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Valli*eeko
hnttnmu,slttirsi
Puolustusvoimain ympärillä on käyty tavanomaisesta käytännöstä poikkeavaa keskustelua. On
puhuttu luottamuskriisistä, kenraali on lyönyt
rukkaset pöytään, kohistaan muistakin ennenaikaisista eroista.
Päättäjiä on syytetty
maavoimien syrjimisestä. Suuri yleisökin alkaa
jo olla selvillä siitä, että
valtaosa perushankintamärirärahoista on jopa
viideksi vuodeksi eteenpäin sidottu ilmavoimien
hankintoihin, jotka ovat
tarpeen rauhan ajan valvontatehtäviä varten,
mutta eivät ainakaan rahamäärien suhteessa kohota puolustuksen kokonaisvalmiutta. Maavoimien kehitys on pahasti
hidastunut ja kentän henkilöstö tuntee itsensä turhautuneeksi.

Mitä sitten pitaisi
dä?

teh-

Kovin monia mahdollisuuksia ei liene. Sopimuksia voidaan tuskin
purkaa tai muuttaa. Kyseessä onkin suuren luokan ratkaisu, joka on sel-

västi tiedostettava. Sen
siirtäminen vuodesta toiseen muotopuhtaiden ja
pyöreiden lausuntojen
savuverhon suojassa ei
ole kansakunnan edun
mukaista. Poliitikkojen
on tehtävä ratkaisuja.
Pääesikunnan ja joukkojen vdlillä vallitsee
aina tietynlaista jännitystä. Se on kuitenkin viime
aikoina saanut outoja ilmenemismuotoja. Kentällä väitetään, että oloissarnme huomattavan suuri Pääesikunta työllistää
paljolti itse itsensä eikä
kykene auttamaan joukkoja. Eräät kenttäkomentajat ovat sitä mieltä, että
korkeilla johtopaikoilla
on miehiä, jotka ovat Perehtyneet pikkunäppä-

rään poliittiseen peliin
paremmin kuin joukkojen kehittiimiseen ja ohjaamiseen. Köyhyydessä
kamppaileva kentän väki
tuntee jääneensä yksin.
Jos näin on, on kehitys
todella kulkemassa vaaralliseen suuntaan. Suurissa maissa on ehkä varaa erilaisiin kuppikuntiin ja ja suosikkijiirjestelmiin, pienessä armeijassamme ei. Sen toiminnan on perustuttava ehdottomaan solidarisuuteen ja keskinäiseen luottamukseen kaikissa olosuhteissa niin sodan kuin
rauhankin aikana. Johto-

paikoille on nostettava
sodankäynnin parhaat

ammattimiehet, ei itseriittoisia "yleisjohtajia".
Poliitikkojen on tunnetta-

va vastuunsa ja taattava
koneistolle riittävät toi-

mintaedellytykset. tr
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Everstiluutnantti Usko Sakari Haahti kertoo. Sotien jälkeen hän toimi vakuutusiohtajana

Jatkosodan jiilkeisinä sekavina vuosi-

na jiirkyttivät maata monet tunteita
kuohuttavat tapahtumasarjat: "sotaqryIlisten" tuomitseminen, Iukuisat
sotarikollisoikeudenkäynnit, kaappausuhka, monet lakkorettelöt,

Eräs laajimmista prosesreista oli

asekätkennän ja siihen liittyvien I<ysymysten tutkinta ja tuomitsemirren.
Mistä oli oikeastaan kysymys?
Suunnittelivatko korkeat up rit ka-

pinaa maan laillista hallitusta

rl

noo. että ryhmityttäessä puolustukseen on samalla laadittava vetäytymis- ja sissitoimintasuunnitelmat.
Kaikkien maiden yleisesi-

vas-

seksi osoittautuvia toimenpiteitä eri vaihtoehtoineen. Sotilasjohto ei koskaan saa joutua
tilanteeseen, jota varten ei ole

olemassa edes pääpiirteistä

suunnitelmaa. Esikuntatyöskentely tiihtää vuosien pää-

kuntien koulutus tiihtää siihen, että Päiimajassa eletäiin

hän.

samanaikaisesti

kesän 1944 heinä- ja elokuussa huolestuneita: Puna-armeijan hyökkäykset oli alueellamme torjuttu, mutta sota jat-

kolmessa

ajassa: johdetaan käynnissä

olevia sotatoimia, valmistellaan mm. materiaalivarauksin
seuraavia operaatioita ja suun-

nitellaan kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti tarpeelli-
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MTKENTA.

taan? Pyrkivätkö he politiikan muuttamiseen asein? Oliko kyse rikollisesta ulkopoliittisesta vehkeilystä?
PUNA-ARMEIJAN sodanaikainen taisteluohjesääntö sa-

ASE.

Suomen Päiimajassa oltiin

LIITTO
Elokuun 20. päivänä kaappasi Romanian kuningas Mi-

hittäj:in hallinto, josta Jugoslavia tosin myöhemmin va-

kael maassaan vallan natsi-

pautui.

listi sodan Saksalle.

voitu tä1,sin luottaa puolustuk-

mieliseltä hallirukselta ja juNeuvostoliiton kanssa tehdyssä aseleposopimuksessa sovittiin de-

markaatiolinjasta, jonka yli
Puna-armeija ei etene.
Sopimus ei kuitenkaan pitä-

nyt, vaan Puna-armeija marssi
yli demarkaatiolinjan miehit-

kui Saksalle ja sen liittolaisille
yhä vaarallisemmissa mer-

täen maan. Muutaman päivän
sisiillä Bulgaria, Jugoslavia ja
Unkari kokivat saman kohta-

keissä.

lon ja niihin pystytettiin mie-

Suomen Päämajassakaan ei

sen pitävyyteen. Sotatoimet
saattaisivat siirtyä pitkälle si-

siimaahan. Epävarmaa oli
myös, millaiseen sopimuk-

seen sota päättyisi ja mitä tapahtuisi sopimuksen solmiasen mukaimisen jälkeen
sesti tai siitä huolimatta.
Pätevien ja kaksi tai kolme
sotaa nähneiden Päämajan up-

seerien velvollisuus

oli

val-

Seppo Airaksinen, majuri
Veikko Nuotio ja lääkintäeversli Pekka Somer. myöhemmin myös everstiluutnantti Zachris Duncker, majuri
Iussi Mariskt ja majuri Pentti

lisuuden varalle. Ei saanut
syntyä tilannetta, että vaikeuksissa oleva poliittinen

nimekästä ja pätevää upseeria,

lynyl nyl enempää kuin

Puolustusvoimain
komentajanakin toiminut YrTo
Keirutnett sekä puolustusmi-

nisteri Arvo Pentti.
Kunnissa asiaa hoitamaan

valittiin paikallisen

väestön

luottamusta nauttivia henki-

en-

nenkään.

tuhoa.
Suursota jatkui. Vastuullis-

sin voimin mahdollisimman
monella paikkakunnalla sa-

ten upseerien velvollisuus oli
varautua sen kaikkiin mahdol-

maan aikaan. Tätä varten olisi
materiaalia oltava pätevien
miesten käytettävissä yli koko
maan.

Kansojen

hemmin

vastaan. Politiikkaa ei sotilaallisiin suunnitelmiin sisälMiehitetyssä maassa ei voitaisi evakuoida väestöä. Vastarinnan tulisi alkaa paikalli-

kohtaloita aikanaan rauhan-

tulikin mädrätyksi yhteensä 34
joista 8 oli Mannerheim-ristin
ritareita, joukossa mm. myö-

telua varten ylimääräinen upseeri, ns. toinen yleisesikun-

johto ei voisi saada Puolustusvoimilta minkäänlaista tukea.
Se merkitsisi valtion lopullista

lisiin käänteisiin.

"rintamajoukoissa palvellessaan pystyväksi johtajaksi
osoittautunut henkilö, jolla oli
alaisten luottamus". Tehtäviin

omaa erikoisalaansa
25s112,
viestiviilineitä, pioneerimateriaalia, lääkintävdlineitä jne.

taupseeri aikaisemman ensim-

mistautua pahimman mahdol-

la

Vornanen. Kukin hoiteli

Kuhunkin suojeluskuntapiiriin, nykyiseen sotilaspiiriin
mäiirättiin toiminnan valmis-

Eversti Valo Konstantin Nihtilä.
kyvykäs yleisesikuntaupseeri
ia Päämaian Operatiivisen
osaston päällikkö

mäisen lisäksi. Tiimän piti ol-

teossa ratkottaessa katsottai-

siin, mitä kukin kansa oli tehnyt vapautensa hyviiksi. Heikkojen osa on orjuus.

,,SALALIITTO"
SYNTYY
Päiimajan operatiivisella osastolla ryhdyttiin varsin pienes-

sä piirissä toimistopäällikön
everstiluutnantti Usko Sakari
Haahden johdolla jo ennen
vdlirauhaa harkitsemaan toimenpiteitä siltä varalta. että
maa mahdollisten tulevien sopimusten vastaisesti miehitet-

täisiin. Vastarinta ei

saanut

loppua siihen, vaan sen tuli
voida tarpeen vaatiessa jatkua
vaikkapa vastarintaliikkeenä
ja sissitoimintana kuten muis-

sakin miehitetyissä

ORGAI\"ISAATIO
LUODAAN
Syyskuussa

astui

voimaan

aselepo.

Se ei sanottavammin tilannetta selventänyt. päinvastoin
eräät ilmiör näyftivär kiirehti-

vän toimenpiteitä suursodan
Euroopassa jatkuessa dramaattisin kääntein.
Päämajan Operatiivisella
Osastolla siirryttiin ensimmäisestä vaiheesta toiseen, suunnittelusta valmisteluihin.
Toimintaa johtamaan muodostettiin Päämajaan pieni
johtoelin, jonka tuli valmistella ja johtaa aseiden ja materiaalin kätkentä mahdollista

myöhempää tarvetta varten.

maissa.

Keskeisiä henkilöitä olivat

Ratkaisun toiminnan luontees-

everstiluutnantti Haahden li-

ta ja siihen ryhtymisestä tekisi

säksi eversti Vakt Nihtilii.

tietenkin maan laillinen halli-

majuri Arto Virkkunel, majuri Reino Arimo. everstiluutnantli Tt rste t r H i i s ke n t. majuri Jaakko Vuori,majuri Paavt
Kairirren, majuri Reino Luk-

tus.

Missään vaiheessa ei ollut
puhetta vallan kaappaamisesta
tai spekuloinnista läntisten

voittajavaltojen tuen avulla

toiminnasta Neuvostoliittoa

kari, maluri Ristr» Kare. mirjuri Antero Hawtla, majuri

Kenraaliluutnantti Aksel Fredrik Airo oli molemmissa sodissa Marskin

oikea käsi

Iöitä, jotka nimesivät itselleen
apulaisia. Koko toiminnan piti

pysyä ehdottoman salassa,
mikä tietenkin oli välttämä-

\.#ä-;

\

;'

töntä mahdollisen tulevan toiminnan varmistamiseksi.

KATKENTA
ALKAA
Johdettu toiminta

äk

Reino Arimo kenraalina

ei

alkanut
aikaisin:
useilla paikkakunnilla oli syksyllä 1944 jo alkanut syntyä
suurempia ja pienempiä yksityisiä "kätköjä" pahimman

hetkeäkään

liian

varalle. Näistä tunnetuin oli
293
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ehkä myöhemmin paljastunut

Helsingin Old Boys -veteraanisuojeluskunnan ikioma yksityiskärkö.

"Maakunnan miehet" olivat huolissaan ja kertoivat, että olisivat pian yleisesti ryhtyneet toimintaan ilman käskyä-

kin. Muuan heistä kirjoittaa
näin:

"

12rrtl6 saattaa

olla vain

Valvontakomission läsnäolo oli leimaa-antavaa sodanjälkeiselle Suomelle; tässä Paasikiven:seurassa
kenraalieversti 2danov (oik.) ja kenraali Savonenkov

näennäinentila.---Ei

tiedä mitä on edessä. Meidät
voidaan panna hiljaiseksi lopullisesti. Jos meillä olisi tyhjät kädet, se kävisi helposti.

Mutta me emme ole vielä
avuttomia. Me emme ole toisten armoilla. Tietenkin minä
toivon, ettei meidän tarvitsisi
koskaan näitä (aseita) käyt-

I

raskaan kaluston kuljetus sata-

miin olisi kestänyt viikkoja.

Kotiuttamisen yhteydessä

EI KAI
MINUA
NWVOI

ei siis kaikkia aseita, våilineitä

ja tarvikkeita

liihetettykään

kauas suuriin keskusvarikoihin, vaan jätettiin sinne missä
miehetkin olivat. Näin kätket-

HE

rA Epotr-

tiin kunkin piirin

TM

alueelle

taa.

suunnilleen yhden kevyesti

Tarvittavat aseet, ampumatarvikkeet ja muu materiaali
oli kotiuttamisen yhteydessä

aseistetun pataljoonan eli noin
tuhannen miehen aseet ja våili-

neet. Niillä tuli voida turvata

suhteellisen helppo irrottaa
joukoilta koottavista våilineis-

mahdollinen liikekannallepa-

tä. Pääosa materiaalista toimi-

pahimmassa tapauksessa teh-

tettiin tietenkin varikkoihin,

dä mahdolliseksi

jotka valvontakomission mää-

käynnin aloittaminen.
Kannattaa mainita, että tiilläkin hetkellä on likimain kai-

no

räyksestä muutettiin suuriksi

keskusvarikoiksi käsittåimään

yleensä vain jotakin tiettyä

tarvikelajia. Näin saattoivat
Rovaniemellä perustettavan
joukon tykit olla Turussa ja
ampumatarvikkeet Uudessakylässä, mikä tietenkin teki

6O Valpon miestä vaatetetaan asemaansa vastaavasti

kertoi ttinään, että Englannista on tuonnotmetriä hienoa miesten pukukangasta, jonka
kansanhuoltoministeiö sittemmin on kokonaan luovuttanut
»Erös aamulehti
2OO

tain tilattu

Valtiollisen poliisin käyttöön valmistettavaksi kangasmödrös'

liikekannallepanon kovin vaikeaksi ja araksi, koska perustettava joukko joutui aseettomana odottamaan vdlineitään
kenties toiselta puolelta Suomea. Hyviin kuvan jiirjestelystä tarjoaa esimerkiksi aina etu-

tö puvut 5O Valpon miehelle. Uutisessa mainittiin delleen

linjassa

nenPertitön'»

ja

rintamavastuussa

olevien laivaston ja rannikko-

tilauksen annetun Helsingin lluden Pukutehtaan suoritetta'

vaksi, ja ettri kaikki muut tilaustyöt tuli siksi aikaa keskeyttöö.
Ed.ellisen johdosta köäntyi llta-sanomat tändön po. pukutehtaan johtajan puoleen, joka mainitsi, ettei kysymys ole eng-

lantilaisesta vaan suomalaisesta kankaasta, ia ettö puvut
valmistetaan kaikkiaan 6O Valpon miehelle. Kankaan laatu on
hyvtiä ja on v(iriltdän mustaa ja tummanruskeaa. Hinta on
96oO mk kappaleelta. Mitci tulee muun tilaustyön keskeyttämiseen edellämainitun pukumätirdn valmistusajaksi, on uuti'
(sKn:o

tykistön materiaalin sijoittaminen Parolankankaalle, josta
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Valpon kuulusteliioita yritettiin sivistää oikein tosimielessä

r.

rg4u)

sabotointia vastaan sekä
sissisodan-

kissa maissa käytössä szunantapainen jdrjestelmä, jolla nopeasti aseistettavin paikallisin
voimin suojataan liikekannallepano sen alkuvaiheessa.
Kätkentä siis lähti käyntiin.
Kuormia kulki öiseen aikaan
maaseudun luottomiesten pihoihin, kuoppia kaivettiin talkoovoimin ja materiaalia hävisi maan alle. Kätköpaikat
oli usein keksitty varsin nokkelasti: varastoja syntyi muta-

kuoppiin, suolampiin, rakennusten lattioiden alle, talojen
perustuksiin, hautausmaihin,
peltoihin ja syrjäisiin niisla-

Asekätl«entäsal
toihin. Kun asia aikanaan pal-

jastui, purettiin kaikkiaan
l36l kätköä, joista tavaraa
kertyi yhteensä mm I I kevyttä kranaatinheitintä. 146 konekivääriä, 521 pikakivääriä,

reserviläisten uusia asuinpaikkoja. Vasta tdmän perussuun-

nitelman vahvistamisen jälkeen voitiin ajatella sotilaspii-

reihin saatavan

raali A. Airo. .ioka tlissii asiassa oli piieivastaaja. on nronessir

21215 kivääriä, 2979 kone-

Eri maissa reserviläisten

yhteydcssii Iausunut, että ellei

panssarinkau-

kantakortit säilytelään eri tavsin
ne voivat olla vaikka-

pa aakkosjärjestyksessä
tai
ryhmitettynä ikäluokittain.

liikekannallepanotöitä olisi
tuolloin tehty. olisi koko Puolustuslaitoksen johtoa voitu
syyttää lakisääteisten virka-

Suomessa on kukin reserviläinen valmiiksi sijoitettu mah-

tehtävien hoitamatt:r jiittiimisestä.

pistoolia, 44

hua, 480

panssarinyrkkiä,

16571 käsikranaattia, 6814
miinaa ja 23063 kiloa räjähdysainetta. Aseita varten oli
tietenkin varattu ensi käden

iitto.

.

.

set halunneet ymmiirtää asran
Iuonnetta, vaan upseereju syytettiin "salaisesta valmistautumisesta revanssisotaan". Ken-

jonkinlaista

järjestystä.

al

tarve ampumatarvikkeita.

Raskaita aseita enempää
kuin ajoneuvojakaan ei kätköissä ollut. Materiaali oli tarkoitettu paikalliseen taisteluun

kcntäiin. Näin syntyi liittymä-

kohtia asckätkentäorganisaatioon. Joissakin tapauksissa

kevein asein.

qffi*trär:

LIIKE.

rrryiis sumut henkiliit toimivat
nrolemmissa, joten oikeudenk:iynneissri asiat oli helppo sekottaa yhteiseksi "kaappaushankkeeksi ".

KANNALLE.
PANOA OLI
PAKKO

TUKILINJA

SULTI\NITELLA

Piiinvastoin kuin tiedustelulin-

Puolustusvoimilla on aina ja
kaikissa maissa rauhan aikana
kaksi päätehtävää: koulutus ja
liikekannallepanon mahdoll israminen. Miräpä tehtäisiin sotaväellä, jota ei voida mobilisoida eli kutsua palvelukseen
vaaran uhatessa'l

Koko sotaväen toiminta on
eräiltä osiltaan liikekannalle-

ja oli ns. tukilinja jo alun

tarkoitus oli turvata
rnichitetyssä maassir käytävän
sL'ssa: sen

sissisodan talous siinii tapaukscssir clti.i vulliovall:r ei voisi

rä

olla nrillään tavalla avuksi.
-Iukilinjan johdossa olivat

t

I

diplomi-insiniitiri O.s.si Kivelii
ja Aseveliliiton sihteerinä toi-

panon valmistelua

esimerkiksi alokkaiden määrääminen
palvelukseen eri aselajeihin

minut Veikktt Retttc.s. Organisaatioon oli tarkoitus kytkeä

mahdollisimman

perustuu tietenkin laadittuun
reservistä perustettavien jouk-

kojen

kokonaissuunnitelmaan, joka mädrittää mm.

misen eri sotilaspiirien alueille. "Liikekannallepanon valmistelu" jatkuu, kun alokkaat
joukoissa siirretään erikois-

koulutukseen täydentämään
tarkalleen määrätyissä suhteissa perustettavia sodan ajan

joukkoja. Ellei suunnitelmiin
perustuva tarve olisi tiedossa,
ei koko touhussa olisi mitään

Tästä oli kysymys. Asekätkentäjutun tutkimusten aikana oli iossakin
aina marssimassa mielenosoituskulkue

mieltä.
Rauhanteossa

oli menetetty

kymmenesosa maan alueesta
väestön siirtyessä jäljelle jää-

evakuoinlia miehitystapauk-

TIEDUSTELU.

LINJA

sessa.

neet automaattisesti liitetään

Myöhenrnrissii oikeudcnkäyn-

korvaamaan vanhentunulta trri
jostukin muusla syyslä poistuvaa miesainesta. Järjestely on
siis aina ajan tasalla ja esimerkiksi sodan päättyessä kotiutuva yksikkö jää aina auto-

neissä sekotettiin asekätkentään myiis ns. tiedustelulinja,

xrinv

maattisesti tähän valmiuteen.
Tähän tapaan oli asiat hoidettu syksyllä 1944 kotiuttamiseen liittyen. Kyse oli luonnollisesta Puolustusvoimain

osa

pivcrkoston luominen hoitamaan mahdollista perheiden

doll isesti perustett:lvaan reservin yksikköön. joihin myös
vakinaisesta väestä vapautu-

jolla ei alun perin ollut

KÄY

Trillä välin oli yleinen tilanne

sen

n)aussir kuitenkin kehittynyt

sodan

odotettua parempaan suuntaan: saksalaiset oli pääpiirtein häädetty maasta eikä pe-

kanssa nritiiiin lekemislli.

Tiedustelua hoiteli

suuri

maln talouselämää. Lieveilmiiinei tukilinjaan liittyi etap-

aselajien keskinäiset suhteet ja

erilaisten joukkojen jakautu-

pe-

rin rnukana asekätkentäajatuk-

ajan Päiinrajrssa ntnl. cversti
Reitut Holluntna, joka sodan
päälyltyä orgunisoi maun sisäisen tiedusteluverkon. Sen
tuli tarkkailla tapuhttrmiit ja

lättyä miehitystii tullut. vaan
valvontakomission kanssa tul-

tiin kohtuullisesti toimeen.
Myiiskin sisäinen järjestys

perustamistehtävät

Myöhemmin, kun tätäkin

Tiedustclupuolellakin oli

maassa säilyi tyydyttävästi.
Maa näytti selvinneen pahimmasta ilman että oli tarvinnut turvautua äärimmäisen

tietenkin mädritettävä kokonaan uudelleen vastaamaan

asiaa koskevat oikeudenkäyn-

kuitenkin innoslustlr ntyös

hädän varalta valmisteltuihin

nit alkoivat. eiväl virlnomai-

varsinaiseen materiaalin kiit-

toinrenpiteisiin. Taas voitiin

neelle alueelle. Kun samalla
oli lopetettu useita sotilaspii-

rejd, oli

tehtäväkenttään kuuluvasta
toimenpidesarjasta.

mielialoj:r maassa erityisesti
mahdollisten levottomuuksien
ennalta ehkäisemiseksi.

29s

Asekätkentäsalaliitto.

.

.

mahdollistamiseksi kaikissa
olosuhteissa.

Siläkin enemmän innostui-

Ensimmäisellö sauna-

vat asiaan vallan kahvassa
olevat äärivasemmistolaiset

matkalla Marski käveli

keulamiehenään kommunistinen sisdminisleri Yrjö Leitrc:
nyt oli vihdoinkin saatu käsiin
ase, jolla koko kansan kun-

katsoa tulevaisuuteen varovaisen optimistisin ilmein.
Ryhdyttiin harkitsemaan
kätkettyjen aseiden palautta-

mista varikkoihin ja koko organisaation purkamista. Toi-

menpidettä kiirehti muutamien huonosti suunniteltujen

I

arvaarnattomia mahdoll isuuksia

!

lusteluun sekä pian sen jäl-

keen pidätettiin. Päämajasta
pidätettiin samoin likipitäen

odoteltiin kevättä.

suurerrunal hcrral sekä tielen-

kuitenkin paha käry.
Oulussa

oli

2.ye-upseerina

toiminut majuri Aito Keravuori. Osa kätketyistä elintarvikkeista oli jossakin vaiheessa joutunut varkaiden käsiin,

kaikki osastopäälliköt ja sitä

kin kaikki tavalla tai toisella
asiaan sekaantuneet. Kesäkuussa 1945 pidätettiin myös
kenraaliluutnantti A. F. Airo.
josta Valpo yritti tehdä koko

"rikollisliigan"

"kummisc-

dän".

kaantui juttuun. Muuan autonkuljettajana toiminut apumies

oli tällä välin tehnyt ehdotuksen, että kätköt
purettaisiin sen johdolla ja

ryhtyi samoihin aikoihin kiris-

valvonnassa sotilaspiirien toi-

tämään Keravuorta vaatien
tältä erittäin huomattavaa ra-

menpitein. Sisäministeri ci
kuitenkaan halunnut kuulla

hasummaa
muussa tapauksessa hän ilmoittaisi
kätköstä

asiasta puhuttavankaan: voimansa tunnossa elävä kommunistinen puolue ja sen käsikassara Valpohan olisivat menettäneet tilaisuuden hankkia

mistä syystä rikospoliisi

se-

Valvontakomissiolle.

Kiristäjän vaatimuksiin ei
tietenkään voitu suostua ja
hän lähetti kantelunsa hotelli
Torniin. Keravuori sai kätken-

nän johtoelimeltä

käskyn

poistua maasta ja siirtyi Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin.

VALVONTAKOMISSIO EI
I(IINNOSTU
Valvontakomissiossa oltiin

ensin tavattoman kiinnostuneita ja Tornista matkusti upseereita Ouluun lutkimaan
asiaa. Kun piiristä löytyivät
toimintaa koskevat käskyt, to-

dettiin se tavanomaiseksi sotilaskäskyasiaksi ja venäläisten
mielenkiinto loppui siihen. He
ymmärsivät asian varsin hyvin, koska heillä oli käytössä
jotakuinkin vastaavia menettelytapoja kuuluisan ja menes-

tyksellisen
296

partisaanisodan

Persoonallisuuksia

Kommunistien hallinnassa
ollut Valtiollinen Poliisi pantiin siis toimintaan ja kaikki
2.ye-upseerit kutsuttiin kuu-

tai yksityisten kätköjen paljastuminen. Talvi oli kuitenkin
epäedullinen purkamisaika ja

Toukokuussa 1945 kävi

I

nioittama sotilasjohto voitaisiin leimata rikolliseksi ja saada vankilaanl Se voisi tarjota

Päämaja

mainetta "vaarallisen

vasta-

VASTUUNTUNTOINEN
SAUNAMAJURI
Suomen Marsalkka asui
eröänö jatkosodan kesänö Alfthanin huvilalla lähellä Mikkeliä. Huvilan
sauna oli jörven rannalla
jyrkiisti veteen putoavan
harjun reunalla.

tapansa mukaan uimaan
reippaasti sivulleen vilkuilematta ja vettä koettelematta. Saunanlömmittäjänä toimiva soturi
ehti kuitenkin varoittaa
äkkisyvästä.
Marsalkka ei ilmeisesti kuullut varoitusta, koska astui jyrkönteeltö suoraan syviiän veteen ja
hupsahti pinnan alle.
Enkös ,ninä saatana sitö sulle sanonu!

kiihtyi saunamajuri ja
juoksi rantaan.
Apua ei kuitenkaan
tarvittu ja Marski ui pintaan tultuaan rauhallisesti tavanomaisen lenkkinsä.
Rafael Bäckman. Helsinki

Pure
huoletta

vallankumouksellisen fasistisen salaliiton " I ikvidointityössä.

Pian kävi ilmi, että Valpo.
valittrr

jonka "tutkijat" oli

pääasiassa poliittisten ansioiden perusteella, ei kyenny't
asiaa selvittdmään
kuulus- joutui
telijan taidon pettäessä

rikoksesta epäilty joskus tuskastuneena itse kirjoittamaan
koko pöytäkirjan. jotta asiassrr
olisi päästy edes joten kuten
eteenpäin.

Juttuun alkoi tulla jonkinlaista selkeyttä. kun asiul
määrättiin Valpon asemasta
tutkimaan tätä varten perustettu Sisäasiainministeriön Tut-

kintaelin. jonka virkailijat valittiin enemmän ammattitaidon kuin poliittisen innostuksen perusteella.

JATKUU SEUR. NO:SSA

Nyt on jo tutun DENTOFIXin rinna.lle tullut
DENTOFIX forte.
DENTOFIX pitää tekohampaat paikallaan

vaikeissakin
vaikeissakin tilanteissa. Se poistaa kaiken ärsytyksen
ja estää myös panannaJulsen
nengrtyKSe joka usein
pahanhajuisen hengityksen,
's

johtuu juuri tekohampaista.
Kokeile kumpi sopii juuri sinulle DENTOFIX vai DENTOFIX forte?

Apteekeista ja
kemikalioista

Maahantuoja:

N{eda-Bang Oy

ERIK EKHOLM

Salalsd
asl aklrlat
keilouat
I

I

ENGLANTILAINEN kirjailija George Orwell kertoo karmeassa teoksessaan "Vuonna

1984" diktatuurivaltiosta,
jonka instituutioihin kuului

kistot ovat tutkijoiden vapaasti käytettävissä eikä asiakirjo-

ja voida muunnella. Vapaa

muun ohessa Toruuden Minis-

tiedonvälitys mahdollistaa oikean historiallisen tiedon levittiimisen. Vanhat asiakirjat

teriö. Sen ainoa tarkoitus oli

puhuvat.

väiirentää koko olemassaoleva

Tunnetuin tällainen dokumentti lienee Stalinin ja Hitlerin 23.8.1939 solmimaan so-

historiankirjoituksen liihdeasiakirjat, filmateriaali
vuosikermit, sanomalehtien
rat ja muu niihin verrattava
dokumenttiainsisle

vastaa-

maan senhetkistä -poliittista
niikemysä. Työ oli valtava:
vanhat sanomalehdet piti latoa
ja painaa uudelleen, jotta olisi
voitu todistaa vastapuoli sodan aloittajaksi, filmeistä piti
poistaa kohtauksia, joissa diktaattori veljeili nykyisen vihollisen kanssa.
Vuosi 1984 ei ole kovinkaan kaukana. Joillakin
maailman kulmilla kirjoitetaan jo nyt historiaa tavalla,
jossa esiintyy merkkejä Totuuden Ministeriöiden vaikutuksesta.

Kaikkea ei kuitenkaan voi-

da

kirjoinaa

uudelleen.

Useimmissa länsimaissa ar-
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Amerikkalainen tutkija tohtori B1II
Evans luovutti ystäväIlisesti lehdelIemme kopioita eräistä Suomea koskevista asiakirjoista, jotka hän on Iöytänyt Brittiläisen l{ansainyhteisön UIkoministeriön arkistosta.
Ne puhuvat lahjomatonta Heltään
suurvaltapolitiikan kuvioista ja pienen maan mahdollisuuksista kriisin
keskellä.

pimukseen Iiittyvä salainen

asiakirja, jonka olemassaolon
Neuvostoliitto yhäkin kiistää.
Liittoutuneet löysivät kuitenkin kyseisen sopimustekstin
Saksan arkistoista ja julkaisivat sen antaen siten arvokasta
lisävalaistusta mm. talvisodan

syttymiseen

liittyviin

kysy-

myksiin. Mainitussa asiakirjassahan diktaattorit jakoivat
Euroopan keskenään siten että

Baltian maat ja Suomi jäivät
Neuvostoliiton "etupiiriin" ja
Puola jaettiin kahtia. Sopimus
toteutuikin sitten kirjain kir-

jaimelta kaikkialla
paitsi
Suomessa, jonka -kohdalla
syntyneestä poikkeuksesta ansio ei lankea yksin Neuvosto-

liitolle.

Näin kertovat

puolestaan

Jatkosodan aattopäiväl olivat iännittäviä

[';iil: tclo3r*:
rctai-nc'f 'b;' tLie
lorpiurl
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Iä,,i:--i:L§_I!_9.
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114L,

rinnakkain
Suomen pääkaupungissa sen-

kin jdlkeen kun Suomi oli

l:iov tl',at t:r:r'1ni1 ti.e Soviet-I"l,urisir
rar thc ir'J-nts F?l:c ri'-'i1i'1it:,: r11 tr-ie lrr;;'ill:: cc:vi.c:
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mutta molempien liihetystöt

työskentelivät

-i:i)11.'ii.

urgentLy

Helsingissä aina siihen saakka
kunnes britit julistivat Suomelle sodan 6.12.41. Vallitsi
siis varsin merkillinen tilanne:
Saksa ja Brittiläinen Imperiumi olivat sodassa keskenäiin,

for asslst:ilr:e

l:lrtl t;een 'lntercelrtec a:xi reed.

Firirs by !.1.C0 e.,n.

'Lo-.le.y.

myöhemmin yhtynyt

sotaan

Saksan rinnalla.

Suomi oli jo talvisodan aikana niittänyt mainetta radiotiedustelullaan
sitä oli il- liikaakin,
meisesti kehuskeltu
koskapa muutkin olivat kiin-

nittiineet siihen tarpeetonta
huomiota.

2. Iie harre aiso recei';eti a r.epo::'; that th.e
Iilnas have couruntc.ite0 ti:ei-r ..,jrstcn to tiie Cernsrs.
5. Plcgse lnforn tlte Sovtet autiiorltics
urgently. of iiic ai;ove.

Hiimmästyttävää valmiutta
ja toiminnan nopeutta osoittaa
seuraava brittien salasanoma,
joka on kaiken muun kiireen
keskellä ehditty låihettää Moskovaan jo Saksan-Neuvosto-

liiton sodan alkamispäiviin illalla:

(

.-.
(Tämä sähke on erittöin salainen. Valtuutetun
vastaanottajan on pidettiivä se hallussaan. Edelleen
läh e ttämin en on ki ell e t ty. )

(SALAKIELINEN)
)SASTO N SIS/INEN

(S

ALArN EN ).

ULKO ASI AI N M I N ISTE RIÖLTÄ

MOSKOVALLE
No 622
22. kesäkuuta 1941
Lähtenyt klo 6.45 jdlkeen puolen piiivän
22. kesäkuuta 1941.
E RITT ÅIN L

U

OTT A M U KS ELLIN EN

Tiedämme että N euvos toliiton- Suomen sodan
aikana suomalais et s elvittiviit kaikki v enäliiisten
salakirjoitussanomat. On ilmeistii, että he
kykeneviit siihen edelle enkin. Tiedämme
esimerkiksi, ettö suomalaiset ovat tänään kello
I 1.00 aamupäivällii siepanneet ja avanneet
Neuvostoliiton 3. Armeijan Esikunnan Grodnosta
liihettiimiin sanoman, jossa ilmoitetaan us eiden
lentokenttien erittäin vakavis ta vauriois ta ja
pyyde täiin kiihkeiis ti apua.

2. Olemme myös saaneet ilmoituksen, että
suomalais e t ov at luov u ttan e e t m en e t e lmänsä
s aks alais t en kiiy t töö n.
3. Ilmoittakaa ylläoleva kiireellisesti
N euv os to liiton j ohdo ll e.

eräät Brittiläisen Imperiumin
arkistot Suomen vaatimattomasta roolista toisen maailmansodan näyttiimöllä.

KUKA PUHUI
SIVU SUUNSA?
Saksan armeija aloitti hyökkäyksensä Neuvostoliittoon
22.6.41 kello 03.30. Sen isku
oli erityisesti ilmavoimien

osalta murskaava.

Suomi julistautui puolueet-

tomaksi.

Liikekannallepano

Mitä sitten oli
Helsingissä?

Ensinnåikin

oli

tapahtunut

ilmeisesti

oli kuitenkin käynnissä ja sak-

kehuskeltu liikaa talvisodan

diplomaattinen edustus toimi

radiotiedustelun saavutuksilla. Brittien liihetystö oli ollut
tarkkana ja pitänyt ulkominis-

salaisia joukkoja maassa.
Brittiläisen Kansainyhteisön

Anthony Eden, ulkoministeri
ja Winston Churchillin oikea
käsi, on saanut ohleensa
pääminislerin virka-

teriönsä ajan tasalla.

Vaikeampi on

selvittää
22.6.41 aamupäivän tapahtu-

mia. Mahdollisuuksia on tie-

aSUnnOSSa

Lehtikuta

tenkin monia: briteillä saatt()i
olla tiedottaja radiokuuntelu-

elimissä tai he puolestaan
kuuntelivat suomalaisten va-

tunteilla kaukaisen pienen
maan hyvåiksi. Winston

romatonta sisäistä viestitystä.

Todenniiköisempää lienec
kuitenkin, että joku radiotiedusteluun kuuluva henkilit

Churchill ottikin tapansa mukaan voimakkaasti kantaa jo

Saksan

hyökkäyspäivänä

vaikkapa lounaspöydässä kertoili varomattomasti aamupäi-

22.6.41: "Kukaan ei viimeksi

vän sisänsä sensaatiomaisisl:r
saavutuksista. Britit eiväl
puolestaan viivytelleet infor-

viiden vuoden aikana ole ollut
kiihkeämpi kommunismin
vastustaja kuin minä.
Sillä ei kuitenkaan enää ole
rnitään merkitystä.

kuluneen

moidessaan ulkoministeriönsä.

Mitä seurauksia tapahlumalla sitten oli?
Tietenkin se, että Moskov:r
vaihtoi heti salakirjoitusmene-

Me emme milloinkaan neuvottele Hitlerin emmekä hänen joukkonss ft2n5sa.
- häJos Hitler luulee, että
-nen hyökkäyksensä Neuvosto-

telmänsä ja tietojen saanti kat-

kesi. Kotimaasta on meillii
vastaavasta tapahfumast:r

I iittoon aiheuttaa pienintåikään
muutosta suuressa päiimäåirässämme tai heikennystä niissä

konkreettinen esimerkki.
Viipurin valtauksen aikoihin radiotiedustelu avasi nipun Kannaksella olevien Pu-

na-armeijan divisioonien

ponnistuksissa, joihin ryhdymme murskataksemme hänet, hän antaufuu suuren har-

haluulon valtaan. "
Selväpiirteinen ja leppymätön kanta käy ilmi myös Sir
Winstonin alaisilleen antamista Suomea koskevista ohjeisla. Näin käskee pääministeri
Churchill ulkoministeriään
Anthony Edeniä Suomen aloitcttua sotaloimet Saksan rin-

sa-

nomia, jotka tietenkin läheteltiin tiedoksi suomalaisiin esi-

kuntiin. Eräässä

esikunnan

toimistossa muuan lehtimies,
Hurtti-Ukko -nimisen rinta-

malehden toimittaja, sai käsiinsä joitakin sanomia ja teki
niistä jutun julkaisten sen yhteydessä erään sanoman sa-

rralla:

v

nasta sanaan. Venäläiset vaih-

toivat salakirjoitusmenetelmiinsä heti lehden ilmestyttyä
ja meikiiläisiltä meni jälleen
viikkoja päästiikseen uudelleen kiirryille

systeemistä.
Asianomaiset saivat sotaoi-

?RtnE p,l! !!""("E3::9
?EP90NAL niuo?E

keudessa harkitsemattomuu-

ll\.7,

destaan lievän tuomion.

KYLMIÄ
KANNANOTTOJA
Monet suomalaiset elivät vielä
jatkosodan aikanakin jonkin-

laisessa "talvisodan hengessä" uskoen, että britit salaa
olivat Suomen puolella huolimatta siitä, että olivat sodassa
Suomen kanssasotijan Saksan

kanssa. Tiimä käsitys osoittautui sittemmin monissa yhteyksissä toiveajatteluksi : ole-

massaolostaan taistelevalla
saarivaltiolla ei ollut varaa
300

kahdenkymmenen

5. /.-'1

i//

"

Ministeri Georg Gripenberg

PRlFll MtNlsfEn'S,..""",,,..,,.,,.

Prtsoilrt MlNUf,

rii"n"r

on eräs nimekkäimmistä suo-

malaisista
brittien

sodanjulistukseen
epäilystäkään, että Churchill sai hänet
"tuntemaan olevansa vaikeassa asemassa" edustajamme
yrittäessä estää välien katkeamista hallitukserrune antamien
ohjeiden mukaisesti käyttäen
tietenkin kokeneen ja taitavan
diplomaatin kaikkia kanavia.

saakka.

all']rl:; :, c.. .',,i.:.

16.7 .41

.^.
10. DowningStreet

Whitehall
UL KO AS I AIN M IN I STE RI LL E

Luotan siihen, että olemme jo vallanneet kaikki
suomalais ten laivat ja muutoinkin vaikeuttane e t
heidän toimintaansa kaikin käy tettävissä olevin
keinoin ottaen huomioon Suomen inhottavan
aggressiivisen asenteen. Minis teri Gripenberg on
pantava tuntemaan olevansa vaikeassa as emassa.
Kukaan ei voi samaan aikaan olla molempien
(so taa käyvien) puol ella.
W, C.

16.7.41
10. Downing Street
Whitehall

SALAINEN
UL KO ASI AIN

M I N I STE

diplomaateista.

oli maamme lähettiläänä
Lontoossa 1933-1942 eli
Hän

RILLE

uomalais e t ov a t lo p ullis e s ti an tau tun e e t s o taa n
Hitlerin rinnalla ja ansaitsevat ankaran kohtelun.
Oletan, että olemme ottaneet haltuumme kaikki
heidön merellä tavatut laivansa sekä että Suomen

lähettiläältii on evätty kaikki edut kuten
salakirjoitettuj en sanomien käy ttöoikeus ja muu
sen tapainen.
Ei ole tarpeen julistaa sotaa, mutta käsitykseni
mukaan heitä on kohdeltava aivan kuin olisimme
sodassa.

W, C.

5.7.

41

men pelastamiseksi maan
töyde llis e ltö v al tauks e lta

ja ehkä sen

kokonaan

pois pyyhkimiseltä Euroopan kartalta (ensisijaisesti on kyse itsenöisyyden ja demokraattisen

elömöntavan säilymise stä). Tömii pieni maa, joEPÄTOIVOINEN
ka on maantieteellisesti
YRITYS
suurvaltojen armoilla ja
Itsenäisen Suomen ensimmäion tasapainopolitiikkannen diplomaattinen edustaja
joutunut körsiLontoossa oli Ossian Donner sa vuoksi
1919-1925. Toimikautensa möiin enemmön viiöryytpäätyttyä hän jäi asumaan tä kuin olisi ansainnut,
Englantiin. Hänen poikansa on osoittanut todellista
Patrick Donner ryhtyi poliiti- rohkeutta ei vain olosuhkoksi ja oli sodan aikana alateissa, joissa on vielö toihuoneen jäsen. Muun muassa
voa, vaan jopa toivottosukulaisuussuhteiden vuoksi
katsotaan Donnerilla olleen missakin tilanteissa.
enemmän vaikutusvaltaa kuin
Osoitan tömiin anomitä hänen virallinen asemanmukseni Teille henkilösa olisi edellyttänyt.
kohtaisesti, koska johtaPatrick Donner oli sodan aijuutenne
vuonna 1940
kana diplomaattisuhteiden
katkettua jonkinlainen epävi- antaa minulle aiheen usrallinen Suomen edustaja. koa, ettii jlturi Te tunnusHän lienee ollut ainoa ihmi- tatte tällaiset (kansan)
nen, jolla tässä vaiheessa oli
ominaisuudet arvokkaiktilaisuus saada edes jonkinlaisi. Teen sen myös siksi,
sia yhteyksiä Brittiläisen Kansainyhteisön korkeimpaan ettö kymmenen vuotta sitjohtoon.
ten minua kohtaan osoitKesäkuun 20. päivänä viitamanne sydämen suumeisenä sotavuonna 1944 oli
ruus antaa minulle rohPuna-armeijan suurhyökkäys
raivoikkaimmillaan. Viipuri keutta toivoa, ettö anomenetettiin iltapäivällä ja komukseni ei ole turhaan

ko

S

Ei liene

valtioita tuhoamasta pieniö vain siksi että ne sattuvat olemaan suurempia. Nyt rohkenen pyytää
Teitä köyttämöön suurta
vaikutusvaltaanne Suo-

puolustuksemme luhistu-

minen näytti mahdolliselta.
Tässä vaiheessa Patrick Donner tarttuu kynään ja kirjoittaa

tehty.

Vilpittömästi Teidön
PATRICK DOIV]VER

pääministerille:

ALAITUONE
20.6.1944

Tällä kertaa ei päiiministerillä ollut erityistä kiirettä vas-

tata kirjeeseen.

Suomessa

käytiin jo ratkaisutaistelua Ta-

lin ja Leitimonjåirven alueella.

HERRA
PÄÄMINISTERI
Kun me aikanaan julistimme sodan Saksalle ta-

pahtui se siitö syystö, ettö voisimme estää suuria

Presidentti

Ryti oli

eräiden

ministerien läsnäollessa 2 1.6.
neuvotellut Mannerheimin
kanssa Päiimajassa epätoivoi-

sen tilanteen johdosta.
raavana päivänä

e|i22.6.

Seusaa-

pui Helsinkiin Saksan ulkomi301

nisteri von Ribbentrop vaatien
Suomea sotilasliittoon kor-

vaukseksi ase- ym. avusta.
Heti von Ribbentropin saavuttua Helsinkiin vaati neuvostohallitus Tukholman kautta lähetetyllä viestillä Suomea heti
antautumaan. Tässä kiristystilanteessa teki presidentti Ryti

26.6. tunnetun henkilökohtaisen sopimuksensa Saksan
kanssa. Taistelu voi jatkua

KASKU KIERTÄÄ
Karjalaisukko oli kotikylässään tunnettu siitä että hän aina käveli
kymmenkunta metriä

aseavun turvin.

Näin kylmästi vastasi Sir
Winston Donnerille viiden
vuorokauden

kuluttua:

Viittaus Suomen

Trlirn:

)

.._,.

itsenäi-

"l-

rr

Iu
I

I

^l'l!:,aliiT

syyden säilymiseen viittaa ilmeisesti vuoden 1943 lopulla
pidettyyn Teheranin konfe-

J/,:u

renssiin, jossa Stalin alustavasti ilmoitti vaativansa Suomen osalta vuoden 1940 rajoja

eräin poikkeuksin sekä mm.
sotavahinkojen korvaamista
5O%o:lla.

Mitenkähän

olisi

käynyt,

jos Suomi olisi antautunut juhannuksena 1944 tai puolustus murtunut Ihantalassa... ?

I0. Downing Street

S. W.

I

25. kesäkuuta 1944

Hyvii Patrick,

MITÄ TÄSTÄ
OPIMME?

Suomalaisten on nyt parasta tehdä rauha.

Näinhän opettavaisen sadun
lopuksi on totuttu kysymään.
Eiköhän jälleen sen, että

V e näl äis e t, j o i ta v as taan h e ep äoik e ud enmukais
hy ö k käs iv ä t, tarj o av a t h ei ll e i ts e niiis y y t tä.

Ymmärrän tunteenne. Kiitos kirj

e es

tänne.

kansainvälinen politiikka on
luonteeltaan kovaa, kylmää ja
tunteetonta. Sen ainoa kriteerio on suurvallan oma etu. Oikeus ja moraali päättyvät valtakunnan rajaan eikä ns. kansainviilistä oikeutta valitettavasti ole olemassa. Sopimuk-

set, sympatiat ja ystävyyden
vakuuttelut ovat hyödyllisiä
politiikan viilikappaleita silloin kun ne eivät millään ta-

valla häiritse

suurvallan

omien etujen ajamista.
Tiimä merkitsee tietenkin

myös sitä, että pienenkin
maan on tehtävä voitavansa
turvallisuutensa hyväksi. Ystäviill isyyden ilmapiirissä naapureidensa kanssa sen on noudatettava omaa politiikkaansa.
Kuinka sen sanoikaan jo pal-

jon ennen Paasikiveä Augus-

tin Ehrensvärd: "Jälkimaailma, seiso tässä omalla pohjallasi äliikä luota
apuun. "
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Vilpittömästi Teidiin
WINSTON S, CHURCHILL

es

ti

eukkonsa edellä tämän
taapertaessa parhaansa mukaan perässä.
Kun talvisodan evakkomatkan jälkeen paI atti i n kotikyl ään tapahtui ihme: eukko kävelikin nyt edellä. Oliko
Suomen etiketti tarttunut raiakarjalaiseen
starikaan? lhmetteleville kyläläisille ukko
kuitenkin selitti:
Tähän asiaan onkin Mannerheimin käsky! On käsketty noudattaa näillä raiaseuduilla kaikkea varovaistilJtta, koska Palion
miinoja on vielä raivaamatta.
Churchill, Roosevelt ja Stalin
ratkovat kansoien kohtaloita
Teheranissa 1943

MIKKO PöLLÄ

Gr

Syyskuun alkupäivinä 1941 Talvelan

W

Armeijakunta

eteni nopeasti Syvä-
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rin suunnalla ja
Ilägglundin VII Armeijakunta Prääsän
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Petroskoin tiellä.
Suomqlaislen eteneminen on alkanut Tuuloksessa 4.9.4'l aamulla

Mummot

varmasti moni poika aprikoi,
kuinka joen ylitys onnistuu.
Samat hiljaiset jännitysmomentit olivat mielessä kuin
ennenkin...

tekivät
tietä
v
KA;SKNrINrl
korpeen
Viiliin iäi run-

saasti osittain hajal-

Ie lyötyjä vihollisjoukkoja, jotka
yrittivät pelastautua

Ka§kanan korven

Iäpi. Tietä korjaa-

Kello 24.00 3.9.1941 tai
kello OO.OO 4.9.1941 oli kuin
taivas olisi revennyt: lähellä
takanamme tykistöpatteri kajautti yhteislaukauksen. Samalla alkoi sellainen rumnutus, ettei yksittäisiä paukkuja
erottanut. Eliimäni railakkain

SUOMALAISTEN eteneminen itään oli pysähtynyt jo
useita viikkoja aikaisemmin
Tuulosjoki-linjalle. Päiimajan
Osasto Kuismatrcn, OsKu,
majaili tuohon aikaan Vieljärven NjakoilzunmeUa. Siitä lä-

hetettiin

Tuulosjokivarteen

kaksitoistamiehinen partio.

jonka tehrävänä oli

ylittää

maan koottiin moni- Tuulosjoki ja edetä

aina

radalle saakka.
satapäinen siviilien Muurmannin
Partion johtajana oli vänrikjoukko.
ki Aulis Vehniiiinen, min'Å
Päiimajan kauko- taas toimin tulkkina ja radistipartio totesi asian ja na.Kun johtaja oli saanul esiIopetti työt. Luut- kunnissa aikeemme selvitet-

nantti Yrjö

Keino-

nen jääkiirikomp-

panioineen katkaisi
Iopullisesti vihollisen vetäytymistien.

tyä, siirryimme

lähemmäksi

jokea ja majoituimme meille
varattuun telttaan. Ruokailimme. järjestimme vartioinnin ja
oikaisimme havuille.
Laatokan puolelta kuului

silloin tällöin pientä laukaustenvaihtoa ja tykitkin paukahtelivat harvakseen. Kaikki oli
suhteellisen rauhallista, joten
uni tuli välittömästi. Vaikka
vall itsikin täysi hiljaisuus.

herätys

.^.
Kirioittaia sotapolulla .ia eläkepäivinä

v

!

Sen metelin alta

oli väistyt-

tävä. Siirryimme jonkin matkaa pohjoiseen ja työnnyimme
reitillemme sattuneeseen Ia-

Praasa

toon, vartiomies vain ulkopuolelle. Uni oli kaikonnut

Äänis\ärvi

eikä sellaisessa rytinässä kan-

Pqhä

nattanut yrittääkään unen jatkamista.

Pari miestä hiipi jokivarteen ja havaitsi sen suunnan
olevan aivan hiljaisen. Keittelimme kahvit ja odottelimme
aiunun sarastamista.

Ka§kan

KUIVIN JALOIN
JOEN YLI

uulos

Tokani

Kun aamuhämärässä tarkkailimme jokea havaitsimme yläjuoksun suunnalla kivistä kyhätyn kalapadon. Nyt oli va-

Laa\okka

ä

ri

rovaisuus tarpeen, sillä tällais-

ten paikkojen varmistus oli

#
0 10 20 50 40 50km
,:I. partion roitti

mitä luultavinta. Pitkän tovin

tähysteltyämme

kaksi

va-

paaehtoista lähti ylittiimään
jokea kalapatoa pitkin. Kun
miehet olivat päässeet yli ja
tarkastelleet jokea ylös ja alas

Aulis Vehniäisen partion matka syyskuussa 1941

huomaten paikan vapaaksi,
koko poppoo hiippaili kiveltä
kivelle yli
kuivin jaloin.

olevaa lihavaa vasikkaa teki

- raskas taival
Nyt alkoi
itään. Repuissa oli noin kol-

men viikon muona ja jonkin
verran räjähdysaineita Muurmannin radan muotoilua silmuurahaispe-

sässä! Tuulosjoen ylitykseen

oli ryhdytty suurin voimin

ja

tosimielessä, tämän ilmoitti
meille vänrikkimme.

va vaikutus tuntui

-

Illansuussa oli

herätys.
Haukoltelevat miehet hörppäsivät kuka teetä. kuka kahvia.

Reput pyklilään

ja

suuntårnir

Kuujärven ranta.

Painavat reput, hankala

YLLÄTYS

joet sekä tietysti nyt valppaana oleva vanja saivat aikaan
sen, että matka taittui aluksi

Mitä ihmettä'l!
Kiikari paljasti, että kylässä
oli Vickers-mallinen hyök-

hitaasti.

käysvaunu kyljessään hakaristi ja kylän kujalla parveili suo-

semmat selkoset.

Kun partio 9.9. aamupäivällä tuli Kuujärven pohjoisrantaan Novikko-nimisen kylän kohdalle, oli kylässä aikamoinen vilske: oli sotilaita ja

siviilejä sekaisin
kaikilla
- silloin
kova kiire. Emme
osanneet päätellä, että etelän

puolelta kuuluva jylinä tar-

koitti

malaisia sotilaita!
Kylään vaan! Sieltä saimme
kuulla, että suomalaiset jatkavat etenemistään kovaa vauhtia Syväriä kohti. Me jäimme
kylään ja kun sieltä löytyi mukava majoituspaikkakin partio

jäi yöksi Novikkoon.
Oli kai jo yli puolen yön
kun tuli äkkiherätys: kylän
laidalta kuului aikamoinen jal-

suomalaisten nopeaa

kaväkiaseiden pauke. Jou-

etenemistä. Päätimme vetäytyä syvemmälle korpeen ja pitää lepopäivän. Pari laitumella

duimme puolustamaan kylää.
Kun meillä olimonta konepis-
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johan

maasto, poikkisuunnassa olevat pienet tiet. polut, purot ja

Aunus-Prääsä -tien ylityksen jälkeen alkoivat rauhalli-

Kaukopartio taittaa taivalta

Ympärillä oli rauhallista ja vasikanpaistin suloisen raukaise-

uni maistui!

mälläpitäen.

Oltiin kuin

meille seuraa. Niistä teimme
kunnon paistit ja loput talletimme reppuihin suolattuna.

käytettävissämme.

s.'
qd

olimme hyvä apu muille kylän
puolustajille. Lyhyen revohkan jälkeen häiritsijät häipyivät. Taisivat olla puskavanjoja
niin kuin seuraavana päi- selvisikin.
våinä
Aamun valjettua menimme
tarkastelerrraan "taistelutan-

nerta" ja metsänreunasta löytyi yksi kuolettavasti haavoit-

tunut vihollinen. En saanut
läähänestä sanaakaan irti
xintämiehet ottivat miehen
hoiviinsa.

Meitä lähti sitten muutama

rlllls tien suunnassa pohjoiseen tiedustelemaan. Kun
olimme kulkeneet puolisen ki-

lometriä, vastaamme laahusti
väsyn_yt tähtiniekka kädet jo

valmiiksi ylhäåillä. Mies ker-

toi, että heitä on yhteensä 13
miestä ja kaikki haluavat antaurua vangeiksi. Aseistariisuttu urho lähti yksin hakemaan tovereitaan.

ltretken kuluttua kuului

saakka lepoon Kuujiirvelle.

tapahtui hiljainen

Tutustuimme saapuneisiin uusiin miehiin
reippaan nä-

Kaikessa rauhassa suoritettiin

Pojan kertomus oli kiinnostava: heitä on yhteensä noin

aamutoimet. Kun tuli

3OO

köisiä poikia.- Seuraavana aamuna meidät kuljetettiin autolla Novikon kautta Metsoniemeen, jossa oli jo silloin
pieni miehitysjoukko. Matka
jatkui sitten jalan Vaa§enijokivarfta kulkevaa kiirrytietä pit-

kin pohjoiseen.

Varovasti,

tunnustelijat edellä etenimme

ensin tietä, mutta muutaman
kilometrin jdlkeen katsoimme
parhaaksi siirtyä metsän suojaan.
Maasto oli hyvin vaikeakulkuista. Vaikka reput olivat nyt

melko kevyet, hiki kyllä virtasi pitkin selkäpiitä. Pidimmekin aina parin kilometrin riimpimisen jälkeen reilun tauon.
Kun uudet kaverit olivat meille kuntonsa puolesta tuntemattomia, ei partionjohtaja ottanut riskiä, että olisi ajanut hei-

koimmat piippuun.

herätys.

jo

sen

verran valoisaa, ettå näki liik-

kua, aloimme

matkanteon

kohti tietä.

MERKILLIhIEN

ryÖvra.a
Taivallettuamme noin kolme
kilometriä edestä alkoi kuulua
ääniä: selvästi kuului kirveellä

hakkuuta, puun sahaamista,
puhetta ja sieraimiin tunki
voimakas savun haju.

Nyt alkoi tapahtua!
Lähistöltä löytyi tiheä kuusikko, jonne hivultauduimme
piiloon. Vänskä, allekirjoittanut ja yksi jääkiiri kolmantena
lähestyimme varovaisesti äänen aiheuttajia.
Päästyämme pienelle kum:
pareelle eteerune aukeni ihmeellinen näky: edessä paloi
kymmenittiiin nuotioita. t:iysi

metsästä aikamoinen pulina ja

ihmistä raahattu tekemään

kapulatietä, sillä Pyhäjåirven
alueelta oli vetäytymässä Latvan suuntaan suuret ja raskaat
kolonnat. Ka§kanan ja Latvan

vzilillä noin kahdeksan kilometrin matkalla oli niin veteliä paikkoja, etteivät raskaat
ajoneuvot päässeet etenemään.

Näin alkoi selvitä

tämän

kummallisen savotan tarkoitus.

Yksi

jääkzireistiimme oli

sairastunut kuumeeseen, joten

hän sai jäädä piilopaikkaamme vankipojan kanssa reppuja
vartioimaan. Me muut painuimme keskelle leirialuetta.

SUORITIMME
TARKASTUKSEN
Kyllähän siitä kuhina seurasi!
Eniiist:i lrurvuslu irmpirisi si-

,, ,,iPit:

kohtahan sieltä tassuttelikin
joukko taistelunsa taistelleita

t

loppuun ajettuja vanjoja. Mie-

illi

i::
e

het kertoivat lähteneensä Aunuksen liepeillä hävityn taiste-

"ft.
".kl'iiist

lun jiilkeen pötkimään itään.

Vangit jäivät Novikkoon.
ja Onni Miiöttönen lähtivät suurkenkäisten

Vehniäinen

pakinoille saarnaan käskyä.

UUSI TEHTÄVÄ
Kun asianomaiset havainnot
ja tiedot oli annettu ja otettu
yhteys OsKuun, palasivat partionjohtaja ja hiinen apulaisensa poppoon luo. Heti keulaan

viinskä ilmoitti, että sikiiläisiä

herroja kiinnostaa Ka§kanan
suunnan teiden kunto. Vehninäinen oli lupautunut edelleen

partionjohtajaksi ja kysyi samalla vapaaehtoisia uudelle
reissulle.

Suomalaiset Vickers-vaunut ovat ehtineet kylään

Meillä oli mittakaavaan
l:5000O tehdyt veniiläiset

kartat, joten paikanmäiiritte-

Aiottu matkamme Muur-

lyssä ei ollut vaikeuksia. Illan

mannin radalle oli nyt tarpeeton. Kun olin ainoa tulkki ja
samalla radisti katsoin velvollisuudekseni lähteä matkaan ja
samoin teki Johannes Savolaipartiokaverini jo talvinen

hiimiirtyessä olimme muutaman kilometrin päässä kart-

- Kollaalta. Uuden parsodan
tion kokoonpano oli siis Vehniäinen, Pöllä, Savolainen ja

taan merkitystä heikosta kärrytiestä. joka olikin varsinainen tiedustelun kohde.
Taas oli käpristyttävä korpikuusen juurelle yöksi. Ym-

påirillä vallitsi oikea erämaan
rauha
ei kuulunut muita

kymmenen kovaa rintamajer-

ääniä -kuin puiden hiljainen

mua.

suhina.

Jäätiin seuraavaan aarnuun

Oli vielä melko pimeä, kun

savotta oli käynnissä! Lukematon joukko ukkoja, iimmiä
ja alaikäisiä tyttöjä ja poikia
huhki metsätöitä!

Aloimme kaartaa vasemmalle tarkoituksenamme ottaa
selvää, miten paljon väkeä oli
töissä ja mikä oli moisen savotan tarkoitus. Kun olimme
tehneet satakunta metriä kierrostarnme viereemme pössähti

nuori poika

aivan kuin
- olalla oleva
taiottuna! Pojan
kirves vaihtoi omistajaa ja hiivimme vankeinemme lymypaikkaan.

viilipukuinen mies, nappasi
puuta vasten nojaavan kiväärin käteensä ja alkoi juosta
kohti tiheiimpää metsää. Kun
huuto ei saanut miestä pysähtymään, Vehniäinen hihkaisi:
Ampukaa miestä jalkoi-

hin!
Joku räsäytti lyhyen sarjan
ja aseistettu pakenija lyyhistyi
ketoon.

Kun tultiin

haavoittuneen

luo, näytti siltä, ettei natshaljpäällikön
tila ollut
nikin
- hänelkovin-vakava. Saimme
tä ja paikalla olevilta "metsu305

reilta" täsmdlleen samat tiedot, jotka poikakin oli jo kertonut. Jätettiin sitten läsnäoli-

joille sidetarpeita ja kehotettiin antamaan pomolle apua.

a

Vehniäinen ei kuitenkaan
ollut vieläkään vakuuttunut
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todenperäisyydestä,

vaan käski seuraarnaan itseään
parijonossa tientapaista eteen-

päin Ka§kanan

suuntaan.

Tiessä tai paremmin polussa
oli todella niin pehmeitä paikkoja, ettei niiden yli ollut raskaimmilla ajoneuvoilla asiaa.
Arvoitus oli selvitetty, mutta
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Ka§kanan erämaakylä, iosta johti polku korpien halki Latvaan

SA-kuvo

marssia vielä jonkin matkaa ja

nousimme sitten jyrkkää rin-

vänrikkimme paineli mitään
puhumatta yhä vain Ka§kanaa

nettä vasemmalle 40-50

kohti.
Kilometrin verran tietä kul-

metrin päähän tuuhean kuusen
juurelle sateelta suojaan. Pimeässä jatkaminen tuntui ko-

.jettuamme ilmestyi jyrkän
mutkan takaa eteemme Vickers-mallinen hyökkäysvau-

vin

nu, sen takaa Fargo-merkkinen kuorma-auto ja auton perässä toinen Vickers. Viilimatkaa ensimmäiseen hyökkäysvaunuun oli vain parikymmentä metriä.
Kuului teräviä komentoja ja
sen jälkeen pamahtivat vaunujen luukut kiinni. Nopea väistö vasemmalle ja niin oltiin
niikösuojassa. Pieni neuvonpito ja suuntasimme matkamme
eri reittiä repuille. Kiersimme
visusti leirialueen.
Sitten vain nopeasti radiolla
tieto vanjan vetäytyvän kdrjen
sijainnista!

MIHIN MIEHET
KATOSryAT?
Nyt meitä kuitenkin odotti tosi

TIETO ON SAATAVA
PERILLE
Seuraava päivä ei kunnolla
valjennut kun taas oltiin tiellä

ja rivakkaa vauhtia painelemassa etelään. Sitten odotetun

kämpän äiiriviivat ilmestyivät
hiimdrään ja usvaiseen maisemaan.
Edellä kulkiessani tunsin

epämädräistä levottomuutta
mutta jatkaa piti!

- Jo erottui
Niin venäläiset kuin suomalaisetkin sotilaat käyttivät ltä-Karialan asukkaita
apunaan erilaisissa töissä. Suomalaisten tarjoama työ oli vapaaehtoista
ia siitä maksettiin palkka

nut jatkavat porskuttelemista.
Loput miehet jäivät J. Savo-

reppuni, jossa

Iemään kynsitulille ja saisivat
seurata perässä vointinsa mukaan. Tällaisessa tapauksessahan heikoin mies määrää liikkumisnopeuden.
Me kiristimme vauhtia enti-

kyynel
oli häipynyt. Nyt ei viivyttely auttanut
tieto oli saatava mahdollisimman pikaisesti omille.
Kun kaikki olivat valinneet
reppunsa
minä tietysti sain
jääkärin reptyytyä häipyneen
puun
otettiin suorin suunta
Vaa§enijoen
varrella kulkevaa

tietä kohti.

Vauhti oli tasaisen kovaa.
Mutta kun olimme pistelleet
kymmenkunta kilometriä jono

alkoi venyä luvattoman pitkiiksi
väsymys yllätti liian
monen- miehen ja Vehniäinen
päätti, että hiin ja allekirjoitta306

tilanne

laskeuduimme hetken kuuntelun jiilkeen levolle.

hiimiiräperäinen yllätys: kuumeinen jääkiiri vankeineen oli
poissa! Kaiken kukkuraksi

oli radio

epävarmalle

- hetkeskun sodassa muuttuu
sä. Kun paikka oli turvallinen

laisen hellään huomaan lepäi-

hitaasti ja vaivaledelleen
loisesti. Karlan mukaan tielle ei pi-

tänyt olla kovin pitkä matka.

Parin tunnin

kompuroinnin
jälkeen oltiinkin jo tieuralla.

Ympärillä

oli täysi

hiljai-

suus. Alkoi sataa tihuuttaa ja
pimeyden vuoksi paikan mää-

sestään. Tarkoitus oli vielä
valoisan aikaan saavuttaa jokivarsitie, mutta pimeys kätki

ritys oli lähes

tienoot vaippaansa ennen kuin
pääsimme tielle.

Kun muutamia kilometrejä
oltiin porskuteltu savista tietä
erolti silmä edessä jotain ta-

Istahdimme mättäälle pie-

nelle tauolle. Aulis

mahdotonta.
Suunnasta ei kyllä ollut epäilystäkään.

vartiomieskin.
ja miVielä muutama askel
tä ihmettä'l I
äijåillä -oli suikka päässä ja -kivädrin jatkeena
sojotti venäläinen rotanhäntäpistin.
Suustani pääsi lähes karjaisuna:

"Ryssä p-le!"

-Samassa säikähtänyttä Iivanaa vietiin kiimpälle päin,
missä pihamaalla näkyi melkoinen poppoo toisia vanjoja.

Minunkaan täyskäännökseni
ei kestänyt kauan.
Olipa hiuskarvan varassa!
Sitten vain nopeasti muutaman sadan metrin juoksu taak-

sepäin, puolisen kilometriä
itään ja uudelleen suunta ete-

vallisuudesta poikkeavaa: siinä oli suomalainen kypärä ja
muutakin pientä kamaa. Kun

lään.

ei pimeässä oikein ollut varaa
paljon valoa käyttää jäi kaikki

eikä muutakaan varoittavaa.

käsin ja matka jatkui kompu-

roiden

arvailun varaan. Jatkoimme

vetäisi

mietteliäänä sauhut ja verkalleen totesi, että kai meidän on
jatkettava pimeässäkin. Nyökkompassisuunnassa

Kaikki sujui rauhallisesti.
Ei kuulunut hdlytyslaukauksia
Kun olimme taivaltaneet kiIometrin verran saavuimme

purolle, joka tietysti laski

toisessa hernekeittoa ja toises-

kalleen koilliseen, joka oli

iillistyttävän nopeasti aseineen
tilanteen tasalla. Me olimme
kuitenkin nopeampia ja tie oli
taas auki.
Samalla kuitenkin etuoikealta alkoi kuulua aikamoinen metakka. Aivan lähietäisyydellä kuhisi melkoinen

meille epäedullinen suunta

parvi vihollisia.

Metsoniemeen.

Ammuin loput paukut lippaasta kuhisevaan parveen,

Olisiko sittenkin viisainta
uida tuon kiusallisen puron

suon laidassa paksun männyn
takana on vihulainen. Menin
nuotiolle, tyhjensin pakit ja

sitten vain uusi Iipas aseeseen
ja vielä pari pitkää sarjaa Ii-

pistin ne reppuihin. Ei ollut

vli?

sää.

Kun ruokailu oli mennyt
päin helkkaria kaivettiin re-

Vaa§enijokeen. Ei auttanut
muu kuin seurata puroa vastavirtaan. Puro oli niin leveä ja
syvä, että sen olisi voinut ylittää vain uimalla.
Nousimme puronvartta ver-

pitensihän se matkaamme

kanssa olimme törmänneet

sa kahvivettä. Aulis
kumpareelle

Aunuksen suunnalta metsien
kautta itään pyrkineeseen van-

nousi
tähystelemään

tulojälkien suuntaan.
Juuri kun vedet pakissa olivat kiehahtamaisillaan Aulis
äännähti varoituksen ja kut-

suen luokseen näytti,

japarveen.

KEINONEN
KATKAISEE TIEN

että

Omat olivat tiillä viilin edenneet pohjoisessa jo Prääsiin ta-

salle. Jotta vihollinen ei olisi
päässyt karkuun, sai silloinen
luutnantti Yrjö Keinonen käskyn edetä jäiikiirikomppanioi
neen pikamarssissa korpien
läpi Ka§kanan ja Latvan vdlil-

syömisen aika.

puista ihmeitätekevät pervitiinipillerit esille ja pistettiin
poskeen pari miestä päälle.

le ja katkaista vihollisen vetäytymistie.

Hetken kuluttua alkoikin
jalka nousta kevyesti. Kun

Näin tapahtuikin. Tämän
taistelun vaiheista Keinonen

Vaa§enijoki saavutettiin joutui
matka nopeasti jokivarren polkua pitkin. Ennen pimeän tuloa ruokailimme jo Metsoniemessä jalat pöydän alla.

kertoo seikkaperäisesti kirjassaan Kärkijoukkona Syvlirille.

Vihollisen kalustomenetykset
olivat huomattavat.
Talvella l94l-42 tavoitin
Äänislinnassa Anni-nimisen

Kyyti Kuujärvelle jåirjestyi
nopeasti. Rintamaherrat saivat
tarkat tiedot, samoin OsKu ja
sitä kautta Päiimaja.

Tytöt rakentavat suomalaisille piikkilankaestettä Pisin .ja Kuuttilahden

välillä

,zitna alkoi

tulosuunnaltamme kuulua vanjojen tavanomainen pulina. Uimahaaveet
oli jätettävä ja seurattava puroa askelta tihentäen. Äskeinen vartion häiritseminen oli

saanut aron pojat jatkamaan
korpivaellustaan.
Päästyiimme kiusanteki jöistä jo kuulomatkan ulkopuolelle nokkaamme tuli voimakas

savun haju. Kun nuotiolle oli
enää kolmisenkymmentä metriä näimme aikamoisen roihun
ympiirillä viisi huolettoman

näköistä vanjaa kuivattelemassa rättejään.
Vanhan sotaratsun Vehniäisen päätös oli lyhyt ja päättä-

vä: vanjat matalaksi ja eteenpäin! Ei ole enää aikaa kierrellä.

TAISTELLEN
ETEENPIiIN
Konepistooli ja automaattikivädri ampumavalmiina harpoimme kohti nuotiota.
Pääsimme parinkymmenen

metrin päähän. Silloin vanjat
huomasivat meidät ja olivat

itäkarjalaisen tytön, joka ker-

toi olleensa Ka§kanan korven
tiesavotassa. Kun konepistoolisarja haavoitti heidän natshaljnikkiaan sai koko hänen

Kuumeinen jääkäri vankeineen oli päässyt viilikohtauksitta Metsoniemeen ja samoin
J. Savolainen kymmenen mie-

kertomansa mukaan 60O-henkinen työporukka pakokauhun
ja tienkorjaus jäi sikseen. D

hensä kanssa. Me Vehniäisen

Vasemmalla oli pieni harjanteen tapainen. Juoksimme

yli ja

jatkoimme kovaa
vauhtia koillista kohti.

sen

Nyt vasta kuului

nuotion

suunnalta harvakseen muutamia laukauksia. Sitten nekin

Dokumenttiromaani Summan ihmeestä.

Pentti H.

Tikkasen
UUTUUS!

Tålvirodu rrlhimpiir viihciliin luctrm triltclut Kujale

loppuivat
eihän maalejakaan ollut -näkyvissä.
Vedettiin suunta uudelleen
puron varteen, joka olikin
tä?illä jo huomattavasti kapeampi. Kun kosteassa heinässä

Kannakrclla. Mmnqhcim-linj! oli lujilh, S. joutui tcstnmäån
llhcs kEtrituuklutirct tykittökclkityktct jr lcntopommituttct.
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romauin Summe tulihclvrtiitä ja michiltä, jotka kaikkcnsa
MtmcinÅ civät peräxntynEt tuumarkse. Suuri o8a lcgcndasrilcn Jålkrväkirykmcnni 8m michiltå oli k@ftu Porin scudulta,
siksi nåitä michiä luttuttiin "Porin piruilri". Tiimå on hridiin
trrinmsa . . ,
hcillc ulhottus

ei näkynyt minkäänlai-

sia jiilkiä seurasirnme puronvartta koilliseen. Ennen pitkää
tuli vastaamme pieni kosken
tapainen.

Kun ei mitään

VAIN 5{ MK,
TOIMITU§ POSTIVAPAASTI
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APAASTI.

kuulunut.

tiin riimpimään

kilometrejä

laajan suoalueen yli.
Nyt alkoi matkanteko huomattavasti hidastua. Tietojen
saaminen perille vaivasi mieltä
hyvästä yrityksestä huo- olimme liian hitaita.
limatta
Uupuneina saavuimme siteikä
ten upealle kankaalle
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Allckirjoitus

Kevyen ilmalorjunnan
miehiä varsinaisessa
leipätyiissään, tässä

sotasaalisaseella

SA-kuva

b

PAAVO LIhINOLA
AIKA oli viides syyskuuta ja
sotavuosi 1941.

Olin l5.Divisioonan ilmatorjuntakomppaniani kanssa
ehtinyt Kannaksen Metsäpirtin läpi rajan pintaan. Pysähdyttiin. Oli tullut valvottua
viisi vuorokautta ja ilmoitin
vääpelilleni aikovani nyt nuk-

kua

seuraavana yönä mi- saisi viihässä kummassa
nua ei
herättää.

Kello kaksi yöllä oli kuitenkin herättävä puhelimeen ja
siitä se taas alkoi: esimieheni
luutnantti Eino Hirva, joka
toimi divisioonan ilmatorjuntaupseerina, antoi käskyn ottaa mukaan yksi upseeri, seitsemän aliupseeria ja neljäkymmentä miestä sekä ilmoittautua divisioonan esikunnaspuolen tunnin sisiillä!
.u

Piti- pientä kiirettä, kun matkaa oli viitisen kilometriä ja
ainoa kulkuviiline oli ikiiloppu
kuorma-auto, sotasaalis-Mo-

lo.

Keljutti. Pienen purnaamisen jzilkeen panin kuitenkin
toimeksi ja ennätys-, joskaan
ei mädräajassa oltiin divisioonan esikunnassa.

HURJA TEHTÄVÄ
Siellä olivat ihmiset

teltassa

kontallaan kartan äiiressä, joka esitti Venäjänmaata rajan
toiselta puolelta. Kartta oli ilmeisesti tehty tsaarinaikaisista

308

Ilmatu$trrttnmieltetisktu)scmtonn
Syyskuun alussa 1941 saavuttiin ItäI{annaksella vanhalle rajalle.
Jalkaväki oli visynyt ja harventunut. Joku TS.Divisioonassa sai idean,
ettd tykkimiehet suorittaisivat hyökkäyksen viimeisen silauksen.
Iskusta tulikin komea: divisioonan
ilmatorjuntaupseerin luutnantti Eino
Hirvan johdolla painuivat ilmatorjunta- ja kenttätykkimiehet läpi esteiden, tuhosivat Orimäen luoteispuolel-

Ia vastassa olevan rykmentin esikunnan ia veivät rintamalinjan IopuIIiseen asemasodan maastoon Lempaa-

Ianjärvelle.

Eino Olavi Hirva, nykyinen eversti,

palveli 1 941 1 s.Divisioonan
ilmatori untaupseerina

tekeleistä ja näytti varsin epämääräiseltä.

Sain jalkaväen hyökkäystehtävän! Minun piti joukkoineni koukata edessä olevan vihollispataljoonan selustaan ja

iskeä sen kimppuun takaapäin

kello kuusi aamulla.
Aikaa oli vain kolme tuntia.
Muitakin mielenkiintoisia kysymyksiä nousi esiin.
Milläs aseilla tapellaan'/
kysyin
meillähän oli vain
- Terni-kiväärit ja ititalialaiset
selläni pistooli.

Niitä löytyy! vasratriin.

-Löytyi myöskin

joka toija
selle miehelle konepistooli
joka toiselle pystykorvakivääri.

Miten päästään läpi ra-

- olevista jo rauhan aikana
jalla

tehdyistä esteistä?
Niihin on tehty teitä varten- metrin levyinen aukko.
Asiahan oli selvä. Lähdet-

tiin liikkeelle.
Linjassa oli JR l5:n I Pataljoonan miehiä, jotka valistivat
meitä:

§

$s§
.^.

Painukaa sinne vain!

Meiltä
kaatui eilen

Viisjoki lähellä Lempaalaniärveä

puolet

miehistä siinä yrityksessäl

Kehotin poikiani suhtautumaan juttuun jonkin verran
kriittisesti.
Aukosta, joka tosiaan löy-

tyi, kulki muitakin: siitä oli

VIHOLLINEN ON
LYOTY

painumassa läpi kaksi viiden-

kymmenen miehen kenttäty-

Tilanne hiljeni iltaan mennessä. Oli kylmä ja sytytimme
nuotiot. Olimme noin l2 kilometriä rajan takana. Leningradin puolustusvyöhykkeellä, ja

kistöstä irrotettua porukkaa ja
jalkaväen konekivääriryhmä.
Pani vain miettimään, olisiko

ehken huomenna

tungosta

piikkilankaesteellä

mikäli

sieltä nyt takaisin tullaan...

Mentiin varovasti eteenpäin. Ei näkynyt ketään eikä

odotin koko ajan vastahyök-

käystä. Sitä ei kuitenkaan

Tilanne panee it-miehiin vauhtia

kuulunut
12isiv21 olla naapureillakin- resurssit vähissä.
Aamulla alkoi näyttää va-

mitään. Kartta piti ihmeen hy-

vin paikkansa.

LUYTYI
VIHOLLISEN
ESIKUNTA
Aamupuoleen asiat alkoivat
selvitä: kersantti Paavo Vuo-

rela kdvi tiedustelemassa ja
löysi esikunnan, joka osoittautui rykmentin esikunnaksi.
Kello seitsemään mennessä
meillä oli sen sijainti tarkkaan
selvillä.

Sitten pantiin hyökkäys
käyntiin eri suunnilta koko
l5O miehen porukalla.

Esikunta onnistuttiin yllättämään ja taistelu oli ohi viidessätoista minuutissa. Vihol-

lisen tuho oli

täydellinen:

alueelle jäi puolisentoistasataa

kaatunutta. Meidän puolellamme haavoittui vain yksi

kuolemasta venäläisen kaptee-

alikersantti, jota viholliskap-

nin ja suomalaisen alikersantin vdlillä. Kapteeni yritti am-

teeni puri leukaan!

pua Tähti-pistoolilla, mutta se

Eräässä vaiheessa

yritti pai-

kalta paeta ratsain eversti poliittisine apulaisineen. Molemmat saivat luodeista surmansa.

Ättaa ampuko hevosial
- räiskeen läpi. Molemhuusin
mat uljaat ratsut kaatuivat kuitenkin tulessa.
Everstin miekasta tuli kova
riita ja metakka, koska jokainen uskoi ampuneensa sen aikaisemman omistajan ja katsoi sapelin kuuluvan itselleen.

Tässä tohinassa ei kukaan
huomannut, että vain kymmenen metrin päässä käytiin äänetöntä taistelua elämästä ja

loisammalta, kun komppania-

ni

varapädllikkö luutnantti ja

arkkitehti Tiainen tuli

eteen

ei

tuoden liimmintä ruokaa. Matkalla hän kertoi joutuneensa

alikersantti sai

kosketukseen hajalle lyötyjen
vihollisosastojen kanssa ja
siksi tulevansa näin myöhään.
Edelleen hän oli joutunut kuljettamaan pari miinaan mennyttä meikäläistä JSp:lle.
Seuraavan yön nukuin puun
juurella paljaalla maalla. Olin
kerta kaikkiaan poikki. Näin

lauennut. Tämän jdlkeen
hyökkäsi alikersantti puukko
aseenaan. Kapteeni oli kuitenkin vahvempi ja sai väännetyksi puukon kädestä pois.
Sen jdlkeen kävi lähitaistelu
yhtenä mylläkkänä. Näimme
sen kaikki, mutta emme voineet puuttua asiaan. Lopulta
saapasvarres-

taan esille munakäsikranaatin
ja käytti sitä lyömäaseena kopauttaen kapteenin tajutto-

unta, että olin Leningradissa

maksi. Loppu olikin

huoleni koski meikiiläisten

sitten
helppoa.
Sainpas Tähti-pistoolin!

huohotti
alikersantti ottelun
päätteeksi.

miehitysjoukon komentajana.
Muistan vieläkin, että suurin

miten saikurikysymyksiä
edes
sin sotaveikot pysymään

jonkinlaisessa järjestyksessä
miljoonakaupungissa. jossa
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mahdollisuudet olivat rajattomat... ?

mahdollisten asukkaiden tar-

Kaatuneelta everstiltä oli
löytynyt kartta, johon oli tar-

Vuorela totesi murjut tyhjiksi.
Jatkoimme tietä eteenpäin.

kasti merkitty

Leningradin
uloimman puolustusvyöhykkeen asemat ja joukot. Kartta

lähetettiin tietenkin kiireimmiten taaksepäin suuriin esikuntiin.
Puhelinyhteys takana olevan JR l5:n esikuntaan, jolle
meidät oli alistettu, oli saatu
kuntoon ja se tiesi tietenkin
uusia harmeja. Mainitun rykmentin komentaja eversti E.

kastuksen.

Jiirvi alkoi jo näkyä.

Samalla näkyi kolme kypä-

nen vanja ja pikakivääri avasi
käskyä rikkoen tulen.
Samalla rävähti kiivas tuli-

taistelu käyntiin. Vastaankin
tuli luoteja ilma sakeana. Vihollista ei kuitenkaan näkynyt.

rää, jotka totesimme suoma-

Missä se piileskeli'l Bunk-

laisiksi. Vastaan tuli meikäläinen kolmimiehinen jalkaväen

kereissako sittenkin'l
Tarkastin kaksi bunkkeria

partio, johtajana kersantti.
Partio oli jo selvittänyt etu-

ja

maaston

sen edessä

Virkki antoi käskyn ja uuden

nassa vanjoilla on tukikohta,
jossa on jopa piiskatykki. Sil-

toolilla sisään ermpuma-aukosta. Bgnkkeri oliedelleen vaiti.

tehtävän.

tä lienevät kuitenkin

LENINGRADIN
SUUNTAAN
Käsky oli jdlleen kova: meidän oli jatkettava viitisen kilometriä kaakkoon tavoitteena
Lempaalanjdrven ranta Viisjoen suussa. Kenttätykistön
pojat jatkoivat suoraan etelään.

Mitäpä muuta kuin liikkeelle vain!

Kartan mukaan edessä oli

suo. Annoin

apulaiselleni
viinrikki Erkki Saariselle käskyn kiertää suon toista puolta
ja liiksin itse kiertiimään porukan puoliskon kanssa toista eli
pohjoista puolta.
Poljettiin suon laitaa. Kun
lähestyttiin Lempaalanjiirven
rantaa totesin kartan poikkeavan maastosta, jolloin tietenkin nousi eteen ikuinen kysymys: olenko eksyksissä vai

ja kertoi, että parin
kilometrin matkalla ei edessä
ole ristin sielua. Järven ran-

Kiersin rakennelman ympä-

Jatkettiin matkaa.

Joukot elenevät Lempaalan
kylään 6.9. 1941

kyläkolhoosi.

Jzirven rannasta löytyikin
melkoinen linnake: valmiit
ja silloin rävähti tuli sen
toisesta
luukusta. Luoti osui

kasematit ja taisteluhaudat pe-

ri

säkkeineen. Ainuttakaan iippoa ei paikalla näkynyt.

jalkaan

ja kävely loppui

jalka ei ottanut päälleen. Vatsallani vaihdoin viimeisen lip-

VIIMEINEN
HYOKKÄYS

paan konepistooliin.

Tehtävä oli selvä: maasto oli
vallattava hyökäten.

jalkaan kiristyssiteen ja verenvuoto lakkasi.
Kersantti Vuorela yritti hypätä tien yli avukseni, mutta

Nyt pojat ollaan näppä-

- annoin käskyn tapaista.
riä!

matkaa

parakkikin

kuitenkin vaatimattomia korsukyhäelmiä ja annoin kersantti Paavo Vuorelalle käskyn suorittaa niissä olevien

ryhmittämään
joukkoa puolustukseen ja käskin Vuorelan toisen puoliskon
kanssa tien ja järven väliin.
Itse jäin tien toiselle puolelle.
Sitten ilmestyi jo vihollistakin: joen yli hyppäsi yksinäi-

-jon

Ryhdyin

kaikki autioita.

Pojat vetivät sitten minut
monttuun suojaan. Laittelin

sai suihkun vatsaansa ja oli
poissa pelistä. Pojat esittelivät, että minutkin kannettaisiin taakse, mutta en siihen
suostunut
snsin piti saada

paikalle jonkinlainen

Asia järjestyikin pian: vänrikki Saarinen oli kuullut lau-

ja tuli suon

takaa

avuksi.

Minun sotani loppui sillä
kertaa siihen.

Suomen armeijan etulinja
pysyi yli kaksi vuotta siinä,

mihin

l3l.Ilmatorjuntakonekivädrikomppanian pojat olivat sen sijoittaneet, Viisjoen

rannassa.

Potut kolonnassa tuotiin
ja niin Röhö tuli muotiin,
sinne kaikilla kaipuu
on sammumaton.
Tule Röhön rantaan...

Minö lainehilla

sousin

minö vaaramaille nousin,
missä peurat palkii
ja teeret soi.
Sit' ei röhöläiset kiellä,
ett' on miinavaara siellö
ja ilta on pitkä

ja pööttymötön.

Tule Röhön rattaon...

sota-

työnjohtaja sijaisekseni.

kaukset

Röhön rannalla
Olen tallannut mö soita
ja viertoteitö ttoita,
jotka Raatteen tieltii
tuonne Uhtualle yie.
Ja ne kylöt, joihitt tultiin
ne oli muilutettu tnultiin,
mutta Röhön kyläröhjä
oli polttamaton.
Tule Röhön rantaan,
siellö piirrän kuvas santaan
Siellö töhdet loistaa
ja Vienan kuu.
puolikuu, töysikuu.
Siell' on ansala,tgat mulla,
sopis Miinan sinne tulla.
Tule Röhön rantaan
sittisillalle !

Kylän rykmentti kun otti
sieltä puuttui koko motti,
potturetkellä saatiin

-^.

lopussa.

onko kartta väärin piirretty?
Asia selviäisi vain jatkamalla
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oli piikkilankaeste.
Hajotin piikkilangan käsikranaatilla ja ammuin konepis-

paukut

Otetaan ilmaiseksi niin palVenäjänmaata kuin suinkin saadaan! Kukaan ei ammu
Iaukaustakaan ennen kuin vihollinen avaa tulen.
Ryhmitin sotajoukkoni uuden ja leveän tien kahta puolta. Tavoite, viitisen metriä leveän Viisjoen ranta, saavutettiin ilman kosketusta. Paikalla
oli hirsibunkkereita ja jokunen

ja niin painuttiin aukealle, jota ei kartassa ollut.
Vihollista ei tähän mennessä ollut tavattu. Paikalla oli

totesin ne tyhjiksi. Yritin
vielä kolmannen luo, mutta

AAPELI VUORISTO

!

Ja kun rauha kerran koitta,
siellö joka sormi soittaa.
Punanurkalta kuuluu
röhönaurua.
Sinisillalle ma soudan
sinne tyttöni mö noudan

ja Miina-vaara
on loppumaton.
Tule Röhön rantaan...

Erkki Tiesmaa

II

II

TUIE ROHON RANTAAN
Kuluvan vuoden
tammikuun

RÖHöN RANNALLA.

nurnerossafirme

julkaisimme

kirjoittajan
muisteluksia

rintamatrubaduuri

Erkki

Tiesmaan

Eldankajärven iää
-Iaulusta.

Likimain yhtä
tunnetuksi tuli
saman sanoittaian
Röhön rannalla.
miksi. Kylä sai olla

omassa

rauhassaan, kunnes syyskuun
lopulla levisi huhu, että sieltä

päin oli kuultu moottorin ään-

tä. Silloin päätettiin

lähettää

partio ottamaan asiasta selvää.
Olin rykmentissä jonkinlaisena heittokapulana vikareeraten upseeritehtävissä, joskus
adjutanttina ja joskus jopa pataljoonan komentajanakin.
Olin siis kai sopiva mies vetämään myös tuota Röhön retkeä, jolle minut komennetiin.
Sain käyttööni joukkueen jää"Tiltun tiellä" matkalla Röhöön saksalaisten tukemana

SA-kuva

Siinä se on, Röhön ranta!

KLIINKA Vienan Karjalassa
Uhtuan suunnalla sijaitseva
Röhön kylä tuli jatkosodan aikana puheen ja laulun aiheek-

si, siitä kertoi

akateemikko

Erkki Laurila hauskalla tavallaan allekirjoittaneelle seuraa-

van tarinan.

JR 32:n eli Vuokon rykmentin edettyä kesrillä l94l
Uhtuan suunnalla niille lin-

joille, joille sitten pysähdyt-

tiin

"sotaa pitiimään", tuki-

kohtien vdlimaastoon ja ulkopuolelle jäi Kuittijiirven ja
Pääjdrven våilissä ollut vähäi-

nen Röhön kylä. Siellä oli

loppukesästä käynyt rykmentin partio toteamassa kylän
tyhjäksi ja talot polttamatto311

§"

eräs tuon suunnan tunnetuim-

§,",,

Tiesmaan

pia lauluja "Röhön rannalla".
T

§'

alkuperäistekstin

toisen säkeistön alku kuului:
"Kylän Laurila kun otti, sieltä
puuttui koko motti...", ja tällaisen tervehdyksen sain ker-

ran Oulun pojilta.

Jouduin

Uhtuan suunnalta pois muille
komennuksille jo helmikuussa
1942 ja sain myöhemmin
kuulla, eftä joku oli kiinnittänyt huomiota laulussa esiinty-

vään "historialliseen vädrennökseen": olihan ennen Laukäreitä ja parisen saksalaista
panssarivaunua,

joilla

sitten

Laulumiehiä. Vasemmalta nykyinen professori Aimo Mikkola, Erkki
Tiesmaa ja nykyinen opetusneuvos Jouko Pesola

ku muutettiin

ajeltiin korpitietä Röhön ky-

Tiimän "potturetken" jdlkeen
muuten Röhijön sijoitettiin

Palattuamme kävin tekemässä

ilmoituksen, että tyhjä mikä
tyhjä, ei sieltä kuulu enempää

kenttävartio.
Opetusneuvos louko Pe sola
muistaa hyvin nuo akateemikko Laurilan kertomat tapaukset ja laulun synnyn. Hänen
korsukaverinsa Erkki Tiesmaa

moottorin kuin ihmistenkään
ääniä. Samalla tulin maininneeksi, että kylässä näytti olevan muulaman hehtaarin verran perunaa noslamatta.

rupesi hyräilemään Röhön ai-

Se oli sellainen uutinen
noissa oloissa, että minut

heita ruotsalaisen Ernst Rolfin

tunnetun revyylaulun "Tule
Honoluluun" sävelmiillä, ja

määrättiin jo seuraavana päivänä komennuskunnan kanssa

hakemaan perunat pois. Mukaan tarjottiin satakunta he-

neen kuormaan perunoita ole,

kuulumaan:

"Kylän rykmentti kun otti..."

lään. Eikä siinä sen kummempaa: kylässä ei ollut ketään.

vosta kdrryineen. Kun yritin
sanoa, ettei siellä noin mo-

rilaa Röhössä kä1nyt jo loppukesästä rykmentin partio. Ja
niin sitten toisen säkeistön al-

Joulunvrettoa 1941. Vasemmalta kapteeni. nykyinen akaleemikko
Erkki Laurila. Jouko Pesola ia eversti Akseli Vuokko

Pesola toimi lähinnä kirjurina.
joka antoi tarvittaessa keitokseen myös omat höystönsä.
Laulu levisi joukkoihin ja ko-

tirintamallekin "Eldankajdrven jää" -laulun varjossa ja

vedottiin siihen, että olin pu-

sen täydentäjänä.

hunut muutamasta hehtaarista. Koetin selittää. että peru-

edelleenkin, ainakin Ostrobot-

namaita ei kukaan ollut hoitanut keväästä lähtien, joten sato on varmasti sen mukaisesti

nian seniorien tilaisuuksissa,
kuitenkin pääasiassa pohjoispohjalaisten kesken. Alkupe-

heikko. Mutta ei siinä auttanut, käsky oli käsky.
Sain trille toiselle retkelle

säilyttäneen asemansa enem-

Röhön rannan laulu

räinen "Honolulu"

elää

näyttää

män eteläpohjalaisessa laulajaporukassa.
Tuo Honolulu-laulu on

jzilleen pad panssarivaunua

sekä tykkimiehiä. huoltomie-

alunperin

hiä ja hevosmiehiä hevosineen

ja ajopeleineen. Vietimme
Röhössä pari kolme päivää
tuollaista partiolaiseliimää.

amerikkalainen,

Burt ja Frank Leightons'in tekemä nimellä Faraway in Ho-

Perunaa nostettiin, mutta kyl-

nolulu tai pelkkä Hotrolulu, ja
se on painettu ensi kerran jo

puolet saaliista katosi tuhka-

l9lO-luvulla. Suomessa taistelleet saksalaiset tunsivat lau-

lä sitä syötiinkin, arviolta

lun omalla kielellään nimellä
Itr Hotr<tlulrr. im Lande der

perunoina retkeläisten suihin.
Ja kun tultiin takaisin, joka
hevosmiehellä taisi olla hehdon pussi perunaa istuime-

A:orert. Mutta Suomeen se
1930-luvulla Ruotsin

tuli

kautta ja ruotsinkielestä sen
ovat suomentaneet sekä Palle

naan.

Tästä Röhön "potturetkes-

tä" tuli viilittömästi

sun liikkeelle. Näin syntyi
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että joku toinen tuntemattomaksi jäävä suomalainen. D

hauska

puheenaihe, ja tietysti se pani
myös Erkl<i Tie smaan runorat-

Ryhmä Tiesmaa esirnlyy. Vasemmalta Urho Lankrla, Erkki Tiesmaa,
Gunnar Pihlström, Jouko Pesola, kersantti Oksanen ja Kaarlo Soini

Julkaistu Oulussa ilmestyvän aikakauslehti Kaltion numerossa

41

1979.

KAISU PAASIKIVI

Kirjoittaja kertoi
Iehtemme viime
vuoden lokakuun
nt merossa ty(tstään
Osterjärven
kenttäsairaalassa.
Kesän 1944
ankarissa
koettelemuksissa
hän toimi
hiimäIäisen
Ilvesdivisioonan
kenttäsairaalassa
kokien
vetäytymisen
vaikeudet.
TääIH joutui joka
päivä näkemään
hinnan, joka oli
maksettava
Isänmaan
vapaudesta.

hiukan hätääntynein katsein.

Vihollisen
Kannaksella

suurhyökkäys

oli alkanut. Kai-

killa muillakin rintamilla odo-

tettiin sen nyt

rynnistävän.

Niinpä keskeytettiin sotilaiden

työ- ja vuorolomat.

Jokaista

tarvittiin.

SWÄRILLE

oo oo

Äänislinnasta tieni johtikin
odotuksistani täysin poiketen
etelään, Aunuksenlinnan
-kautta Syvdrin luostarille.
Maasto oli yksitoikkoisen tasaista, enimmäkseen kitukas-

oa

IAAIONIA.

vuisen sekametsän peittämää

ja vesiperäistä.
Henkilöautossa, jossa tein
oli pääkyydittävänä

lOIIANA

matkaa,

eräs majuri. Hän oli huolestu-

neen

ja kiireisen

tuntuinen.

Useita kertoja meidän

oli il-

mahyökkäyksen vuoksi maastouduttava tien oheen. Alituisiin metsässäjuoksemisiin har-

mistuneena majuri hyppäsi
ohitse kulkevaan kuorma-autoon. Ehkä hän uskoi sen kyy-

ulloNNAt944

dissä pääsevänsä nopeammin
rehtäviinsä.
Päinvastaiseen suuntaan oli

myös kiireisiä pyrkijöitä, sillä
Syväriltä oli alettu siirtää apujoukkoja Kannaksen taistelui-

hin.

Aunuksenlinnasta sain

uudeksi matkatoverikseni ja
sitten myös työtoveriksi lääkintiilotta Taimi Aspilan.
Muistan tuolla matkaosuudella ajatelleeni hetken tähän
tapaan: kun meneminen on
tällaista, minkälaista on paluu? Tuleeko sitä laisinkaan?

Viimein kuitenkin pää-

dyimme Syvärin luostarille.
Viidennen eli Ilvesdivisioonan kenttäsairaala oli toiminut
täällä jo syksystä -41 alkaen.
Sitä ennen talo oli ollut saksa-

Syvärin luostari

Lupaus takaisinpaluusta, jonka itselleni tein kotiuduftuani

lu sulki ovensa minulta lopul-

laisten sairaalakäytössä ja vielä aiemmin nuorisovankilana,
mutta alunalkaen toki luostari-

kesäkomennukselta 1943 Vienan Karjalasta, tuntui uuden

lisesti. Maailma oli edessä
tosin yhä niin rauhaton maailma! Pyysin jälleen päästä mu-

ensimmäisenä etappina ÄänisIinna.
Jo Suomen puolella junassa, jossain Imatran paikkeilla,

kesän koittaessa helpolta lu-

kaan, mieluiten entiseen kent-

huomioni kiintyi yhä

nastaa.

täsairaalaani.

vään matkustajamäärään

pulla perustanut tåimän monu-

kaan reppuineen levottomin,

Svirskin luostarin.

Ylioppilaslakki oli juuri
saatu. Rakas. turvallinen kou-

Kesäkuun I l. päivänä olin
matkalla "sinne jonnekin",

enene-

sotilaisiin, jotka tunkivat mu-

na.

Valamon munkki Aleksan-

teri, sittemmin Syviiriläiseksi
kutsuttu, oli 1400-luvun lo-

mentaalisen

Aleksandro
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LUOSTARI
VAARAVYOHYKKEELLÄ
Laitos monine rakennuksineen, kirkkoineen, olisi ollut
mielenkiintoista tutkittavaa.
Puistoissakin olisi ollut hauska kävellä kesän ollessa kauneimmillaan. "Terveydellisis-

tä" syistä oli kuitenkin viisainta pysytellä vähäiset va-

paa-ajatkin

enimmäkseen

luostarin paksujen kivimuurien sisäpuolella. Monasti lyhyenkin hetken oleilu pihaalueella aiheutti ammussuih-

kun salamannopeasti ilmaantuneista viholliskoneista. Sil-

loin luostarin seinät rapisivat.
Usein myös rantaveteen osuneet ammukset aiheuttamansa
ilmanpaineen vuoksi surmasi-

vat joukoittain kaloja. Niitä
olisi ollut helppoa poimia veden pinnalta. Kukaan ei tohtinut yrittää.
Kerran
ehkä se tapahtui
usvaisen kesäillan
tupyin
pääsin ylihoitaja Kerttu Kankkusen ja muutamien muiden
seurassa käymään luostarin
pääkirkossa. Täiiltä jäivät
mieleeni hyvin säilyneet vanhat ikonimaalaukset ja ennen
kaikkea muurattujen mukulakivien avulla pystytetty isokokoinen krusifiksi. Siitä huokuva kdrsivä rakkaus pysähdytti

rakennettu B-osastoa varten
sairaala.

ja

Monenlaisia jdrjestelytöitä
sidetarpeiden valmistusta

oli yllin kyllin. Iltaisin olinkin
niin väsynyt, että nukahdin
heti vuoteeseen päästyäni

mietiskelemättä pitempään
esimerkiksi niitten luostariveljien elämänmenoa ja ajatusmaailmaa, jotka aikoinaan oli-

vat asuneet tätä

samaista

Nuori kun olin lähdin erään
kipuamaan
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Etulinja oli vain viiden kiIometrin päässä kentläsairaalastamme. Säännöllisesti joka
yö vihollinen avasi tykistötulen vastakkaisen rannan takaa.
Yhtä säännöllisesti joka yö jo-

kin ikkuna rikkoutui,

jokin

lohkare irtosi luostarista[rme.
Onneksi olin niin hyväuninen, etten näihin tapahtumiin
yleensä herännyt. Joskus lottatoverini herätti minut tavallista kiivaamman keskityksen
aikana ja tiedusteli vähän harmistuneena, josko olin hengissäkään.

Mutta

ilmapommitukset

saivat meidät kaikki yläkerran

huoneissa asuvat hoitohenki-

löt kipin kapin alakertaan,
missä sairasosastot olivat, ja
edelleen
kellaritiloihin,

Salmin Rajavartiokoulu

vän kuorma-auton

lavalle.

Potilaista

Reunat olivat matalat. Tienkaarteissa me matkustajat pi-

saarnaan mukaan toki
kaikki ne, joiden vamma ei ol-

telimme toisistamme kiinni
heilahdellessamme puolelta

lut ylivoimaisena

toiselle. Ilmassa alkoi vähitel-

"pommisuojiin".

esleenä.

kirkon torniin. Sinne johtivat
avoimet, pitkin askelmavdlein
rakennetut puiset tikapuut.
Viilillä oli rohkeuteni pettää. Sieltä korkealta sipulitornin ikkunoista näkyi mahtava,
leveä Syveirin virta ja sen takaa metsäiset rannat, joiden
suojassa tiesin vihollisten asemien sijaitsevan. Alastulo kirkon tornista oli sen verran voimille ottavaa, etten sitä vieläkään mielelläni muistele.
Tuohon aikaan hiimiiläisdi
visioona eli asemasotansa viimeisiä hetkiä. Niinpä
26.KS:ssa ei ollut potilastulvaa. Oli tyyntä myrskyn edellä. Vetäytymisvaihe Syviiriltä
oli pian alkamassa. Potilaiden

Hyväkuntoisia potilaita odottamassa kuljetusta

munkkikammiota.

pyrittiin

hetkeksi.

toverini kanssa

asteittaista siirtoa alettiin
15.6. suorittaa Lamperoon,
jonne edellisenä vuonna oli

len rauhoittua.

SIIRTO TULEN ALLA
Uusia haavoittuneita tuli jatkuvasti. Kun sitten 19.6. kello
13.0O luostarin pihalta lähti

viimeinen sairasautokomppanian linja-auto potilaineen, oli

26.KS:n toiminta

Syvärin
luostarilla taakse jäänyttä elämää.

Lähtö ei ollut helppoa. Vihollinen ahdisteli ilmasta käsin yhä sitkeåimmin. Maalaistelukoneet tulivat ihan aaltoina ja pikatykkien tuli räiskähteli niin että korvat lukkoutuivat.

Itse onnistuin viime hetkellä hyppäZimäiin jo lähtöä teke-

oikealla, avoimella puolen.
Enää ei ollut aikaa korjata
erehdystä! Kuivuneen mäntylapsen juureen käpristyin niin
pieneksi kuin mahdollista.

Niinä hetkinä tulivat mieleen
äiti, isä, veljet... Tuli rukous

tenkin uudelleen

sydiimen pohjasta asti: Auta
vielä tämän kerranl

tu oli tunnettu viholliskoneiden erilyisestä suosiosta.

Ja apu tuli!
Oma it-patteristomme jostain lähistöltä a.lkoi voimakkaan torjuntatulen.

Jännityksemme tiheni kuilähestyessämme Mäkriän asemaa. Tämä liikenteellisesti tärkeä seu-

Huokasimme helpotuksesta
päästessämme rauhassa vaarallisen Mäkriän ohitse.
vzln muutaKuitenkin
- ajettuamme
man kilometrin
jouduimme äkillisen ilma-

hyökkäyksen kohteeksi. Kuljettaja pysäytti auton. jotta

maastoutuisimme. Kaikki
muut ymmärsivät tehdä sen
tien vasemmalle puolen. jossa
kasvoi metsää. Minä hädissäni huomasin olevani yksin tien

Viholliskoneitten

oli

nyt

vuorostaan paettava. Kun sit-

ten juoksin toisten joukkoon
metsikkcjön ry'hmityimme hetkeksi 1,mp1,rään keskustele-

maan kaikesta tapahtuneesta.

Silloin jymäti keskellemme

miehen nyrkin kokoinen itammuksen sirpale. Onneksi
keskellemme!
Illan suussa olimme Lam-

perossa. Tänne pystytetty
kenttäsairaala sijaitsi tien Iä-

heisyydessä, kuivalla kan-

neefirmat sitten toki valistivat,

kaalla. Ilmassa tuntui mänty-

mistä

oli kysymys: kirput!

metsän pihkainen tuoksu.
Osa henkilökunnasta, muun
muassa tiimän kirjoittaja, sai
telttamajoituksen. Meille anneftiin Iapiot ja kehotettiin

kaivamaan telttamme ympä-

rille olaa

sirpalesuojaksi

!

Muutaman kerran nuo ojat
hiukan matalat tosin
ennät-

tivätkin olla käytössä.

Eniten minua noina muutamina öinä, jotka tåillä paikalla
saatoimme viipyä, kiusasivat

SUURHYUKKÄYK.
SEN JALOISSA
Yöllä 21.6. alkaneet rajut ja
laajat taistelut toivat Lamperon sairaalaan jatkuvan potilastulvan. Pian

oli

siirryttävä
uudelleen. Se ei enää tuntunut

niin yllätykselliseltä kuin Syviiriltä lähdettäessä.
Seuraava sijoituspaikkam-

me olikin jo

koti-Suomen

rauhassa. Mutta

kuten aika

vain yhdeksi
viikoknäytti
- Kasakkalahdessa sisi Salmin
jaitsevasta rajavartiokoulusta
tuli 26.KS:n työskentelypaikka.

Koulu oli uudehko, kolmikerroksinen. Viimeiset ajat se
oli toiminut sotasairaalana, joka nyt teki kiireistä lähtöä antaakseen meille tilaa.
Saimme tavaroiden kanta-

itselleenkäåin.

Tullessamme Salmiin kyoli vielä muutamia kan-

lässä

ta-asukkaita,

vanhahkoja

mummoja ja valkopartaisia

misessa auliisti apua nuorilta

vaareja. Sain sen käsityksen,

sotilailta, jotka koulun lähistöllä odottelivat lähtökäskyä

ettei nykytilanne ollut heille
oikein selkiintynyt. Ihmekös
tuo! Perin ystävdllistä våikeä
he olivat. Vahinko vain, että
heidän kielimurteestaan ym-

rintamalle.
Jo iltapäiväIlä kenttäsairaala olikin toimintavalmiina.
Kylläpä seuraavina päivinä
ja öinä valmiutta kysyttiinkin!
Pian kaikki lattiat ja käytävätkin olivat täynnään paareilla
makaavia haavoittuneita. Kiire oli valtava. Näissä merkeissä sujui juhannuskin, valon
juhlaksi tarkoitettu.
Saadaksemme tilaa uusille

miirsin vain sanan sieltä, toisen täiiltä.

SALMI JÄÄ
Kesä-heinäkuun vaihteessa

nilla ensihoidon

päivämme Salmissakin alkoivat olla luetut.
Papereistani ilmeisesti huomattiin, että olin kotikylässäni
opiskeluni ohella ajoittain hoi-

Eräänä Salmin-iltanamme
kiirehdimme parin lottatoveri-

dellut puhelinkeskusta. Kun
kenttäsairaalan muu naisvåiki
ja enin osa miehistäkin jäni
Salmin, jouduin minä vielä

potilaille evakuoitiin sairasjusaaneet taakse, joko sotasairaalaan tai Pitkärannan kenttäsairaalaan.

Kenttäsairaalan viimeinen erä lähdössä Salmista, auton ovella kirioittaia

näyttää iloisilta, vaikka sydämen pohjalla oli huoli. Huomenna näiden vasta miehuutensa kynnyksellä olevien poikien oli lähdettävä hrlikasteeseensa. Jos he pelkäsivät, eivät he sitä näyttäneet. Eivät

ni kanssa räiskiileitä paistamaan. Tahdoimme kutsua

pariksi päiviiksi sikiiläistä puhelinkeskusta hoitamaan.
Kun sitten meidän loppujenkin kenttäsairaalalaisten oli
lähdettävä Salmista, tein vielä
viimeisen "katselmuksen"
ympåiristössä.

Tykistön miehet kalustoineen olivat saapuneet. He te-

kivät valmistelujaan, naamioi-

vat tykkejäåin, mittailivat.
Tuntui pahalta päästä itse Iähtemään ja jättää heidät. Katke-

rilta pojat eivät kuitenkaan
vaikuttaneet, vaan jaksoivat
hymyssä suin vakuuttaa kyllä
selviytyvänsä.

Läskelä
26.KS:n upseerit "kahvilla" Läskelän "Hotelli Huminassa". Edessä vasemmalla talousupseeri sotilasvirkamies
Kalle Kalsola, oikealla päällikkölääkäri lääkintäeverstiluutnantti Arnold Uotila

kuitenkin aivan uudet viholliset. Aikaisempia kokemuksia
ei minulla ollut tiirnän armeijan kanssa ollut, joten ensimmäisenä hyökkäysyönä olin

ihmeissäni. Aamulla koke-

puolella, Salmissa. Tunne oli
selittämärön, kun aamuyöllä

22.6. ylitimme

silloisen

maamme rajan.
Olimme varmoja siitä, että

täiillä toki saisimme jo olla

kesteihin nuorukaiset, jotka
olivat meitä alkuvaikeuksissa
auttaneet.

Pojat kertoivat tiillöin kodeistaan, tulevaisuudensuunnitelmistaan. Yritimme kaikki

oli

rautatieasema

Harlussa, noin 80 kilometriä
Salmista länteen. Lähellä valtatietä, loivasti viettävdllä
kumpareella jökötti Läskelän
uusi, suuri kansakoulu. Tässä

ruli toimimaan 26.KS heinäkuun alusta liihtien noin kahden kuukauden ajan. Tässä se
koki niin kesän kovimman
työpaineensa kuin myös sen
hetken, jolloin viilirauha sol315

mittiin ja viimeinen

ambu-

Ryntäsin heti leikkaussaliin

lanssi palasi tehtävästään.
Ensimmäiset päivät kauniissa, suvisessa Läskelässä
olivat kuin unta. Sota tuntui
jääneen kauaksi taakse. Iltaisin oli mieluista kuljeskella

yrittäen saada mahdottoman
mahdolliseksi. En onnistunut

vaikkapa Läskelän

saarnaan häntä jonon edelle
niin monta kriittistä tapausta

oli

vuorossa ennen häntä.

Työni lomassa yritin pitää
pojassa toivoa yllä.

kosken

rantamilla tai kiivetä korkealle
jyrkkiirinteiselle vuorelle.
Sieltä Läskelä paperitehtaineen, kartanoineen, peltotilkkuineen ja metsineen levittäytyi karttana eteen. Vuoren
juurelta mahtava kelo kurotti

,Am1s123n

näin...

nyt vain olla

Näin poika kuiskasi

ker-

- ja
ta kerralta yhä hiljempää
yhä kalpeampana, kuin pyydellen anteeksi väsymystään.
Pian hän hi.ljaa nukkuikin pois
ujo hymy jiihmettyneenä

ylimmät oksansa harjanteen

-nuorille

korkeudelle asti.

NäiIIä retkilläni oli mynämäkeläinen, iloisesti Turun

kasvoilleen.

Sinä iltana työni päätyttyä

syöksyin koulun ullakolle,
jonka lattialla minullakin yli

murretta jutteleva lottatyttö
Marjatta Suorsala usein mukanani. Ystävyys, joka silloi-

kymmenen muun joukossa oli
vuodepaikkani. Heittäydyin

sissa erikoislaatuisissa olosuh-

pitkäkseni, jännityksen sulut

teissa solmittiin, toimii yhä.

sisässäni aukesivat ja puhkesin rajuun itkuun. Ennenkoke-

PAINETTA
LÄSKELÄSSÄ

Tauolla Takahariun asunnossaan Kaarina Kesseli ja kirjoittaja (istumassa)

Päivien myötä tykkien jylinä
alkoi jiilleen kerran kertoa ka-

teessa heitä

rua kieltään. Yhä useammin
myös paikalliset it-tykit jys-

vähän.

oli liian

vähän.

korisevaa hengitystään oli vai-

Viilineitä ja tilojakin oli liian

kea kuunnella.
Tällaisen illan näkyä en voi

Kun tällainen päivä hämär-

enkä tah-

luu niihin maan hiljaisiin.
Aino Kiesi, Viipurinsa juuri

sevan vakuuttavastl, miten

toistamiseen menettänyt, oli
Salmissa tullut joukkoomme
ja saman tien huonetoverikse-

koskaan unohtaa

tyi keskikesän illaksi ja väsyneenä kuljeksin pihamaalla

- se riipaidokaan! Kertoohan

Koska koulun lähiympäris-

yrittäen vielä jotenkin helpot-

tö oli aukeata pihamaata
olihan se tarkoitettu koululaisten leikkejä varten
oli sai- maaliraalamme varsin hyvä
taulu ilmasta hyökkääjille.

taa ja lohduttaa haavoittuneita
heidän tuskallisessa odotuk-

kallis tämä maa on. Miten paljon sen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus ovat vaati-

sessaan, saatoin nähdä myös

neet.

kyttivät sarjoja taivaalle meitä
suojellakseen.

Asian korjaamiseksi tuotiin
metsästä nuoria mäntyjä ja
"istutettiin" pihalle. Kovem-

luona.

pien tuulien jåilkeen jouduttiin

Suomenruotsalaisella pastorillamme oli ehkä vaikeuksia
saada sanallista kontaktia hämiiläisiin kuulijoihinsa, mutta

kaatuneita puita yhä uudelleen
pystyttämään.

jo yksin lempeällä, rauhoittavalla olemuksellaan hän raa-

Heinäkuun

6.-16.

olivat
ne päivät, jolloin Salmin ja
Pitkärannan suunnalla taistelut olivat kovimmillaan.
Yötä päivää jyrräsi koulun

mäkeä ambulanssi toisensa
jdlkeen. Vain osa haavoittuneista mahtui sisätiloihin osan
joufuessa makaamaan koulun

pihalla. Heidän tuli vain odottaa vuoroaan päästä leikkaukseen.

Kaikki eivät

jaksaneet.

Lääkåirit ja muu henkilökunta
ylittivät varmaan noina päivinä itsensä, mutta tässä tilan-
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mattu kädessään varmaan tärkeiiltä osaltaan auttoi poikia.
Hengellinen apu meni perille.
Myös pastorin tarjoaman eh-

Nyt Aino istuutui viereeni,

YSTÄVÄN KUOLEMA

jatkamaan.

nimeäni mainittavan. Kutsu

tuli ovensuusta, paareilta.
Hätääntyneenä menin katsomaan: Ei kai vain veljeni?
Ei hän ollut veljeni sanan

- sanoi hiljaa. alistuneesti
hän

ehkä viimeisensä
kotiin.
Noin suuri joukko-vaikeasti
haavoittuneita! Ja kuinka hil-

jaa he kestivät tuskiaan! Vain
vettä he pyysiväl kuivunein
huulin, sitäkin kuin liikaa vaatien. Päähän haavoittuneet oli-

vat täysin tajuttomia. Heidän

tyynnyttävästi

potilaita leikkaukseen, kuulin

joitusvälineensä esille. Pojat
pyysivät vdlittämään viestinsä

-

ja alkoi siitä

jaella minullekin. Sana ja armahtava uni antoivat voimia

hän myös näytti ottavan kir-

Usein

taskustaan

raamatfunsa, matkaeväänsä,

Kun eräänä iltapäivänä olin
poliklinikalla valmistamassa

varsinaisessa mielessä, mutta
laajemmassa kyllä. Kaikkihan
he olivat sitä.

toollisen muodossa.

ni.

kaivoi harmaasta

sotilaspastorin kulkevan näi-

den paaripotilaiden

maton väsymyksen ja pienuuden tunne valtasi minut.
Mutta
kun hätä on suurin, on apukin
usein lähellä.
Tällä kertaa avun vdlitti äidillinen Aino-lotta, joka kuu-

Näin minun sitten kävi,

hymyillen.
Hän oli eräs parhaista autta-

jislamme saapuessamme aikoinaan Salmiin sekä ujoin
räiskälekestiemme vieraista.
Auliisti hän näytti nytkin olevan valmis kaikkeen
maankin.

-

kuole-

Vähän myöhemmin Aino-

lotta kirjoitti

muistokirjaani

muun muassa sanat: "Kiitos
yhteistyöstä suoSinulle

- sotilaiden hyväksi.
malaisten
Tätä kesää tulemme muistamaan aina. Eikö triin?"
HYOKKÄYS ON
TORJUTTU
Heinäkuun puolenvälin jälkeen tilanne alkoi rauhoittua.
Saatoimme jiilleen kuljeskella
ympiiristössäkin.
Lotta Kaarina Kesselin
kanssa päätimme kerran lähteä mansikoita etsimään. Ky-

län laidalla olevan laajan nr-

tyn ojien varsilta löytyikin
mehukasta saalista.
Parhaillumme poimiessam-

me keskellä niittyä yllättivät
viholliskoneet. Heiftäydyimme ojan pohjalle ja sydän tykyttäen odotimme koneiden
poistumista. Sitten jälleen
poimimaan.
Pian koneet kuitenkin kiep-

puivat uudestaan yllämme ja
tulittivat. Tuntui ikuisuudelta
ennen kuin saatoimme nousta

ojasta toistamiseen. Silloin
juoksimme
ja varmaan ennätysvauhtiamme
metsän

laitaan turvaan.- Päätimme
luopua ahnehtimasta lisämansikoita.

Vaikka

kenttäsairaalamme
oli saanut lähistöllä olevista
vanhoista rakennuksista lisätiloja, joutui kuitenkin ruokasa-

linamme toimimaan "Hotelli
Humina". Tämä pitkien pöytien ja penkkien ulkoilmaravintola oli sijoitettu koulura-

kennuksen

vieraita: ikioman veljeni Arthur Lindellirr. joka koko jatkosodan toimi taistelulähettinä. sekä kaksi nlapurin poikaa. He olivat saaneet sen verran lomaa omasta noin 30 kilometrin päässä sijaitsevasta

(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1

Aselevon jälkeen sairaanhoi-

totyöt luonnollisesti

väheni-

väI. Minäkin

vapar-rduin lcikkaussalista j,, sain uucleksi

tehtäväkseni laatia kenttäsairaaliLmme irtaimiston inven-

taarion. Ohjeita työhöni sain
talousupseeri Kal le Kalytlal tu
ja apua niin lusikoiden. lakan«riden kuin instrumentticnkin
laskennassa monen monelta.

Viimeiset Läskelän päiväni

se pahemmin meitä ruokaililusikoitiin

lä. Hän oli mies

Iloisesti yllätyin, kun heinrikrrrrn 18. priirlin ilt:rnrr s:rin

I
I
I
II

vietin toimistotyössä picncssri
tyrihuone. Komendantti Ar-

min.

kpl, 7,00/2 kpl.)

RAUHA

aterioitaessa satoikin, mutta ei

- nopeamsilloin vain tavallista

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl

paluumatkalle.

sivurakennuksessa. Täällä oli
mytis sairaalan komendantin

joita häirinnyt

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

T.Divisioonan yksiköstään.
Polkupyiirillä pojat tekiväl
tuon pikavierailun. Jo aamuyöstä heidän oli lähdettävri

puuston suojaan. Joskushan

taknrnaastoon,
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Levollisesti. asiallisesti. kuin
huomaamattomasti hän valvoi

sairaalan järjestystä.

Jäi

se

tunne, eilä minua, nuorinta
joukossa, hän erityisesti piti
hienotunteisessa suojeluksessaan.

Välirauhan raskaita ehtoja
alettiin täyttää. Kaunis Läske-

läkin kuului

luovutettavaan

Karjalaan.

Syyskuun

komentajamme, Mannerheimristin ritari ja kenraalimajuri
Kustaa Anders Tapola, hdnen
esikuntansa ja koko kenttäsairaalan väki joutuivat kuuntelemaan tulkintaani Eino Leinon
"Aleksis Kivestä". Mahtoi
siitä taiteellisuus olla kauka-

na, mutta henki oli varmasti
aito. Hyvästä yrityksestä kai
ansaitsin kenraalini kädenpu-

puolivälissä

kenttäsairaalamme siirtyi Punkaharjulle, Takaharjun paran-

ristuksen.

Lokakuun lopulla alettiin
hämäläisdivisioonaa purkaa.

oli suoritettu.

tolan suojiin.
Täällä olivat valmiina odottamassa asianmukaiset tilat.

Hämäläisen isän tyttärenä
olin onnellinen, että olin saa-

kalustetut

nut olla mukana hämäläispoi-

Olivat kauniisti

huoneet henkilökunnallekin.
Kun Kaarina Kesselin kanssa
olimme saaneet yhteisen huoneernTre kuntoon. taitoimme

sairaalan seinustalta huoneernne koristeeksi muutaman väkevästi hehkuvan villi-

Sen tehtävä

kien sotaretkellä.

Moneen

kertaan olin kokenut totiseksi
todeksi maakuntalaulun sanat:

"Jos miestä missä tarvitaan,
maan eestä vaikka kaatumaan,
niin uljaita on urhoja..."
Lokakuun 24. päivän

aa-

viinin oksan. Oli meillä silloin
hienoa! Oikeastaan liiankin
hienoa. Tuntui vaikealta so-

muna seisoi sumuisella Punkaharjun asemalla pieni lottajoukko. Hytisimme osin syk-

tällaiseen

syn koleudesta, osin tuntemattoman tulevaisuuden huolesta.
Sitten juna sieppasi meidät ah-

peutua yhtäkkiä
ylellisyyteen.

Työni Takaharjulla oli

ta-

vanomaista osastotyötä. Muutaman viikon olin myös eristyksellä, jossa kurkkumätä ja
lavantauti tuntuivat eniten

työllistävän. Eräs lottatovereistanikin sairastui pahasti lavantautiin.
Muutaman kilometrin päässä sijaitsevassa Valtionhotel-

lissa pidettiin Aleksis Kivi
-juhla. Joku
ehkä se oli yli-

5ai- lalyulglluksi minut, ujon tytön, esitriimään
juhlassa lausuntaa. En keh-

hoitaja

dannut kieltäytyäkään.
Ja niin siinä sitten kävi, että
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puolueesta. Jos onnistui hankkimaan
MIEHIÄ
Sodan loppuaikoina kymmenen uutta jävitsailtiin, että jos sentä, sai todistukhankki kansallisso- sen, ettei ollut kossialistiseen puoluee- kaan kuulunutkaan
seen viisi uutta jä- puolueeseen.
sentä, sai itse erota

JÅSENKIRJA-

taisiin lokeroihinsa.

Matka
kotiin alkoi. Pian äiti sai tyttä1sn5€i
vähän väsyneen ja
sdrkyneen
takaisin kotiin.
tr
Eliimä jatkui.
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Kaytto on yksrnkertarsta: aseta lampolakana patlan ja lakanan valrin.
Kehon lämpo herjasluu lämpolakanasta ta ptaa

vuoteen lampimana.
Lämpolakana on helppo ja kevyt ku jellaa mukana

kesamokille. asunlovaunu- la lettamatkoille.
Parno 1 20 g

Lampolakana on valm sle11! Trermalfabisla,
supertehokkaasla eristysmale- aa sla
''Olen oslanut 4lampola{anaa yhden meille
Lampolakana on '100 06 lurvallinen
Se er Ikaannu. sen lampoahelastava jokaiselle Kolmelle le n po.a e.a tsellenr. Asumme
enlorskurlu on lah'o]a hy'h'vaa suuressa vanhassa ta cssa r!ssa on isot ikkunat
Lamoolakana er ole kerlakaytto- la korkeal huoneei Y: a (okerlrmme lämpolakalavaraa. vaan se lormr lammonher- noita Ne ol larkotei:- ,iulahjoiksi. mutia kyljastalana useiden vuosien ajan.
myys tuli ennen ,cu -a .rien niista tuli advenltilahja. Nierlla ol ' ' 5 aa-J a la ulkona oli 18
l\y'ulta me nuku --e
a-o masti la ihanasii sängyissamme N/1 e l3', ta edes sukkra jalkoihrn
Omakotilalojen lämmitykseen kay- eika kapenya ( ccJ'aa. tul akseen lämpimäksi.
leltdvaa energraa voidaan sadstaa Aivan variasi -a(set la koko kehokin voivat
lampolakanan ansiosta Huonetden

lamoolilaa alennelaan yon alahsr
villeyden kurlenkaan härritsemdtld
Sopii myos kerrostaloihin.

paremmrn (u- s,sl!! re.toulumaan ja makaamaan muka,assa .J<kuma'asennossa. Yslavallisin terve s. la ( lcs onnrstuneesta hankinnasta. '

Sarraanhoiata i.geborg Wiklund. Undersaker.
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Neuvostovakoilun
mittava ja merkityksellinen historiateos, joka ensi kerran tuo julkisuuteen tietoa monista
jännittiivistii

ja salaperäisistä
näytelmistä vuosikymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.
Teos on sidottu, kovakantinen. 304 suurikokoista sivua.
(Vapaussarja n:o 7)

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava vyyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahveffi
Moilanen o Punaupseerit ja etapit o Sotilasli4ia o
Suuri vakoilqiuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[joita o Vakoilua Lapissa o Lähetystön salaisuudet o "Rauhan ja ystiivyyden seura" o Salaista
sotaa o Lapuan patruunatehtaan johtqian murha o
Petsamon vakoilujuttu jne. . .

OSMO HYVöNEN

Historialtinen
tykinlaukaus
KANSAMME suuren

hädän

hetkinä oli armeijamme hädissään pakko turvautua muualla
maailmassa jo ajat sitten romun kirjoihin vietyyn viime
vuosisadalta peräisin olevaan
jäykkälavettiseen tykkikalustoon, vaikka hyvin tiedettiin

sen vähäinen

taisteluarvo.

Talvisodan aikana hankittiin
tätä samaa kalustoa, ranska-

vana päivänä.. 13.7. 44 tuli
pattereille vielä ammustäydennys.

Tänä samana päivänä ammuniin Suomen tykistön viimeinen laukaus sodassa jäykkälavettisella tykillä. Se on

historiallinen laukaus vielä
toisessakin mielessä: se on ni-

minäin mitä suurimmalla to-

muutakaan tykkikalustoa ei
ollut kyllin nopeasti saatavissa

dennäköisyydellä koko maailman sotahistorian viimeinen
jäykkdlavettisen tykin sodassa
ampuma laukaus. Se ammuttiin ranskalaisella 155 Kl77 de

sodan maailmalla riehuessa.

B

laisia de

Bange-kanuunoita

vielä lisää 288 kappaletta, kun

Kesdllä 1944 lauloivat

de

Banget viimeisen laulunsa.

Syviirin

linnoitustykistöstä
selvisi Suomeen hengissä kolme patteria 155 K/77-kanuunoita. Heinäkuun 13. päivänä
annetulla VI AK:n käskyllä
lakkautettiin tiimä Suomen ty-

kistön viimeinen linnoitustykistöpatteristo, Syv.Lin.Psto
I, ja yksi sen pattereista luovutti tykkinsä pois jo samana
päivänä, toiset kaksi seuraa-

ange-kanuunalla U-asemasta

13.7. t944.
Virallisten asiakirjojen tiedot loppuvat tähän. Olisi kuitenkin erittäin mielenkiintois-

ta

saada mukana

olleilta lisä-

tietoa tästä historiallisesta ta-
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PUUTTUI
KOKEMUSTA

TOTUUDEN

HETKI

Mdnsterin katolinen Puolueagitaattori on
piispa von Galen oli pitönyt tulisen pukii hkeä natsien vastusheen ja väki on intaja. Kenan hän saarnassaan jälleen hyök- nostuksen vallassa.
käsi kansallissosialis- Propagandisti kiiönteja vastaan aruostel- tyy löhimmiin talonlen tällä kertaa puo- pojan puoleen ja esitlueen laatimia lasten ja täö retoorisen kysynuorten kasvatusohjel-

mia.

DIKTAATTOREITA

myksen:

JA
VALTIOTIEHIÄ

f6vs7i, haluat-

voi mies,
- eiMiten
jolla
ole ainuttakaan ko antaa lehmiisi kollasta, puhua lasten ja hoosille?
nuorten kasvatuksesHqlyqn, toveri
ta? huusi joku puolue- agitaattori!
mies alhaalta kirkosta
Entäpä hevosekesken saarnan.
Piispa reagoi sala- si?
Luonnollisesti,
mannopeasti ja vastailomielin!
si;

Tässä Herran
huoneessa ei aruostella kunnioitettua johtajaamme!

si?-

RINTAMAMIEHIÄ

- No kun minulla
on- vuohi...

Entöpä vuohe-

Se ei

Bismarck sanoi sen mihin uskoi.
Hitler uskoi kaiken
minkä sanoi.
Goebbels ei uskonut
mitä sanoi.
von Papen ei sanonut mitä uskoi.

Juutalaiset poistuivat
murheellisina. Kuluu
tunteja. Ovi pysyy kiin-

käv

rella Ranskassa.
Ranskan lähettiläs
Francois-Poncet oli
kuunnellut keskustelua ja lausahti myöhemmin Edenille:
vastakkain
- Olitte
ettekä
saaneet hänä

ammutuksi!
kää!

Hävet-

PATEVA

MIETELMÄ
Seuraava syvällinen ajatus on kirjattu kommunisti Leo Davidovit§

Trotskin nimiin:
Kahdentoista apos-

- joukossa oli Juudas
tolin
petturi. Oletetaanpa, että
hän olisi voittanut ja saanut vallan
silloin olisi
yksitoista muuta
kaikkine kannattajineen julistettu pettureiksi.

Sosialistinen Iihakauppa.
aamulla
oven ja ilmoittaa jonossa
odottaville kansalaisille :
Juutalaiset voivat
mennä kotiinsa, sillä
heille ei tänään myydä Ii-

Myyjä avaa

haa.

oikein

Kuinka niin?!

Englannin ulkoministeri Anthony Eden oli
Hitlerin vastaanotolla. Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että
herrat olivat ensimmäisessä maailmansodassa olleet vastakkain samalla rintamanosalla Oisen var-

ETUILUA

HUUMORIMIESTEN HOMMIA
Joku kertoo illanistujaisissa poliittisen

vitsin ja kaikilla on

hauskaa.

Nurkasta
kuuluu jonkun vanhemman miehen
ääni:
Tiedättekös,
ketkä ovat rakentaneet Stalinin kanavan?
Kukaan ei tiedä.
Vitsinkerto-

jat...

ni.

Iltapäivällä avaa myyjä jiilleen oven ja ilmoittaa:

Toverit! Ikävä kyllä
- on kerrottava, että
minun
tänään ei tule lainkaan lihaa.

Aina niillä jutkuilla
jojonosku purkautuvasta

on -onnea..., mutisee
ta.

ARVOITUS

Mikö se on, joka

-on lyhyt, hauska ja
sopii istuttavaksi?
Poliittinen vitsi

diktatuurimaassa.

Ehkäpä arvaatte,
- olen kutsunut teimiksi
dät puheilleni.

Mllloin Saksan

-kansan elintarvi-

ketilanne oikeastaan paranee?
Sitten kun
Göringin housut
sopivat Goebbelsille.

o

UUSI TÄNTBSTö

Hitlerin

Tähän nokkeluudestaan tunnettu FrancoisPoncet:
En ole koskaan pi-

tänyt
itseäni kovin
älykkäänä, mutta mi-

nunkin intelligenssini
riittää sentään tajua-

maan, mitä Italian halIitus tåissä tilanteessa tekee: te aiotte oientaa
minulle sodanjulistuksen.

toimi erittäin tun-

de, Voimaa llosta.
Kun Varsovan
Gettoon, jossa juutalaiset taistelivat
epätoivoista taisteluaan, alkoi tihkua
tietoja Hitlerin tappioista, kohosi mieliala huomattavasti.
Joku ehdotti, että
olisi perustettava oikein oma järjestö:
Voimaa Vahingonilosta.

PUNNITTUA
PUHETTA

Kesäkuun 10. päivänä

1940, jolloin

Saksan

hyökkäys io oli murskannut Ranskan puolustuksen, Italian ulkoministeri, Mussolinin
väv5puika kreivi Ciano
kutsui Ranskan lähettilään puheilleen julistaakseen lytidylle Ranskalle sodan. Hiukan

vaivautuneesti

aloitti
näin:

hän
keskustelun

aikana kuljettivat sairasteille kolme sikaa? Sen autot tuhansittain saksasuuren ja paksun sian laisia haavoittuneita Varvuoksi olen istunut sovan sairaaloihin. Ulkomonta kuukautta van- puolella seisoi sankka
kilassa.
joukko ihmisiä ihmette-

VANHA
SOTARATSU
MUISTELEE
Ikivanha loordi

lemässä haavoittuneiden
suurta määrää.
Äkkia kuului jostakin
taempaa ääni:
Pyydän hiljaisuutta!

-

Mitä varten?

- Jos te koko ajan pu- ei kuule niiden
lisette,

Iasilla Timesiä. Ättfi voihkimista!
kuuluu ulkoa tykistön

o

yhteislaukaus.

Saksalainen koomikko
Karl Valentin esiintyi

Miinchenin

Kabaree-

teatterissa:

Ensin meillä oli
keisarikunta ja mahtavia pamppuja. Sitten
tuli vallankumous ja
marxilainen hallitus
ia jälleen mahtavia
puoluepamppuia. Sitten tulivat kansallisso-

ja mitä meilsialistit
lä nyt on?
Periantai!

-

Saksalainen humoristi

HELPPO ARVAUS

vuotta sitten esittelin

istuu
Lontoossa takkatulen ääressä ja lukee suurennus-

Saksassa

nettu lomajärjestö
Kratt durch Freu-

Hyvät naiset ia HUVINSA

herrat! Muistatteko KULLAKIN
vielä, kuinka puoli Itärintaman taistelujen

on tuonut kolme sikaa
näyttämölle

ja aloittaa

ohielmansa:
Esittelen teille nyt
perheen. Tämä
Mannin

pienin on neiti Mann,
tämä on rouva Mann ja
tämä suuri ja paksu sika on herra Mann
(Herr Mann : Hermann : Göring).
Ohjelmansa johdosta
esiintyiä pidätettiin.
Päåistyään vapaaksi
hän tervehti jälleen
yleisöään ia kertoi:

Mitä siellä on? Miammutaan? kysyy
loordi hovimestarilta.
§i1, Neuvostoliiton
pääministeri
on juuri saapunut, vastaa hovimestari.
Samassa kuuluu toinen

td-

yhteislaukaus.
Loordi hermostuu lopullisesti ja tiukkaa:

Eikö ne

saaneet

osumaa ensi kerralla?

LAULUT OVAT
LAULUJA
Kadun miehen filoso-

fiaa Hitlerin

Saksas-

SA:

On se kumma,

- joka
kun
lauletaan

tiin,

paikassa
"Englan-

Englantiin!"

(gegen

Engeland),
mutta sitten kun yksi

tosiaan lähtee (Rudolf Hess), selitetöön
se höperöksi!

vaaran vuosien kuvaa, joskin

esimerkiksi kaappausjupakka
jää vielä paljolti arvailujen varaan
kaikki lähteethän eivät
ole käytettävissä.
E.

VANHAN ITYVÄN
AJAN ROMAANI
Erkki Palolampi: Kun

se

kerran tulee, Kustannuspiste Oy, Saarijiirvi 1979, 3O7

Pääesikunnan kenraali operaatioiden kulkua sodan loppuaikoina nykyisissä Varsovan liiton maissa, Jugoslaviassa,
Suomessa ja Saksassa. Jokaisen sotatoimen yhteydessä oli

tuu. Ainakin nuo ajat vastaavissa olosuhteissa touhuillut
lukee kirjan kiinnostuneena.

otettava huomioon paitsi sotilaalliset myös poliittiset näkökohdat, jotta "nationalistit" ja
"rosvot" eivät missään vaiheessa pääsisi valtaan "vapautetussa" maassa. Varsin kiin-

yritteliäs korpikylän poika sen

nostava

on

tässä mielessä

TIETOA

sivua.

r,lir{Nn,srÄ

-teoksen kirjoittaja ja tunnettu

ja

maanpuolustusmies, on lähes
40 vuoden tauon jälkeen jälleen tarttunut kynään. Tällä
kertaa hän kertoo oman ikä-

Suomen suunnastakin kerro-

Hannu Rautkallio: Suomen

suunta 194'*1948, Weilin*Giiiis, Savonlinna 1979,
300 sivua.

Palolampi, Kollaa

mm. Neuvostoliiton virallinen
kestää

Nuoremman polven tutkijoihin kuuluva tohtori Rautkallio

polvensa historiasta: lasten

on syventynyt perusteellisesti
Yhdysvaltojen ja Ison-Britan-

Tampereella, koulupoikien urheilu- ja suojeluskuntaharrastuksista l920Juvun lo-

nian arkistoihin

selvitellessään Suomen vaaran vuosien
tapahtumien syitä ja seurauksia. Tarkastelun kohteena ovat
mm. rauhan solmiaminen, sotakorvausten rahoitus, asekätkentäjuttu, vuoden 1948 kaappausuhka ja YYA-sopimus.
Suomen politiikan tarkastelu tästä uudesta näkökulmasta
on mielenkiintoista ja antaa

hädästä vapaussodan taistelu-

jen

pulla, varusmiespalveluksesta

Terijoen

Jääktiripataljoona

l:ssä ja Haminan RUK:ssa sekä vuosia myöhemmin sodasta Laatokan koillispuolen

mottirintamalla 1939-40.
Kerronta on sujuvaa, nostalgisen muistelevaa, pohdis-

kelevaa. Kirja kuvaa hyvin

selvitys Andersin armeijasta
Varsovan kansannoususta.

taan parisenkymmentä sivua
operaation huipentuessa oi-

Viimemainittu yrittää rauhan

ja kykenemätöntä

henkilöstöä".
Kirja on venriläisittäin hie-

tultuakin jatkaa siivellä eläjän
tyylillään, mutta joutuukin

luettavaa ainakin henkilöille,

mu selviää vaikeuksista ankaralla yrittämisellä.
Kirja on herkullinen maa-

man raskasta ja pateettista
tekstiä, mutta kiinnostavaa

vanha tieto siitä, että ilmeises-

lustuslaitoksen

SIVIILIT

ti

kyse

oli

Neuvostoliitosta

saapuneiden ja eräiden muiden barrikadilinjan kommu-

nistien yrityksestä, josta ministerilinjaa edustava sisäministeri Leino varoitti valtiovaltaa. Kommunistien kahtiajako ei siis ole mikään uusi
asia.

Erityisen jännittävää luetta-

vaa ovat myös YYA-sopimuksen syntyvaiheet. Paasikivi toimi rohkeasti ja päättäväisesti Suomen erikoisaseman
puolesta haukkuen jopa "erittäin raivokkaasti" oman neu-

maanpuo-

Iustusjärjestöjen riveissä, to-

veripiirissä ja tytielämässä
nähdessään sodan pilvien kerääntyvän Euroopan taivaalle.
Kiinnostava kirja.
E.

NEUVOSTOLIITON
SOTAHISTORIAA
M. §temenko: Kohti BerIiiniä, Neuvostoliiton viimei-

S.

set taistelut Hitlerin armeijoita

votteluvaltuuskunnan, joka
Paasikiven mielestä oli eräässä vaiheessa ponnettomalla
toiminnallaan "kavaltanut
isänmaan".

vastaan toisessa maailmansodassa, Karisto, Härneenlinna 1980, 398 sivua, valoku-

Mielenkiintoinen kirja. jossa on paljon asiaa
myös

ninismin kysymyksiä, että yhteiskuntajiirjestelmä muuttuu

kiinnostavampaa materiaalia.

kaikkialla siellä minne Punaarmeija marssii. Tässä hengessä kuvaa Neuvostoliiton

- sitäkin
epävirallista, mutta
Se on omiaan selventämään

sotatoimista.

Asiantuntijan tarkistama
käännös on moitteeton. E.

via.
Stalin toteaa teoksessaan Le-

kovan eteen. Rehti rintamajer-

laiskylän

ja

miesten työn

erityisesti

ja

sen

elämän ku-

vaus. Kieli on rikasta ja rehe-

vää, kerronta mukaansatempaavaa. Kaiken takana on tuntuma, että kirjailijalla on luki-

SIINTELEE
Katle Päätalo:

joilleen todella jotakin sanotUkkosen

tavaa.

J.

ääni, Gummerus, Jyvdskylä
1979, 639 sivta.
Kallepoika jatkaa varusmiespalvelustaan

VIRALLISTA

Ville Kuronen: Vasaran aIIlelsinki
1V19,292 sivuia.
Kirjoittaja, pohjoiskarjalainen
maanviljelijä ja rintamamies,

lå, Kirjayhtymä,

"rintaman esikunta oli täynnä

sa", mikä johtui siitä, että

pausjupakan osalta selvenee

ja

JAMERAA
KERRONTAA

saamatonta

keaoppisesti "vanhan venäläisen kaupungin Viipurin" valtaukseen. Ihantalan ja Vuosalmen vaiheet on sivuutettu, sen
sijaan kerrotaan kahden divisioonan olleen "Kuolismaan
kohdalla kriittisessä tilantees-

joilla on pohjatiedot kyseisistä

tuista kysymyksistä. Kommunistien vuoden 1948 kaap-

S.

kokee.

on syventynyt sotaretkeltä palaavien miesten ongelmiin.
Kirjan päähenkilöitä ovat arpinaamainen, tulessa kuulonsa menettänyt, suoraviivainen
ja ahkera rintamajermu sekä
tämän vähin kouluja käynyt,
hienosteleva ja taitavasti työtä
kaihtava velimies, joka on kepulikonstein onnistunut vdlttämään myös rintamapalvelun.

sen nuorison asenteita, jonka
tehtäväksi tuli käydä talvisota:
se ei ilman muuta ollut valmis
tähän tehtävään, vaan kasvoi
siihen vähitellen koulun, Puo-

uuttakin tietoa paljon pohdi-

Ruotuviiki kaikkine pula-ajan
vivahteineen elää ja hengittää
sellaisena kuin luottavainen ja

Iin Haminassa ja

Kuusamon Kurkijiirvellä vuo-

den l94O syystalvesta aina
vuoden l94l kevääseen ja jatkosodan syttymiseen saakka.

Ihmeellisiä asioita ei kirjassa
tapahdu: muonittajan hommat
jatkuvat, on tyttöjuttuja, tulee

siirto uuteen varuskuntaan,
jossa hommat ja kaverit vähin
vaihtelevat. Sitten aletaan huhuta sodasta, luvattu siviiliin
pääsy peruutetaan, murheeseen ryypätään ja lopuksi siirrytään sotatoimialueelle. Vaatii kyllä pätevän kirjailijan taitoa saada tästä aineksesta yli
60O sivua kiinnostavaa luettavaa.
Niin nyt kuitenkin tapah-

TORNION.
LAAKSON
KULTTUURI.

rvörÄ

Hugo Rich. Sandberg: Hiihtourheilu Suomessa, Omalla
kustannuksella 1E91, 141 sivua, piirroksia, hinta 25 mk.

"Ukko-Samperin", "Leivän Isän", monipuolisen metsätalous-, koira- ja urheilumiehen uraauurtavasta kirjasta
on julkaistu näköispainos Tor-

nedalica-sarjassa. Hauskan
kirjan ovat saatesanoin varustaneet Veli Arrela ja A.H.

Virkkunen. Suomessa kirjaa
myy Tornionlaakson Kotiseututoimikunta, Vesaisenkatu 4

B, 95400 Tornio.

laisemme eivät halua

edes

niihdä todellista tilannetta. Si-

täkin enemmän

tunnustusta

ansaitsevat monet puolustusvoimiemme kouluttajat, jotka

joutuvat taistelemaan riittä-

mättömien ulkoisten mahdollisuuksien kanssa voidakseen
ylläpitää ja kehittää oikeaa sisäistä linjaa: johtaa, kouluttaa

ja kasvattaa.
Vika on pelkästään
johdossa, organisaatiossa ja

raden (Yanhat toverit) -lehdessä kirjoittaa Heinz Karst
otsikolla "Pakoa todellisuudesta" Saksan Liittotasavallan
puolustusvoimista mm. seuraavaa'.

"Näin ovat asiat eivätkä sosiologiaan perehtyneiden ko-

sitä tosiasiaa, että maallamme

on loistava

maailmanennätys

aseistakieltäytyjien mäiirässä,
että väestönsuojelu on jäjestiimättä, että riitäviä ampumatarvikevarastoja ei ole käytettävissä sekä eftä useat kansa-

tä, ilmoitti tämä sotaveteraani
ja -invalidi, että hän katkaisee
tilauksen, koska Suomen val-

tio ei monista yrityksistä huo-

Ei pidä ministerin ja päätarkastajan tavoin vannoa toiminta-

limatta ole maksanut hänelle
invalidieli&että, vaikka lääkärien mukaan hiin olisi siihen

vapauden nimiin, toisin sa--

kemattomien nuorten upseerien vakuuttelut voi verhota

lauksen. Kun tiedustelin syy-

turmiollisessa keskityksessä.

noen vaatia aloitteellisuutta ja
vastuuauliutta, jos samaan aikaan käytännössä kaikista toiminnoista käsketään pikkutaraksalaisessa Alte Kame-

R.rorrru,nen (entinen ?)
ystäviimme soitteli ja sanoi
kesken vuotta irti lehtemme ti-

kasti ohjesäännöissä, kaikki
alat keskitetään ja byrokratisoidaan.

"

Tutulta kuulostavaa tekstiä
lieneeköhän niin, että kai-

-kissa maissa

vasta todellisen

vaaran uhatessa uskalletaan

oikeutettu.

On vähän vaikea ymmiir-

tää, miten lehtemme

olisi
syyllinen tiihän ikävään tosiasiaan. Päinvastoin
eleslpime kaikin tavoin yrittäneet
tää veteraanien ja sotainvalidien puolta virallista byrokratiaa vastaan. Ehkäpä tämä entinen porilainen asevelikin
harkitsee asiaa vielä kerran.

katsoa tosiasioita silmiin?

a
irkkoherra Tauno Kuusi-

zunassa lehdessä kerrotaan saksalaisen 29o.Jalkavä-

ja

nen, osoite 3430O Kuru, puhelin 934-3419 (koti) tai 3 I l8
(virka), haluaisi tietoja talvisodassa kaatuneesta isästään

ranskalaisen
T.Divisioonan veteraanien ys-

Tauno Olavi

tävyysvierailuista: . "Enää ei

12. 12. 19 16, kaatui Muolaassa

ole olemassa'perivihollisia'.
Aikoinaan henkensä alniiksi

Oinalan

kidivisioonan

panneiden sotilaiden vastustajan kunnioituksen merkeissä

tapahtuvat kohtaamistilaisuudet todistavat, että molernmat
maailmansodat ovat kaikkien
sodan hirvittävyyksien ohella
tuottaneet myönteisiiikin tuloksia.

"

syntynyt

Kzirkkäisestä,

Nuijamaalla

taisteluissa
I | .2. 1940. Kiirkkäinen palve-

li Erillisen Pataljoona l:n
3.Komppaniassa, jonka päiillikkönä oli nykyinen ekonomi
ja majuri Ville Paavo Aitola,
syntynyt Lapualla 4.lO.l9l7 .
Kuka tietää jotakin Kiirkkäisen sotavaiheista ja kuolemasta2

Ylemmässä kuvassa rans-

kalaiset suorittavat kunnianosoitukseh Ranskassa Malmaisonin alueella olevalla saksalaisella sotilashautausmaalla, alemmassa kuvassa saksa-

laiset 29O.Jalkaviikidivisioonan edustajat laskevat seppe-

leensä ranskalaisen 7.Divisioonan sankarimuistomerkille.
Näin hoidetaan asiat sivis§smaissa.

amo Aspblom,

Rune-

bergsgatan 66, 61137 Nyköping, puhelin 015585895, on
kerännyt lehtemme vuosikerrat alkaen vuodesta 1959 tähän päivään asti. Håin olisi nyt
valmis luopumaan niistä sopivaa korvausta vastaan. Kuka
tarvitsee?

