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Husåk oli hävinnyt
virka-asunnostaan ja
häntä etsittiin kuumeisesti. Lopulta löysi sa-

Eiiiifiiiiiiil

o0

laisen poliisin päällikkö
hänet eräåistä Prahan
puistosta, jossa hän
Iaukkasi maassa nelinkontin keräten kiviä.
Politbyroon idsenet

t

juoksevat paikalle ja
yrittävät puhutella pääministeriä, joka ei kuitenkaan vastaa vaan
jatkaa ihmeellistä touOnko Mao Tse-tung
juutalainen?

let-

voi tietenkin myydä...

Olemme tiedustel-

asiaa juutalaixlta
seurakunnalta. IIe vastasivat niiin: '§e tiistä
nyt vielä puuttuisi!"

o

Johtuuko se antisemis-

tys parin minuutin kuluttua: Husäk on vahingossa ohjelmoitu kuuaioneuvon tietokoneohjelmalla.

mistä?

Onko

töydellisessö
kommunistisessa yhteiskunnassa rahaa?
Dogmaatikot sano- ettei rahaa ole, mutvat,
ta revisionistit, ettö sitö
on. Kiisityksemme on, et-

tii toisilla on ja

Olemme kuulleet, että

-tiikåiläinen juutalainen
synagoga on suljettu.

huaan.
Såihkötetään Moskovaan.
Sieltä löytyykin seti-

toisilla

ei.

o
Mikä oikeastaan on

-panssarivaunu?

Se on kulkuneuvo,
- neuvostokansalaiset
jolla
tekevät huviretkiä ystäviillismielisiin sosialistisiin maihin.

o
Serrsuroidaanko so-

-sialistisissa maissa yksi-

§iskirjeenvaihtoa?
Ei missään ta,pauksessa! Ilallitustå
vastustavia kirieitii ei
kuitenkaan toimiteta
vastaanottajalle.

-

Ei missään tapaukollut

sessa! Sinne on vain

vaikeaa saada rabbiinia.
Ensimmäisellä ehdokkaalla oli papintutkinto,
mutta hän ei ollut puolueen jäsen. Toinen oli
puolueen jäsen, mutta
hänellä ei ollut rabbiinintutkintoa. Kolmannella

LEIRILLÄ
Kuusivuotiailla on ympäristiiopin tunti ja poIiittinen §öntekijä puhuu eläimistä:
Mikä on sellainen

- olento, ioka on
pieni

o
ministeriksi Duböekin
jåilkeen Varsovan liiton
maiden miehitettyä
maan 1968. Samoihin
aikoihin Neuvostoliitto
Iåihetti kauko-ohjatun
ajoneuvon kuuhun.

Husåkia

pidettiin
"Prahan kevään" petturina, mitä kuvaa seuraava aikoinaan Prahassa suosittu iuttu:

sia lukemassa Talmudia.
Elömö nöytti rauhalliselta, mutta pitktiveteiseltii.
Siuen mies meni helvettiin. Siellä oli ilo
ylimmillään: musiikki
soi, samppanja virtasi,
tanssittiin kauniiden tyttöjen kanssa. Juutalainen
piiiitti jäödä helvettiin.
Heti ilmoittautumisen
ja kaavakkeiden täyttömisen jälkeen mies pistettiin tervakattilaaru
Juutalainen ehti vain
huutaa:
Mutta herra Piru!
piti olla tansTäöllöhön
sia ja musiikkia...
Niinpö niin, vastasi
paholainen.
Silloin
olitte täällä turistina.

PIONEERI.

puolueen jäsen, mutta
h?in ei ollut juutalainen.

T§ekkoslovakian pää-

istui hurskaita juutalai-

o

oli tutkinto ja hän oli

Gustav Husåk tuti

takin.
Vanha juutalainen kuoli ja hönen annettiin itse ratkaista, menisikö hiin taivaaseen vaiko helvettiin.
Mies meni ensin katsomaan taivaaseen. Siellä

våiriltään

TURISTIT OVAT
ERIKSEEN
Juutalainen Rubinstein
on päässyt pakoon natsi-

Saksasta. Muuan pakolaisviranomainen ihmettelee hiinen ratkaisuaan

ja

kertoo

juuri köyneensii

Saksassa, jossa elömö
näytti aivan siedettövöltö.

Tiihän Rubinstein:
Kerronpa teille jo-

-

punainen,
hyppelee puissa ia iolla
on pitkä piirröinen häntä?
Kukaan ei viittaa.

Lopulta pikku Katja
uskaltaufuu arasti vastaamaan:
Jos äiti olisi kotona- kysynyt tätä, sanoisin sen olevan orava,

mutta kun toveri ioukkueenjohtaja kysyy, on
oikea vastaus varmasti
Lenin.
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256 VALKEASAAR!
ENNEN JA NYT
260 VÄNRIKIN
ENSIMMÄtNEN

TAISTELU
264 KAGRAKANKAAN

Puolustusvoimia on jatkuvasti pyritty puristamaan eräänlaiseen peruskoulun kaavaan: varusmiesliitto ja sen tausta-

voimat vaativat sotilaallisen kurinpidon lakkauttamista, palveluksen helpottamista, palvelusajan
lyhentiimistä, lisää lomia
ja tietenkin "demokra1i22"
mitä se nyt sitten
tässä-yhteydessä lieneekin. Takavuosina muuan
poliittista vaistoa omaava
puolustusvoimain komentaja jopa esitti harkittavaksi. eivätkö varusmiehet voisi palvelusaikanaan asua kotonaan.
On selvää, että puolustusvoimatkin kehittyvät.
Sotilaskoulutuskaan ei
saa kivettyä vanhoihin
asenteisiin vain siksi että
niin on aina tehty. Ope-

tuksen

päämäärä

miesten kouluttaminen

VENEIDEN SOTAA
27O POM}NEJA JA
,,ROPAKANTAA''

kovaan taisteluun
on
pidettävä
kuitenkin aina
mielessä. Puolustusvoimain tehtävä ei ole olla
helppo tai demokraatti-

274 ESIKUNNAN

nen.

ARKIPÄtVÄÄ
276 MENI SILMÄN
PITKÄKS!
278 HERRASMIESTEN
VANGINSIEPPAUS
279 SOTAVÄSYMYSTÄ
ONDAJÄRVELLÄ
281 MUKAVA MATKA

Suomenkin miehiä
koulutetaan kansakunnan
äärimmäisen hädän hetkiä varten. Heidän on
kyettävä laadulla korvaamaan aseistuksen puutteet. Tehtävä vaatii miehensä kokonaan.

PUOLUSTUS
KESÄLLÄ 1944

267 VARTIOMOOTTORI.

2U

SISSIPARTIO

Åleksander Bek

VOLOKOLAMSKIN

VALTATIE
Neuvostoliitossa, jos-

sa sotilaiden työlle on
aina annettu arvoa, ilmestyi heti sodan jälkeen
tavallisuudesta poikkeava sotakirja, jonka tarkoitus selvästi on mädrittää sotilaskoulutuksen ja
-kasvatuksen päiimäärät
sotakokemusten perusteella. Kirjan, josta juuri
on ilmestynyt uusi suomenkielinen painos, on
kirjoittanut Alexander
Bek ja kustantanut Kansankulttuuri Oy. Sen nimi on Volokolamskin
valtatie.
Kirja vie lukijansa
erään pataljoonan koulutusvaiheen kautta Moskovan rintaman taisteluihin syksyllä 1941. Nostomiesten valmennus tapahtuu
alkeellisissa
oloissa lujasti ja mäåirätietoisesti. Taistelualueella joukko kasvatetaan
kuriin. Esille tulevat tavanomaiset kysymykset:
ennakkopelon voittami-

nen,

itseluottamuksen
itsensä
ja
haavoittajien
hiippareiden käsinely. Menestyksen edellytyksinä esitetään tehtävän täyttiiminen viimeistä piirtoa
myöten, hellittämätön
aktiivisuus ja ehdoton
luotettavuus. Pataljoonan
komentaja ja päälliköt
elävät miestensä keskellä
tasa-arvoisina jakaen heidän kanssaan kaikki vaarat ja rasitukset. Heidän
on kuitenkin vastuu ja
heidän käskynsä on laki.
Eräs kirjan tdrkein teema on synnynnäisen
saarrostuksen pelon voittaminen. Asian tiirkeyttä
ei meilläkään voida liiaksi korostaa nykyaikaisen
taistelunkuvan olosuhteissa.
Neuvostoarmeija on
tässä kiintoisassa ja jännittävässä kirjassa määrittänyt itselleen selvät
tavotteet. Ne kelpaavat
n
opiksi meilläkin.

herättäminen,
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a

Sotavuosien Valkeasaaren

vanha a

s'akara

aue'ia

ERKKI HOLKERI

Kirjoittaja joutui
viettämään huomattavan osan nuoruusvuosistaan Karjalan
kannaksen Valkea-

UALK EASAAR I

ennen lanyt
INKER!N
VALKEASAARI

saaren

rintamanosalla, Leningradin
uloimmalla puolus-

VALKEASAAREN nimi pai-

nui jokaisen

sc»dan sukupol-

vcn miehcn ja naisen muistiin

tusvyöhykkeellä.
vcnäläisten aloitettua siltä
kesällä
Tämä entinen in- suurhyiikkäyksensä
1914. Yhtä kuuluisa oli naakeriläispitäiä on purikylä Mainila. jota "suo-

kiinnostanut rinta-

nralaisel ampuivat tykistöllä"

maveteraania sodan
jdlkeenkin.

s:tatlcn veni.i-
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liiisten historiankirjojen mukaan näin aikaan talvisodan.

Ennen sosialistista vallankumoustu Vlrlkeasaari oli niin
alueellisesti kuin hallinnollisestikin tavallinen maaseutu-

nakselaispitäjät.
Pietarin, suurkaupungin,

läheisyys vaikutti tietenkin

pääosin suomalaisista. joita

elämän laatuun. Kylissä oli
runsaasti erilaisia pikkuyrittäjiä, jotka saivat toirneentulon-

asuinseudun mukaan tosin ni-

sa kaupunkilaisia palvelemal-

mitettiin inkeriläisiksi. Myös
elinkeinorakenteeltaan Valkeasaari oli tuohon aikaan samanlainen kuin muutkin kan-

la.

pitäjä. Sen väestö

koostui

Aivan kirkonkylän länsipuolclla sijainnut Aleksandrovkan kylä muodosti tässä

suhteessa kuitenkin poikkeuk-

oli suurtila,

jonka
omisti saksalaissyntyinen tilanomistaja Oljhin. Hänen tiluksensa ulottuivat myös pitkåille Merituitun ja Valkeasaaren kirkonkylåin suuntiin. Tämän tilan hallintorakennuksia
oli mm. se kookas tiilirakennus, joka myöhemmin otettiin
sotaväen majoitusrakennukseksi ja jonka monet suomalaiset myöhemmin oppivat
tuntemaan Aleksandrovkan
kasarmin nimellä.

sen: siellä

Herra Oljhin ei ollut ainoastaan maanviljelijä, vaan myös

ja etevä liikemies, keksijä, kokeilija ja
yrittäjä. Hän valjasti mm.
monipuolinen

alueensa vesivarat palvelemaan perustarnaansa pikkuteollisuutta. Pohjoisesta Alek-

sandrovkaan virtaava Pasto-

rinoja

oli

padottu kahdesta

kohdasta, joissa kummassakin

toimi pieni kartonginvalmistuslaitos. Myös Merituitun
suunnasta tulevan virtaaman

varrella toimi kaksi siunanlaista pikkuyritystä.

ALUE VENÄLÄISTYY
Suurtilan työv'oimaksi oli siirretty jostakin Venäj?in sisäosista vendläistä talonpoikais-

omat tapansa ja tottumuksensa
sekä oma sisäinen ilmapiirinsä, joka kaikki oli vierasta
suomalaisille. Lapset tosin
saattoivat leikkiä yhdessä,
mutta aikuisten kesken vallitsi

nan rajaksi. Mainilan kohdal-

jatkuva hiljainen jännitystila.

oli veniiläisillä sikåiläisestä tä-

Varsinaisia vaikeuksia

hystystornistaan erinomaiset
mahdollisuudet tarkkailla toimintoja Suomen puolella

tästä

aiheutui

vallankumouksesta
liihtien venäläisten omaksuessa suomalaisia paremmin uudet opit ja alkaessa varjostaa

lahan Rajajoki tekee syvän
koukkauksen låinteen, siis silloisen Suomen alueen sisään.

Kun Mainila vielä tiimän lisäksi on maastollisesti korkea,

kymmenien kilometrien ulot-

tuvuudelta. Mainilan eteen-

väestöä. Tästä aiheutui, että

ja ilmiantaa suomalaisia

naa-

keskelle Valkeasaaren suomalaisperäistä asutusta syntyi

pureitaan.

työntyvä sijainti lienee kuitenkin vaikuttanut sen, etteivät

Myös Valkeasaaren maantieteellinen sijainti on vaikuttanut tämän alueen sekä sen
ihmisten kohtaloihin. Kun

vendläiset tätä paikkaa mainittavammin linnoittaneet, vaan
katsoivat sopivammaksi paikaksi Valkeasaaren kirkonky-

täysin venäläinen yhdyskunta.
Näin syntyi alueelle myös
kaksi seurakuntaa. Noin kah-

den kilometrin päiihän Valkeasaaren evankelis-luterilaisesta suomalaisesta kirkosta
nousi vendläinen kreikkalaiskatolinen kirkko.
Aleksandrovkan yhdyskunnalla oli tietenkin muutoinkin

Neuvostoliiton ja Suomen rajaksi ensimmäisen maailmansodan jåilkeen

tuli tässä suunoli tuo kiemu-

län tuntumassa

sijaitsevan
seudun,

niinikään korkean
Merituitun.

nassa Rajajoki,

rainen raja perin epäonnistunut kahden poliittiselta jåirjes-

HISTORIAA

telmåiltäåin erilaisen valtakun-

Valkeasaaren entinen kansakoulunopetta ja Matti Kölviöi-

nen opetti oppilai-lleen Meri-

tuitun nimen syntyhistoriaa
näin:
Joskus muinoin, kun juuri
päättyneen sodan jiilkeen sotapäiilliköt olivat tädllä kokoontuneet rauhanneuvotteluihin,
viittasi eräs neuvottelijoista
kädelläåin låihellä sijainnutta
hieman ympriristöstään korkeampana erottuvaa maastonkohtaa ja ehdotti:

fe
§S-\
ä;;''"

paikkakuntaa alettiin kutsua
nimellä "Mir tut". Ajanoloon
tdllainen nimi, joka ei ilmaissut mitiiiin paikkakunnan suomalaisväestölle, hioutui käytössä muotoon Merituitnr.
"Rauha tässä" -nimi ei

paikkakunnalle enää ensimmäisen maailmansodan jäIkeen olisi soveltunutkaan, sillä Neuvostoliiton aloittaessa

)%

linnoitustyöt Kannaksella oli

V:-Ltc4a_ _

q-S.

l*i]^

Merituitulla tässä ketjussa heti
alun alkaen varsin merkittävä
asema. Alue rakennettiin vah-

vaksi ja tulivoimaiseksi siili-

km
Valkeasaaren seudun yleispiirteet

"Mir tut!",

joka voidaan suomentaa esim.
'Tehdäiin rauha tässä" tai
"Olkoon raja tåissä". Toiset
osapuolet suostuivat ja näin

tukikohdaksi, joka pystyi taistelemaan kaikkiin suuntiin.
Erikoisen luiaksi varustettiin
Kiviharju, jonka lounaiskiirkeä suomalaiset asemasodan
aikana niminivät Munakukku-
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laksi.

Ensimmäisen maailmansodan jåilkeen pesåikkeet
tehtiin aluksi puuvahvisteisiksi, mutta tiirkeimmät niistä

neiksi kaikki rauhan ajan rakennelmat. Niinpä eräs joukkueenjohtaja kertoi vieneensä

I

korsutarpeiksi Valkeasaaren
kirkon penkit. Itse kirkon tu-

uudistettiin ennen toista
maailmansotaa tai sen kes-

hosi tulipalo.

I

täessä betonirakenteisiksi.

Aleksandrovkan kirkon
murensivat venriläiset vähin

erin suorasuuntaustulellaan
huomattuaan meikäläisten

,

VÄESTUNSIIRTOJA
Valkeasaaren muuttaminen

yrittävän käyttää sitä sirpalesuojana ja tulenjohtopaikka-

sotilasalueeksi edellytti tietys-

ti

siviiliväestön siirtiimistä

na.

Purojen padot såirkyivät
kranaattitulessa ja näin patoa-

pois paikkakunnalta. Tåimä oli
t:irkeää senkin woksi, koska

uutta valtiollista jiirjestelmää

malla rakennetut jdrvet kui-

toteutettaessa suomalaisväes-

töä pidettiin epdluotettavana
ja nåiinollen läntisen rajaseu-

vuivat. Siitä huolimatta Aleksandrovkan ja Valkeasaaren
ylängön välistä tasannetta ei

dun asukkaiksi sopimattomi-

kumpikaan osapuoli voinut te-

na.

hokkaasti käyttää. Maaperä
tdllä alueella on perusluon-

Aluksi häätötouhusta kuitenkin puuttui kaikki johdonmukaisuus: pidättiimisiä ja
karkottamisia suoritettiin kaikenlaisiin våihäpätöisiin rikkeisiin ja jopa aivan väziriin ja
pahansuopaisuudesta tehtyihin ilmiantoihinkin perustuen.
Tälaiset yksittäiset toimenpiteet eivät tietenkään riittä-

neet peloftamaan

teeltaan suota. Muutamia pe-

säkkeitä täiillä tosin oli niin
venäläisillä kuin suomalaisillakin. mutta oleminen ja toi-

miminen niissä oli erittäin

hankalaa. Koska aluetta voi-

tiin joka puolelta tehokkaasti
tarkkailla, oli suolla liikkuminen mahdollista yleensä vain

Valkeasaaren kirkon luona taistellaan

kaikkia

asukkaita pois kotiseudultaan.

Tarvittiin tota2lisempia toimenpiteitä.
Nämä käynnistettiin kesällä

1936- Paikkakunnan väestö
kutsuttiin tiedotustilaisuuteen
Valkeasaaren kirkon luokse.
Tiiiillä heille yritettiin selvittiiä, että Suomi oli Neuvostoliiton vihollinen, josta syystä

oli

tiirkeää

paikkakuntarurvallisuufta
että heidät siirre-

laisten omaa

ajatellen

täåin pois

sodanuhkaiseksi

. .-4,.E!- L:s{TY}ET,ii
§{j'
:q*.f+li ,'$: 1,-9. i,* i§-. .:i-, _.,.--.

käyneeltä kotiseudultaan.
Uutinen ei tietenkään herät-

tänyt myönteistä vastakaikua

Valkeasaaren Keskilohkon etulinian maastoa maantreltä nähtynä, oikealla Munakukkula se-tava

kuulijoissa. Nuoret tosin eivät

voimallisesti

uskaltaneet

mennessä pakattava tavaran-

osoittaa mieltään peläten rulevansa heti pidätetyiksi. Mutta
vanhemmat, ennen kaikkea

sa, varustettava ne nimilapuilla ja toimitettava ne määrättyihin kokoamispaikkoihin teiden varsille. Täältä armeijan
kuorma-autot tulisivat ne ko-

naiset, eivät arkailleet esittää

mielipiteitän eivätkä säästelleet sanojaan. Jotkut itkivät,
toiset huutelivat viranomaisille vastalauseita, jopa suoranaisia hävyttömyyksiiikin.
Mitiiiin ei kuitenkaan ollut
muutettavissa. HeiIle ilmoitettiin kylmiisti, että heidän oli
mäiirättyyn päiviimäiirään
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koamaan ja siirtiimään Tipunan asemalle, jonne Valkeasaaresta

on matkaa noin

18

km. Tänne myös asukkaiden
itsensä oli siirryttävä. Lopulliseksi mädränpäiiksi heille il-

moitettiin Tsagoda-niminen

paikkakunta, joka sijaitsee

noin 4OO kilometriä Leningradista itään.

SOTA RAISKAA
Suonralaisten hyökättyä Rajajoen yli syksyllä 194 I ja rinta-

malinjan vakiinnuttua

pimeän ja hiimåirän aikana.

Koko Valkeasaaren kaistan
toimivin ja vaarallisin pesäke

oli kiistattomasti MunakukkuIa ja erikoisesti sen lounaiskiirjessä sijainnut Ristibunkkeri. Sen mustat arnpuma-au-

tässä

kot ammottivat uhkaavina se-

suunnassa Aleksandrovkan ja
Valkeasaaren kirkkojen tasal-

kä Aleksandrovkan että Mot-

le aloitettiin rintaman kummallakin puolella kiireiset

Asemasodan aikana bunkkeri oli jatkuvien kaksintaistelujen toisena osapuolena. Välillä se saatiin muutamaksi päi-

asemien varustelutytöt. Näissä toimissa hävisivät tarveai-

torin suuntiin.

viiksi hiljenemiiiin. Pari kertaa
koko linnoitus oli niin surkean
niiköinen, että optimistisim-

kolminkertainen panssarilevy,

mat

rakennelmista on myös hyvin
tunnistettavissa korsukuoppia,

jo

arvelivat

venåiläisten

hyljiinneen koko tukikohdan.

Kyseessä oli kuitenkin vain
taitava naamiointi, jonka taka-

na §öskenneltiin

intensiivi-

sesti. Sitten tuo [rningradin
puolustuksen etuvartio

taas

näytti hampaitaan ja oli yhtä
vaarallinen kuin ennenkin.

NYKYAIKAA
Tiinä päiviinä Valkeasaari toimii ennen kaikkea kningra-

din

kunkin levyn paksuus 5-7
cm. Meikiiläisten tekemistä
yhdyshautoja, taistelupesiikkeitä jne. Erikoisen runsaasti

niitä löytyy Pastorinojan rinteistä. Aivan ValkeasaarenMainilan päätien eteläpuolella
on eräiin pesiikkeen eturinteessä vielä piikkilankainen
kompastusestekin. Mottorin
notkon rinteessä on hyvin tunnistettavissa meikiiläisten entiset korsukuopat. Kaikki puutavara niistä on revitty irti ja

Munakukkulan Ristibunkkeri takaapäin kesällä 1979. Oviaukko lienee
ollut betoniseinän ja oikealla olevan kumpareen väissä. Hiekkaa täynnä
olevaan bunkkeriin ei päässyt sisään

asumaliihiönä. Aivan
kaikkialle tiinne ei asutus kuitenkaan vielä ole levinnyt.
Mm Valkeasaaren ja Aleksandrovkan våilinen entinen

käytetty alueen jiilleenrakentamiseen. J?iljelle jääneet kuo-

pat palvelevat

kaikenlaisten
jätteiden kokoamispaikkoina.

suoalue on salaojitettu ja raivattu yhtenäiseksi pelloksi.
Peltona on myös Mottorin ja
Pastorinojan välinen ylåinkö.

INKERIÄ
EI ENÄÄ OLE

Sitiivastoin Aleksandrovkassa

Tiimän päiviin valkeasaarelai-

ja Mottorissa sekä kningradin-Mainilan piiätien pohjoispuolella on tiivis omako-

set ovat läLhes sataprosenttises-

ti

tiasutus. Puutarhat ovat hyvin

hoidettuja.

Ja kun

myös
kasvanut
suureksi, kätkeytyvät pienet
alueen puusto on

jo

vanhoja asukkaita. Tämän ta-

rinan kirjoittajan tietoon on
tullut vain pari sellaista ta-

talot tiihiin vehmauteen niin
onnistuneesti, eftä kesäaikaan
on vaikea arvioida sitä asukas-

paljoutta, mikä tiille alueelle
on sijoitrunut.

venäläisiä. Vaikka muuta-

mia inkeriläisiäkin on tänne
j:illeen asettunut, eivät he
yleensä ole paikkakunnan

Nälqmä Munakukkulalta Mottoriin päin 1979. Kuvan keskellä näklnrä
nuori männikkö on entisen Mottorin tukikohdan lounaiskärjessä. Polun
vasen puoli on ny§isin peltona olevaa entistä Aleksandrovkan suoaluetta

pausta, että jotkut paikkakun-

nan entiset asukkaat

ovat
päässeet rakentamaan uuden

Meriruitusta Aleksandrovkaan virtaavan puron uomaan
on jälleen padottu kaksi jäveä
suunnilleen entisille paikoilleen. Vanhat tiilirakennukset,
kuten kirkko ja kasarmi, on
kokonaan hävitetty. Työ on
suoritettu niin perusteellisesti,
että kauhakuormaajalla on
kaavittu tiilimurskakin ja ajettu teitten pohjusteeksi. Kummankin rakennuksen paikalla
on nyt tasainen nurmikenttä.
Sodan jiilkiä alueelta on tovielä löydettävissä. Tiissä
mielessä on parhaiten säilynyt

G_

ki

Munalcukkula
neen.

Ristibunkkeri

ympäristöi-

{

t(

--

on

paikoillaan, mutta vaikuttaa siltä, että se on oikein tarkoiruksellisesti täytetty hiekalla. Motto-

rin suuntaan osoittavan ampuma-aukon ympäillä on pulteilla betoniin kiinniteryna

Etualalla oleva tie johtaa Aleksandrovkan ylimmältä lammelta Valkeasaaren ylängölle entisen kirkon luokse.
Kwan oikeaan laitaan päättyy ny§isin Valkeasaaren aseman luota alkava asfaltoitu lie. Ennen sotia tien
pääissä oli kauppa. Taustalla vasemmalla Mottori. Kuva on otettu .1979
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PENTT! TOLONEN

Leningradin puolustaiien muistomerkki Mainilasta Leningradiin iohtavan
tien oikealla puolella hiukan Valkeasaaren kirkon tienhaarasta
Leningradiin päin. Kuva on vuodelta 1979

Ensimmäisen taistelun onnistuminen
ratkaisi pitkåille eteenpäin ioukon
jos se epäonnistui, saattoi
kunnon
miehistä olla veto pois viikkokausia.
Nuorelle upseerille tilanne oli vaikea: harteita painoi toisaalta vastuu
tehtävän onnistumisesta ia toisaalta
miesten kohtalosta.
volan vierellä konekiväiirin ja-

ei voio ymmiirtää. Nyt oli yllä varovainen toive saada oma Karjala

Iustaa raahaava mies.

takaisin.

TULIHAN SOTA, tulihan

-perhana, noitui vänrikki Toi-

kotinsa lähes entisen kotinsa
raunioille.

UROTYöLLESI,
LENINGRAD

Neuvostoliiton nykyiset
vallanpitiijät ovat pyrkineet

Tiissii seisoivat ankarina

oikaisemaan ja hyvittiimään
niitä monia väiiryyksiä, joita

dan ja piirityksen

so-

vuosina

kuolemaan asti Leningradin
rintaman 21 . ja 23.Armeijan

rajaseudun suomalaisväestö
joutui kokemaan Stalinin val-

osastot.

takaudella. Monen syyttömdsti tuomitun maine on puhdis-

Kuolematon on heidtin neuvostokansojen onnen ja isiin-

tettu ja monille on maksettu
jopa rahallisia korvauksiakin.
Valitettavasti vaan nämä oikaisutoimenpiteet ovat toteutuneet niin myöhään, että niis-

tä ovat päässeet hyötymäiin
vain omaiset tuomittujen itsensä ehtiessä menehtyä ennen sitä vankiloissa ja karkoituspaikoissaan.

Leningradin-Mainilan
päätien varrella, niillä tienoilla, missä veniiläisten etulinja
sijaitsi asemasodan aikana, on
Leningradin puolustajille

omistetfu

ruskeanharmaasta

graniitista tehty muistomerkki, johon on hakattu teksti:

maan vapauden ja voiton hyviiksi suorittamansa urotyö.

Nuori nainen on kahden
pienen tytön kanssa keräåimässä vadelmia muistomerkin lähellä kasvavista pensaista.
Hiin antaa tytöille kehotuksen,
jota nämä ryhtyvät viivyttelemättä toteuftamaan: he keräävät kauniin nipun

kukkia ja käyvät

ne muistomerkin juurelle. Tä-

mä huomionosoitus ei vaikuta

ainutkertaiselta, sillä paaden

juurella on runsaasti erilaisia
kukkia ennestäänkin.
Neuvostokansa kunnioittaa
sotureitaan.
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luonnon-

asettamassa

E I

Hänellä

oli jalat

polvia

myöten suomudassa. Lipallisen sotilaslakkinsa oli mies
rutistanut pehmikkeeksi kantamuksen ja olkapäänsä väliin. Hikipisarat tippuivat nenän vartta pitkin. Kesäpuseron tummat läikät kielivät
myös hikisestä hornmasta.
Oli vartioiru monta päivää.
Alkaako se? Se aika oli ollut

epävarmuudessa

ja

elåimistä.

painostava tunne
oli ollut koko olemisen ympä-

Jännitys

ryöstetfy! Sitä

Aurinko paistoi, porotti
helteisenä. Oli jo iltapäivä,
mutta silti helle tuntui pysyvåin paikallaan.

Koko suuren suon leveydel-

tä eteni kolmas pataljoona

kuin sopulilauma kohti vihollisen ensimmäisiä esteitä. Tiedustelupartiot olivat urkkineet
esteet tietoonsa ja tiedot oli

siirretty esikuntien kartoille
hyökkäyssuunnitelmia varten.

Tiissä eteni

seitsemäs

Ratkaisu oli tullut. Nyt tämä oli täyftä totta. Oltiin me-

komppania ja sille alistetut
kaksi konekiväiiriä. Komppania niin kuin koko pataljoonakin koostui savolaisista känsä-

nossa taPpamaan, ottamaan
omia pois.
Talvisota oli hävitty, mutta
kädet olivat jääneet nyrkkiin.

kouraisista maanvil jelijöistä ja
metsureista.

Asioiden oikein ollen olisi
näiden miesten pitänyt olla

Tuntui kuin sitä ei olisikaan
hävitty, vaan se piti lopettaa

heinänteossa, mutta ne ajatukset karisivat jokaisen mielestä

ennen kuin miehet loppuivat.
Mutta että meidän isänmaatamme Karjalaa oli meiltä

Suolla ja metsissä kulkeminen oli niiille miehille tuttua,

rillä.

juuri näillä hetkillä.

SIINÄ ON
VIHOLLINEN

silmissä nousi Hukkanen roh-

kean miehen

Siinä se on! Siinä on vihollisen puolustuslinja, murrokko
ja miinakenttä sekä sen takana

miehet, yhtä kovat kuin mekin. He odottavat sormi liipasimella suon takana.

Tämän kaiken tiesi tarkkaan ensimmäinen joukkue.
Olivathan he olleet vanginsieppausmatkalla muut,una

päivä sitten. Sillä matkalla
syntyi taistelu, mutta vankia

Eteenpäin läpi soiden ja korpien

Uänrikin
ooo
o
en§lmmomen
tuistelu

ei saatu. Kaikki pääsivät ehjänä takaisin.
Joukkoja oli varoitettu
edessä olevasta omasta partiosta. Aamulla oli alikersantti
Hukkanen saanut käskyn ottaa
avukseen kaksi miestä ja tehdä aukko vihollisen piikkilankaesteeseen, siihen kohtaan
missä murrokko loppuu ja suo
alkaa.

Tehtävä

ei ollur

helppo,

mutta se onnisfui.

maineeseen.

Tehtävä, jonka hän oli suorittanut, oli sotilastaidon ja rohkeuden näyte. Sen tiesi ennen
kaikkea vänrikki Toivola. Olihan hän käynyt partiossa juuri
sillä kohtaa tutustumassa esteeseen.
Tåimä mahdoton miesmäiirä
ja tykit sun muut isot aseet

antoivat rohkeutta ja uskoa,
että kyllä se nyt repee. Ei auta
mikään!
Kaukaa vasemmalta kuului
jo täysi råihinä. Kaiken lisiiksi
ilmestyivät yhtiikkiä omat lentokoneet joukkojen yläpuolelle. Kova jyminä täytti ilman.
Koko homma näytti isolta.
OIi komia ralli päiiltä.
Se on pojat rytinätä nyt!
- joku innoissaan mökuului
läyftävän.
On tåimä nyt toista kuin

talvisodassa,
totesi vänrikin
vierellä vielä kevyen näköisesti taivaltava alikersantti Oi-

Vähän ennen joukkojen
nousua suolta kovalle maalle
ilmestyi Hukkasen partio
eteen. Se tuli vastaan häm-

unimaailmassa
innostuksen, pelon ja ahdistuksen
viili-

mästellen. He niikivät tämän

maastossa.

näytelmän kaikessa laajuudes-

.

,.

Kuljettiin eteenpäin kuin

Murrokko olikin jo edessä.
Eteneminen jatkui. Miehet al-

saan.
_.,.r"-

nonen.

,t

(.'

t,

I

Siinä se on: murrokko, miinat, esteet ja vihollinen .se-taru

Suolla oleva hyökkääjä on vaikeassa asemassa sA-tuyo

jokapäiväistä hommaa. Nyt
tämä kulku oli kuitenkin tus-

tui omaan porukkaan ja

kaa. Mahdoton helle. itikoita
kihisemällä ja kaiken maail-

man rynttyyt

kannettavana!

Lisäksi pelko vajaan kilomet-

rin

päässä olevasta murrokosta ja siellä alkavasta helvetin-

leikistä pani

aavistelemaan

kovia aikoja. Aavisteltiin, että
osa miehistä kulki kohti pian
tapahluvaa haavoittumista tai
kuolemaa.

Vaivatta Hukkanen hakeu-

koivat painua murrokon si-

sai

sään
aivan koneellisesti ja
- miettimättä.
enempiä
Kaistan oikealla reunalla

tietenkin jäädä joukon takimmaiseksi.
Joha mie viihä arveli, so- tästä tulloo. oli Hukkasen
taha
lyhyt toteamus.

Ensimmäisen joukkueen

työntyi vänrikki

Julkunen

joukkueensa keulassa aliker-

santti Hulkkosen

tekemästä
aukosta piikkilankaesteeseen.
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Uönrikin...
TULIKASTE

nähtivät kauas eri suuntiin.
Se oli ensimmäinen miinan

Silloin se rävähti! Raivoisa

räjähdys.

pauke ja rätinä täytti ilman sekunnin murto-osassa.
Saman tien koettiin myös

Melkein heti perään räjähti
alikersantti Ritasen kohdalla.
Ritanen oli pari metriä Toivolan oikealla puolella, murrokon risujen alla hänkin.

ensimmäiset osumat. Huudettiin lääkintämiehiä.
Kohta Julkusta vedettiin
raahaten taakse päin. Hän oli
saanut osuman reiteensä. Samassa laumassa vetäytyivät

ja voihki tuskissaan.
Samalla alkoi kuiva murrokko palaa rätisten. Tuli läheni Ritasta ja vänrikkiä.

Vänrikki ryömi jo

taakse-

murrokosta. Ritasta ei saatu
mukaan, vaan tuli alkoi nuoleskella vielä lämpimän ruumiin päällä olevia vaatteita.
Vänrikin sydänalassa tuntui

voimakas.

Ilmanpaineen humahdus oli
Lääkintämiehet
ryömivät lähemmäksi Ritasta.

hänen sydäntään. Se oli lakannut lyönrästä.

kuvottavaa vdrinää. Olisi tehnyt mieli painua juuri sillä
paikohdalla maan sisään
nua ilman vastuuta ja velvollisuutta, ilman sotilasarvoa ja

Ritanen vapisi kuin horkassa

koko joukon taaksepäin, pois

olla pois pelistä.
Vähitellen ammunta hilje-

päin. Ritanen valahti rennoksi

ja silmät menivät elottomiksi.
Lääkintiimiehet tunnustelivat

Tuli ja luotisade ahdistivat

Siitä vain läpi esteiden!
ja taitava tykkimies Karl
/\ Tarmokas
A. Hepouro

myös toiset piikkilankaesteen
sivuuttaneet.

Murrokkoon tunkeutuneet
juuttuivat myös kiinni.

ni. Miehet vetäytyivät takana

Tiimä on hullu yritys.

päätteli
vänrikki Toivola kau-

huissaan.
On mahdoton
edetä tästä- suoraan. Ei tule
mirään...

Vänrikki kyyristyi

puun

runkojen suojaan. Kuivuneet
kuusen oksat repivät kasvoja.

Ammunta kiihtyi välillä
kuin myrskytuuli. Luodit syn-

nyttivät pingahtelevia ja soivia ääniä kimpoillessaan takana olevassa metsässä.
.lit<tia tetratrti ilmanpaine
voimakkaana ja perään kuului
kova jymähdys. Vaistomaisesti vänrikki käänsi katseensa
puiden runkojen alta yläviistoon räjähdyksen suuntaan.
Näky oli hirveä. Räjiihdys

%
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olevan metsän suojaan.
Kukaan ei puhunut. Jiirkytys ja kauhu puristi mieltä.

Komppanianpäällikkö Su-

fffr*

lamaa neuvotteli tykistön tulenjohtajan kanssa.
Kuului vain yksittäisiä laukauksia. Ilta oli kääntynyt
yöksi. Palaneen murrokon ja

ruudin katku leijaili ilmassa.
Koko päivän vallinnut painostava helle oli ennustanut
ukkosta. Nyt se jo jyrisi. Kesäöinen suomaisema hiim?irtyi

melkein pimeäksi. Tunnelma
oli ahdistava. Tuntui kuin Jumala olisi jyristellyt varoituksiaan. Alkoi sataa.

UUSI YRITYS

oli Iennättänyt miehen monta
metriä ylös. Keskiruumiin

Miehet makasivat äänettömi-

kohdalla näkyi jotakin punaista. Reppu ja konepistooli len-

nä mättäikössä. Jokainen tiesi, ettei tämä tähän lopu, vaan
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kohta yritetään uudestaan.

Kuka joutuu eteen? Se pe-

lotti...
Tykistön rulenjohtaja istui
mätästä vasten puoliksi makaavassa asennossa. Hän an-

toi

jassa ei ollut eloa. Kauluslaa-

tat, karttalaukku ja kiikari oli'vat vielä uutuuttaan kiiltävät,

mutta lapsellisissa, kalvenneissa kasvoissa katsoivat silmät liikkumattomina, rävähtä-

kenttäpuhelimella tulikomentoa. Oli sovittu, että ammutaan kova tulipeite aivan
murrokon reunaan ja vänrikki
Toivolan joukkue tekee rynniikön vielä kranaattien räjäh-

mättä tyhjyyteen. Kuopiolaisen opiskelijapojan sota oli

dellessä.

valuessa niskaan alettiin kuitenkin suunnitella uutta yritystä.
Toivolan joukkue tiesi jou-

Nyt kuului

ensimmäisen

kranaatin lähtölaukaus. Ujeltaen anmus läheni. Se tuntui

ohi.
Surkea tilanne tuntui entistäkin kurjemmalta.
Ukkosen jyristessä ja sateen

tulevan aivan tulenjohtajan

tuvansa kärkeen. Sisäisesti

ympdrille kokoontuneen ryh-

vdristen miehet odottivat tapahtumien kehitystä
kuin
epävarmaa kuolemantuomiota...

män niskaan.

Matalaksi! Tulee lyhye-

nä!- ehti tulenjohtaja karjaista.
Maahan painautuneena Toi-

vola kuuli, kuinka räjähdyksen ilmaan nostauna suomuta

VIELÄ KERRAN
Kaatuneen tulenjohtajan tilaljäyhän ja
rauhallisen tuntuinen tykistövääpeli Hepouro. Vanhan tut-

Hepouro otti äsken kaatuneen tulenjohtajan verisen

kenttäpuhelimen ja antoi täsmdllisen tulikomennon. Heti
sen jälkeen kuuluivat patteris-

ton lähtölaukaukset.

Nyt! huusi Hepouro.

-Kranaatit ujelsivat ilmassa.
Ensimmäisten räjähdellessä
muutaman kymmenen metrin
päässä esteestä vihollisen ase-

missa syöksyi Toivolan joukkueen kiirki piikkilankaesteen

Persoonallisuuksia

aukkoon.

Raju konetuliaseiden rätinä
täytti taas ilman. Luodit surrasivat miesten korvissa ja paukahtelivat esteen langoissa ja
suon varvikossa. Joukkueen
eteneminen pysähtyi.

altaa jumaliste

jäåikö rä-

tin ritari n:o 144, boheemi ja onnensoturi, siirtyi

Aivan kuin hullussa hur-

sodan jälkeen Yhdysval-

- Päiille vaan!
eteenpäin!

le tuli uusi mies,

sa-

nen olemus rauhoitti Toivo-

Muutaman kymmenen met-

laakin.
Lähdet silloin kun minä
- selvitti Hepouro. Se
sanon,

rin etenemisen jälkeen viholli-

vielä ilmassa.
Toivola sai aivan uutta in-

suojassa. Eteneminenkin py-

toa ja rohkeutta.

vat soivat

Kranaatti oli pudonnut vain
muutaman metrin päähän, aivan tulenjohtajavänrikin viereen.

oli osunut pahasti.
Mättäiillä kyljellään puheliHäneen

mensa päiillä makaavassa po-

tapahtuu kranaattien ollessa

miossa lauma poukkoili eteenpäin
ampuen ja karjuen

kuin mielipuolet.

sen vastarinta murtui. Sen
miehet irtautuivat maaston
kumpareiden

ja

pensaikon

sähtyi ja tuli hiljaisuus. Koräskeisen ryskeen

jälkeen.
Nyt eteenpäin!

Törni, Mannerheim-ris-

- makaamaan! karjui Toihän
v616.
Yksitellen ylös ja

mätkähteli alas. Hän nosti varovasti päätään turpeesta ja
tunnusteli omia olemisiaan.
Kaikki tuntui olevan kunnos-

tavan asiallinen ja päättäväi-

sELvÄÄ "rÄr,rnÄ
Kapteeni Lauri Allan

SISU KASVAA

Ensimmäinen erä oli päättynyt. Taistelun jäljiltä löysimme vain yhden vihollisen kaatuneen. Olimme kuvitelleet
saaliin suuremmaksi.
Vihollisen takaa-ajon olisi
pitänyt alkaa heti kiivaana.
Näin oli koulutettu. Mutta
juuri koettu oli vienyt innokkafunmiltakin innon. Hitaasti,
melkein kuin toisiaan työntäen alkoi eteneminen irrottautuneen vihollisen perään.
Tämä ensimmäinen yhteen-

otto oli tehnyt joukosta kypkertaiskulla. Oli nähty
- Oli kuultu haavoittuneiverta.
den tovereiden hätähuutoja.
Nyt, pahimman jännityksen

5[n

lauettua, alkoi veri kiertää
suonissa kevyemmin.
Samalla täyttyi jokainen so-

lu vihan ja koston verellä.

Se

varastoitui ja tiivistyi ikään
kuin sitä varten, että sitä vielä
tarvitaan monen monta kertaa,

sillä tiimä sota oli vasta alus-

sa.

tr

toihin ja palveli USA:n
miehitysjoukoissa Saksassa.

Paikallisessa olutkapakassa alkoi epämääräinen
kymmenpäinen miesporukka soittaa suutaan
"jenkille". Törnin proput paloivat ja hän heitteli ukot yksitellen ulos.
Ravintolan isäntä oli tässä vaiheessa jo kutsunut
paikalle vahvan saksalaisen poliisikomennuskunnan, joka osallistui mellakan Ioppuselvittelyihin.
Törni, jolla oli jo aikaisemmilta lomilta tilillään yhtä ja toista, arveli
tapahtuman merkitsevän
uransa loppua.
Seuraavana päivänä
Törni kutsuttiinkin varuskunnan komendantin
puhutteluun, mutta rangaistuksen sijasta hänelle
ilmoitettiinkin kiitosmaininnasta rykmentin päiväkäskyssä. Suunsoitta-

jien joukossa oli

ollut
kahdeksan etsintäkuulutettua rikollista, jotka poliisi Törnin käsittelyn jälkeen sai vangituksi!
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Vetäytyminen ItäKarjalasta oli paikoin melkoista kil-

vä. Vihollinen ei ollut näkyvissä. Se oli suon takana noin
kilometrin päässä olevassa

sen kanssa eikä mikään tuntunut pitä-

sct l,riltiväl edcssärnme ole-

Näkyvyys eteen oli aika hy-

tnctsässä. kuten myöhemmin
saimme tietää.
Seuraavina päivinä venäläi-

pajuoksua viholli-

van suon yli

vän.

"Vanhan

tapahtuvilla

hyiikkäyksillään edetä Kagra-

.Suo-

kankaalle. Niimri hyiikkäykset

Uasemassa panivat sisuuntuneet suoma-

torjuttiin raskaidcn aseiden tu-

men" puolella

Iaiset jäIleen kovan
kovaa vastaan.
Vihollinen pysäytettiin ja menetetyt
tukikohdat vallattiin takaisin.

lcll:r. Lopul luhottiin jalkaväcn aseilla. Lähimmäksi
pä:isscet kaatuivat noin 3O
rnetrin pääh:in asemientmc
etee n.

Venäläisiltä

u.*-?'
§§*
t

;,,

suolle erit-

rnc hukea sicltri hiljaisin:r irikoinrr kaikcnluista j:rlkaväen
solamatcriaalia. Itselleni otin
telttakankaitn, joista rakcntelin itsc-lleni ()nran teltan. ja

,,

kiikarikiväiirin. millä tärskyt-

JR 56:n sotureita

Ielin suolla hiippailevia venäläisiä.

VEIKKO LONKA
KESAN

jiii

tiiin paljon kaatuneita. Saim-

-d..

TI]LEVAT TAAS

1944 taistelujen aika-

na oli Jalkaväkirykmentti 56:n

Taas kerran satuin katsele-

I Pataljoonaan kuuluva komp-

maun ctulinjassa. mitcn venii-

paniamme muiden mukana
viivyttänyt vihollista Maaselän kannakselta Loimolanjär-

tärin.

Iäiset valmistelivat hyökkäys-

Yksitellen miehet syöksähtelivät omalta puoleltaan suolle noin 3OO metrin päähän asemiemme eleen ja paneutuivat

ven itäpuolelle. Täiillä asetut-

tiin puolustukseen 17.7.44
jiilleen kerran.

-

Joukkueeni mädrättiin puo-

lustukseen Kagrakankaalle,
mikä on poh jois-eteläsuunnas-

sa oleva loiva mäenharjanne
suomaastojen vdlissä. Kankaan eteläosassa on peltoaukea, ilmeisesti entinen kaurapelto, mistä maastonkohta lienee saanut nimensä.

Asetuimme puolustusasemiin Kagrakankaan eteläosan
itäreunaan peltoaukean moIemmin puolin.
Etumaasto oli suota. paikoin avointa ja paikoin harvaa
kitukasvuista metsää kasvavaa. Siellä täällä oli metsää
kasvavia pieniä suosaarekkeita.
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makuulle piiloon suomättäidcn taakse muodostaen leveän
ketjun eleemme. Äkkiä koko
ketju nousee ylös valmistau-

tuen rynnrikkiiön kohti puoIuslusascmiamme.

Silloin rävähtää

omalta

puoleltamme tykistön yhteis-

laukatrs. Räjähdyspisteet iske-r"tyvät tarkalleen vendläis-

kctjuun. Sen jälkeen ei yksikäiin vanja enää etene asemiamme kohti.
25.7

. tapahtui

vahinko.

Taas venäläiset hyiikkäsivät ja
pääsivät tällä kertaa läpi. En

ollul itse paikalla

näkemässä,

mutt:r arvelen. että raskaiden
aseiden

tuli myöhästyi.

Meillä oli etulinjan ketjussa
siinä kohdassa nuoria täydennysmiehiä vailla aikaisempaa
taistelukokemusta. Heille tuli
konekivädriin toimintahäiriö,
he hätääntyivät ja irtaantuivat

etulinjasta. Siinä samassa venåiläiset tulivat linjasta läpi ja
valtasivat peltoaukean pohjoisreunasta alkaen noin 40O
metriä Kagrakangasta pohjoiseen päin.

Koetimme heti vastaiskulla
saada menetetyn alueen takai-

sin, mutta jouduimme niin an-

Sen itdreuna. mikä ulottui
suohon, jäi kuitenkin avoimeksi ja sitä kautta tapahtui

ja yritimme

vendläisten huolto.
Venriläiset kaivautuivat no-

omista asemistamme en nähnyt riittävän hyvin suolla ta-

peasti

ja

asettuivat vahvaan

puolustukseen noin parin sadan miehen voimalla päällikkönään majurin arvoinen upseeri. Komppaniamme komentopaikka oli tämän venäläisten tukikohdan pohjoispuolella.

Seurasimme

parhaamme mu-

Päättelin, että sieppauksen

kaan häiritä sinne suuntautu-

tulee tapahtua päiväsaikaan,

vaa huoltoliikennettä.
pahtuvia

Kun

huoltokuljetuksia,

kiipesin korkeaan

kuuseen,

sieppauspaikalle on
mentävä pimeällä. Suunnitel-

mani oli asettua väijyksiin

suolle venäläisten tukikohtaan
johtavan polun viereen.

mistä annoin kranaatinheitti-

Sain partiooni vapaaehtoi-

men tulenjohtajalle suuntaus-

siksi vänrikki Virtasen ja kolme miestä.

lukemat.

Sitten näkyi suolla liikettä.

Annoin merkin ja heittimet
sylkäisivät nopeasti puolen-

venäläisten

kymmentä kranaattia. Niiden

toimintaa tässä tukikohdassa

lento kesti muutamia sekunte-

karan vihollistulen alaiseksi.

mutta

Yritys voi alkaa.
Kesäyön pimentyessä pilvisenä 10.8. etenimme hiljaaeikenenkään -maalle suolle. Varovasti edeten löysimme suol-

että vastaisku tyrehtyi.
Joukkueeni asettui nyt puolustukseen peltoaukean etela-

reunaan.

Konekiväiirinkin

haimme pois vielä

sarnana

päivänä, kun veniiläisilrä oli
se paikka jäänyt sillä hetkellä
miehittiimättä.

MURTO
RAJOITETAAN
Omien joukkojemme toimesta
muodostettiin nopeasti vahva

puolustusrengas vendläisten
valtaaman alueen ympdrille.

l/JR 56:n komentaia Väinö llmari
Villakainen

JR 56:n komentaja "Motti"-Matti
Aamio oikein paraatikuvassa
Varovasti ei-kenenkään-maalle

ja ja

sitten osumat sattuivat

ta vendläisten käyttämän huol-

suslls
aivan venäläisten se- tossuihin liikettä!
kaan. Tuli

topolun.
Ketään ei ollut näkyvissä.
Polku oli tehty pienen suosaarekkeen kautta. Kaivau-

VANGINSIEPPAUS
Ylemmissä portaissa tehtiin
päätös, että Kagrakankaalla

oleva venäläisten tukikohta
vallataan takaisin. Tietojen
saamiseksi määrättiin 6.8.
aloitettavaksi vanginsieppaus-

toiminta. Palkkioksi luvattiin
jokaiselle onnistuneeseen yritykseen osallistuneelle viiden
vuorokauden kotiloma.

Luutnantti Kaino Tuokon
johdolla muodostettiin iskuosasto tehtävänään tukikohdan valtaus. Se aloitti heti tehokkaat harjoitukset tehtä-

duimme

suosaarekkeeseen

molemmin puolin pehmeään
suosammaleeseen polun viereen näkymättömiin ja peitimme itsemme risuilla ja samma-

Iilla.

Etukäteen oli sovittu, että
jos venäläiset hyökkäävät partiomme kimppuun omalta

puoleltaan arrunun punaisen
valoraketin ja silloin sazuilne
oman tykistön apua. Olimme
varanneet mukaan myös savu-

rasian. minkä turvissa olisi
mahdollisuus irtaantua venäIäisten huomaamatta.

väänsä varten.

Vanginsieppausyritykset

pantiin myös käyntiin. Periaatteena oli toimia yöllä.
Monet yrittivät, mutta eivät
onnistuneet. Venäläiset eivät
olleet Iiikkeellä yöaikaan. joten heitä ei voinut yllättää esi-

merkiksi polkujen varresta.

ONNISTUI!
Aika kului ja aamu valkeni.
Silloin näimme, että polkua
pitkin lähestyi viisi venäläistä
harvassa jonossa Kagrakan-

kaan suunnasta, siis meidän
puoleltarnme suota. Kahdella
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ensimmäisellä oli ruokasäiliöt
selässä ja he olivat aseettomia. Jäljessä tulevilla oli ki-

tyivät tukikohdan eteläpäähän

nettu, heitin aseen ympriri,

asettuen sinne lujaan puolus-

suuntasin sen edessä olevaa

vääriaseistus ja ylimääräisenä
myös näiden ensimmäisten ki-

Iskuosaston hyökkäys oli

pysähtynyl. Minut kutsuttiin

vädrit.

joukkueeni kanssa apuun.

Kun ensimmäinen venäläi-

nen oli ehtinyt noin viiden
metrin päähän partiomme ensimmäisestä miehestä, tämä
nousi äkkiä suosta ylös. ojensi
konepistoolinsa ja komensi:

Ruki verh!

tukseen.

Käskyä annettaessa haavoittui luutnantti Tuokko. Vihollinen ampui luodin hänen

läpi.

käsivarrestaan

Sidoin

haavan ja käskynanto jatkui.

Jzirjestin joukkueeni hyök-

käykseen. Ensin edettiin ve-

-Samalla

hyppäsimme kaikki pystyyn sormi liipasimella.

Ensimmäinen venäläinen
pysähtyi ja nosti kälensä yliis.

Toiset käänlyivät takaisin ju
alkoivat juosta karkuun. Lä-

näläisten tukikohtaan.
Siinä kyyristeltäessä ampui
venäläinen konekivädrillä
noin 30O metrin päästä vastaan ja vasemmalta venäläis-

vihollisen komentopaikkaa
kohti ja painoin menemään
koko vyön.

Joukkueeni

oli

seurannut

perässä taisteluhautaa pitkin.
He eivät olleet etenemisen aikana ehtineet tehdä juuri muuta kuin toimittaa eteen käsikranaatteja ja täysiä patruuna-

lippaita.
Taisteluhaudan vyörytys oli
kestänyt viitisentoista minuuttia. Omia tappioita ei tullut.
Iskuosasto jatkoi taas etene-

ja valtasi vihollisen
komentopaikan. Näin oli Kag-

mistään

13.0O on uusi tapaaminen.

Pataljoonamme komentaja,

pui seurueineen neuvotteluun
samalle paikalle kello 13.0O.
Veniiläisten neuvottelijoiden
johtajana oli eversti. Mukana
oli lisäksi ryhmä konepistooIein aseistettuja miehiä, jotka
asettuivat riviin sivulle konepistoolit riippumassa vatsan
päiillä ampumavalmiina.
Vendläinen eversti

ja

oli

iireä

tyytymätön, kun meidän
neuvottelijamme oli alempiarvoinen upseeri kuin hän. Samalla hän antoi selvästi ymmärtää, että he ovat tässä voit-

venäläinen pysähtyneen
takana sai surmansa partion
ampumista luodeista, mutta

tajia.

Katsellessani ..ympiirilleni
näin joka puolella suota mätäneviä venääisten ruumiita.
Oli viihän vaikea niissä puitteissa mukautua häviäjän

juoksemaan

karkuun omaan tukikohtaan§4.

Juoksimme

kanssa aseettomana heitä
vastaan. Sovimme, että kello

majuri Ilmari Viljakainen saa-

hin

toiset pääsivät

ni

vankimme

kanssa omiin asemiimme. Vi-

osaan.

hollinen ei näyttäytynyt eikä

Jonkin aikaa neuvoteltuam-

ampunut tykistöllään partiomme paluumatkal la. Annoimme
joka oli rauvangillemme

me sovittiin uusi tapaamisaika, jolloin meillä olisi neuvot-

että
hoittunut huomattuaan,

telijana everstin arvoinen up-

tuhäntä kohdellaan hyvin
- hypakkaa ja lähetimme hänet
vin vartioituna pataljoonan
esikuntaan.
Palkintomatkalle meistä
pääsi kaksi miestä. Yksi kaatui ja kaksi ehti haavoittua en-

Eversti "Motti"-Matti Aarnio tuli sitten 6.9. neuvottele-

nen kuin lomallelähtö ehdittiin järjestää. Minä olin toinen
onnellisista.

Vendläiseltä vangilta saatiin tarkat tiedot olosuhteista
ja miehityksestä Kagrakankaan tukikohdassa. Tästä oli
suurta hyötyä suunniteltaessa
luutnantti Tuokon iskuosaston
toimintaa.

VIHOLLINEN

r,yöoriÄN
Yöllä 16.8. kello 2.51 oma tykistö ja krh antoivat lyhytaikaisen, mutta hyvin rajun tuliiskun venäläisten tukikohtaan
Kagrakankaalla. Heti sen jälkeen Tuokon iskuosasto lähti
rynnäkköön kohti venäläisten

asemia. Taistellen konepistoolein, käsikranaatein ja ka-

seeri.

maan vendläisten kanssa. Ve-

niiläisten johtaja
Aselevon tultua oli Loimolassakin vara panna pyst!4yn komeat
korvikenuotiot .§a-(ava

ten komentopaikasta tuli kivääri- ja konepistoolitulta.
Istuin yhdyshaudan pohjalla venäläisen sotilaan kumoon
käännetyn keittokattilan pää-

lä ja ryhdyin

ampumaan ki-

väärikranaatteja eteen taistelu-

haudan suuntaan tarkoituksena vaientaa vastaan ampuva
konekivääri.
Nyt oli etenemisen aika!
Taisteluhaudan vyörytys alkoi. Ensimmäisenä eteni konepistoolimies, sen jälkeen

minä. Heitin

käsikranaatin

taisteluhaudan kunkin mutkan

sama

Nyt neuvottelu tapahtui ys-

rakangas taas hallussamme.

tävtillisessä hengessä. Sovit-

Joukkueeni miehitti vallatun alueen itiireunan. Siihen
rakennettiin vielä asuntokor-

tiin, että Kagrakankaalla kaatuneen vendläisen majurin

su.

Veniiläiset eivät enää hyökänneet Kagrakankaalle.

RAUHA
Saimme yöllä 4.9. tiedon, että

vihollisuudet lopetetaan aamulla kello 8.0O.
Pysyttelimme asemissamme. Vendläiset ampuivat raskailla aseillaan linjojamme

lii-

ruumis luovutetaan venäläisille ja siellä kaatuneet haudataan yhteishautaan. Vdlimaastoon suolle kaatuneiden venäläisten ruumiit vendläiset hautaavat itse.
Lopuksi venäläinen eversti

pyysi Aarniota illalla hänen
majapaikkaansa jutrlimaan vihollisuuksien päättymistä. Ih-

mettelin, miksi Motti-Matti
kieltäytyi.
Seuraavien päivien aikana
kaatuneen vendläisen majurin

taakse. Kun se oli räjähtänyt,
syiiksyin konepistoolimiehen

koko päivän, mutta mitään

kehtimistä etumaastossa em-

ruumis luovutettiin. Kagra-

kanssa räjähdyspaikkaan ja

me havainneet. Tätä jatkui

kankaalla kaatuneiden 160 veniiläisen ruumiit haudattiin
yhteishautaan, minkä kummulle pystytettiin ortodoksisen mallin mukainen risti.
Illalla 19.9. irtaannuimme
etulinjasta. Marssi kotia kohti
alkoi. Sotahomma oli lopussa.

konepistoolimies teki selvän
jäljelle jääneistä. Minä sillä
aikaa heitin jo uusia käsikra-

vielä seuraavaan aamuun kello 8.00 asti, jolloin lopultakin
tuli hiljaista. Jonkun ajan ku-

sapanoksin se pääsi venäläisten asemiin ja valtasi nopeasti
kolmasosan tukikohdan poh-

naatteja eteenpäin.

luttua havaitsimme

Näin jatkettiin. Kun saavuttiin edellämainitun konekivää-

me suolla kaksi ruskeapukuis-

joispäästä. Venäläiset vetäy-

rin luo ja sen väki oli vaien-

miamme kohti. Menin liihetti-
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oli

eversti kuin edellisenä päivänäkin. Konepistoolimiehet oli
jätetty pois.

edessäm-

ta vendläistä kävelemässä ase-

tr

LEO LAHDENPERÄ

Vclrlio-

moottori-

Yeneiden
solcrei
Rauhan ajan vartiomoottoriveneitd ei

ollut tarkoitettu

so-

ta-aluksiksi.

Taistelujen alettua
niitäkin kuitenkin

tarvittiin.

Pätevien
miesten johdossa ne

selvisivät mitä eri-

Iaisimmista tehtä-

laivueen varmistusveneinä, ilmatorjuntatehtävissä sekä -ehkä tärkeimpänä toimialana

-

sukellusvenetorjunnassa.

Torpedoveneiksi ne olivat
parinkymmeliian hitaita
nen solmun -nopeudellaan ne

eivät ehtineet väistyä riittävän
nopeasti. VMV:t ehtivät kui-

tenkin olla mukana monissa
hyökkäyksissä ennen "oikei-

aluksen

vieraan

ilmeisimmin

su-

kellusveneen
olevan tietyssä karttaruudussa.
Vallitsi iltayön

pimeys.

llmatorjuntaa varlen laivoissa

konekiväiiri.

vat ennen sotia palvelleet valtakunnan merirajoilla kiitosta
ansaitsevalla tavalla. Sodankin aikana ne joutuivat toimimaan "etulinjoilla".
Niistä tuli monitoimiveneitä, jotka suorittivat mitä erilaisimpia tehtäviä: niitä käytettiin torpedoveneinä, saattuetehtävissä, huoltokuljetuksissa, henkilösiirroissa, torpedo-

hälytti ilmoittaen

dasta sai käskyn tuhota vihollisen.

73:n päiillikkö kertoo.

o

Kerran syksyllä 1943 laite

Kaksi valmiina ollutta VMvenettä Suursaaren tukikoh-

moottorilorpedoveneiden saamista näihin tehtäviin.

oli 4O millimetrin

VARTIOMOOTTORIVENEET, pirtumiesten aikoinaan pelkäiimät VMV:r, oli-

rannasta ja kolmen meripeninkulman päässä toisistaan.

den"

vistä.

VMV

den "kellot" olivat noin kuuden meripeninkulman päässä

Boforsin

kanuuna ja 2O millin Madsen-

Sukellusvenetorjuntaa ve-

neet suorittivat syvyyspommein tuhoten useita vihollisen
sukellusveneitä. Vihollinen
kdrsi muutoinkin Suomenlahdella suuria sukellusvenetap-

pioita, ensisijaisesti kuitenkin
miinoineiden ansiosta.
Retkillä aina sattui ja tapahtui.

HÄLYTYS!
VIHOLLISEN
SUKELLUSVENE!
Suursaaren länsipuolelle oli
sijoitettu kuuntelulaitteet. joi-

Veneet syöksyivät öiselle
merelle. Tultuaan mädriiruutuun ne pysähtyivät ja sammuttivat moottorinsa.
Mitään ei kuulunut eikä nä-

vanhempi.

Veneet lähestyivät noin sadan metrin päåihän toisistaan.

Vihollisen paikka oli saatu
tarkoin suunnituksi. Syvyyspommit olivat valmiina ja
hyökkäyksen piti juuri alkaa.
Silloin nousi jotakin pintaan aivan veneiden viilissä.
Sukellusveneen keula!
Sitä seurasi komentotorni ja

pian kansikin. Tornin luukut
aukesivat ja miehiä nousi kan-

nelle.

VARMA UPOTUS
Samalla hetkellä VM-veneet
avasivat tykkirulen pyyhkien
kranaateillaan kantta ja tornia.

kynyt.
Veneet olivat valmiina toi-

mintaan keinuen muutarnan

Naapurin miehet syöksyivät
kannen alle, luukut paukahti-

sadan metrin päässä toisistaan. Päälliköt pirivät yhteyträ
radiopuhelimella. Naapuriveneen silhuetti näkyi horisont-

syöksyivät rinnakkain hyök-

tia vasten.
Näin kului tunti ja toinen-

pomminsa kapeana mattona

kin. Sitten alkoi veneiden kalustoon kuuluvista ja mereen
lasketuista kuuntelulaitteista

kuluttua pinnalle pulpahti öljyä ja sellainen mäåirä taYaraa,

kuulua heikkoa jyskytystä.

ettei veneen tuhosta ollut epäi-

Valmiina toimintaan!
käski päälliköistä virkaiåiltään

vat kiinni ja vene suoritti pikasukelluksen painuen aaltoihin.

Nyt molemmat VIvIV:t

käykseen pudottaen syvyys-

vihollisen niskaan. Hetken

lystäkään.

Heti kåirkeen oli vedestä on-
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Vartaomoottoriveneitä Ulko-Tammion tukikohdassa sA-kuvo

gittu mies, joka ei ollut ehtinyt sisään luukuista veneen

kerran kun Kahvimylly oli vahingossa pudottanut yhden

miinoistaan

sukeltaessa. Naapuri kertoi
olevansa tykkialiupseeri. Hä-

kallioluodolle

Rankin edustalle Kotkan väylälle. Magneettimiina oli haljennut, mutta ei räjiihtänyt.
Sen mekanismi oli ehjä. Totesimme siinä olevan mahdollisuuden asettaa miina toimimaan eri tavoin sijoittamalla
viisari eri pykälien kohdalle.
Tiimä oli aikautettu viidennentoista yliajon kohdalle.

nelle annettiin

mukillinen
kuumaa teetä ja savuke suuhun. Kaveri rauhoittui.
Myöhemmin hänet vietiin

laivueen esikuntaan, jossa
kuulustelu ruotti hyviä rulokmies osasi nimittäin
sia
- mitä reittejä vihollisen
kertoa,
sukellusveneet käyttivät pyrkiessään Suomenlahden peru-

kasta miinakenttiemme läpi
Suursaaren länsipuolelle ja
siitä edelleen Itiimerelle.

,'KAHVIMYLLY''
Kapteeniluutnantti Ammälä miehistöineen veneensä kannella

PUTOSI
Keväällä 1944 oli laivueemme

siirtynyt Suursaaren tukikohdasta Haapasaaren läheisyy-

MAGNEETTIMIINOJA
Syyskesällä 1943, yöpimeiden alettua, kierteli Suomenlahden satamien sisääntulo-

dessä olevaan Vanhankylänmaan lahteen. Perin kyllästyneenä magneettimiinoihin
aloimme oikein vakavasti jahdata öistä Kahvimyllyä, jonka
saimme tietää olevan Bostonmerkkisen vesitason.
Sitten tulikin tilaisuus.
Melkein kaikki VM-veneet
asettuivat Suursaaren ja Lunnin vdliselle merialueelle, jossa Boston enimmäkseen jurra-

väylillä melkeinpä joka yö
raskaasti jyrräävä lentokone.
Kutsuimme sitä "Kahvimyllyksi". Tuo yksityisyrittäjä
miinoitteli Suomen kauppamerenkululle elintiirkeitä väy-

liä magneettimiinoilla.
Magneettimiina

toimii

te-

räsrunkoisen laivan ylittäessä
sen tiefyn etäisyyden sisäpuolelta. Ensimmäiset tdllä syty-

si miinoitellen

tinmekanismilla varustetut
miinat toimivat heti ensimmäisen laivan alla, mutta

Yöllä vallitsi

van heikko tuuli, joten sammutetuin moottorein keinu-

vien veneiden liikehtiminen
oli vähäistä. Radiopuhelimella pidetty yhteysliikenne su-

matta kunnes kymmenes tai
vaikkapa låihes kolmaskym-

ylitti

sen.

Pääsimme asiasta selville
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tiihtikirkas

sää. Etelästä puhalsi vain ai-

myöhemmin systeemi kehittyi
ja miina saattoi rauhassa odotella väylän pohjassa laukea-

menes alus

maallemme

elintåirkeisiin Kotkan ja Hami
nan satamiin johtavia väyliä.

Helsingin pommituksessa 16.2.1944 vaurioitunut VMV ia sen päällikkö
kapteeniluutnantti Litrnanen

pistettiin vähimpään mahdolliseen.

Yön tunnit matelivat hiljalIeen. Odotettiin.
Sitten: Suursaaren itäpuolelta alkoi hiljaa kuulua Kahvimyllyn kaikille tuttu vaimea
jurina. Tässä suunnassa lä-

mesta käydåikseen vihollisen

himpänä oleva vene ilmoitti

viilillä liikennöiviä huolto- ja
kulietusaluksia.
Eräåinä yönä joutuivat VMveneet taisteluun vihollisen

lyhyesti:

Mylly

låihestyy

yläpuolellamme

nyt on
- nfls
smms

laivasaattueiden kimppuun.
Moottoritorpedoveneet, jotka

liihtivät ulos

tukikohdastaan
Uuraasta, tuhosivatkin useita
Kronstadtin ja Lavansaaren

maalia.
Sama ilmoitus tuli heti seuraavalta veneeltä.

kinä käydyssä

Valmistauduimme iskuun.
Kun kone oli kolmannen ja
neljännen veneemme viiliilä,

upotettiin yksi vihollisen vene
toisen sy§essä palamaan. Palavan veneen sen toverit hina-

antoi laiweemme komentaja
kapteeniluutnantti Olavi Peuranhe i mo radiopuhelimella tulikomennon.
Kaikki veneet ampuivat
käskettyyn suuntaan, vaikka
ainakaan kaikki eivät nähneet
maalia. Boforsit ja Madsenit
jyskyttivät suurimmalla mahdollisella tulinopeudella ja valojuovat risteilivät taivaalla.
Sitten se putosi! Taivaalla

viiliihti tulenlieska ja

palava

Boston syöksyi mereen.
Veneistä kuului riemun kiljuntaa. Ajoimme nopeasti koneen putoamispaikalle, mutta
siitä ei niikynyt jiilkeiikään.

Miinoirukset loppuivat siihen.

Jiilkijuttuna

kannattanee

vastaavan luokan alusten
kanssa. Yön pimeimpinä hettulitaistelussa

sivat furvaan.

Äkkiä lohtovene sai viimeisenä ajavalta veneeltä oudon
viestin:
ykkönen.
Huomio
Perässäni
ajaa liihituntumassa
vieras alus. Mitä teen?

Vastaus selvitti tilanteen
Aja niin kuin et huomai- sitä! Kierrän sen taaksikaan
se. Nappaamme sen.
Vihollisen vene oli erehtynyt seurasta! Yön pimeydessä

lekin

mukaan sen ympiirille.

toritorpedoveneiden hyökkäyksiä niiden syöksyessä
ulos merelle Koiviston sal-

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

nopeasti:

kaan löytiimättä. Asia oli heil-

Ykköslaivueemme piti eräässä

kgl.)

pedoveneet.

Johtovene kaarsi nopeasti
vihollisen taakse toisten veneiden ryhmittyessä käskyn

vaiheessa tukikohtanaan Koiviston saaria. Täiiltä veneet
joutuivat varmistamaan moot-

(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl,7,@/2

kohdata palaavat moottoritor-

köt yrittivät paikallistaa pudo-

TODELLINEN SEKA.
MUODOSTELMA

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl

paikkaan, jossa meidän piti

ja sekavassa tilanteessa saattoi

tzirkeä.

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.

Yhteenoton päätyttyä låihti
VM-laivueemme ajamaan jonomuodostelmassa hiljaisella
vauhdilla kohti Koivistoa

mainita, eftä sodan jiilkeen
Neuvostoliiton laivastoyksitettua Bostonia sitä kuiten-

Kerää Kansa taisteli
-lehtesi vahvaan
vuosikertakansioon

o
o
cl
Z
=
=3
.sE
-oZ 6
J

E8 H

tåillaistakin tapahtua.

E'Ss e
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Vihollisella ei ollut mitään
mahdollisuuksia

ja se antau-

tuikin vastarinnatta. Valtausmiehistö astui sen kannelle,
riisui miehistön aseista ja otti
aluksen haltuunsa. Köyhä laivastomme oli saanut yhden

toimintakykyisen veneen ylimäiiräisenä

lahjana!

Sotaseelisvenekin kulkee kovaa! Kuvassa G-5 -tyyppinen vene V3
koeajossa

tl

vuosikertakansiot
TILAUSKORTTI
Hal uan kerätä Kansa taistel i -lehdistäni ai nutlaatuisen lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansion hintaan
18 mk (+ postitus- la käsittelykulut 5,50/1 kpl,
7 mWZ kpl)

tr
....kpl
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran 1980
Sukunimi

Etunimi

osoite

**

Postinumero

Puh
Postitoimipaikka

Ir.-Hinnat ovat voimassa v. 198O ajan.

I

----l
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Suomalainen Dornierlentue on panlu
kokonaisuudessaan

toimintaan se-lu',,

n

Pohme
i-R

Mukana

Kesän 1944 myltäköissä olivat suoma-

V uo r ta na j ii rv

laiset lentäjät usein pahasti alakyn-

pommia + 7x SD -50 hrk
Tehtär'än suoritus:

nessä.

Harventuvin riveinkin yritettiin
kaikki annetut tehtävät suorittaa tunnollisesti, vaikka lentäjät yleensä olivatkin sitä mieltä, että pommit tehosivat paremmin kuin herrojen "ropakanta".
Yöllisillä retkillä sattui ja tapahtui.

iss

a I a.

Varustus: l3 propagonda-

na.

lii Hap po ne n-

pommiväli

.1O

metriii.

Tiedustelu: Teillö Varpajiirvi-Hctpponen ja Lavajär-

vi-(/smen runsaasti autoja.
jotka ajoivttt täysin valoin.
Suurtttt ctupädssii pohjoisecn

ju

Vihollisen ilmatoiminta: ei
Vihollisen ilmatorjunta: ei
hayaittu ('.)).
Muut havainnot: Sää: pilvi-

s-y).§

I O/ I

O,

pilt,ikorkeus

-5-lO

km.

Tuntuupa kovin yksinkermimiehille tahtoi propasanda-

homma jäiidä jonkinlaiscksi
hämiiräpuuhaksi

niin hen-

- sitii j()utui
kenszi kaupalla kuin
tekemiiänkin. Emme siitii paljo:rkaan ymmärtäneet

L11n-

han yritimme hoitaa -j:rkclua

jonkinlaisen ovelta ove.lle -periaatteen mukaan.
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Näin kertoo Pommituslentolaivue 46:n suoritusilmoitus

taiselta ja selväpiirteiseltä!

N:o lO7l44--2O.7.

44.

suun sisältyi paljon sellaista,

Kone: DN-59
Ldhtö: 2-t.(M Paluu:

mitä virallinen suoritusilnroi-

Tehtdvä:

p udot

us ul ue

eI

01.2-5

Lentolehtisten
I

e

V uort a nujcir -

vi-Varpajiirvi.
Reitti: Rissala-tiinisjörven eteliipiiii-Vrtrpajiirvi-

Kuitenkin lähiinkin
tus ei kerro

korpraali

n konekivääriampu ja-

Normaaliin tapaan läksi si-

näkin yönä matkaan "koko
Ientue"

toisin sanoen kaksi

kolmannen
Dornier-konetta
ollessa huollossa. Vähiin oli
yhdeksän koneen DN-porukka

huvennut suurhyökkäystä torjuttaessa.

liinteen.

20O0. näkytyys

MEILLE tiedustelu- ja porn-

nen radistina ja

toko lotrrrcra

havaittu.

ONNI KUULUVAINEN

rähystäjänä, kersantti PekkariPe ntt ine

tieI

"valistustyössä"

olivat allekirjoittaneen ohjaajan Iisäksi ltrutnantti Ottonen

Pommitus: klo 00.(M pommiteuiin sirpalepommeilla au-

Varpajiirvi. korkeus 2An.

,,

reis-

Noustiin ilmaan.
Minun oli määrä lentää siipikoneena johtokoneen mukana aina rintamalinjalle asti.

Täällä johtokone

kääntyisi
Kannaksen suuntaan meidän
jatkaessamme Laatokan itäpuolelle.

KELI ON HUONO
Jo alkumatka tahtoi käydä

()nralta kohdal-

hankalaksi: johtokone joutui

cri-

huomaamattaan ilmoitettua
matalammalla olevaan pilvikerrokseen, jolloin sen lento-

- on llirinyt
tani tämri lcnto

tl,isesti mieleen siksi, että taivas «rli urnpipilvessä ja y(i

vuodenaikaan nähden nor-

valot eivät näkyneel juuri pa-

maalia pimeämpi.

ria koneenmittaa

kauemmas.

Jouduimme kiilaamaan aivan
siivenkdrkituntumaan eksymisen välttämiseksi.
Rintamalinjan ),lityksen havaitsimme vain hämiirästi tykistön suuliekkien ja metsäpa-

lojen perusteella. Johtokone
häipyi omille teilleen ja me

aloitimme suunnistuksen
omalle kohdealueellemme

kellon ja kompassin avulla.
Pudotettava lasti oli sijoitettu pommikuiluihin siten, että
ensin oli Iöydettävä sopiva
maali herkkinä pudotettaville
sirpalepomrneille.

Pudotin korkeuden tuhan-

teen metriin

saadaksemme

konetta millään pysymään ko-

lonnan päällä. Päätin

sen

vuoksi tehdä kokonaan uuden

yrityksen, heitin koneen jyr-

källä kaarrolla takaisin tulosuuntaan ja karjaisin tähtärille:
Pudotetaan liu'usta! Sa-

no- kun on kohdalla!

Ottonen.

Minulla oli jo sarvet laidassa ja kone siivellään kaarros-

sa. Myös ensimmäiset pommit alkoivat välähdellä valorivin seassa, joka pimeni sitä
mukaa kuin pommit osuivat
tielle. Lopulta koko kolonna
oli pimeänä

rrrvrN r,,ivrt
Tuskin olin saanut koneen oikaistuksi kaarrosta, kun tunsin
sen keventyneenä nytkähtävän

ylöspäin
ronneet.

-

-

pommit olivat ir-

Sinne menivät! huusi

K2s112. että näh-

dään osumat!

kuin olisi vetä-

nyt sarjakatkaisijasta.

Pian tuli kuitenkin uusia va-

loja: alhaalla alkoivat loimuta
yhä laajemmalle leviävät tulipalot ja pimeää yötä valaisevat räjähdykset kertoivat tiellä
kulkevasta tuhosta ja kuolemasta. Meillä oli tällä kertaa

ilmeisesti ollut enemmän tuu-

ria kuin taitoa: autorivistö paloi nimittäin koko pommisarjan pituudelta eli parin sadan
metrin matkalta.
Ruokahalu kasvaa sytidessä.

Kuka piru se käski ottaa
mukaan
noita ropakantapomNyt
meja! menosivat pojat.
- haolis rassattu koko kolonna
jalle, kun olis olleet kaikki kovia! Ei niihin kuitenkaan sana
tehoa...
Itse asiassa me kaikki lentä-

jät olimme

samaa mieltä
emme uskoneet paperisodan

tehokkuuteen, vaan olisimme
halunneet käyttää kaikki har-

vat lentosuoritukset kouriintuntuvampiin mielenosoituksiin kovilla pommeilla.

HENKIMAAILMAN
SOTAA
Herrathan ne tietenkin senkin
asian paremmin tiesivät. Niin-

pä siis jatkoimme "henkistä
sodankäyntiä": pommien loputtua aloimme mätkiä peltisiä lentolehtistorpedoja pimennetyn kolonnan valistukseksi. Hyvin meni nytkin
pohjaikkunoista kurkkivat ka-

verit hihkuivat innoissaan,
kun peltisäiliöt tussahtelivat

autojen yläpuolella korkeimman tahon mukaan "levittäen
tappiomielialaa vihollisen

"Tehtävänne oo..." sA-kala

keskuuteen".

edes jonkinlaisen näkyvyyden

pudottajat

nevän Iähinnä hygieenisiin
tarpeisiin...
Onnistuneen tehtävän suorituksen jälkeen oli mieliala
koneessa korkealla, kun käänsin sen "rukkaskurssilla" kotia kohti luottaen täysin kokeneen tähystäjän taitoon. Ei pitänyt olla mitään huolia: koneessa oli hyväksi tunnettu
saksalainen Peil G 5 -suuntimalaite, joka näyttäisi tien
kohtilentomajakalle ilman
maanäkyvyyttäkin.
Niin siis Ottonen alkoi viritellä "rukousmyllyään" Kuopion radioaseman kanaville.
Ohjaajana ei minulla sitten ol-

Eikä meidän tarvinnut pitkään etsiskelläkään: vastaan
näytti alhaalla tulevan Ioputon

kiiltomatojen jono, sellainen
mädrä autoja, että niitä oli turha käydä edes laskemaan

miljoona-armeija siinä ajeli
Iähietäisyyksin ja täysin valoin kohti pohjoista ja pientä

Suomea.
Siinäpä meillä maali! totesin.
Paremmasta oli tuskin toivoa!

Ottonen alkoi viritellä pom-

mien pudotusmekanismeja ja
Penttinen veivata auki pommiluukkuja. Itse yritin parhaani mukaan sovitella konetta

lutkaan muuta puuhaa kuin
ajaa kone kojetaulussa olevan
suuntaosoittimen mukaan ra-

valorivin kohdalle.
Se ei tahlonut millään onnistua: vaikka tähystäjä antoi

jatkuvia suunnankorjauksia,
en sivutuulen vuoksi saanut

Me

uskoimme kyllä paperin me-

maastoon.

diosäteen suuntaan. Sitten
Pommeia koneeseen sA-trra

vain vielä automaattiohjaus
ja kone lentäisi kom-

päälle
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passijåirjestelmänsä avulla va-

kaasti kohti viihdemusiikkia
låihettävää radioasemaa. Minun tarvitsisi huolehtia vain
moottorien sekä sivu- ja korkeusohjainten säädöistä.
Oman tunnelmansa näille
paluulennoille antoikin yleisradion liihettåimä "junamu-

siikki", joka voitiin yhdistää
kaikkien koneessa olevien
kuulokkeisiin sota-ajan iskel-

mien kaikuessa rauhoittavina
poikien korvissa.
Tiillä kertaa konsertti kuitenkin katkesi alkuunsa.

kun toki huomannut pimeäs-

ja tuskin oli luultavaa,
että vihollinen olisi ampunut
såikin

vain yhden kranaatin. Matalatorjunta-aseetkaan eivät ulot-

tuneet käyttämäiimme 2WO
metrin lentokorkeuteen.
Juttu jäi hiimiiräksi.

masti?

Kyllä me sitten taidetaan

olla- ohi majakasta, hämmäste-

li

Ottonen.

sinne

ja milloin

tänne

muistimme, että suuntima-antenni saattoi olla missä asennossa tahansa, koska se oli
jäänyt kiireessä tarkistamatta.
Sen mukaan olisimme pahimmassa tapauksessa voineet
lentää vaikkapa laajaa ympy-

minä kytkin lopultakin automaattiohjauksen pädlle.

Kone mennä jollotteli ra-

dioaaltojen mukaan. Rintama-

En ehtinyt edes panna automaattiohjausta päzille
onneksi
kun koneen nokassa
jysiihti- ja välähti
ilman

ritaulun ja ohjaamon valoja,
mutta ei saanut niihin eloa.
Niinpä siis koetimme vain
tehdä olomme mahdollisim-

varoitusta.

man mukavaksi valottomassa
ja vetoisessa ohjaamossa, jos-

Radisti yritti korjata mitta-

minkäänlaista edelläkäypää

Paineaalto tempasi sarvet
käsistäni. Kone ryöstäytyi siipisyöksyyn.

Taisivat mennä

sa pimeys sulki

jokaisen

omaan yksinäisyyteensä. Pahempaa vaaraa ei pitänyt olla
mittarien fosforihohde riitti

hetkeksi
sekaisin.

-kyllä minulle koneen pitiimi-

Luulin raskaan ilmatorjunnan

seen oikeassa asennossa.
Entisenä tiedustelumiehenä
yritin siinä sivussa vähän seu-

kaikilta repliikit

saaneen koneeseen osuman.

Mittari- ja

ohjaamovalot

olivat sammuneet. Lasit helisivät sisälle ohjaamoon ja kyl-

railla perin hiim:iriltä vaikutta-

mä ilmavirta ulvahti läpi koko
koneen.
Aivan vaistonvaraisesti sain
koneen hallintaani. Sitten kesti hetken ennen kuin silmät al-

vainnoista ei kuitenkaan ollut
juuri apua, koska näkyvyys
eteenpäin oli kovin rajallinen

koivat tottua lennonvalvonta-

van vesialueen. Maasto näytti
alhaalla kuitenkin muuttuvan
yhä enemmän vesien pirstomaksi.
Mielestäni oli kotiin päin
ajeltu jo tunnin verran, mutta
tuttua maisemaa ei vain tullut
alle.

mittarien fosforihohteeseen ja
huomasin voivani hallita konetta mittarilennossa. Yö ympiirillä oli niin pimeä, ettei horisonttia tai mitään muutakaan

näköhavaintoihin Iiittyvää
erottanut.

Voiko sitä ohjata?! ky-

- pojat hätääntyneinä.
selivät
Hyvin kulkee
ei hätä
- tåimän näköinen,
ole

yritin

heitä rauhoitella.
Sitten selvitettiin vauriot: ei

via

maisemiakin. Näköha-

eikä

alhaaltakaan erottanut
muuta kuin joskus ohi vilahta-

Kuinkas kauan tämän

kotimatkan

piti laskujesi mukaan kestää? kysyin Ottoselta.
Eikös

-perillä?

jo pian pitäisi olla

että oikealla puolella oleva tähystäjän alaikkuna sekä kaksi
nokassa olevaa alaruutua olivat lentäneet sisään. Kukaan
ei ollut edes haavoittunut la-

Enpähän tullut tuota niin
- laskeneeksi, kun sattarkasti
tui viihän kaikenlaista ja se
rintamalinjan ylityskin jäi
epäselväksi, totesi Ottonen.
Mutta perillehän meidän
-on tultava, kun ajetaan peila-

sinsiruista.
Ratkaisematta

rin mukaan...
Niinpä niin ajetaan

ollut tapahtunut muuta kuin

jäi, mikä oli

tapauksen aiheuttanut. Epäilykset ilmatorjunnan osumasta

-

kun se liikkuu niin levotto-

radioTässä vaiheessa
- milloin
kompassin näyttäessä

Niin pojat virittelivät musiikin
jiilleen Kuopion majakalle ja

matta.
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Ei kai tuo peilari ole sekaisin,

KOTIA KOHTI

vlil-rir{Tr

semmiksi

tu. esittelin epäilyksiäni.

linjan ylityskin jäi havaitse-

JYSIiHTI JA

- kelloni mukaan meidän
minun

epätodennäköi-

kyllä pitäisi jo olla kotona,
koska menomatkaan meni

olisihan sen pau-

viitisenkymmentä mi-

kävivät yhä

nuuttia ja nyt on jo tunti ajet-

vain

Puna-armeijan "ropakanta" on iäänyt kentälle sa-&u,z

EKSYKSISSA

rää majakan ympiiri...
se

Näin sitä oltiin eksyksissä
hienojen laineiden keskellä!

kuitenkin näytti menneen lopullisesti sekaisin ja otin oh-

Kaiken huipuksi todettiin, että
suunnistusvälinesalkussa ole-

jauksen jälleen käsipelille.
parhaansa

vasta taskulampustakin oli
patteri lopussa. Jalkojeni vä-

mukaan paikantaa sijaintiamme maastosta. Se oli kuiten-

Iissä olevasla kohtilentoantennin astelevystä en enää erotta-

kin turhaa eikä kartastakaan
ollut apua, kun ohjaamossa oli

nut ainuttakaan numeroa...
Pojat yrittivät raapia tulitikkujakin, mutta ankara viima

Sitä ei kohtilentomittari kyllä-

kään ollut osoittanut. Nyt

Kaikki yrittivät

vielä pimeiimpää kuin ulkona.
Minulla oli muistinvarainen
tieto kompassisuunnasta, johon olimme menomatkalla
lentäneet. Lähtösuunta kotiin
toiminta-alueelta oli kuitenkin
jäänyt epäselväksi, joten saatoimme olla kymmeniäkin kilometrejä reitiltä sivussa.
Otan nyt suunnan pohjoiseen.
Selvitäpä sinä joten-

kin

suunta tukikohtaan! annoin orderit sähköttäjälle.

sammutti jokaisen heti.
OIi vain todettava, että tosin vielä ollaan lentokoneessa,

mutta bensa ei ilmeisesti riitä

valoisan tuloon asti eikä mihinkään suuntimoon saada yhteyttä
ei edes sähkötyksellä.

-

Kaikki esittivät omia ehdotuksiaan. Omana ratkaisunani
käänsin koneen vastakkaiselle
kurssille ilmoittaen aikovani

lentää märirättyä reittiä

edes

hollislentäjien suunnistuksen

takaisin toivossa, että saisim-

an-

vaikeuttamiseksi poistettu.
Sitten rata sukelsi vesistöiseen maisemaan ja vastaan tuli melkoinen kyläkunta, jota

väkisinkin tulivat mie-

aikaisemmasta korkeudesta

me jonkin

maastonkohdan

tunnistetuksi.

Mielialat olivat melko
keat

leen -Sekehen ja Lavansaaren

olisi tuskin erottanut.

revohkat, joissa yhteensä toistakymmentä pommaria eksyi
huonossa säässä hajaantuen

sekaääninen

Kuopio! kuului koneesta
riemun kiljunta.
Sittemmin totesimme. että

kohdalla. Radiosuunnistuksen
opetus oli tapahtunut pikakouIutuksena ja näytti olevan vie-

lä kovin puutteellista.
Sitten sekin asia korjattiin
kurssilla Hämeenl innassa.
Jo oli aikakin! totesivat

ja Lavansaaren reSekehen
vohkoissa mukana olleet.

AJokkra

I
il

valmistellaan

laipaleelle .s..t,t",,r

§

år§*

**.

muttiin tuleen keskiyön paikkeilla ja putosi vihollisen puolelle.
Sen kohtalo selvisi kuitenkin kolmen päivän kuluttua,
kun konekivääriampuja korpr aali S poof saapasteli jalkaisin
takaisin.

Hänen ilmoituksensa mukaan koneen ampui tuleen venäläinen yöhävittäjä. Ohjaaja
kapteeni laakkola yritti parhaansa mukaan pelastaa pala-

van pommarin omalle puolelle, mutta yritys ei onnistunut,

vaan miehet joutuivat ennen

rintamalinjaa

re.:_.

hyppäiimään

laskuvarjoilla.

-

Ensimmäisenä hypännyt
Spoof ehti nähdä kaikkien
päässeen ulos koneesta. Hän

ei

kuitenkaan saanut muihin
yhteyttä jouduttuaan heti vihollisen takaa-ajamaksi.
Aikanaan vankileiristä palannut kapteeni Jaakkola kertoi, että hän joutui maalitauIuksi vielä riippuessaan ilmassa laskuvarjon varassa ja haavoittui jalkaan. Saman tien
hänet nappasi etsintäpartio.
Muiden
tähystäjän, luutja radistin,
nantti J. Ottosen
ylikersantti V. Laukkasen
kohtalo jäi epäselväksi. Jaakkola oli sitä mieltä, että heidät

laajalle alueelle monien tuhoutuessa pakkolaskuissa.

Jotta emme eksyisi kovin
kauaksi päätin lentää kymme-

nen minuutin pituista

rataa

ammuttiin varjoihinsa jo ennen maahan tuloa. Monet

pohjois-eteläsuunnassa. Ellei
sijainti selviäisi. tekisimme
polttoaineen loppuessa pakkolaskun parhaaseen mahdolliseen paikkaan.

muutkin vastaavat tapaukset
osoittivat, ettei linjan tuolla
puolen tunnettu lentäjien herrasmiessopimusta, jonka mukaan laskuvarjolla pelastautuvaa miestä ei tapeta.
Seuraavanakin yönä vihollisen yöhävittäjä ampui propa-

KOTI NÄKYY!
Minuutit valuivat käsistä.
Laskelmani polttoaineesta
osoittivat sen riittävän enin-

gandapommarin DN 5l:n
alas, jolloin ainakin koneen

tään aamuhämärän alkuun.
Kääntäessäni kerran jälleen

ohjaaja vänrikki von Hellens

ratani eteläpäässä pohjoiseen
luulin näkeväni alhaalla jota-

kin entisestä

poikkeavaa.

Tyrkkäsin koneen pintoihin ja
käskin muitakin tähystämään.
mikä linja alhaalla oikein häämötti.
Ja siinä se oli!
Rautatie!
Tästä me pojat erune er-

- lotesin
kane!

sai surmansa.

suunnatessani

koneen pohjoiseen johtavan
radan yläpuolelle.

Sitten piti vain yrittää tunnistaa jokin paikka rautatien
varrella. Mahdollisuuksia oli
kovin monia ja tiesimme, että
asemien nimikilvetkin

oli vi-

DN-porukkaa Rissalassa kesällä 1 944, takarivissä vasemmalta kersantti
Valtonen, kersantti Salo, kirjoittaia, alikersantti Kuronen, alikersantti
Lehto (?), alikersantti Tervo (?), alikersantti Fennander, kersantti Pietilä,
alikersantti llkka ja lentomestari Turkka, eturivissä vasemmalta korpraali
Penttinen, alikersantti Paakkinen ia korpraali Spoof

majakka ei ollutkaan Kuopiossa vaan radan varressa
kymmenkunta kilometriä kaupungin eteläpuolella sekä että
olimme ilmeisesti useita ker-

toja lentäneet sen yli peilarin
osoittimen aina tällöin "mennessä sekaisin", toisin sanoen
pyörähtäessä ympäri majakan

TOISILLA OLI
HUONOMPI ONIYI
Yhtä hyvin ei käynyt niiden

Ientäjäveljien, jotka viikkoa
myöhemmin kärräsivät lento-

Vegalehtisiä Kollaanjoen
rusjärven maastoon. -l(6ns
amsamanlainen DN--59

-

Tiimä pani jo meidätkin
ajattelemaan asiaa uudestaan:
tuskinpa meidänkään ikkunoitamme mikään yölintu rikkoi
kun ei löytynyt höyheniä-kään. Ilmeisesti asialla oli silloinkin vihollisen yöhävittäjä,
joka pimeyden takia onnistui
aikeissaan vain puolittain. Ehkäpä se oli ajaa yhteen kanssamme, jolloin jokin ulkoneva
osa, esimerkiksi antenni, hajotti nokkamme ja koneemme
joutui sen potkurivirran heiteltäväksi. Tietenkin voi kyseessä olla myös nokkaamme hiD
paissut luotisuihku.
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VELI ARRELA

Eslkunnan
arkl atuaa
II

III

Arvi

Akseli
Kurenmaa, mainio
sotapäiillikkö, oli
hänkin joskus
kiirttyisä herra.

II

Ja keneenkäpäs
muuhun sitä
kiukkuaan purki

kuin adjutanttiin...

Esikunnan työn on kenttäoloissakin pyorittävä täsmälisesti sa-tnvo

o
rarravÄxnYKMENTTT

oli

Suomen suunnasta maantieltä
kuulua autojen surinaa ja kolija sieltä se kaivatfu
naa
Törni- saapuikin!

27.7. varhain aamulla kiivaan

Minulta kolahti paineen kivi hartioiltani ja sydän kurkus-

tykistövalmistelun jiilkeen ra-

ta oikealle paikalleen. Riensin

33 taisteli kesiillä 1944Tolva-

järven suunnalla. Vihollinen
päättänyt avata mainitun
kapeikkomaaston ja aloitti

jun hyökkäyksen, jota

tervehtimään Törniä, jonka

maataistelukoneet tukivat. Päivän
mittaan vihollinen saavutti
menestystä pakottaen väsyneet ja tappioita kiirsineet pa-

taljoonat siirtymään taaksepäin. Illalla vihollisen JR
lO72 aloitti uuden voimakkaan hyökkäyksen ja sai aikaan parin kilometrin syvyisen murron.

Tilanne näytti nyt synkåiltä:
etenevän vihollisen edessä ei
ollut ketäiin eikä rykmentilJä
ollut lainkaan reserviä. Komentopaikkakin alkoi olla etulinjassa.

ADJUTANTTI
TAISTELEE
Toimin siihen aikaan JR 33:n
komentajan eversti Arvi Akseli Kurenmaan adjutanttina.
Koska reservit oli käytetty
loppuun, sain käskyn kerätä
kaikki "joutilaat" miehet rykmentin esikuntakomppaniasta
ja låihteä suorittamaan vastais-

kua. Samalla minulle kuitenkin ilmoitettiin, että kuuluisan
Lasse Törnin jääkåirikomppaniaa odotetaan saapuvaksi klo
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maineen tunsin, mutta miehen
tapasin nyt ensi kerran.

Hänen ensimmäinen kysymyksensä oli, missä oli eversti Kurenmaan komentopaikka.
Sinne tienviereiseen telttaan
Arvi Akseli Kurenmaa oli tuima
soturi vielä kenraalinakin

oli lyhyt

matka

ja lyhyt oli

käskykin:

Kapteeni ja ritari Lauri Allan Torni
1944

13.00. Jos tilanne kuitenkin
vaikeutuu ja Törni ei jostakin
syystä tulisi, minun pitäisi ohjata "pojat kansan urhok-

Vihollinen on tuhottava
tai-lyötävä murtuma umpeen!
Törnin porukka oli hypiinnyt pois auton lavoilta ja tarkasteli konepistooleitaan ja

olin tavannut

kaan" kiivaaseen vastaiskuun.
Sain haalinua ehkä noin 30
eri koulutus- ja terveystasoilla

munakäsikranaattivarustustaan, joka näytti huomattavan
runsaalta. Panin merkille, että

siinä kuukauden jahdin jiil-

olevaa miestä

koko miehistö vaikutti harvinaisen reippaalta ja hyvin
koulirulta. Kaikilla oli ke§ä-

tienvarteen
odottelemaan pääasiallisesti
Törnin mahdollista saapumista, sillä kukaan ei tuntunut oikein halukkaalta vastaiskuun
varsinkaan minun johdolla-

-ni, jonka sotapädllikönkykyyn

ei oikein näytetty luotettavan.
En itsekään olisi ollut valmis
antamaan siitä kovin korkeaa
arvosanaa, mufta käskyt olin

puseron hihat kääitty esimiehen mallin mukaisesti kyyndrpään yläpuolelle ja kesäpuseron kaulus repsotti avoimena.
MikäIi oikein muistan, kaikilla oli tukka leikaffu lyhyeksi.
Paljon siinä ei karttoja kat-

seltu eikä käskyjen jaolla

aina tottunut täyttåimään, joten

aikaa viivytelty. Porukka liihti

sekaan olisin painunut. Menestystä en olisi kyennyt ta-

painumaan

kaamaan.

Kellon lähetessä yhtä alkoi

yli sillan kohti

murtumakohtaa. Joukon täydennyksenä painuivat mukaan
myös TK-miehet Miettunen ja

Harrivirta, jotka molemmat

aikaisemmin,
kun yritimme vuonna 1942 tuhota l.Sissiprikaatia Pieningåin saloilla. Onnistuimmekin
keen.

Kyselin TK-miehiltä, eikö
heillä ollut mitään asetta mukanaan. Mieffunen näytti kynää ja muistilehtiötään ja Har-

rivirta

valokuvauskonettaan.

Totesin kuitenkin, että mo-

lemmilla rintataskun naPissa
roikkui munakranaatti.
Minä hajoitin "iskuryhmäni" ja kuuntelin etäänryvää
kiivasta konepistoolin ropinaa
ja käsikranaattien kumahtelua
sekä aloin hoitaa omia tehtäviiini, joista tiirkein oli päivän
postin esittely komentajalle.
Tiimä olisi aikataulun mukaan

Tiedustelin

kuopissaan, vaan lähtivät ryn-

täilemään pitkin maastoa ja

kohteliaasti,

miten minun oikeastaan olisi

siitähän luonnollisesti tuli vahinkoja.
Itse katselin postikansio
kainalossani koska kello tulisi

meneteltävä

eilen moitittiin

esittelyn myöhästymisestä,

vaikka siihen oli pätevä syy,
ja nyt mäiiräaikaisesta esitte-

kymmenen. Kun aika täyttyi

ly-yrityksestä, vaikkei tiimän
virkatoimen siirtoon ole näh-

hyppäsin pois pelkäyskuopasta, mutta pelko ei jäänyt kuoppaan, vaan seurasi mukanani,
kun ryntäsin komentajan telttaan. Se näytti aluksi tyhjiiltä,
mutta sitten huomasin teltan
seinustalla kaksi makuukuoppaa, joista toisessa makasi rintamakäynnillä oleva 1.D:n
komentaja kenraali Fagernös
ja toisessa eversti Kurenmaa.

tävissä minkäänlaista syytä.

Poterosta kuului taas vain

ja

kiukkuinen iirähdys

sitten

lopultakin selvä käsky:
Luutnantti painuu helk- kuuseen!
karin
Tuota käskyä tottelin ehkä
nopeammin kuin mitään muu-

ta aikaisemmin

saamaani.

Hyppäsin teltan ovelta suoraan kuoppaan, jonka pohjaa

peitti ystäväni likka Kaakinen. rykmenttimme mainio

SOTILAALLISTA
TÄSMÄLLISYY"TTÄ
Menin Kurenmaan kuopan
Tolvajärven Ristisalmen taistelumaastoa

pitänyt tapahtua jo klo 10,
mutta silloinhan minut oli
mädrätty sotapäälliköksi, joten en ollut ehtinyt postia esi-

tellä.

ESIKUNTA TOIMII
TAAS
Menin siis likempänä kello
kahta komentajan telttaan pos-

tikansioni kanssa ja ilmoitin
sotilaallisesti, että posti on
valmis esiteltäväksi. Siihen

nulle jäi mieleeni eräs Törnin
mies, jonka huomasin jääneen
porukastaan jälkeen ja vääntävän itkua ojanpenkalla. Menin
hänen luokseen kysyen, onko
hän sairas tai haavoittunut.
Hänen vastauksensa todisti,

millaisen hengen Törni oli
komppaniaansa luonut:

Minulla on hiertymä
kantapäässä enkä pääse etene-

mään niin nopeasti kuin muu

komppania, joten tuo Törnin

piru määäsi minut

jäämään
etten hidastaisi muun

saakka olin komentajani kans-

tflnns

sa piirjännyt hyvin, muna ilmeisesti häntä painosti rintamaosuutensa vakava tilanne,

- toimintaa...
porukan

siten, että siirsimme rykmen-

sillä rykmenttiämme yrittivät
tuhota venäläiset 313. 1a

tin

368.Divisioona runsaan tykistön ja ilmavoimien tukemana.
Sellainen panee hyvähermoisenkin iirtyneeksi.

Minä sain siitä ensimmäisenä osani:

Miksi postia ei ole esi-

- ajallaan?!
telty

Selostin tilanteen, mutta se
kutsn sotaväesei riittänyt

- ei ole mitään
sä sanotaan:
puolustusta. Sain kuitenkin

Tilanne jatkui osaltamme
komentopaikan pois tienvarresta pienehköön kukkulamaastoon, jonne pystytimme
telttamme ja kaivoimme pelkäyskuopat, sillä kuunteluasemat olivat siepanneet viestin,
jonka mukaan vihollisen ilmavoimille oli annettu käsky tuhota JR 33:n esikunta.
Seuraavana päivänä se tu-

hoaminen sitten

alkoi.

postin takaisin käsiteltynä ja

kimäärin 150 viholliskonetta,

päätin muistaa opetuksen.

joista suurin osa maataistelu-

Törni ja rykmentti olivat
tehneet tehtävänsä. [lhkaava
kriisi oli jäleen kerran voitettu ja rykmenttimme seisoi taas
rintama eheänä vihollista vas-

taan odottaen seuraavaa yhteenottoa.

TK-kuvaajien lisäksi mi-

toistamme halaten

kohdalle ja ilmoitin mahdollisimman sotilaallisesti ja våirisemättömin äänin:

ahtaassa

kuopassa odottelimme kohta-

lomme täyttymystä rykmentin
tuhoamisen puitteissa.

flsrz eversti! Päivän

Mutta eihän rykmenttiiim-

- on valmis esiteltäväksi.
posti
Kuopasta kuului vain ensin

me niin vain tuhottu. Kun luo-

vutimme rintamavastuun Tolvajdrven maastossa, oli vihollisen hyökkäys pysäytetty ja

ärähdys ja sitten kannanotto:
Eikö luutnantilla ole

minkäänlaista älliä päässä?!
Tulla nyt tällaisen tilanteen aikana esittelemään virkapostia...

tilanne kokonaan rauhoitettu.
Esittelytkin tehtiin taas ajallaan...
tr

Jänkäjääkärat nyt Kannaksen tulimyrs§ssä!

riraa
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Raula
Falaa

Jaakosodu lopluvailsa nmi lhantalm kylä
suomalais{en torjutåtsistelujen kskipishelsi,
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It-

miesten laskelman mukaan oli
komentopaikkarnme maaston
yläpuolella koko päivän kes-

runonlausuja. Siinä me sitten

Erni6, irk kåru@ I&."
Hm
SNOMAT: Tdyt» vi.l*in ihtcllä silå
bkuutu ja vihi.liäisyyftii, millä Etu Pdjam on
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TILAA OHEISELLA KUPONGILLA

koneita.

Olimme juuri saaneet täydennysmiehistöä, jota ei kuitenkaan ollut ehditty jakaa yksiköille. Nämä sotaa kokemattomat koti-Suomen eri esikun-

nista kootut miehet olivat
vauhkoja eivätkä pysyneet

Nimi (tekstaten)

Lähir$its
PGtinumero

Postitoimipaikka
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oli mitä tunnollisin

u1

joka ei sallinut minkäär

Meni

Kivityömiehen

hommat ovat erikseen eikä niihin pidä

pitkiiksi

herrojen sekaantua.
Saattaa tulla hanPENTTI P. PERTTULA kaluuksia...

jän estää mm. joka-aamuista

kiertokäyntiään etulinjassa.
Hän poikkesi mielellään korsuihin, oli seurallinen ja jutteli

mielellään miesten

sffi

kanssa.

Siihen asti olin pitänyt tapanani seurata komentajaa minne

""')), §,,

iI

hän menikin vain pistooli ja

käsikranaatti aseistuksenani,
mutta Aapo piti tiukasti kiinni
siitä, että konepistooli piti olla

(

mukana.

KOMENTAJAN KIVI
Komentopaikka, maanpädlli-

nen korsu, sijaitsi

d&'r"'

metsässä

kolmisensataa metriä huoltotiestä. Ajan mittaan synsi komentopaikan mäkeen polkuja
ja ilmakuvista saattoi niihdä,
että ne nåikyivät selvästi.
Polulla, kohta sadan metrin
päässä komentopaikasta, oli
pienehkö terävä kivensyrjä,
joka ei ollut muita kiviä tai
puunjuuria kummallisempi.

Tiet on saatava kuntoon rintamallakin

PAUKKU PALAA JO!
Liihettikorsun pojat tulivat lapioineen avuksi ja ryhdyimme
kaivamaan maata kiven ympä-

Jostakin syystä komentajan
jalka kuitenkin osui siihen
tuon tuosta ja hän alkoi huomautella siitä, että mokoma
kivi olisi saatava polulta pois.
Kun kuitenkin mielestäni

vuorolomalle. Liihdin saattamaan häntä huoltotien varteen

matkalaukkua kantaen

Katso, että tuo kivi on
- kun palaan!
poissa

Kyllä, herra majuri!
-Kun jäähyväiset ja hyvän
loman toivotukset oli vaihdettu, tuumasin, että voisinkin
nyt heti poistaa sen kirotun kiven
si.

-

ettei vain asia unohtui-

Siinä låihinnä tietä oli AJp:n
korsu. Poikkesin sisälle ja
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juuret syvrillä

ja sitten tulilanka paloi i-loisesti kipinän edetessä maan alle.
Räjiihdys tuntui korsuissa

ei koetellessa

ta, mikä pinnalla oli, kivi
osoittautui leviävän joka
Aarne Johannes Rainio, lll/JB
25:n komentaia, 1 9O7-'l 964

ja

- jaleikös vaan taaskin majurin
ka osunut tuon mitättömän kivensyrjän taakse ja hän oli vähiillä tupsahtaa neniilleen. Sitten kuului jo virallisella äänellä:

sualueella kivi. Vartio vielä
huoltotien kohdalle, suojaan,

Ja syvåillä ne olivat! Siitä
pienestä, terävästä harjantees-

matta kunnes komentaja liihti

kerroin kersantti Muisto Sepii lle, että tarvitsisin parisataa
grammaa rotulia kiven räjäyttiimistä varten.
Kersantti Seppä oli entisiä

jäiikåirijoukkueen iloisia veik-

koja. Hän selitteli, ettei hänellä taida olla rotulia noin pie-

moitettiin jokaiseen korsuun,
että kohta ammuftaisiin kor-

riltä saadaksemme paukun sen
alle, sillä rautakanki oli jo
kertonut, että sillä kivellä oli

hievahtanutkaan.

oli tiihdellisempiäkin tehtäviä
kuin yhden vaivaisen kiven
poistaminen, kivi jäi poista-

pitkän tulitangan päiihän, panos siihen kainaloon ja lopuksi kaikki peittoon. Samalla iI-

suuntaan alaspäin
sitä laajemmalle mitä enemmän
maata saatiin pois sen ympiiriltä.
Parin tunnin työn jälkeen
saatoimme todeta, että se oli
mitä melkoisin jåirkiile, joka
aina vain laajeni, kunnes vihdoin löytyi vihollisen puoleiselta sivulta pieni kainalo.
Tuohon kun panen kilon

vielä kerran räjäytysvaroitus

ja pieniä kiviä sateli hetken. Kun
vaara oli ohi, hiippailimme
katsomaan mitä paukliu oli
pienenä tåiråihdyksenä

saanut aikaan.

Paikalla oli tosi monttu

aivan kuin lentopommin jiiljiltä! Kiroilin jo mielessäni, että
tarvittaisiin muutama kuorma
soraa sen tä1'niimiseen. Muna
kivestä ei näkynyt jåilkeiikä?in.
Ainakin se oli lähtenyt, onneksi.

nissä erissä ja tarjosi sensijaan

paukun,
niin sehän katkaisee
kiven ja heiftää yläosan huut-

kilon painoista ns. ratsupanosta, joka oli sotasaalista.

helkkariin,

maastoon, jossa kukaan ei

No, mikäs ettei! Iloisemminhan
kivi liihtee, tote-

koskaan liikkunut, tuumailin.
Ei siinä tarvittu Taistelukoulussa opittuja räjiihdysainelaskelmia, kun kerran aine

En muista enää, kuka sen ensiksi huomasi.

sekä kunnon pätkän tulilankaa

oli yhdessä

pakkauksessa.

päässä pahaisen puron varrella

nalleineen.

Nalli vain paikoilleen riittävän

oli maanpäiillinen sauna. Nyt

sin.

Otin kainalooni pakkauksen

l\{una sinen rupesi näkymäiin...

suoperäiseen

PAHAA JÄLKEÄ
Siinä noin sadan metrin

Neuvostovakoilun
mittava ja merkityksellinen historiateos, joka ensi kerran tuo julkisuuteen tietoa monista
jännittiivistä

ja salaperäisisrä
näytelmisä vuosikymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.
Teos on sidottu. kovakantinen, J04 suurikokoista sivua.
(Vapaussarja n:o 7)

"Tulikohan sittenkin liikaa sitä rotulia..."

oli saunan

uudessa pärekatossa mahtava aukko
niinkuin

lissä pieni pino piireitä saatiin
pdrehöylässä meillekin.
Pidettiin siis kattotalkoot ja

sään!

voi sitä koiranleukojen leikinlaskua, mutta kestettävä se
oli. Paikattu kohta katossa

- siitä sikranaatti olisi mennyt
Mentiin katsomaan.
Sielliihän se kirottu kivi oli.

Ja eheänä.

Oli tullut katosta saunan

eteiseen ja murskannut paitsi
katon myös pari kannatinparrua. Niiden tynkien varassa se

kivi siinä nyt lepäili

muutaman tuuman päässä lattiasta.
Ja paljaalla silmiilläkin saattoi
niihdä, ettei se mahtuisi ovesta
ulos.

Taisi sittenkin tulla lii-

- sitä rotulia, arvelin Sepiilkaa

le, joka muiden mukaan oli
hrllut kummaa katsomaan.
Tai liian vähän. Kahdel-

la -kilolla se olisi mennyt yli.
Tilanne oli niin hassu, että
se sekä kiroilutti että nauratti.
Asia korjaantui sillä, että
ovesta irroitettiin pihtipielet,

kiven alle asetettiin

sopivat

pyöreät parrut ja parilla hevo-

sella kivi kiskottiin ulos saunan eteisestä. Pielet vaan paikoilleen takaisin ja uudet kannatinpam-rt murskautuneiden

tilalle. Jäi jiiljelle vain kattofyö.
Onneksi meillä oli jo siinä
vaiheessa Liistelahden pohjukassa puron suulla siihkö- ja
sahalaitos, jonka mainiot kek-

sijiimme Voitto Joutsenniemi

ja Oskari Boström olivat

ra-

kentaneet. Sahausvuorot oli

jaettu yksiköiden

kesken,

mutta aina siinä jossakin vä-

tuhrittiin savella kuten muukin osa eikä sitä ulkoa juuri
huomannutkaan.

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava qyhti o
Suomen punaka:lrti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen o Punaupseerit ja etapit o Sotilaslinja o
Suuri vakoilujuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[ioita o Vakoilua Lapissa o Lähetystön salaisuudet o "Rauhan ja ystäqyden seura" o Salaista
sotaa . Lapuan patruunatehtaan johtqian murha o
Petsamon vakoilujuttu jne. . .
Kustånnuspiste Ol'o Pohj. Rautatienkatu l5 A. llki 10.
\\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\ \\\\\..aa.. aaao aaaa....-s$..o
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KOMENTAJA OLI
IHMEISSÄÄN

,

Aikanaan sitten komentaja pa-

Lähettiikää minulle postiennako-lla hintaan
',f 67«vtXl
mk Veijo Varjon teos MIEHET PIMEÄSTÄ
en ole tyytyf - newostovakoilu Suomessa. Mikälipäiviin
palautusniin minulla on 8
l, "rlå:åreokseen.

lasi lomalta ja olin vastassa.
Korsupolulla hän niiki, että
siinä oli maata hieman käsitel-

ty, koskapa huomautti.
Näytpä saaneen kiven

pois.

Liihtihän se, mutta oli

- viihiin enemmän kokoa
sillä
kuin mitä päiiltä saattoi odottaa. Soraa meni monta kuormaa, mutisin vastaukseksi.

Mutta sitten saunassa tuli
totuuden hetki. Komentajan

2

TILAUSKORTTI

Kaslantzia maksaa teoksen postitus- ja lähetyskulut.
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Postitoinripaikll -ja nunrcro

huomio kiintyi uusiin kanna-

tinparruihin ja sisäpuolelta

selvästi näkyviin uusiin kattopdreisiin. Eikä oikein huvitta-

nut kertoa, että saunaan oli
tullut kranu, sillä komentaja
oli jo muutoinkin huolissaan
komentopaikan turvallisuudesta. Yhtenään oli ollut puhetta naamioinnista, ehdottomasta ilmasuojasta lentotoiminnan aikana jne.
No
eihän siitä sen enempää puhuttu,
kun hiin näki sen
kiven.
Mutta kavereilla riitti hauskaa vielä pitkäiin.
tr
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Vartiossa

nukkuminen on
taistelualueella

ankarasti
rangaistava teko.
Harvoin on tuomio
kuitenkaan niin
pikainen kuin
ndiden kahden
veikon osalta, jotka
eivät arvanneet,
kuinka hiljaa
suomalainen partio
Iiikkuu.
Partio taipaleella

Herrasmiesten
vanglnstepparrs
o

ERKKI MATIKAINEN

o

nyt. Kartta oli vanha ja sen
mittakaava l:100.0OO. Pa-

RAJAKOMPPANIA, joka oli
pantu kokoon Kiteen miehis-

rempaakaan ei alueelta ilmei-

tä, oli edennyt Kiteeltä taistellen ja koukkaillen Ilmakosken

'sesti ollut.

Otin kompassisuunnan yli
peltojen sinne päin, jossa tien
ja sieltä se löytyipiti olla
- ajokelpoinen tie.
kin, peräti
joka vei meidät toiseen välita-

tuntumaan.

Sain 6.8.41 käskyn lähteä
polkupyörällä partioon, jonka
tavoitteena

oli toistakymmen-

tä kilometriä etelämpänä oleva Laukin talo Uukuniemellä.
Partioonhan ei yleensä
mädrätä kuin johtaja, joka valitsee miehet vapaaehtoisista.

voitteeseen.

Näin meneteltiin nytkin. Valmiiksi muodostettu partio on

lopulliseen tavoitteeseen.

Metsätorppa oli myöskin
autio, mutta äskettäin asuttu.
Lähdimme jatkamaan matkaa

Torpan eteläpuolella oli

suoaukeama ja sillä paljon
kypsiä lakkoja. Oli vaikeuksia

aina epdluotettava, sillä johtajan niin kuin miestenkin keskeinen täydellinen luottamus
toisiinsa on partion toiminnalle välttämärön.

saada pojat muistamaan, ettei
nyt olru marjastamassa.

Suon itäisellä

maasto kohosi

Sain partion kokoon helposti kuten yleensä. Rungon
muodostivat vanhat partiotoverini lkonen, Pellikka, Saa-

rinen, Hurskainen ja Penna-

Näkyykö mitään?

teemme

nen. Vahvuudeksi tuli kaksi-

oli torppa puron rannalla. Ajelimme ja välistä

liikennettä, mutta kun mitään
ei näkynyt menimme sen yli

toista miestä.

työnsimme pyöriä kolmisen

kohden ensimmäistä tavoitet-

VIHOLLISEN
PUOLELLA

kilometriä melsäpolkua Pitkin, kun vastaamme tuli vihollisen hyväkuntoiseksi ra-

ta.

Lähtö tapahtui aamulla klo
4.0O. Ensimmäinen tavoit-

kentama huoltotie. Odottelimme sen varressa, olisiko tiellä
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Saavuttuamme puronrantatorpalle oli se autiona. Nyt alkoivat vaikeudet, koska karttaan merkittyä tietä ei löyty-

puolella

sekametsää

kasvavaksi kankaaksi ja karttakin piti taas paikkansa. Kankaalle. suon reun:unille oli vihollinen kaivanut poteroita ja
1'hdyshautoja. Mitä olisikaan
lakkoja poimivalle partiolle
tapahtunut, jos asemat olisivat
olleet miehitetyt!
Jatkoimme matkaa kangasta myöten, kunnes vastassamme oli jiilleen harvaa puustoa

sen, tuon uskollisen ja rauhallisen partiomiehen aitauksen

kulmaan tarkkailemaan vihol-

Iisen touhuja. Ei aikaakaan
kun Ikonen ryömi luokseni
kuiskaten:
Aidan vieressä
pellon puolella
makaa kaksi
venääistä.

Ryömimme yhdessä aidan
ja totta totisesti: sii- kaksi Venäjän poinä nukkui
luokse

kaa monttujensa reunalla läm-

Kutiainen nykäisi nukkujia
hiljaa ja varovasti.
- Enpä ole eläessäni niihnyt
yhtä hiimmästyneitä naamoja !

Aurinkoiset unet katkesivat
karmealla tavalla.

Toinen hyppäsi heti empimättä ilman asetta aidan yli,
toinen otti ilmeisesti vaisto-

maisesti aseen

mukaansa,

mutta pudotti sen heti käskystä.

pimässä elokuun auringonpaisteessa, toisella puoliauto-

maatti-, toisella

kokoauto-

maattikivääri vieressään!
Varsinaisia vartiomiehiä
,zUa ammu

niin

!

kauan

- nukkuvat! kuiskasin Ikokuin

- Se on rajajääkdri ja
Kutiaisen.

vanha rajan kasvatti

ke.

Minä haen paikalle

ja

osaa

venäjää.

Olin ennenkin

kasvava suo. Kannoimme
yli kunnes maasto

pyörät sen

taas rupesi kohoamaan. Alkoi
pilkottaa aukiota ja siinä oli

tavoitteemme Laukki. Noin
40 metrin päässä suon itäisestä laidasta alkoivat talon pellot

korkean puuaidan ympiiröimänä.

Talo ei ollutkaan autio kuten edelliset kohteet.
Rakennukset sijaitsivat harjanteella ja niitten pohjoispuo-

lella kaivoi vihollinen parhaillaan ampumahautaa. Asetin
partion hevosenkengän muotoiseen asemaan jääden itse
keskelle lähettämään raporttia

käyttänyt
Kutiaista tulkkina ja sain hänet nytkin nopeasti paikalle.
Näytelmän lavastukseksi sijoitin kaksi konepistoolimies-

täni aidan taakse niin

että

kumpaakin nukkujaa kohti

KEHNO VARTIO

suuntautui konepistoolin piipmetrin
päästä. Sitten kehotin Kutiaista herättåimään naapurit ja sa-

Pelto teki suorakaiteen muo-

malla antamaan heille käskyn

toisen kulman partioni koh-

ääneflömästi
siirtyä aidan
lellemme.

taakse tilanteesta.

pu noin puolentoista

dalla.

Olin lähettänyt Eino lko-

Pellolla työskentelevät viholliset eivät huomanneet koko
operaatiota! Vartion ja heidän
vdlissään oli pellolle pistävä
pientä metsää kasvava nieme-

selle.
Nämä porat ovat joutuneet lopettamaan sotansa. Kyseessä eivät ole
tekstissä mainifu t vartiomiehet

KÄVIPÄ
NÄPPÄRÄSTI

ja ilman aseita
yli meidän puo-

Kuinka meidän partiollemjoka kantoi pyöränsä
me
olisi käynyt, jos
suon- yli

nämä kuulovartiomiehet
eivät
olisi nukkuneet?
Näin n?imä vangit myöhem-

min majuri Bäckmanin komentopaikalla. Joku selitti
heille, että saavat kiittää näitä

miehiä siitä että ovat vielä
elossa. Toinen vangeista olikin iloinen poika, mutta toinen mulkoili minua kuin vihainen sonni.

Kukin luontonsa mukaan...

tr

ERKKI SAUKKONEN
II

II

SOTAIASYIilYSTA
rr
ONDAIARUEII.A
II

RAJAJ IUiK;iRIPATALIOONA 6 oli asemasodan ajan On-

missa vartiota vain pimeän

dajåirven takana

Oli vuoden 1942 syyskesä,
elokuun loppupäiviä. Oikealla
komentopaikasta oli III Joukkueen tukikohta ja sillä isossa
männyssä tåihystyslava, josta
niikyi edessä olevaa suoau-

asemissa.

Miehitys ei ollut päivisin kiinteä, vaan tukikohtiin oli tehty
tåihysfyspaikat. Komppaniam-

me lohkolla oli

tuollaisia

puussa olevia tåihystyspaikkoja kolmessa paikassa.

Sulutusjoukkue

oli

komppanian komento- ja huoltopaikan varmistuksessa ja piti ase-

aikana.

keaa pitkåilti kahteen suuntaan. Etumaasto oli meidän ja
vihollisen miinoittamaa,
Oli liimmin elokuun iltapäi-

Tähystyslava uljaassa männyssä Ruk4ärven suunnalla sA-tava
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kuinka huolettomasti

pojat

tioimiseen, jota he olivat tehneet koko sodan ajan. Olivat

Olimme tuona iltana korsussa pokan peluussa pöydän

lukeneet suomalaisten lähettämistä lentolehtisistä, että

ympiirillä toisten loikoillessa

meillä voidaan hyvin ja hyvin

joskus elelivät.

ruokalevolla lavitsalla.
Aseemme olivat korsussa
oven pielessä telineessä.

{

I

I

I
I

Äkkiä ovi avautui ja suikkalakkisia miehiä kurkisti

dän vartiopaikkamme puissa.

ovesta sisäåin!
Jäiik,iri Eemil Oinonenhyp-

Miinakentissä olevat aukot
olivat myös heille selvillä.

oven suussa oleville aseille,
otti konepistoolin, vetäisi patruunan piippuun ja hihkaisi
ovella töllisteleville vihollisille.
Ruki verh!
nousivat heti pysKännyt

Karkaaminen kävi näin kivutruokailuaikana.
tomasti
Aseensa miehet kertoivat jättäneensä esteaidan tiille puolelle. Lopuksi naapurit vielä
oikein näyttivät, kuinka vartiomies makasi Iavitsalla eikä
tiennyt mitään maailman me-

päsi viereltåini pöydän yli

{

{

lqt

i

a(

I

I

I

tyyn.

Kiimpässiimme ei kukaan
osannut venäjää eikä tulijoista
kukaan puhunut suomea. Laskimme tulijat kiimppään ja yk-

,*
Oteniin aurinkoa ia iahdattiin verenhimoasia täilä

vä. Vartiomiehillä oli

tapana

ottaa samalla auringonkylpl' jri
ja olivat väliin aivan alastikin
tiihystyslavalla.

Vihollisella myös

vastaa-

Huoltojoukkueesta löytyi

ta pojat puhuivat. Vangit matkustivat koti-Suomeen ja pää-

mies, joka taisi heikosti venäjää. Hän tuli kuulustelemaan.
Kävi selville, että pojat olivat kyllästyneet ainaiseen par-

POIKA VESANTO

seuraavana aamuna, joten tot-

sivät ainaisesta partiotehtävästään.

Voi, pojat saamari,

Tscharnojeozerot, juu.

nyt tuokaa naamarini,

Varjossa honkien on lottakanttiini,
sumppia keittävi eiell' lotta Lundkreeni.

28o

Vartiomies sai tietysti kovat
oli häpeissään, kun
nukkui vuorollaan. Vanjojen
nuhteet ja

aseet löytyivät etumaastosta

On tiiällä Bieloje-, Tsehirni-

ja

nosta.

si lähti viemään sanaa lähellä
olevaan komentopaikkaan.

vanlaisia

tähystyspaikkoja,
josta se pystyi seuraamaan toimiamme. Se oli keksinyt tähystyslavan paikan. Kiikarilla
naapurit tietenkin näkivät,

kohdellaan myös vankeja.
Siksi antautuivat viiden miehen yhteistuumin. Kertoivat
myös hyvin tienneensä mei-

on tänne riuluja prykätty,
ja liukuja lykättty, juu.

piirtää

D

Retkikunta paluumatkalla
Rajaioella, seitsemäs vasemmalta
(tummat silmäasit) mainio
lq/ytipoika Reino Hytönen ia
takarivissä tummakiharainen
huippuopas Raisa Säyinen ra,a,
Onni

Palaste

OUPA MUKAVA MATKAI
LUKUAMATKAMME toteutui netä. Niissiihän Lenin todistaa eräät hänen kurssitoverinsa tavoittaas entiseen tyyliin toukokuun rnnl., että "kaikki uskonnolliset telivat samantapaisia ilmaisuja.
loppupäivinä
takatalven vallitessa. Sää oli- etelässäkin tosiaan
niin kylmä, että Terijoen lehtevillä
rannoilla valkovuokkojen seassa
oli lumenhäiveitä.
Mukavaa joukkoa ei vilu pahemmin puistellut, vaikka joissakin vaiheissa piti panna kaikki mukana olevat vaatteet päiille ja loput
tuulenpuoleiseen kainaloon. Hurtti
huumori ja reipas henki vallitsivat.
Tiillåikin kertaa joukko oli pääosin
rintamamiehiä ja -naisia, jokunen
nuorempi oli mukana "adjutanttina".
Leningradissa toteutettiin tavanomainen turistiohjelma. Iisakin
kirkossa taitava opas kertoi, että
eräät malakiittiseinän siniset pilarit oli tuotu Afganistanista.
Kogda (milloin)? kysäisi joku asiallisesti.
Oppaan huumorintaju osoittautui hyvåiksi samoin kuin ympiirillä
kuunnelleiden paikkakuntalaistenkin.
Tåillä kertaa tutkittiin ja suomennettiin myös Iisakin kirkon uskonnonvastaiset propagandatekstit, joita ei yleensä turisteille kään-

yhteisöt on pantu kokoon työläisten riistämiseksi".
Baletti oli jiilleen aivan ensiluokkainen. Tunnelmaa häiritsi
vain surkean rämisevä nauhamusiikki, mikä viihän hämmästytti,
kun hotellin ravintolassakin sentään soitteli kaksitoistamiehinen
bändi.
Petroskoissa kerrottiin, että suomenkielisten osuus Itä-Karjalan
väestöstä on enää 167o
näyttää
siis putoavan prosenttiyksikön
vuodessa. Suomalaisen teatterin
näytiintökin jouduttiin peruuttamaan yleisön vähyyden vuoksi.
Inkeriläisiä tapaa Itä-Karjalassa
kaikkialla. Kertoman mukaan heitä on siellä 15 0OO. Monet kaipaavat kontakteja Suomeen päin.
Petroskoissa oli onnistuttu j?irjeståimään käynti suureen paperikoneita valmistavaan tehtaaseen.
Toinen kiintoisa kohde oli Itä-Karjalaa esittelevä paikallisten taiteilijoiden näyttely, jossa muun ohessa
havaitsimme, että Reidar Sdrestöniemi on saanut aineksia omintakeiseen tyyliinsä opiskellessaan
Leningradin Taideakafspiassa

-

Viipurissa syntyi pientä kiistaa,

kun rintamaveteraanit eivät sulattaneet linnan oppaan propagandatekstejä. Ne olivatkin likimain samaa tyyliä kuin mitä kaiuttimet aikoinaan riimisyttelivät yli rintamalinjojen: talvisotaa ei ollutkaan,
olipahan vain "konflikti", jonka
yhteydessä'?ikivanha veniiläinen
kaupunki Viipuri" j?illeen liittyi
emämaahan, Suomi oli hyökkääjä
ja syyllinen kaikkeen, Karjalan
kannaksen keskentekoinen VT-

linja oli "saksalaisten asiantunti-

joiden mukaan" maailman vahvin
puolustuslinnoitus, jonka hurjuuG
ta todisteltiin kuvalla betoniesteivalimon pihaden rivistöstä
maalla.
Ilmiriidan viilttiimiseksi oli selostus keskeytettävä ja opas l?ihetettävä tutkimaan asioita hieman
tarkemmin. Pyöreään torniin päästiin kuitenkin huippuoppaarnme
Raisan diplomaattisten taitojen
avulla huolimatta siitä, että se oli
suomalaisilta suljettu.
Matkalaisilla oli onni tavata
monia ystäviillisiä ja kohteliaita
KÄÄNNÄ
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ihmisiä, joihin oli ilo tutustua: venäläisiä, inkeriläisiä, karjalaisia ja
paikallisia suomalaisia. Tzillaisia
kontakteja pitäisi vain olla paljon
enemmän. Ainoaksi henkilösuhteiden s:iröksi jäi Viipurin oppaiden typerä teksti, jolla ei kyllä ystävyyttä rakenneta.
Oman Iukunsa ansaitsisi suomalais-venäläisten suhteiden paras
edistäjä, aina avulias ja väsymätön
ystävämme Raisa. jolle oppaan nimike on aivan liian vaatimaton.
Kiitokset hänelle kuten myös mainiolle rallikuskillemne Reiskalle!

n

Hotelli Leningradista oli mahtavat näkymät risteilijä Auroralle ja Nevan yli kaupunkiin

Kenen pakinkansi
Taliin?

iäi

Muuan ysävämme toi toimitukseen oheisen kuvan esittämän
pakinkannen, joka oli löytynyt
Talin seudun taistelumaastosta.
Kannessa on nimi V. B. Lehtinen. Sen kulmaan näyttää iske-

neen luoti, joka on ilmeisesti ottanut kimmokkeen.
Erään toisen tiedon mukaan
Talin alueella on valtava sotilashautausmaa, jossa kerrotaan
olevan haudattuna 600(n punaarmeijan soturia eli yhtä paljon
kuin koko Suomen armeijan jatkosodan kaatuneet
lieneekö

-

sitten liioittelua. Järjetöntähän
se sota on

tapauksessa.
V. B.
Lehtisestä? Jos mies on elossa,

voi vaikkapa käydä perimiissä

pakinkantensa lehden toimituksesta todistettuaan henkilöIlisyytensä esimerkiksi sotilaspassin
avulla.

Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu

miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.
Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

-vt*le lihmsiirtgyn
Lääketehdas
Medisan, Uppsela
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Kuka tuntee tämän Talin maastoon jääneen pakinkannen tai sen

omistaian V. B. Lehtisen?

joka

Kuka tietää jotakin

stssl mRTt0

RAKEL HYVÄRINEN

Kirjoittaja on laajentanut tdmän artikkelin romaaniksi ia voittanut
sillä kustannusosakeyhtiö Tammen lapsen vuoden kirjoituskilpaiIun 1980. Lähinnä nuorisolle tarkoitettu romaani, nimeltään Kiikaritähtäin, ilmestyy kuluvan syksyn aikana.

SAKSALAISJUNAT huristivat Pohjanmaan rataa.
Oli viimeinen sotakesä, viimeinen rynnistys. Sen toki me perukan nuoretkin

ymmärsimme, vaikka emme osanneetkaan tajuta, mitä sodan loppuminen mei-

dän itse kunkin eliimään

vaikuttaisi.

Olimme eläneet ja varttuneet sodan varjossa
siitä oli rullut meille pysyvä olotila. Tahdoimme ottaa sotatilanteesta irti

kaiken mahdollisen, sillä vanhimmat

meistä muistivat sotaa edeltäneen ajan:
yksitoikkoisuuden ja tapahtumaköyhyyden. Oulainen oli pieni paikkakunta eikä
se tarjonnut nuorille muuta iloa kuin puusillalla seisomisen ja junien päästämisen
asemalle pari kertaa päivässä.
Siksipä me Kostepään perukan nuoret

ryntäsimme saksalaisjunille! Junien oli
pakko pysiih§ä ylikäytäviillä, vesitorni ja
halkovarasto sattuivat mukavasti ennen
asemaa. Koululaiset tuppautuivat saksalaisten kanssa juttusille
muka verytelläkseen saksankielen taitoaan.
Olihan se
niinkin, mutta mitä varten Mari
se
vanhapiika
heitti työnsä ja lensi- joka
junalle, jäi -meille arvoitukseksi.
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Sotilasjuna on .iännittävä kohde!

Saksalaiset tuppasivat nauramaan Ma-

rille. Onneksi hän ei sitä huomannut, yksinkertainen kun oli. Mari oli imarreltu,
olisi
mutta meitä muita se kismitti
saanut pysyä näkymättömissä.

Saksalaissotilaat

olivat

-

toisenlaisia

kuin omamme, nuo puhumattomat ja likaiset jermut. Saksalaiset nauroivat, mut-

ta heidän silmistään paistoi ikävä ja toivottomuus. Sota oli lopullaan ja häviö
edessä. sen toki sotilaat tajusivat.

Asejunien vartijat eivät lirkutelleet tyttöjen kanssa. Vartioiden kasvot olivat kovat ja armottomat. Miehet seisoivat vartiossa vaunujen molemmissa päissä katse
suoraan eteenpäin. Aseet olivat pelotta-

van niiköi§et.

Pojat olivat poissa.

Silti joku tytöistä yritti puhetta, mutta
luopui pian, kun ei saanut vastakaikua.

Aidin naama oli tuhkanharmaa. Silloin
minä vasta todella tajusin äidin häd?in
tai en oikeastaan koko kamaluutta vielä
silloinkaan, vaan vasta sitten kun olin ädin kehotuksesta kavunnut majaan.

Jos asevaunut sattuivat ylikäytäviin koh-

dalle, piti jopa Marinkin kahlata ratapenkan ojassa nokkosten seassa päästäkseen

Siellä näin poikien saaliin: kiväåiri,

sotilaiden luo.

Pojat olivat leikkineet sissisotaa koko
kesåin. He ryntäsivät joka junalle ja olivat
oppineet aika paljon saksaakin
nämä
kansakoululaiset päihittivät oppikoululai-

patruunoita, ammuksia, aseen osia, so-

set puhumisessa. He olivat mestareita

Kiipesin riihen katolle: saksalaisjuna
seisoi ylikäytävåillä. Oli hiimiirä, vartijoita en erottanut, mutta näin silmissäni vartijoiden aseet ja tiukat ilmeet. Tiesin, että

taista kamaa!

Ymmiirsin heti, mistä sissit olivat saaliinsa saaneet.

viittilöimään ja ottamaan selvää asioista.
Eipä siis ihme, että pojilla oli vakituiseen
suklaata. Joskus he jopa toivat säilykepurkkeja ja muutakin syötävää.
Pojat olivat rakentaneet riihen parvelle
itselleen majan: sissit kun eivät voineet

toinen pojista jututti vartijaa toisen kaivaessa pressun alla aseita.
En kestiinyt ajatella pitempåiiin! Näin
pelon äidin kasvoilla, sellaiseir pelon, jota en luullut olevankaan. Äiti ei ottut tytrmä, hän oli heti osannut laskea yhteen

majailla muun väen seurassa tuvassa. Parempi niin olikin, sillä ruvassa oli muutenkin ahdasta ja kiirpäset tekivät kiusaa.
Poikien maja oli kyhätty laudanpätkistä ja pahvilaatikoista, mutta oikein oven
kanssa. Ovessa oli saranat ja munalukko.

Älti oti yrittänyt tivata, mistä lukko oli
peräisin,. mutta luopui, kun ei saanut vastausta. Aidillä oli toki muutakin tekemistä kuin vahtia poikien askeleita.

Pääsy majaan

oli

ankarasti kielletty.
Mitenpä sinne olisi päässytkään, kun tikkaita ei ollut. Pojat kipusivat sinne paljain varpain pitkin riihen hirsiä.
Majassa he saivat olla rauhassa
vetelivät unia puoleen päivään. Äiti ihmet-

teli, kun pojat eivät

palastaneet junille-

kaan.

tuntemansa tekijät

ja

saanut summaksi

pelon.
Muuan hurja sissinalku

Kunnes sitten eräänä yönä äiti herätti
minut. Huomasin, että hänen aivoissaan

oli syntynyt hirveä epäilys:
Mitä pojat tekevät yöllä, kun unta
- puolille päivin?!
riittää
Hiivimme riiheen. Majan ovi oli auki.
Mitäpä sitä lukitsemaan yöllä.
Äiti msH minun raahata riihen takaa
tikapuut ja kapusi majaan.

Mitään puhumatta istuimme håim?iriillä
pihalla.
Kuuntelimme.
Mitä odotimme, sitä emme uskaltaneet
tunnustaa.

Sitten juna vihelsi. Mitäåin ei tapahtunut. Juna puuskutti ja laski höyryä. Vieläkään ei tapahtunut mitään. Ainakaan
ampumista emme olleet kuulleet.
Oliko poika ennättänyt pois pressun alta? Mitä oikein oli tapahrunut? Kun nyt
pojat olisivat vielä yhden kerran selvinneet ehjin nahoin kotiin! Toista kertaa ei
enää tule, sen takasi äitini. Hiinen sanansa oli laki.
tulisi edes
Kun nyt tulisivat kotiin
- tapahtunut.
toinen kertomaan, mitä oli
Muta jospa pojat olivat olleet jo edellisellä junalla? Jos vaikka iltayöstä oli mennyt
junia peräkkäin? Kuka sen tietiiä...
Aivan huomaamatta pojat sitten ilmestyivät pihalle siikkiä raahaten. Vasta silloin he huomasivat äidin, jåihmettyivät
paikoilleen ja sitten yrittivät livistää karkuun,

Äiti tariaisi ja sai sissipartion komenoli yllätyshyökkäys.

toonsa. Se

Navetassa jaettiin tuomiot. Pojat huusivat, mutta minä en sekaantunut asiaan.
Äiti tiesi mitä teki.

Juttusilla "takuumiesten" kanssa

Vasta sitten, kun äiti uudemman kerran
kapusi majaan, ojensin minä hänelle säkin ja yhdessä kasasimme siihen aseet ja
aseenosat. Siikin raahasimme rantaan ja
siinä aamuyön hiimärässä upotimme sen
suvannon syvimpäiin kohtaan.
Sissit olivat kivunneet majaansa nuolemaan haavojaan. Äiti teki heille voileivät
ja vei mökkiin. Asiasta ei ole puhuttu sen
koommin.
tr
Sissisota oli ohi.
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sopimusten vaihtorahana ja
maailmanvallan silmätikkuna.
Se on voinut säilyä itsenäisenä

vain oman päättäväisyytensä
ansiosta.
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Näin Junnila.
Kiinnostava kirja.
E.
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Keijo K. Kulha: Aseveljien
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HISTORIAA
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Aaro Salmela: Isät katsovat

poikiaan, Gummerus, Jy-

Sotasokeat ry: Muistoja
Suomen sodasta, Sotilas-

muistomerkkejä

våiskytä 1980, 303 sivua.
Kirjoittaja, 1928 syntynyt

tamperelainen lehtimies, on

vuosien

perehtynyt aiheeseensa tun-

l808-1809 sodasta, Helsinki 1980, 150 tekstisivua, kuvia ia karttoja.

taistelukertomusten, muistel-

nollisesti. Sotapäiväkirjojen.

Tuure Junnila: Yiimeinen
imperiurni, Venäjän vallan
laajenemisen historia, Kustannuspiste Oy, Tarnpere
1980, 24O sivua, karttoja,

Tunnettu nuoremman polven
sotahistorioitsijamme Sampo
Ahto on pannut kokoon kirjan, joka palauttaa Suomen

valokuvia.
Merkittävä teos ilmestyy kus-

sodan tapahtumat mieleen
kansantajuisen mukavasti,

Vapaus-sarjassa.

mutta siitä huolimatta asialli-

Tunnettu veteraanipoliitikko
ja poliittisen historian tutkija
esittää siinä käsityksiään ja

- virittiluista, jotka ensi kerran

sesti ja tarkoin totuutta vastaavasti. Historian tapahtumien
ohessa esitellään sotamuistomerkkejä ja niiden historiaa.
Tapansa mukaan Ahto ottaa

vät toivon kipinän talvisodan
joulukuun synkän toivotto-

tantajan

kannanottojaan, jotka huomattavasti poikkeavat sodan

jdlkeen muodissa olleesta historiankirjoituksesta.
Junnila näkee Venäjän poliittisessa historiassa dynaamisen laajenemisen linjan, joka
jatkuu l5oo-luvulta nykypäiviin. Sen tiirkeimpiä edustajia
ovat olleet Iivana Julma, Pie-

tari I Suuri, Katariina II ja
Stalin. Valloitukset on läpi
vuosisatojen verhottu hyvriltä

kuulostavilla aatteilla: Venäjän kristillisellä kutsumusteh-

tävdllä, slaavilaisten veljeskansojen suojelulla, kulttuurin

jakamisella barbaarikansoille
ja viimeksi marxismi-leninismin levittiimisellä, usein ns.
"kansallisten vapautusliikkeiden" avulla. Toiminnan päämärirä on kuitenkin ollut halki
vuosisatojen sama: Venäjän
maailmanvallan Iaajentaminen ja lujittaminen. Myös menetelmä vallattujen alueiden
sulattamiseksi emämaahan on

pysynyt sarnana: irrottautumisyritykset kukistetaan kovakouraisesti, minkä jdlkeen
alue vendläistetään väestön-

nasevasti kantaa tapahtumiin
esimerkiksi näin: "Komen-tajaa (eversti A. F. Palmfeltia)
pidettiin henkilönä, joka 'luopuu leikistä kun tosi on kysymyksessä'.
Palmfelt
edusti tiettyä upseerityyppiä,
joka on löydettävissä kaikkina
aikoina kaikista armeijoista.
Hänellä oli komea ulkomuoto,
hän osasi esittää vakuuttavalla

kuttava dokumentti, joka kertoo talvisodan Jalkaväkiryk-

mentti l6:n raskaista taisteluista Tolvajärveltä Agläjärvelle ja Aittojoelle
taiste-

massa tilanteessa.

JR I6 oli

kokoonpantu
Tampereen seudun reserviläisistä. Pispalan kommunisteista, entisistä punakaartilaisista,

koulupojista, maaseudun suojeluskuntalaisista ja kaupungin virkamiehistä komentajanaan rämäpäisyydestään tunnettu eversti Aaro Pajari, joka
muutamaa vuotta aikaisemmin oli pudottanut punaiset li-

tavalla kuluneita itsestäänsel-

put punaisen Tampereen lippusaloista. Hän johtaa rykmenttiään lujin ottein, itseään

vyyksiä omina ajatuksinaan,

ja alaisiaan säästämättä. Tais-

hänellä

telun kestäessä jokaiselle miehelle selviää, mistä oikeastaan
on kysymys, ja hämäläisrykmentti Iyö rintamahyökkäyk-

ja

oli

vaikuttava käytös

ennen kaikkea hänellä oli
vaikutusvaltaisia tuttavia. Tdllaiset soturit ovat rauhan aikana menestyksellisiä, mutta sodan hetkellä heidän panoksensa voi olla kohtalokas."
Eräänä Suomen sodan tappion syynä Ahto näkee yleisen
pessimismin: "Kun luottamus
omaan asiaan puuttui. niin se
puuttui, ja sen mukana lepäsi
kaikki toiminta hataralla perustalla. Onneksi emme olleet

saman "realistisen" mielialan
vallassa syksyllä 1939. Olihan

tilanne silloin

olennaisesti

siirtojen avulla. Jotta jzirjestelmä voisi toimia, on hallitusmuodon oltava autoritaarinen.

synkempi kuin vuonna 1808."
Pätevä ja hauska kirja historianharrastajan käteen.

Suomi on jatkuvasti ollut

E.
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mien ja haastattelujen pohjalta

on syntynyt voimakas ja vai-

sellä moninkertaisen vihollisen torjuen siten Kannaksen
joukkojen selustaan ja maan
sydämeen suuntautuvan vaarallisen iskun. Samalla Tampereen seudun miehet antavat
muille rintamille loistavan esimerkin miehuullisesta torjuntataistelusta.

Salmelan kerronta on jännittävää ja mukaansa tempaavaa. Vastoinkäymisiäkään ei

ja aseveliliikkeen historiaa 1940-1945, WSOY,
gen

Porvoo 1980, 277 suurikokoista sivua, runsaasti valo-

kuvia.
Filosofian tohtori Kulha on
tehnyt tärkeän tutkimustyön
pelastaessaan jälkipolville
aseveliliikkeen historian. Kirjoittaja näkee yksimielisyyden
juuret jo sotia edeltävällä ajalla, joskin vasta talvisota avasi
kaikkien silmät näkemään, että hädän hetkellä oli kyettävä
yhteistyöhön yli luokkaristiriitojen. Mahtava aseveliliike
syntyi spontaanisti heti talvisodan jdlkeen vaalimaan herännyttä kansallista ryhtiä sekä tukemaan vaikeuksissa eläviä aseveljiä ja heidän perheitään suursodan vielä jatkues-

sa. Jatkosodan aikana liike
laajeni monipuoliseksi avustusjärjestöksi laajoine liiketoi-

mineen ja alaorganisaatioineen. Rauhan tultua sen piti
jatkaa hädässä olevien aseveliperheiden tukemista ja yh-

teydenpitoa sotaveteraanien
välillä.
Toisin kuitenkin kävi. Äiirivasemmisto ja silloinen Suo-

mi-Neuvostoliitto

-seura,

joiden piirustuksiin kansallinen sopu ja yhteistyö eivät tietenkään sopineet, saivat Neu-

vostoliiton lehdistöön toimittamiensa artikkelien ja valvontakomission avulla Suomen Aseveljien Liiton lakkau-

tetuksi tammikuussa
Sen henki

jäi

1915.

kuitenkin elämään ja kesti läpi vaaran vuosien aina nykyisiin veteraanijiirjestöihin saakka.
Arvokas teos liittyy ulkoa-

sultaan WSOY:n sarjoihin
Talvisodan historia
Suomi taisteli l-6.

l-4

ja
J.

unohdeta. Henkilöt ovat uskottavia ja luontevia. Näin se

varmaan kävi Tolvajärven
suunnalla

tartuttiin"

-

"kun

toimeen
E.

!

imo Nyman, Ientomesta-

ri, osoite Erkontie I I, 16300
Orimattila, puhelin 91872OU, haluaisi tietoja kahPaavo Katala, veteraanisoturi

-

destakin sotatapahtumasta.
Kuka oli se luutnantti (mahdollisesti rannikkotykistössä
palvellut Frählen?), joka

2.4.44 kello 15.20-16.2O

Seivästöllä näki suomalaisen
Mersun alasampumisen? Häntä tarvittaisiin todistajaksi.
Keitä olivat ne henkilöt,

jotka

Haapasaaressa vuonna

1944 näkivät venäläisen hävit-

Er,oniu-r"atterin

täjäkoneen pakkolaskun mahalleen mereen saaren lähettyvillä? Tapahtumasta tarvittai-

ooppe-

siin lisätietoja.

ravierailu Helsingissä oli hieno musiikkitapahtuma! Suo-

malainen yleisökin Iämpeni

o

normaalista kankeudesta täysin poikkeavalla tavalla ja

(P unalippuJehti

suosionosoitukset olivat etelä-

maisen vilkkaita. Korkeatasoisen musiikin arvostuksen
lisäksi niissä kaikui tervehdys

tyisistä veteraaneista mainiten

heimoveljille, jotka lahden
tuolla puolen työskentelevät

mm. JR 126:n kapteeni Paavo
Katajan pataljoonineen kesdl-

oman kulttuurinsa vaalimisek-

$

si. Kontakteja vain pitäisi olla
enemmän.

o

ä

äinö Virta kertoi

kesä-

&

räjäytyksestä

20.6.1944. Rouva Vieno Virta on liihettänyt toimitukselle
miehensä valokuvan, jonka

men-Suojärven taisteluissa
tuhonneen saksalaisen JR

v

Hyvinhän se Katajan pataljoona tappeli meidän vastassa
olleidenkin mielestä, mutta ei
se sentään rykmenttejä tuhonnut
eversti Ritzmannin JR
307-oli taistelujen päättyessä
koossa

ja hyvissä

voimissa

Suojärvellä elokuun loppupäi

julkaisemme näin jiilkikäteen.
Tämä mies siis pani sillan

poikki.

lä l94l Korpiselän-Ristisal307:n.

kuun numeross:urune Viipurin

Linnansillan

kertoo

Neuvostoliiton suomalaissyn-

vinä eivätkä sen tappiotkaan
olleet kovin suuret.
Raija Feodorovna rintarnalla

o
,ll
t\'Yama

Punalipun numero
kertoo toisestakin veteraanista, Repolan keskikoulun opet-

tajasta Raija Feodorovnasta,
joka taisteli rintamalla tulkkina ja kaiutinpropagandan hoitajana. Ansioistaan hän sai
Urheudesta -mitalin. Mahtoikohan joku sotavanki tavata

tämän reippaan karjalaistytön?
Raija on virkeä veteraani

o
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