaikille työmiehille jaetut italialai-
set Terni-kiväiirit kaverukset pai-
nuivat ulos.

Parinkymmenen askeleen etäi-
syyksin toinen toistaan suojaten
yksittäistaistelijat etenivät sormi
liipasimella kohti majataloa. An-
karan räjiihdyksen syy selvisi
pian: perunakellarin katto oli pa-
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Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon
Kansa taisteli -lehden ainutlaatuiset ja omaperäiset
kertomukset kiehtovat lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Parhaiten lehtesi säilyvät siisteinä ja järjestyksessä omassa
vahvassa kansiossaan. Yhteen kansioon mahtuu koko
Kansa taisteli -vuosikerta.

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,@/2 kpl.)

Kansa taisteli - miehet kertovat
vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaa-
tuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mW2 kpl)

Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Tarlous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.
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mautettu hajalle ja pudonnut si-
säiin. Itse majatalorakennuksen to-
dettiin olevan täynnä reikiä ja sä-
påileiksi ammutuin ikkunoin.

Miehet syöksyivät sisään.
Ovelta löytyi Mäen ruumis -luoti oli osunut pätihän.
Pirtissä oli tomera emäntäpalon

sammutuspuuhissa. Seinåihirsissä
kytivät vielä siellä täiillä pienet tu-
lenlieskat. Mitään puhumatta mie-
het ryhtyivät auftamaan.

Emåintä kertoi ihmeellisestä pe-
lasfumisestaan:

- Jumalalle kiitokset, että lap-
set ja minä säilyimme hengissä.
Kun partisaanit ryntäsivät sisåille
pirttiin, luulin silloin viimeisen
hetkeni koittaneen. Rukoilin lap-
sia suojatessani, että ainakin he
säilyisivät hengissä. Luultavasti
partisaanit kiireissään eivät huo-
manneet kamarin ovea, se kun on
pirtinuunin toisella puolella.

Todettiin, että "taistelun" ko-
konaistappiot olivat noin 30 sentti-
metrin läpimittainen reikä pirtin
lattiassa, hajonnut kellari, rikki
ammuttu pirtti, ruhjoutunut parak-
ki ja yksi kaatunut.

- Jumala meidät pahemmalta
pelasti! lausui majatalon emäntä
vakavalla ä?inellä "tilanteen" pää-
tössanoiksi.
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tarrrmiluu
Sotavuosina tuli tör-
mäilyjä silloin tåillöin
perustelluksi jonkun
koiranleuan keksi-
måillä iskulauseella:
"Raskas työ vaatii
raskaat huvitukset!"

Kun "työ" kuiten-
kin usein lankesi rin-
taman ja "huvituk-
set" vain kotiseudun
osaksi, oli yritettävä
keksiä jotakin tilan-
teen
si.

SE, että sota raaistaa - mo-
raalikäsitteet ja käyttäytymis-
tavat höllentyvät, eliimiinme-
no villiintyy 

- 
sn l6sutt6 3i-

kojen tunnettu tosiasia.
Nimiftäin kotirintamalla.
Kyllä rintamilla kuri säilyy!
Vuoden 1942 lopulla, kun

jiilleen kerran oltiin sotapolul-
la, jotkut asiasta huolestuneet
naiset ja miehet mietiskelivät
keinoja, mitä voitaisiin tehdä
kansalaisten vasfuuntunnon
kohentamiseksi. Todettiin, et-
tä viina se on, joka naisen ja
miehen villitsee. Täysin epä-
virallinen toimikunta - mu-
kana oli toki asiantuntijoina
niin viinarnäen naisia kuin
miehiäkin - 

julisti, että vuo-
den 1943 tammikuu on raitis!
Vietetäiin raitista tammikuuta!

Vanhaan hyvåän aikaan...

rauhoittamisek-



Kaikkein raitteimmatkin toi-
mikunnan jäsenet myönsivät,
että pitempi aika ei käy -juopot voivat kyllästyä koko
aatteeseen.

Oikeassa olivat - kyllä
kuukausikin otti jo voimille!

Siis vain tammikuu on rai-
tis, sen jiilkeen peli on vapaa.

Rummun lyönti eli propa-
gandan teko hyvän asian puo-
lesta ei kuitenkaan ollut aivan
yksinkertaista. Miehet pääsi-
vät rintamilta vuorolomilleen
yksikön koosta riippuen 2--4
kk vdliajoin. Joka ukko halusi
varmasti ensimmäiseksi mai-
toa ja vasta sen jäkeen 

- 
jos

oli niitä miehiä - viinaa.

la täysi valinnan vapaus. Eikä
heistä ollut lomillaan riesaa
sen enemmin tammikuussa
kuin aikaisemmin tai myö-
hemminkään.

Kotialueella toimi kuiten-
kin lukematon mäåirä eri astei-
sia sotilasesikuntia, varikoita
ja niiden vartiomiehistöjä, il-
ma- ja meripuolustuksen pii-
riin kuuluvia yksiköitä jne,
joiden miehistöt oli majoitettu
asutuskeskuksiin tai niiden
liepeille ja olivat näin verrat-
tomasti paremmassa asemassa
sotatoimialueelta tuleviin lo-
malaisiin verrattuna. Siviileil-
le tarkoitettu "raitis tarnmi-
kuu' -kehotus pitäisi siis koh-

paussi.
Holiliikkeessä ei käydä.
Tämä hyväksyttiin yksimie-

lisesti.
Tilanne pysyi mitä malli-

kelpoisimmin "raittiin tammi-
kuun" kaavojen ja keskinäi-
sen sopimukse[une mukaise-
na 

- kokonaisen viikon.
Loppiaisaamuna menin ku-

ten muinakin aamuina aliup-
seerien majoituskiimppäiin
toivottelemaan hyvää huo-
menta ja hakemaan jutun juur-
ta. Oven avatessani pöllähti
vastaan mahtava kessusätkistä
aiheutuva löyhkä. Koko
kiimppä oli epäjärjestyksessä.

Minä tietenkin tiukkaa-

ajat meitillä on edessä, niin ne
lastasi mulle kapsäkillisen
pontikkaa ensi hätään.
Eikä tää oo hullumman ma-
kuista 

- maistapa vaikka! Ja
kuten sanottu - Alkossa ei oo
käyty!

Asia sovittiin samalla istu-
malla: todettiin, ettei yhteises-
ti päätettyä Alkon kiertiimistä
ollut rikottu ja tehtiin aikai-
sempaan sopimukseen sellai-
nen lisäehto, että sielläkin voi
käydä, jos terveys vdlttåimättä
niin vaatii ja omatunto sen sal-
lii.

Edellä kerrottu tapaus pa-
lautui mieleeni äskeisten Al-
kon valistuskampanjoiden ai-
kana.

Oheisena oleva taulukko
kertoo asian. Siitä näkyy Al-
kon kautta myytyjen eri juo-
mien määrä tuhansina litroina
eräinä sotavuosien kuukausi-
na. Pontikasta ei ole tilastoja

- se kun kiellettiin jo vuonna
r 866!

Toistettakoon vielä, että
noihin miljooniin litroihin si-
sältyvät niin kaljat kuin konja-
kit, viinit ja viskit. punssit ja
liköörir eli kaikki Alkon myy-
mä tavara. Huikeat muutokset
myyntiluvuissa selittyvät sil-
lä, että satojatuhansia miehiä
oli viinan ulotrumattomissa
rintamilla ja ennen kaikkea
sillä, että oluen valmistus pu-
tosi lähes olemattomiin. Vilja

- myös ohra - tarvittiin ih-
misten ruuaksi. Hevosille ja
lehmillekin syötettiin rehusel-
luloosaa.

Selluloosasta keitti Alkon
Rajamäen tehtaat kirkkaan
pöytäviinankin. Kansa risti
sen tikkuviinaksi. Pullon
korkkikin oli sorvattu puusta.
Ilmankos muuan metsätieteen

Lounaspöytä Stockmannin ravintolan kabinetissa tammikuussa 1943. Kirioittaia viides vasemmalta.
Herroilla on edessään maitosnapsit!

Molemmat nautintoaineet
olivat luvanvaraisia: maitoa
oli vähän ja se oli kortilla -tikkuviinaa oli Alkossa paljon
ja lomalle lähtijä sai halutes-
saan sen ostoon oikeuttavan
todistuksen.

Sotatoimialueelta tulevat
lomalaiset pyörittelivät sil-
miään kuullessaan raittiista
tammikuusta. Että näinkös
tädllä onkin elää rellestetty?
Rintamamiehillä täytyi siis ol-

distaa myös kotialueen soti-
laille.

Satuin olemaan tuohon ai-
kaan pienen yksikön päåillik-
könä Helsingissä. Poppoossa
oli yksi niin raitis mies ettei
polttanut edes tupakkaa - me
muut kyllä. Niinpä pidin tar-
peellisena uuden vuoden vas-
taanottoillassa tähdentää, että
nyt se on sitten ventti: otetaan
tänään se mitä on jiiljellä ja
sitten pidetään kuukauden

maan, mitä hiftoja tiimä oikein
oli - vastahan viikko sitten
sovittiin, että Alkon ovia ei
lähennellä!

- Suo nyt anteeksi dläkä
hikeenny! selitteli alikersantti
Gren sänkynsä reunalla is-
tuen. - Ei ole tehty mitään
sopimuksen vastaista. Mutta
kun minä läksin uuden vuoden
päivänä lomille tuonne Keu-
ruun puoleen ja tulin kavereil-
le kertoneeksi, miten kovat

1940 t94t 1942
Tammik. 1.316 2.507 2.4@
Helmik. 1.366 2.721 2.140
Jouluk. 3.387 2.576 l.@l

1943 1944 1945
.819 1.o23 1.384
912 989 1.206

1.422 2.M3 2.099
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tohtori keksikin puun ylistyk-
seksi mainion iskulauseen:
"Puu pullossa parasta!"

Oikean kuvan saamiseksi
pitäisi em. luvut tietenkin
muuttaa IOOVo alkoholiksi.
Siitä selviäisi lopultakin Suo-
men kansan sotavuosien aikai-
sen "virallisen" juomisen
mäzirä.

Vertailun vuoksi kerrotta-
koon, että 1938 ryypättiin lail-
lista viinaa 1007o alkoholiksi
muunnetfuna 1,43 litraa vuo-
dessa, 1939 I ,l I litraa, mutta
1979 jo 6,21 litraa henkeä
kohti - imeväiset mukaan Iu-
kien! Kuinkas sanoikaan van-
ha ja viisas valtioneuvos K.
A. Fagerholm: "Liika on aina
liikaa, mutta joskus voi koh-
tuus olla liian vähän. " tr

Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei hätää! Särky häipyy aika-
naan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.

Theranyl tekee tottumat-
tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaiscn läm-
pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa veren-
kiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja joudutraa
paranemista.

Thcranyl sisältää myös
kipua licvittävää ainetra
(tromctamolsalicylaattia).

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdas
Medisan, Uppsala

-Ydle lihass:il'lryyn
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ERKKI HOLKERI

Sulkavalta sotaan lähtenyt varus-
miesrykmentti JR 6 pysäytti syksyllä
l94l hyökkäyksensä Valkeasaareen
vanhan raian tuntumaan.
Lähes koko asemasotavaiheen ajan
rykmentti puolusti tätä aluetta, josta
Leningradiin oli matkaa vain kolmi-
senkymmentä kilometriä.
Vähitelten vihollisen tulivoima ia ak-
tiivisuus kasvoivat kasvamistaan ja
meikiiläiset saivat käyttää kaikki kei-
nonsa selvitäkseen epätasaisissa yh-
teenotoissa.

Siellä se pahamainernen Munakukkula näkyy Valkeasaaren kaistan asemien edessä

tleieiolteluitei
UAlKEA§AAR.EN
kerisleillo
KUN SUOMALAISET jou-
kot syyskuun alussa vuonna
1941 hyökkäsivät Valkeasaa-
rcen ja Aleksandrovkaan. nä-
kivät he noin kilometrin pääs-
sä edessään muusta ympäris-
tiistä selvästi korkeampana
kohoutuvan maastokohdan,
jonka hallitsevimmalla paikal-
la näkyi mahtava pesäke ja
sen useampaan suuntaan
osoittavat mustat ampuma-au-
kot. Joukot alkoivat heti ni-
mittää kukkulaa Munakukku-
laksi ja sen laella sijainnutta
pesiikettä Ristibunkkeriksi.

Ajoittain näytti jo siltä, että
kyseinen maastonkohta olisi
joutunut meikziläisten hallin-
Iaan. Tunnetuista poliittisista
syistä johtuen pisimmdlle eh-
tineet joukot kuitenkin vedet-
tiin taaksepäin ja rintamalin-
jaa alettiin muovailla tasalle,
mihin se sitten vakiintuikin
koko asemasodan ajaksi.



ENSIMMIiINEN
YRITYS
Tämän tarinan kirjoittaja jou-
tui aloittamaan vihollisuudet
Munakukkulan kanssa syys-
kuun 7. päivän iltapuolella.
Tåillöin nimittäin tykkiryhmä,
jonka johtajana toimin, tulitti
Aleksandrovkan suunnasta
Ristibunkkeria yrittäen saada
osumia sen ampuma-aukoista
sisään.

Ammuimme aluksi 15-20
kranaattia, jonka jiilkeen pi-
dimme noin puolen tunnin
tauon. Näin ei kuitenkaan oli-
si pitänyt menetellä, sillä tuli-
taukomme aikana vihollinen
laittoi uusia suorasuuntaustyk-
kejä ampumavalmiiksi ja kun
aloitimme ampumisen samas-
ta asemasta uudelleen, saim-
me hcti vlslilammc tihciin trr-

ottelun olimme päättäneet
aloittaa aamulla heti saikat
juotuamme.

JIiÄTIIN ToISEKSI
Seuraavana aarnuna viholli-
senune osoittautui tavallista
toimeliaammaksi ja herätti
meidät jo aikaisin Ristibunk-
kerista ampumallaan suora-
suuntaustulella, joka kohdis-
tui pääasiassa Mottorin tuki-
kohdan Aleksandrovkan puo-
leiseen päähän.

Siellä se meidän juuri val-
mistamamme tykkiasemakin
sijaitsi! Emme kiirehtineet
vastaamaan, vaan joimme le-
vollisesti aamusaikkamme ja
odottelimme tulituksen päät-
tymistä.

Kun näin oli tapahtunut,
hiivimmc. tvkillcmmc-. Sicll:i

meitä odoni melkoinen yllä-
tys: hyvin suorittamastamme
naamioimisesta huolimatta vi-
hollinen oli keksinyt tykkim-
me ja ampunut sen täysin rie-
kaleiksi.

Pian edelläkerrotun tapauk-
sen jåilkeen järjesti eräs toinen
I4.K/JR 6:n tykkiryhmä 

-johtajana alikersantti Sirön-
uuden edellistä paremman no-
kittelun. Tiimäkin ryhmä lait
toi yön aikana tykin asemaan
ns. Keskikanjonin taakse ja
aloitti aamulla varhain kiivaan
kaksintaistelun Munakukku-
lan itäisten pesäkkeiden kans-
sa. Vihollinen osallistui otte-
luun useammalla suorasuun-
taustykillä, joista ainakin yksi
hiljeni tappelun tiimellykses-
sä.

Mutta samoin kävi myös
Sirdnin tvkilk-.

Heti ottelun alkuvaiheissa
iski sirpale tykin suuntausko-
neistoon lukiten sen liikku-
mattomaksi. Siitä huolimatta
pojat jatkoivat ampumista
suunnaten tykin lavettia kään-
tiimälä. Pian kuitenkin toinen
sirpale puhkaisi toisesta pyö-
rästä kumin, jonka seuraukse-
na tykki painui kallelleen. Ja
kun vielä yksi sirpale iski ty-
kin lukkoon sen aukiollessa ja
esti sen sulkemisen, oli yritys
lopetettava ja tyydyttävä ho-
peamitaliin.

VIELÄ KERRAN
Syyskesrillä 1942 vihollinen
suoritti jatkuvasti epiimiellyt-
täviin herätyksen Valkeasaa-
ren kirkon tienoilla puolustuk-
sessa olleille joukoillemme:
yhdellä tai useammalla suora-
suuntaustykillä se aloitti joka
aarnu samaan aikaan etulinjan
vartiopaikkojen ja pesåikkei-
den jdrjestelmåillisen piiskauk-
sen,

Kun tiillaista oli jatkunut
jonkin aikaa, ehdotti aliker-
santti Sir6nin tykkiryhmä, että
toimeenpanisimme jåilleen
pienen nokittelun. Vedimme
yön aikana toisen Valkeasaa-
ren kirkon tienoilla asemassa
olleista tykeistämme pois sen
varsinaisesta asemasta - siitä
ei salaamissyistä saanut am-
pua muulloin kuin vihollisen
hyökätessä 

- 
ja siirsimme

sen vähän taaemmaksi, erään
kumpareen kupeeseen valmis-
tarnaamme tilapäiseen ase-
maan. Naamioimme aseen
huolellisesti.

Aamulla menimme hyvissä
ajoin tykillemme odottele-
maan vihollisen tavanmukais-
ta aamutervehdystä. Tiillä ker-
ralla se suoritti sen vain yhdel-
lä tykillä. Sen paikkaa emme
tarkkaan nähneet, mutta yri-
tirnme vastata tuleen vihollis-
tykin suuliekkien ja laukaus-
ten synnyttämien savupöllåih-
dysten perusteella. Ehkä kra-
naattimme näinkin löysivät oi-
kean osoitteen, koskapa tykki
vaikeni muutaman laukauksen
arnmutfuanrme.

Viilittömästi tåimåin jåilkeen
vihollinen kuitenkin siirsi 2-
-3 uutta tykkiä asemaan ja
aloitti niillä kiivaan arnmun-
nan. Kranaatteja satoi päåil-
lemme niin tiuhaan ja tarkasti,

liryöpyn. Yksi kranaateista
osui noin metrin päässä tykis-
tämme sijainneen männyn
runkoon ja siitä liihtenyt sirpa-
le lopetti minun osaltani sota-
touhut kymmeneksi kuukau-
deksi. Muita tappioita ei tul-
lut.

Kun sitten kesåillä 1942 jäl-
leen katselin Ristibunkkerin
mustia ampuma-aukkoja Mot-
torin suunnasta, ehdottivat en-
tiset aseveljeni uusintaottelun
jiirjeståimistä.

Näihin valmisteluihin ryh-
dyttiinkin viilittömästi. Yöhä-
miirän aikana kaivoimme suo-
rasuuntausaseman Mottorin
notkon taakse, vedimme tyk-
kimme asemaan ja naamioim-
me kaiken huolellisesti. Itse

Valkeasaaren tarsteluhaudoissa ei kaikin paikoin kärsinyt päatå
nostella - oli tähystettävä periskoopilla
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että tajusimme heti olevamme
alakynnessä. Tiimän vuoksi
riipaisimme kiireesti tykkim-
me asemasta ja suojauduimme
lähimpiin poteroihin.

Kun tulitus päättyi, tuli eräs
kranaatinheittimistön tulen-
johtoaliupseeri luoksemme ja
ihmetteli, miksi me tdllä ta-
voin vaaransimme itsemme,
kun yhtä hyviin, ehkä parem-
piinkin tuloksiin voitaisiin
päästä laittamalla tykki epä-
suoraan asemaan. Hän lupasi
myös apuaan tykin suuntaami-
seksi perussuuntaan. Edelleen
hän lupasi johtaa tykin tulta
etulinjassa sijaitsevalta heitti-
mistön tulenjohtopaikalta.

Otimme luonnollisesti tar-
jouksen mielihyvin vastaan.
Laitoimme tykin vielä saman
päiviin aikana epäsuoraan ase-
maan ns. Saunanotkosta etu-
linjaan päin suuntautuvaan
painanteeseen.

V:ilittömästi suoritimme
myös ensimmäisen yhteistoi-
mintakokeilun. Ammunnan
kohteena olivat sellaiset maa-
lit, jotka tulenjohtoryhmä
omaa toimintaansa varten oli
jo aikaisemmin valmiiksi
mädrittänyt. Viimeksi kuiten-
kin suuntasimme tykkimme
yhteen niistä vihollisen suora-
suuntaustykeistä, jotka aamui-
sin suorittivat meille epämiel-
lyttäviä herätyksiään. Tähän
maaliin emme kuiteirkaan am-
puneet kuin pari tarkistuslau-
kausta, sillä tulenjohtajamme
totesi, että tykki ei sillä het-
kellä ollut asemassa.

KIJLTAMITALI
EPÄSUORASTI
Aamulla menimme jåilleen hy-
vissä ajoin tykillemme.

Kauan emme joutuneetkaan
odottamaan, kun vihollinen
ampui ensimmäiset laukauk-
sensa. Mutta v.ilittömästi kuu-
lui myös tulenjohtajamme yk-
sinkertainen hrlikomento:

- Tulta!
Vihollinen oli siis aloittanut

ammuntansa juuri siitä ase-
masta, johon tykkimme oli
valmiiksi suunnattu. Painoim-
me siis vain liipasinta ja jäim-
me odottelemaan seuraavaa
tulikomentoa.

Se tulikin yllättävän no-
peasti ja sen yksinkertaisuus
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antoi aiheen olettaa, että aloi-
tuksemme oli onnistunut yli
odotusten.

- Ampukaa samoilla luke-
milla mahdollisimman no-
peasti vielä kymmenen kertaa!
oli tulikomennon sanamuoto.

Kun näin oli tapahtunut,
saimme kuulla tarkemman se-
lonteon tapahtumista: Ensim-
mäinen kranaattimme oli osu-
nut tykkiaseman vieressä si-
jainneen männyn runkoon,
jolloin puu oli katkennut ja
sen latva pudonnut tykin päiil-
le. Seuraavat kranaattimme
olivat aikaansaaneet suoranai-
sen sekasorron tykkiasemas-
sa. Useampia miehiä oli kii-
reesti raahattu tai kannettu
pois asemasta, samalla kun

vastata tuleemme eikä se tä-
män jiilkeen enää suorittanut
joukoillemme tavanmukaisia
aamuherätyksiä. Maaottelu al-
koi olla tasapisteillä.

Säästiimis- ja salaamissyis-
tä tykistöä ja heittimistöä käy-
tettiin asemasodan aikana hy-
vin säästeliäästi. Tämän vuok-
si myös etulinjan tulenjohtajil-
la oli hyvin rajoitetut ammut-
tamisoikeudet.

Suorasuuntausaseita nämä
rajoitukset eivät koskeneet.
Niinpä yhteistoimintamme
em. tulenjohtoryhmän kanssa
jatkui onnistuneen ensikokei-
lun jdlkeen vilkkaana ja tulok-
sellisena. Joka päivä saatoim-
me ilmoittaa esimiehillemme,
että olimme tuhonneet. Ia-

Emme nimittäin olleet ollen-
kaan varmoja millä tavoin he
olisivat tähän uutiseen suhtau-
tuneet.

,,HERRATKIN"
INNOSTUVAT
Syyskesiillä 1942 suoritettiin
ylemmän johdon toimesta
Valkeasaaressa 

- 
ja todennä-

köisesti koko Länsi-Kannak-
sella - 

jonkinlaisia puolus-
tusryhmityksen yleistarkistuk-
sia.

Kun tarkastusta suorittava
upseerijoukko eräänä yönä
saapui Keskikaistalle, kiinnitti
se huomionsa siihen, ettei
ryhmityspiirrokseen merkittyä
toista suorasuuntaustykkiä
löytynyt sille merkityltä pai-
kalta. Vartiomies tosin seisoi
tyhjässä tlkkiasemassa ja teki
asiaankuuluvat ilmoitukset.
Kysyttäessä hän osasi myös
kertoa, että tlkki oli siirretty
etulinjan suorasuuntausase-
masta vähän taempana sijait-
sevaan epäsuoraan asemaan.

- Sieltäkö siis on suoritet-
tu ne monet ammunnat, joista
viime päivinä on tullut ilmoi-
tuksia? tiedusteli eräs tarkas-
tajista.

Tarkastuksessa mukana ol-
Iut JR 6:n tykkikomppanian
päiillikkö lähetti vartiomiehen
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hakemaan tämän kirjoittajaa
kuultavaksi altavastaajana ty-
kin omalupaista siirtoa koske-
vassa asiassa.

Selvirykseni oli lyhyt: puo-
lijoukkueeni. joka koostui va-
rusmiesikäisistä nuorukaisis-
ta, oli kyllästynyt etulinjan ta-
pahtumaköyhään eliimäiin ja

Heittimistön tuleniohtaia tähystää

§i*ä
fu*

Panssarintorjuntatykki kaksintaistelussaan

myös terveeksi jääneet olivat
yrittäneet mahdollisimman
nopeasti päästä suojaan.

Ensimmäinen kokeilumme
ampua epäsuoraa menetelmää
käyttäen ylitti näin kaikki
odotuksemme. Tällä kerralla
vihollinen ei myöskään mil-
tään suunnalta yrittänytkään

/ *'*.

mauttaneet tai ainakin häirin-
neet erinäisiä viholliskohteita.
Samalla pyysimme jatkuvasti
lisää kranaatteja.

Tiillainen epätavallinen toi-
meliaisuus alkoi våihitellen ih-
metyttää esimiehiiimme, joille
emme olleet kertoneet uudesta
arnpumamenetelmästämme.



halusi toimintaa. Etulinjasta
tai sen våilittömästä läheisyy-
destä emme voineet ampua,
koska vihollinen yleensä keksi
tykkiaseman viilittömästi ja
kohdisti ylivoimaisella kalus-
tollaan siihen vastatoimenpi-
teensä ei ainoastaan nokittelu-
hetkellä vaan vielä kauan sen
jåilkeenkin. Tiimän vuoksi ky-
seisestä etulinjan kohdasta
vastuussa olevat joukot eivät
pitiineet siitä, enä rykkiryhmät
ammuskelivat heidåin vastuua-
lueiltaan. Nyt sitävastoin
olimme jo parin viikon ajan
ammuskelleet samasta ase-
masta eikä vihollinen ollut
keksinyt sitä vieläkään.

Kuultuaan vastineeni herrat
käskivät minun siirtyä vähän

,,ROPAKANTAA" JA
KRANAATTEJA
Sen notkelman lisäksi, jossa
edelläkerrottu epäsuora tyk-
kiasemamme sijaitsi, oli ns.
Saunanotkon ja etulinjan vä-
lissä toinenkin laajempi pai-
nautuma. Tänne sijoittivat
meikiiläiset tiedotusjoukot
yleensä kaiuttimensa suorit-
taessaan näillä tienoilla omaa
nokitteluaan, toisin sanoen ja-
kaessaan valistustaan niin
omille kuin vihollisellekin.
Myöskäiin tätä paikkaa ei vi-
hollinen heti onnistunut pai-
kallistamaan, vaan lähetykset
saivat pitkäiin jatkua lähes
häiriytymättä. Ilmeisesti vi-
hollinen kuitenkin yritti jatku-

-

Taisteluhautaa Sähkölinjan
kaistalla

koiltaan ja lentiineet kauaksi.
Mutta katto oli kestänyt.
Myös kaikki korsun asukkaat
olivat elossa eikä kukaan heis-
tä ollut edes vakavammin vau-
rioitunut.

Korsussa oli tosin valtava
sekasorto, sillä paineaallot
olivat viskelleet miehiä ja kor-
sun irtaimistoa puolelta toisel-
le. Räjiihdykset olivat myös
kuluttaneet ilmasta hapen ja
jättäneet tilalle myrkyllisiä
kaasuja. joten hengittiiminen
oli ollut vaikeaa. Miehet oli-
vatkin lattialla pitkänään ja
yrittivät hengittää lattian rako-
sista hiekan läpi korsuun tun-
keutuvaa puhtaampaa ilmaa.
Kaikki olivat niin tokkurassa,
etteivät edes olleet huoman-
neet keskityksen päättymistä.

Myöhemmin suoritettu tut-
kimus osoitti, että mm. kor-
sun kattorakenteessa oli räjiih-
tänyt kolme järeää kranaattia.
Mutta korsu 

- 
vaikka olikin

alueen vanhimpia asumuksia

- kesti luhistumatta koettele-
mukset. Sen tärkein kannatin-
hirsi olikin sellaista suuruus-
luokkaa, ettei yhden miehen
sylimitta riittiinyt sitä ympä-
röimäiin.

LIh[NOITUSTöITÄ
Vihollinen pystyi maasto-olo-
suhteiden vuoksi jatkuvasti tä-
hystämään ja tulellaan häirit-
semäiin kaikkea meikiiläisten
puolella tapahtuvaa toimintaa.

Pääosa töistä oli tehrävä öisin.
Tiimän vuoksi esimerkiksi hy-
vän korsun rakentaminen vaa-
ti paljon aikaa ja kåirsiviilli-
syyttä.

Tykkiryhmä, jonka vah-
vuus vaihteli 7-10 miehen
viilillä ja joka asemasodan al-
kuvaiheista liihtien oli majail-
lut Valkeasaaren hautausmaan
kupeessa sijainneessa erittäin
kehnossa korsupahasessa, sai
kesåillä 1942 tehtävåikseen ra-
kentaa itselleen uuden korsun
ns. Keskikanjonin päåihiin,
muutamia kymmeniä metrejä
etulinjasta taaksepäin.

Kanjoni, jonka Aleksand-
rovkan puoleinen pää suojasi
sekä tiihystykseltä että suora-
suuntaustulelta, oli t?illä tasal-
la jo niin matala, ettei siitä
saanut minkäänlaista suojaa.
Sen vuoksi kohde yritettiin
ennen §rön alkamista huolelli-
sesti naamioida. Tarvikkeina
käytettiin juurineen ja turpei-
neen maasta nostettuja lehti-
puita ja pensaita. Niimä eivät
kuitenkaan pitkäiin säilyttä-
neet vihreyttäiin, joten viholli-
nen varsin pian havaitsi kaiva-
misjiiljet ja alkoi tuliftaa työ-
kohdetta suorasuuntaustykeil-
lä ja kranaatinheittimillä.

Jo ensimmäisestä tr.rlituk-
sesta alkaen lopetettiin yrityk-
set vaihtaa naamiotarvikkeita.
Kellastuneet risut saivat jäädä
paikoilleen ja niitä täydennet-
tiin jatkuvasti tuoreilla pen-
sailla ja oksilla niin että naa-
miotarvikkeista tuli lopulta lä-
pinäkymätön yhtenäinen risu-
seinä. Vihollinen luonnolli-
sesti tiesi, että sen takana teh-
tiin jotakin, mutta ei siitä huo-
limatta tietenkään voinut jat-
kuvasti tulittaa kohdetta. Tä-
män vuoksi aloimmekin -esimiestemme nimenomaises-
ta kiellosta huolimatta
työskennellä siellä päivisin-
kin. Tåimä olikin viilttiimätön-
tä, sillä lyhyinä syyskesiin
öinä työmme edistyi tavatto-
man hitaasti.

NÄYTBTIiÄN JA
PAIKATAAN!
Eräänä päivänä vihollinen to-
dennäköisesti havaitsi työs-
kentelymme ja haarukoi päåil-
lemme sakean krh-keski§k-
sen. Lopetimme hetkeksi

J

Keskikaistan maisemaa

etäiimmdlle ja pitivät oman
neuvottelunsa asiasta. Sen
pää§§ä tykkikomppanian
päiillikkö käveli luokseni ja il-
moitti asiasta tehdyn päätök-
sen: tykki oli vielä saman yön
kuluessa siirrettävä entiselle
paikalleen etulinjaan, mutta
sen tilalle nykyiseen käyttöön
tultaisiin meille låihipäivinä lä-
hettämäiin kokonaan uusi yli-
mäiiräinen tykki, jolla saisim-
me jatkaa nokitteluamme niin-
kuin tähåinkin asti.

Kuultuani päätöksen tulin
vasta ensimmäisen kerran aja-
telleeksi, että olin ryhtynyt
käymäiin omaa erillistä sotaa-
ni ja ajattelemattomuudessani
siirtåinyt pois etulinjasta yhden
puolustusryhmityksen runkoa-
seista. Ehkä kuitenkin teon
motiivi 

- toiminnan tarve -oli otettu huomioon painavana
perusteluna, koska minulle ei
tapahtuneen johdosta sanottu
ainoatakaan pahaa sanaa.

vasti suuntia lähettimen paik-
kaa ja suoritti näille tienoille
myös lukuisia tarkistusam-
muntoja.

Valmistelut johtivat lopulta
tulokseen: syyskesiillä 1943
vihollinen keskitti alueelle
sellaisen tulimyrskyn, ettei
koko Valkeasaaren kaistalla
ollut siihen mennessä moista
myllerrystä koettu.

Erään l4.K:n korsun kohta-
lona oli sijaita tämän tulimyrs-
kyn keskustassa. Kaikkialla
ympärillä oltiin huolestuneita
korsun ja sen asukkaiden koh-
talosta. Ja kun tulitus viimein

- l5-3O minuuttia kestet-
tyään - 

päåihtyi yhtä äkkinäi-
sesti kuin oli alkanutkin, juos-
tiin joka puolelta tuhoalueelle
katsomaan miten siellä oleval-
Ie korsukunnalle oli käynyt.

Kauempaa katsoen tuho
näytti melko perusteelliselta

- mrn korsun ovi- ja ikkuna-
kehikot olivat irronneet pai-
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työskentelymme ja suojau-
duimme korsukaivantoon. Le-
päilimme siellä tuokion vielä
keskityksen päätyttyiikin ja ar-
velimme, että vihollinen oli jo
saanut ampumisesta kyllik-
seen.

Eräs kaveri halusi kokeilla
asiaa ja toisten huomaamatta
kiinnitti paitansa pitkiin riu'un
päiih?in sekä heilutti sitä kai-
vrurnon yläpuolella. Tätä hä-
nen ei kuitenkaan olisi pitiinyt
tehdä, sillä vihollinen aloitti
heti nrlituksensa uudelleen,
tåillä kerralla suorasuuntausty-
keilläiin.

Jotkut miehistä huomasivat
tykkien suuliekit ja suojautui-
vat nopeasti uudelleen. Mutta
eräs yhteyshautaa kaivanut
aliupseeri työskenteli selkä
etulinjaan päin eikä näinollen
huomannut mitään ennen kuin
tunsi åikkinäisen voimakkaan
läimäyksen olkapäässään ja
havaitsi kranaatin räjiihtävän
vieressään hiekkapenkassa.
Hiin heittäytyi nopeasti pit-
kåikseen yhdyshautaan ja ryö-
mi sitä pitkin toisten luokse
korsukaivantoon.

Kun täiillä tarkastettiin hä-
nen vaurionsa, todettiin että
suorasuuntaustykin kranaatti,
enrien kaikkea sen johdoren-
gas, oli Ientäessäiin sipaissut
palan olkapäiistä.

Komppanianpäiillikkömme
huomasi pian, ettei korsu-
monftu pelkästäåin meidän
korsukuntamme voimin tulisi
ikipäivinä valmiiksi. Tiimiin
vuoksi hiin mäiiräsi komppa-
nian muut ryhmät vuoron pe-
rään avuksemme. Siitä huoli-
matta pelkkä kaivamistyö kes-
ti parisen kuukautta.

Montulle tuli sitten lopulta
varsin kunnioitettavat mitta-
suhteet: pinta-alaa parisen-
kymmentä neliötä ja syvyyttä
4-5 m- Kun vielä lasketaan
mukaan eteistilat, ikkunaluis-
kat, yhteyshaudat jne, voi-
daan kaivetun maan kokonais-
mäiiräksi arvioida 150-200
m'.

Kun korsu lopulta valmis-
tui, oltiin yksimielisiä siitä,
että se oli yksi koko Valkea-
saaren kaistan parhaimmista
korsuista. Muffa sen valmista-
misessa oli ollut niin paljon
vaikeuksia, että eräät sen val-
mistajista halusivat 

-. eräåin
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tys tapahtui syyskesiillä 1943,
jolloin yksinäinen raskas hau-
pitsi takoi Ristibunkkerin ja
sen lähiympriristön yhtenäi-
seksi raunioalueeksi. Jokainen
kohteeseensa hyvin osunut
kranaatti, joka nostatti ilmaan
hirrenpätkiä ja betonilohkarei-
ta sekä niissä kiinni törröttäviä
vääntyneitä rautoja, aiheutti
riemun kiljahduksia Mottorin
tukikohdassa. Myös ammun-
nan jiilkeiset lähivuorokaudet
antoivat tukea olettamukselle,
että Ristibunkkeri tdllä kertaa
olisi rullut lopullisesti vaien-
netuksi. Tåillainen kuvittelu
tuntui uskomattoman hyviiltä!

Eräiinä aamuna katsojat
kuitenkin kokivat karvaan pet-
tymyksen: yhden ainoan syys-
yön kuluessa olivat kaikki ru-
hojiiljet kadonneet ja Risti-
bunkkerin betoniseinä sekä
sen keskellä kammottavana
tuijottava musta ampuma-auk-
ko olivat entistäkin ehommat!
Vielä saman päivän kuluessa
vihollinen muistutti meikiiläi-
siä tilanteen muutturnlsesta
piiskaamalla Ristibunkkerista
ammutulla suorasuuntaustyk-
kitulella kaikkia Mottorin tu-
kikohdan tiirkeimpiä pesåik-
keirä.

$.:

aikaisemman yrityksen epäon-
nistuttua 

- antaa sille nimek-
si "Tuskan hiki". Ehdotus ei
kuitenkaan - tåilläkäiin ker-
ralla - saanut laajempaa kan-
natusta eikä esimiesten hyväk-
symistä. Pian sille löytyikin
kaikkien yksimielisesti hyväk-
symä ja komppanian pääaseis-
tusta hyvin ilmentänyt nimi
"Piiska".

VIHOLLINEN
NTSKAN pÄ,rir,r,Ä
Kaikissa edelläkerrotuissa ta-
pauksissa oli yhteisenä piir-
teenä se, että ne pääftyivät
meikiiläisten kannalta katsot-
tuna suhteellisen onnellisesti.
Huonolla onnella olisivat tap-
piot voineet muodostua paljon
suuremmiksikin.

Tdllaista hyvää onnea ei ol-
lut mukana kaikissa koetuk-
sissa. Tuuri loppui mm. tal-
vella 1942 erään tykkiryhmän
aikoessa tulittaa Ristibunkke-
ria Mottorin lohkon läntisim-
mästä pesiikkeestä.

Ryhmiin tulitoiminta ei vie-
lä ollut päässyt kunnolla al-
kuunkaan kun jo vihollinen
ampui omalla suorasuuntaus-
tykilläåin jostakin Munakuk-
kulan itäpuolelta saaden heti
täysosuman. Meikåiläisten
tykki hajosi riekaleiksi ja ty-
kin ampujana toiminut ker-

santti Seppo Sinkto haavoittui
vaikeasti.

Vielä huonommin kävi
eräåille toiselle tykkiryhmiille
sen suorittaessa parhaillaan
omaa osuuttaan. Tähiinkin
tykkiin vihollinen sai täysosu-
man, jolloin kaksi miestä -mm. tykin johtajana toiminut
tamperelainen alikersantti
Ami Ahteensiva - kaatui ja
useimmat tehtävässä mukana
olleet haavoittuivat.

Puuttuivatko siis joukoil-
tamme keinot Ristibunkkerin
ja koko Munakukkulan tuki-
kohdan kurissapitämiseksi ?

Tavallisesta rivimiehestä
tuntui usein siltä, että keinoja
olisi saattanut löytyä, mutta
niitä ei jostakin syystä - ehkä
tappioita ja kustannuksia pelä-
ten - haluttu käyftää. Silloin
tdllöin tuotiin kyllä jonnekin
Valkeasaaren hautausmaan ta-
kaiseen maastoon jokin yksi-
näinen kanuuna tai haupitsi,
jonka tarkkaan johdetulla pis-
tetulella yritettiin pehmittää
ennen kaikkea Ristibunkkeria,
joskus myös sen tuntumassa
sijainneita pienempiä pesäk-
keitä. Tiillainen ammuskelu
aiheutti tietysti viholliselle
jonkin verran tappioita ja vau-
rioitti sen pesäkkeitä, mutta
mitäiin ratkaisevaa merkitystä
sillä ei ollut.

Hieman muita parempi yri-



ISKUOSASTOT
TOIMIVAT
Silloin tällöin suoritettiin mo-
lemmin puolin myös tieduste-
luluontoisia hyökkäyksiä ja
vanginsieppausyrityksiä. Pari
kertaa kävi meikääinen is-
kuosasto Mannerheim-ristin
ritarin luutnantti Toivo Hon-
kaniemen johdolla tuhoamas-
sa vihollisen eteentyönnetlyjä

pesäkkeitä. Asemasodan alku-
vaiheissa luutnantti Gunnar
Moberg järjesti Mottorin not-
koon tunkeutuneelle viholliso-
sastolle todellisen verilöylyn
ja kunnostautui miehineen
myöhemminkin suorittamalla
Mottorin etummaisista pesäk-
keistä pitkäjänteistä kiikariki-
väärimetsästystä passittaen tä-
ten monta Munakukkulan rin-
teessä häärinyttä vihollista

ikuisiksi ajoiksi pois taislelu-
vahvuudesta.

Edellämainituista myöntei-
sistä esimerkeistä huolimatta
on myönnettävä. eltä viholli-
nen oli koko asemasodan ajan
aktiivisempi. Tuloksiltaan
senkin yritykset jäivät kuiten-
kin varsin merkityksettömiksi
ja tuottivat useimmissa ta-
pauksissa sille itselleen huo-
m:rttavia tappioita.

MYRSKY NOUSEE
Kevättalvella I 944 vihollisen
toimeliaisuus jatkuvasti li-
sääntyi. Lähes joka aarnu to-
dettiin. että välimaastoon oli
yön aikana ilmaantunul uusia
pesäkkeitä ja kaivantoja.
Myös ilmatoiminta sekä ras-
kaiden aseiden suorittarnat
tarkistusammunnat Iisääntyi-
vät.

Etulinjan taistelijat tarkkai-
livat tapahtumia valppaina ja

huolestuneina. Jotakin poik-
keuksellista oli odotettavissa.

Niin se sitten aikanaan ta-
pahtuikin: kesäkuun 9. päivä-
nd l9M alkoi tulimyrsky. jo-
ka seuraavana päivänä heitti
puolustajan asemista ja aloitti
suurhyökkäyksen sekä tapah-
tumasarjan, joka lopulta johti
pitkien ja veristen taistelujen
jdlkeen rauhaan. Tässä vai-
heessa oli Jalkaväkirykmentti
6, jonka vaiheita tässä on ku-
vattu, kuitenkin jo linnoitus-
töissä Kivennavan kirkonky-
län koillispuolella luovutet-
tuaan muutamia viikkoja ai-
kaisemmin asemat huono-on-
nisemmalle JR l:lle. D

220 sivus a hinte VAIN 5l mk a tolrrltu! POSTI
APAASTI.

KYILÄI
Tilssn P.nni H. likkrr.n KASAnMIN
VAFJOSSA'kirjan 8 påivån pslautusoikou-
d6lla hinlEsn 53 mk (si3åltäå poslikulul)

TIL/tuA NyT rÄSrÄ
Pentti H.

H.rsr!å satiirinan kuvsus Jokisuun hiljais.sts varustun
nasra. Korpitåruskunts vr.ilää rsuhellists hilJaisaloaan.
kunnes seapuu uusi koocnta.;a. evcrsti Låuri Sänkrpää.
Hdn puhaltse ststa€mjrn uudcn hcng.ni luil riuklen...
koulutus kolcn.., tlvli nuulluu - liilaa! Sinkrpdd seå srir
ron.loka pysä1trää hdncn ctcncmrs.nsä ikuiscksr avcrstiksr.
Huhulaan. enä tepauls.llc lövtv! ves(inc lo,lellisuudcs

UUSIMMASSAAN TrLksncn srvoslelee maloitusoltt
suhlcita ja juhlinraa. SÅt!u!estr hän myös puuttuu sulie
run r-hlcisön värikkäisirn ihmissuhtcisrin Keikk,ean
osuvs kcrlofrus suomrlalseslå varuskuntaclämä5iå scl

larsans kuin scn clänyt on scn kokcnul- a kovd(lntlncn

TILAA OHEISELLA KUPONGILLA
Tåytä rarn ohcincn lilauskuponki. lcikkaå irlr ts post(s kir
jckuorcssa osoittccs&n KIRJALAHTI , PL t9 lJlll
LAHTI I I. Voir lil8te myös puh.lim(sc. puh 918 22 876.
Murrr (ilaå jo ränään. saar kirjan nopcsmmrn 

/
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Nimi (tekslalon)

Laniosolte

ki.r.l.hti
M6riankatu 6
1 51 10 LAHTT 1 1

Puh 918-22 876

/
puh.

iostiroi-ioaitta KT7/80

Kranaatit iskevät maaliin öisellä Aleksandrovkan kaislalla. Oikealla häämöttää Munakukkula

'!:pä..7"u{.!.un kun ne viisi lGipöår'+"rLåil;
kcaltårovldi, kuh ca.hajoaa. lilrnj m""na-
tå7-JrnryhrcLr, katr, sårk.a prrltnrt+d
kä*irkaansa kcki.
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Persoonallisuuksia

Kapteeni Nikke
Pärmi piti Pohjan-
maan Jääkiiripatal-
joonassa Oulussa
pimeäharjoitusta,
jonka aiheena oli
suunnistaminen it-
man karttaa ia
kompassia. Ensim-
mäiseksi piti tieten-
kin löytää pohjan-
tåihti.

Seisottiin Vesitor-
ninmäen kupeella
pellolla ia tähystel-
tiin taivaalle niska
väåiränä. Pärmi in-
nostui selittelemään
tähtitaivasta laa-
iemmaltikin.

- Herra kaptee-
ni, ehdotan taukoa,
kun tåimä käy niin
niskan päälle, roh-
keni muuan kokelas
lopulta huomaut-
taa.

- Anteeksi huo-
maamattomuuteni!
lausahti kapteeni
kohteliaasti. - Siir-
rytäänpä viisikym-
mentä metriä taak-
sepäin!
Lauri Harvila, Helsinki
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ETIKETTI
KUNNIASSA
Lentomestari Oiva Tuo-
minen, Mannerheim-ris-
tin ritari n:o 6, oli kesiil-
lö 1944 juuri palannut
lomalta, kun hölytys tuli.
Paraatikamppeissaan
hän hyppiisi Mersuun ja
joutui ilmataisteluun
Suomenlahden yläpuo-
lella. Tuomisen vainoa-
ma viholliskone räjöhti
ja myös hiinen oma Mer-
sunsa vaurioitui niin pa-
hoin, ettii pakkolasku oli
völttömätön.

Tuominen valitsi pak-
kolaskupaikaksi eröön
saaren rannan muistaen
rannikkotykistön majai-
levan kyseisessii saares-
sa. Taitavasti hän laski
koneensa aalloille ja sen
upottua ui maihin.

Vastaanottajat hiukan
ihmetteliviit kroolaajan
lomakomeutta.

Töhiin Tuominen:

- Poikkesin visiittiin,
kun sattui olemaan vie-
railupuku pööllä.

EI SATTUNUT
SOPIVAA
RUOKAA
Eversti Oiva WiIIamo,
"Lapin keisari", oli
käynnillä Päämajassa
ja tullut viettäneeksi
kavereiden keralla rat-
toisaa iltaa, joten Mars-
kin lounaalla ruoka ei
maistunut. Marsalkka
seurasi tilannetta toisel-
Ia silmällä ja kun WiIIa-
mo viittasi torjuvasti
viimeisellekin ruokala-
jille, isäntä virkahti:

Anteeksi nlt,
eversti, mutta iäkiilää
minulla ei ole teille tar-
jota.

Erkki Sutela, Kausala

SAUNA.
FILOSOFIAA
Kenraali Axel Erik Hein-
ricås innostui kehumaan
kesäisen saunan iloja
piispa Elis Gulinille is-
tuttaessa kerran iltaa Sai-
rilassa:

- Raamatun mukaan
taivaassa enkelijoukot
yhtämittaa laulavat ja
soittavat harpuin, huiluin
ja symbaalein. Siinähän
syntyy sellainen meteli,
etten minä ainakaan tah-
toisi olla paikalla! Mi-
nusta taivas on musta hir-
sisauna kauniina kesäil-
tana suomalaisen järven
rannalla.

Piispaa asia huvitti ja
hän myönsi olevansa sa-
maa mieltä.

Erkki Sutela, Kausala

ESIKUNNAN
NEUVOT
J ää kär ieve rstiluutna nt-
fiAuno Kuiri, Manner-
heim-ristin ritari nio
128, kirjoitti kerran so-
dan aikana ylemmiille
esikunnalle liihetettä-
vään mielialailmoituk-
seen, etteivät mielialat
olleet parhaimmillaan,
kun korsuissa pataljoo-
nan soisella alueella oli
puoli metriä vetä.

Esikunnasta tuli heti
vastaus:

- Kaivakaa korsut
kukkuloiden takarin-
teeseen!

Oppivainen Kuiri
kiitti kohteliaasti neu-
vosta ja tilasi samalla
pataljoonalle muuta-
man kukkulan - niiä
kun ei alueella ollut.

Pure
huoletta

Nyt on jo rutun DENTOFIXin rinnalle tullut
DENTOFIX forte.

DENTOFIX pitää tekohampaat paikallaan
vaikeissakin tilanteissa. Se poistaä kaiken ärsytyksen
ja estää myös pahanhajuisen hengityksen, joka usein

lohtuu Juun tekohampuusta.
Kokeile kumpi sopii juuri sinulle -DENTOFIX vai DENTOFIX forte?

Apteekeista ja
kemikalioista

Maahantuoja:
Meda-Bang Oy



T!

KESAKIRIOIA

LAMMIN-
HENKINEN
RAPORTTI
Pentti Pirhonen: Suojelus-
kunnat ia Lotta Sviird, Ka-
risto, Hämeenlinna 1979,
167 suurikokoista sivua,
runsaasti valokuvia.
Kirjoittaja toteaa, että edes-
menneistä Suojeluskunta- ja
Lotta Svdrd -jdrjestöistä on
vallalla voittopuolisesti vir-
heellisiä käsityksiä: suojelus-
kuntalaisia pidetään usein so-
takiihkoilijoina ja lottia jopa
vain kevytkenkäisinä rintama-
heiloina. Virallisten historian-
kirjojen täydennykseksi Pir-
honen haluaa tuoda julkisuu-
teen käsityksensä molempien
jiirjestöjen olemuksesta, työs-
tä ja merkityksestä.

Mikä on siis kirjan sano-
ma?

Kirjoittaja mainitsee kom-
munistien päästrategin Poika
Tuomisen todistaneen, että
aseellinen vallankumous jäi
2O- ja 3O-luvuilla vain haa-
veeksi, koska suojeluskuntain
organisaatio peitti tehokkaasti
koko maan 

- 
"Suojeluskun-

nat Suomenmaassa järjestystä
valvoi." T?imä oli kuitenkin
vain eräs puoli jäjestön toi-
minnassa. Toinen ja ilmeisesti
vielä täkeämpi oli suojelus-
kuntien osuus kasvatettaessa
isäntämieltä ja vastuuntuntoa
hiljattain itsenäistyneen pie-
nen maan kansalaisten kes-
kuuteen ennen sotien myrskyn
puhkeamista. Myös moninai-
set harrastuspiirit elivät järjes-
töjen sisällä - mainittakoon-
pa vain vaikka fyysisen kun-
non merkityksen toteaminen
ja siitä huolehtiminen ennen
nykyisiä kuntoliikuntaorgani-
saatioita.

Runsas kuvitus tukee kiin-
nostavasti tekstiä.

Kokonaisuutena kirja pa-
lauttaa mieleen ennen muuta
suojeluskunta- ja lottatyön
henkisen pohjan: pyyteetti;
män aherruksen vapaan isän-
maan hyväksi. Se sopii paitsi
entisten suojeluskuntalaisten
ja lottien myös nuoremman
väen käteen antamaan tietoa
eräästä tärkeästä vaiheesta
kansakuntamme historiassa.

E.

MENETETTY
MAAKI.INTA
Juhani Lindström: Karjala
tänään, WSOY, Porvoo
1Y79, 116 sivua, runsaasti
värivalokuvia.
Kymmenen vuotta Neuvosto-
Iiitossa tyiiskennellyt kirjoitta-
ja esittelee suppeahkossa ku-
vateoksessaan Karjalaa muis-
tellen myös sen menneisyyttä.
Kuvaus alkaa tavanomaiseen
turistireittiin kuuluvasta "iki-
vanhasta venäläisestä kaupun-
gista" Viipurista ja poikkeaa
hieman sivuunkin turistitieltä.
Erikseen esitellään Koivistoa.
Kiinnostavinta on ehkä tutus-
tuminen Laatokan Karjalaan,
johon suomalaisilla ei ole ol-
lut pääsyä 

- 
kuvia ja tekstiä

on rnm. Käkisalmesta. Sorta-
valasta, Valamosta, Lahden-
pohjasta, Pitkärannasta. Sal-
mista, Suistamolta ja Suojär-
veltä. Täytteeksi on kirjaan
otettu KiZin turistisaari, tve-
rinkarjalainen kylä ja Petsa-
mo.

Kovin paljon kerrottavaa ei
kirjoittaja ole saanut hankituk-
si 

- 
monesti on tieto vain au-

ton ikkunasta nähtyä tai yleis-
t'Å Neuvostoliiton kuvausta.
usein vielä varauksin esitet-
tyä. Vaikeudet ovat tietenkin
ymmärrettäviä.

Eräs tekstin epiiselvyys sie-
tänee korjauksen: sivulla 8
kerrotaan, että "Kannas kuu-
luu Venäjään ja muut alueet
autonomiseen Neuvosto-Kar-
jalaan". Todellisuudessahan
koko Karjala kuuluu Venä-
jään. Kannas osana Leningra-
din aluetta (oblast), joka on
yksi noin viidestäkymmenestä
Venäjän Neuvostotasavallan
alueesta, ja Laatokan Karjala
osana Karjalan autonomisla

tasavaltaa, joka taas on yksi
Venäjän Neuvostotasavallan
kuudestatoista autonomisesta
tasavallasta. "Itsenäinen"
Karjalais-suomalainen neu-
vostotasavalta lopetettiin vä-
hin äänin vuonna 1956, jol-
loin alue siis liitettiin Venä-
jään.

Kirjoittaja ihmettelee mo-
neen kertaan suomalaisen
kulttuurin häviämistä 

- 
sitä

näyttää jääneen vain Sortava-
laan, jossa on jo valmiiksi Al-
po Sailon Semeikka-patsas.
Tuskinpa siinä on mitään ih-
mettelemistä 

- 
kulttuurihan

liittyy ihmisiin eikä kirkon-
raunioihin.

S.

PERUSTEELLIS-
TA HISTORIAN.
TUTKIMUSTA
Tuomo Polvinen: Barbaros-
sasta Teheraniin, Suomi
kansainvälisessä politiikassa
l: 1941-1943, WSOY, Juva
1979, 369 sivua, karttapiir-
ros.
Professori Polvinen julkaisi
vuonna 1967 tutkimuksen Ve-
näjän vallankumous ja Suomi.
Mainitussa teoksessaan hän
esitti rohkean. mutta vakuut-
tavasti perustellun väitteen,
että Lenin aikoinaan tunnusti
Suomen itsenäisyyden vain
"eroamisena yhdistymistä
varten", ts. Neuvosto-Suo-
men syntymistä edistävänä
välivaiheena. Jo tätä ennen
Polvinen oli vuonna 1964 jul-
kaissut tutkimuksensa Suomi
suurvaltojen politiikassa
1941-1944. Kun länsimaiset
sodan ajan arkistot ovat avau-
tuneet mainitun teoksen il-
mestymisen jälkeen, on Polvi-
nen täydentänyt ja laajentanut
viimeksimainitun tutkimuk-
sensa kahdeksi niteeksi, joista
toinen osa ilmestyy vuonna
198 I nimellä Teheranista Pa-
riisin rauhaan.

Nyt ilmestynyt ensimmäi-
nen nide sisältää runsaasti laa-
jaan lähdeaineistoon perustu-
vaa vankkaa tietoa. Esimerk-
keinä kiinnostavista tutkimus-
tuloksista mainittakoon vaik-
kapa perusteellinen selvitys
Brittiläisen Imperiumin ja
Neuvostoliiton sotilasliiton

synnystä vuonna 1941, jolloin
Molotov kiiruhti ensimmäi-
seksi tähdentämään Suomen
Petsamoon tehtävän hyök-
käyksen tiirkeyttä, sekä Suo-
men juutalaiskysymystä käsit-
televät sivut. Viimemainitussa
asiassa annetaan todellista tie-
toa vastapainoksi kioskikirjdl-
lisuuden piiriin kuuluville
sensaatiohakuisille "futki-
muksille".

Kirja on arvokas lisä histo-
rian totuuden etsijöiden kirjas-
toon. E.

RUDOLF HESSIN
VARJOLLA
Jarnes Barwick: Suden var'
jo, Gummerus, Jyviiskylä
1V19,276 sivta.
Kirja edustaa muodissa olevaa
jänniirityyppiä, jossa historial-
listen tosiasioiden yhteyteen
on kudottu mielikuvitukselli-
nen lisäjuoni. Tässä tapauk-
sessa on runkona Hitlerin si-
jaisen merkillinen lento Skot-
lantiin toukokuussa 1941.
Monimutkaiseen suurvaltapo-
liittiseen lisäjuoneen sekoite-
taan kaikki tunnetut merkki-
miehet paavia myöten.
Kirja on sujuvasti tehty ja var-
sin mukavaa iltalukemista. S.

AIVOPESUA
SAKSALAISEEN
TAPAAN
Jack Higgins: Tuomiopäivä,
Gurrunerus, Jyväskylä 1979,
231 sivua.
Jänndrin juoni liikkuu Länsi-
Berliinissä toimivien vapaaeh-
toisten organisaatioiden paris-
sa, jotka yrittävät auttaa
DDR:stä länteen pyrkiviä pa-
kolaisia rajan ylityksessä. Ele-
tään Ulbrichtin valtakautta ja
paikallinen salainen poliisi on
onnistunut sieppaamaan pako-
laisten avustusjåirjestössä
työskentelevän papin, jota yri-
tetään vankeudessa aivopestä
aasialaisin menetelmin, jotta
hänet saataisiin televisiossa
todistamaan olevansa CIA:n
vakoilija. Lännessä organisoi-
daan pelastustyö, joka jännit-
tävien vaiheiden jdlkeen lo-
pulta johtaa tulokseen. J.



r. Esko Naykki kirjoit-
taa meille Amerikoista. Hän
haluaisi ostaa viime sodistam-
me kertovia kirjoja ja lehtiä.
erityisesti sodan aikana jul-
kaistuja Suomen Kuvalehtiä ja
Hakkapeliittoja. Voisiko joku
auttaa veli Naykkiä. jonka
osoite on 989 Buffalo Street.
Conneaut. Ohio. 44O3O.
USA.

ukka Jalkanen. Sahala.
Kalliotalo. 77700 Rautalanr-
pi, haluaisi vielä yhteyttä tal-
visodassa Pitkärannassa ja
Maksimansaaressa taislellei-
siin JR 64:n Ill Pataljoonan 8.
Komppanian miehiin. erityi-
sesti oman I Joukkueensa ase-
veikkoihin. Pataljoonan ko-
mentajana toimi kapteeni Paa-
vo Simelius ja komppanian
päällikkönä luutnantti Johan
Wesley Salmi.

euvostoliitossa kunnioi-
tetaan veteraaneja. Neuvosto-
Karjala kertoo, kuinka Armei-
jan päivänä petroskoilainen
elokuvateatteri Sampo oli ko-
ristettu juhla-asuun ja yleisö
tervehti seisaalleen nousten
lavalla olevia veteraaneja. Nä-
mä kertoivat sotavuosien ta-
pahtumista. "Henkeä pidät-
täen nuoriso kuunteli tunnet-
tujen maanmiestensä muistel-
mia."

Myös nuoremmat maan-
puolustajat saavat osakseen
arvonantoa. Kylän asukkaat
saattavat nuorukaisensa kut-

suntaan. Matkalla lasketaan
havuseppele kaatuneiden san-
karien haudalle ja "kutsunta-
laiset vannovat vanhemmil-
leen ja työtovereilleen suorit-
tavansa asepalveluksensa kun-
niakkaasti"-

Meillä Suomessakin on kut-
suntatilaisuudessa paikkakun-
nan edustajia. Eräässä pohjoi-
sen kaupungissa tdllainen po-
liittisin perustein valittu pai-
kallishallinnon edustaja ke-
hotteli nuoria miehiä pyrki-
mään aseettomaan palveluk-
seen! Siitä kun on tuota kan-
salaismoraaliakin niin monen-
laista.

uutamat lukijamme
ovat pahoittaneet mielensä
julkaisemiemme poliittisten
anekdoottien johdosta: eräät
ovat väittäneet lehteämme
Saksan ja toiset tietenkin Neu-
vostoliiton viholliseksi.

Emme ole kumpaakaan.
Olemme ottaneet poliittiset
vitsit ohjclmaamme, koska
useimmat Iukijamme niistä pi-

tävät. Suomessa niitä ei juuri
muissa lehdissä julkaistakaan,
ulkomailla ne ovat jokapäi-
väistä palstan täytettä.

On selvää. että vitsien kärki
usein kohdistuu totalitaarisen
ja autoritäärisen järjestelmän
napoihin, esimerkiksi Hitle-
riin ja Staliniin kätyreineen 

-täytyihän kansan mielipiteen
jotenkin purkautua tiedotusvä-
lineiden ollessa yhdensuun-
taistettuja "puolueen" palve-
Iukseen. Sitäpaitsi 

- 
6n vai-

kea ymmärtää. että kumpi-
kaan mainituista herroista oli-
si erityisen myötätunnon tai
hienotunteisuuden arvoinen.

Poliittisia vitsejä kertyy toi-
mitukseemme eri puolilta
maapalloa, osin varsin usko-
mattomistakin paikoista.
Monta hyvää tarinaa on vielä
varastossa. Toivomme vilpit-
tömästi, että kukaan ei niistä
närkästyisi vaan pitäisi mie-
lessä, että huumorintaju on se-
kin eräs henkisen kapasiteetin
puntareista.

V",u" Levä on lähettä;
toimitukselle joensuulaisen
reservin kapteenin Ono Sora-
salmen kuvan. joka kertoo
kansainvälisestä tunnelmasta
Syvärin Luostarilla joskus jat-
kosodan aikana. Kuvassa
esiintyvät hyvässä sovussa
(vasemmalta) saksalainen so-
turi. suomalainen lotta, vän-
rikki Sorasalmi, venäläinen
sotavanki ja paikkakunnan
asukas. Olihan se mukavaa,
kun jossakin oli näinkin hyvä
sopu!
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POIKA VESANTO
piirtåiä
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Liiekiä lotinaa
ja peurampa pYllYä - ihanaa
on r6mpsäseä kEristetty' kirietetty
vattahan varietettu' iuu'

Ei hevosillo heini$
vaan ryöv[t talliata seiniä,
on toisilla auoliesa 8ant8a,

ei tule laltaq iuu.

Kis-Kir Ltklulat,
on siellä Munat sek&i Makkarat'
mutta oe Uuna Lun se rneni,

niin re Makkara jiii vaaa' juu.

Röh6§sä on Tiltun tie,
re Lurasenq rtrtrra8ona Uhtalle vie.

On tiiäIlä napeittu, on täällä tapsittu,
lautsistu miinoja ja annosviinoja.
On eukkoa iL[v6
kun syö eitl vitaminipillerif,"
mutta ee hotiloma tYgs!å'
kun roistitran ryraä^I, jutu
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