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Rehellisry
wn,peru,
Normaali suomalainen

- joitakin "aatteen" pi-
mittämiä ehkä lukuun-
ottamatta - tietää var-
sin tarkoin, mitä meille
toisen maailmansodan
vuosina tapahtui:
vuonna 1939 jäimme
provosoimattoman
hyökkäyksen alle, jon-
ka Stalin sopimukset
rikkoen aloitti samalla
nimittäen Kuusisen Te-
rijoella toimivan quis-
I ing-hallituksen hoitele-
maan maan tulevaa
miehitystä. Jatkossa
yritimme saada takai-
sin menete§n perisuo-
malaisen alueen.

Neuvostoliitossa esi-
tetään asiat toisin:
muun muassa Viipurin
linnan opas kertoo
vuolaasti, ettei talviso-
taa ollutkaan, olipahan
vain suomalaisten tör-
keästi provosoima ra-
jaselkkaus, jonka seu-
rauksena muun muas-
sa ikivanha venäläinen
Viipurin kaupunki pala-
si Äiti Venäjän hel-
maan. Sota alkoi vasta

1941, kun suomalaiset
liittoutuivat Hitlerin
kanssa tuhotakseen
koko Neuvostoliiton. Ei
niillä finskeillä päätä
palellut!

On vaikea ymmär-
tää, mihin tällaisella
"historialla" pyritään.
Se saattaa sopia esi-
tettäväksi oman maan
kansalaisille, jotka ei-
vät juuri muusta tiedä,
mutta tuskin entisille
viipurilaisille tai suoma-
laisille sotaveteraaneil-
le, joista jokainen tie-
tää Viipurin muuttu-
neen venäläiseksivas-
ta14.3.4O Puna-armei-
ian marssittua sinne
rauhanteon jälkeen sa-
tapäiväisen verisen so-
dan päätteeksi.

Stalinin aruostelu on
tietyissä rajoissa Neu-
vostoliitossakin sallit-
tua. Eräitä sotien aikai-
sia propagandaväittei-
tä on suostuttu oikaise-
maankin. Mistä syystä
Suomen osalta on pak-
ko jatkuvasti pyörittää
vanhaa levyä, joka taa-

tusti suututtaa jokaisen
aruostelukykyisen suo-
malaisen? Ja vaikka ei
haluttaisi viralliseksi ju-
listettua "historiaa" pe-
ruuttaakaan eikö
oppaiden oodeista voi-
taisi jättää pois suoma-
laisia loukkaavat perät-
tömät propagandata-
rut? Ei Suomessakaan
kiiruhdeta maahamme
aina tervetulleille venä-
läisille turisteille ensim-
mäiseksi kertomaan
Mainilan laukauksista
ja kaupunkiemme sivii-
liväestön pommituksis-
ta.

Tiedossani ei ole ai-
nuttakaan suomalais-
ta, joka ei haluaisiedis-
tää Neuvostoliiton ia
Suomen kansalaisten
toistensa tuntemista ja
keskinäistä ystävffiä.
Sen on kuitenkin pe-
rustuttava rehellisyy-
den ja toistensa kun-
nioituksen vankalle
pohjalle. Muussa ta-
pauksessa on kyse
isännän ja koiran "ys-
tävyydestä".



EINO RITARANTA

Koplentäfien
sotaa
Kuoreuedellä
O Koelentäjät eivät saaneet nimiinsä
pudotuksia eikä heille tippunut Man-
nerheim-ristejä.
O He tekivät syrjäisellä kentällä vaa-
rallista työtään toisten lentäjien tur-
vallisuuden hyväksi.

Kaksi tuliterää Fokker D-21 -hävittäjää odottamassa koe-
lentoia Kuorevedellä

l-153 eli Tshaika aiheutti koelentäjille paljon työtä

Tiedustelu- ja syöksypommituskone Fokker C-10 oli luotettava työjuhta
mutta auttamatta vanhanaikainen
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Sotiemme aikana teki harvalu-
kuinen koelentäjien joukko
näkymätöntä mutta tdrkeää
työtään Tampereella ja Kuore-
vedellä.

Valtion Lentokonetehdas
oli aloittanut toimintansa
Tampereella jo vuonna 1936
siirryttyään sinne Santahami-
nasta ja Suomenlinnasta. Vel-
jekset Karhumäki Oy puoles-
taan sijoittui Kuoreveden Hal-
liin kesdllä 1939. Viihän myö-
hemmin Hallinkankaalle rai-
vatun lentokentän laitaan al-
koi ilmestyä myös Valtion
Lentokonetehtaan rakennuk-
sia sekä llmavoimien lentoko-
nesuojia. Näin Kuorevedestä
kehittyi tdrkeä lenkki siinä
ketjussa, joka takasi ilma-
aseemne toiminnan tulevina
vaikeina vuosina.

Työnjako oli sellainen, että
Karhumäen tehdas huolehti
pääasiassa koulu- ja harjoitus-
koneiden korjauksista VL:n
keskittyessä varsinaisiin sota-
koneisiin. Osa koneista tuotiin
Halliin lentäen, mutta pahem-
min vaurioituneet kuljetettiin
rautateitse Mänttään, mistä ne
siirrettiin kuorma-autoilla pe-
rille. Tehtaan koelentäjät suo-
rittivat uusien sekä korjattujen
koneiden koelennot, minkä
jiilkeen ne vastaanotettiin Il-

mavoimille kentiille sijoittu-
neen Koelentueen toimesta.

KORUTONTA
KERTOMAA
Lentotekniikan Killan llläpi-
tiimään Hallinportti-nimiseen
ilmailuhistorialliseen kokoel-
maan on talletettu joukko van-
hoja asiakirjoja. Näiden jou-
kosta löytyvät sekä VL:n että
Koelentueen sodanaikaiset
lentopäiväkirjat.

Niiden koruttomat merkin-
nät eivät kerro niistä hikipisa-
roista, joita koelentäjät vuo-
dattivat saadakseen huonosti
käyvän moottorin tuomaan
koneen kentzille saakka eivät-
kä niistä hetkistä. jolloin hei-
dän silmissään musteni rajuis-
ta syöks1 istä oikaistessa.
Mahdollisen pakkolaskun ta-
pahtuessa se mainitaan yhdel-
lä sanalla kertomatta syitä tai
seurauksia.

Näin kertovat kirjat.
Jatkosodan aattopäivinä

näemme vänrikki Esko Hal-
meen ja lentomestari Aarne
Siltavuoren suorittavan koe-
lentoja viimeisillä IV-sarjan
Fokker D-21 -koneilla. Tämä
tyyppihän muodosti Talviso-
dassa hävittäjävoimiemme



rungon ja sen rakentamista
jatkettiin tähän saakka. Vielä
kolme vuotta myöhemmin
koottiin varaosista viisi konet-
ta.

Kaksi päivää ennen sodan
syttymistä lentomestari Silta-
vuori vie taivaalle ensimmäi-
sen Curtiss Hawk -hävittäjän.
Ensimmäinen erä on saapunut
laatikoissa Kuorevedelle ja
kuumeinen kokoonpano on
menossa. Kesäkuun loppuun
mennessä on useita koneita
saatu siivilleen ja rintamalai-
vueiden ohjaajille annetaan jo
tyyppikoulutusta.

Lähiviikkojen ajan Cutissit
eli "Sussut" työllistävät Silta-
vuoren Iisäksi lentomestari
Eino luurikkaan, joka kuuluu-
kin Kuoreveden vakinaiseen
kalustoon koko sodan ajan.
Vastaanottolentojen suoritta-
jana Koelentueen puolella
nåihdään tavallisesti luutnantti
Erkki ltiivuori. Heinäkuun 8.
päivänä hänen ohjaamansa
Fokker D-21 menee rullatessa
nokilleen ilman mainittavia
vaurioita.

Kesän aikana koelennetään
mainittujen tyyppien Iisäksi
useita Fokker C-1O-koneita
sekä kaksi Iljushin DB-3 -so-
tasaalispommittajaa. Sotasaa-
liskoneet aiheuttivat melkoi-
sen lisätyön koelentäjille, sillä
niillä oli lennettävä mäziräys-
ten mukaan vähintään l0 tun-
tia ennen niiden luovuttamista
laivueisiin.

UUSIA TYYPPEJÄ
Syksyn tullen tyyppivalikoi-
ma monipuolistuu. Kotimais-
ten Tuisku, Viima ja Pyry-
tyyppien ohella on kunnostet-
tu eräs mielenkiintoinen kone:
norjalainen Tiger Moth, joka
pakeni saksalaisten tieltä Suo-
meen vuonna l94O ja otettiin
internoituna Ilmavoimien
käyttöön. Toinen uusi ja har-
vinainen tyyppi on Dornier
Do-22, joita oli hankittu neljä
kappaletta Saksasta.

Vielä ennen vuoden loppua
ilmestyy koelennettyjen ko-
neiden joukkoon kaksi Fokker
C-5 -konetta, jotka olivat saa-
puneet Norjasta Tiger Mothin
ohella. Uusia koelentäjiä ovat
kapteeni Haatanen sekä luut-
nantit Laaksonen ja Pitkiinen.

Vuoden 1942 alussa näh-
dään Kuoreveden taivaalla pa-
ri harvinaista konetyyppiä:
kotimainen Kotka sekä hol-
lantilainen Koolhoven
F.K.52, joita saatiin kaksi
kappaletta lahjaksi Talvisodan
aikana. Muita uusia tyyppejä
näillä main ovat Gloster GIa-
diator sekä Fiat G.50.

Kevään kuluessa jatketaan
potkuri- ja nousukokeita Fok-
ker D-21:llä. Maaliskuussa

hat tutut, luutnantiksi ylennet-
ty Halme, luutnantti Laakso-
nen ja lentomestari Juurikas.
Uusia nimiä ovat luutnantti
Kokko sekä lentomestari Pa-
ronen.

Kesän tultua toiminta näyt-
tää entisestään vilkastuvan.
Kuorevedelle saavat komen-
nuksen kapteeni Pietarinen
sekä vänrikki Periisalo. loka
kapteeni Sarlantokin, tuo tal-
visodan legendaarinen hävit-

männikköön kone murskaan-
tuu täysin. mutt:r kuin ihmeen
kaupalla Juurikas selviytyy
mustelmilla.

Uusia tyyppejä tuodaan jat-
kuvasti Kuorevedelle. Sota-
saaliskoneet Petljakov Pe-2,
Tupolev SB-2bis ja Polikar-
pov I-153 sekä englantilais-
valmisteiset Hawker Hurrica-
ne. Bristol Blenheim. Bristol
Bulldog sekä Avro Anson saa-
vat nimensä kirjoihin.

Juhannuksen aatonaattona
luutnantti Halme lähtee len-
nolle DB-3-koneella, mutta
joutuu palaanraan heti takaisin
toisen moottorin kolmossylin-
terin leikattua kiinni. Muuta-
mia päiviä myöhemmin vän-
rikki Rautakorpi lähtee pur-
jehduslennolle Smolik-koulu-
koneella ja joutuu tekemään
pakkolaskun Heinävedellä.

Heinäkuun kahden ensim-
mäisen viikon aikana Blen-
heim BL-142 on tavallista
monipuolisemmissa kokeissa.
Majuri Malinett ja kapteeni
Melasniemi suorittavat sillä
useita potkurikokeita, käyvät
pariin otteeseen pommitusko-
keissa Siikakankaalla sekä
lentävät kahdesti Uttiin ja ta-
kaisin. Tämän jälkeen kaptee-
ni Sarvanto suorittaa vastaan-
ottolennon. Kuun alkupäivinä
suorittaa vääpeli Lahtonen
mahalaskun Tshaikalla.

Kapteeni Kokon Parolasta
tuoma Bristol Bulldog BU-59
ansaitsee tulla mainituksi.
Monien vaiheiden jälkeen sa-
ma kone on nimittäin tänään-
kin Kuorevedellä. tällä kertaa
odottamassa museokuntoon
saatlamistaan. Kone on vii-
meinen tyyppinsä edustaja ko-
ko maailmassa.

Loppukesällä vanrikki Pe-
räsalo tekee pitkän matkalen-
non Smolikilla. Kolmen päi-
vän aikana hän lentää insinöö-
ri Raition kanssa reitin Kuore-
vesi-Vdrtsilä-Nurmoila-
Värtsilä-Rantasalmi-Mik-
keli-Kuorevesi. Juurikkaan
työllistävät sellaiset konetyy-
pit kuin Gauntlet, Blackbrun
Ripon, I-153 sekä Fokker C-
5. Siltavuoren korkeuslennot
SB-bis -koneella ulottuvat
aina 86OO metriin asti.

Syksyn kuluessa insiniiöri-
kapteeni Wegelius suorittaa
Ientoja monilla konetyypeillä.

Keskiraskas pommituskone Dornier Oo-172

Fiat G.sO:n vahva rakenne pelasti lentomestari Juurikkaan hengen

joutuu Juurikas suorittamaan täjäsankari, käy lentiimässä
pakkolaskun Fiatilla öljytys- muutaman koelennonPyryllä.
häiriön takia, mutta pääsee
sentään kent:ille saakka. Tun-
nettu hävittäjä-ässä, lentomes-
tari Oiva Tuominen ilmestyy
joukkoon lentäen muutaman
koelennon työkalullaan Fiatil-
la. Hänelle sattuu myös pieni
haaveri: FA-2 I menee nokil-
Ieen rullauksen aikana.

Myöhemmin keväällä koe-
lennetään muutama Gloster
Gauntlet -harjoitushävittäjä
sekä yksi Dornier Do-172
-pommittaja. Vielä huhtikuun
lopussa suoritetaan suksiko-
keita Curtiss Hawkilla. Pää-
osan lennoista suorittavat van-

METSAANKIN
MENEE
Toukokuun 26. päivänä ele-
tään Kuoreveden kentällä jän-
nittäviä hetkiä. "Jurre" Juuri-
kas on koelennolla Fiat-hävit-
läjällä. Runsaan puolen tunnin
Iennon jälkeen FA-30:n moot-
tori alkaa lakkoilla. Juurikas
suuntaa ajokkinsa kenttää
kohti ja tekee voitavansa.
Kenttä lähestyy. mutta potkuri
pysähtyy lopullisesti hieman
liian aikaisin. Pakkolaskussa
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Yleismies Juurikas urakoi ta-
pilnsa mukaan tyypin trtiscnsrr
jälkeen. Curtiss Hawkin nou-
sukykyä kokeillessaan hein ki-
puaa 8-500 metriin. Lasltrleli-
ncvika aiheutlaa syyskutrn 2-1.

päivänä DN-61:lle mirhalas-
kun.

SATTUU SE
VAHINKO
VIISAALLEKIN
Lokakuun alussa ilrncstyy
Kuorevedelle eräs kaikkien ai-
kojen harvinaisimmista Iin-
nuista: Savrov S-2 -amfibio.
Suomalaiset saivat s()tasaa-
liiksi kaksi tällaisla koncllu
pienlä jekkua käyttäen. Konc
oli hyvin kevyt. 2-paikkaincn
ja avo-ohjaamoinen. Scn tun-
nuskirjaimiksi anncttiin Suo-
ntessa AV, josta seurasi lern-
pininri "Aavelaiva".

Huvitt:rva yksityiskohta
löytyy päiväkirjasta lokakr.rrrn
3. päivän kkohdalta. -I'iillitin

AV-ltt6 ()n lähtenyt kkr l7
lcnnollc ohjaajanir luutnirntti
l-aaksonen ja tähystäjänii insi-
niiiirikapteeni Wegelius. Len-
to on kcstänyl lO ntinuullirr irr

päiväkirjan htrontirutussarurk-
keessa on merkintä: "Vaulio
luskussu". Konc rtrcni rrirrril-
täin yrnpäri veteen su()ritctus-
sa laskussa, kun pyiirät oliv:rl
unohtuneet ala-asentoon. Lvi-
jykynämerkintii sivun rcuni.rs-
sa kerloo, että kyseessii oli
"hamstrausmatka". . .

Näihin aikoihin vänrikki O.
S u ve n t( ) käy vastaanollanrassir
Lenlolaivuc 6:lle SB-bis -ko-
neen SB-16. Tähystäjänri oli
kersantti Eijo Soitri. .joka on
kotoisin K u<lreveden narnrrigri-
täjästä Vilppullsta. Ilse lsirrs-
la kuultunir 37 vuollu rrtlii-
hemmin hän kertoo. cttä kol()-
na ei ollul aikaa pist:iyly:i.
mutta sen verran mulkaa teh-
tiin, että koti näkyi ilrnastu.

"Jurre" Juurikkaan clärnä
ei tule yksitoikkoiseksi. Hiin
lentää hyvin usein kolnrcir
tyyppiä päivässä. joskus jopa

neljää. Fiat FA-9:llä hän suo-
rittaa useita pudotussäiliiik«r-
keila. Kone siirtyy Iaivuce-
secn rnuttu vaurioiturr piirn j:r
enemmistä kokeista luovu-
taan.

Yksi siviilitunnuksinkin va-
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''Aavelaiva eli Savrov S-2 -amlibio

rustcttu konc ltrirhtuu tiiltrin
kiriavaan joukkrxrn. Lrrrrl
nantti Htllne koclerrtriii Nlcri-
virrt i<lluitokserr K<xlllrrlvcrr
()l-l-MVE -korree n lltdc:rii irr

siniiiiri KuIhiotr.ia lcl'rt()nlcstr-
ri Ruulitttt klnssa.

Krrptce ni R. Irrrli(i. iokir
puljon rnyiihernnrin toinrii ll
lttirvoirnictt korrtctttaiartir. kii_r

n()uIlultrrssa Moranc-Saultticr
M.S.{O/6 -konccn lrrivrrt'cl
lcen l.l.r lll:llc. Nriitii kr)ncilir
«rli saltu hiljattain 3() kpl lisriri
I.okirkrrun loptrlllr kuplccrti
Kokko joutuu lckcnriiiin rna-
h:rlaskrrn pcllolle Jiinrsris.ir

tr-,1

" ;1'
_r i __
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Sotasaaliiksi saatu Hawker Hrrrricane koelenlojen lomassa
MS-(r-19:ll:i
litk il .

nr«rot torihäiriiin

PAKKOLASKU.IA
Marr:rskutrn kohtlallc ()n nler-
kitty k:rksikin p:rkkolaskuir.
[:nsirnrtriiine-n satlui insiniiiiri-
kaplec'n i Wc-gel i uksc-rr kohrlal -

le paltrutttirlkallrr Siiklkan-
kaalta. nriss:i hiin oli pistiil tl,-
nyt Snlolik-koncc-llir. -foiscn

lcki v:inrikki Perisllo Eriijiir
lcllii. iossa jouttri llske rrlrr

ntirirtt pt'lkrllt' ( irrrrttllct-hrrior-
tushrivitläiiillii k«rrreen lllcrr-
ncssii yrnpäri.

.ltrurikkiran lyyppivalikoi-
lrrarrn liittyy Douglas [)C-2.
ioklr lrrnlrcta:rn pirrt'tltttitt lri.
rnellii "Hanssin .lukklr". Sen
tu() Kuorevcdcllc koneen
tuonaikainen kippari lcnto-
rucslrrri "l''ritu" Viiiittiitretr.
Viimc'isct vaslårvårnrisluncct
Fokker C- lO:t tulevat nruka:rn
krrvioihin. Eriis kiintoisa k«rnc

d,.'

Kapteeni Pekka Kokon ohjaaman
pellolle

ott (i:runtlct C'f-4(X) Tiist:ikirr
oli lrrlcva viimeinen lyyppinsii
cdustlja maailntlssa: sitii kun-
n()sle taan parhaillaan lclrto-
kurrl«ron Kuorcvcdcllii.

Vrrosi 19.1.j niiyltriii irlka-
rtccn vernrttirirr hiljrrisissir
rrrcrkcissli. "Sintl i " Silllvuori
sckii luutrtirntti V. Wc.sttttterii

MS-639:n matka päättyi jämsäläiselle

lcntävät uusia Fokker C- l0
-koneita. Väänäncn kokeilee
Fokke r D-2 l:ä ja kersantti A.
Kiljwren Curtiss Hawkia, jon-
ka edcllisenä keviiänä alkanei-
ta suksikokeita jatketaan.
M:raliskuun Iopulla vääpeli U.
Kurhumäki siirtää suksilla va-
rusletun FR-146:n Kolhinse-



Iän jäiille. josta vänrikki Sn/-
mitren noutaa sen laivueel-
leen.

I- 153 ja l- l5bis -koneilla
suoritetaan Iukuisia potkurin-
säätö- ja pudostussäiliökokei-
ta. Vänrikki Ture Mottila
noutaa lisäsäil iirillä varustetun
lT-29:n LLv 3O:lle. Kolmitie-
hana ei toiminut häiriöittä.
vaan moottori sammui säliötä
vaihdettaessa. Pakkolasku
metsään Sippolassa romutli
koneen. mutta Mattila selviy-
tyi vammoitta.

Vääpeli Karhumäki laskeu-
tuu Fokker D-21:llä pellolle
lentokentän Iäheisyydessä
bensiinin loputtua. Lenlonres-
tari Mildh kokeili FR- 167:ää.
joka on toinen sisäänvedettä-
vällä laskutelineellä varuste-
tuisla D-21-koneista.

Ja "Nalle" Karhumäki ko-
kee taas jänniftäviä hetkiä
koelentäessään Hurricanea:
moottorin sammuttua hän yrit-
tää pakkolaskua pellolle. Kun
koneen pyrirät ottavat nlaa-
han, moottori herää yllättäen
eloon ja ohjaaja saa koneen
nipin napin siivilleen ennen
vastapäistä metsänreunaa.

KOELENTÄ.TÄX
ARKIPÄryÄÄ
Katsokaamme, miltä tyypilli-
nen "Jurre" Juurikkaan työ-
päivä näyttää. Esimerkkipäivä
on huhtikuun neljäs 1943:

Neljällä tuonkin aikaisella,
huomattavasti toisistaan.poik-
keavalla konetyypillä lentämi-
nen samana päivänä vaati
melkoista keskittymiskykyä !

Toukokuun 19. päivänä on
Juurikkaalla taas täpärät pai-
kat. Hän joutuu palaamaan
kentälle Bulldog BU-7-5:llä
heti startin jälkeen m(x)ltorin
piiputtaessa. Kone vaurioituu.
Juurikas selviylyy vammoitta.

Kesän mielenkiintoisimmat
koneet ovat Fokker C-5 FO-
80 sekä ASJA J-6 Jaktfalk JF-

228, molemmat talvisodan ai-
kana Ruotsista lahjoitettuja
koneita.

Syyskuussa näyttää tunnet-
tu hävittäjälentäjämme lento-
mestari Turkka kokeilleen
Do-17 lZ -pommittajaa. Loka-
kuun alussa vänrikki Peräsa-
lolla on jälleen huolia Gaunt-
letin kanssa. Lento keskeytyy
öljytyshäiriön takia. mutta
päätyy sentään kentrille. Vän-
rikki Lauri Silvennoinen on
noutamassa FA-215 -konetta
laivueeseen. Vastaanottolen-
nolla oikea teline ei lukkiudu
ja kone menee laskussa ym-
päri. Sotasaaliiksi saatu Hurri-
cane IIB lentää ensimmäiset
lentonsa Suomen tunnuksilla
lokakuun puolivälissä.

Vuoden lopulla Koelen-
tueeseen komennettu lento-
mestari L. Lautamiiki lentää
useita tyyppejä.

VIIMEINEN
SOTAVUOSI
Tirmmikuussa 1944 lähtee
Kuorevedeltä ensimmäinen
korjzrttavana ollut Messer-
schmitt Bf-109. Talven ku-
luessa vääpeli E. Alkio koe-
lentää Pyryä Vesivehmaalla ja
luutnantti V. Taitm Mersua
Porissa. mutta lennot on mer-
kitty Koelentueen kirjoihin.

Kevään mittaan tulee lisää
Mersuja. joita lentävät kaptee-
ni Laaksonen ja luutnantti

Taina sekä lentomestarit Kar-
humäki, Juurikas ja Lautamä-
ki. Maaliskuun puolivälissä
luulnäntti L. Pekuri tuo vari-
kolle upouuden Mersun. Teli-
ne jää laskussa sisään ja kone
liukuu lisäpolttoainesäiliön
varassa pienin vaurioin.

Kesäkuun aikana suorite-
laan huomattavan runsaasti
koelentoja I-153-koneilla ja
kaikkiaan 9 Tshaikaa luovute-
taan laivueeseen. Myöhem-
min kesdllä Mersu on hallitse-
va tyyppi. Niitä lentävät pääa-

siassa kapteeni Laaksonen ja
lentomestari Karhumäki. Hei-
näkuun l l. päivänä vänrikki
J. Brotherus törmää Mersulla
rullatessaan jyrään. mutta
vauriot jäävät vähäisiksi.

Kiireisen kesän jiilkeen len-
not loppuvat kokonaan syys-
kuun 15. päivänä. Lokakuus-
sa lentomestari Heikinaro
suorittaa yhden koelennon
Mersulla sekä matkalennon
Fieseler Storchilla vieden rou-
va Pajarin Vehkalahdelle.

Lapin sota ei näytä aiheut-
tavan kiireitä koelentäjille.
Marras-joulukuun aikana
merkitään kirjoihin ainostaan
muutama lento.

Vuoden 1945 alussa lenne-
tään vielä muutama koelento
viimeisellä Fokker D-2 I :llä
FR-175, joka oli valmistunul
pari kuukautta aikaisemmin.
Talven aikana hiljaiselo jat-
kuu muutaman lennon kuu-
kausivauhdilla. Viimeisen so-
takuukauden, huhtikuun, ai-
kana ei lennetä lainkaan. Sota
Hallin lentotukikohdassa on
sodittu loppuun. !

KASKU KIERTÄÄ

KÄYTÄNNON
KIELlTAITOA
Kysyttiin Radio
Jerevanilta:

- Mitä vieraita
kieliä opiskellaan
nykyisin eniten
Neuvostoliitossa
ja mistä syystä?

Englantia ja
kiinaa. Englantia
opiskelevat ne iot-ka aikovat mat-
kustaa ja kiinaa ne
jotka eivät aio.

Jänkäjääkärit nyt Kannaksen tulimyrs§ssä!

Lähtö Lasku Lentoaika Suurin kork. Kone
8.25 8.-5-5 3O min. 42(D m IT-30
9.35 9.-5O l-5 min. 6OO m FK-llO
10.35 I I.35 6O min. 43OO m DN-58
14.20 14.45 25 min 800 m FA-2
16.50 l7.lo 2O min 3O0O m FK-l l0
17.25 17.45 2O n.rin. lO0O m FK-l lO

Jatkosodan loppuvaihcsE noui lhantålan kylä
suomalaisten aorjuntataistelujen keskipisteeksi,
muodmtui '§uomen portti". Rauta paloi ia teriis
suli, muatå .vlivoirnais€n vastustrjaD paMiselkä.
rsnka muriui...

jR l2:n, Jänkäjäkinciden. täisteluicn tr jstkuu Vienan
kanavalle ja lhantalun.'fosiromeni laFlhtunisla, ioissä
osin rarkaisriin maallm kohralo. Pohjm on jiillen IuG
nul mahtavöla akistomateriaalista ja henkilökohtaisista
haastarelursta trvun F mloman dokrftnilirumaarn
legendaeistcn j:inkäjii:ikneiden sanleileoistå. O dnul.
lutuiEn doklmntrirlroni a ruIEsai kuviå ia
kårtloia a 259 sivu a kovåtutimtr a bimitu p6ti-
raF.sli. KuJil lopus on lucnclo kduneEk,a ldslc.
luiss erityiksli lunmt.uoncista. *lå yhtentcto t.p
[or9å iå kulurci§a.

TILAA OHEISELLA KUPONGILLA

Nimi (leksialen)

Låhbeite

KYMEN SNOMAT: 'Rlura paha on uvokos doku-
mcnflil<os. iok kanMilaå lukeJ '
HNEN SNOMAT: '?ytyy vicl*in ihlellä siä
rdkuutra ja viDrcliäi\yyilä, milta E'm Pohjm on
ryobn\d reutunur ja srirå eriräin hyvan sd6n nurå-

Postinumero PGtitoimipaikka KT 10,/80
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"I{un mä kuolen EERO ERÄSAARI
asekätköni sä saat,

{*}!!i/*r*.. Ase'
Ti{!ifis*i*,r,rrr* ]lH'
r;xi;.;i{;y!::;xi;::;:i;;Sala-
hamaalla.

w ";;i:xtiii#a#* I I lttgsen.

o JATKOA ED. NO:STA

ILMIANTOJA JA
KUULUSTELUJA
Viranomaisten kehotettua
kansalaisia tekemään ilmian-
toja oli tietenkin seurauksena

varsinainen koston ja kaunan
r)öppy. jolla useimmiten ei
ollut vähintäkään tekemistä it-
se asian kanssa: eräät naishen-
kilöt kertoivat naapurin rou-
van sodan aikana veljeilleen
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saksalaisten kanssa, muuan
kuritushuonevanki ilmoitti tie-
tävänsä 15 lentokoneen kär
kön ja eräs maalaismies kertoi
naapurin pyykkinarulla olleen
kuivumassa suojeluskuntapu-
seron! Muuan toinen kuritus-
huonevanki kirjoitti Hertta
Kuusiselle ja lupasi paljastaa
tietiimänsä kätkön, jos hänelle
maksettaisiin 25 7o sen arvos-
ta.

Pidätettyjen ja kuulusteltu-
jen joukko kasvoi lumivyöryn
tavoin: "maakunnan miesten"
ja "pitäjänmiesten" paljastu-
misen jdlkeen kohosi pidätet-
tynä olleiden ja edelleen sel-
Ieihin suljettujen mäåirä vuo-
den 1946 syksyyn mennessä
jo noin l2AO ja kuulusteltujen
mäiirä noin 6OOO henkilöön.

Huvittaviakin juttuja sattui.
Eräässä vaiheessa kuulustel-
tiin tunnettua kaukopartio-
miestä ja Mannerheim-ristin
ritaria, jolta tiukattiin, mitä
hän tiesi kätköistä.

- 
Olen ollut tekemässä

kahta kätköä, ilmoitti M. P.

- 
Ja suostutte näyttämään

ne?! innostui kuulustelija.

- 
Mikäpäs siinä.

- 
Ovatkos ne kaukana?

Millaisia kulkuneuvoja tarvi-
taan? tiukkasi kuulustelija.

- 
Sen saatte itse ratkaista,

ilmoitti M. P. 
- 

Toinen kätkö
on Nurmoilan koillispuolella
ja toinen lähellä Ka§kanaa,
molemmat Aunuksessa.

Kyseessä olivat ns. "matit"
eli kärköt, joita kesiillä 1944
vetäytymisen yhteydessä teh-
tiin kaukopartioita varten
alueelle, josta omat joukot ve-
täytyivät.

Näistä kaukopartiopataljoo-
na ErP 4:n asioista saatiin sit-
ten myöhemmin kyllä synty-
mään oikein isokin juttu 

-"mattien" teko oli tietenkin
sekin uuden sodan valmistelua
jos mikään!

Itse asiassa asekätkentäju-
tun selvittiiminen oli suhteelli-
sen helppoa, koska jdrjestel-
mä oli koko maassa sama: kun
yksi piiri paljastui, oltiin pian
selvillä naapuripiirinkin ta-
pahtumista. Selvittelyä hel-
potti lisiiksi se, että Nihtilä ja
Haahti ottivat avoimesti vas-
fuun asiassa ja auttoivat muu-

toinkin jutun selvittelyä huo-
mattuaan salaamisen epätaF
koituksenmukaiseksi.

Aikaa kuitenkin kului 
-miehiä istui vankiloissa vuo-

desta toiseen, "pääkonnat"
ensin Valpon selleissä Helsin-
gin Ratakadulla ja sitten Söör-
näisten vankilassa.

VANKILA.
rlÄrrÄÄ
Valpon menetelmät syyllisiksi
epäiltyjä pidätettäessä, heitä
kuulusteltaessa ja vankiloissa
säilytettäessä olivat eräissä ta-
pauksissa sellaisia kuin poliit-
tisen oikeudenkäytön mene-

Asekätkentäsalaliitto. . .

telmät usein ovat: vangitsemi-
set suoritettiin öisin, tutkinto-
vankien oikeuksista ei piitat-
tu, miehiä pidettiin kuukausi-
mätiriä vangittuna ilman syy-
tettä ja usein edes ilman kun-
nollista kuulustelua.

Menettelyn ilmoitettiin pe-
rustuvan ns. tasavallan suoje-

JåUi-9!_öe. 4/w/L,tt
§,raptil åtl''§ i945 .

i .D.li: o 69/L32.194X ,
vÅt?IoLLI§nl; PoLIISI

H6l"s lng1ssä
sfyskuuE e0 pinä 19115. ,,ilkkol 1n 1;il. Lnvarrkllan trohtaJall e.

N: o r1907/IV

Ylltr: Ålo1t..
Ås 1å : furyagå1l"iiön tääräELralncn .

Tladoksenec Ja as1ål1o&å1stell tletoon sar-rtattavaksl

11oo1t.taån. .tt;i naLtlolllsrn po11lsln pääJ-I1kkö on bcDktlökoh-

talsa[ vapaudcn raJor.i-tanlsostå 30.11 .1959 ann.tfu:. asctukson

noJalIa näärårnyt 19.9.1945 turvasä11-.,ön s.urarvat yankLls.asan*

n. p1dätettylnä sällytettåvät henkllai:

I,likkanen, slmo Taplo, maJurl;

Rr.uttals. li1ilc Åntoro kapteenl:

Yltlkalncn iisko fuomas" k&ptcen1.

?ånä tJvatolnenpldc on &]1.stettu s1säaslaLrirulnlaterlån vahvis

tettayak§1 Ja tull8an *'r1"1g:r'tiln piätr kses,r :r skrre aikanaan

1lmo1t tamaan.

v.t. tolnlstopäåll1kkö trorma Ul.ito.- 
Jotro. Uittol

V. t. ostttrllJä i,Lno !aak§.ö.
Elno Laakeo.

w/rD r' to !??§/?! :!5.
IlmoLtcttu aslanomå1slIIc. 8f19.1945.

JohtaJa: A.R,lehtlncn.
Yartlopääilikkör S. !-arppaner.

JälJonnöksrn olkcaksl todlstaa L'.lkke}1r,l 1:lån1nYån-

kllassa eyyskuun 21 påtvänä 1945. - . *y1
rohtaJa , ...?'!.; tl.".:* --

A.R.l,6ht.tl}€n-;'

-a"-

Jotenkinhan asia piti saada laillisuuspohialle
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lulakiin, joka oli vuonna 1939
saatetfu voimaan sodan ajaksi
käytettäviiksi vakoilijoita ja
sabotiiörejä vastaan. Mainittu
laki, joka oli voimassa aina
vuote€n 1947 saakka, salli
"yhteiskunnalle vaarallisen
henkilön" sulkemisen turva-
säiliiön "toistaiseksi".

Selviin kuvan menettelyta-
voista antaa kenraali Airon
kohtelu, joka eri vivahteineen
toistui monen muunkin koh-
dalla.

Airo pidätettiin 29.6.45.
Elokuun alkuun mennessä
hiintä oli kuulusteltu vain seit-
semän kertaa, joista yksi oli
erikoislaatuinen: kuulustelija
vaati kirjallista selontekoa sii-
tä, mitä upseeripiireissä arvel-
tiin Valpon päiilliköstä tohtori
Brusiinista! Ensi kerran Airo
pääsi ulos sellistään raittiiseen
ilmaan 4.8. Kirjallisuus pois-
tettiin kopista. Perusteellinen
ratsia suoritettiin sellissä 2.9.,
jolloin kerättiin pois kaikki
paperit, kynät, kello jne. Kä-
velyt ja omaisten tapaamiset
kiellettiin. Kirjeitä ei enää toi-
mitettu perille. Raamattua
kieltäydyttiin toimittamasta
selliin 6.9. Uusi ratsia suori-
tettiin 7.9., jolloin kopista
vietiin jakkara sekä tupakka-
vehkeet ja piippu. Virkapu-
vusta revittiin arvomerkit.
Kun kenraali vetosi oikeuk-
siinsa, sai hiin 21.9. tuomari
Uitolta tietää, että "helpotuk-
sia ei rule ilman tunnustuk-
sia". Lokakuun l. päivänä
Airo pääsi lääkiirin vastaan-
otolle, jonne oli pyrkinyt
11.9. alkaen. Hiinen kuntonsa
havaittiin erittäin kehnoksi.

,,ITSE ASIASTA
KIJULTIJNA"
Eversti Niilo Riuttala, eräs
"salaliittolaisista", palveli so-
dan päätyttyä kapteenina
4.Divisioonan esikunnassa
Taipalsaaressa. l-okakuussa
hiin sai käskyn ilmoittautua
Päåimajassa "kotiuft amistehtä-
viä varten".

Mikkelissä selvitteli asioita
eversti Uljas Kökönen tiedus-
telurutiinilla: kapteeni rulisi

334

Syytettyiä tulossa Marmoripalatsiin. Edessä eversti Valo Nihtilä, hänen takanaan everstiluutnantti Risto Kare,
keskellä siviilipuvussa everstiluutnantti Torsten Hiiskero ja hänen vieressään everstiluutnantti Usko Sakari Haahti

ilmeni, että Ahola oli selvillä
myös Riuttalan erikoistehtä-
västä.

Asekätkentä muuttui sitten
päätyöksi: kaikki kama piti ot-
taa vastaan ilman apulaisia,
laatikot oli itse naulailtava,
lastattava autoon ja kuljetetta-
va maakuntaan kätköpaikoil-
le. Työrä tehtiin pari kuukaut-
ta ilta- ja yökausia. Kovin
puuha oli neljiinkymmenen
bensiinitynnyrin kiirräys yhte-
nä yönä kahden miehen §G
ryhmiilH. Hupaisinta tiissä
hommassa oli, että kun bensa-
kätkö aikanaan purettiin sora-
kuopastaan sieltä löytyi enää
kuusi tynnyriä - bensiini oli
silloinkin kysyttyä tavaraa!

Vakinaista tiedottajaverk-
koa ei ollut. Tiedot kasaantui-
vat asekätkennåin oheistuottei-
na juteltaessa maakunnan
isäntien kanssa. Yleisesti ot-
taen maakunta suhtautui tilan-
teeseen yllättävän rauhallises-
ti. Kåikönen sai kymmenkunta
kirjeraporttia.

Joulukuuhun mennessä oli
pyssyt piilotettu. Tiedustelu-
homma jatkui seuraavaan ke-
sään.

SYYTETTY
Kenraali Airo ia majuri Arto Heikki Virkkunen matkalla Marmoripalatsiin KERTOO

Keväåillä 1945 alkoi maa polt-
taa. Joitakin kärköjä oli hävi-
tettävä painamalla tavara suo-
lampeen.

Eräänä aamuna heinåikuus-
sa 1945 Riuttala oli liihdiissä
halkometsäiin saadakseen
"energiaa" perheensä liimpi-
miksi, kun pihaan ilmestyi
kaksi siviilimiestä, jotka suo-

toimimaan tiedustelulinjalla
tehtävinään mielialojen tark-
kailu ja merkittävistä tapahtu-
mista ilmoittaminen. Yhteys
oli otettava aiheen ilmautues-
SA,

Asekätkennästä ei Riuttala
tässä vaiheessa tiennyt mi-
tään.

Toimipaikaksi oli mäåirätty
Kouvolan sotilaspiiri. Päivät
kuluivat kotiuttamisen rutiini-
töissä.

Jdrjestelytoimiston päiillik-
könä oli majuri ja Manner-
heim-ristin ritari Arvo Ahola,
joka hoiteli asekätkentää ja
tarvitsi apua. Tässä vaiheessa



rittivat Valpon nimissä pidä-
tyksen. Kouvolan poliisilai-
tokselta matka jatkui ensin ju-
nalla Kotkaan, jossa kuuluste-
lut alkoivat. Toiminta oli
asiallista huolimatta siitä, että
tietoja ei annettu muuta kuin
jo paljastuneista kätköistä.

Kuulustelut jatkuivat eri
vankiloissa joulukuulle saak-
ka. Rytmi oli harvaa ja aika
kului odotellessa.

Eräässä vaiheessa selvisi,
että saalis olikin tiedustelu-
mies. Tällöin hänet siirrettiin
Helsinkiin, jossa viikot kului-
vat pääasiallisesti Söörnäisten
vankilassa vuoden 1946 huhti-
kuuhun. Vankeusaikaa kertyi
yhdeksän kuukautta.

Eräänä päivänä tuli sitten
kutsu vankilan apulaisjohtajan
puheille. Tämä ilmoitti turva-
säilön tälä erää päättyvän ja
antoi luvan matkustaa kotiseu-
dulle poliisin valvontaan.

Herrat painuivat jatkamaan
keskeytyneitä rutiinitöitään
sotilaspiirin esikuntaan.

Aikanaan asia tuli oikeus-
käsittelyyn ja siirtyi tavan-
omaisesti tuomioistuimesta
toiseen. Lopullinen korkeim-
man oikeuden päätös tuli vas-
ta vuonna 1949: puoli vuotta

vankeutta aseellisen toimin-
nan luvattomasta valmistelus-
ta. Rangaistus katsottiin sovi-
tetuksi pitkänä pidätysaikana.
Lisäksi tuomittiin kovia rahal-
lisia korvauksia, jotka maa-
kunnan miehet kuitenkin rei-
lusti maksoivat. Pidätettyjen
palkkojakin makseltiin taka-

käteen.
Aholan tuomio oli kovem-

pi, pari vuotta vankeutta.
Oikeudenkäyntiä käsitel-

lään tarkemmin jäljempänä.

PROPAGAI\DA-
VALTTI
Poliittisessa taistelussa oli
"kapinayritys" tietenkin erin-
omainen propagandavaltti. Si-
tä hytidynnettiinkin viimei-
seen tippaan käyttäen hyviiksi
vanhaa ja koettua menetel-
mää: Neuvostoliiton radioon
ja lehtiin lähetettiin Helsingis-
tä valmiita artikkeleita, joiden
ilmestyttyä Suomessa todet-
tiin tilanteen vakavuus "Neu-
vostoliitonkin kiinnitettyä sii-
hen huomiota".

Neuvostoliiton tiedotusviili-
neisiin syötetyt artikkelit nou-
dattivat tuttua teemaa: asekät-
kennän päiimäiiräksi todettiin
"fascistisen komennon palaut-
taminen ja Suomen kansan ve-
täminen uusiin sotaseikkailui-
hin". Edelleen todettiin, että
"fascismin jäfteiden hävittä-
minen kohtaa Suomessa taan-
tumuksellisten voimien tahol-
ta raivoisaa vastarintaa".

Asiaa ymmiirt:tnättömät tai
tahallaan vädrin ymmåirtävät
kotimaiset lehdet yhtyivät
usein kuoroon. Niinpä Jyväs-
kylässä ilmestynyt Työn Voi-
ma kirjoitti 7.7.1945l. "(Ase-
kätkentä on) rikos, jota ras-
kaampaa tuskin on olemassa.
Suomen kansa tuomitsee yksi-

Asekätkentäsalaliitto. . .

Oikeussalin eteisessä. Vasemmalla kenraali Airo iätkänpuserossaan, keskellä kenraali Mäkinen siviilipuvussa
la hänestä oikealla everstit Tähtinen ja Nihtilä.

Oikeus istuu Helsingin Marmoripalatsissa. Pöydän lakana tuomaril, edessä syyletyt
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mielisesti rikoksen suunnilte-
lijat 

- 
"

Metsäkaartilaistcn keskus-
jrirjcstci julkaisi asias(a oikein
kirjan. jossa vatvolilln sanrtlja
teemoja. Lopuksi pahotellaan
joidenkin "rikollisten" va-
pautlamista ja erityisesti sitä,
etlä monet heistä on kunnallis-
vaaleissa valittrr luottarnusteh-
räviin. -- Siinähän sc ruli itse
asiakin siurotuksi.

PITI TEKAISTA
TAANNEHTIVA
LAKI
Viihitellcn piti virnkiLriss:r vi-
ruvia konnia ryhtyä syyltele-
miiänkin. Tässä vaihcessa teh-
tiin kuitenkin hämmristyttrivli
havainto: ei ollut olclttirssa la-
kit, jota asekätkijiit olisivat
rikkoncel l Vultion onrrrisrru-
den anastartrincn ci kaiynyt
syylteen perustecksi, koska
tekoon ei sisältynyt henkilii-
kohtaistu hyiityrrristarkoitustir.
ei myöskään uulteftrsti tarjottu
"valtiopetoksen valrnistelu",
koskzr sellaisesta ei ollul kyse.
Aivan liian lainrcaksi olisi jiiri-
nyt epämäär:iinen syyte "vir-
kavelvollisurrdcn rikkontisesla
eräissä tapauksissl".

Piti siis tchilä sopiva laki.
Menettely, joka on jyrkrissii
risliriirllssir lärtsintaisctt rli-
kcuskäsityksen kanssa, ci ol-
lut siihen aikaan luntcrnaton:
samallu tuvoin tuolttittiin ns.
sotaan syl,llisct 

- 
Ryti. Tan-

ner ja muut sodan :rjan valti«r-
rniehet.

Näin syntyi llki aseellisen
toiminnan luvilttonrasta val-
nristelusta. Sen teksti alkoi
näin:

"Jr *o I 9. piiivänii.s-\,t'.skrrrr-
to I94 telulytt liilirtrultatrstt-
ltitnuksett vrti tttttsstutlrxikarut
()fi

I ) oscelli.sett tttirtrirttuttr jiit'jes-
tiitrri.stä fltrt(n kiitk(ur'l trsr,i-
ta. anq)u,rtuturvikkeita. .. "

Rikollisiksi tcoiksi luettiin
ltryös mainittrrjen aseiden
käytliiön perusluvien Iiikekan-
nallepanosuunnilelnrien val-
rnistelu. vurtrje n hankinta. tic-
dustelu ju asia:rrr sckiranttrnci-
dcn henkiliiiden rrvrrstrrnrinen
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Heikosti kåvi sisäministerr Yrjö Leinonkin lopuksi: eduskunta ilmaisi epä-
luotlamuksensa ja Paasikivi vapautti hänet valtioneuvoston jäsenyydestä
26.5.4A. Kommunistien mielivallan aika alkoi olla ohi

nutta todettiin syyttömiksi.
Eriasteisia vankeustuomioita
annettiin yli .ltX) miehelle.
joista useimmat olivat jo so-
vittaneet rangaistuksensa pit-
kän tutkintovankeuden aika-
na.

Aseita Iöydettiin prosessin
zrikana suunnilleen 24 patal-
jtxrnan tarvitsema nräärä. Ma-
teriaalia lienec Haahden ar-

Kansa Taisteli -lehtt on lahjoittanul rahasumman partrolaisille 24.10..1 963. Vasemmalta kenraala Oesch, eversti
Nihtilä, metsänhoilaja Kata Jouhki, merenkulkuneuvos Matti Nurminen ja ylilääkäri YrjÖ Hongisto

pakenerttaart. Rangaislavaksi
rruiäriittiin rttyiis estavicn toi-
nre npitcirlcn Iairrrinll iinti.

Erltrskunnassa lain kiisittely
kuohurti tunteita. Siihen liittyi
nun. kansanedust:rja Piiit iii
H(t(,tiien ynr. välik1 sr nrr s.
joka koski Valpon laittonruuk-
sia. Pitkiin pnrsessin jälkeen
asckätkenliilaki kuitenkin hr -
viiksytt iin edusktutttitssa
21.1.1917 hallituksen tehtlii
siitii luottamuskysymyksen.

OIKEUS ISTUU
Pliänrajan micstcn osalta so-
llylioikcus lntoi priritiikscnsa
9.-l.Jl(. Syyllisiksi ilrnoitllrr-
trrrrce t Nihtilä jlr Haahti saivat
kunrpikin viiden vuoden kuri-
Irrshuonc(uomion. nrinkli li-
siiksi heidiit nriiiiriittiin viritstit
e rotctllrvaksi. Nluut siriv:tl pie-
ncnrpiii trurnrioita ja nrrn. ke-n-

raali Airo vapauletliin koko-
nilarn.

K<lrkcin oikeus nr.rult i

lO.l2.4{t jonkin verran pää-
tiiksiri: Ha:rhden tuomiota li-
sätliin vu<xlcllir ja aikliscrtt-
nrin vupautclut Virkkunen jir
Arinro saival rny(is vankeus-
tuol.i6n _ 1yi[igus ninrittäin
karsoi. ettri vaikka he toimi-
vatkin esimiehensä käskystä.
heidän olisi pitänyt ymmärtää,
cttä toiminla ilmeisesti tulee
r:ryiihcnrnrin kielletyksi taan-
nehtivalla lailla (l).

Sotilasliirinicn ja sotilaspii-
rien hcnkiltist(in osalta oikeus
antoi päätiiksct ,4. j'a 28.1.
l9-lll. Vanketrteen tuomittiin
1'leensli sotilasläänien esikrrn-
tapäälliköt. joiden vastuulll
olivat pääasiallisesti olleet lii-
kekannallcparx)tyijt. sekä soti-
laspiirien 2.ye-upseerit ja hei-
tä avustilnut stttilaspiirin hen-
kiliistii.

Kunn:rnrnicslen osalta jultu
päättyi vasta 16.6.1949 kes-
tettl,riiin yli neljä vuotta.

Koko torrhun lopputulos
oli- cttä ll0O v:rnkilassa islu-

vion mukaan ollut kätkössä
enenrmänkin.

Suurin osa kätketystä mate-
riaalista ehdittiin kuljettaa vä-
hin äänin varikoihin. Osa lie-
nee vieläkin suohar.rtojen poh-
jalla 

- 
tietenkin pilallc ruos-

tuneena ja joka suhteessa
käyttiikel vott()rnanår.

TUOMIOT
PANTIIN
rÄvrÄNrööN
"S11IIiset" istuivat sitten tuo-
mionsa normaalissa järjestyk-
sessä. Kun Haahti ja Nihtilä
aikanaan yleisen käytännön
nrukaisesti laskettiin ehdon-
rrlaiseen vapauteen. noslivat
r.iärivasemmiston Iehdet vielä
kerran asiasta hurjan metelin:
"On sen vuoksi kuvaavaa ny-
kyiselle hallitussuuntaukselle,
eltä tällaiset suurrikolliset,
joiclcn vastuulla on Pohjois-
maiden suurimman aseellisen



salakapinahankkeen suunnit-
telu ja neuvostovastaisen so-
dan valmistelu, voidaan tällai-
sena ajankohtana vapauttaa
puolet rangaistusta kärsit-
tyään. "

Nihtilä ja Haahti oli erotettu
virasta. Molemmat siirtyivät
vapauduttuaan liike-elämän
palvelukseen, minkä lisäksi
Nihtilä toimi aktiivisesri Kan-
sa Taisteli -lehden toimitus-
työssä, julkaisi sotahistorial-
lista kirjallisuutta ja osallistui
monien maanpuolustusorgani-
saatioiden jalkaväen
säätiön 

- 
toimintaan niiden

johtopaikoilla. Haahti eteni
uudella urallaan suuren va-
kuutusyhtiön apulaisjohtajaksi
pysytellen hänkin leipätyönsä
ohella maanpuolustusharras-
tusten piirissä 

- 
hänet kutsut-

tiin mm. Kadettikunnan kun-
niajäseneksi.

Palvelukseen jääneet jatkoi-
vat työtään normaaliin tapaan.
Erääseen aikaan olivat puolus-
tusministeri, Puolustusvoi-
main komentaja ja yleisesi-
kunnan päällikkö vankilatove-
reital Kenraalikuntaan yleni
kaikkiaan kymmenen "pys-
synpiilottajaa" ja muutkin
menestyivät suhteellisen hy-
vin.

MITÄ
SAAVUTETTIIN?
Olivatko henkilökohtaiset uh-
raukset tulosten arvoisia'? Mi-
tä saatiin aikaan'l Oliko koko
kätkentätyö kuin hukkaan
mennyt vakuutusmaksu, kun
vaaratilanteeseen ei jouduttu-
kaan'l

Varotoimi onnistuu tieten-
kin aina parhaiten silloin kun
sitä ei lainkaan tarvitse käyt-
rää. Tästä on ilmeisesti ase-
kätkennänkin osalta kysymys.

On todennäköistä, että sen
ennalta ehkäisevät vaikutukset
ulottuivat Iaajemmalle kuin
yleensä on uskottukaan. Niin-
pä Neuvostoliitto joutui noina
sekavina vuosina toteamaan,
että pieni mutta pirullisen sit-
keä Suomi on yhäkin valmis
jatkamaan puolustustaiste-
lu22n 

- 
toivottomassakin ti-

lanteessa. Tiimä oli omiaan

varoittamaan naapuria harkit-
semattomista toimenpiteistä
erityisesti siksi, että sillä oli
kansallisesta vastarinnasta
huonoja kokemuksia rrurl.
Baltiasta ja Puolasta, joiden
sissiliikkeet jatkoivat unoh-
duksiin jäänyttä sotaansa mie-
hittäjää vastaan aina pitkälle
l95o-luvulle saakka ja aiheut-
tivat Puna-armeijalle kymme-
niin tuhansiin nousevat tap-
piot. Ei kaivattu enää lisää
kiusankappaleita.

Myös kuohuvaan sisäpoli-
tiikkaan vaikutti rauhoittavasti
tieto siitä, että kansalaisten
ulottuvilla saattoi vieläkin olla
aseita. joiden mädristä ja pur-
kamatta jääneistä kätköistä ei
koskaan saatu tarkkoja tietoja.
Arvo "Poika" Tuominen. jo-
ka on usein valottanut näke-
myksiä niin SKP:n kuin
NKP:nkin kulissien takaa, on
eräissä kannanotoissaan aset-
tunul tukemaan tämänsuunlai-
sia käsityksiä. Toinen asian-
tuntija, kenraali Airo, toteaa
ytimekkääseen tapaansa:
"Asekätkentä oli vakava va-
roitus. "

Kenraali Reino Arimo, eräs
pitkään istuneista, toteaa hy-
myn häive suupielessään:
"On ilmeistä. että Suomen
historian tässä vaiheessa joita-
kin ihmisiä oli pidettävä lin-
nassa. OIi oikeastaan onni. et-
tä juuri upseerit pantiin telkien
taa: hehän olivat sotansa soti-
neet ja joutivat nyt hyvin vaik-
kapa lepäilemään vankiloissa.
Paljon pahempi olisi ollut, jos
selleihin olisi suljettu vaikka-
pa yliopistojen opettajat,
maan johtavat lakimiehet tai
teollisuuden avainhenkilöt 

-silloin olisi niin henkinen kuin
aineellinenkin jäl leenrakennus
voinut olla paljon vaikeam-
paa. Meillä sotilailla oli tässä
vaiheessa joutilasta aikaa!
Virkapaikoilla tehtävistä sel-
vittiin tilapäisesti vajaalla
miehitykselläkin. "

Loppujen lopuksi päädy-
tään siis toteamukseen, jonka
Risto Ryti samoihin aikoihin
täsmensi sotasyyllisyysoikeu-
denkäynnissä: "lsänmaata voi
palvella yhtä hyvin vankilassa
kuin presidentin linnassa. " n

Teoksen mielenkiintoisia aiheita

Neuvostovakoilun
mittava ja merki-
tyksellinen historia-
teos, joka ensi ker-
ran tuo julkisuu-
teen tietoa monista
jännittävislä
ja salaperäisist'ä
näytelmistä vuosi-
kymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.

Teos on sidottu. kova-
kantincn. 304 suuri-
kokoista sivua.

(Vapaussarja n:o 7)

ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava vyyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen . Punaupseerit ja etåpit . Sotilaslinja o
Suuri vakoilujuttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[joita o Vakoilua Lapissa o Lähetystön salai-
suudet o "Rauhan ja ystiivyyden seura" o Salaista
sotaa o Lapuan patruunatehtaan johtqjan murha .
Petsamon vakoilujuttu jne .. .

Kustannuspiste 01'o Pohj. Rilutatienkatu l-5 A, llki 10.
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TILAUSKORTTI
KYLLA! Lrihetuikäri minuIle postiennako.lla h.intaan
67 mk Veijo Varjon teos MIEHET PIMEASTA
- neuvostovakoilu Suomessa. Mikäli en ole tyyty-
väirren teokseen. niin nrinulla on 8 ptiiviin palautus-
oikeus.
Kustantaja maksaa teoksen postitus- ja lähetyskulut.
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ANTTI J. RANTAMAA

mPlil

Sotavankien kohta-
Iot olivat joskus ih-
meellisiä.
Sodan jdlkeen käyt-
tivät kovasydämiset
huijaritkin hyväk-
seen omaisten herk-
käuskoisuutta ker-
toillen maksua vas-
taan sepitettyjä tari-
noita.

Eräs epäselvim-
misä ihmiskohta-
loista on sotilaspas-
tori ja luutnantti
Pentti Jorma Heis-
kasen tarina, johon
rovasti ja entinen
kansanedustaja
Antti J. Rantamaa
etsii valaistusta.

Jorma Heiskanen iakaa ehtoollista Kollaalla 1940. Vasemmalla luutnantti
Seppo Taskinen, ehtoollisvieraina Eino Auvinen. Tauno Joronen, Heikki
Joronen ja Toivo Sikiö

MARTTI UOSIKKINEN.
Kollaan kuuluisa komppa-
nianpäällikkö, haavoittui kuo-
lettavasti Bombanmäellä juuri
ennen sodan loppua. Maates-
saan ahkiossa hän viime sa-
noikseen kuiskasi miehilleen:

- 
Muistakaa pojat, että

Kollaa kestää!
Näin syntyi se kuuluisa tun-

nus.
Itse Kollaan henki syntyi

vähitellen, monien miesten
luomana. Eräs heistä oli kent-
täpappi ja silloinen reservin
vänrikki Pentti Jorma Heiska-
nen, aseveljeni ja ystäväni.

Valmistuttuaan papiksi Jor-
ma sai viran Karjalan kannak-
sella Hiitolassa. Täältä hän
löysi myös elämänkumppa-
ninsa.

YH vei miehen Kollaalle.
Siellä minäkin opin hänet

tuntemaan. Eräänä iltahämyn
hetkenä paria päivää ennen
joulua I939 astui Korsukuk-
kulan rinnenotkelmassa ole-
vaan 6./JR 34:n telttaan so-
lakka ja reippaasti tervehtivä
mies kenttäpapin tunnuksin.

r kukq lieltiä
lonno

kohlulosto?
Lyöriin kättä ja esittäydyttiin.
Siitä alkoi erottamaton ystä-
vyys.

KOHTALOKAS
KOHTAAMINEN
Oli kesäkuun 17. päivä vuon-
na 1941. Astuin ulos kadulle
Helsingin SKOHAn myymä-
lästä, jossa olin ollut ostamas-
sa itselleni uutta karttalaukkua
ja kompassia 

- 
liikekannalle-

pano oli nimittäin alkanut.

- 
Noo 

- 
Antti Jii von!

Mihinkäs niin kova kiire on'l
kuului äkkiä takaani.

- 
Parkanon profeetta! an-

noin heti lakaisin. 
- 

Mitäs
täällä hiippailet?

Jornra oli omilla asioillaan.
Tulin julistaneeksi hänelle, et-
tä sota on kohtapäätä sytty-
mässä ja innostin hänet seu-
rakseni uuteen "aselajiin".
tiedotusmieheksi. Jorma in-
noslui asiaan ja marssimme
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Pääesikuntaan muuttamaan
hänen liikekannallepanomää-
räystään, jonka mukaan hänen
piti mennä erään patteriston
papiksi. Ihme kyllä kenraali
Heinrichs otti meidät vastaan
kaikkien kiireittensä keskellä
hienoon tyyliinsä, soitti jon-
nekin ja kehotti Heiskasta pai-
nurnaan suoraan tiedotus-
komppanioiden perustamis-
keskukseen Vilppulaan.

Heiskanen lähti asian sel-
vittyä kiireesti perheensä ja
seurakuntansa luokse Parka-
noon. Sieltä hän jatkoi 3.Tie-
dotuskomppaniaan. Tapasin
hänet malkan varrella rinta-
malle Savonlinnassa, jossa
TK-porukka odotteli toimin-
taa.

Sieltä alkoi merkillisten ta-
pahtumien sarja.

PITKÄLLE
MATKALLE
Lauantaina, kesäsodan kol-
mantena päivänä. mietittiin
sunnuntain ohjelmaa. Tarkoi-
tuksemme oli Iähteä joukkoi-
hin viemään tuomisia ja etsi-
mään tuttuja. Kumpikin haa-
veksi löytävänsä Kollaan mie-
hiä. Jorma aikoi mennä Paja-
rin divisioonaan, jossa hänen
tietämänsä mukaan piti olla
talvisodan aseveljiä.

Löysinkin kauniina sunnun-
taipäivänä "oman" porukkani
JR 28:n. Palatessani illalla tu-
kikohtaamme Savonlinnan
NNKY:lle totesin, ettei Heis-
kasen ryhmä ollut vielä palan-
nut. Kun ei heitä kuulunut
menimme iltauinnin jiilkeen
nukkumaan.

Puolen yön aikoihin heräsin
siihen, että, Erkki Viitasalo ja
Kalle Peronkoski seisoivat
vuoteeni vieressä. Joku sanoi
omituisen tuntuisella äänellä:

- 
Pastori! Heiskanen taisi

Iähteä pitkiille matkalle...
Unet kaikkosivat silmistä.

Pojat jatkoivat hätääntyneinä:

- 
Se Heiskanen ei tullut-

kaan takaisin! Emme tiedä.
mitä siellä Ensossa tapahtui.

Vähirellen asia alkoi selvi-
tä.

Heiskanen oli ryhmineen
päätynyt Imatralle ja siellä
kuullut, että Pajarilla oli jota-
kin kiinnostavaa tekeillä En-
sossa.

Sinne siis kiireesti! Aulo jä-
lelliin suojaiscen paikkaan ja
miehct jatkoivat matkaansa ja-
Ian.

Vastaan tuli sotamies, jolta
Heiskanen kysyi tilannctta
Ensossa.

- Se on jo suomalaisia
täynnä, vastasi mies.

ENSOSSA SE
TAPAHTUI
Miehet tulivat Pekkalan k:rrta-

Vihollinen on sytyttänyt Enson
tehtaat palamaan 28. 6. 41

/ Kaksi Kollaan kenftäpappia,
\Jorma Heiskanen (vas.) ia

Antti J. Rantamaa, Parkanon
kirkon alttarilla 13. 3.41

oJaan.
Tulitus loppui. Heiskanen

läksi jatkamaan matkaa ja viit-
tasi muita seuraamaan.

Sil loin alkoi konekiväärituli
uudelleen.

Heiskanen oli tässä vai-
heessa jo jonkin verran mui-
den edellä. Toiset arvelivat
hänen pyrkivän takana ole-
vaan metsikköön palatakseen
sen kautta taaksepäin. Sinne

\'
trt
I

I

Kollaan aseveliiä kokouksessaan Helsingissä 30.3.41 . Vasemmalta pöydän ääressä pastori Kettunen, kirioit-
taia, Kollaan tarkka-ampuia Simo Häyhä, eversti Tiainen, Kollaa kestää -kirian tekilä Erkki Palolampi, P. Leino,
eversti Svensson ia Jorma Heiskanen

non vainiolle, jota
halkoi.

Äkkiä ruli vårsraan
vääritulta !

-- Omat ampuvat, luulevat
meirä vihollisiksi. totesi Heis-
kanen samalla heittäytyen as-
f alttitien vaserilnanpuoleiseen

rajalinja

koneki-
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Koko 3.Tiedotuskomppa- Sitten oltiin jo niin pitkällä,
nia «>dotteli vielä päiväkausia että oli tehty rauha ja sotavan-
miestä palaavaksi. Vasta vähi- kejakin alkoi palata. Heiska-
tellen oli uskottava, että ystä- sesta ei kuulunut mitään.
vä ja aseveli oli poissa 

- 
jo.- Keväällä 1945, eduskunta-

sakin... vaalien alla, olin puhujamat-
Vaikein rehrävä oli kirjoit- kalla Mäntyharjulla. Luokseni

taa perheelle. Kaikki oli niin saapui jurtelemaan pieni poi-

he näkivätkin pastorin katoa-
van.

Viirneisen kerran!
Odoteltiin miestä takaisin.

Odoteltiin. neuvoteltiin ja taas
odoteltiin. Mitään ei kuulu-
nul. Lopulta kokoonnuttiin
auton luo.

asiasta: "Täällä se pastori
Heiskanenkin on sotavankina
ja voi hyvin." Emme oikein
jaksaneet uskoa koko juttua

- 
tällaisia huhuja olimme

kuullcet aikaisemminkin j,r
aina nc olivat osoittautunect
perätttinriksi.

na... Siellä oli myös pastori
Heiskanen, johon vankileirillä
tutustuin.

Enni Heiskanen pyysi mies-
tä tulemaan Mäntyharjun ap-
teekille kertomaan lisää. Hän
tulikin 

- 
mutta vasta viikon

päästä.
Mies ei koskaan katsonut

ketään silmiin. Hän ilmoitti
nimekseen Vilho Mattsson.
Käytös oli jossain mädrin
omituista, vdlttelevää.

Kertomuksen monet yksi-
tyiskohdat kuitenkin täsmäsi-
vät merkillisellä tavalla. Tä-
hän tapaan mies muisteli:

- 
Olin sotavankina van-

hassa Iuostarissa Uralin rin-
teellä. Vankien joukossa oli
sotilaspastori Jorma Heiska-
nen, jonka molemmat kädet
oli haavoittumisen jäkeen
amputoitu. trikkaus oli suori-
tettu Moskovassa ja Heiskasta
oli hoidettu hyvin. Hän oli
hienon luonteensa vuoksi lei-
rin luottamusmiehiä ja ystä-
vystynyt mm. sotavankisai-
raalan ylilääkärinkin kanssa.
Erikoisluvalla hän sai pitää
vangeille suomenkielisiä har-
taustilaisuuksia. Harrastuksiin
kuului mm. shakinpeluu.

Jossakin vaiheessa rouva
Heiskanen epäili miehen ker-
tomusta ja pani tämän lujille.
Tällöin mies purskahti itke-
mään ja häipyi vähin äänin
koko paikkakunnalta. Kun
rouva Heiskanen pyysi Pää-
esikunnalta tietoja Mattssonis-
ta, ei häntä lainkaan tunnettu.

Kertomuksessa oli kuiten-
kin paljon sellaista, joka edel-
lytri todellisia tietoja 

- 
mistä

ne olivat peräisin?

LISÄÄ HUHUJA
Asia ei päättynyt tähän. Pari
vuotta myöhemmin saapui
Heiskasten kotiin mies, joka
kertoi myös olleensa sotavan-
kina ja ilmoitti nimekseen ,Ia-
kunaho. Hänen tarinansa
poikkesi kokonaan Mattssonin
kertomuksesta.

Jakunaho kertoi tavanneen-
sa Heiskasen "jollakin monis-
ta leireistä" ja väitti hänen
haavoittuneen jalkaan. Edel-
leen hän ilmoitti hallussaan
olevan valokuvan, jossa Heis-
kanenkin oli mukana. Mies
lähti sitä hakemaan 

- 
ja hävi-

si jälleen sen tien.
Molemmat olivat ilmeisesti

huijareita. jotka eivät kuiten-
kaan saaneet tiedoistaan ra-
haa. Oliko kuitenkin sittenkin
huhujen taustalla todellistakin
tietoa, se jäi arvoitukseksi.

Vielä kerran tuli asia esille.
Eduskunnan kahvilassa jos-

kus l94o-luvun lopulla minul-
le kertoi muuan nyt jo kuollut
kansanedustaja, että Heiska-
nen olisi todella ollut vankina
amputoiduin käsin. Kun en-
simmäiset suomalaiset sota-
vangit lähtivät kotimatkalle,
ei leirin ylilääkiiri päästänyt
Heiskasta lähtemään, koska
kädentynkiin oli ilmestynyt
tulehdusta. Sensijaan hänet
Iiitettiin viimeiseen vankien
palautuserään. Rasittavan
matkan aikana hän kuitenkin
kuoli ja toverit hautasivat hä-
net jonnekin kauas kotimaas-
ta.

Kuultuani tämän innostuin
ottamaan uudelleen selvää
asiasta. Tiimäkin tieto jäi kui-
tenkin tarinan asteelle eikä
mitään vahvistusta saatu.

Hyvät sotavangit! Asevel-
jet! Vieläkö joku muistaa jota-
kin tästä asiasta. joka minua
edelleen vaivaa? Tunnen itse-
ni jotenkin syylliseksikin 

-minähän se värväsin hyvän
ystäväni TK-työhön, joka sir
ten koitui hänen tuhokseen.

Historiankirjat tietävät, että
eversti A. O. Pajarin lS.Divi-
sioonan kevyt osasto, johon
oli liitetty mm. ensolaisista
koulupoj ista muodostettu raja-
komppania, hyökkäsi tiedus-
teluluonteisesti Ensoon yöllä
28.129.6. Aluksi se pääsi ete-
nemään aina Enson keskus-
taan saakka, mutta lyötiin sit-
ten suurin tappioin takaisin.
Huomattava osa hyökkääjistä,
mm. joukko ensolaisia nuoru-
kaisia, jäi sotavangiksi ja kul-
jetettiin kaukaiseen Karagan-
dan leiriin, jossa he tekivät
kaivostyötä avolouhoksessa.
Vain harvat palasivat. Tietäi-
sikö joku heistä jotakin Heis-
kasesta?

Kollaan kenttäpapin tarina
kaipaisi selvän päätöksen.

Ysrävät! Lähettäkää tieton-
ne allekirjoittaneelle osoitettu-
na tiimän lehden toimituk-
seen. Vähäisestäkin vihjeestä
olen syvästi kiitollinen. tr

epävarmaa.
Myöhemmin kävin paikan

päällä tutkimassa ja totesin ra-
jan takana olleen esteiden ja
miinoitteiden suojaaman
bunkkerin Merkkiäkään
Heiskasesta ei löytynyt.

SAAPUU
HATARIA
VIESTEJÄ
Kuukausiin ei asiasta kuulu-
nut mirään. Kaikki kyselyt
olivat tuloksettomia. Koko
3.Tiedotuskomppania oli
murheen vallassa.

Taisimme olla jo vanhalla
rajalla Lempaalanjärven mai-
semilla, kun joku sanoi josta-
kin kuulleensa, että Neuvosto-
liiton radio olisi maininnut
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ka. Syntyi seuraava keskuste-
Iu.

- 
Mikäs sinun nimesi on?

- 
Joutti Jorma Heiskanen.

- 
Onko isäsi Jorma Heis-

kancn?l

- 
On se.

Se oli yllätys! Poika oli ti-
laisuudessa äitinsä mukana,
joka oli työssä Mäntyharjun
apteekissa.

Epäröiden ja arkaillen ker-
toi Jouni Jorman äiti kuulumi-
sensa: Hänen ollessaan kerran
jun:rssa palaamassa Helsingis-
tä Mäntyharjulle nousi Kou-
volasta samaan vaunuun kulu-
neessa armeijan asepuvussa
oleva laiha ja epäilyttävästi
pälyilevä mies, joka pian al-
koi tarinoida kaikkien vaunus-
sa olevien kuultavaksi:

- 
Olen ollut sotavanki-

Venäläinen bunkkeri lähellä Enson asemaa



Jalkaväkirykmentti 5 oli kovan poru- nkan maineessa oleva varusmiesjouk- A\ 6\§? TZa6.,
ko. Sen iskut tuntuivat. Iii\@\VWE

I{oukkauksessa oli aina kyse siitä,
kumpi antaa prcriksi. I{oukkaaja iou-
tui usein itse mottiin ja vaikeaan ti-
Ianteeseen.

Lopulta kovempi porukka voitti.

pataXloona
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ISIKI ELIAS KIVISTO

#i

Leevi Kalervo Valimaa everstinä

PALVELIN jatkosodan hyök-
käysvaiheessa I/JR 5:ssä.
Syyskuun lopulla syksyllä
l94l oltiin Suojun maisemis-
sa.

Oli olru pari päivää levossa,
kun tuli taas äkkilähtö. Poruk-
ka alkoi jo olla koossa saa-
puessani hiukan myöhässä
paikalle.

Aukion laidassa oli ensim-
mäisenä riuskan luutnantti
Niilo Riuttalan 3.K jo valmii-
na ja 

- 
hitto vie! 

- 
ojennuk-

sessa. l.K:n vänrikki Sormu-
nen jarjesteli vielä joukkuei-
taan.

Hissuttelin hil jaa paikalleni
luutnantti Lepi Välimaan
2.Komppanian riviin.

Komentaja, jääkiirimajuri
Ville Korte oli jo paikalla ja
harppaili edestakaisin osasto-
jen våilissä. Saatuaan komppa-
nioilta valmiusilmoitukset hän
piti råimäkän puhuttelun:

- 
Etulinja on juuttunut

kiinni. Koukkaamme pannak-
sefiune homman taas liikkeel-
le ja tuhoamme vihollisen.
Pä:illiköt tietävät jo tehtävän-
sä. Tietäköön myös jokainen
mies, että hänellä on suuri
vastuu: koukkauksella ei ole

Koukkaus elenee

varaa epäonnistua! Onko jol-
lakin kysyttävää?

Ei ollut. OIi hiljaista. Vain
etulinjasta päin kuului vilk-
kaanpuoleista jytinää muistu-
tellen tulevasta.

ETEENPÄIN!
Muutama hiljainen komento
ja pataljoonan alkupää solui
liikkeelle. Jono kiemurteli ää-
nettömänä vetisen kortesuon
halki tummana elävänä käär-
meenä. Seurattiin Jääk:iri-
joukkueen yöllä tekemää
suuntauraa.

Aamuisen hämdrän ja us-
van suojassa päästiin viholli-
sen huomaamatta suon yli
metsään. Siellä odottelivat
jääkåirit kylmissään. Pataljoo-
na ryhmittyi leveiimpään
hyökkäysmuotoon ja meno
jatkui jiirkähtiimättä tunnustel-
Ien ja paikoin maastoa hara-
voiden. Vihollinen ehti heittää
joukkoon vain muutaman hä-
täisellä osoitteella lähetetyn
kranaattisarjan ja oli saman
tien loukussa.

Olin edellisessä kahakassa
saanut aika tdrskyn lähelle tul-
leesta kranaatista ja kuntoni

oli ollut pari päivää horjuva

- 
pyörrytti ja kuulo oli heik-

ko. Kun rämmimme miehen-
korkuisessa korteheinässä tuli
joukkueemme johtaja vänrikki
Maunu luokseni ja kysäisi:

- 
Mitenkäs menee? Jak-

satko jo tuon kantamuksen
kanssa?

Tuntui mukavalta, kun esi-
mies muisti asian.

- 
Kyllä se varmaan täs-

tä... vastasin. 
- 

(61ysf 611

vielä tukossa, mutta sittenpä-
hän ei tarvitse pelätä jokaista
vonkunaa.

Maunoa hymyilytti. Hän
jatkoi matkaansa vetäen kät-
tään lakin reunaan 

- 
kuin up-

seerin kunniantekona rivimie-
hen kovalle yritykselle kestää
lenkkinä ketjussa kavereiden
porukassa. Keskustelu lisäsi
luottamustani pätevään esi-
mieheen.

LAHESTYTÄÄN
TAVOITETTA
Jatkettiin eteenpäin kaarrellen
ja kuulostellen. Rintaman ää-
net kuuluivat jo takaapäin.
Päiilliköt osasivat tehtävänsä

ja reitillä pysyttiin huolimatta
siitä, että kartat olivat heikon-
laisia jäljennöksiä vendläisistä
kartoista.

Rivimiehen ajatuksissa pol-
veili tietenkin ikuinen kysy-
mys: mihin tässä oikein jou-
dutaan? Kuinkas meidän käy
täzillä erillään muista?

Syysaurinko alkoi olla jo
korkeimmillaan, kun edestä
kuului rautapyörien kolinaa.
Siellä olivat tavoitteemme,
rinnakkain kulkevat maantie
ja rautatie!

Metsikön suojassa seurasi
Iyhyt käskynanto: yksi komp-
pania katkaisee edessä olevan
tien purolinjan pohjoispuolel-
ta, toinen torjuu rintaman
suunnasta tulevat vastahyök-
käykset ja kolmas jää toistai-
seksi reserviksi suojaten sa-
malla selustayhteydet.

Ryhmittyminen tapahtui ää-
nettömästi. Pataljoona huojui
pian leveänä rintamana ja al-
koi jousen kaaren muotoisena
tuhoavana kuoleman viikat-
teena liikkua tavoitetta kohti.

Vihollinen oli lähettyvillä,
sillä sieraimissa tuntui jo ma-
horkan pistävä haju. Metsä-
alue päättyikin jyrkästi 1a
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eteen avautui laajasti hakattu
murros. Tuo ryteikkö naamioi
viekkaasti kätköihinsä venä-
läisten tukikohdan, joka sijait-
si juuri tavoitteemme pohju-
kassa, teitä ja läntistä suo-
aluetta hallitsevalla harjulla.

Risueste ei pidätellyt ase-
miesten ketjua, joka epiiröi
mättä alkoi pujahdella mur-
roksen sokkeloita tutkimaan.
Vauhtia piti kuitenkin hiljen-
tää, sillä etenimme asutulla
alueella.

Sitten muksahti ensimmäi-
nen kavala penaali! Jalkansa
menettänyt kesti kyllä tuskan-
sa vähin valituksin, mutta tuo
yUättävä miinan mojahdus
kaikui kauemmaksi. Se sai
keskipäivän siestaa viettävän
piiloleirin uloimmat vartio-
miehet ylös poteroista kurkis-
telemaan oksien lomista.

Miehet pelästyivät niin pe-
rinpohjin, että jättivät aseen-
sakin syöksyessään hurjaan
pakoon. Kosketus viholliseen
oli saatu.

TAPELLAAN
Aikaa ei hukattu turhaan tuna-
rointiin. Aseiden terävä napu-
tus rikkoi siestarauhan yhtenä
räväyksenä tavoitellessarnme
koloistaan ponnahtelevia pa-
kenijoita, jotka nyt joutuivat
kokemaan sodan sädlimättö-
män kouraisun pahana yllä-
tyksenä. Tarkasti risukkoa sil-
mäillen rynnittiin vihollisten
perään ja vain muutama lau-
kaus ehti kimahdella vastaan
maantielle noustaessa.

Loppuosuudella murros oli
matalampaa päättyen suon
reunalle pengerrettyyn rauta-
tiehen. Vasemmalla liritteli
suovetinen puro.

Olimme perillä, tavoittees-
sa.

Oikealla sivustalla edenneet
I ja II Joukkue osuivat mäki-
rinteessä korsulle, johon roh-
keimmat pujahtivat sisään
aseet edellä. Korsun "toverit"
aterioivat kaikessa rauhassa
lohkoen limppunsa päåille
amerikkalaisen säilyketölkin
sisdltöä. Herkuttelijoiden
hiimmäs§s oli suuri siinä vai-
heessa kun vieraat nuoret ase-

miehet ilmestyivät ovensuu-
hun! Pulinakaan ei nyt autta-
nut vaan asukkaiden piti
muuttaa toisiin maisemiin hei-
dän kortteerinsa jäädessä
komppaniamme päätukikoh-
daksi.

Korsua sivuten kulki maan-
tielinja ja ampuma-aukoista
näki radalle. Se oli erinomai-
nen valvontapaikka sekä tuki-
piste seuraavan vaiheen toi-
minnoissa.

Vallattu alue oli muodol-
taan kuin suuri hevosenkenkä,
jonka kiirki ylti rautatielle.
Maantielinja katkesi sen mo-
lemmilla sivuilla. Alueelle
pureuduttiin tiukkaan puolus-
tukseen nopein käskyin. Myös
sotasaalisaseet käännettiin
päin vihollista.

Puolustautuvan vihollisen
selkiiranka, sen selustayhteys,
oli lujasti poikki. Pakokauhu
levisi takaa eteen ja myös vi-
hollisen enrlinja alkoi nopeasti
revetä.

Yön tunnit kuluivat odotuk-
sen merkeissä. Reilujen ryh-
mäkavereiden ansiosta sain
jopa etuoikeutetusti torkkua
pois niitä yhä vieläkin vaivaa-
via tiirskysdrkyjä.

Aamun vaaletessa alkoi vi-
hollisen etulinjasta päin kuu-
lua liikettä. Sitten ilmestyi tä-
hystäjän sektoriin varovasti
kurkkaileva vanja. Laukaus
suisti miehen maahan. Samal-
la kuului takamaaston metsi-
köstä ankara rytinä: siellä ol-
lut vihollisosasto läksi johta-
jansa menetettyään vauhkoon-
tuneena takaisin linjaan päin.
Kokardinhakijat totesivat
kurkkijan peräti majurin ar-
voiseksi. Nolosti pääftyi sekin
sotapäiillikön ura.

Keitettiin purovedestä jon-
kinlaiset aamusaikat. Sitten
vaan odoteltiin.

Vartiotoverini ehdotuksesta
läksimme hiukan tutkimaan
maisemaa puron takana. Em-
me päässeet juuri alkua pitem-
miille, kun tieltä kuului askel-
ten ääntä ja paikalle ilmestyi
Venäjänmaan sofuri aseenaan
pistinpäinen kiväiiri sekä
vyöllinen käsikranaatteja.

- 
No mitäpäs toveri? ky-

syi kaverini.

Tavoitleessa

Huolto seuraa
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Liekö naapuri ymmiirtiinyt
suomea vai oliko hänellä vain
muuten hyvä tilannetaju, en
tiedä 

- 
joka tapauksessa håin

käveli kiltisti vailissämme pa-
taljoonan komentopaikalle.

MOTTI LAUKEAA
Kiirkimiesten asemat olivat
ratapenkassa, jonka vastak-
kaisella puolella kyyristelivät
kuopissaan Neuvostomaan so-
turit. Kumpikaan ei tiennyt
toisestaan. Yhteispeli sujui
kitkattomasti peräti toista vuo-
rokautta eli siihen saakka, kun
muuan idän mies pujahti aa-
muvarhaisella näkyviin asei-
neen. Silloin alkoi räminä, jo-
ka päät§i siihen, että neuvos-
tosoturit nosteltiin kuopistaan
tupakalle penkan toiselle puo-
lelle.

Motti alkoi sitten vähitellen
kypsyä ja tyhjentyä. Yöllä
kuului kaukaa suolta porskut-
telua neuvostosoturien hakies-
sa peräytymistietä suomalais-
ten asemien ohitse.

Päiviin myötä saapuivat jo
omat porukat tyhjentyneen
motin läpi. Tutun muonakuor-
man hrlo lisäsi juhlan tuntua.
Homma oli onnistunut!

SAMA
UUDELLEEN
Sota ei kuitenkaan ollut lopus-
§4.

Reppuihin Iadottiin vain
muonaa, patruunoita ja käsi-
kranaatteja ja porukka painui
illan håimiirtyessä jåilleen ää-
neti liintiselle suolle. Sen poh-
jukasta matka jatkui pimeyttä
uhoavaan korpeen, jossa hil-
jaa noituillen ja hikoillen pon-
nisteltiin eteenpäin yli mättäi-
den ja kaatuneiden kelopui-
den, viilillä suonsilmäkkee-
seen hupsahtaen. Eräässä vai-
heessa ylitettiin joenuoma sen
yli kaadetun puunrungon
avulla.

Vasta azunun sarastaessa
otettiin lyhyt hengiihdystauko.
Tarkkailtiin karttoja ja ympä-
ristöä.

Olimme liihellä Suunujo-
kea. Suunta käiinnettiin oi-

kealle. Tavoitteena oli jåilleen
tie ja vastustajan sulkeminen
mottiin.

Onnistuimme nytkin yllät-
tiimäiin vihollisen: vastassa oli
vain muutama vartiomies ja
ryhmityimme puolustukseen
tavoitteessa jo aamutuimaan.
Etulinjan suunnasta kuului
taistelun kumu.

VIHOLLINEN
TEMPAA
ALOITTEEN
Tiimä vihollinen ei antautu-
nutkaan yhtä nöyrästi, vaan
takaapäin alkoi voimakas vas-
tahyökkäys tien avaamiseksi
mottiin. Myös motista päin
yhtyi yritykseen äkäistä po-
rukkaa.

Ensimmäiset yritykset tor-
juttiin helposti. Viihitellen

paine kuitenkin kasvoi, kun
vihollinen totesi joukkomme
vaatimattomuuden ja hallus-
sarnme olevan maa-alan pie-
nuuden 

- 
olimmehan koko

porukka vajaan neliökilomet-
rin alueella.

Kolmantena päivänä olim-
me mekin tiukassa motissa ja
vihollinen hyökkäsi joka puo-
lelta. Muona ja patruunat al-
koivat käydä vähiin. Alkoi
taistelu elämästä ja kuolemas-
ta.

Muuan vihollisosasto tun-
keutui tulojdlkiemme suun-
nassa aina komentopaikalle
saakka. Varmistajat kaatuivat
tulessa ja komentajalla oli tuu-
ria selvitessään telttavaatteen
alta suojapoteroon. Vihollisen
irtauduttua suunnattiin sen pe-
rään oma partio, joka hajotti
naapurin porukan.

Tien suunnan puolustajat

joutuivat kestiimään ankaran
paineen. Kaatuneita hyökkää-
jiä kasaantui asemien eteen,
mutta yhä riitti yrittäjiä ryömi-
mään, konttaarnaan ja syöksy-
määnkin päin konekivääe-
jåimme. Pojat olivat kuitenkin
tarkkoina eikä pahempaa hä-
tää ollut. Patruunoita tasailtiin
rauhallisina hetkinä mieheltä
miehelle.

l.Komppanian päiillikkö
vänrikki Sormunen kaatui.
Hänen tilalleen tuli Iuutnanfti
Magnus Haaksalo, nykyinen
kenraali.

Näinä armottomina päivinä
oli myös pataljoonan lääkåiri,
läiikintäkapte eni Fie and todel-
la lujilla yrittäessään puutteel-
lisissa oloissa pelastaa mah-
dollisimman monta ihmishen-
keä. Kaatuneiden rivit sam-
malikossa korpikuusien alla
kuitenkin kasvoivat...

Miehiä vaivasi niilkä ja ja-
no. Sammalikosta yritettiin
imeä vettä suun kostuttami-
seksi. Turruttava valvomises-
ta ja niilästä johruva väsymys
tahtoi vetää polvet linkkuun
miehen seisoessa. Oli vaikea
pysytellä hereillä ja valppaa-
na.

VOITTO!
Tunsimme kuitenkin 

- 
kai-

kesta huolimatta 
- 

olevamrne
niskan päiillä. Periksi ei voi-
nut antaa. Kestettiin. koska
muuta mahdollisuutta ei ollut.
Viimeistä patruunaa talletel-
tiin itseä varten.

Tie pysyi kiinni.
Viidentenä päivänä rintama

repesi. Piirittäjät irtautuivat ja
häipyivät. Omat porukat tuli-
vat läpi motin avuksemme.

Tässä vaiheessa olimme jo
tukkoon turtuneita. Helpotuk-
sen tunne täytti mielen.

Kaikki eivät kuitenkaan
jaksaneet tiedostaa edes sitä,
että voitto oli saavutettu ja
taistelu tauonnut
soturi nousi puoliksi kuopas-
taan ja kiihisi sortuneella ää-
nellään ohi kulkevalle naapu-
riporukan miehelle:

- 
Riittääkö kaverilta muu-

tama patruuna... ? !

Mottia on varsinkin öiseen aikaan vartioitava tarkasti

Motti laukeaa
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Suomen Petsamossa
ja Jäämerellä oli
jatkosodan aikana
kansainväIinen tun-
nelma: saksalaiset
hoitivat huollon,
nor,ialaiset korjasi-
vat laivat, englanti-
Iaiset hyökkäsivat
saattueita vastaan
ja vendläiset ampui-
vat vuonoon maista.

Suomalaisella
merimiestaidolla
selvittiin.

SYKSYLLÄ t942 oli Jääme-
ren ja sen rannikkojen meren-
kulku vilkkaimmillaan. Saat-
tueet kokoontuivat enimmäk-
seen Norjan rannikon suojai-
siin vuonoihin. ensisijaisesti
Tromsön ja Harstadin lähei .

sy),teen. Tromsössä sijaitsi
saksalaisten laivasto-osastojen
esikunta ja Harstadissa muo-
nitus- ja korjaustelekat sekä
konepajat. Taistelulaiva "Tir-
pitz" oli Harstadin vakituinen
vierailija täydennyksiä otlaes-
saan. Muutkin toisen maril-
mansodan aikuiset kuulrrisuu.
det kävivät Harstadissa .lää-
meren taistelujen aikana.

En laske vartiolaiva "Tur-
jaa" näihin kuuluisuuksiin.

§
§.-
:i;tä*A,l- " '

Y"*q*.

LEO LAHDENPERÄIURIA
oli röämeren
kulkii

Petsamon valtamerisatama syyskuussa 1 940

Vaatimalon vartioalus Turla Trifonan rannassa talvisodan jälkeen huhtikuussa 194O
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Sekin sai kuitenkin määräyk-
sen moottori- ym. korjauksiin
Harstadiin.

Toimin tuolloin Turjan
päiillikkönä. Lähdimme Lii-
nahzLmarista iltah:irnärissä
syyskuun loppupäivinä. Tar-
koituksemme oli päästä Petsa-
mon vuonon suulle pimeän
turvin kääntymään Iänteen
kohti Kirkkoniemeä ja siitä
edelleen Vuoreijan (Vardö)
ympäri sokkeloisiin Norjan
vuonoväyliin. Vuonon suu oli
päiviillä vaaran paikka, koska
Puna-armeijan patteril ampui-
vat alueelle Kalastajasaaren-
nolta.

OMAT AMPUVAT
Kävin varmistamgssg ennen
lähtöiimme, että saksalainen
laivastoasema Liinahamarissa
oli liedottanut lähdöstämme ja
reitistämme rannikon vartio-
asemille. Tiimän tiedotuksen
sanoi aseman päällikkö, Kor-
vettenkapitiin H. antaneensa.

Sivuutimme onnellisesti
Petsamon vuonon suulla ole-
van Nurmensätin linnakkeen.
samoin Peuravuonon ja Suola-
vuonon vartioasemat. Niille
riitti sinivalolla annettu tun-
nus.

Kun lähestyimme Kirkko-
niemen edustalla olevaa ase-
veljien vartiopatteria, sieltä
alkoikin tulla terästä Turjan
eteen, taakse ja molemmille
puolille! Meistä tuntui siltä,
että kohta olemme Jäämeren
pohjassa.

Mitkään tunnussignaalit ei-
vät tehonneet. Lopuksi am-
muimme Madsenilla valojuo-
va-ammuksia kohtisuoraan
ylös.

Se tepsi. Tulitus lakkasi.
Myöhemmin selvisi syykin

tähän välikohtaukseen. Saksa-
Iainen tähystäjä oli ilmoittanut
vihollisen sukellusveneen ole-
van pintakorkeudessa ja ko-
mentotornin näkyvän selvästi
horisonttia vasten. Turjan ko-
mentohytti muistuttikin hyvin
paljon sukellusveneen tornia
päivänvalossakin, saati sitten
hiimdrässä. JäIkeenpäin voi
asialle jo naureskellakin, mut-
ta silloin eivät hynryt kareil-
leet miesten kasvoilla.

Vardöstä ajoimme Nordky-
nin ohitse ja käännyimme Ma-
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gerön (Nordkap) eteläpuolitse
kapeita väyliä noudattaen
Hammerfestin edustalle. jossa
jouduimme odottelemaan ele-
Iästä tulevaa saattuetta lähes
vuorokauden. Tämän ajan
käytimme pilkintään, sillä
turskaa ja seitä nousi vuonosta
melkein jokaisella yrittämällä.

Hammerfestislä kävi Tur-
jalla saksalainen paikallinen
komendantli, joka oli hyvin
hämmästynyt suomalaisen
"sotalaivan" vierailusta. Luu-
len. että moni hammerfestiläi-
nenkin olisi käynyt laivallam-
me, mutta ilman komendantin
lupaa eivät norjalaiset saaneet
Iähteä laiturista lyhyellekään
vesimatkalle.

Saattue tuli ja ohitti meidät
jatkaen viimeiselle matka-
osuudelleen Nordkapin ympä-
ri itää kohden. Turja jatkoi
matkaansa mahtavien vuono-
maisemien vrilissä ja sivuutti
kylän toisensa jälkeen. Erään

kylän nimi oli Finland.
Tromsö oli vilkas kaupun-

ki. Sen asukaslukua lisäsivät
saksalaisjoukot.

Kalan haju tuntui kaikkial-
la. Sodasta huolimatta kalas-
tusta saatiin harjoittaa norja-
Iaisin voimin ja aluksin suu-
ressa mittakaavassa. Olihan
kala yksi tärkeimmistä elintar-
peista niin miehitetyille kuin
miehittäjillekin.

HUOLTO TOIMII
Kävin siviilipuvussa ilmoit-
tautumassa saksalaisen sata-
makomendantin toimistossa.

- 
l\,tss willst du') (Mitäs

olet vailla?) iirähti eteishal-
lissa päivystävä matruusi .

joka ei ollut edes vastannut
kohteliaaseen tehvehdykseeni.

Näin siis käsiteltiin norja-
laisia paikkakunnan asukkai-
ta.

Myöhemmin kohtelu muut-

tui äkkiä. kun Herr Hafen-
kommandant totesi olevansa
tekemisissä asevelimaan up-
seerin ja vieläpä jonkinlaisen
so(alaivan päällikön kanssa.
Eteisessä seisoi äskeinen mat-
ruusinjolppikin jo tiukassa
asennossa.

Tromsöstä siirryimme seu-
raavana päivänä Harstadiin ja
Turja pääsi välittömästi kor-
jaustelakalle.

Korjauspajojen päällikkönä
oli saksalainen insinööriup-
seeri. mutta työnjohto ja työn-
tekijät olivat kaikki norjalai-
sia. Alkuajat olivat meille
Turjan miehille vaikeahkoja,
sillä ymmärrettävästi eivät
norjalaiset pitäneet rniehittä-
jiensä aseveljistä. Ajan ku-
luessa suhteet paranivat.

Telakalla työt sujuivat häi-
riöittä. Ikävä puoli oli kuiten-
kin täälläkin kansallisuuksien
eriarvoisuus: norjalaiset saivat
syödäkseen nrelkein pelkkää
turskaa. kun taas meille oli
järjestetty erikoisluokan sota-
muona. jota muuten jaetliin
vain sukellusvenemiehistöille.

Norjalaisten ilmeet olivat
näkemisen arvoiset aina hei-
dän nähdessään viikoittaiset
herkkumme. Kerran kutsuin
hyttiini norjalaisen työnjohta-
jan ja kyselin paikkakuntalais-
ten ravitsemustilaa. Mies väit-
ti perheiden näkevän nälkää.

Järjestimme tasanjaon siten
että hienot lihapurkkimme
avattiin laivalla ja norjalaiset
veivät lihakimpaleet tarkas-
tuspisteen läpi maihin taskuis-
saan. Vastalahjaksi saimme
tuoretla kalaa ja perunoita.

JÄLLEEN MERELLE
Aikanaan saatiin korjaukset
tehdyksi.

Turja sai määräyksen liittyä
Tronrsön luona saattueeseen,
joka oli matkalla Kirkkonie-
meen ja Liinahamariin. Kä-
vinrme vielä ottamassa muo-
natäydennyksen ja Harstadin
komendantin käskystä muoni-
tus- ja huoltoindendentti luo-
vutti Turjalle ylimääräisenä
lahjana kuusi laatikkoa olutta,
muutaman kilon suklaata. jon-
kun pullon Steinhägeriä ja
Gilka-likööriä. Nämä olivat
tarkoitetut Liinahamarin ystä-
ville tuliaisiksi.
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Lähtöhetkelliimme koimme
vielä englantilaisten sukellus-
venehyökkäyksen saksalaisia
täydennyksiä ottavia taistelu-
laivoja vastaan. Samanaikai-
sesti oli myös voimakas lento-
hyökkäys, jolloin saattoi näh-
dä ja kuulla taisteluristeilijä
"Tirpitzin" tulivoiman. Te-
rästä oli silloin todella ilmassa
ja useira hyökkääjiä ruhourui.

Saattue oli juuri saatu ko-
koon. Siihen kuului kuusitois-
ta kauppalaivaa. Johtoalus oli
saksalainen hävittäjä, jonka
päiillikkö antoi Turjalle mää-
räyksen ajaa vuonojen kautta
Honningsvaagiin saattueen

Aamun valjetessa tuuli oli
yhä kiihtynyt. Puhalsi var-
maankin noin l0-ll beau-
fortia ja luulimme, että saaltue
jää paikoilleen.

Saattueen komentaja oli
kuitenkin saanut ajatuksen, et-
tä myrskyllä on helpointa si-
vuuttaa Nordkap ja Nordkyn.
Vihollisen sukellusveneiden
biminta olisi silloin lamassa
ja ilmahyökkäyksetkin epäto-
dennäköisiä.

Turja sai määräyksen aset-
tua saattueen rannikon eli oi-
kean puolen sivustalle. Saat-
tue Iähti liikkeelle, neljä lai-
vaa jonossa. neljä rinnakkain,

sille zrluksille, että se oli todel-
linen Jäiimeren kulkija. Se oli-
kin jäävahvistettu jo raken-
nusvaiheessa kesäkuun alussa
vuonna I 928. Toistakyrnmen-
tä vuotta se oli hoitanut Petsa-
mon Liinahamarin ja Kalasta-
jasaarennon kylien viilistä rah-
ti- ja henkilöliikennenä. Se oli
myös ollut tarkastuslaivana.
Talvisodan alussa Turja paloi,
mutta hinattiin myöhemmin
maihin Trifonan kalastajaky-
län rantaan ja kävi läpi täysre-
montin. Sillä saattoi nyt lähteä
merlle säällä kuin säiillä 

- 
se

kulki vankkumatta.
Olimme jo edenneet saat-

erääseen pieneen vuonoon.
Sain myöntävän vastauksen ja
kun sopiva allonvdli sattui
kohdalle, käänsin Turjan no-
peasti oikealle ottaen tuulen ja
merenkäynnin sivumyöntäi-
seksi.

Oli alkanut sataa ja rannik-
ko peittyi vesitihkuun. Pää-
simme vuonoon kall ionkielek-
keen taakse. Luotaus näytti
kolmea syltä vertä.

Ankkuri laskettiin ja moot-
tori pysäyreftiin. Hytteihin ja

Merimiehille iaetaan kunnia-
merkkeiä Petsamossa
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Saattue suoiataan sumuverholla

edellä. Etäisyys saattueeseen
oli pidettävä noin puolessa
meripenikulmassa.

Ajoimme yön pimeydessä
valoitta. Tährikirkas yö valaisi
kuitenkin vuonoja ja niitä reu-
nustavia tunturien rinteitä.
Saattueen etuosan laivat nä-
kyivät tumn.rina möhkäleinä
takanamme.

Sää oli pysytellyt suotuisa-
na aina Honningsvaagiin
saakka, mutta ilmapuntari oli
koko ajan laskenut. Kun saat-
tue lähestyi avointa merta ja
edessä oli kääntyminen Jää-
merelle, korkea maininki al-
koihin jo ennustaa kovaa tuul-
la.

Komentoalus antoi vilkulla
mädräyksen pysähtyä. Jäim-
me yöksi ankkuriin.

Ajoimme aallokossa pahas-
ti pomppivan Turjan erään lai-
van kyljelle ja kiinnitysköy-
temme otettiin vastaan. Näin
vietimme rauhallisen yön.

välimatkat ja etäisyydet noin
l/3 mailia. Yön aikana oli
saattueen turvaksi tullut vielä
kaksi hävittäjäalusta ja kaksi
sukellushävittäjää eli Raum-
bootia. Ne asettuivat saat-
tueen vasemmalle sivustalle.

MYRSKYSSÄ
Saavuimme avomerelle. Kova
itä-pohjatuuli puhalsi Jäiime-
reltä ja merenkäynti oli kor-
kea.

Aallot alkoivat pyyhkiä lai-
vojen yli niiden puskiessa
merta vastaan. Vielä Nordka-
pin luona saattueen vauhti oli
parissa solmussa, mutta vähi-
tellen kaikki näyttivät "stamp-
paavan" paikoillaan.

Vain Turja kulki eteenpäin!
Se puski keulansa vastaan
vyöryvän aallon sisään, tutisi
ja vapisi. mutta vauhti oli kui-
tenkin eteenpäin. Laivamme
halusi tosiaankin näyttää toi-

tueen edelle. Ruokaa emme
voineet merenkäynnin vuoksi
valmistaa. Sitten havaitsim-
me, että juomavesipumpusta
saimme suolaista merivettä.

Missä vika?
Harstadissa oli juomavesi-

tankkia täytettäessä jäänyt
kannen tiiviste pois ja merive-
si oli tunkeutunut tankkiin.
Olihan Turja kuin sukellusve-
ne tässä kovassa merenkäyn-
nissä!

Koska emme voineet Iaittaa
ruokaa emmekä juoda meri-
vettä avasimme suklaalevy-
pakkauksen ja laatikon olutta.
Jokaiselle jaettiin suklaalevy
ja pullo olutta. Näin jyskytel-
tiin yhä kasvavassa meren-
käynnissä merta vastaan.

Kolmannen päivän aarnuna
saattue oli vielä paikoillaan ja
Turja jo meripeninkulman
päässä siitä edellä. Pyysin ko-
mentajalta lupaa ajaa ulos
saatlueesta ja poiketa suojaan

kapyysin tullut vesi kuivattiin
ja kapyysin lieteen saatiin tuli.
Liimpimän ruuan laitto alkoi
våiliftömästi.

Aamuvarhaisella olimme
levänneinä jiilleen valmiina
Iiittymään saattueeseen. Mei-
dän ei olisi tarvinnut lainkaan
kiirehtiä. Kun Turja ajoi ulos
vuonosta, saattueen laivat jys-
kyttivät yhä samalla paikalla.

Saattue ei päässyt eteen-
päin. Ajoin lopulta Turjan
Vardön satarnaan. Saimme
jdlleen aikaa lepoon ja ruokai-
luun.

IItapäivällä kiersi vihollisen
tiedustelukone Vardön ja saat-
tueen. Se antoi aavistuksen
milä olisi odotetravissa, jos
sää paranee.

Seuraavana aarnuna sää oli
selkiiimässä ja tuulikin oli
huomattavasti "moinannut".
Lähdimme ulos merelle. Tuuli
oli jo heikennyt 3-4 beuafor-
tiin, vain korkea maininki

347



nousi ja laski rannikon lähei-
syydessä.

Tulimme kääntymispistee-
seen VarCön itäpuolella. Saat-
tue oli hyvässä järjestyksessä.
hävittäjdlaivat ajelivat edesta-
kaisin merenpuoleisella sivus-
talla ja Raumbootit kiertelivät
saattueen edessä ja takana.
Turja pysytteli ensimmäisen
laivarivin kohdalla.

VIHOLLINEN ISKBE
SAATTUEESEEN
Kun saattue kääntyi kohti
Kirkkoniemeä tuli ilmahäly-
tys. Muutaman koneen laivue
lfiestyi idästä ja hyökkäsi
saattuetta kohden pommeja
pudottaen.

Hetken kuluttua kävi kui-
tenkin ilmi, että ilmahyökkäys
oli vain näpp:irä hiimäys: jok-
seenkin szunaan aikaan pom-
mien kanssa ilmestyivät en-
simmäiset torpedovanat me-
ren pintaan.

Sukellusvenehyökkäys !

Torjunta toimi salamanno-
peasli; Raumåoorir risteilivät

*

Saksalainen partiovene
Jäämerellä

sukellusveneiden sijainti-
alueella pudottaen syvyys-
pommeja. Samaan aikaan oli
kuitenkin neljä täydessä muo-
na- ja ammuslastissa olevaa
laivaa saanut osuman. Alukset
upposivat muulanrassa minuu-
tissa. Tilanteeseen ei tuonut
paljoakaan lohtua Raumboo-
,ierl ilmoitus kahden viholli-
sen sukellusveneen upotuk-
sesta.

Turja ja muut saattoalukset
ryhtyivät keräämään merestä
eloon jääneitä kansilleen ja
suojaan. Jäämeren vesi on

ltunon paikatkipeinä

ATGESATAUTTIIA
SUORAAN

ao oa

lflPEAAN
lOHTAAN.
Reumaattisiin kipuihin, kihtiin,
noidannuoleen, nivelsärkyyn,
niskasärkyyn, lihastäykkyyteen,
hermosarkyyn.

markkinorntr
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krpualievrttäva
apteekista ilman

Algesal
balsami
reseptiä

kylmää siihen vuodenaikaan.
Kaikkiaan kymmenkunta me-
rimiestä menetti henkensä,
mikä on yllättävän pieni luku
niissä olosuhteissa.

Lähestyessämme Petsamon
vuonon suuta alkoivat Puna-
armeijan Kalastajasaarennon
pattereiden valonheinäjät toi-
mintansa. Ne haravoivat edes-
takaisin Pelsamon vuonon ja
Heinäsaarten välistä meri-
aluetta.

Peuravuonon kohdalta alkoi
matkan vaikein vaihe: viholli-
nen kykeni tähystämään aluet-
ta eikä ollut kovinkaan helppo
päästä livahtamaan vuonon
turvallisten tunturiseinämien
suojaan. Vihollisen sokaise-
miseksi määräsi saattueen ko-
mentaja Raumbootit vetämään
sumuverhon Petsamon vuo-
non itäannan ja Heinäsaarten
viiliselle alueelle.

Turjan tehtävänä oli näyttää
aluksille kääntöpiste vuonon
suulla. Kaikki sujui täsmälli-
sesti.

Ennen Nurmensättiin saa-
pumistamme avasivat vain yh-
deksän kilometrin päässä ole-
vat vihollisen patterit Kalasta-
jasaarennolta kiivaan tulen.
Onneksi sumuverho teki tulen
osittain summittaiseksi. Sak-
salainen hävittäjäalus sai kui-
tenkin osuman, joka pudotti
sen pelistä 

- 
ruorikoneisto

oli hajalla ja laiva ohjausky-
vytön. Hinasimme sen suo-
jaan. Lisäksi oli yksi kauppa-
laiva saanut osuman komento-
sillalle. jolloin koko sen kan-
sipäällystö haavoittui.

Saaluamme ohjauskyvyttö-
män hävittäjän suojaan pala-
simme saattueen luo. Työssä
olivat myös Petsamon harva-
lukuiset luotsit, jotka olivat
lulleet avuksi jo ennen vuonon
suun kujajuoksua auttaakseen
laivoja henkilökohtaisella pa-
noksellaan. Kaikki sataman
pienaluksetkin avustivat opas-
tuksessa.

Sitten soluivat ankkurit Lii-
nahamarin satama-altaaseen ja
miehistöt valmistautuivat as-
tumaan kovalle maalle.

Tuntui tosi mukavalta 
-olipahan taas säilytty ehyenä

tdlläkin matkalla.
Samoin kuin tietysti myös

Steinhäger- ja Gilkapullot
Turjan rurunassa... n

HEINO AINSAAR

Eestiläisten kohtalo
toisen maailmanso-
dan jaloissa oli vai-
kea: maa "vapau-
tettiin" kolmeen
kertaan ja heimo-
kansan miehiä pal-
veli ainakin neljässä
eri armeijassa: Sak-
san, Neuvostoliiton
ja Suomen säännöl-
Iisissä joukoissa se-
kä sisseinä Metsä-
veljissä.

Hitlerin vihatusta
armeijasta pyrittiin
iile lahe Suomeen
heimoveljien avuk-
si. o
PAKO pienellä purjeveneellä
yli myrskyisen Suomenlahden
ei ollut aivan yksinkertaista
saksalaisten sukellusveneiden
partioidessa vesialueella ja ve-
näläisten lentokoneiden kytä-
tessä kaikkea mikä kellui ja
liikkui.

Pukenimme Saksan armei-
jasta. OItiin kahden tulen vä-
lissä. Päästydmme Suomeen
olimme aivan lopussa 

- 
lop-

puun väsyneitä ja nälän hei-
kentämiä.

Pakolaisleiristä löytyi van-
hoja tuttavia. Saimme hyvää
ruokaa. lääkkeitä. lepoa ja ys-
tävällisrä kohtelua, jonka
olimme jo melkein unohta-
neet. Aloimme arvostaa vel-
jesmaata. Innokkaasti ryh-
dyimme opiskelenraan suo-
mea. mikä oli rarsin hanka-
laa, koska sukr.rluiskieli oli
niin lähellä onraantme ja kui-
tenkin erilaista.

KUKA HALUAA
RINTAMALLE?
Sitten saapui leirille eestiläi-
nen kapteeni Pärtel. joka ker-
toi. että Suomessa on eestiläi-
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sistä vapaaehtoisista muodos-
tettu joukko, Erillinen Patal-
joona 26, joka on vielä koulu-
tusleirillä, mutta siirretään
pian rintamalle. Kuka haluaa
mukaan? Ilmoittautua voi hä-
nelle heti tässä tilaisuudessa.

Menijöitä oli.
Sitten vain täytettiin kaa-

vakkeet. Sotilasarvoksi mer-
kittiin entinen saavutettu soti-
lasarvo ja koulutushaaraksi
ala. jolla oli saavuttanul eni-
ten kokemusta 

- 
minun koh-

dallani alikersantti ja panssa-
rintorjunta.

Koulutuskeskuksessa vaih-
dettiin ensi töiksi saksalaisten
vihreät sotilaspuvut suomalai-
siin harmaisiin. Harjoittelu ei
ollut vaikeaa, koska suurin
osa meistä oli jo saanut päte-
vän erikoiskoulutuksen, min-
kä lisäksi useimmilla oli rinta-
makokemustakin. Aikaa jäi
§akinpeluuseen ja suomenkie-
len opintoihin.

Sitten eräänä päivänä patal-
joona otettiin riviin ja meille
ilmoitettiin, että joudumme
rintamalle erään suomalaisen
joukko-osaston naapuriksi.
Saman tien porukka kuormat-
tiin junaan, joka saapui mää-
räasemalle aamuhiimiirissä.

Kapteeni Påirtel ohjaili
joukkonsa asemiin. Aloitettiin
linnoittaminen. Minä jouduin
tykkeineni alueen keskiosaan
yhdessä Ernitsin, Laidlan,
Kanepin ja Oravan kanssa.
Yritimme parhaamme mukaan
tutustua maastoon ja saada
asemat niin päteviksi kuin
suinkin.

Sitten jäimme vain odotte-
Iemaan. Tupakka paloi pitkdl-
lä karrella. Taistelun odottelu
uudella rintamalla hieman
hermostutti. Edessiimme oli
nuoria miehiä vailla taistelu-
kokemusta mitenkähän
poikien hermot mahtaisivat
tosipaikassa pitää...'l

KOVA KOETUS
Iltapäivdllä se alkoi.

Vihollisen tykistö sylki tul-
ta kaikista putkistaan. Asemat
peittyivät pölyyn ja savuun.

Sitten erotimme räjähdys-

Eestiläisiä vapaaehtoisia valmiina sotaan 1944
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ketjun ja vaunu jäi paikoil-
leen.

Kolmas oli tässä vaiheessa
saanut tarpeekseen: se käänsi
nokkansa sivuun oikealle ja
pelasti nahkansa kiemurtele-
malla pakoon kuin käärme.

Meidänkin oli huolehditta-
va itsestämme. Vanjojen kar-
mea URRÄÄÄ kuului jo si-
vuilta. Siirryimme taaksepäin
vaihtoasemaan.

Oikealta kuului ankaraa
taistelun melua. Siellä oli ase-
missa käynnissä lähitaistelu.
Samaan aikaan koottiin taem-
pana reservejä, jotka pian
suunnattiin vastahyökkäyk-
seen. Tykistö ampui ensin na-
pakasti, mikä antoi pojille
uutta puhtia ja vihollinen lyö-
tiin.

Tiimä taistelu verotti poru-
kastamme kolme kaatunutta ja
neljätoista haavoittunutta.
Veljesmaan vieraanvaraisuus
oli maksettu verellä. Soome-
poisid olivat pitäneel pintan-
sa.

EESTILAISET
VAPAMffTOBET
TNSTELEVAT
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Panssintoriuntatykki jyrähtää

äänien läpi panssarivaunujen
ärjynnän. Meteli kuului le-
veältä alueelta. joten totesim-
me vaunujen jo ryhmittyneen
rynnäkköä varten.

Olimme arvanneet oikein:
edessä olevat pojat eivät olleet
saaneel vaunuja pysähtymään

- 
ensimmäisel olivat jo ryö-

mimässä meidän taempaan
asemaamme.

Meidän vuoromme oli tul-
lut!

: tr
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Näkyvissä oli kolme vau-
nua. Annoimme niiden tulla
mahdollisimman lähelle
silloin osuminen olisi varmaa.

Tykin suuntaajana oli Er-
nits, tarkka poika. Kun hänen
tykkinsä jyrähti ja savu oli
hälvennyt, totesin tornin len-
täneen irti vaunusta. Aukosta
hyppäsi karkuun mies, jonka
vaalteet olivat tulessa.

Sitten oli seuraavan vaunun
vuoro. Osunta rikkoi sen tela-

ASEMASODAN
ILOJA
Sota rauhoittui hiljaiseksi kyt-
täilyksi.

Eräänä iltapäivänä tuli mei-
tä tervehtimään itse legendaa-
rinen Marski, vanha marsalk-
ka Mannerheim. Päivä oli
meille virolaispojille tiirkeä.
Marskin kunniaksi saimme jo-
kainen pienet "terävät" ja yli-
määräisen tupakka-annoksen.
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Vuosien mentyä. Eestiläisiä vapaaehloisia Malmin sankarihaudalla 1 979. Alueella lepää 95 eestiläistä sankarivainajaa

Saatuamme näin kimmokkeen
haimme lisää juotavaa Laidlan
ja Oravan yhteiseltä "tehtaal-
ta", joka valmisti suhteellisen
hyvää tulilientä parhaan viro-
laisen perinteen mukaisesti 

-suomalaisittain pontikkaa.
Myöhemmin tehtaan kävi

huonosti: vendläinen lentoko-
ne ampui sen tykillään taivaan
tuuliin juuri ennen rauhan tu-
loa. Olikohan huonosti naa-
mioitu ilmatähystystä vas-
taan... ?

RAUHA TOI
YLLÄTYKSEN
Välirauhansopimus aiheutti
jiirkytyksen: huomasimme äk-
kiä olevamme maattomia pa-
kolaisia! Omista vaikeuksis-
taan huolimatta suomalaiset
pyrkivät auttamaan meitäkin
ja halukkaat eestiläiset saivat
siirtyä Pohjanlahden yli Ruot-
siin.

Tässä vaiheessa ei tähän
suuntaan lähtijöitä kuitenkaan
ollut monia. Harvat Ruotsiin
menijät ovat siellä myöhem-
min saavuttaneet hyvän toi-

meentulon.
Valtaosa meistä halusi kui-

tenkin puolustamaan kotimaa-
ta. Saimme tietää, että vanhat
synnit 

- 
pako Saksan armei-

jasta 
- 

oli unohdettu ja mei-
dät otettaisiin vastaan terve-
tulleina auttajina. Miehistä oli
ilmeisesti pulaa...

KARMEA LOPPU
Tallinnan satamassa meitä ol-
tiinkin vastassa kukkien kera.
Pikaisesti matkattiin kokoa-
mis- ja järjestelyasemalle
Kloogalle, jossa harmaa soti-
laspuku jälleen vaihtui vih-
reään. Sitten vain junalla suo-
raan taisteluun Tarton suun-
nalle!

Tartossa pataljoonamme
hyökkäsi yhteen menoon neljä
vuorokautta menetettyjen ase-
mien palauttamiseksi. Sen jäl-
keen pataljoonaa ei enää ollut

- 
se oli joka suhteessa lopus-

sa. Tappiot olivat suuret ja
varsinkin haavoittuneiden
kohtalo oli kurjaakin kurjempi
hyökkäävän Puna-armeijan ja-
loissa.

Tilanne oli äärimmäisen se-
kava ja pian huomasimme ole-
varnme sodassa sekä vendläi-
siä että saksalaisia vastaan.
Puna-armeijan tieltä kuitenkin
väistyttiin Taurogenin kautta
Saksaan. jossa onnistuimme
pääsemään sotavangeiksi
amerikkalaisten sektorille.

Vankeus kesti kahdeksan-
toista kuukautta.

Sen jälkeen seurasi siviilie-
Iåimä 

- 
ilman isänmaata ja tu-

levaisuutta. tr

VIISAS VÄNRIKKI
Kapteeni Pekka Joki-
paltio ja vänrikki
Mauri Ranta, molem-
mat myöhemmin tun-
nettuia ilmatorjunta-
miehiä, palvelivat
l93o-luvulla Kenttä-
tykistörykmentti
3.'ssa Riihimäellä.

Oltiin manöövereil-
lä ja patterin piti siir-
tyä uuteen tuliase-
maan erään sillan yli.

Vänrikki epäili sil-
lan kestävyyttä. Kap-
teeni oli kuitenkin
mielestään parempi
asiantuntija ja määrä-
si tykin valjakkoineen
ajamaan yli.

Silta romahti. Val-
jakko, tykki ja ratsurit
polskuttelivat jorpa-
kossa.

Ranta odotti esi-
miehensä reaffiiota.

Jokipaltio käänsi
selkänsä tapahtumal-
le ja virkahti:

Vänrikki oli oi-
keassa - tällä ker-
taa.

Väsynyt Marski kävi katsomassa eestiläispoikia
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P. KARUNKI

TK-mies P. Karun-
ki työskenteli syk-
syllä 1941 Petros-
koissa ja tapasi siel-
Iä jo ikääntyvän len-
tomestarin, joka tie-
si kaupungin histo-
riasta enemman
kuin muut.

Näin Karunki
kertoili 1941.

I(olme
kertaa
Petroskoissa

i

t
!f*.*
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LENTOMESTARI P. on syn-
tynyt Suojiirvellä. Hänen isän-
sä muutti kuitenkin jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa
silloiseen Petroskoihin liike-
mieheksi. Lentomestari kävi

Petroskoissa mm. venäläisen
keskikoulun.

_ Tsaarin vallan aikana
Petroskoi oli vilkas Iiikekau-
punki, Ientomestari P. kertoo.
Silloin sai Petroskoin kaupois-

ta ostail mitä vain. vaikka
Muurmannin rautatietä ei ol-
Iutkaan vielä olemassa. Laiva-
liikenne Äänisjärvellä oli hy-
vin vilkas. Säännölliset kulku-
vuorot olivat mm. pohjoiseen

Vanhaa Petroskoita ennen
vallankumousta

a Petroskoin suomalaisia
\ kokoontuneena suomalaisen

kansakoulun ja rukous-
huoneen alueelle ennen
ensimmäistä maailmansotaa

Poventsan kaupunkiin.
Enemmistö asukkaista oli

karjalaisia. Suomenkielellä
tuli kaikkialla hyvin toimeen.
Kirkot vetivät pyhinä kansaa
paljon kaupunkiin.

Silloin olivatkin Petroskoin
kadut värikkäitä. Tuontuosta-
kin piti kuvernööri. joka asui
Petroskoissa, nykyisellä Kiro-
vin torilla paraatin. johon kau-
pungissa ja sen läheisyydessä
olevat venäläiset joukko-osas-
tot osallistuivat. Musii-kki rai-
kui ja liput Iiehuivat 

- 
punai-

sesta vallankumouksesla ei
silloin näillä kulmilla tiedetty
mirään.
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VALLANKUMOUS
Lentomestari P. kertoo edel-
leen, että hän oli vanhempien-
sa kanssa kaupungissa myös
vallankumouksen puhjetessa.
Tä:iIlä, aivan samoin kuin Pie-
tarissakin, oli vallan vaihtu-
minen jyrkkä. Upseerit teilat-
tiin ilman sen enempiä tutki-
muksia. Kaduilla suorastaan
metsästettiin tsaarin upseerei-
ta ja myös ns. porvareita.
Svoboda-liput ripustettiin

Mutta eräänä kauniina tal-
vipäivänä katkesi hänen kaa-
rensa. Lentomestari P. oli jän-
nitlävällä lennolla kaukana vi-
hollisalueiden yläpuolella. Vi-
hollisen ilmatorjunta suuntasi
tulensa hänen konettaan kohti.
Lentomestari P. pakeni hitaal-
la tiedustelukoneellaan pil-
veen. Mutta kun tuuri on huo-
no, niin on: it-ammus sattui
sittenkin koneeseen. Se syttyi
tuleen ja lentomestari turvau-

tui laskuvarjoonsa. Palavasta
koneesta hypätessään hän sai
palohaavoja kasvoihinsa ja
käsiinsä. Leijailu talvitaivaal-
la päättyi vihollisen linjojen
taakse.

VANKINA

- 
Sieltä ne minut sitten nap-

pasivat, naurahtaa haastatelta-
va. 

- 
He veivät minut ensin

omlrn joukko-osaslonsa esi-

kuntaan ja edelleen joukkosi-
dontapaikkaan, jossa konees-
sa saamani palohaavat tutkit-
tiin. Sitten suuntautui matkani
hevospelillä kohti Petroskoita.

- 
Entäpä sitten?

- 
Petroskoissa jouduin so-

tilassairaalaan. 
- 

Kohtelua
en oikeastaan voi moittia. Mi-
nua ei sen enempää piinattu

- 
kuulustelutkin olivat mal-

tillisia eikä mitään uhkailuita
käytetty. Hoito ja ruoka olivat
keskinkertaisia.

- 
Saitteko käydä kaupun-

gilla?

- 
Hyvin vähän, lentomes-

tari P. vastaa. 
- 

Ikkunoista
käsin koetin seurailla kuiten-
kin Petroskoita. Venäjänkie-
lentaitoisena sain ongituksi
tietooni yhtä ja toista kaupun-
gin silloisesta elämästä.

Sota oli lyönyt leimansa
kaupunkiin ja varsinkin sivii-
liväestö näyfti pelkäävän suo-
malaisia lentäjiä kovasti. Ko-
missaarit ja politrukit elelivät
hienosti hotelli "Severnajas-
sa", joka nyt on räjäytetty.
Kansa kdrsi nälkää. Elintarvi-
kekauppojen ovilla jonottivat
siviili-ihmiset talvipakkasessa
yöt läpeensä, jotta aamulla
olisivat saaneet annoksensa.

[!l!fLgi]5' -
ilt#lH'.1,,' li '--:vE1*-
Petroskorn vanha yliopisto 1942. Rakennuksessa toimi elokuvateatlerr Tapro
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kaikkiin mahdoll isiin paikkoi-
hin. Svoboda 

- 
y2p3us-sli

päivän tunnus.

- 
Miten te pääsitte vallan-

kumouksen pyörteistä Suo-
meen?

Olimme Petroskoissa
v:een l92l . Isäni harjoitti
edelleen liikettä eikä meitä
kukaan häirinnyt. Itse tohtori
Gyllingin erikoisluvalla pää-
simme sitten rajan yli Suojiir-
velle.

Aika kului. OIi taisteltu
Suomen vapaussota. Vähän
sen päättymisen jiilkeen tuli
muuan nuori mies ilmavoi-
miemme palvelukseen. Hän
päätti tulla lentäjäksi 

- 
ja hä-

nestä tuli sellainen. Tapaam-
me hänet lentomestarina kun-
niakkaassa talvisodassamme.\

Lentomestari P. toimi tie-
dustelulentäjänä Laatokan
koillispuolella. Hän suoritti
kymmeniä jännittäviä lentoja

- 
niinkuin kaikki lentäjäm-

me.
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S I IIrrrI SUOMALAISENA
VALLOITTAJANA

\ On selvää. että lentomestari
P. katseli n)'t Äänislinnan
kaupunkia aivan toisilla sil-
millä kuin esimerkiksi me,
jotka kaupungin näimme en-
simmäisen kerran.

- 
J53s1in aikaiseen Pet-

roskoihin ei nykyistä voi edes
verratakaan. 

- 
Kaikki puura-

kennukset, jotka ovat säily-
neet tuholta, näyttävät sellai-
silta kuin niitä ei olisi pahem-
min kohenneltu. Tsaarin aika-
na niitä sentään pidettiin jon-
kinlaisessa kunnossa. Kau-
pungin kivirakennusten suh-
teenhan taas on näköjään nou-
datettu toveri Stalinin käskyä.
Useat on tuhottu räjäyttiimäl-
tä.

- 
Oletteko tavanneet täd]lä

entisiä koulutovereitnne ?

- 
Enhän toki! 

- 
Olisi to-

siaankin yllätys, jos täällä
vanhan tuttavan tapaisin. Si-
viiliväestöähän on kaupungis-
sa nyt kovin vähän. !Nykyisen Petroskoin Kirovin Valtakatu, vasemmalla tavaratalo Karlala



Haettiin
tltöt

Uhtuan ia
Rukajdrven viilisen
erämaa-alueen
kenttävartioissa ei
vieraista juuri
syntynyt pahempaa
tungosta!
Asemasodan aikana
ei täåilIä suuria
tapahtunut.
Sitäkin
merkillisempi
vierailu odotti
poikia eräänä
aamuna: kaksi
soreaa tyttölasta
suoraan Vienan
Kemistä!

EINO KENTALA

- NYT ON PIRU MERRAS-
SA! Akka on toisella rannalla!

Tiimä oli aseveli Niilo Tiik-
kojan aamuherätys ll./JR
ll:n luutnantli Viiinö Miike-
lölle ja hänen joukkueensa po-
jille eräänä lokakuun aamuna
1942 Uhtuan ja Rukajåirven
viilisellä kenttävartiolinjalla
Alijiirven tukikohdassa, jonka
korsu sijaitsi pienellä kannak-
sella jiirvien vdlisen salmen
länsirannalla.

Kukaan ei epäillyt tiedon
todenperäisyyttä. Tiikkoja
tunnettiin kaverina, joka ei
niihnyt aaveita eikä jåirjesteilyt
turhia hermoherätyksiä. Kai-
ken kiireen keskellä ehti joku
kuitenkin vitsaillakin asiasta

- Tiikkoja oli poikamies ja
vieläpä ns vanhapoika.

Tiikkoja kuitenkin täydensi
vakavasti kertomustaan : olles-
saan vartiossa noin 50 metrin
päässä olevalla vartiopaikalla
hän oli nähnyt vastaisella ran-
nalla liikettä ja todennut liik-
kujan naiseksi. Hiilytys oli
jäänyt suorittamatta tavan-
omaisella lehmänkellosystee-
millä, koska korsulle johtava
tapsi oli innokkaan tempaisun
voimasta katkennut.

Olin samaisena kuulakkaa-
na pakkasaamuna ollut jo ai-
kaisin liikkeellä pilkkomassa
puita aamukorvikkeen keittoa
varten. Paikalla oli tiillöin ol-
lut myös alikersantti Pihlaja-
maa, jolla oli ollut edellinen
vartiovuoro. Hän oli kertonut
kuulleensa omalla vuorollaan
vastapäätä jåirven toisella ran-
nalla sijaitsevasta talosta pui-
den pilkonnasta tai jostakin
sentapaisesta toiminnasta ai-
heutuvaa ääntä. Olin epäillyt
asiaa ja arvellut äänen olleen
vain oman korsumme äänten
aiheuttaman kaikuilmiön. Pih-

lajamaa oli kuitenkin pysynyt
vditteessään.

MENNÄÄNPÄ
KATSOMAAN
Nyt oli asia selvitettävä!

Epäilimme veniiläisen par-
tion olleen jiilleen liikkeellä

- näillä seuduillahan oli puo-
lin ja toisin vilkasta partiotoi-
mintaa, koska varsinaista rin-
tamalinjaa ei ollut, vain harva
kenttävartioketju. Veniiläisten
linjat olivat tiillä kohdalla
Kuittijåirven toisella puolella.

Asiaa pohtiessamme tulim-
me toimintatavan suhteen sel-
laiseen ratkaisuun, että otam-
me asemiemme eteen maalle
vede§rn veneen ja laskemme
salmea pitkin j?irvelle, josta
sitten kierrämme maihin. Jiir-
ven kohdalla ei miinoitusta ol-
lut, sensijaan salmen vastak-
kainen ranta oli meikdläisten
miinoittama.

Tiikkojan suoritettua hdly-
tyksen juoksimme siis kaikki
asemiin. Kerrankin oltiin tosi-

nopeita! Vastaranta oli kuiten-
kin jiilleen typötyhjä eikä mi-
tään normaalista poikkeavaa
niikynyt. Kymmenet silmäpa-
rit tiihystelivät turhaan - lu-
kuunottamatta vastapäätä ole-
vaa taloråihjää alue oli täysin
autio.

Asiaa pohdittiin pontevasti.
Emme uskoneet naisviikeä
olevan mailla eikä halmeilla,
vaan oletimme kyseessä ole-
van näppåirän harhautuksen,
jonka avulla veniiläiset jiilleen
yrittivät saada vankia. Alueel-
la oli ilmeisesti liikkunut nai-
seksi pukeutunut puna-armei-
jan miespuolinen soturi, joka
yritti tåillä tempulla saada ta-
kaa-ajajat peräiinsä ja ansaan.

Joku ehdotti, effä vain am-
muttaisiin konekiväiirillä talo-
råihjä seulaksi ja sillä hyvä.
Tiikkoja ei tätä esitystä hy-
väksynyt, vaan väitti alueella
varmasti olleen aidon naiselä-
jän.

Mikäs siinä - veneeseen
vain ja salmea alas! Kaikki
kävi nopeasti. Seisoimme ve-
neessä, vain soutaja ja periin-
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Mitähän siellä on? Rukajärven kylää tähystetään ennen valtausta

Mennäänpä katsomaan!



pitäjä istuivat. Pelkäsimme
väijytystä ja yllättävää tulen-
avausta liihietäisyydeltä.

Kaikessa rauhassa laskim-
me kuitenkin parinsadan met-
rin matkan salmea hyvässä
myötävirrassa.

EI OLLUT AAVE
Äkkiä huomasin. että talon tu-

lF"

\
,.s

van ja lautaeteisen välinen ovi
aukeni ja joku meni sisään -enempää ei näkynyt.

Kiersimme jiirvellä ohi mii-
noituksen pään ja laskimme
rantaan. Jatkoimme ladon
suojassa kohti taloa kyyryssä
kuloheinän peittämiä peltosar-
koja pitkin.

Sitten tapahtui kummia:
elävä nainen pisti päänsä ulos
autiotalon ikkunasta, kohotti
kätensä ylös ja huusi selvällä
suomenkielellä:

- Ätlaa ampuko, me an-
taudumme!

Kehotimme talossa olevia
tulemaan luoksemme ja odo-
timme ladon nurkalla valmii-
na kaikkien mahdollisuuksien
varalta.

Tuvasta mars§i luoksemme
kaksi reipasta tyttöä!

Kysyessämme muuta po-
rukkaa he ilmoittivat olevansa
vain kahden. Kun aioimme
heti lähteä paluumatkalle pyy-
sivät tytöt meitä hakemaan
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heidän varusteensa talosta.
Pelkäsimme yhä väijytystä ja
annoimme toisen tytöistä nou-
taa tavarat toisen jäädessä

meidän luoksemme.
Reppujen noutaja saapui

nopeasti. Tarkastuksessa niis-
tä löytyi vain englantilaisia
(amerikkalaisia?) Iihasäilyk-
keitä, sokeria ja teetä, ei Iain-
kaan aseita.

katsottu parhaaksi ratkaisuksi,
koska se helpoimmin sekoit-
tuisi alueen naisvaltaiseen
väestöön.

Toinen tytöistä oli paljon
hiljaisempi - häneltä ei juuri
puhe luistanut. Kyselemällä
saimme selville, että hän oli
syntynyt Suomessa, Evijiirven
pitäjässä. Olimme melkein
naapureita!

ry

RintamalinioJen halkoman ltä-Karjalan väestön asema ei ollut helppo. Tässä Uhtuan tyttöjä, joilla ei ollut mitään
tekemistä artikkelissa mainittujen naisten kanssa

Toinen tytöistä oli varsin
puhelias ja esitti seuraavan ta-
rinan.

NAISELLINEN
VAKOILU.
PARTIO
Siviilissä tytöt kertoivat ole-
vansa Vienan Kemissä erään
sanomalehden palveluksessa.
Nyt he kuitenkin olivat soti-
lastehtävässä: heidän piti ottaa
yhteys paikalla oleviin vie-
nankarjalaisiin asukkaisiin
suomalaisten valtaamalla
alueella ja erityisesti saada yh-
teys siviilien sekaan kätkeyty-
neeseen vakoilijaan, joka piti
radiolla yhteyttä Puna-armei-
jaan. Vakoilijalta piti tuoda
kirjallista materiaalia, karttoja
suomalaisten joukkojen sijoi-
tuksesta ja muuta sellaista.

Edellisenä iltana heidät oli
tuotu Uhtualta veneellä yli
Kuittijdrven. Naispartio oli

Naapuruuden selvittyä ryh-
tyi veli Paavola tarjoilemaan
vieraille korviketta, josta tytöt
kovasti kiittelivät.

Sitten vain omalle rannalle,
jossa asemissa olevat miehet
hartaasti ihmettelivät saalis-
tamme. Korsulla vieraille tar-
jottiin vieraanvaraisuuden
huippua edustavia räiskäleitä-
kin.

Samoihin aikoihin saapui
paikalle komppanianpäällik-
kömme kapteeni Lauri Saario
yhtyen tietenkin ihmettelyym-
me. Parin kilometrin päässä

olevan komppanian komento-
paikan tiihystäjä oli nähnyt lii-
kettä alueellamme ja päällikkö
oli lähtenyt ottamaan asiasta
selvää.

Vieraat lähtivät päällikön
mukana kohti selustaa ja van-
kileiriä, josta heidät aikanaan
palautettiin Neuvostol iittoon.

Me jatkoimme yksitoik-
koista vartiointiamme yhtä
kokemustarikkaarnpina. tr

Ensimmäisellä kadetti-
kurssilla vuoslna
1919-1920 oli kadetti-
na muun muassa reip-
paista otteistaan tun-
nettu vapaaherra IIen-
rik Albrecht Wrede aI
Elimä (1E95-1931),
josta myöhemmin tuli
ratsumestari ja tunnet-
tu ratsastaja.

Vanhaa tapaa nou-
dattaen lukivat kadetit
kukin vuorollaan ilta-
hartaudessa Isä meidän
-rukouksen. Kadetti
Wrede oli kuitenkin
käärmeissään (ja nälis-
sään?) ja muunsi ru-
kouksen näin kuulu-
vaksi:

"... ja anna meille
huomenna se margarii-
ninappi, joka tänään
jäi saamatta...".

Rangaistus tuli välit-
tömästi: määrävuoro-
kaudet arestia.

Sattui sitten tule-
maan koululle kenraali-
majuri Johannes Ferdi-
nand lgnatius (1871-
l94l) eli Gnatte, joka
toimi sotakoulujen tar-
kastajana. Hänen vel-
l'ollisuuksiinsa kuului
muun ohella keskustel-
la arestilaisten kanssa.
Gnatte lö1'si kadetti
Wreden arestikopista
ja slntfi seuraava aja-
tustenvaihto.

Onko kadetilla
mitään valittamista?

Kyllä oD, herra
kenraali - ruoka saisi
olla parempaa.

- Mutta kadetti saa
aivan samaa ruokaa
kuin muutkin. En oi-
kein ymmärrä, mitä va-
littamista siinä voisi ol-
la.

Minun tätini on
sanonut, että vankien



pitää saada parempaa
ruokaa, huomautti
Wrede arvokkaasti.

Täti oli tietenkin tun-
nettu vankien ystävä
Mathilda Augusta Wre-
de (186L1928).

SELVÄ SYY
Tasavallan presi-
dentti Mannerheim
tarjosi syksyllä 1944
illallisen valvonta-
komission vanhim-
mille upseerijäsenil-
le. Hän toivotti vie-
raansa tervetulleiksi
näin:

- Hyvät herrat!
Kohottakaamme
malja kahdelle
maailman parhaalle
armeijalle, Suomen
ja Neuvostoliiton.
Herrat ovat täätlä
tänään siksi että
meidän armeijam-
me oli liian pieni.
Tervetuloa!

Erkki Sutela. Kausala

o
PIKAINEN
TARKASTUS
Ahti Kalervo Vuoren-
sola, Mannerheim-ris-
tin ritari n:o 63, oli
komppanioineen vitias-
sa iossakin asemasodan
rintamalla. Ilmoitet-
tiin, että yksikköön on
taemmasta esikunnasta
saapunut taloushuollon
tarkastaja.

Vuorensolan mielestä
moinen tarkastus oli
turhanpäiväistä touhua
ja hän kuiskasi piiska-
tykin miehistölle men-
nessään vierasta vas-
taan:

- Ampukaas poiat
muutama ranu tuohon
vastapäiseen bunkke-
riaukkoon!

Poiat ampuivat ia vi-
hollinen vastasi heti
raskaalla kranaatin-
heittimellä.

Tarkastajat muisti-
vat esikunnassa odotta-
vat tärkeät työnsä ia
tarkastus muodostui ly-
hyeksi.

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

Kansa taisteli -vuosikertakansio
maksaa vain 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 5,50/1 kpl, 7,00/2 kpl.)
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DIKTAATTOREITA
JA

YALTIOMIEHIÄ

KOMMUNISTIEN
,,HUUMORMIES"
Karl Radek (1885-
1937) oli juutalaissyn-
tyinen kommunistipo-
liitikko, ioka oli johta-
vissa asemissa Neuvos-
toliitossa kunnes katosi
Stalinin puhdistuksissa.
Häntä pidettiin NKP:n
parhaana vitsinikkari-
na.

Pari esimerkkiä:
Radekia vastaan hyö-

kättiin kiivaasti Kes-
kuskomitean istunnos-
sa. Hän istui etupenkis-
sä ia hymyili ironisesti.

Muuan vastustaja to-
tesi:

- Radekin käyttäy-
tyminen on uskomaton-
ta! Jos minä olisin jou-
tunut tuollaisten hyök-
käysten kohteeksi, oli-
sin jo repinyt karvat
päåistäni.

- Mistäs sinä tiedät
mitä minä teen, sanoi
Radek. - Minullahan
on kädet housuntas-
kuissa.

teidän on toteltava. Pai-
nakaa mieleenne, että
ios minä kdsken teitä
hyppäämään veteen,
teidän on hypättävä!

Radek nousi ylös ia
lähti ovea kohti.

- Mihinkäs sinä me-
net? kysyi Stalin uh-
kaavasti.

Uimakouluun,
vastasi Radek.

Kominternin kokous oli
myöhdssä. Kaikki tiesi-
vät, että tähän kokouk-
seen oli propaganda-
syistä tarmokkaasti yri-
teffy saada edustaiia
myiis mustasta Afrikas-
tg.-

- Mistä syystä ko-
kous myöhiistyy? kysyt-
tiin Radekilta.

Täytyy odottaa,
ettå neekeriedustajien
maali kuivuu, vastasi
Radek salamannopeas-
ti.

Kurl R
taitoinen ja toimi Ko-
minternin kokouksis-
su simultaanitulkki-
na. Muuan puolueto-
veri ihnrctteli hänen

kielitctitoaan.

- 
Sehiin on aivan

helppoa, vastasi Ra-
dek. 

- 
Minä tiediin

aivan tarkkaan, mitä
niiden pitäii sanoa.

EDISTYSTÄ
Opettaja käskee lasten
kertoa kotieläimistä.

Pikku Horst ymmär-
tää ajan hengen ja ker-
too:

- Meidän kissa sai
poikasia, jotka kaikki
ovat oikein sieviä. Viisi
niistä on ruskeita ja
vain yksi punainen.

Opettajan mielestä
keftomus on oikein
näppärä ja hän pyytää
Horstia esittämään sen
tarkastajalle tämän
saapuessa kouluun
parin viikon kuluttua.

Horst kertookin pon-
tevasti:

- Meidän kissa sai
poikasia ja kaikki ne
osaavat jo syödä. Yksi-
kään eijäänyt ruskeak-
si, vaan kaikki ovat nyt
punaisia.

- Viime kerrallahan
sinä kerroit aivan toi-
sin, hämmästelee
opettaja. - Miksi olet
nyt muuttanut kerto-
mustasi?

- Viime kerralla ne
olivat vielä sokeita, se-
littää pikku Horst.
Nyt ne on kaikki saa-
neet silmänsä auki.

NE MINISTERIEN
TAIDOT

Miksi Walter
Darrö on nimitetty
Saksan kansan-
huoltoministeriksi?

- Koska hän on
ihmelapsi! Hän ym-
märsi io viisivuo-
tiaana kansantalou-
desta yhtä palion
kuin nytkin.

ULJAAT
ESIKUVAT
Opettaja kysyy kou-
lussa, mihin eläimiin
voitaisiin verrata
Saksan johtajia"

-- Johtaja on kuin
leijona, sanoo pikku
Gerd. - Hän on niin
komea ia uljas.

- Erinomaista! to-
teaa opettaja.

Marsalkka Gö-
ring on kuin karhu,
toteaa pikku Gudrun.

- Hän on niin suuri,
voimakas ja mahtava.

- Oikein hyvä, ju-
listaa opettaja"

Goebbels on
kuin sammakonpoi-
ka! julistaa pikku
Fritz.

Kuinka niin?!
kauhistuu opettaia.

- lsä sanoo että se
on pelkkää suuta ia
häntää. (Goebbelsilla
oli suuri perhe.)

o
KALLISTA
MUSIIKKIA

- Mikä on Saksan
kallein laulukuoro?

Valtiopäivät.
Edustajathan ko-
koontuvat kerran
vuodessa, laulavat
kansallislaulut ja
saavat siitä 600
markkaa kuukau-
dessa vuöden ym-
päri.

o
adek oli kieli-

Kun Stalin oli pädssyt
i'altaan, prd hån alaisil-
Iecn prrhuttclun:

. Miiia olen nyt
pucluccss; se irries, jota



HYVÄ
MERIKIRJA
Visa Auvinen (toim.): Leijo-
nalippu merellä, Etelä-Suo.
men Kustannus Oy, Lieto
1980, 3(X suurikokoista si-
vua.
Etelä-Suomen Kustannus on
keksinyt hyvän idean. Se il-
moittaa julkaisevansa suoma-
laisia laivoja esittelevän kirja-
sarjan - kolme teosta. Järjes-
tyksessä toisena on nyt ilmes-
tynyt suurikokoinen kuva- ja
tietoteos: Leijonalippu merel-
lä.

Kirja on luonteeltaan histo-
riallinen katsaus samalla kun
se esittelee myös kaikki nyky-
päivän leijonalippua kantavat
merivoimien, rajavartiolaitok-
sen ja merenkulkulaitoksen
alukset. Majakatkin, luku-
mäiiriiltään 47, on esitelty.

Teoksen rakenne on onnis-
tunut. Esipuheen on kirjoitta-
nut teoksen ilmestymisaikaan
vielä palveluksessa olut kont-
ra-amiraali Jorma Haapkylä.
Sen jåilkeen seuraa tiivistetys-
sä muodossa meille kaikille
tarpeellista meripropagandaa
otsakkeella Meri-Suomi.

Kirjan varsinainen sisiiltö
jakaantuu kolmeen päiilukuun
merellisten hallinnonhaarojen
mukaan. Kustakin esitelläåin
lyhyt historiikki ja sen jåilkeen
ao hallinnonhaaran laivat ai-
kajiirjestyksessä. Kirjan luet-
tavuutta ja kiinnotavuutta li-
säävät kuvaukset sotiemme
meritapahtumista ja laivojem-
me taisteluista. Mukana on
VMV-veneiden toiminta pir-

tusodan aikoina. Myös meren-
mittaus, jäänmurtajien toimin-
ta ja majakoiden synty ovat
kiintoisaa luettavaa.

Kirja on varsinaisesti kuva-
teos. Laivojen kuvia on run-
saasti yli 4OO. Valitettavasti
suurin osa kuvista on pieniko-
koisia ja heikkokuntoisia. Tä-
mä on kuitenkin ymmiirrettä-
vää, esittäväthän useimmat
kuvat jo "historiallisia" laivo-
ja.

Asiantuntijalehdissä on tuo-
tu esille eräitä kirjan puutteita
ja moitittu sen sisiiltäviin vir-
heellisiä tietoja. Niitä toki hy-
västäkin kirjasta löytyy. Lei-
jonalippu merellä on joka ta-
pauksessa käyttökelpoinen
yleistietoteos. Hinta on kor-
kea, 170 mk, mikä summa ei
kuitenkaan ole liikaa esimer-
kiksi lahjasta merellisiä asioi-
ta harrastavalle tuttavalle.

E.P.

PUNAISET ÄSSÄT
Carl-Fredrik Geust 

- 
Kale-

vi Keskinen 
- 

Klaus Niska

- 
Kari Stenrnan: Neuvosto-

liiton ilmavoimat II maail-
mansodassa, Red stars in
the sky, I osa, Tietoteos, Es-
poo 1979, 50 suurikokoista
sivua, pääasiallisesti valoku-
via.
Kirjoittajat ovat jdlleen kerran
ilahduttaneet suomalaisia so-
tapilotteja ja nuorempaakin
lentäjäpolvea mainiolla kuva-
teoksellaan Neuvostoliiton hä-
vittäjä-ässistä. On toki mie-
lenkiintoista kurkistaa ilma-
rintaman toiselle puolelle.
Hiukan komeilta pudotusluvut
tuntuvat "Kohinor" on
tainnut hiukan kaunistella tu-
loksia.

Teoksessa esitettyjen ko-
neiden tunnukset ja maalatut
iskusanat ovat todella näyttä-
viä jopa siinä mäiirin, että
niistä Iienee ollut haittaa Nl:n
koneiden turvallisuudelle.

Mukana ollut kaipaa sota-
vanki- ym. tietojen mainitse-
mien, meidän rintamillamme
aikanaan taistelleiden Nl:n hä-
vittäjä-ässien nimiä ja kuvia.
Olivatko silloiset tiedot tuu-
lesta temmattuja?

Jos kirjoittajille avautuisi
mahdollisuuksia saada esittä-
mästään aiheesta lisämaleriaa-

lia, niin uudenkin teoksen ah-
mijoita varmaan löytyisi. Jul-
kaistu teos kuuluu sekä "pala-
selle päässeiden" että muiden-
kin pilottien kirjahyllyyn.

S.A.

AGENTTITARINA
mrisrÄ
Vladimir Bogomolov: Elo'
kuu 1944, Gurnmerus, Jy-
våiskylä 197E, 4ll sivua.
Kirjan tapahtumat sijoittuvat
Puolan historian kannalta erit-
täin merkittävään ajankoh-
taan: kansallinen vastarintalii-
ke Armija Krajowa on Varso-
vassa aloittanut kansannousun
saksalaisia vastaan Puna-ar-
meijan ollessa jo Varsovan
porteilla. stalinin käskystä
Rokossovski keskeyftää kui-
tenkin Puna-armeijan hyök-
käyksen ja saksalaiset tuhoa-
vat kapinalliset Varsovassa ai-
heuttaen näille hirvittäviä tap-
pioita.

Puna-armeijakin käyttää
tauon tarkoin hyväksi: Neu-
vostoliiton vastavakoilu ryh-
tyy puhdistamaan Puolan ja
Liettuan itäosia "maanalaisis-
ta kansalliskiihkoisista jiirjes-
töistä", joihin luetaan rnm.
mainittu Armija Krajowa ja
Liettuan vapautusliike "Liet-
tuan partisaanit", sekä vakoi-
lijoista ja yhteistoimintamie-
histä.

Kirja kertoo erään "rankai-
sumiesryhmän" toiminnasta
sen ajaessa takaa saksalaisten
hyvåiksi vakoilevaa partiota.
Kaikkia on epäiltävä, erityi-
sesti niitä, jotka ovat asuneet
saksalaisten miehittiimåillä
alueella.

Kerronta on paikoin kovin
hitaasti etenevää. Eräästä ru-
tiiniluonteisesta tarkastukses-
ta, joka todellisuudessa voi
kestää vain muutamia minuut-
teja, kerrotaan tasan 6O sivua!
Lukija saa kyllä täten varsin
hyvän kuvan ryhmän työsken-
telystä - esimerkiksi näin:
Saatuaan pahasti haavoittu-
neen konnan kiinni kuulusteli-
ja ampuu häntä vielä kolme
kertaa pistoolilla hiuksia hi-
poen ja sen jälkeen "työntää
nopeasti naganin piipun'luut-
nantin' sierainten alle ja nir-
haisee hänen ylähuulensa har-
kirulla liikkeellä verille pyr-

kien tåillä liikkeellä kaksinai-
seen tavoitteeseen: että tämä
olisi huumaantuneena vetänl
sisäänsä ruudinkäyä ja tunte-
nut suussaan vglgn 66ttn". -Kieltänättä tehokkaalta vai-
kuttava menetelmä.

Kääntäjä on kamppaillut
vaikean tekstin suomeksi hy-
vin, vain muutamat kömpe-
lyydet hieman häiritsevät.
"Suora osuma komennuspaik-
kaan" 1: täYsosuma komen-
topaikalle) on suunnilleen sa-
manlaista kieltä kuin jos sa-
noisi kääntäjän vaihtavan
"mustenauhan kirjoittamisko-
neeseensa".

J.

MUKAVIA
JUTTUJA
EPIiMUKA\rILTA
VUOSILTA
Aake Jermo: Oli pienGi tu-
penrapinaa, Muistoja sodan
ja pulan vuosilta, Otava,
Keuruu lYIg, 158 sivua,
piirroksia.
Kirjoittaja on pannut yksiin
kansiin kappaleen sotavuosien
jokapäiväistä eliimää: sotilas-
vitsejä, anekdootteja ja muita
muisteluksia, huumoria evak-
kojen synkältä taipaleelta,
kansanhuollon koukeroita,
hauskoja sanomalehti-ilmoi-
ruksia ja viihän politiikkaakin.
Vanhojen lehtien ja muistin
lokeroiden penkomisen tulok-
sena on syntynyt mukava kir-
ja, jossa on ennen tuntematon-
takin materiaalia.

Joissakin sotilasjutuissa
Jermon asiantuntemus on -ihme kyllä - 

pettänyt: kir-
jaan sisältyy mm. tunnettu ta-
rina tykistön luutnantista, jon-
ka Nenonen tapasi sulattele-
masta trotyyliä suutariksi jää-
neestä ammuksesta ja siirsi
rannikkotykistiiön perustellen
toimenpidettään sillä, ettei
siellä ainakaan voinut keräillä
suutareita. Kirjassa on juttuun
ammuksen tilalle pantu hyl-
s y , jolloin tarina on tietenkin
menettänyt mielekkyyensä -kyllåihän rannikkotykistössä-
kin sentään hylsyt jäävät kui-
ville.

Joka tapauksessa - vekku-
lia nostalgiaa yhdeksi illaksi.

s.

.r5 /



rteGEä

V,,n" Mäenpää Espoosra
on lähettänyt toimitukselle
viime kesänä ottamansa valo-
kuvan Viipurin linnan Ko-
mendantintalon seinässä ole-
vasta muistolaatasta. jonka
teksti on suomennettuna seu-
raava:

"Leningradin rintaman
2l.Armeijan sankarillinen
taistelu vapautti kesiikuun 2O.

piiiviinii vuonna 1944 ikivan-
han venölöisen Viipurin kau-
pungin. "

Siinähän sitä on tekstiä ker-
rakseen! Lieneekö kukaan
koskaan tavannut yhtään ve-
näläistä viipurilaista, jotka
tuolloin "vapautettiin" 

- 
ta-

pahtuman filmausta varten
tuotiin kuulemma kansaa
kuorma-autoil Ia Leningradista
saakka kukittamaan sotureita.

vo

.-.
auno Seppä. vanha ystä-

vämme Juvalta, on lähettänyt
kuvan, joka esittää talvisodan
veteraaneja, Laatokan Petäjä-
saaren taistelijoita, kokoontu-
neina muistelemaan 4O vuo-
den takaista kovaa päivää 6.3.
1940, jolloin saaren 2)0 puo-
lustajasta pelastui vain vajaat
parikymmentä. Rantasalmen
miehiä kaatui ankarassa tor-
juntataistelussa 5t't ja Nilsiän
sotureita 26. Kuvassa ovat
Nilsiään kokoontuneet (vas.)
Hannes Heiskanen. Jussi Ai-
raksinen, Martti Airaksinen.
Otto Hartikainen, Hu,co Par-
viainen. Väinö Keinänen. Ot-
to Kettunen ja Viljo Savolai-

apin miehet ovat osoitta-
neet kiinnostusta JR I 2:n
osuutta Ihantalan Puolustuk-
sessa käsitellyttä juttuammc
kohtaan 

- 
eräät sikäläiset

lehdet ovat jop:r luinanneet sii-
tä osia. Nämä vielä elossa ole-
vat JR l2:n "ohiammutut"
ovat kyllä tunnustukscn sanan
ansainneet toivottavasti
nuorempikin polvi lljtru:r.
mistä noina priivinä oikcas-
laan oli kyse ja mitä Pyiirä-
kankaan ja Ihantalan kirkon-
mäen puolustajilta vaadittiin.

Y*', ,oi,"lrin"nt in mic-
lenilmaisu on tullut kyseiscn
jutun johdosta: muuan tampe-
relaincn lukijamme on sitä
mieltä. että siinä "halutaan
halveksia kaikkia muita Suo-
men Armeijan sotilaita".

Eihän tästä voi olla kYscl
Juttu on tietenkin kirjoitettu
lähinnä tuon yhden pataljoo-

nan nrikiikulmasta. koska se

oli e n:inuttriinen. joka sai tor-
juntar oiton vihollisen paino-
pistL-sr,runnassa iskevästä kii-
lasta iil plsLi)'tti osaltaan suur-
hy iikkay ksen lopullisesti. Tot-
lrr klr voitloon v:rikuttivat
klikki uluc-ella toimivat joukot
omalta osultaan, ylipäänsä hy-
vin taistellen ja kärsien raskai-
ru rappioita. Ei kannata kui-
tcnkrurn kicltää, etteikö taiste-
Itrulueelll olisi ollul runsuasti
hermonsa menettäneitä tai
rnuutc'n vain oman etunsa ym-
n.rärtiiviä hiippareitakin
heitä Iiikkui näissä maisemis-
sx tuolloin parin divisioonan
tlisteluosien verran eli yh-
teensä l5.oO0. joukossa tie-
tenkin niin etelän kuin pohjoi-
senkin miehiä.

Terveiset vain sinne Tam-
pcrcclle Puiarin miehille. joi-
den osuutta puolustustaiste-
lumme onnistumiseen kukaan
ei aseta kyseenalaiseksi. tr
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