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Hitler oli vuonna 1923
Miinchenin hovioikeu-

Puoluevirkailija on ottanut puolueeseen kuu- -et ollut viimeisessä
Iuvan talonpojan pu- puoluekokoukseshutteluun:
Olen kuullut, että sa?!
- joka päivä kirOlisin varmaskäytte

dessa syytettynä kaap-

pausyrityksestä. Tul-

tuaan

DIKTAATTOREITA

JA

vArrrorrEHrÄ
TOSI.
USKOVAINEN

Luulin teitä

munistiksi.

valtakunnankansleriksi hän vieraili
Miinchenissä ja kävi
muun muassa hovioikeudessa.
Kymmenen vuotta
sitten olin täällä syytettynä, toteaa Hitler ho-

vioikeuden presidentilIe.

Puolassa vieraillut ulkomaalainen tapasi tunnetun puolalaisen runoilijan polvistuneena katedraalissa. Syntyi seuraava keskustelu:
En tiennytkäiin. ettii -olette katolinen.
Olen kylld, vaikka
en-harjoitakaan praktiikkaa, vastasi runoilija.

Herra valtakunnankansleri, voitte olla
aivan rauhallinen, vastaa vanha juristi kuivasti.
Asia on jo vanhentunut.

o

kom-

Harjoitan kyllä
praktiikkaa, mutta en ole
uskovainen, totesi puolalainen.

TIETO EI
KULKENUT
l{sst2lski! Miksi

kossa?

Pitää paikkansa,
- tehnyt niin lapsuuolen
desta asti.

Ja suutelette ris-

jalkaa?
tiinnaulitun
Kyllä,

se on kato-

- tapa.
Iinen
Mutta tehän olette
jäsen! Suutepuolueen

ti -tullut, jos olisin

tiennyt, että se on
viimeinen.

o

HERALDIIKKAA
Millainen on Co-

-meconin vaakuna?

Seitsemän lai-

Iisitte ko puoluej oh taj an

- lehmää, jotka
haa

jalkoja?!

lypsävät toisiaan.

Mikäpäs

etten,
kunhan hänet vain ensin saataisiin ristiinnauIatuksi.

o

GDANSKISSA
1970
Joulukuun mellakoiden
aikana tuli muuan teIakkatyöIäinen kioskille
ostamaan savukkeita.
Saanko rasian
Sporttia.
Valitettavasti se

on lopussa.

tia?

o

Entäpäs Giewon-

Ei ole sitdkddn.

UUSI KAMPAUS
Hitler meni partu-

- Mitäs minä sitten
- palamaan...'.'
panen

tiedusteli,
mitä hän voisi tehdä

Iuetoimistoa!

riin ja

otsahiuksilleen, ioita oli vaikea saada
pysymään paikoil-

Ehdottaisin puo-

o
KIELIOPPIA
SUUNNITEL}I {.
TALOL DESS {

2.

Iaan.
Pankaapas toi-

Opettaja k).s)')'kou-

- vapaat vaalit!
meen

Iussa:

kehotteli parturi.

tukkanne
nousee pystyyn eikä
takuulla enää valu
silmilIe...
SiIIoin

o

vriPArtfLN
VAALI EN

TULO

llinä

suunnit-

- sinä suunnittelen.
telet, hän suunnittelee
mistä ajasta
on k1'se?
Tuhlatusta

S

ajasta!

Se mnrkkn

15.5. 1981
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nastaa annetut lupaukset,

Itwrurcrutii
ooo
pewuul
Kun tänään

TolMITUS

vrroo€ssa

tä huolehtimaan.
Veteraanien on itsensä
lähdettävä liikkeelle. Veteraanien on noustava
barrikaadeille, vallituksille, kuten kerran ennen
ja liihdettävä hyökkäykseen. On tullut aika lu-

sanomne,
että veteraanit on lähes
täydelleen unohdettu, sanomme vain totuuden.
Viime sodastamme, vuoden 1944-45 Lapin sodasta, on siitäkin jo kulunut kolmekymmentäkuusi vuotta. Käytännöllisesti katsoen ei juuri mitään ole tapahtunut veteraanien hyväksi.
Mutta onko se ihme:
ihmiskunnan sotien historiassa sotien uhreja ei
ole juuri koskaan muistettu jälkeenpäin. Ennen
vanhaan ne, jotka eivät

jaksaneet, saivat jäädä

tiepuoleen. Sodan
1808-{9 veteraaneista
tuli "unholoukon ukkoja"
ilman Runebergia
- ei puhuisi kukaan
heistä
sanaakaan.

Vapaussotiemme veteraaneja ei ole
liioin muistettu ei
vuoden 1918 eikä
1939-45 veteraaneja.
Lähes totaalinen unohdus, tahallinen vaikeneminen, on tapahtunut.

On vain kaksi poik-

keusta: juhlapuheet ja
vaalipuheet. Silloin kehu
ja sana saavat siivet. Sil-

loin ei ole

suurenmoisempaa henkilöä kuin sodan veteraani.
Mutta ei tilanteesta
kannata syyttää yksin

sillä varaa siihen kyllä

valtiovaltaa. Sillä on toki
ollut paljon suuria asioita

hoidettavana
11rm.
Finnvalco ja -Valvilla,

muista

puhumattakaan.

Rahaa on tarvittu puolue-

ja maailmanmatkoihin. On pidetty yllä
valtion yhtiöitä ja Iuotu
uusia. Veteraanit ovat
tukeen

ehkä hyötyneetkin näistä. Mutta itseään he saa-

ir
vat paljosta syyttää
se he ovat tehneet varsin
vähän. He ovat vain
odottaneet, että herroilta
tippuisi jotakin. Mutta ei
ole tippunut.
Ovatko veteraanit todella jo niin alaspainettu1a, etteivät enää jaksa
valvoa etujaan? Ryhdistäydy vielä kerran, sinä,
joka olet pelastanut tämän maan, maksanut sotavelat, asuttanut evakot
sinä jaksat vielä nous-ta puolustamaan etujamme jotka meille kuuluvat. Päättäjät odottavat
kuolemaamme, mutta
laulakaamme heille:
"Minä kuole en kiusallakaan!" Monien kansanedustajien palkkiot kuukaudessa ovat kolminkertaiset verrattuna sairaitten veteraanien vuosituloon. Näin ovat asioitamme hoitaneet ne, jotka olemme uskoneet niis-

on. Liian monen veteraanin el?imänilta kuluu
puutteessa ja sairauksissa
ilman avun apua, kun samaan aikaan nuoremmat
kylpevät hyvinvoinnissa.
Kohtuullinen korvaus veteraanille on oikeutettu
vaatimus. Mutta markka
neljäkymmentä penniä
päivältä on toki loukkaus
ilveilyllä ei näköjään
-ole rajoja! Elinkustannukset nousevat joka päi
vä enemmän kuin tuo
l:4O
ei siitä jää vete- penniäkään, vffraanille
sinkin kun hän itse joutuu sen veroina maksamaan itselleen. Peli on
Ioukkaavaa ja naurettavaa.

Valtakunnan silmien
edessä on kolmesataatuhatta yhä elossa olevaa
rintamamiestä, joille tämä yhteiskunta on enemmän tai vähemmän kiitoksen velkaa. Vanhimmat heistä ovat yleensä
tehneet eniten maan hyväksi, uhranneet eniten.
Heitä ja sairaita ja köyhiä
olisi nyt muistettava kunnon eläkkeellä, sellaisella, joka ei häpäisisi veteraania, vaan toisi iloa hänen elämänsä iltaan.
Vain kokoamalla voimat yhteen veteraanit
saavat jotakin aikaan.
Yksinään hän on voimaton ja unohdettu!

Jussi Talvi

Helsinki
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VELI-MARKKU KORTELAINEN

Tehtlln
suomalalnen
panssaruaunu
I

SUOMALAISTA
PANSSARIA
HARKITAAN
Talvisodan jälkeen oli Suomella 84 kevyttä ja kaksi keskiraskasta panssaria. Niiden
varaan ei katsottu voitavan pe-

rustaa suunniteltua panssari-

prikaatia. Käytettävissä oli
pääasiassa sotasaalis-Vickersejä sekä vastaavia englanti-

laisia 1930-luvulla

ostettuja

vaunuja. Pari sotasaalis-Postijunaa (T-28) edusti raskaampaa kalustoa.

Panssariprikaatin perustamiseen olisi tarvittu enemmän
kalustoa. Kotimaista panssarituotantoa harkittiin vakavasti.
Tarkoitus oli hankkia teräsle-

vyt ja moottorit Landskronan
konepajalta Ruotsista ja tehdä
vaunut Valtion tykkitehtaalla
Jyväskylässä.

Hanke jäi toteutumatta. Sota alkoi ja ensimmäinen sota-

vuosi muutti vaunutilanteen
täysin: kesiillä 1942 oli jo
käytettävissä peräti 250 panssaria ja panssariautoa. Hyökkäysvaiheen sotasaaliin joukossa oli runsaasti erilaisia
vaunuja, joista osa onnistuttiin kunnostamaan toiminta-

kelpoisiksi. Eräs sotasaalisvaunutyyppi oli venäläinen
kopio USA-laisesta Christievaunusta, venåiläiseltä tyyppi-

merkinniiltään
tai BT 7.

BT 2, BT

3,

"Postijuna"r "Sotka"r "Viku" ja
muutamat muut panssarivaunuien

HAUPITSI.
VAUNUKSI

meikäIäisiltä kuulostavat nimet

Jatkosodan

sotiemme päiviltä ovat itse asiassa
vain vierasmaalaisille vaunuille
annettuja lempinimiä. Kokonaan
suomalaista panssarivaunua ei ole
koskaan tehty, vaikka väIirauhan
aikana oltiinkin IäheIIä päätöstä,
jonka mukaan maassamme aloitetaan
panssarituotanto.
Melko korkean
kotimaisuusasteensa vuoksi voidaan
Iähes suomalaisena panssarivaununa
pitää kuitenkin BT-42

rynnäkkötykkiä, joka rakennettiin
sotasaalisyaunun alustalle. Vaunu oli
kuitenkin jo valmistuessaan
vanhanaikainen: se joutui
epäkiitolliseen kamppailuun
neuvostoliittolaisia supervaunuj a
vastaan
aikana.

ja romutettiin jo

sodan

Yksi BT-42 on kuitenkin säilynyt
meidän aikoihimme. Harvinaisuus on

Parolan Danssarimuseossa.

alkuvaiheessa

Neuvostoliiton panssarikaluston yleisimpiin vaunuihin lukeutui Vickersin (T-26) ohella

juuri BT. Näitä saatiin

sota-

saaliiksi runsaasti, mutta tiettävästi kunnostusprosentti oli
alhainen.
A jatusta omasta panssarivaunusta ei ollut kokonaan
jäänyt unohduksiin. Vuonna
1943 teki Panssaridivisioonan

esikunta ehdottrksen kotimaisen panssarituotannon aloittamisesta. Oli nimittäin havaittu, että areenalle marssii vaunuja, joiden kanssa oma kevyt
kalusto oli pahasti helisemäs-

sä. Neuvostoliiton "Sotkat"
(T-3a) ja "Klimit" (KV) olivat jo antaneet karvaita opetuksia Suomen ainoalle panssaridivisioonalle.
Kotimaisen panssarin teko

jäi kuitenkin taas

sikseen.
Saksalta näet saatiin ostetuksi
erä mainioita Stu 4O-rynnäk-

kötykkejä. jotka pystyivät antamaan tasavertaisen vastuksen neuvostoliittolaisille uutuuksille.

Vuonna 1942 tehtiin Valtion tykkitehtaalla neljääntoista sotasaal is-Christie-vaunuun

oleellisia muutostöitä. Vaunun 45-millisellä kanuunalla
varustettu torni korvattiin kokonaan uudella kansirakenteella: kiinteällä tykkitornilla,

johon istutettiin vanha ll4

millimetrin

148

kenttähaupitsi.

taisteluarvoa paljonkaan pa-

mallit olivat nopeita, suurella

rantaneet. Haupitsi oli kaiken
lisäksi toivottoman epätarkka.
Panssarikenraali E. R. La-

moottorilla varustettu ja maan-

gus ei ollut alkuunkaan tyyty-

versioista kopioitiin ja kehitet-

väinen kotimaiseen tankkiin.
Hän ehdotti jo vuonna 1943,
että BT-42 kalusto muutettaisiin panssaroiduiksi miehis-

tiin BT-sarja (Byistrohodnyi

tönkuljetusvaunuiksi. Ehdo-

ajella umpikumilla pehmenne-

tuksesta voidaan päätellä, että

tyillä pyörillään. Se

Lagus piti jo tuolloin miehistönkul jetuspanssareita tarpeel-

lisena. Nykyaikanahan
Tuhottuja BT-vaunuja 2.Jääkäriprikaatin suunnalla Onkamuksen
Olkkoilan tiellä syksyllä

1941

-

sA-kuvo

ne

kuuluvat itsestään selvyytenä
panssarijoukkoihin.
Koemalli tällaisesta l0 miehen kuljetusversiosta tehtiin-

kin, mutta siihen asia jäi.
Myöhemmin sarnana vuonna
Lagus ehdotti, että kuudesta

BT-42:sta muodostettaisiin
erill inen panssaripatteri. toisin
sanoen niitä käytettäisiin
panssaroituina normaalin
kenttätykistön tapaan ampuvi-

BT-vaunun 45 millin tykki oli vaalimaton ja vanhentunul ase

tiemalleja.

Neuvostoliitossa Christien

tank). Vaunun telaketjut voi-

tiin noin puolessa

tunnissa

poistaa. Näin vaunu saattoi
saavutti

telaketjuilla noin 5O km:n ja
ilman niitä peräti72 km:n tuntinopeuden. Hevosvoimia löy-

tyi 400--450.
J. Walter Christien suunnitteluperiaatteet ovat eräs pans-

sarikaluston kehitysketjun
merkittävimmistä ratkaisuista.
Toinen vieläkin oleellisempi
nivoutuu edelliseen. Vendläiset kehittivät kuuluisan T-34
-panssarinsa juuri Christien
nopean panssarin periaatteen
mukaan. Yhtäläisyyksiä Iöytyy runsaasti BT:n ja Sotkan

na moottoroituina haupitseina, jollaisia nykyisin kuuluu
niin ikään panssariyhtymiin

vertailussa. Sotkaa voidaan
eräässä mielessä pitää pitem-

yleisesti.
Ehdotukset eivät tuottaneet

Sotka puolestaan aloitti nykyisiin taisteluvaunuihin joh-

tulosta

taneen kehityssuunnan. Sot-

ja niinpä BT-42-var,t-

nut saivat taivaltaa Rynnäkkötykkipataljoonan ensimmäisenä kalustona. Vaunun heikkoihin puoliin kuului kaiken kukkuraksi ohut panssarointi: se

mälle kehitettynä Christienä.

oli suoranainen esikuva useimmille nykyajan taistelupanssareille,
joskin kehitys on jo ajat sitten
kulkenut sen ohi.
kan seuraaja T-54

6-23 millin välillä
kun uusilla vaunuilla oli 40vaihreli

80 millin kuori

suojanaan.

BT:n telaketju oli kapea ja putosi yhtenään päiiltä. Teknii-

8T.42
TAISTELUSSA

kan kerrotaan muiltakin osin
olleen epäluotettavaa.

Suomalaiset BT:t olivat ensin
Rynnäkkötykkipatal joonan
kalustona. Pataljoona oli jok-

CHRISTIE OLI
TÄRKEÄ OSA
KEHITYS.
KETJUSSA

seenkin suppea: siinä oli kaksi

JR 50:n se[rstassa Suolärven Christie-vaunun

kelvottoTämä BT-vaunu törmäili suomalaisnn
s{-kuvo muutta on edellä selvitelty riif
Suvilahdessa 26.a.41
tävästi. Vaunulla on omat ansionsa, jotka tekevät Parolassa
Vaunun kokonaispaino nousi naatti ja panos piti panna pul- sijaitsevan museovaunun entiI I tonnista 14 tonniin.
keen erikseen, kun panssarity- sestään arvokkaammaksi.
Pelkän kaliiperin mukaan kissä normaalisti käytetään Amerikkalainen J. Walter
arvioituna oli suomalainen käytännöllistä ja nopeaa pat- Christie suunnitteli 20-luvulla
rynnäkkötykki kova peli. ruunalaukausta. Christie-ryn- uudentyyppisen. panssarin.

Panssaritykiksi melko suuri- näkkötykki ampui myös sak- Hän kiinnitti huomiota vaureikäinen haupitsi oli kuiten- salaisia ontelokranaatteja, nun nopeuteen ja ohjattavuukin hyvin hidas ladata. Kra- mutta nekään eivät vaunun teen. Amerikkalaiset Christie-

seitsemän vaunun komppaniaa.

BT-42 vaunujen sotaretkistä mainitaan muistettavimpina
vierailunäytös Syvärillä 1943

ja vuoden 1944 Viipurin

ka-

tastrofi.
Panssaridivisioonan jääkä-

rijoukot tekivät vuonna

1943

"vierailuretken" Syviirille.

Mukaan otettiin jokunen ilmatorjuntatankki sekä toinen
ry nniikkötykkikomppanioista. Pääosa divisioonan vaunuista jäi Äänislinnaan.
Kaksi kuukautta Christiekomppania kiersi S1,v!i1in 1in-

't49

maa. Klim ei pahemmin vaurioitunut vaan vastasi tuleen,
arvattavasti kuitenkin melkoisen pökertyneen miehistön
voimin. Se ampui puolestaan

suomalais-Christietä kohti
kahdeksan harhalaukausta.
Tuli tasapeli.
Kun pakokauhu tarttui suo-

malaisjoukkoihin

låihtivät

myös Christiet taistellen vetäytymään. Tiillöin sattui usei-

ta vaunulle niin
BT suomalaisten käyiössä. Vaunun vierellä Vl Armeiiakunnan komentaia kenraalimaluri Paavo Talvela ja
Vahvennetun 1 .Jääkäriprikaatin komentaja eversti Ruben Lagus

tyyppillisiä

teknisiä vaurioita. Panssarit
joutuivat hinailemaan toinen
toisiaan, kuten eräässä sota-

tamanosaa tehtävänään tuhota
vihollispesiikkeitä. Tiimä puu-

ha olikin sopivaa erikoislaatuiselle vaunulle ja komppania
saavutti hyviä tuloksia.
Myöhemmin Rynnäkkötyk-

kipataljoona sai kalustokseen

uudet saksalaiset

STU-40

-panssarit.

Christie-vaunuista muodos-

tettiin Erillinen

Panssari-

komppania.

VIIMEINEN
TAISTO
Christie-rynnäkkötykit keski-

tettiin Viipurin puolustuksen
tueksi kaupungin viimeiseen
puolustustaisteluun. Paljon
puhutusta Viipurin katastrofista ei kuitenkaan ole syyttä-

Kiinteällä tornilla varustettu suomalainen rakennelma BT-42 oli merkillinen ilmestys

muistelussa kerrotaan.
Erään vaunun telaketju meni päiiltä ja se yritti jatkaa
matkaa pyörillä, mufta oli vii-

minen ainakaan Christie-mie-

mein hylättävä ja sytytettävä
tuleen. Toinen juunui pyörä-

hiä.

Er.PsK käsitti tuolloin yhdeksän taistelukuntoista vau-

vetoisena

nua. Niistä viisi sijoitettiin

kiinni ja oli

sekin

painopistesuuntaan 2O.Prikaa-

tin tueksi ja neljä Viipurin
pohjoispuolta suojaavalle

hylättävä. Yksi ajoi ojaan ja
jätettiin sinne.
Vihollisen Sotka ampui hajalle komppanian komentovaunun. Tuolloin menetti hen-

3.Prikaatille. Melkoinen tak-

kensä

puolustustaistelun arvioituun

komppanianpäiillikkö
luutnantti Sippel. Kaikenkaik-

tillinen ratkaisu!

Viipuria vastaan hyökkäsi

kiaan selvisi Viipurin epäta-

voimakkailla panssarijoukoilla varustettuina kuusi neuvos-

puolelle neljä Christie-ryn-

saisesta kamppailusta omien

todivisioonaa. Ottelu alkoi
20.6.1944.

Rynnäkkötykit panivat parastaan

l9l8

1

t4-millisillä vuoden

kenttiihaupitseillaan.
ontelokranaatteja. Niilläkään ei ollut
tarvittavaa läpäisykykyä.

Nyt käytettiin myös
Karjalan

kaupunginosassa
tapahtui kuvaava kaksintaiste-

lu. BT42

ampui venåiläistä
Klimiä ja sai siihen 18 osu150

näkkötykkiä.
..![s6,ei
:.,:

:

Ds

7,

Br-42

Erillinen

-vaunujen

nia sai

taistelu-

7

asemat
Viipurissa

20.6.1944

panssarikomppa-

hajoitusruomion

.7.1944. Viipurin epätoivoi-

nen taistelu oli osoittanut, että

urheakaan vaunumiehistö ei

olivat

mahda ylivoimaisella kalus-

Maaskolan
ratapihalla

mitään.

ia

Ristimäen
hautausmaalla

tolla varustetulle viholliselle
BT-42 vaunujen kohtaloksi
romutus. Arkistokappale
D
sentään jäi.

tuli

EINO VALKAMA

hdsihmkbhnb
Lehtemme
numerossa 9/79

julkaistu Arvo
Sauran artikkeli
"Vihollisen
kaukopartion
Ioppu" kertoo
suomalaisissa
sotilaspuvuissa

liikkuneen
karjalaisista ja
suomalaisista
kootun Punaarmeijan partion
toimista ja tuhosta.
Tiimä kirjoitus tuo

Täyttä varrhtia vihollispartion perään

asiaan
Iisävalaistusta

Varovasti lähemmäs...

kertoen muun
muassa partion
johtajan viimeisistä

Perksalo otti asian vakavasartikkelissa kuvatun Paavo Pakkasen partion tutkimaan asiaa
h irvimiesten opastuksella. Tä-

ti ja lähetti aikaisemmassa

tunneista.

mä nappasikin vihollispartion

Iaukaustakaan ampumatta.
Sen johtaja Kokko kuitenkin

o

jätti miehensä pulaan ja livahti.
Jokainen mies oli suomalai-

TOIMIN jonkin aikaa ItäKarjalassa lT.Divisioonan

sessa sotilaspuvussa. Niiden

Esikunnassa, sen turvallisuusporukassa.
Tiedustelu oli saanut selville, että alueella toimi suomalaisen Puna-armeijan kapteenin Jalmari Kokon johdossa
tarmokas vihollispartio. En-

simmäisen kerran se nähtiin
sattumalta Varloin tiellä. Sitten se tuhosi henkilöauton
Suurimäen kylän lähellä, jolloin toinen autossa olleista upseereista pelastui vaikeasti

haavoittuneena näyteltyään

laatu oli sekavahko

tyneen partiomiehen kanssa.
Tiimä tiedusteli ensiksi, missä
maassa ollaan
Suomessako

TUHOLAISET
PALJASTUVAT

Erään parakin lattialankut

olivat irrallaan. Tutkiessaan

Päivänä muul:rmana kaksi rna-

juri Carl von Hortmanin

pa-

taljoonan I/JR 34:rt pr,ik:ra siri
luvan Iähteä hirvijalrtii;r. Pa-

he i\(:itoivat

onnistuneesti vainajaa. Seuraavan kerran partiosta kuul-

retl(ellään löytäneensä joen rannalta

tiin Kuksmäen kylässä, jossa
se kaappasi kaksi meikiiläistä
saunanliimmittäjää.
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eräällä-

kin oli vanha rannikkotykistön
puku mallia/22.
Keskustelin erään jo ikään-

lattuaan

asiaa tarkemmin havaitsi toinen pojista niiden alla jonkinlaisia vuoteen tapaisia. PaikalIa oli asuttu ja se oli yritetty
salata.

lllalla pojat

vai Venäjåillä? -

Katselkaapas ympiirillä

- rakennuksia! kehotin.
olevia
Ei Suomessa asuta tiillä ta-valla,

meillä on kunnon talot.

Meille on kerrottu, että

olemme
Suomen puolella,

väitti mies.
Vangin kertoman mukaan

pienen ylrriyskunnzrn, johon
kuului vaatimaton saha ja

ilmoittivat
asiasta von Hartmanille ja tämä edelleen rykmentin komentajalle eversti A.I. Perk-

laisia eivätkä tienneet toisten-

muutamia parakkeia.

salolle.

sa nimiä, vain numerot.

miehet olivat amerikansuoma-

KOKKO JOUTUU
KAPÄLALAUTAAN
Seuraavana päivänä sain kuul-

la Kokonkin joutuneen kiinni.
Minut mäiirättiin vartioimaan
häntä seuraavaksi yöksi. Sain
käskyn olla äiirimmäisen varovainen, koska Kokko saattaa aavistaa kohtalonsa ja olla

vartaloisen urheilijan. Tiedustellessani hänen lempilajiaan
hän vastasi harrastaneensa ensisijaisesti painia.
Tulin hieman miettiväiseksi
ja entistäkin varovaisemmaksi

va Helsingin rikospoliisxrsas-

vartioinnin suhteen. Välillänrme oli leveä pöytä ja varoin

keii punaupsecrikouluun Venäjälle. Ilmoittauduin jouk-

vangin

koon ja nratkustin rnuiden värvättyjen mukana Pohjois-Norjun kautla Murmanskiin ja

visusti menemästä

kanssa sen samalle puolelle.
Kokko oli pukeutunut suomalaisen vänrikin asuun, joka

hyvinkin vaarallinen.

oli viimeistä mallia ja

Missään tapauksessa se
ei -enää saa päästä livahtamaan! oli viimeinen ohje.

puolin virheetön.
Aloimme ajan kuluksi kes-

Eiköhän tuo yksi mies
- vastasin.
pysy,

vankia menemään nukkumaan
huoneessa olevalle laverille.
mutta hän kertoi jalkaansa särkevän siinä mäiirin, ettei unesta ollut toivoa. ja ilmoitti mielellään jatkavansa jutustelua.
Tiimä sopi minullekin
py-

Lainasin toveriltani vielä
toisen pistoolin

kaiken va-

ralta. Kiipesin -talon yläkertaan, jossa Kokko istui kah-

den miehen vartioimana.
Vapautin miehet ja tervehdin vankia kädestä pitäen. Samalla ilmoitin nimeni ja varoitin karkaamisyrityksistä tode-

kaikin

kustella. Iltayöstä kehotin

- ja
syisin paremmin hereillä

Kyllästy

in tähän sererno-

män salailun

enempää kuin kaikkia muitakaan Venäjän touhuja.
Mirä aioitte tehdä siep-

sieltä edelleen Leningradiin,
jossa koulu sijaitsi.

Kurssin suoritettuani jäin
kouluun urheiluvalmentajaksi. Opetin upseerioppilaille

Suomessa?

Kaksi kertaa, toisen ker-

ran- Helsingissä ja toisen Kemissä. Kummallakin matkalla

rajaa.

jen- tarkoitus?

Entäpäs sitten tämä so-

ta.)- tiedrrslin.

Mistä

ylitin ralan

samassa kohdassa

Suojärvellä. Siellä oli etappi
ja oppaat molemmin puolin

Mikä oli näiden matko-

Kokko katseli maahan ja
kielsi matkoilla olleen mitään
sotilaallisia tehtäviä.
Omasta puolestani ihmette-

Iin. miten

I
I

tällaiseen organisaatioon kuuluva mies pääsee
matkustelemaan ilman mitään
tehtäviä. Kokko oli käynyt
hiljaiseksi eikä ottanut asiaan

t

kantaa.

saitte

kokoon trinriin -partion ja rnikä

murhaa.

I

I

J

h.

vattiin lähettää partio vankeja
hakemaan.
Kävittekö ennen sotia

Talvisodan syttyessä sain
sotilasarvoni takaisin. Koko
kapteenin arvolla.

tarkoitusta

- lenne vangeille?
paamil
Radistimme sai jo yhtey- vasta-asemaan ja sieltä luden

etupäässii painia.
Sittcn . irivan äkkiä - minulta otettiin pois virku ja menetin upseerinarvoni. Syytä en
tiedä tänäkään päivänä.

nansa.

i

En niitä tiennyt minä-

- enkä edes ymmärrä täkään

sieltä Norjaan. Oslossa tapasin miehen, joka värväsi vä-

sodan ajan toimin Suojärvellä
divisioonan talouspäällikkönä

I

miä ei ilmoitettu?

niaan, loikkasin Ruotsiin ja

saisin ehkä kuulla hänen tari-

ten niiden merkitsevän itse-

fu*ij"

Iosslt.

LOPPU

I

t',l I

Kello yhden tienoissa yöllä
saapui paikalle tuntematon so-

tilasvirkamies, joka vaatimuksestani esitti virkamerkkinsä.
Hän oli Päämajan Valvontaosaston lähettämä kuulustelija.

Seurasin kuulustelua, joka

oli varsin lyhyt ja ylimalkainen. Kuulustelija esitti samat
kysymykset kuin minäkin
mitkä olivat tehtävät kunkin

toiminnan yhteydessä? Suomen matkojen tehtävät eivät
Sotavangin kohtalo on aina vaikea. Tässä on kuulustelu käynnissä JR 2:ssa eversti Käåriärsen johdolla

nytkään selvinneet.
Aamulla kello 09.30 saapui

paikalle tuntemani divisioonan pastori Anstön. Hän nuh-

Kokko näytti paljasta jalkaansa, jonka saapas oli pahasti hiertänyt. Se oli nyt punainen ja tulehtunut.
Ei minusta ole enää karkaajaksi,
mies totesi.

oli

KOKKO KERTOO
Taistelin vuonna l9l

8

:ultiirr Lotin:rnpelloon.

1,rssa

myös elämän vakavasta puo"onhan meidän jokailss1il

- elåimästä kerran erotsen tästä

Suomessa punaisten puolella
ja sodan päätyttyä jouduin tie-

oli

tenkin vankileiriin. Päästyäni

suomalaiset varusteet. Partion
pääasiallisin tehtävä oli siepa-

ta

tavakin... "
Pastorin mentyä Kokko oli
entistä vaiteliaampi. Lopulta
hän totesi:

telev.rt.

- papin käynnistä... Sanotuon

Tarkastelin tätä kuuluisaa

aikanaan Tammisaaresta eh-

miestä. Näin edessäni keski

donalaiseen vapauteen asetuin

noin

asumaan Helsinkiin. Valvon-

mittaa kookkaamman

sen tehtävä?
- So<lan alussa nrinut kut-

teli Kokkoa taistelusta omaa
kansaansa vastaan ja puhui

oli

40--45-vuotiaan leveähartei-

nan alaisena minun

sen, kapealanteisen ja hoikka-

kertaa viikossa ilmoittaudutta-

kaksi

koossa partioon sopivia
miehiä. Siellä saimme myös
vankeja ja tuhota henkilöautoja, joissa herrat matkus-

-

Miksi partiomieslen ni-

Enpä pitänyt lainkaan
KAANNÄ!

153

JATKOA ED. SIVULTA
mattakin tiedän erinomaisen
hyvin, ettei ole oikein taistella

omaa kansaansa vastaan
onnettomat olosuhteet ovat
kuitenkin minut tähän pisteeseen ajaneet...
Jåilleen pitkä vaitiolo. Sitten

Kokko kysyi hiljaa:
Pannaanko Suomessa
täytäntöön kuolemantuomioita...?
Vastasin vältellen, että rauhan aikana niin ei tapahtunut,
mutta että sodan aikana se sotaväen rikoslain mukaan kyllä

oli mahdollista.
Siinä vaiheessa luulen van-

gin tajunneen kohtalonsa ja
alistuneen.

Kello kymmenen maissa
hänet noudettiin Kuksmäen
seuratalolle kenttäoikeuden istuntoon, jossa mies sai vakoi-

lijan tuomion.

Eräs suomalainen ihmiskohtaloolitäyttynyt. !

TOSIREILU MIES

Suomen Marsalkka
Mannerheim oli kerran
jatkosodan aikana Mikkelissä tulossa ulos hoviparturistaan Hyytiäiseltä, kun vastaan sattui pari

LINKUN
ALKOHOLI.
POLITIIKKA
Everstiluutnantti Sven
Oskar Lindgren, Sinisen Prikaatin Vallilan
pataljoonan komenta-

ja, oli erikoislaatuinen

persoonallisuus, josta
kerrottuien juttujen
määrä on tåvaton.
Asemasotavaiheen

aikana hänen pataljoonassaan oli virkaansa
nimetty erityinen viinaupseeri, luutnantti
Kulento, entinen KuIa-

nen rivimieskin Maaselän kannaksen ankeissa
oloissa sai halutessaan
ostaa viinapulllon.
Nauttiminen ia iuopottelu patalj(x)nan alueella oli kuitenkin iyrkåisti
ja ankarasti kielletty
eikä minkäänlainen
mellastelu siellä tullut
kyseeseen. Ostokset oli

nautittava

seen

käämisalueeksi.

läheisessä

korvessa, joka oli vajäykistyivät
het
uliaa- rattu erityiseksi möykkunniantekoon.

tanut pitää

suutaan

VAPAAHERRA

Ifenrik Albrecht Wrede A. A. Nordling kirioitti
af EIimä palveli l92O- suurilla kiriaimilla ikluvun alkupuolella nuorempana upseerina Uudenmaan Rakuunarykmentin 3.Eskadroonassa. Hän oli miesten suosiossa ystävällisyytensä
ia huumorintaiunsa
vuoksi.
Jos puoletkin Suo- upseereista olis
men
niin reiluja kuin meidän parooni, olisi armeijamme puolta voimakkaampi! uhosivat

Kaikki olivat tyytyväisiä ja iäriestelmä nuoret rakuunat.
toimi hyvin.
Eräs ikäIuokka oli

kiinni vaan ojensi käErädssä vaiheessa sitten iälleen kotiuttatensä ia karjaisi:
Lindgren yritti huoleh- misvaiheessa. Tuohon
Terve, Marski! tia myiis miestensä aikaan pidettiin kaikkia
Olet reilu mies!
Marsalkan henkivartijat kiiruhtivat paikalIe, mutta Marski viittasi torjuvasti ja lausahti

naisseurasta, mutta yritys kaatui alkuunsa papiston pillastuttua täysin kuultuaan siitä hu-

jatkaessaan

Timo Alestalo, Lahti

miehille

matkaa:
Kiitos!
- Erkki Sutela, Kausala

Kotiuttamispäivän
aamuna olivat tuvan ikkunat pakkasen vuoksi

koff, jonka tehtävänä OLI
huurussa. Kotiutuva
oli huolehtia siitä, että HIENO MIES
tavallinen helsinkiläi- Vapaaherra, luutnantti nuori vapaaehtoinen

kaatokännissä
olevaa lomalaista. Mie-

Marskin vastatessa toinen ei kuitenkaan malt-

Persoonallisuuksia

huja...

o

kotiuttamiseen liittyviä
mielenosoituksia epäisänmaallisina eikä
mm. niinsanottuja aamukalentereita saanut
pitää näkyvissä.

kunaan:

nr,ÄrööN

VAPAUS!
Samassa astui luutnantti Wrede tupaan ja
kaikki iäykistyivät paikoilleen. Luutnantti asteli kuitenkin ikkunan
ääreen ja kirjoitti tekstin jatkoksi:
JA RAKUUNAT JA
RAKKAUS!
Kaikilla oli hauskaa.
Samainen ikäluokka
keräsi rahaa ja osti
Wredelle muistoksi hienon hopeahelaisen puukon, josta tämä myöhemmin kirieellä kiitteI ilmoittaen samalla
ihailevansa lahjaa "prikaatin lepokodissa" eli
putkassa
oli sattunut
jotakin
päivystyksessä
hankaluuksia.
A.

A. Nordling,

Tampere

MATTI NENONEN

Vuoden 1944 kesäkuun alkupäivät olivat etulinjoilla kohtalontuntuisia. Aavistettiin pitkän so-

joonan Kaita-tukikohdasta oli

vihollisen asemiin matkaa
l0O-150 metriä.

enää noin

OUTOJA ILMIOITÄ
ON TUTKITTAVA

dan ratkaisun ole-

Lappalaisenmäki oli korkea ja
sieltä oli varsin hyvä tiihystää

van ovella.

vihollisen puuhia.
Lumen ja roudan sulettua
kuului viilimaaston takaa kaivamisesta johtuvia äiiniä. SilIoin ei tiedetty, että vihollinen

Vihollisen puolelta
kuului uusia ääniä,

tapahtui

outoja

asioita.

Tiedustelu ei kuitenkaan ollut enäd
yhtä helppoa kuin

joskus aikaisemmin. Vain onnelli-

nen sattuma pelasti

partion

vihollisen
väijytyksestä.

Varovasti liikkeelle

kaivoi

lähestymiskaivantoja

Maihinnottstt-

suurhyökkäystä varten. Asiasta päätettiin ottaa selvää. Huh-

aa

IDAIIIAN

sieppausmatkan tehnyt vapaaehtoinen porukka sai töitä.
Oli kesäkuun alku. Päivät

bih&:,

olivat aurinkoiset ja yöt valoisat. Tehtävä ei voinut onnistua pelkkiin yllätystekijöihin

roO

pyörähdys

tikuussa onnistuneen vangin-

nojautuen. Tiedettiin tosin, et-

tä vihollisen asemissa kaivettiin ahkerasti iltayöstä ja kuvi-

teltiin heidän

valppautensa

olevan viihäisimmilläiin viihiin
ennen auringonousua. Tarkoi-

tus on yllättää vihollinen,

mutta tarvittaessa edetä väki-

valloin tutkimaan tilannetta.
ELETTIIN kevättä 1944.
Etulinjan yksiköissä havaittiin pitkin kevättä vihollisen
lisääntynyt toimeliaisuus, jota
Päåimaja kuitenkin piti lähinnä
jokakeväisenä ilmiönä ja vihollisen joukkojen vaihtoon
kuuluvana, ei suurhyökkäykseen viittaavina valmisteluina.
Pataljoonissa oltiin enemmän varuillaan. Siksipä etuasemista johtavien tieurien viereen oli kaivettu ampuma- ja

Näillä maisemilla

vastasi

En muista tarkkaan partion

puolustuksesta JR 49:n I Pataljoona, komentajaan majuri
sittemmin ManncrheinrVeikko Toivi<t.
ristin ritari
- päiillikkönä oli
I .Komppanian
kapteeni Eino Liihdeoja.
myöhemmin maataloushalli-

kokoa, mutta ainakin radiomieskin oli mukana, joten tar-

panssarintorjuntapoteroita.

irkamiehcnä
pitkän virka-uran suorittanut
ja Sotaveteraaniliiton puheenjohtajana toiminut aseveli.
Lähdeojan komppania vastasi Lappalaisenmäen seutu-

Erikoisesti keski-Kannaksella, Lappalaisenmäen seutuvilla, oli valmistauduttu huolelli-

ra-tukikohtien puolustuksesta.
Vihollisen asemiin oli Hukka-

sesti varustelutöiden avulla.

Jotakin enteili se, että vihollisen raskaat patterit ampuivat lyhyitä tuli-iskuja miletuasemien ja huollon,
milloin reservin majoituspaik-

loin

tuksen korkeana

Muratowka-puron oikealla
puolella. Puro johti tukikoh-

kojen korkeudelle. Tykistö
tarkkuutti arsenaaliaan.

maastokohtien sanelemat, sil-

tarvittaessa saada

Yritys tehtiin

sitttemmin

historialliseksi muodostuneena päivänä kesäkuun 6. aamuyöstä. Emme tienneet, että
samoilla hetkillä rantautuivat

villa olleiden Hukka- ja Kurasemista matkaa rr«rin 600
rnetriä. Kurra sijaitsi vähäiscn

oli

Ieen kirkkoherran vanhin poika.

v

tien vdlisestä notkosta vihollisen puolelle ja laski Lempaalanjåirveen. Asemat olivat
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koitus

omien raskaiden aseiden tukea. Radiomiehenä oli Aarno
Laaksonen, silloisen Simpe-

l/JR 49:n komentaia Mannerheimristin ritari majuri Veikko Toivio

lä

Lappalaisenmäen edustalla
oli alava, vetinen suoalue,

jonka takana harjanteilla sijaitsivat vihollisen asemat.
Asemien väli kapeni oikealle
kiilamaisesti niin että II Patal-

Normandien rannikolla liittouneiden divisioonat murtaakseen saksalaisten Atlannin

vallin.
Aseistus oli pelkkiä konetuliaseita, ainoastaan muutamia

kiväåirejä parhaimpien

ja

no-

peimpien ampujien kourissa.
Lähestyminen tapahtui har-

vassa

jonomuodostelmassa,

kiirjessä jiilleen pioneerit mii-

',:§!i:§

srl

-,

Nr.rlln.

vankileirin kdrsimyksistä pie-

noja välttääkseen. Mielissä oli
jännirysrä, sillä lähellä tai-

nen sattuman vuoksi. Tehtävä

tosin jäi viimeistä

vaanrannan takana oleva au-

rinko valaisi jo tienoon. jota
hienoinen usva hieman hämiirsi. Jännitys kuvaslui nuo-

rilla kasvoilla, joita

v

samalla

kovensi päättäväisyys.

Lähestyttiin aluetta, josta
työn äänet olivat voimakkaimmin kuuluneet. Yksi ja toinen
havaitsi edessä naamioituja
kasoja tuoretta multaa. Oli jo
hieman levittäydytty jonomuodostelmasta, sillä tarkoi-

,a:

& ".

S;" '

s';

piirtoa

rnyöten täyttiimättä. mutta vih«rllinen oli kuitenkin toimenpiteellään julistanut: kaivannot olivat heille tfukeitä.
Hetkeä myöhemmin kuultiin radiosta, että Iiittoutuneiden divisioonat olivat samoilla hetkillä ryhtyneet rantauturnaan Normandian rannikolle.

Siellä alkoi siis

_

toisen

Vauhdilla takaisin

rnaailmansodan viimeinen
näytös. Jotenkin osasimme

Lempaalan Munakukkrrla asemdso\idrl päi\/trlä

Lempaalan lohkon etulinjan yötä

tuksena oli tarvittaessa viivyttää vihollista niin että kaivantoihin voitaisiin sijoittaa aika-

sytyksellä varustettuja miinoja.

VIHOLLINEN
TEKI
VIRHEEN
Silloin tapahtui se, joka todennäköisesti pelasti partion
jäsenten hengen ja ainakin esti
vangiksi joutumisen. Eräs ää-

rimmäisenä vasemmalla ollut
partion jäsen huomasi vähäisen Iiikahduksen ja samalla
näki naamioituneen vihollisen
aseen takana. Nopea ilrnoitus
kulki mies mieheltä kuiskaten

pafiionjohtajalle: kaivannot
ehkä miehitetty

väijytys!

- tavoittaa
Sanoma ei ehtinyt
partion johtajaa, sillä havaituksi tulleen vihollisen hermot
pettivät
ehkä puolustuksen
johtajan -harmiksi. Partio ei nimittäin ollut vielä ehtinyt ede-

tä puolikaaren muoloiseen
asemaan asettuneen vihollisjoukon keskelle, kun vahingonlaukaus aiheutti vihollisen

tulituksen alkamisen. Jokainen näki, ettei tehtävän suorittamisesta nyt tulisi nritään väi-

jytyksen vuoksi ja niinpä joh-

taja karjaisi perääntymiskäskyn ja käskyn muutamille kovahermoisimmille suojata hetken aikaa toisten vetäytymistä.
Ja sitten lähdettiin! Onneksi
heleä kesäkuu oli kasvattanut

pensastoon retrcvän lehtisadon" joten ihan suojattontia ei
sentään oltu. Vcsaikko uli
haittana vilrolltsen tulittaville
sotilaille.

I\'lutta tiedettiin odottita
myös heittimien ja fykistörr tuli-iskuja milloin tahansa. T'icdettiin rnyös vaistontaisesti.
että

jonornuodostelma olisi

liian

lridas tässä tilanteessa ja

että jono olisi vihollisen konetuliaseille Iiian hyvä kohde.
Siispä siitä vaan, pettsaikkoa
lamaten, nriiuavarrrasta välittämättä, välittärnättä iskevien

kranaattien sirpalevaarasta !
Vielä tänä päivänäkään ci
tämän kirjoittajalla ole oikein
selkeätä kuvaa, tnilen luo paluu oli mah.lrlli'la. Ktrkaurt ei
edes haavoitlunul ! ( )lik() st: sitä sodan mystiikkra, jolu airru

cr tl).l,ly sclvittäniiirirr ja joka
r,iiikurtaa Iiilrirrnä ihrneeltä'l
f ictl sli alikasvullistrus sutrja-

:i

lrierttart ja ctrkäpri aarnuyön
turlunrus härrrärsi hienran sil-

rniä r,ihollir;cn a:citten tähtäintr rr takana. Joka taPauk-

ja varnrasti kaikki rtrurtlkin saavuttir irt silloirt scllaisett -lOO mctrin
tukrkserr. mitä trrskirt koskaan
orr lrrllut r'ikotuksi ctlcs urheilrrkcrtliilll l'. lis,'i.i oli sc aittoa

sessu larnän kir ioilt:rja

hcirL i.

ASIAT ALKAVAT
SELVITA
i lr,u:,rttul ja k1'ettiin

Kurt

lre rrk

tlls

juttclurtlaarr,

oli mieliala

lupsilliscrr liilp. d rräillä nuo-

rrrkaisilla. i)li pcirstuttu varrt):l\l:r krr(ricllriista tai ainakin

tuonkin asian mielessämme
yhdistää oman lohkon tapahtumiin, vaikka emme tienneet, että tasan kolmen vuorokauden kuluttua alkaisi sama
leikki omissa asemissamme.
Onneksemme emme tienneet, mitä oli edessä: tappava
ja tuhoavat tulimyrsky, mo-

ncn aseveljen kuolema

ja

vamnrautuminen, raskas vii-

vytysvaihe Vuoksen

taakse.

Emme tienneet, että upseereiden loppumisen vuoksi muun
muassa pataljoonamme kun-

nioitettu pastori Otso Kianto

tulisi toimimaan epätoivoisissa vastahyökkäyksissä iskuosaston johtajana ja osoittamaan myös tässä tehtävässä
legendaarista kuntoa.
Tuo kaikki oli vielä edessä.
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NIILO PUHAKAINEN

Suurhyökkäyksen
alettua Karjalan
kannaksella

UIIMEI[IEN

kesäkuussa 1944

tiivistyi jännitys
myös Syviirillä
milloin alkaa leikki
täiilH?
Vihollisen aikeista

Tt0

piti saada selvyys.
Koeteltu keino,

vanginsieppaus, ei
kuitenkaan aina
onnistunut.
PALVELIN kesåillä 1944 Syviirillä rykmentin jääkiirijoukkueessa.

Ylikersantti Erkki Nuorita-

Io, joukkueen johtaja,

astui

päivänä muutamana korsuun
ja esitti kummallisen kysymyksen:

Onko porukassa vapaaehtoisia lomalle lähtijöitä?
Alkuhiimmästyksen jiilkeen

selvisi, että ehtona olisi vangin sieppaaminen vastapuolelta. Pari miestä tarvittaisiin divisioonan sissien täydennyk-

Missä piileksii vihollinen?

SA-kuvo

seksi.

Hetken tuumittuamme

sa-

noimme kaverini Manu Bergmanin kanssa olevamme ha-

l/JR 8:n asemia
Syvärillä kesällä'1944

lukkaita yrittiimään. Aikaisempia kokemuksia ei meillä

ollut, olimme siihen saakka
palvelleet pioneeripataljoonassa. Olisihan se mukava

nähdä tuokin touhu, tuumaitietenkin
houkutteli. Kolmanneksi mie-

limme. Lomakin
heksi ilmoittautui

vanhasta

pioneeriporukastamme alikersantti Kaino Alander.

S!SSIHOMM!IN
Vaihdettuamme kiväiirimme
konepistooleihin painuimme
sissiporukkaan, jossa Alander
tapasi veljensä. Sissitkään eivät tienneet asiasta sen enem158

pää, arvelivatpahan vain kyseessä olevan väkivaltaisen
tiedustelun. Valoisimman kesän aikana se saattaisi olla
hankala homma...
Kesäkuun 18. päivänä kävivät joukkueenjohtaja ja ryh-

mänjohtajat maastontiedustelussa ja käskynotossa pataljoonan komentopaikalla. Heidän palattuaan saimme tietää,
että illalla yritettäisiin siepata
vanki, jotta saataisiin selvyyttä vihollisen aikeista tällä
suunnalla
Karjalan kannak- suurhyökkäys jo
sellahan oli

t.: käynnissä ja täälläkin

oli

ha-

vaittu siihen viittaavia merkkejä.

Sieppaus piti suorittaa ääneti ja salaa, ilman tulivalmistelua ja taistelua.

Tieto veti

ensikertalaisen

mietteliääksi. Sissit eivät kuitenkaan näyttäneet mitenkään
huolestuneilta, mikä tietenkin
rauhoitti meitä nuorempiakin.
Saimme tietää, että majuri
Viiäniinen eli "Kehveli", pataljoonan komentaja, pitäisi

meille puhuttelun ennen lähtöä.

Illan suussa aloimme valmistautua tehtäväämme. Kävimme varastosta

hakemassa

naamiovdrein maalatut maastopuserot ja kokoonnuimme
puhutteluun.

Ensiksi majuri Väänänen
selvitti, kuinka tåirkeää vangin
saaminen niissä olosuhteissa
olisi ja sitten hän puhui tehtävän vaikeudesta valoisana kesäiltana. Hän viittasi myös siihen tosiasiaan, että viholliset

varsin usein onnistuvat vastaavissa yrityksissään. He

käyttävät aikaa ja kärsivällisyyttä sekä tiettyä röyhkeyttä
-l

mieleen. Kuinka olisi mahdollista vihollisen vartiomiehen
huomaamatta ylittää tuo pa1ln-kelrngns2d2n metrin
matka, missä ainoan vähäisen
näkösuojan antoi pitkänä rehottava heinä ja horsmat sekä

muutamat pienet pensaat?
Ainoa todellinen etu puolellamme oli aurinko, joka las-

keutuessaan paistaisi takaamme suoraan vihollisen vartiomiehen silmiin vaikeuttaen tähystystä.

Porukkamme oli ryhmitetty
siten että ensimmäisinä lähtisivät Alanderin veljekset. sitten muutama sissi ja Bergma-

nin Manu.

hänen jälkeensä

taas sissejä ja minun paikkani

kolmantena pioneerina olisi
joukon keskivaiheilla.
Tasan kello 20.00 pujahtivat ensimmäiset miehet juoksuhaudan reunan yli välimaastoon lähtien matelemaan kohti
tavoitetla. Toiset seurasivat
perässä muutaman metrin väIein. Parinsadan metrin päässä

oikealla puolellamme virtaili
Syvtiri rauhallisena veden kimallellessa ilta-auringon va-

lossa. Vain joku kauempaa
kuuluva yksinäinen laultaus

rikkoi tämän petollisen

rau-

hallisen kesäillan idyllin.
Olimme sopineet, että pu-

huminen

olisi tällä

reissulla

kokonaan kielletty ainakin lähestymisvaiheen aikana. Vain
varovasti käsin viittomalla annetut merkit olivat kieleniimme.

Olin kyllä kuullut

sissien

liikkumistaidosta ihmeellisiä
ja uskomattomalta tuntuvia ta-

rinoita, mutta en ollut koskaan
uskonut joutuvani sitä näin läheltä näkemään ja omakohtai-

sesti kokemaan. Oli pakko
ihailla miesten miltei täysin
äänetöntä liikkumista. Vain
heinien hiljainen heiluminen

oli

merkkinä tiimän miehistä
muodostuvan pitkän madon

etenemisestä.

Heinikossa päiväänsä viet-

täneet sääsket eivät pitäneet
rauhansa häiritsijöistä, vaan
kävivät sankkoina laumoina

i::r:iiir'!r'ji:i)r':jra:,!:ri'.:§:liir:.rrll.i:r.-i

kimppuumme. Vaikka kasvoihimme ja käsiimme sivelty pikiöljy pitikin ne irti ihostamme, niiden verenhimoinen ininä korvan juuressa koetteli

kiirsivällisyyttiimme.

Ei ollut

vara huitomallakaan hätistellä

noita kiusanhenkiä kauem-

maksi.

Mukana tuntui olevan liikaa
rojua. Konepistoolin kaksi varalipasta ja kahden kilon kasapanos vaikeuttivat hiljaa liik-

kumista. Kerran

pääsivät

vyössäni koukuissa riippuvat
konepistoolin lippaat kalahtamaan vastakkain. Se kuulosti
korvissani kirkonkellon mo-

Mahtava Syväri virtaa rauhallisena kesäyössä
Se oli sen pesäkkeen

loppu

SA-kuva

ja juuri siksi usein saavuttavat
tavoitteensa. Lopuksi hän ke-

hotti meitä yrittiimään parhaamme ja näyttiimään, että

:-

suomalainen sotilas voi onnis-

tua "siinä missä ryssätkin".
Puhuttelun jdlkeen hän saatteli

meidät aivan lähtöpoteroihin
asti ja siinä vielä toivotteli onnea yritykselle.

KUINKAHAN KÄY...?
Kun siinä lähtöhetkeä odotellessamme vuorotellen varovasti tähystelimme välimaastoon kulkureittiä pieni epäilyksen poikanen pyrki väkisin
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jahdukselta! Odotin jo luotisuihkua vihollisen puolelta ja

dan etuseinään kiinnitettynä

ajattelin munanneeni koko
reissun. Kolahdus ei sentään

toja muistuttavia rasioita. Pois
lähtiessämme otimme niistä-

liene ollutkaan niin mahdottoman kova, koska edelläni mateleva ylikersantti ei näyttänyt
sitä kuulleen.
Matka jatkui hiljalleen. Pitkin selkää ravasivat jännityk-

sen viirinät.

Milloinkahan

vanja huomaa?

MISSÄ
ON

oli hätäisesti ammuttu ja meni
ohi maaliaan tav()ittarnatta.

isku räiskyi suluksi venäläissivulta Syvärin takaa ampui

kin näytekappaleen mukaamme ja se osoittautui savura-

Nyt alkoivat tapahtumat kehittyä nopeasti.
Siinä se oli, vihollisen katettu pesäke, parinkymmenen

siaksi. Selviä merkkejä hyök-

metrin päässä

oli

kymmenittäin anodiparis-

käysvalmsteluista siis !

VANJA ON
VIKKELÄ

Edessä olevat Alanderin veljekset raivasivat aukon miinakenttään ja tekivät miinat vaa-

rattomiksi. Pojilla riittikin töitä kovasti, sillä venziläiset vir-

kaveljet olivat kylväneet välimaastoon miinoja oikein urakalla. Palatessarnme toimme
näytteeksi uutta mallia olevan

pitkää
Iuonnon naamioinrana
heinänturaa kasvavarra ettei
sitä kukaan osannut pesäkkeeksi kuvitellakaan.
Mitä oli tuo vartiomies teh-

Vihdoin näimme venäläisen

nyt siihen asti, kun ei ollut

sotilaan tulevan korsuilta päin

aikaisenrmin meitä huomannut? OIiko hän kauniin kesäil'
lan rauhallisuuteen Iuottaen
kenties kirjoittanut kirjettä kotiinsa tai tehnyt ehkä sen pa-

ja

VIHOLLINEN?

niin hyvin

pujahtavan yhdyshautaan.
Tulisiko siinä miehemme ihan
suoraan syliin?
Kaksi sissiä laskeutui taisteluhautaan lähtien kulkernaan

himman virheerr minkä varlio-

vastakkaisiin suuntiin tarkoituksenaan saada vanja jäämään viiliinsä. Olimme ihan

mies tehdä voi ja nukahtanut

varmoja, että vanha tulee
eteen ja sissit saavat hänet jos-

sakin mutkassa kolkatuksi.

vartiopaikalleen'l Siinä se olisi ollut helposti napattava ukko miltei käden ulottuvilla koko ajan, mutta kukaan ei ollut
tuota pesäkettä huonrannut!

ten korsun tienoille. Oikealta
onra konekivääri pitkää sarjaa
valojuovien osoittaessa luo-

tien suuntaa.
Peräkkäin juosten painelim-

me pitkin heinikossa heikosti
näkyvää kapeaa uraa. Siitä ei

ollutkaan vara poiketa, sillä
nriinakenttiin raivattu aukko

oli kapea.
Nyt emme kauan

harpponeet tuota taivalta, jonka kulkeminen toiseen suuntaan oli
vienyt aikaa miltei kolme tuntia! Jostakin kauempaa sivulta
venäläinen pikakivär,iri antoi

vauhtia juc»ksuunrme. Huohottaen ja savusta yskien hy-

pimme omaan

taisteluhau-

taan, johon jäimme kuuntelenraan vanjojen vastatoimenpiteitä.

lhnreitten ihnre! Täysi hil-

polkumiinan.
Kuin tilauksesta

oli venäpiikkilankaesteessä
aukko. Tuskin sitä kuitenkaan
läisten

oli tehty

meidän mukavuut-

tamme ajatellen, vaan lienevät
naapurin pioneerit käyttäneet

sitä kulkutienään.
Miltei kolme tuntia olimme
kuluttaneet aikaa tuon parinkolmensadan metrin kulkemi-

seen, kun vihdoin kiirki oli
naapurin taisteluhaudan reunalla. Siihen asti olimme siis

onnistuneet

hiippailemaan

huomatuksi tulematta. Alkoi
jo tuntua siltä, että onni taitaa
sittenkin olla mukanamme täl-

lä reissulla.
Jotain kuitenkin tuntui olevan viassa. Missä oli vihollisen vartiomies? Edessämme
oli vain tyhjää taisteluhautaa

.,§
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Mutta kuinka

ollakaan

mies vikelsi kohta sinne mistä
oli tullutkin. Millä asioilla lienee ukko hiippaillut? Onnekseen meni menojaan eikä tiennyt meistä mitään! Kolkkaajat
olivat vähällä kumauttaa toisiaan kohdatessaan eräässä

eikä merkkiäkään ainoasta-

taisteluhaudan mutkassa.
Näennäinen rauhallisuus oli

kaan miehestä. Mistä sen van-

saanut meidät varomattomik-

gin nyt nappaat, kun vanjoja

keskustelivat puoliääneen. Eräs heistä kohot-

ei näytä olevan lähitienoillakaan? Ei auttanut muu kuin
ehkä jostakin
- Kumpareen
ukko ilmaantuu.
takana olevissa korsuissa niitä
kyllä olisi ollut, mutta sinne
asti meillä ei ollut menemistä.

odotella v6i1

si. Sissit
leen.

VIHOLLINEN
HERÄÄ

sarnme totesimme naapurin
olleen ahkerana poteroita kaivaessaan. Kyllä oli linjassa
syvyyttä eri tavalla kuin omal-

mästi. Parinkymmenen metrin
päästä pärähti kiukkuinen konepistoolisarja kohti kohottau-

la puolellamme. Taisteluhau-

tunutta sissiä. Onneksi sarja
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Nyt oli toirnittava nopeasti!
Vanja oli varmasli suorittanut
hälytyksen ja kohta ei olisi ka-

Se
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Savu suojaa vetäytymistien

vereista puutetta. Selvä oli
myös, ettei katetusta pesäkkeestä otettaisi miestä elävänä
vangiksi.

Kaksi sissiä piti konepis-

toolisarjoilla

vartiomiehen
matalana ja kolmas kävi nakkaamassa kasapanoksen pesäkkeeseen sisään. Se oli serr

jaisuus vallitsi eikä vitrollisen
puolelta ammuttu ainoatakaan

kranaattia peräämme. Venäläisillä oli kai suurhyökkäystä
ajatellcn voimassa ehdoton tu-

lorun loppu.

likielto.
Hiljalleen siitä sitten palailinrnre sissien korsulle. An-

VAUHDILLA KOTIIN
Nyt oli korkea aika srrunnis-

nettu tehtävä oli jäänyt täyttämättä. Se oli ollut niin lähellä
onnistumislaan ja sitten ehkä
pieni hätiköiminen irli sen pi-

tautui penkan reunalle kontal-

oli varomaton teko, jonka
seuraukset näkyivät välittö-

Siinä varovasti kurkkailles-

I

tautua kohti omia linjoja!
Rähinän alkaminen oli sovittu merkiksi omilta saataval-

le

tuelle

että pääsisimme

rauhassa irtautumaan.
Jo suhisivatkin ensimmäiset savukra-

naatit levittämään suojaavaa
sa\/uvclh()a ja hcitiirrricrr trrli-

lannut. Emme olleet

saaneet

vankia emmekä saisi ylimääräistä k»naakaan.
Eräs asemasodan viimeisistä päivistä Syvärin voimalaitoksen lohkolla oli päättynyt.
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Everstiluutnantti
Sven Oskar Lind-

"23 syntyneitä" Krivin
puolustajia, kirioittaia
oikealla

gren oli

monisdrmäinen persoonallisuus; Ioistava urheiIuampuja, rämäpäinen ja taitava soturi, hirtehishumoristi ja realistinen eIämäntaiteilija.
Elämänsä loppu-

puolella hän joutui
moniin vaikeuksiin,

iopa suoranaisen
vainon kohteeksi.
Hänen kuolemansa
jäIkeen

todettiin

luonteenmuutosten
ilmeisesti johtuneen
elimellisestd sairaudesta.
Urhoollisen pataljoonankomenta jan
mainetta eivät nämä
tapahtumat voi
himmentdä.
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KATSELIN asemasotavaihetta tavallisen rivimiehen sil-

min. OIin sotamies

Sinisen

Prikaatin Vallilan Pataljoonan

melluksia. Näinhän

kävi

yleensä lähes jokaiselle hänen

kanssaan tekemisiin joutuneelle.

las. Lukemattomat jutut kerto-

l3.Komppaniassa. Sattuman
oikusta jouduin usein tekemisiin silloisen komentajani ma-

juri Lindgrenin kanssa.
Useimmiten tapaamiseen
sisältyi mäiirätynlaisia kom-

Vallilan Patal joonan komentaja majuri, myöhemmin everstiluutnantti Sven Oskar Lindgren, Linkku, oli peloton soti-

VALLILAN
PATALJOONAAN
sitä ei voi
Paljon parjattu ja
vihattu
kiistää
usein myös

-

vat hänen rohkeista,

usein

hurjapäisyyttä hipovista tempauksistaan taistelun ratkaisutilanteissa.

Nuorena sotilaana jouduin
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hänen kanssaan ensi kerran te-

kemisiin syksyllä 1942, jolloin raskas Krivin taisteluvaihe oli päättynyt ja asemasota
vakiintunut. Vallilan pataljoonan tappiot olivat olleet raskaat ja se täydennettiin samoin kuin muutkin prikaatin
pataljoonat.
Me täydennysmiehet saimme paikalla olevilta "vanhoil-

ta"

{

valistusta:

Rukoilkaa hiljaa mieles-

- että ette joudu Vallilan
sänne,
Pataljoonaan! Siellä on pähkähullu komentaja.
Sinne kuitenkin

§::
§r*
Krivin kanttiini

jouduin

muiden mukana. Evästykseksi
kuulemamme vanhojen mies-

ka ei kaikistellen olisi kestänyt painoasua.

ten kertomukset vetivät ihon

Vaatimukset olivat kovat ja

kananlihalle.

miehen koko esiintyminen tie-

Meille ilmoitettiin komentajan ottavan tulokkaat vastaan. Odotimme puhuttelua

tyllä tavalla pirullista. Myöhemmin havaitsimme, että

pelonsekaisella uteliaisuudel-

viimemainitusta piirteestä joutuivat yleensä kärsimään vain

la.

upseerit, harvemmin tavalli-

sa etulinjasta

Golgata-nimisel-

tä lohkolta huilauspaikalle le-

poon ja reserviksi. Päästiin
hetkeksi pois etulinjan montuista ja tunkkaisista korsuis-

tiin temppuja: vietiin kivääriä
olelle ja jalalle, tehtiin käännöksiä ja poistuttiin taakse.
Tokihan me niimä hommat

mukaan se tiesi ensin kuntoisuuskatselmukseksi nimitettyä

osasimme ja kaikki meni hyvin.
Sitten tuli yllättävä komento: asetakit pois!
Näky oli tragikoominen: ai-

ta.

Vallilan pataljoonan tavan

Sinisen Prikaatin 1 3.Komppania tauolla

Pelkomme osoittautui heti

nen rivimies. Jutut kuitenkin

tarkastusta ja sen jälkeen yh-

noallakaan miehellä

kättelyssä aiheettomaksi. Rivin eteen astui liki kaksimetrinen uljasryhtinen komentaja,
joka teki meihin va.ltavan vaikutuksen. Hän oli loistava puhuja, jolla oli taito käsitellä

kiersivät korsuissa iltapuhteel-

teistä illanviettoa hyvine ate-

kunnollisia

meitä tulokkaita

vakavaan

- vitsi, jotekstiin pujahti viiliin

162

la.

HENKSELIT
HUKASSA
Pataljoonan l3.Komppania,
Komppania Rentola, oli tulos-

ei

ollut

housunkannatti-

rioineen ja pöytäviinapauk-

mia, talousaliupseeri eli rätti-

kuineen. Illanviettoon sisältyi

mikko taisi tehdä ainoan poik-

komentajan tilannekatsaus.
Katselmusta varten komp-

keuksen. Hou(uista puuttui

pania jiirjestäytyi riviin Krivin

kanttiinin läheisyyteen raivatulle pienelle kentälle. Esitet-

nappeja, kannattimina oli paperinarua, leipälaukun hihno-

ja, vanhanmallisia kankaisia
patruunavöitä kekseliäi-

syys housujen pifiimiseksi yl-

häiillä oli ollut uskomatonn!
Komentajan naama

oli

nä-

kemisen arvoinen. Kasvoillaan tavallistakin pirullisempi

hymy hän hiljalleen käveli
miesten takana.
Komppanianpäiillikköä asia
ei naurattanut. Håinen kasvoillaan loisti heleä puna. Tilanne
oli nolo.

Illalla

tilannekatsauksen

yhteydessä asiaan palattiin:
todettiin yksikön sotilaallinen
valmius hyväksi, mutta varushuolto enemmän huomion arvoiseksi.

PERÄÄNTYMIS.
HAUTOJA EI
TARVITA

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-

Kevättalvella 1943 olimme
rintamavastuussa Krivin ase-

lehtesi

man takana

pin oikeassa laidassa. Yöllinen maaliskuun pyry oli tukkinut kaikki taistelu- ju yhteyshaudat.
Tåimä tiesi sitä, että Linkku
ilmestyisi paikalle heti päivän
valjetessa. Hautojen avaamisessa

oli pidettävä kiirettä.

Niin kävi nytkin. Komentajan ilmestyessä miehet olivat
vasta luomassa auki eteen joh-

EI VIINAA
ALAIKÄISILLE
Illanvieton juhlapaikkana toi-

tavia yhteyshautoja. Varsinaiset taisteluhaudat olivat edellee pintaa myöten lumen pei-

mi pahvista rakennettu parak-

tossa.

ki.

Koska pataljoonassa pal-

veli paljon helsinkiläisiä

raateria

vintola-alan miehiä, oli
olosuhteisiin nähden loistava:

ainainen hernekeittokin oli
muuttunut herkulliseksi hernemuhennokseksi, jåilkiruuaksi oli vaniljavanukasta ja päåil-

le vielä korviketta.
Komentajan tilannekatsaus
teki asiat selviksi. Sen rehevä
huumori palkittiin raikuvilla
naurunpuuskilla. Lopuksi kohotettiin pöytäviinalasit Vallilan Pataljoonan onneksi ja
menestykseksi.
Joku oli keksinyt, että meille nuorille tulokkaille ei ala-

Seurauksena

tarjota alkoholia. Istuimme
siis hiukan noloina kuivin
suin.

Komentaja

teki

kuitenkin

pian tyyliinsä kuuluvan nopean ratkaisun: toista ryyppyä
otettaessa hän ilmoitti:

I

dessä

Koska taistelemme yhja isänmaa on katsonut

teidät kelvollisiksi sitä henkenne uhalla puolustamaan,
täytyy teillä olla myös oikeus
juoda malja patajoonan kunniaksi. Käsken: nuorten miesten lasit täyteen!
Juotavaa tuli ja juhla jatkui
hilpeissä merkeissä.

oli

tulikiven-

katkuinen haukkumaryöppy,
jonka varsinaisen sanoma oli

uuosikeffat
uahuaan
kansioon.
Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti
ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.

Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikefia,12 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kpl, 7,50/2 kpl).
Leikkaa tästä. Postita heti. Leikkaa tästä. Postita heti.

seuraava:

o
o
a)

Taisteluhaudat on avat-

- ensiksi! Taakse johtavat
tava
yhteyshaudat ovat toisarvoisia, koska Vallilan Pataljoona
tappelee eikä peräänny. Yh-

teyshautoja

ei

tarvitse

(f)

o

I

e.8

edes

(l)-i
-c-

avata.

Seuraavan tuiskun ytlättäessä muistimme aloittaa lumityöt oikeasta päästä... tr
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KASKU KIERTÄÄ

o

ikäisyytemme vuoksi saanut

I

niinsanotulla

Koillisradan lohkolla, Käm-
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Tilauskortti

VANKKAA
UUTISPALVE-

LUA

Erään diktatuuri-

maan radiossa oli
kolmenlaisia uutisia: varmoja, todennäköisiä ja perättö-

miä. Ensimmäiseen
ryhmään kuului ai-

kamerkki,

toiseen

säätiedoitukset ja
kolmanteen muut
uutiset.

Uuosikertakansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut
6,00/1 kp|,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sukunimi

Etunimi

Osoite

Puh.

I
I
I
I

Postinumero

Postitoimipaikka

I

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
;l--_31.8. 81 saakka.

I
I

__l
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Sodan

EINAR
PALMUNEN

tilastointia

Saksalaiset olivat kovia
täyttelemään
kaikenlaisia kaavakkeita. Eräässä kysyttiin vihollisen tappioita päi-

poikia

vittäin ia lohkoittain.

Saksalaiset komentaiat panivat listaan kysy-

mysmerkin ilmoittaen,
että niitä oli mahdoton
arvioida.
Saksalaisille alistetun
Divisioona J:n esikuntapäåitlikkö Wolt H.
IIaIsti ei kuitenkaan
pettänyt aseveljien luottamusta, vaan täytteli
tilastot käyttäen hyväkseen tunnetusti rikasta
mielikuvitustaan.
Seuraavassa saksalaisen korkean komentajan puhuttelussa saksalaiset saivat nuhteita
huonosti täytetyistä
kaavakkeista ja Halstin

paperi mainittiin

esimerkkinä hyvästä suorituksesta. Samalla
häntä pyydettiin selos-

Syvärin luostari, iohon oli siioitettu mm. s.Oivisioonan Lääkintätoimisto

MARSALKKA MANNERHEIMIÄ odotettiin 5.Divisioonan esikuntaan kesäkuun
12. päivänä 1943. Edellisenä
iltana kello 18 soitti kenraali-

Ilmoittakaa graafisena
taulukkona
kaikki divisioo-

käskyn mennä nukkumaan.
Mitä varten? kysyi Vuori, -kuten suomalainen yleensä
kysyy saatuaan hullunkurisen

nassa tähän asti sattuneet haa-

käskyn.

voittumistapaukset, eriteltynä
vaikeat ja lievät, kaikki sairastapaukset, erikseen tarttuvat
taudit ja muut sairaudet, sekä

Sanoin, että herätän hänet
kello 02.00 ja samalla selostin
mistä on kysymys.

kaatuneet. Toimittakaa tau-

lukko komentopaikkaan huomenna aamulla kello 07.00.

Komentajalle ei käynyt selittiiminen, ettei sellaista niin

daan.

5.D:n potilaista, mihin tarvittaisiin ak:n lääkintätoimiston

Solche

Nummern nehme ich
aus der Luft!
-Sellaiset numerot tempaan
suoraan ilmasta!

Einar Palmunen

ei

voinut menetellä yhtä
suorasukaisesti, mutta
selvisi hänkin aika näppärästi tunnetusti pikkutarkan komentaiansa tilastollisista vaatimuksista.
1&1

toaliupseeri Veikko Vuori sa\

na. Tapola antoi mädräyksen:

vain voi tehdä. Pitää saada ar-

pamautti:

Kustaa Anders Tapola

majuri K. A. Tapola divisioonan lääkintätoimistoon, jossa
silloin toimin toimistoupseeri-

tamaan muillekin, miten kyseiset tiedot saaHalsti, joka piti koko
asiaa täysin joutavana,

S.Divisioonan tarkka ja
tarmokas komentaja
kenraalimajuri

{'"
,l

meijakunnan muista kenttäsai-

raaloista vastaavat

tiedot

'--

.t

No

selvähän tämä,

'

mäiiräys. Samoin olisi mäiirättävä pätevä kirurgi arvioimaan
vaikeat ja lievät haavoittumat.
Siinä asiassa jo kaksi lääkiiriä
saattavat olla eri mieltä.

Tuntien kenraalini vastasin
siis ainoastaan:

Kyllä herra kenraali!

-Tilasin 26. Kenttäsairaalasta
kaikki kuukausiraportit ja

sai-

raskirjat, lähetti nouti esikun-

nasta millimetripaperia,

au-

tonkuljettaja, ylikersantti ViIjo Stenroos sai käskyn olla
lähtövalmiina aamulla kello

6.00. Hän oli jo kaikenlaisiin
Iähtöihin sen verran tottunut,
ettei kysynyt mitään. Toimis-

.^.

Marski Syvärillä
seurassaan entinen
adiutanttinsa,
sodanaikainen
Panssariprikaatin
komentaia eversti
Sven Krister Blörkman

myönsi Vuori.
Sain raportit ja aloin etsiä
numerotietoja. Haavoittuneet
lajittelin siten, että otin jiirjestyksessä sata tapausta ja kävin

ne lävitse

mahdollisimman

huolellisesti diagnoosien mukaan. Näin saamiani lukuja
käytin prosenttilukuina koko
määrästä. Äkilliset tarrtuvar
taudit sain suoraan raporteista, samoin kuolleet. Kuolintodistukset suoraan Kaat.Kp:lle
viedyistä olivat erikseen, niis-

tä löytyivät

kaksoiskappaleet

omasta arkistostani. Muualla
hoidetut merkitsin arviolukuina, samoin vähensin arviolta

vieraiden

joukko-osastojen

potilaat. Arvioin, että näiden

luku vastaa toisiaan.
Lukuja syntyi näinkin kello
2:een mennessä. Tiesin ettei
kenelläkään ole aikaa eikä
mahdollisuuksia ryhtyä rarkistamaan tietojani.
Kello 02.00 aloitti aliker-

santti, myöhemmin vänrikki
Vuori graafisen taulukon piirtämisen eri väreillä. Onneksi

hän

rakennusmestarina oli

alan ammattimies.

Laatiessani teosta Hämäläisdivisioona etulinjasta kent-

täsairaalaan jouduin nryös
haastattelemaan jalkaväenkenraali Tapolaa. Tiedustelin
graafisen esitykseni kohtaloa.
Hän mainitsi, että sinne se jäi
korsun seinälle Uuttujärvelle
kun hän sieltä lähti. Manner-

heim sen näki ja katseli

sitä

hetken ajan. Mitään ei tilaston

johdosta puhuttu.
Samalla tulin selostaneeksi

omat mietteeni tilaston

ja

graafisen taulukon synnystä.
Selostin kuinka vaikeaa olisi

ollut ryhtyä pyytåimään vastaavia tietoja kaikista VI

AK:n

kuinka monen luvan takana

olisi ollut. Samalla koetin

se

se-

lostaa kuinka mahdotonta olisi

oUut lajitella vaikeat ja lievät

haavoittumat pelkästään sairaskirjan merkintöjen perus-

teella. Mutta vakuutin, että
tuskin kymmentä prosenttia
enemmän siitä virheitä löytyisi. Tapola myönsi, että perus-

teluni olivat järkeviä ja ilmeisesti varsin oikeaan osuvia.

Näin jälkeenpäin saatoin
vain todeta alussa mainittua
teosta laatiessani, että tiedot
pitivät paikkansa melkoisella
tarkkuudella. Minulla oli nyt
aikaa ja materiaaliakin laatiessani tilastoja koko 5.Divisioonan

JANNE HAAPALA

kenttäsairaaloista ja

tappioista.

t

I

Itä-Karjalan
koskemattomat
erämaat tarjosivat
metsä- ja
kalamiehille
uskomattomia
mahdollisuuksia.

Lahnoja riitti
kenraalille asti.
Herrat ovat
kuitenkin aina
herroja eivätkä ()saa
luopua tarkastajan
foolistaatt..

-

I)lVlSl(X )NAN esikunta ja
llsikuntakorrrppania nrajailivat

6.

siirrä vlrilr.'cssa

Karhtrntäett

KEVÄT KIEHTOO
KALAMIESTÄ

cleläpuolella Käppäsclän k1''

Kevät toi mukanaan kalamie-

lässri.

hen kevättunteet. Heräsi aja-

Kylän tirlol olivat

varsin
saimnre jostirk irr h:rrrk itluu puutavaraa niihttonokrrrttrlisia

.;.r

tlen kor jailuun. Rakenrtrrstarvikkeira jäi vähiin ylikin ja
päällikkiinrnre ()luvi Nttrvio

i tccttiiä loplrupatL rstä
Itttorrc-csecrtsa k:rlrtslon. [\4ttttPurirt

larrrassa päivässä se

rDis: hu()neessll

oli

val-

konrcilir,:rt
kirlrJe tt tuunriln lrrnkuista val-

r)lislelul ja ltierlrsti polltartral.
l:t "tttarrlutrtl" lriiyrlät jl trojaIttoItt

tus päästä kalastamaan Lismajärvelle, joka oli viiden tai
kuudcn kilometrin päässä majapaikastamme.
Samalla

muistin kuulleeni, että yksiköllä on hyviä verkkoja, joi-

den käyttöön ei ollut tullut
vielä tilaisuutta.
Rupesin Lyselemään, missä
ne puhutut verkot ovat ja läh-

tisitrö kukaan kanssani Lisrnalle. Verkot löytyivät, multa
kavcria ei tunlunut ilmestyvrin. Virrrtcin lähettirnrne F-iI165

Tiimä kerta muutti porukas-

sarnme asenteen kokonaan:

me saimme jo tunnustustakin

ahertamisestamme. Komppa-

nian vääpeli ehdotti minulle,
että sovittaisiin vuoroista, jotta hänkin saisi käydä verkoil-

la. Kumpikin piirtäisi

laskemisaikaan kartan ja silloin toinen voisi kartan perusteella

*"

*." -'1
!.1I

"',

Erämaaiärvellä
kelirikkoaikaan

{

kokea verkot.
Sovimme vuorottelun ja tämä onnistuikin oikein hyvin.
Kalaa saimme ja voimme jakaa saalista jo koko miehistölle. Tämähän toi jo melkoista
vaihtelua ruokavalioomme.

pus Kavakka tuli luokseni ja
ilmoitti lähtevänsä mukaan.
Asia oli selvä. Vdrkkäillessäni verkkojen kanssa sain

kuulla jos jonkinlaisia puhei-

ta: otatko syömäkaveriksi,
tyhjän saa pyytämättäkin,

kaikki syön raakana mitä saat
jne. En ottanut näitä ystävällisiä toivotuksia kovin vakavasti vaan jatkoin valmistelujani.
Eräänä kauniina päivänä

sitten talsi kaksi kalamiestä
pitkin pitkospolkua
tietä-

ja
mättä mitä perillä nähdään
saadaanko yhtäkään verkkoa
veteen.
Päästyämme järven rantaan
huomasimme jäiden olevan
vielä sulamatta, mutta rannoilla sentään oli jo niin paljon sulaa, että verkon tai kaksi

saisimme pyytöön. jos vain
löytäisimme veneen. Vajaan
parin kilometrin päästä löytyikin venevanhus ja sen me hiissasimme ranlavesiä pitkin tar-

koittamaamme

Paistos valmistuu

Tulihan sitä sentään kalaa

paikkaan.

kumpikin uskoi vielä parem-

kiinni, sillä

Saimme laskettua kaksi verkkoa ja loput piilotimme myö-

man päivän koittavan. Olihan
lätäkkö suuri ja siinä täytyi

keintaan päänsä verkonsilmis-

hempää köyttöä varten.

myöskin olla kalaa.
Vähitellen sula rupesi suu-

Seuraavana päivänä menimme kokemaan verkkojamme. Saalis ei ollut kovin mahtava: kaksi ahventa. Teimme
tulet. keitimme saaliimme ja
pistimme sen omiin suihim-

renemaan. Saimme laskettua
loputkin verkkomme. Vähitellen saaliskin parani ja nyt
voimme jo tuoda kavereillekin
maistiaiset.

me.

Palattuamme ei ollut suurta

kehumista saaliista. Olimme-

LAHNA KURKISTAA

kin hyvin

Olimme taas eräänä päivänä

vähäsanaisia. Joku

se

ei

saa

kuin kor-

tä läpi.

Jge minun

pistoolini

- mufta liiku hiljaa, täältänne,
lä on valtavan suuri lahna! sähähdin kaverille.
Hän osasi hiljaa liikkumisen taidon. Pistoolin saatuani
nostin verkkoa hyvin varovas-

ti

pintaan

ja ammuin

kalan.

Saman tein vielä toiselle ja
kolmannellekin, mutta katsottuani verkkoa pitemmälle näin

Olin laskenut taas kerran
verkot ja piirtänyt kartan.
Lähtiessiimme rupesi tuulemaan

ja oli

sellainen tunne

kuin tulisi myrsky. Pahoittelimme, että jos myrsky tulee,
se hakkaa verkot, sillä tuuli
sopi juuri siihen lahteen missä
verkkomme olivat.
Tulihan se myrsky ja raivosi koko yön. Uskoimme jiir-

vellä kaiken olevan sekaisin.
Seuraavana päivänä myrskyn loputtua liihti vääpelimme
lääkintäaliupseerin kanssa jdr-

sentään muisti taas, että tyhjän saa pyytämättäkin ja että
hän kyllä tiesi jo meidän läh-

kokemassa verkkojamme.
Nostaessani ensimmäistä
verkkoa tuli kohta näkyville

siellä olevan yhä useampia
nyt käyttää muunlaista nosta-

hän
saattaa löytää vain verkonkap-

teissämme

valtavan leveä kala. Tunsin
sen kohta lahnaksi ja tiesin,

miskonstia ja onnistuinkin sii-

paleita

tulisi olemaan.
Me puolestamme emme olleet ollenkaan samaa mieltä ia

ettei se ole pienisilmäisessä
verkossa kovinkaan Iujassa

166

mikä

lopputulos

vonkaleita peräkkäin. Päätin

nä.

Nyt olikin jo kavereille vieoikein tosi tavalla!

lävää

-

velle. Epäilimme, että

-

jos löytää niitäkäåin.

valmistivat lahnat kaikkien

UNELMASAALIS
oli hyvin tarkka
piti täälläkin tarkoin

Vääpelimme

mies ja

kiinni työajasta: hän lähti aina
kalaan jälkeen seitsemäntoista, jolloin katsoi työajan päät-

tyvän. Tavallisesti tällä reissulla meni viitisen tuntia ja
vääpelimme palasi noin kahdenkymmenen kahden paikkeilla.

Nyt kuitenkin ilta kului eikä

kalamiehiä ruvennut kuuluoli jo huoli
miksi he viipyvät? Tuli miemaan. Meillä

leen partiovaarakin, sillä matkahan oli kokonaisuudessaan
korpea.

Kello kävi yhä eikä poikia

kuulunut. Kellon lähetessä
puolta yötä kaverukset viimein tulivat
aivan uuvuksissa. Pojilla -oli kummallakin
reppu täynnä lahnaa ja lisäksi

rautalankaan laitettuna neljä
nippua, joten heillä oli kalaa

niin paljon kuin he suinkin

jaksoivat kantaa.

Levättyään hetken

ja

saa-

tuaan hengityksensä tasaantumaan vääpeli sanoi:

Ei sinun karttasi pitänyt

paikkaansa.
Emme löytäneet
kuin puolet verkoista.

Kyllä kartan piti olla
tarkka.
totesin.
Tässä voi
olla jokin muu -vika. Katsotaanhan huomenna...

Seuraavana päivänä olikin
matkaan pyrkijöitä. Täytyi pi-

tää ihan karsinta tarjokkaista
ja vielä sittenkin niitä tuli niin
paljon etteivät kaikki sopineet
veneeseen.

Verkot olivat juuri

siinä

paikassa mihin olimme ne las-

keneet ja mihin karttakin
osoitti, mutta ne olivat aivan
köytenä! Kalaa oli niissä vieri
vieressä ja verkot makasivat
pohjassa! Tässä oli syy, miksi
eiliset kalamiehet eivät olleet

niitä löytäneet.

taiteen sääntöjen mukaan suu-

rille herroille.
Päivälliset onnistuivat yli
odotusten. Kenraali oli kovin
tyytyväinen, kiitteli erinomaisesta päiviillisestä ja kehaisi
ohimennen kapteenin viihtyisää asuntoakin.

Parin päivän kuluttua tuli
sitten divisioonan esikunnasta
komentajan ja huoltopäällikön
allekirjoittama kirjelmä
kuin pisteeksi iin päälle kalaisaan illanviettoon.
Näin se suunnilleen kuului:
"OIen havainnut, että joissakin yksiköissä päälliköt ovat
ottaneet vapauksia tuhlata val-

tion omaisuutta

!I

"MITA UUTTA
LAilSIRINTAMALTA"
!t

Dragan lovius

N

TOIMII{TA IA TAKTIIKKA
Dragan Jovius

ryEUy0sT0

teettåimällä

puutavarasta itselleen huonekaluja, jotka selvästi ylittävät
kenttäelämän tarpeet. Pöytiä
ja tuoleja on valmistettu jopa
kahden tuuman lankuista. Tämä on suoranaista materiaalin
haaskausta. Kiellän tiimäntapaisen omavaltaisuuden jyrkästi ja ilmoitan tulevani vastaisuudessa valvomaan, ettei
sitä pääse yhtymässämme tapahtumaan.

.

EUVOSTOVAKOILU RUOTSISSA

a Tem on

.
.

sidottu
Kovakantinen

Kuvitettu

o 265 sivua

"

Ovh. 5t,-

Allekirjoituksena oli komeasti Einar August Vihma,
kenraalimajuri ja divisioonan

komentaja.

Kirjelmän osoitteesta ei ol-

lut pienintäkään epäilystä,
niin täsmåillisesti oli päällikkömme huonekaluston tuumat
ilmoitettu.

Meissä pienemmissä kihoissa paperi herätti suunnatonta hilpeyttä ja tietenkin
pientä vahingoniloa. Vielä
kuukausia jälkeenpäin muistu-

timme arvostettua

päällikköämme kenraalin lahnapäivällisistä ja etiketin mukaises-

. Dragan Joviuksen teos on perusteellinen selvitys läntiseen naapurimaahamme kohdistuvasta laajasta maanalaisesta toiminnasta.
Vaikka yleisesti aavistetaan, että kansainvälisen tiedustelutoiminnan
lonkerot ovat monet ja pitkät, vain harva on todella tietänyt, minne
kaikkialle ne todella ulottuvat, mitä kaikkea ne tunnustelevat ja
millaisia keinoja ja apuvälineitä ne käyuävät.
o Vakoilun lukemattomat muodot, sen käyttämä uudenaikaisin
tekniikka satelliiteistä lähtien, diplomaattien salainen toiminta, liikeyrityksiksi naamioidut tiedusteluverkot, Pohjolan tasapaino ja
kaikki asioita, jotka suomalaistenkin pitäisi tuntea.
strategia
-

khdistön kommentteja:
Zeitbild,

Sveitsi

Göteborgs

Handels

sukaisella

ja vakuut-

Skånska Dagbladet

"Esitriimiiiän faktoja och Sjöfartstidning "EnnenkuulumattoJovius vahvistaa ni- "Jovius antaa suora- man, asioista perillä
millä, osoitteilla,

asia-

olevan ja yksityrskoh-

kiqoillajakirjeenvaih- tavallatavallatodella taisenesityksentakadolla.Hånenmukaan- tarpeellistajaosittain na täytyy olla sekä
sensaatiomaista va- erittäin vaativa tutsa Ruotsissa toimii yli
300 KGB:n agenttia laistusta tilanteeseen kimustyö että useilta

ta "kiitoskirjeestä". Onneksi
kapteenimme oli mies, joka

ja hänen

osasi ottaa leikin leikkinä eikä
asiattomissa paikoissa tiirkeillyt esimiehen oikeuksillaan.

tä".

tutkimuksis- Ruotsissa".

saan mainitaan

15 ensikdrtaa

heistä
nimel-

laitoksiltajaasiantuntijoilta saatu tuki, mihin viittaa mm. perinpohjainenlähdeluette-

lo".

E

KALAA RIITT!
KENRAAL!LLEKIN
Runsaan saaliin innoittamana

komppaniapäällikkö päätti
tarjota divisioonan komenta-

jalle kalapäivälliset
toki
ensin neuv()teltuaan- asiasla
kalastajien kanssa, joilla ei
tietenkään ollut mitään esityslottamme

tä vastaan. Niinpä

Täytä oheinen tilauskuponki, leikkaa ini ja postita osoineella:
Kustann6piste oy, PL 166 00251 Helsinki 25.

(postimaksu l,l0 mk)
Kustannuspiste Oy
P. Rautatiekatu l5

A

ml00 Hki l0

Nimi (tekstaten)

Puh.-

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka
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SAKARI ROKKA

o oo

Asemasodan

raillut

arkipäivä pyrki

pungrn takaisinr ;rltausjrrhlissa

usein painamaan

kaupunkilaiset tenehtivät sitä

paruatirnarssicn tulr.littrrjana ja
vuloisun tulevaisuuden airuee-

mielen matalaksi.
Ilomma oli vain
olemista ja
odottamista.
Lomaan oli
kuukausia...
Viihteen merkitys

oli

na. Juhlapäivän iltajrrhlien nimihenkilöistä on jään1 t nrrris-

tiin ntrtt. kenraali .Slerr.sson.
arkkipiispa S«lomie.s ja c»opperuf aulaja -4|fittts Alnti.
'l'ämänkertainen vierailu oli
vain tavanomainen viihdetilaisuus sotilasnrusiikin merkeissä. Mielialat olivat korkealla.
Karrpungin vielä harvalukui-

näissä

olosuhteissa suuri.
Sotilassoittokunta
muodosti vankan

sen siviiliväcrr
Säveltäjä Jaakko Pulli, kiistelty persoonallisuus, sopi hyvin sotavuosien
viihteen puitteisiin

rungon, jonka
Askeleet lähestyvät lavaa. Tuympärille oli helppo lija, tummahko taiteilijatukkainen sotilas. pysähtyy ja
koota monenlaista
kääntyy yleisöön päin annetohjelmaa.

tuaan ensin kapellimestarille

o
YLLÄTYS, YLLÄTYS!
KELTALAATTAINEN musiikkikapteeni nousee vakain
askelin lavalle soittokuntansa
eteen ja kumartaa yleisölle.

Hyvä yleisömenestys saa

hä-

nen ilmeensä tyytyväiseksi.
Tahtipuikko ja valmiiksi avattu alkusoiton partituuri ovat
paikallaan johtajan nuottitelineellä. Pikasilmäys jokaiseen
soittajaan ja hän kohottaa oikean kätensä aloituksen merkiksi. Muutama kuiskaus ja
johtajan kyyniirpäät kohoavat.
Ehtimättä lyödä tahtipuikkoa alas hän kuulee kiivaiden
askelten kaiun käyttävältä.
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patkLukrrnrtalla kau-

keskeyttiimismerkin. Mies kumartaa niin että paksu tukka
heilahtaa ohimoille mutta pysyy kurissa. Hän esittäytyy
yleisölle ja laskettelee arnmattimaisella varmuudella:
Minulla näyltää olevan
harvinainen
onni saada esitel-

meensä kertoo, jää arvoitukseksi. Hän on kuitcnkin tottunut yllätykseen.
Soittokrrnlil esittää !'nsimmäiscnä
nurleron:.ran sä-

veltänräni VI AK:n rnarssin,
jonka viime yönä kuulin Budapestin radiosta, jatkaa tulija
totisena, viittaa kapellimesta-

rille ja

poistur"r

yleisiin jouk-

koon.

plKAV;SIlTTl

11,'",Ii;#äTi"i:ij:l:?iil I qryg.ttAsrA
Leskinen soittokuntineen

minun musiikkini suuret

kitsijat!

tul-

SORTAVALAAN

Nurmoilassa tukikohtaansa pitävä ja pitkin Syvärin alajuoksua rintamakiertueita töiksecn

mentyä ohitse
soittokunta oli jo tehnyt ratsuväen soitkrkunta
kerran yleisölle
esitelty
oli päättän1,t tehdä poikkeuksuosionosoitukset seuraavat
sellisesti konserttirnatkan l,opuhujan sanoja. Kannukset ki- timaan puolelle Sortavalaan.
Alkuhämmennyksen

lahtelevat. Soittajat kohottau- Aika tilaisuutcenoliotollincn.
tuvat pystyyn uudelleen nuot- Varhaiskevään päiriät 1943

ka- olivat

nä1

tti

soitto-

kunla saancen Iähcs yksissä
tuutnin liikkeelle. Kerrttäharrnu:rta joukkrxr r iirittivät sivii-

lit kuin

kukkaset nurnrikenttää
huolirrtlrtta :iitä. cttä tttyös osa

kaupunkilaisisla kantoi yllään
kenttäharnrauta asua.
Ylliitysvieraan kuuluttartra
marssi kaivetaan esiin n()peasti ja huorrraarnatta ikään kuin
ctukäteen sovittrrrra usiuna ja

konsertti pitisce llkartraan.
Soiltokunta oli kic'rtue illaan
t()ttunut csittintään 1 lirnääräi-

r'ursinaisen
sili ntrrneroitr
- Nyt annetohjclnran iälkeen.
tiin ekslraa heti alkajaisiksi.

Mirr:si rrlr rnrrhkelr j.r:oi

krrrrrtii:ti. Yleisö Prrlkitsi

scrt

rrrrrslilla apLrtleilla r lrrtien tekijää uude lleen nählär'äksccn.

-l-ärnii

tulce, nlulta lrrrluilr ja-

kaa kunnian

soittokunnan

k:rnssa. Kapcllirrtcsturi ja sär eltäjä vaihtavar k()hteliaisuuksia. Yleisö on irrnostunut.

Vielä rnutrtama valiltu sana ja

kuulijakunt:r

on

konserttiin

täydell isesti viritetty.

suotuisat ja soittokunta

Sävcltäjä sai sen nrinkä oli

pellimestarin annettua siihen oli sortavalalaisillc ennestään
kehotuksen. Mitä hänen il- tuttu. Se oli aikaserurnin vie-

halunnutkin. tunnelrnaa.'l'ämä ylimääräinen pikku show

titelineistään kiinni pitäen

kohotti ei ainoastaan säveltäjän vaan myös hänen musiik-

kinsa tulkitsijoiden,

soitto-

kunnan imagoa.

Tällaiseen voi pystyä vain
musiikin mestari laakko Pulli,
eli kuten hän itse itseään tituleerasi: "Korpisäveltäjä Sammatuksen eriimaasta".

SÄVELEITÄ,
SÄVELEITÄ!
Pullista olivat monet kuulleet
mutta harvemmat olivat hänet
tavanneet. Ilmestyessään en-

Aunuksen maisemiin.
Harjanteella olleessa kyläkalmistossa Pulli viihtyi mieIellään sävellystyönsä vdliaikoina. Näköaloista, luonnosta
ja havupuitten huminoista hän
ammensi ideoita. Sammatuksessa syntyi vakavampien sävellysten ohella sotilasmzusseja joita talven kuluessa Nurmoilassa harjoiteltiin.

Tukikohtansa ulkopuolella
liikkuessaan hän piti varansa
ettei vain myöhästyisi eräästä
hänelle hyvin tiirkeästä luonnon aktiosta. Ollessaan Nurmoilassa ja saadessaan tiillöin
viestin tapahtuman lähestymisestä hän kiireesti riensi ulkona odottavaan autoon ja virk-

Säveltäjåimestari

oli talven ai-

kana saanut ahkeran työn ja

hrujoituksen tuloksena val-

miiksi kolme

sotilasmarssia.

Marssit esitettiin ensi kertaa

Nyt mentiin Syviirille

soittokunnan majapaikan yhteydessä sijainneessa harjoitussalissa säveltäjän johdolla.

somisen arvoinen ja sitä seu-

toisessa kerroksessa pidettyä
tilaisuutta kunnioitti VI AK:n

koi

mennessään:

Harjoitustahti oli tiivistä,
vaikka lumisuhteet talvella

jäiden lähtöä!
seuraarnaan
Tämä tapahtuma olikin kat-

1943 aiheuttivat Iiikennevaikeuksia Sammatuksen ja Nur-

ratessa

moilon välillä. Mutta kun ke-

SOTILASMARSSIT
ESITTÄYTWÄT

voi keneltä hyvänsä
unohtua muu maailman meno,

Pyöreähirsisen rakennuksen

korkein johto Iäsnäolollaan.

Eturivissä istuivat kunniapai-

Ratsuväen soittokunta Nurmoilan teatterin lavalla l943, tahtipuikko kädessä kapellimestari musiikkikapteeni J. Leskinen

simmäisen kerran ratsuväen

koilla mm. armeijakunnan ko-

mentaja kenraali Blick ja

soittokunnan

majapaikalle
Nurmoilaan hiin kertoi mm.
tarinan, miten hänen onnistui

eversti Hendunen, joille molemmille oli omistettu nimikkomarssi sekä eläinlääkintäeversti Sarparanta.

valloittaa tyyssija sävellystyölleen:

Yksi everstiluutnantti ja

Eversti Sarparanta arvosteli

- majuria saivat puoli
kaksi

tuoreeltaan marssit ja kiitti
erityisesti "VI AK:n kävelymarssia", joksi säveltäjä sitä

vuorokautta aikaa tyhjentää
toimistonsa ja siistiä jiilkensä!
Toimistot kiisittivät komean

nimitti. Sen sijaan marssit
"Kenraali tulee" ja "Huolto

karjalaistalon ylimmän ker-

roksen Sammatuksen kylän

iskee" sisiilsivät paljon ääntä
rytinää mutta vähemmän
melodiaa. Rytmiä ja "liik-

ja

arvokkaimmalla paikalla. Tä-

mä valloitus oli Pullin nerokkaan sotaliikkeen tulos, joskin

sen toteuttamiseen tarvittiin

Ratsuväen soittokunnan orkesteri musisoi Nurmoilassa'l 943,
iohtaa ylikersantti Olavi Gröhn

armeijakunnan korkeimman
johtoportaan tuki.
Pulli oli saavuttanut vank-

kumattomalta näyttävän aseman armeijakunnan arvovaltahierarkiassa. Laajat näköalat
avautuivat sananmukaisesti

mäen huipulta joka taholle

vät ehti pitemmälle harjoitustahti tasaantui ja Pullissa alkoi
ilmetä levottomuuden merkkejä. Kysyttäessä syytä tilan
muutokseen hän vastasi:
Säveleitä, säveleitä
- on pää täynnä!
niitä

-

uni, niilkä ja ajankulukin. Sie-

lumessu-nimiseen sävellykseensä ammensi Pulli aineksia

tuona aikana Syvåirin partaalla
istuen.

keelle panevaa voimaa" ei
niistä puuttunut.
Tiimä on ollut tarkoitus- huomautti säveltäjä ja
kin,

kääntyen eversti Hendusen

puoleen hän jatkoi:

Sitä

- Erkkelpaisi katsella kun sinä

ki steppaat tiimän marssin tahdissa!
Kysymyksessä oli everstin
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Vfifihteenväneiä...
AUNUKSEN
TEATTERI, KUOROT
JA VIIHDEPOPPOOT
Keväällä l9-13 Aunuksen teatharjoittaessa Jääkiirin

terin

morsianta joutui ratsuväen
soittokunta ajoittain avustamaan teatteria musiikillaan.

Nä1'niimöllä toimi tällöin mm.
teatteri- ,ia musiikkimiehenä jo
nimeä saanut Yitaly Ketterer.
palauttavat
Muistikur at

mieleen kesäpäivän 1936
Kuokkalassa Kannaksella.
Tällöin Ketterer. joka syntyperänsä r'uoksi äänsi murtaen
Aunuksen reserviläisorkesteri esiintyy Nurmoilassa 1943, johtajana Vitaly Ketterer

SA-kuva

suomea, esitti paikallisen ns-

talon juhlissa "Kaksi krena-

nimikkomarssi "Huolto lskee". Luonnollista oli, että
tunnelma marssin debyyttiesityksessä ei ollut turhan jäykkä
ja vakava. Esitykset uusittiin.
Sanavalmista säveltäjää kii-

tettiin työstään ja se antoi hänelle uutta intoa. Miehen elämän pääsisältö oli säveltiini-

nen ja häntä luonnollisesti
kannusti usko sävellystyön
hyiidyttävästä vaikutuksesta
yhteiseen kampanjaan.

Mutta tiimän ohella ikäänkuin sivutuotteena hänessä
personoitui tailo loihtia vaihtelua ja viiriä arjen harmau-

teen. Lääkintämiehenä

Aunuksen mieskuoro esiintyy 1943 Nurmoilassa iohtajanaan eläinlääkintäeversti Lauri

Sarparanta

sA-kuva

tööriä" säestäen itse lauluaan
pianolla.

Synnynnäinen operettisankari Ketterer oli k1 k1 sekä tai-

hän

ehkä itsekin osasi arvostaa piristysruiskeen merkityken,
mutta tämä seikka ei voinut
jäädä myöskään armeijakunnan johdolta huomaamatta.

teilijana että svdäntenmurskaajana. Hänen lauluesityksensä vaikuttivat ääntämisen

Armeijakunnan esikunnan
piirissä eivät kaikki katsoneet

kankeudesta iohtuen kuitenkin
usein koomisilta antaen eriasteisille imitaattoreille aihetta

suopein silmin kehitystä, joka

omille tulkinnoilleen.

Kalle Viherpuun johdossa
ollee:Ia Aunuksen teatterin

antoi kauluslaattoja käyttämättömälle miehistöön kuuluvalla soturille niin paljon vaikutusvaltaa. Myös tämän kunniamerkit rautaristeineen olivat joillekin punainen vaate.

Jaakko Pullin sodanaikainen nousukausi käyttömusiikin luojana kilpistyi maan musiikkieliimän auktoriteettien
nirsouteen. Lieneekö johtunut
siitä, että "Puusepän" tekijän
kädestä. ei voida ajatella syntyvän arvokasta musiikkia...
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nä1

ttelijäjoukosta jäivät mie-

leen myös Riittaliirvinen, Eeva-Kaarina Volanen ja Seppo

Sariola.
Kersantti
Rantalaiho

ja

Sl viirin kiertueelle joutui
soittokunta vielä avustamaan
teatteria Jääkärin morsiamen

alikersantti
Lajunen,
Aunuksen
parhaat
haitaristit
1 943

esityksessä. Näytelmässä esitti Ketterer Marttia, Eeva-Kaarina Volanen Sabinaa ja Sep-

SA-kuvo

tensteinia.

po Sariola parooni von Lich-

Vf,flhteenväneläooo
Menestystä

oli

luonnehdittava myrskyisäksi. Mahtoiko
olla näytelmän ansiota, mutta
Sam Sihvon Jääkiirin morsian

pysytteli jatkuvasti asemiesil-

tojen konserttien toivekappaleitten kiirjessä.
Ratsuväen soittokunta suo1942 vahdinvaihdon JP l:n soittokunnan kans-

ritti syksyllä

sa. Viimemainittu tuli ratsu-

väen

koulutuskeskukseen

Lappeenrantaan ja ensinmainittu Nurmoilaan.
Nurmoilassa oli jo täIlöin
olemassa valmis jousiorkesteri jota johti Toivo Lehtelö.
Reserviläissoittokunnan nimeä kantava orkesteri oli korkeatasoinen. Se oli saanut jä-

senistönsä lehti-ilmoittelun

vät torven täydeltä "Kaari-

Kcttererin pyrkinrykset olivaI johtårncet tulokseen hänen

hemmän potrien poikien näyt-

don r akuutrurrceksi siitä, cttä
hänen sekä teatteri- että mu-

naa", "Orvokkia" ja "AnnaMaijaa". E,nernmän tai vätäminen tällä tavalla yleisölle
oli jo ohjelmanumer() sinänsä.
tar joili
Pikkuorkesteri

saatuilan arrncijakunnan joh-

omasta repcrtuililrlsaun lrlr)l

siikkirniehcn kykynsä hyödyttär'iit parcmrnin armeijakunrrrrrt krrin tlir isioortart johto-

Wieniavskia.

p()rruslu. Kun divisioona ei

Vinkleriä ja

Kansanviisuilla "Tuulia" ja
"Hiljallensa" niitti soittokunnan oma laulusolisti Åarrc
Turunen naissydämiä kuin
heinää kyntäen siinä ohelll

Iuovuttanut nriestä saamatta
toista tilillle. tuli Lehtelälle

myös huumorin jaloa sarkaa.
Olavi Gröhn ja Pauli Korhonen soittelivat xylofinia joktr
yhdessä tai erikseen viirnemainitun periessä taidon isältäen August (Aku) Korhoselta. Soittokunnalla oli myös

takaisin ['i.D:aan.

vaihtonr ichcn ()s:l siirtyä
13.D:i.ran. Myiihäain syksyllä

19.13 joutui Kettercr yllättäen

Kontakte

ja eri

Viihde ja valistus saivat toimintaohjeensa Päiimajan alaiselta elimeltä, joka käynnisti
kiertuetoiminnan, mutta myös
kotitekoisia viihdynäjiä alkoi
asemasotavaiheen aikana versoa kuin oraita Aunuksen pel-

loilla: jokaisella aselajilla

ja

suuremmalla joukkoyksiköllä
oli jonkinlainen oma viihderyhmänsä. orkesterinsa ja
ilonpitäjänsä. Syntyi uusia en-

nen tuntemattomia tähtiä.
Näitä tarvittiin, sillä pitkin

Syvärin vartta kirves kalkkoi
kiertueisiin

javiihdetalo toisensa jdlkeen
joka popnousi korpeen

ia taitcilijaryhrniin oli lukuisasti. Useasti jouduttiin yh-

poolle omansa. -Näissä kiersi-

teistilaisuuksiin oopperalaulaja Kalle Ruususerr kanssa,
nryös Orrrrl Laihasetr jr Toivo

maan viihdetaivaan tähdet.

vät vuorollaan lähes

koko

perusteella. Soittokunnat asuivat naapureina ja pitivät esiin-

tymispaikkanaan samoja sisä-

tiloja, varuskunnan entistä
teatteritaloa, josta nyt käytet-

tiin nimitystä

varuskunnan

juhlasali.

Eri aikoina rakennetut ja
kunnoltaan erilaiset varuskunnan rakennukset oli nopeasti
saatu käyttökuntoon. Voimalaitos tuotti sähkövirtaa ja vettä tuli raanasta vääntäen.

Teatterin kulissit kaipasivat

vielä kunnostamista. mutta
elokuvakangas ja esirippu olivat toimintakunnossa ja rampit paloivat.

Teatteritalossa harjoitteli
Lehtelän orkesterin ohella
myös rv:n soittokunnan oma

alku.
puikkoa heilutteli
jousiorkesterin

Gröhn. Omien

Tahti-

Olavi

vakinaisten

miesten lisäksi saatiin tähän
soittokunnan kylkiäiseen väjoskin vaivaa nähhin erin
den
täydennyksiä
reservi- jotka jäivät sitten valäisistä,
kinaisesti soittokunnan kirjoihin.

ASEMASOTA OLI
SESONKIA!KAA
Rintamien vakiintuessa alkoi
viihdytyspoppoilla varsinanen
sesonki. Työtä tehtiin hartia-

voimin. Jotta ohjelmaan

taisiin vaihtelua

saa-

keksittiin

soittokunnassa raskaan messingin yksipuoliseen antiin keveiimpiäkin välipaloja. Lauluohjelmien aikana pantiin lavalle rivi esilaulajia jotka veti-

Yleisömenestys on taattu

oma lauluyhtye jota johti Niilo Antikainetr ( Ahmakari).
Lehtelän orkesterin jäsenistä jäivät mieleen Viiittöt Ripatti ja Sintonen, Ilmari Rcisönen, Eino Lajunen ja Boris

Hildin. Aunuksen

teatterin
toiminnan vakiintuessa Lehte-

län orkesterista tuli myöhemmin Aunuksen teatteriorkeste-

ri, jolloin muut viihdetehtävät
jäivät vähemmälle. Samalla
vaihtui myös orkesterin johto
Lehtelän luovuttaessa tahtipuikon Kettererille.

SA-kuva

Mannisetr haitarit soivat vuorotahtia torvien kanssa. Eversti Sarparatrta. joka mm. suh-

KAHVIMYLLY PITÄÄ
UNEN LOITOLLA

tautui Jaakko Pullin toimiin

Itsekunkin jokapäiväisenä tavoitteena oli siis saada aika

myönteisesti, oli itsekin tunnettu musiikin harrastaja ja sävcltäjr.i. Hän perusti Nurmoilaan kuulun Aunuksen mieskuoron ja johti sitä poissiirtymiseensä saakka. Eversti Sarparanta toimi myös Länsi-Auntrksen ascrnicsiltojen ja Aunuksclr nrtlion ohjelmutoimi-

kulumaan mukavasti. Yön
suhteen ei pitänyt olla ongelmia koska yöt ovat nukkumis-

ta varten.

Nurmoilan

garnisoonissa

tarjottiin kuitenkin hereilläpi-

kunnun k<xrrdinaattorina ja

tävää viihdettä myös öisin
hyvällä yleisömenestyksellä.Tästä ohjelman osasta kantoi

puheenjohtajana.

huolen vihollinen. Uupumatta
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Viihdetuokio Syvärillä, esiintymässä Toivo Lehtelä (vetopasuuna)
orkestereineen

se uhrasi aikaansa muistuttaakseen siitä, että ollaan yhä
sodassa eikä talviloman vietossa.

Yövalvojaiset alkoivat vuodenvaihteen jälkeen. Soittajat
olivat sitä ennen olleet juhlistamassa jouluaattoa etul injoil-

Ia

Kuuttilahdessa. Majailtiin
Vieraskorsun suojissa. Uusi

vuosi 1943

vastaanotettiin

Aunuksen kirkossa.
Pilvettömän sään ja pimeän

aikana ilmestyi kahvimyllyn
ratinaa muistuttavu ääni taivaalle pysytellen siellä meikäläisten voimatta ilmiiille mi-

triiin. Pelkästä äänestä ei olisi
vain paketeisollut haittaa
- tippui. Muta. joita ylhäältä

oli nimittäin hiljaisempia
kumppancita, jotka liukulehkana

ta. Tuli kerran jäätyä hälytyksen ajaksi lämpimään vuoteeseen. Niin siinä sitten kävi
unikeolle, että rakennus hyppäsi perustuksiltaan ja heitti

nukkujan sängystä. IIma oli
kalkkipölystä sakeana. rikkonaisesta ikkunasta puhaltava

viima raitisti ilman ja antoi
hengityksellc rnahdollisuuksia.

Rakennukselle oli jotakin
tapahtunut, mutta miehelle ei
mitään. Hänen huolenaan oli
vain, miten on selviytynyt rysäyksestä "toinen torvi" eli

häncn nrcssinkinen

Viimeisen
sotavuoden
kolGmuksia
L. T.

instru-

mentlinsa.

Vapun seutuvilla 1943 tuli
sitten oikcin totinen ponrrrritus. Uudet rakennuksel sorlui-

vat silmänräpäyksessä ja

tap-

Viimeinen sotakesä

SANOTA.{\. että joillakin

oli jatkosodan

juaisti kuin toisilla ja että

pioita syntyi. Tulipaloja syttyi

vaiheista raskain.

Kaivannoissa vietetyt yöt
tulivat vähitellen tavaksi. Kun

ympäri aluetta.
Enteil ikö moinen vihollisen
aktiivuus käännenä koko so-

p()lcr()t olivtrt ahtaila. laajensi-

dassa'?

Kotirintamallakin
tunnettiin ratkaisun
olevan lähellä
millaisen ratkaisun,
sitä ei kukaan

t():r

harrastaen pudottelivat

lastejaan.

vat paketit niitä ja

tekivät
uusia. Kaikilla mahdollisilla

Rytinän jälkcen tartrrltiin
taas tyiihön herpautumalt()-

räteillä vyötettyinä marssivat

malla otteella. Ylikapellinrestari Lauri Näre näki puoles-

oudonnäköiset oliot jonoissa
mataliin avohautoihin seuraamaan (iistä näytelmää. Kahvi-

nrylly laski vakrraketin

alas

lirsLuvrrrjolla tr>imintansir ltclpotlatttiscksi.
N'lulllr suuri on unenkin val172

taan vahdinvaihdon jälleen
tarpeelliseksi ja kesäkuussa

tiennyt.

Mieletiin tuho
I 943 sai ralsuväerr s()itt()kuntil
kuitenkin jatkui ja
Itrovultiur paikkansa Arvr
kaiken yllä leijaili
Uron johtarrtalle Savon Jääkärien soitlokrrnnalle.
tl kalman haju.

ihmisillä on kehittyneempi hahe

liittä\ ät tapahtumiin aina määrät1 n tuoksun tai hajun. Siitäkö johtunee, että kun mainil.ritn \ uosi 1944, saan aina sie-

reimiini kalman hajun erittäin
r

oimakkaana.

Tiedän olevani tunneihmi-

nen. Joskus se on raskasta.
Varsinkin silloin, kun joutuu
kantamaan lähimmäisen taak-

kaa kuin omaansa.

NUORI ONNI
SAMMUU
Olin tuona kohtalokkaana
vuonna 1944

alkuvuodesta
työssä sotasensuurissa. Kuun-

telimme puheluita vierekkäin
parhaan ystäväftiireni kanssa.
Hän oli nuori ja onnellinen.
Oli juuri löytänyt sen oikean,
Tehokkaat
virkailijoina

q

öt työskentelivät keskuksissa puhelunvälittäiinä ia senSuuriSA-kuva

komean nuoren tykistöluutnantin, johon oli aluksi turustunut kirjeitse. Jo ensimmäisellä lomalle he menivät kih-

loihin. Sota-ajan nuorilla oli
kiire elää niin kauan kuin siihen

oli mahdollisuus.

Oli

päihdyttävää katsella

vierestäkin tuota ylitsepursuavaa onnea, joka sai silmät sädehtimään ja koko olemuksen
hehkumaan. Oli kevät. Luutnantti sai komennuksen Helsinkiin suorittaakseen lopputenttinsä Teknisessä Korkea-

koulussa. Kesällä

oli

mäiirä

pyytää vihkilomaa.

Luutnantti oli juuri tullut
Helsinkiin, kun olimme yö-

Viimeisen ratkaisevan sotakesän synkkää satoa: ruumiita ia raunioita

Tuli kesä ja minut komennet-

tiin lottana toimistokursseille
Kouvolaan. Meistä aiottiin pikakursseilla tehdä toimistolottia rintamalle. Karsinta oli kova: ikåiraja, pohjakoulutus, jopa jonkinlainen luonteen testauskin. Meidän piti valmistua
ennen juhannusta ja minunkin
komennuspaikkani olisi ollut
silloinen Äänislinna.
Mutta toisin kävi. Kouvola-

laisen koulun, joka toimi

kurssipaikkanamme, seinät alkoivat parin viikon kuluttua
uhkaavasti tåiristä. Kannaksel-

ta kuului tykkien jylinä. Vihollinen oli aloittanut suurhyökkäyksen.
Myöhään sinä iltana meidät
komennettiin koko yöksi kir-

joittamaan palvelukseenastumismä2iräyksiä. Se merkitsi jo

kotiutetun vanhemman ikäluokan kutsumista uudelleen
aseisiin. Mutta parin tunnin
levon jåilkeen kurssi jatkui

vuorossa ja ystävättåireni sai
puhelun sulhaseltaan. Puhelimen läpi kuului hiilytyssiree-

eikä kukaan purnannut.

nien ääni ja ystävättåireni ke-

senlaista tehtävää. Kannaksel-

Iltapäiviillä saimme jo toi-

hotti sulhastaan hakeutumaan
pommisuojaan. Rintamaup-

ta saapui evakkojunia, joita
jouduimme muonittamaan.

seerina hän kuitenkin vähäfteli

Yöt vietimme miltei säännöllisesti asemalla ja jouduimme

vaaraa eikä mennyt.
Yhtäkkiä puhelu katkesi.
Emme mistään saaneet selville, mitä oli tapahtunut.
Vasta seuraava päivä paljasti

karmivan totuuden: juuri

talo oli saanut

se

näkemäiin haavoittuneiden ja

ruumiiden kuljetuksen.
Oli kesä ja kuumaa. KaIman haju tuntui jatkuvana sieraimissamme.

täysosuman

eikä miehestä jäänyt mitään
arkkuun pantavaa edes vanhan
äidin lohdutukseksi, äidin,
jonka ainoa lapsi poika oli.
Oli raskasta nähdä onnen

EVAKKOJTINA
En koskaan saa mielestäni yhtä noista jiirkyttävistä evakkojunista. Meillä ei ollut muuta

tarjottavaa kuin kaurapuuroa
suurista maitotonkista ja lei-

sarnmuvan nuorista kasvoista,
nähdä hartioiden painuvan
kuin taakan alla.
Se oli minun uhrini isän-

pää, jota raahasimme säkeillä.
Eräässä avoimessa tavaravau-

hänen lastaan, olisi jonkinlai-

lehmänsä vieressä.

- Kunpa edes odottaisin
maalle.

nen jatkuvuus taattu. Mutta
niin ei ole. Joskus olisi uskal-

lettava elää vieläkin kiih-

Naiset olivat monilla esikuntatyöskentelyn aloilla miehiä näppärämpiä

KALMANHAJUA
KOUVOLASSA

nussa istui karjalaismummu
Ettekö ottaisi puuroa?

- häneltä.
kysyin

Ka, ottasinhan mie

ka

keiimmin...
Näin sisäisillä silmilläni lu-

- mie otan?
milläpä
Panen sitä teille nåikki-

histuneen talon rauniot ja tunsin nenässäni palaneen lihan

leivän palalla syötte.

kiiryn. Minua kuvotti.

- päiille ja toisella nåikkileivän
-

Ka kiitoksii, kiitoksii,
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siileenhää se käypkii!
Siinä napostellessaan hiin
kertoi sen surkean junan ihmisten kohtalosta
kuinka
- lypsähiin itse låihti lehmiään
mään. Yksitoista lehmää hä-

nellä oli.

Silloin tulivat koneet päiil-

le,

varmaankin sataviisikymmentä niitä oli. Hän ei osannut tehdä muuta kuin låihteä

juoksemaan asemalle. Yksi
lehmistä tuli perässä.
Sinne jäätiin lehmät toiset- da ukko!

Eikä *imä

ensimmäinen

liihtö oilut, vaan jo toinen.
Kyynel vierähti silmään, vaikkei siinä sen enempää purnattu tai kovaa kohtaloa manattu.
Katajainen karjalainen kansanluonne ei näyttänyt murtuvan.
Samassa junassa

oli

nuori
äiti synnyttänyt lapsen, joka
vasta Kouvolassa pestiin.
Hiirkävaunussa, olkien päåillä.

mekin rivistössä heidän vieressäiin.

Tunnelma oli kuolemanras-

kas sillä hetkellä. Moniko
heistä selviäisi hengissä teiltä

viime retkeltä?
Yhtäkkiä
ilman hiilytyspommikoalkoi kuulua
- jyrinää. Kaikki jäykistyineen
vät paikoilleen. Tuntui kuin
aika olisi pysähtynyt. Kuulin
jokaisen sydiimeni lyönnin ja
tä

odotin vain, milloin pommi
putoaisi.

Mutta se ei pudonnut. Ilmeisesti liikkumaton massa ei
kiinnittänyt lentäjien huomio-

ta. Jos olisimme lähteneet

juoksemaan liiheiseen metsään, Iiikkeemme olisi varmasti niin kirkkaalla säåillä ha-

vaittu. Kuolema pään päiillä,
sananmukaisesti
se on tun- toiselle ei
ne, jonka kokemista
voi sanoin våilittää.

Kun koneet olivat ohitta-

Siellä hän makasi väsyneenä

neet paikan, huomasin, että
kaikki kädet olivat ristissä

ja tyynenä. Oli jouduttu mat-

jokaikinen.

kalla juna pysäyttåimäänkin,
kun pommikoneet tulivat

päåille. Ihmiset pakenivat met-

sään. Yksi vaunuista, viimei-

nen, lensi ilmaan ja

seuraa-

vasta såirkyivät ikkunat.
Sinä iltana olivat ilmeet lottien tuvassa vakavat. Siellä oli

työläisten ja herrojen tyttiiriä
eikä kukaan kysynyt, oletko
taantumuksellinen vai edistyksellinen tai mitä saat palkkaa tai montako tuntia teet
työtä päivittäin.
Vapaus ja itsenäisyys olivat
vaarassa. Niiden edessä olivat

tuollaiset arvot merkityksettömiä. Oli vain yksi ja yhteinen

-

Pankaa lotat hernerokka

kiehumaan!
Tulemme pian takaksin
ellei muuten niin ja- miehet huutelivat.
lat edellä,
Suomalainen mies on aina
kätkenyt vaikempien hetkiensä kammon hirtehishuumorin
taakse.

Niin he lähtivät kohti asemaa, jossa ennestään seisoi
kotirintamalle menossa oleva

juna täynnä haavoittuneita ja
toisia, jotka palasina tai kokonaisina mätänivät puisissa arkuissaan matkalla kotiin. He

olivat tehtävänsä täyttäneet.
Lottien työpanos oli tärkeä myös väestön evakuoinnissa

isänmaa.

JUHANNUS JUNASSA
Meidät komennettiin kuka

MIEHIÄ
RINTAMALLE

minnekin. Minut erään toveri-

Aamu valkeni låimpimänä ja

ni kanssa mäiirättiin menemään Helsinkiin esikuntaan.

kirkkaana. Aurinko paistoi

Matka Kouvolasta Helsinkiin ei ollut silloin aivan yk-

pilvettömiiltä taivaalta. Uu-

sinkertainen asia. Istuimme

delleen palvelukseen kutsuttu
ikiiluokka oli tullut koululle ja

kuusi tuntia Kouvolan asemalla odotellen junaa, johon sopisimme. Siinä reppujen päiillä
istuessamme öisellä Kouvolan

saanut kenttäharmaansa.

He olivat ikääntyneitä miehiä, jo rintaman "riemut" kokeneita. Heidät kerättiin kou-

lun kentiille rivistöön

lähtöhartauteen. Siellä seisoimme
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Lotat muonittivat palvelukseen kutsuttuja reserviläisiä

juoksemaan pommisuojaan.

leivoksia. Muutamien kaup-

Sieltä päästyåimme saimme
kohta komennuksen. Minut

pojen edessä seisoi jonoja.
S toc kmannin tavaratalossakin jonotettiin jotakin. Menin
uteliaisuudesta jonon Päiihän
nähdäkseni, mitä siellä oli tar-

mäiirättiin Iihin sinne perustetun sotasairaalan esikuntaan.
Jouduin kuitenkin odottele-

maan iltaan junan ähtöä.
Aikaa tappaakseni maleksin

taas

kaupungilla. Katselin ihmisiä.
Sillavaatteet kahisivat ja puukengät kopisivat räåillä niinkuin muuallakin. Kaupat am-

kalman haju. Haavoittuneilla
oli kiire, vainajilla ei.

mottivat tyhjyyttään. Kahvilassa tarjottiin korviketta ja

Helsingissä jouduimme heti

ammoniakille tuoksuvia ruis-

asemalla

oli seuranamme

jolla. Jono oli pitkä. Se ylti
kadulle saakka.
Yhtäkkiä joku myyjistä tuli
luokseni ja sanoi ystävällisesti:

Te olette rintamalotta.
- on etuoikeus. Tulkaa
Teillä
ensimmäiseksi!
Enhän minä. En ole ollut

-

rintamalla, vaikka minulla onkin rintamalotan varusteet. Pi-

ti

tosin lähteä, mutta viime

hyökkäys teki lähdön tarpeettomaksi.
Joka tapauksessa, tulkaa
nyt- vain!
Ja hän vei minut jonon alkuun. Näytti silrä, että kaikki
jonossa seisojat pitivät tapausta aivan luonnollisena. Annettiin viihän joka asiassa etusija

niille, jotka

työskentelivät

vaarallisimmilla paikoilla. Ja
niin minun oli ostettava puserokangas vaikka en lainkaan
ollut sellaista suunnitellut.
Kenttäharmaa olisi silloin val-

lan hyvin riittänyt.

Puolen yön jiilkeen liihti
pitkän pitkä juna kohti pohjoista, mutta paikoista käytiin

armotonta taistelua.

Pädsin

kuitenkin junan jollekin rapulIe peräti kahdella jalalla seisomaan ja käsin kaiteesta kiinni
pidellen matkasin jonkin matkaa. Onneksi oli kesä ja liimmintä. Ja onneksi pikku hiljaa
pääsin hivuttautumaan ylemmäs ja ylemmäs, lopulta jo junan eteiseen ja sieltä edelleen
vaunuun sisälle jossakin Tampereen seutuvilla.

SOTASAIRAALASSA
Sotasairaalan esikunta oli Iissä aivan lähellä rautatieasemaa. Kesä oli kuuma ja avoimista ikkunoista tuli asemalta
jälleen kalman haju. Kaatu-

neiden saatosta
loppua tulevan...

ei

näyttänyt

Olin joskus tehnyt raittiuslupauksen, mutta jatkuva ndlkä sai minut sortumaan. Lotille niinkuin miehillekin jaettiin
muonan mukana kolme pillisavuketta päiväksi.
Polta yksi savuke! Se vie
pahimman
nälän tunteen, kehottivat toiset.

Sinä kesänä näimme nälkää. Aamulla saimme korvi-

Ja siitä se alkoi
polttaminen. Auttoihan se-hetkellises-

Sotilaita nukkui seisaallaan

ketta ja näkkileipää, lounaaksi

seinää vasten, pitkin lattioita
ja käytäviä. Pitkäpartaisia, Iikaisia, lopen uupuneita mie-

ti.

kaurapuuroa sakariinimehun

Mutta pahinta oli kuitenkin
kestää loppuun väsyneiden
miesten näkeminen. Kun jol-

hiä. Nuori äiti matkusti vauvan kanssa eikä päässyt mi-

kera ja päivälliseksi kuivatuis-

ta perunoista ja puolimädänneistä silakoista tehtyä laatikkoa.

lekin sairaalasta poispääsevälle oli pakko kirjoittaa komen-

tenkään hakemaan lapselleen
juotavaa. Silloin joku avulias
sotapoika kulki kiipeillen kuin
apina selkänojalta selkänojalle
ja haki lapselle vettä. Oli ju-

toistui päivästä toiseen, alkoi
ruokahalu vähitellen kaikota.
Vaatteet, jotka muutenkin

hannusaatto.

le -kuolemantuomion!

pakkasivat olemaan neljää nu-

na!

söihän sitä aluksi, nälkään-

sä. Mutta kun sama

menu

meroa liian suuret, alkoivat
roikkua päiillä. Mutta kotirinJatkosodan viimeisen näytöksen näkymää: Lapin väestöä siirtyy sillan yli
Torniosta Ruotsin Haaparantaan

nus suoraan takaisin rintamal-

le, tuntui etteivät kädet tottele
konetta.

Nyt sie lotta kirjotit mulSaata-

VIELÄ YKSI SOTA

tamalla oli tultava toimeen sillä mitä oli. Eikä lotan päiviirahoilla mustan pörssin ruokia

Sekin kesä loppui joskus. Tuli

osteltu.

taan mykkänä alistuen, mutta

välirauha, joka otettiin vaskuitenkin helpotusta tuntien.
Teurastus oli loppunut. Ruumisjunia ei enää tullut etelästä.
Komennus oli päättynyt,
mutta tekeviä käsiä tarvittiin
edelleenkin auttamaan Pohjois-Suomen evakuoinnissa.

Vielä kerran sinä

oli

vuonna

katseltava kuoleman kyl-

vöä. Odottelin Tornion tullissa matkalaukkuani päästäkse-

ni viemään evakkojunaa Skellefteån suuntaan.
Yöllä oli käyty kovat taisteIut suomalaisten ja saksalaisten välillä. Tullin lähettyville
ajoi kuorma-auto. Pojat lastasivat ruumiita. tällä kertaa saksalaisia. Heittelivät niitä kuin
suolasäkkejä...

Mikseivät saatanat

läte-

- hyvällä, että vielä piti
neet
näitä ruveta teurastamaan.
Olis saanu saatana jo se homma riittää...
Jossakin rätisi konekivädri.
Etäiimpänä roihusi tulipalo.

Venåiläinen kone ylitti Ruotsin
rajan. Haaparannan asemalla
ampui irpatteri vimmatusti.
Juna vihelsi. Se vei meitä

kohti Skellefteåta. Sota minun
kohdaltani oli

loppunut. tr
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Krrkas sc sieltä tulla tipsuttaa kylään? Joku taiteiliiako? Vai kiriailiia?
frrorrrpaat I elevision koriaaja!

Onnittelumme! Olette Englannin kahdesmilioonas työtörr!
Päämirristeri oientaa kukkia laparrksen ktrnniakci

Y-

"Raviniola on sulietttl lilintarkastuksen vuoksi "
'l
aitiapa olla trrtttt tapa Suomessakin..

Kiinnitämme nyt huomiomme tähtitaivaaseen"'
"Tänään luento
'Onko Mars-tähdellä elämää?"'

-Seinällä olevalla ilmoitustaululla on teksti

.-

Hän nukkuu huonosti täysissä pukimissa " - Suunnittelutoimiston
päällikkö ei näytä täysin tyytyväiseltä selitykseen

säännöllisesti kärkipaikoille.
KOULUTUSKES.
Komppanian aamulKUKSESSA
Ia järjestäytyessä Hakanen myöhåis§i rivisAlokaskomppanian
vääpelin kersantti Avo- tä, minkä lisäksi käänIan luokse tuli Kouvo- nökset ia kiväiiriotteet
Ian koulutuskeskukses- menivät taas tavalliseen
sa "paremmasta per- tapaan pieleen. Vääpeti
heestä" syntyisin oleva hermostui:
pienikokoinen ja hinteKuulkaapas HaIä alokas O. valittaen kanen! Teidän pitäisi
saaneensa useita nume- vähän vaihtaa tyyliä.
roita liian suuret saap- Nyt te olette kentällä
paat ia muutkin veti- vain tällainen Hakanen, mutta soppajonosmet.
Herra vääpeli! sa varsinainen haka.
Minähän näytän aivan Toimikaapas tåistä Iähvariksenpelättimeltä,
tien päinvastoin!
tuskaili poika.
,.{€*
Kuulkaapas alokas! aloitti vääpeli vakuuttavasti.
On aiM. joutui vää- te näy- Alokas
van oikein, jos
pelin tiukkaan puhuttetätte pelottavalta
Iuun:
juuri sellaista sodassa
Kuulkaapas nyt
tarvitaankin. Menkää- alokas! Vaikka teille
hän nyt vain sinne tois- täällä sotaväessä onkin
ten joukkoon!
terotettu oma-alotteiPoika poistui sekavis- suuden merki§rstä, ei
sa mielentiloissa.
se kyllä tarkoita sitä,
Iltapäivällä hänet että kirjoittaisitte itse
kuitenkin kutsuttiin itsellenne lomalipun. Se
vääpelin mädräyksestä on asiakirjan väären-'
varusvarastoon, jossa nys ja vakava rikos.
nuori soturi sai hiukan
Mutta kun on
istuvammat asusteet.
morsian täällä Kouvolassa ja tähän saakka
{<{<*
on nähty vain tuolla kasarmin aidan luona...
Vuonna 1943 palveli sa- soperteli poika itku
maisessa koulutuskes- kurkussa.
kuksessa myiis alokas
Onko näin? tie- vääpeli. Jos
Hakanen, joka oli sota- dusteli
vuosista huolimatta asiat ovat näin vakavasreippaasti ylipainoinen ti, saatte tässä oikein vija tåistä syystä hidas ia rallisen lomalapun.
kankea. Lienee ollut Tuossa on se oma tekevähän hoksottimissakin leenne. Hävittäkää se,
vikaa.
niin asia on selvä kahVääpeli oli ruokailua den viikon ylimääräivalvoessaan todennut, sellä tupapalveluksella!
että Hakanön oli soppaHarvoinpa lienee
jonoon mentäessä aina nähty onnellisempaa
salamannopea ja ehti sulhasmiestä.

Näin määritti taistelutehtävän alueen näkyvin komentajahahmo, eversti Adolf Ehrn-

rooth: "Sotilaat! Pysykäämme lujina ja rohkaiskaamme
niitä, jotka ovat luonnostaan
heikompia. Mieluumnrin sotilaan kuolema taistelukentällä
kuin elinkautinen orjuus pak-

kotyöleirillä.

Kestäkäämme

tietoisina, että Vuosalmen ja

.Äyräpäänharjun jokaisessa
pesäkkeessä ratkaistaan ehkä
lähipäivinä kysymys Suonten kansan elämästä ja kuole-

ENTISEN
SOTURIN
ELÄMÄN.

jo

masta.

"

Uljailla sanoilla oli katetta:

KUVIOITA

niin JR 7 kuin muutkin alueel-

Veikko Huovinen: Koirankynnen leikkaaja, Otava,
Keuruu 1980, 160 sivua.
Sanan taitaja ja kerronnan
mestari kuvaa kirjassaan lämpimästi ja ihmisläheisesti parin viikon jaksoa nuoren päähän haavoittuneen sotainvalidin elämässä. Puitteina ovat
1940-luvun Kainuun kylämaisemat, erityisesti suuri metsä-

työsavotta viimeisellä hiljaisella vuosikymmenellä, jolloin metsissä eivät vielä ulvo-

neet moottorisahat

eivätkä

karjuneet harvesterit.

Ia taistelevat joukot pysäyttivät lopullisesti vihollisen kesän 1944 suurhyökkäyksen.
Jermo kertoo elävästi ja jän-

nittävästi, miten se tapahtui
niin armeijakunnan ja divisioonan kuin rykmentinkin ta-

solla painopisteen kuitenkin
ollessa etulinjan yksiköiden ja

miesten elämyksissä.

Sadat

mtrkana olleet kertovat koruttomasti ratkaisevista päivistä
ja öistä. Suurtaistelun koko

kuva välittyy lukijalle riipaisevan elävänä ja karmeana
kovimmat soturit kestävät

Nuori alikersantti on menettänyt sodassa osan aivojaan
ja niiden mukana paljon muu-

epäinhimillisissäkin olosuhteissa, toiset sortuvat henki-

ta: muisti heittää. työ on vai-

satoa.

keaa, haaveet voittavat todellisuustajun, on särkyjä ja tuskatiloja. Onneksi tuolloin vie-

Kirjailija ei pyrikään tieteelliseen historiantutkimuk-

lä ymmärrettiin

onnetonta

miestä, joka oli erilainen kuin
rnuut.
Sodan ehkä pahiten murjo-

mista miehistä, aivoinvalideista, ei ole paljon kirjoitettu. On hyvä. että heidän sy-

vään tragiikkaansa on

tässä

sesti, kuolema korjaa runsasta

seen. Hänen terävä reportaa§insa antaa kuitenkin suurtaistelun olemuksesta ilmeisesti
parerxran kuvan kuin virallinen taistelukertomus.

Kuvitus tukee

ansiokasta

teksliä.'faistelualuetta kuvaava kartta on valitettavasti jäänyt tarkistamatta ja ilman tar-

selityksiä.

tartuttu ymmärtäjän ottein. E.

peellisia

VANKKA
DOKUMENTTI

TALVISODAN

Aake Jermo:'I'ulimyrskyssä
loppuun asti, Äyräpään

Vuosalmen suurtaistelu kesällä 1944, 376 sivua, valokuvia, kartta.
Aake Jernro sai vuoden aikarr:r

valmiiksi kolme kirjaa. Viesti

hänen äkillisestä kuolemastaan saapui samaan aikaan
kuin hänen viimeinen ja paras
teoksensa ilmestyi kirjakaup

poihin.

E.

MENESTYSTEOS

JÄLLEEN
KIRJAKAUPOIS.
SA
Erkki Palolampi: Kollaa
kestää, WSOY, Porvon
1980, 287 sivua, valokuvia.

Vuonna l94O ensimmäisen
kerran ilmestyneestä tunnetuirnmasta talvisodan kuvauksesta on otettu kymmenes pai-
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nos kappalemädrän noustessa
yhteensä jo yli sadantuhan-

lemma käytetty 85 tonnia paperia. Se ei ole mennyt huk-

nen. Uuteen painokseen sisiiltyy eversti K.I. Mikolansota-

kaan.

historiallinen katsaus "Koltalvisodan
laan rintama

LUTON

Kuvitus
on ko-

S.

MIEHET LUJILLA

pienoiskuva".
konaan uusittu taitavalla kä-

Reino Lehväslaiho: Sissivää-

dellä.

peli, WSOY, Juva 1980,293

Kuten Väinö Linna on jatkosodan kirjailija on Erkki Pa-

sivua.

lolampi talvisodan

kirja on

kuvaaja.

Tiimä legendaarinen teos jiir-

kyttää lukijansa yhä uudelleen. Siihen on tiivistetty kuuluisa talvisodan henki, joka
aikoinaan teki mahdottomalta
näyttävän mahdolliseksi. Kus-

Lehväslaihon tämänvuotinen
mielikuvitustarina

Osasto Pennasen sissien ja
Päiimajan kaukopartiomiesten
retkestä vihollisen Ristikentän
tukikohtaan sotavuonna 1943.

Nimihenkilö on entinen sepänsälli, rajavääpeli ja ko'

tantaja on tehnyt ansiokkaan
teon tarjotessaan uudelle sukupolvelle tilaisuuden selvittää itselleen, mistä 40 vuotta
sitten todella oli kysymys. E.

vaotteinen soturi. Kerronta on
sujuvaa ja jännittävää, rajuudessaan ehkä joskus yliampu-

KALLE.POIKA
POTILAANA

tapauksessa: jännittävä, joskin melko tavanomainen par-

kylä 1980, 639 sivua.
Kertoja jatkaa sotaansa erään

tykkikomppanian töpinässä
Kiestingin suunnalla. Talousaliupseerin touhuilut ovat elävää elämää rintaman lähise-

tyyliin

se kä-

Kokonaan uuteen

asiaan

vi.

-

tähän

mitenkähän sujunee

tiojuttu.

Kalle Päätalo: Liekkejä laulumailla, Gummerus, Jyväs-

lustassa

vaakin

- uinti konepistooli
esimerkiksi
kaulassa ja lipas vyöllä? Joka

siirrytään, kun osa töpinääkin
joutuu mukaan hyökkäykseen

J.

KOLMANNEN
VALTAKUNNAN
KUOLINKOURIS.
TUKSET
Uwe Bahnsen
James P.
HitleO'Donnell: Bunkkeri,
rin viimeiset päivät, Weilin+
Göös, Espoo 1980, 331 sivua, pohjapiirros, kartta.
Kirja on parin lehtimiehen te-

tien katkaisemiseksi Kapust-

kemä realistinen reportaa§i ta-

najajoen seutuvilla. Talousaliupseeri Kalle haavoittuu pa-

pahtumista Berliinin Valta-

hasti, selviää vaikeasta paikasta sisunsa turvin ja evakuoidaan Kiestingin motista
vähän ennen sen sulkeutumista. Romaanin loppuosa

jaat 400 sivu6
kertookin
sitten potilaan evakuoinnista

ja

kunnankanslian alla olevassa
Hitlerin bunkkerissa parin vii-

meisen viikon aikana ennen
venäläisten tuloa. Kirjoittajat
näyttävät pyrkivän tosiasioiden selvittåimiseen, mutta eivät voi välttää monien muiste-

Iijoiden kertomuksissa esiin-

paranemisprosessista aina
toipumislomaan saakka.
Omintakeisella perusteellisuudellaan kirjailija selvittelee
haavoittuneen tietä. Jokainen

tyviä eroavuuksia.

Mitään
uutta ei varsinaisesti tule esil-

Kirja

antaa jälleen todisteen

diktatuurivaltion koneiston te-

niimä vaiheet kokenut tuntee

hokkuudesta: johtajien jo me-

netettyä kaiken toivonsa ja
keskityttyä vain itsemurhien

kuefekteihin. Myös lotista annetaan todellisuutta vastaava
inhimillisen myönteinen ku-

rutiinipropagandan voimalla
ja menetetään kymmeniä, eh-

Ensimmäiseen

100000
kappaleen painokseen on kuu-

Siinö hön lepösi
sairasvuoteellaan
kamarin kapeassa puusöngyssii.
Kovia kokenut,
kolme sotaa köynyt mies.
Ojensi suonikkaan, sinertövön kötensii
miten voimaton ja laiha se oli!
-Kiisi, joka oli ollut niin vahva
auran kurjessa,
kirvesvarressa,
sodan ja rauhan töissö.
Kösi, joka kohotti korkealle
pienen tytön,
joka tukka hulmuten
juoksi portille vastaan...
Terövinö törröttivöt olkapiiät
ruudullisen paidan alla.
Mihin olivat hartiat huvenneet...?
Ennen niin tuuhea tumma tukka,
otsalta pois paennut,
on harvaksi, harmaaksi tullut.
Kasvoilla kiirsimyksen juonteet,
syvälle painuneissa silmissä
tuskan polte.

Vaivoin kohosi laiha kösi,
hitaasti tulivat sanat:
Anna kättö isölle,
-isö liihtee nyt...
Hyvösti
lapset
elökäii sovinnossa...

Oli aamuyö, kun äidin

kanssa

nostimme isön ruumiin
laudalle lepöömiiön.
Sinö yönii kasvoin aikuiseksi,
vasta kansakoulusta pöässyt...

le.

kerronnan omakseen. Tosiasioita tarkastellaan "sääkerismiehen" tyylillä, pyrkimättäkään sensaatioihin ja pauk-

va.

Soturin liihtö

suunnitteluun taistellaan kaikilla rintamilla vielä viikkoja

kä satoja tuhansia ihmishenkiä.
Karmea kirja sotilas-

mielettömyydestä
diktatuurin

!

s.

Katsoin kauan ikkunasta
valoisaan kesäyöhön.
Ikkunan alla
ison kiven kupeella
kukki tuomi,
isän istuttama.

Aini Tahvanainen

tervG

Ruununouolustajat toimivat naapurimaassamme Neuvostoliitossakin. Neuvostokarjala -lehti kertoo, että
myös Karjalassa on vietetty

I

a
:

,}

rauhanpuolustusviikkoa, jonka "tarkoituksena on Neuvostoliiton Kommunistisen Puolueen ja Neuvostovaltion rau-

Muu,,.nu on täynnänsä i

hantahtoisen ulkopolitiikan
propagoiminen sekä imperialismin aggressiivisen olemuk-

merkillisiä

sen paljastaminen". Samalla
jitjestetään tuotantolaitoksilla

-lehti kertoo, että itävaltalai-

"iskutyövartio" tunnuksella:

maailmansodan loppuvaiheis-

"Iskutyöpäivä rauhanrahaston

sa Italiassa erään tiedustelupa-

hyväksi ! ".

taljoonan komentajana ja jou-

Saksalainen

ihmiskohtaloita.

Alte

t

Kameraden

;,

nen Walter Reder toimi toisen

i:
x

I
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tui taisteluun italialaisten partisaanien kanssa. Molemmin
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Yattuipa

t

onenmoista puuhaa se
sotaväki on joutunut tekemään
vuosien mittaan! Oheinen kutaas käteen juuri

ilmestynyt neuvostoliittolainen historia.llinen rutkimus.
jossa Suomikin mainitaan:

suomalaiset

"provosoivat
marraskuussa 1939 lukuisia
välikohtauksia" Neuvostolii-

ton rajoilla, jolloin s1nryi
"konflikti". Sen 1'hte1'dessä
Puna-armeija "valloini Viipurin 12.3. 1940". jolloin Suo-

va

esittää 4.Oulun Suomen
Tarkk'ampu japatal joonan
miehiä, jotka ovat palanneet

ilvesjahdista vuonna 1892.
Ovat siinä ilvekset löytäneet
vertaisensa! Istumassa oikeal-

la

komennuskunnan johtaja

luutnantti John Ryselin, jonka
jälkeläiset edelleen vaikuttavat Oulussa Rysä-nimisinä.

mi "antautui".
Monet suomalaiset opiske-

,n;,",,

hersinkiläinen toimitusjohtaja, on ryhtynyt sidottamaan lehtemme
vanhoja vuosikertoja, mutta
todennut osan lehtiä hävinneiksi. Nyt hän haluaisi saada
puuttuvat numerot, jotka ovat
seuraavat: vuosi 1957 kokonaan; 1, 2, 3, 4, 6 ja7 ll958:'
7 ia 811963; 7 ja 911964;71

1966.

Kuka voi

auttaa?

- osoite on PerämieTähtisen
henkatu ll A 18,00150 Helsinki 15, puhelin

puolin k?irsittiin raskaita tap- .]
pioita ja italialainen kylä tut
houtui. Sodan jiilkeen Reder :::
tuomittiin elinkautiseen van- I
keusrangaistukseen ja istuu
edelleen eräässä Italian vankilassa. Italialainen sotaoikeus
on kuitenkin nyt päättänyt, et-

tä 65-vuotias Reder,

sodassa

kätensä menettänyt invalidi,

on tässä vaiheessa sovittanut

L
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i

vankeusrangaistuksensa, mut-

ta jää edellesn v3nkil64n

a

- {§
sotavankina! Vaikea näyttää

olevan saada noita sotia päät- f
tymään...

päivisin

650 836 ja iltaisin 654929.
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i

levat parhaillaan Neuvostolii-

t

ton hyviksi tunnetuissa yliopistoissa. Eiköhän vastapai!

"-rl

noksi voitaisi pyytää joitakin
stipendiaatteja Neuvostoliitosta Suomeen
vaikkapa tutki- historiaa.
maan yhdessä

a
H

! letmi Möll,ui pahoittelee, että hänen artikkeliinsa

"JR 5:n taipaleelta" on päässyt pujahtamaan muistivirhe:
lehtemme numerossa

I

2l8l

i

vulla 67 kaatuneeksi mainittu

,
t

rajajokelainen luutnantti Kauko Pulkkinen palveli eri yksi-

I

kössä, tässä kohdassa pitää ol-

i

E

si-

§

*

la luutnantti Heimo Huhtimä-

*

ki, hänkin Rajajoen poikia.
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