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DIKTAATTOREITA
JA

YALTIOUIEHIÄ

SIVISTYSSANOJA

- Mainitkaa esimerkki
paradoksista! kehottaa
openaja oppilaitaan sak-
salaisessa koulussa vä-
hän sen jölkeen kun Hit-
lerin sijainen Rudolf
Hess oli ylliittöen lentö-
nyt Skotbnrtin.

Kun kolmannen
valtakunnan toinen mies
liihtee ensimmöisenä
karkuun, julistaa pikku
Heinz.

o
ARVOITUKSIA
Katakombi-yökerhossa
esiintyi Hitlerin aikana
humoristi Werner
Finck, joka aloitti ker-
ran esiintymisensä ky-
symäIlä yleisöItä:

Voitteko mainita
nimeltä Saksan kansa-
Iaisen, jonka nimen aI-
kukirjaimet ovat
"Goe" ja joka on iily-
käs, arjalaisen näköi-
nen ja ministeri!

Göring! huutaa
joku salista.

Finck pudistaa pää-
tään:

- Minä sanoin äly-
käs.

- Goebbels! kuuluu
seuraaYa arvaus.

- Sanoin arjalaisen

näköinen, huomauttaa
Finck.

Syntyy hetken hiliai-
suus.

Tarkoitin tieten-
kin Johann Woltgang
von Goethea, ratkaisee
Finck arvoituksen.

o
JOSSAKIN ON
RAJA
Saksalainen koomikko ;Fritz Griinbaum oli'
tehnyt pilaa jiiriestel-
mästä ja vangittu.
Buchenwaldissa hän
håityttää SS-vartijan ia
pyytää WC-paperia.

- Ei meillä ole teille
mitään WC-paperia!
kariuu SS-mies.

Griinbaum heristää
opettavaisesti sormeaan
ia lausahtaa nuhtele-
vasti:

- Ei pitäisi ryhtyä
perustamaan keskitys-
leireiä, kun ei ole edes
vessapaperia!

o
RAUHAN.
PUOLUSTUSTA

Syttyyköhän se
kolmas maailman-
sota?

- Ei, mutta puh-
keaa sellainen tais-
telu rauhan puoles-
ta, ettei Euroop-
paan jää kiveä ki-
Yen pääIIe.

o
PERIAATTEET
KUNNIASSA
Atomisota on autioitta-
nut Euroopan. Eloon on
jöänyt vain kolme ihmis-
tä, puolalainen kommu-

nistijohtaja Gomulka ia
kaksi nuorta liinsisaksa-
laista nunnaa. Niimö
piiiittiiviit luopua nunna-
lupauksestaan, iotta ih-
miskunnan jiilkikasvu
voitaisiin taata, ia teke-
vöt tätä koskevan ehdo-

aseeton vyöhyke. Myö-
hemmin kerrotaan
kommunistijohtaja
Gierekin onnistuneen
yrityksessään parem-
min: hän on luonut Eu-
rooppaan lihattoman
vyöhykkeen.

tuksen Gomulkalle.
Tiimä miettii tovin ja

vastaa sitten:
Suostun, mutta

vain sillii ehdolla, ettö
ensin tunnustatte Oder-
Neisse -linjan.

o
ONHAN NIITA
vYöHYKKEITÄ
Puolan ulkoministeri
Rapacki esitti aikoi-
naan YK:n täysistun-
nossa, että Eurooppaan
muodostettaisiin ydin-

p'80

o
TALOUS-
POLITIIKKAA
Puolassa pyydettiin
kaikkia kansalaisia
pohtimaan kysymystä,
miten maan talous saa-
taisiin kuntoon ja en-
nen muuta rahayksikön
zlotyn arvo nousemaan
aallonpohjasta.

Kyselyyn tuli paljon
vastauksia. Eräs kuului
näin:

- Poratkaa zlotyyn
neljä reikää ia myykää
niitä kahdella zlotylla
housunnapeiksi!
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Rauhnn
ruurrffilltkfr
Suomen Marsalkka Man-
nerheimin kuolemasta on
tänä vuonna kulunut
miespolven ikä. Menneet
vuosikymmenet ovat
avanneet näkemyksiä ar-
vostaa hänen elåimäntyö-
tään osin uudelta pohjal-
ta. Koko kansa alkaa vä-
hitellen tunnustaa tåimän
suuren suomalaisen mer-
kityksen kansamme koh-
taloissa 

- 
vanhoja vai-

noharhojaan vaalivat
enää jotkut ädrilaidan us-
kovaiset.

Vuonna 1918 etsittiin
miestä, jolla olisi uskal-
lusta ottaa johtoonsa ar-
meija, jota ei ollut ole-
massa. Tuntematon rat-
suvden kenraaliluutnantti
ilmestyi paikalle lähes
sattumalta ja osoitti ta-
vanomaiset aktiiviupsee-
rin taidot suuresti ylittä-
viä kykyjä viedessään hä-
täisesti kootuin joukoin
vapaussodan onnelliseen
päätökseen. Kansalaisso-
dan tunnekuohussakin
hänellä oli malttia ryhtyä
toimintaan myös sota-
vangeiksi joutuneiden
vastustajign raskaan koh-
talon helpottamiseksi.

Vajaat kaksikymmentä
vuotta myöhemmin elet-
tiin Euroopassa sotaisten
diktaattorien aikaa.
Myrsky oli nousemassa.
Marskia tarvittiin puolus-
tusneuvoston puheenjoh-
tajan virkaan sazunaan
kansa vakuuttuneeksi sii-
tä, että. jotakin oli uhrat-
tava maanpuolustuksen
hyväksi. Viime hetkellä
saatiin aikaan perushan-

kintalaki, joka ehti korja-
ta kaikkein huutavimmat
puutteet köyhän armei-
jamme aseistuksessa.

Talvisotaa edeltänees-
sä neuvotteluvaiheessa
Mannerheim kehotti hal-
litusta vakavasti pyrki-
mään sovitteluratkai-
suun, vaikkapa huomat-
tavin uhrauksin. Kun se

kuitenkin osoittautui
mahdottomaksi, oli Mar-
salkka valmis ottamaan
vastaan ylipäällikön teh-
tävän sodassa, jonka lop-
putulos oli alusta alkaen
ammattimiehelle jiirkyt-
tävän selvä.

Talvisodan viimeiset
päivät muodostuivat jän-
nitysnäytelmäksi: väsy-
nyt armeijarnme taisteli
Iuhistumisen rajoilla ma-
teriaaliylivoimaa vas-

taan, mutta lännen suur-
vallat lupasivat apua.
Päättäjät horjuivat toivon
ja epätoivon rajamailla.
Vain ylipäällikön kanta
oli selvä: hän tajusi, ettei
lännen apu ollut todelli-
suudessa mahdollinen ja
ratkaisi tilanteen siten,
että rauha tehtiin lähes
tunnilleen sopivimmalla
hetkellä.

Välirauhan aikana ki-
ristyivät Stalinin ja Hitle-
rin suhteet kohti lähesty-
vää sotaa. Oli todettavis-
sa, että jos Suomi antau-
tuisi passiivisena tarkkai-
lemaan suurten kamppai-
lua, maa joutuisi taistelu-
kentäksi ja sodan päätyt-
tyä pahimmassa tapauk-
sessa miehitetyksi maak-
si, voittipa sodassa sitten

KÄÄNNÄ
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kumpi diktaattori tahan-
sa. Mannerheimin joh-
dolla pidettiin valtakun-
nan alue omien joukko-
jen hallussa. Sotaa jou-
duttiin käymään, mutta
ylipäiillikkö kieltäytyi
jyrkästi kiinteästä liitto-
suhteesta Hitlerin Saksan
kanssa eikä suostunut
osallistumaan operaatioi-
hin enempää Leningradia
kuin Murmanskiakaan
vastaan.

Kun jälleen oli rullut
oikea hetki rauhan ai-
kaansaamiseksi, kykeni
Marsalkka arvovallallaan
vielä kääntåimään aseet
saksalaisia vastaan 

- 
te-

ko, johon vain hän saat-
toi pystyä.

Suomi kiirsi sodassa
raskaita tappioita, menet-
ti alueita ja joutui alistu-
maan raskaisiin rauhan-
ehtoihin oikeustajun-
taamme loukkaavine "oi-
keudenkäynteineen".
Maan vapaus kuitenkin
säilyi ja Helsinki oli
Moskovan ja Lontoon
ohella Euroopassa kol-
mas sotaakäyvän maan
pääkaupunki, jota ei kos-
kaan miehitetty.

Winston Churchill on
lausunut poliitikon ja
valtiomiehen eron piile-
vän siinä, että poliitikko
ajattelee seuraavia vaale-
ja, mutta valtiomies seu-
raav aa sukupolvea. Man-
nerheim on kaukonäköi-
sellä toiminnallaan luo-
nut elämisen ja kehitty-
misen mahdollisuudet ei
vain yhdelle, vaan mo-
nille kansamme sukupol-
ville.
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Kesäkuun 9. p:nä 1944 aloittivat ve-
näIäiset väellä ja voimalla Karjalan
kannaksella hyökkäyksen, joka seu-
raavana päivänä jatkui etäisin tavoit-
tein.

Rajuimmillaan viisiviikkoiseen tor-
juntataisteluun Panssaridivisioonan
patterinpäuilIikkönä osallistunut
kanslianeuvos, majuri Lauri
Jäntti kuvailee tässä ja lehtemme
seuraavassa numerossa dramaattista
tapahtumasarjaa, jossa Suomen ar-
meija saksalaisen aseavun turvin vii-
mein onnistui estämään vihollisen ai-

LAURI JÄNTTI



komusten toteuttamisen ia näin luo-
maan mahdollisuuden aselevon sol-
mimiseen ja välirauhaan.

Avautuvassa näytelmässä on alku-
sanojen jdlkeen prologi ja viisi ku-
vaelmaa: Valkeasaari, Kuuterselkä,
Viipuri, Tali-Ihantala ja Vuosalmi.

o
Panssarijääkäripatalioonan yksinäinen pst-tykki Polviselän kyläaukean
laidassa 11.6.44 valmiina iskemään XXX Kaartin armeijakunnan
panssarikärkeen viivyttääkseen vihollisen nopeaa etenemistä
v

tuksena suuren sa-
Iaperäisyyden valli-
tessa 

- 
Jääkdripri-

kaati ja tykistö Vii-
puriin, Panssaripri-
kaati Lappeenran-
taan ja sen ympäris-
töön.

VIIPURI-IDYLLI
Siirryttyään Viipuriin PsD:n
sikäläiset voimat alkoivat
VKT (Viipuri-Kuparsaari-
Taipale)-aseman rakentami-
sen kaupungin ympäristössä.
Rask.Psto 14:n urakkana oli
rakentaa tykistön tuliasema-
alue Portinhoikan tienhaaran
maastoon. Monrepoon kansa-
koulun pihalta työmaalle läh-
tevä kolonna olikin jokapäi-
väinen näky.

Epäedullinen maasto haitta-
si rakennustöitä. Kiviin ja kal-
lioihin oli lekalla ja kiviporal-
la lyötävä metriset reiät. Rotu-
li ja kantopommit paukkuivat.
Justeerit suihkivat honkien ty-
vissä. Pihka tuoksui.

Jos virka-aika olikin työtä
ja touhua täynnään olivat illat
toki omzutune. Viipuri oli
täynnään tulevaisuuteen luot-
tavaa nuorta väkeä. Asukkaita
oli 350OO. Koulut toimivat,
hotellit, kauppaliikkeet ja ra-
vintolat niinikään. Pojat saat-
telivat tyttöjään elokuvista ko-
tiin. Keväinen Viipuri ja sen
romantiikkaa henkivä ympä-
ristö soi tilaisuuden mitä mo-
ninaisimpaan virkistykseen.
Valittamisen aihetta ei todel-
lakaan ollut.

Joukkoja vetäytymässä
Vammeljärvellä 14.6.44 SA-kuva
v

Toisen maailmanso-
dan erääksi kulmi-
naatiokohdaksi
muodostui se tam-
mikuinen päivä
vuonna 7944, jolloin
vendläiset saivat
Iyödyksi hajalle Le-
ningradia ympäröi-
Yän saksalaisten
saartorenkaan ja
näin Yapauttivat
kaupungin. Päiima-
ja oli nyt Yarma sii-
tä, ettd suurhyök-
käys Suomea vas-
taan ennen min tai

myöhemmin on
odotettavissa.

Puolustusvalmis-
telujen painopiste
asetettiin Karjalan
kannakselle. 3.Divi-
sioona siirrettiin
Uhtualta Kannak-
selle ja Panssaridi-
visioona, missä pal-
velin, Äänislinnasta
Viipurin seutuville.
Viimeksimainittu
siirtyi helmikuussa
uusille sijoituspai-
koilleen 36 junaa
käsittävänä kulje-



Kannaksellakin kulki srvrr-
lihallinto rauhanomaisissa
merkeissä. Vastustamattoman
kaipuunsa vallassa ja intoa uh-
kuen oli siirtoväki 

- 
lähes

30O0OO henkeä 
- 

palannut
kotikonnuilleen.

SUUR.
HYOKKÄYKSN
ENSIMMAINEN
PÄtvÄ 9.6. 1944
Suomalaisilla ei ollut täyttä
selvyyttä siitä, että venäläis-
ten kuukausia jatkuneet hyök-
käysvalmistelut olivat päätty-
neet. Rintamalla oli tuona aa-
muna harvinaisen rauhallista.

Kellon lähetessä kuutta al-
koi etäältä kuulua merkillistä,
s{ittiimätontä huminaa, joka
pian muuttui jyrinäksi luke-
mattomien lentokoneitten lä-
hestyessä suomalaisten ase-
mia. Ennennäkemätön, sato-
jen pommitus- ja maataistelu-
koneitten voimin tapahtuva
Valkeasaaren aseman mouka-
rointi alkoi.

Maa tiirisi ja jiirkkyi. Kun
vendläinen tykistö, kranaatin-
heittimistö ja urkupyssyt al-
koivat syytää kranaattejaan,
nousi 10.D:n puolustamien
asemien ylle satojen metrien
korkuinen hiekka- ja pölypil-
vi. Silmät sokaistuivat. Kone-
tuliaseet eivät toimineet. Kor-
suja sortui haudaten miehiä al-
leen. Miinakentät räjiihtelivät,
esteet särkyivät, taisteluhau-
dat sortuivat mitättömiksi
kuopiksi. Tuliryöpyn seassa
murtautuivat venåiläiset Mot-
torin mutkan asemiin ja pitivät
ne.

LÄPIMURTO
VALKEA-
SAARESSA
Seuraavana aarnuna lähtivät
Ps.D:n viipurilaisyksiköt
kenttävarustelutöihin tavalli-
seen tapaan. Mutta pian toi
Rask.Psto l4:n komentajan,
majuri Nuolimaan läähättävä
lähetti meille patterinpäälli-
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Mies mieheltä, panssari panssaria vastaan taislellen etenivät jääkärit valoisassa kesäyössä kohti Kuuterselkää

köille komentajan käskyn saa-
pua heti puhutteluun. Esimie-
hemme huolestunut ilme ker-
toi jotain olevan hullusti.

- 
Hyvät herrat! hän sanoi.

- 
Tänä aarnuna on Kannak-

sella puhjennut suurtaistelu.
Tällä hetkellä vihollinen lie-
nee Terijoella.

- 
Patteristomme ja koko

Ps.D valmistautuu lähtöön.
Marssivalmius klo l7.OO.

- 
Onko kysyttävää?

Ei ollut. Olihan taisteluun
lähdetty monta kertaa.

Jo ennen Muolaanjdrveä tu-
li tykistökolonnaa vastaan ko-
tinsa jo toisen kerran menettä-
neitä evakkoja. Toivon kipinä
vzilähti itkettyneillä kasvoilla
heidän nähdessään pitkäputki-
semme.

Mutta pian alkoi näkyä toi-
senkinlaisia vastaantulijoita.
paniikin vallassa olevia varus-
teensa heittäneitä sotilaita. He
juttelivat julmia. Kauhuku-
vaukset eivät kuitenkaan te-
honneet taisteluvalmiisiin La-
guksen miehiin.

- 
Kunhan me panssareilla

iskemme niin katsotaan, tuu-
mittiin.

Pääaseman syvä läpimurto
Valkeasaaressa oli tosiasia.
Sen oli suorittanut Kaartin Ar-
meijakunta, "Läpimurtoar-
meijakunta", jolla venäläiset

VKT-linjan kulku oli Viipurin kohdalla puolustaialle epaedullinen

etukäteen kaiutinpropagan-
dassaan pelottelivat suomalai-
s ia.

Puolustajien cnnätläntättii
toipua edellisen päivän järky-
tyksistä oli uusi tulivalnristelu
alkanut aamulla klo 5. Tuli-
vuoren purkausta muistutta-

vaan jy'rinään oli tuntia myö-
hemmin 1'htl ny t tuhatkunta
lcntoktrnetta ) hrämittaisen
rumputulen kestäessä kolme
tuntia.

Päivän mittaan suomalais-
asemiin arnmutun 350000:n
kranaatin vaikutus oli ollul



hirviftävä eikä Päämajalla ol-
lut muuta neuvoa kuin antaa
IV AK:lle käsky vetäytymi-
sestä VT- (Vammelsuu-Tai-
pale-) asemaan vihollista te-
hokkaasti viivyttäen.

Tilanteen vakavuus ei ollut
Päiimajalle vieläkään selvin-
nyt.

Vihollisesta oli otettava sel-
vä. Tuleen pantiin Jääkiiripri-
kaati. Keskiyöllä 10.111.6.
tulleen Päiimajan käskyn mu-
kaan prikaatin oli vrilitrömäsri
Kivennavan-Jäppilän tien
suunnassa hyökäten selvitettä-
vä vastassa olevan vihollisen
voima ja aikomukset. Ja suo-
malaisten valiojoukko iski

Siellä on Sorvalin silla r
lentänyr ilmaan 7

Polviselässä iln'ran karttoja ja

ilman panssarien. tykistön tai
ilmavoimien tulitukea XXX
Kaartin Arrneijakunnan pans-
sarikärkeen. "Seuraukset oli-
vat sen mukaiset". mainitsec
historiantutkija Helge Seppä-
lä.

{ Torjuntataistelu käynnissä
- VT-linjalla Vammelsuussa

TAISTELU
PÄÄPUOLUS-
TUS.
ASEMASTA
KUUTER-
SELÄSSÄ
Venäläisten I 300:n tykin tu-
kemat hyökkäykset 3.D:n
puolustamaa pääpuolustuslin-
jaa vastaan läpimurtokohtana
Kuuterselkä olivat jatkuneet
kolme päivää suomalaisten te-
hokkaiden vastatoimenpiteit-
ten alkaessa.

Rynnäkkötykein vahvistet-
tu Jääkdriprikaati oli 14.6. klo
2l valmiiksi ryhmittyneenä
Liikolan-Kuuterselän tien
varressa. Alkoi yksi raivok-
kaimmista hyökkäyksistä mitä
tiettävästi Suomessa koskaan
on nähty. Sitä edeltänyttä mi-
nuutin tuli-iskua tuskin moni
huomasikaan. mutta sitä huu-
maavampi oli alkaneen taiste-
lun melske.

Nähtiin uhrautuvaa uljuut-
ta. Panssari panssaria vastaan
taistellen työntyivät rynnäk-
kötykit tien suunnassa etene-
viä jääkiireitä tukien vastusta-
mattomasti eteenpäin.

Tiellä tuli vastaan viholli-
sen hevosvetoinen pst-tykki-
komppania. Sirä rulitetriin ja
sen yli ajettiin.

Metsiköstä tielle työntyvä
panssarijättiläinen T-34 avasi
kärkivaunua vastaan tulen
mutta ampui ohi. Hetken
päästä se roihusi liekeissä.
Jääk:irit rynnistivät innostuk-
sesta kuumissaan kohti Kuu-
terselkää yhtämittaisen ryn-
näkköhuudon kaikuessa.

Mutta Kuuterselän kyläau-
kealle tultaessa vastus tiivis-
tyi. Venäläistykistö, heidän
panssarinsa ja pst-tykkinsä
syytivät aukeata ylittäviin
suomalaisjoukkoihin harjan-
teelta käsin murhaavan tulen.

Jo tässä vaiheessa tarvittiin
Kuuterselkään täydennystä
250 miestä. Mutta hyökkäys
jatkui. Jääkiiriprikaatin miehet

Vallattuaan Viipurin 20.4.44 käänsivät venäläiset välittömästi
rintamansa pohioista kohti. Papulan-Tienhaaran kaistalla iatkuivat
ankarat hyökkäykset, mutta 3.Prikaatin ioukot tuhosivat 21 .6. kokonaista
23 ja seuraavana päivänä vielä 20 vihollisen panssarivaunua nyrkkien
ia kauhulen avulla. Nämå toisen maailmansodan tärkeimmät
lähitaisteluaseet oli saatu Saksasta käyttöön viime hetkellä
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pyrkivät kaiken suomalaisen
sisunsa ja sinnikkyytensä inhi-
millisen kestokyvyn rajoille
ponnistaen suorittamaan yli-
päiillikön heille mädräiimän
tehtävän.

Kuuterselässä vallattiin ase-
mia ja menetettiin ne jåilleen.
Kun irtaantumiskäsky seuraa-
vana päivänä klo l3 tuli, jätti-
vät PsD:n miehet murheellisin
ajatuksin taistelukentän, joka
oli vaatinut tappioina alun
toistatuhatta miestä.

Miksi Kuuterselästä vetäy-
dyttiin? saattaa joku kysyä.

Siksi, että kylän länsipuo-
lella oli taistelun aikana tapah-
tunut kummia: venäläispans-
sarien rohkea isku Kuuterse-
lästä käsin Ratsuväkiprikaatin
selustaan ja esikunnan pihaan
Vammel jåirvellä oli aikaansaa-
nut äkkilähdön. Vihollisme-
nestys läntisellä Kannaksella
15.6. lopetti myös 2.D:n Sii-
ranmäessä käymän urhean tor-
juntataistelun. Venäläisten ta-
voitteena oli nyt Viipuri.

VIIPURIN
VIIMEINEN PÄIVÄ
20.6.1944
VKT-aseman kulku Viipurin
kohdalla ei pohjautunut luon-
non puolustukselle suomiin
etuihin. Se oli vaikeasti puo-
lustettava lohko. Yleisen mie-
lipiteen vuoksi oli kuitenkin
mahdotonta luovuttaa Viipuri
viholliselle siitä taistelematta.

Eversti Kempin tarkoituk-
sena oli tinkimättömästi puo-
lustaa Viipuria hyökkääjän
voimia kyselemättä. Hänen
komentamansa 20.Prikaati oli
saapunut kaupunkiin Viipurin
menetyspäivän aattona. Tais-
teluun tottumattomat miehet
asettuivat arastellen miltei
olemattomiin asemiin.

Komentopaikassaan Risti-
mäen hautausmaalla II Patal-
joonan komentaja majuri
Bäckman oli täysin tietoinen
suuresta vastuustaan. Olihan
päåihyökkäys ilmeisesti odo-
tettavissa hänen kaistaansa
vastaan.

Viipurin menetyspäivän aa-

mutunteina lisäsivät kaupun-
kia kohti rynnistävät venäläis-
voimat vain vauhtiaan. Yksi
vahvasti panssaroitu armeija-
kunta lähestyi kaupunkia pää-
radan suunnassa majuri Bäck-
manin II Pataljoonaa kohti,
toinen Koiviston rantatietä.
Kummassakin oli kolme divi-
sioonaa. Ylivoima oli talviso-
dan luokkaa: enemmän kuin
divisioona puolustajan vajaata
pataljoonaa kohti.

Kellon lähetessä puoltapäi-
vää oli todettavissa, että hyök-
käykset oli kaikkialla torjuttu
ampumatarvikkeitten niuk-
kuudesta huolimatta. Jo kes-
kiyöllä oli IV AK:n esikun-
nasta pyydetty kolme tulian-
nosta koko prikaatille, mutta
vastaus oli ollut tiimä:

- 
[16mus ratkaistaan aa-

mulla (!)
Vielä keskipäivän aikaan-

kin oli virastokankeus kukas-
saan. Rautakorven AKM:stä
ei ammuksia luovutettu koska
vastaavaa jakomäåiräystä ei ol-
tu AK:sta saatu.

Samaan aikaan yltyi tykis-
tötuli asemiimme. Tulipaloja
syttyi. Rautatiesilta katkesi.
Tapsit katkeilivat. Kun 36
pommikonetta tämän jälkeen
kylvi kuormansa läpimurto-
kohdaksi valittuun etulinjan
osaan, lamaantuivat puolusta-
jat, vaikkei vihollisen jalkavä-
ki vielä ollut ryhtynyt kunnol-
la hyökkäiimään.

Kello on 13.30.
Mitä tehdä?
Majuri Bäckman on elä-

mänsä tåirkeimmän ratkaisun
edessä. Kuvitelkaamme missä
tilanteessa: Venäläispanssarit
möyrysivät valtoimenaan etu-
maastossa. Rynnäkkötykkien
vetäydyttyä taempiin asemiin
oli ps-torjuntaan käytettävissä
yksi ps-kauhu ja sen kuusi
ammusta. Kaksi 45 millin pst-
tykkiä oli, mutta luvatut 75
millin tykit olivat vasta tulos-
sa.

Puhelinyhteydet niin eteen
kuin taakse olivat poikki. Esi-
kunnan muut upseerit olivat
maastossa ja tykistöllä vain
muutama kranaatti jäljellä.
Kaiken lisäksi väåiränä huhuna

tulleeseen vetäytymiskäskyyn
luottanut 6.K:n pääosa oli jo
tipotiessään, reservi samoin.

Pelastaakseen muut komp-
paniansa mottiin joutumiselta
Bäckman, joka luuli juoksevia
6.Komppaniansa miehiä ve-
näläisiksi, antoi lähettien vdli-
tyksellä 5. ja T.Komppanioil-
leen käskyn vetäytyä 

- 
mutta

mihin, sen hän unohti sanoa.
Itse hän syöksyi tuskanhiestä
läpimiirkänä antamaan raport-
tia tästä surkeudesta prikaatin
komentajalle.

Eversti Kemppi oli vielä
toiveikas. Hän antoi pioneeri-
ja viestikomppanioilleen käs-
kyn muodostaa sillanpää Lin-
nansillan itäpäähän.

Kello on 16.45. Linnansil-
lan räjäytyslankojen jo palaes-
sa tulivat viimeisinä Viipuris-
ta vetäytyvät miehet läkäh-
dyksissään sen yli. Heidät py-
säytettiin 

- 
kuten kaksi ryn-

näkkötykkivaunuakin 
- 

Ter-
vaniemelle vastarintaan, mut-
ta vain osa kauhun valtaamista
miehistä noudatti enää käs-
kyä. Vain muutamilla heistä
oli ase mukanaan, vielä har-
vemmalla patruunia.

Viittä minuuttia myöhem-
min lensi Linnansilta ilmaan.
Veniiläiset panssarit lähestyi-
vät silloin sillan kaupungin-
puoleista päätä jalkaväki taka-
naan.

Puolustajille tuli kuitenkin
äkkilähtö kun venäläiset rä-
jäytetyn rautatiesillan kautta
hyökkäsivät heidän sivustaan-
sa. Katastrofi oli väistiimätön.
Kestävimmät juoksijat pysäh-
tyivät vasta Kouvolassa. Vii-
puri oli menetetty kymmenes-
sä tunnissa.

TAI,IN JA VUOSAL.
MEN TAISTELUIT.
TEN KUVAUS LEH.
TEMME SEURAA-
VASSA NUMEROS.
SA.
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PERSOONALLISUUKSIA

AINA PÄTN
PUNAISTA
Edesmennyt kenraali-
Iuutnantti Karl Len-
nart Oesch joutui elä-
kevuosinaan kerran ja-
Iankulkijana henki-
Iöauton kolhimaksi.
Kun kenraalin veljen-
poika meni sairaalaan
setäänsä katsomaan
päivitteli tämä vieraal-
Ieen:

- 
On niitä monen-

Iaisia hulttioita, kun
keskellä suojatietä aja-
vat pääIIe.

Veljenpoika oli kui-
tenkin jo etukäteen tut-
kinut asian ja hankki-
mansa selvityksen pe-
rusteella vastasi:

- 
Autoilija ajoi kyllä

suojatiellä pääIle, mut-
ta kun setä käveli vas-
ten punaista valoa.

TuIi hetken hiljai-
suus. 

- 
Sitten karehti

hymy kenraalin huulil-
Ia ja hän vastasi:

- 
No sitähän minä

olen tehnyt koko ikäni.
Mauri Lähde, Oulu



Eversti Lauri
Harvila, kadetti n:o
259, ansioitunut
tykkimies, erosi
vuonna 1947 Tykistö-
koulun johtaian
tehtävästä ja siirtyi
vakuutusalan iohto-
tehtäviin. TäIIä
toimialallaan hän
solmi uusia
tuttavuuksia, joista
historiallisesti
merkittävin oli
senaattori Heikki
Gabriel RenvaII,
1872-1955.

EERO ERÄSAARI

Kqlkelmiq
SUOMEN
kulttuuri-

r;#:m hiStOfiqstq

Kalevan hallintoneuvoston kokous 2.'1.1947. Puheeniohtaiana pöydän päässä senaattori
Heikrki Renvall, oikealla keskellä sotilaspuvussa eversti Lauri Harvila

o

Senaattori Heikki RenvaII
oli opinnoiltaan molempien
oikeuksien tohtori ja kan-
santaloustieteen tutkija.
Tulisieluisena itsenäisyys-
taistelijana hän kuului Ka-
gaalin kantaviin voimiin.
Tämä johdatti hänet aika-
naan nuorsuomalaisen puo-

Iueen pää-äänenkannatta-
ian Helsingin Sanomien
päätoimittajaksi. RenvaII
toimi myös useaan ottee-
seen kansanedustajana,
aluksi säätyvaltiopäivillä ja
vielä 1920-IuvuIIa yksika-
marisessa eduskunnassa.
Hänen valtiollinen toimin-
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tansa huipentui itsenäisyys-
senaatin jäsenyyteen. Svin-
hufvudin ollessa estyneend
saapumasta Vaasaan toimi
Heikki RenvaII Vaasan se-
naatin puheenjohtajana.
Senaattorin arvonimeä, jo-
ka hänelle myönnettiin täs-
tä toiminnasta, piti Ileikki
RenvaII hyvin suuressa ar-
vossa. Varsinaisena leipä-
työnään hän toimi lähes
neljäkymmentä vuotta Va-
kuutusyhtiö Kalevan erilai-
sissa johtotehtävissä, vii-
meksi hallintoneuvoston
puheenjohtajana.

Unohtumattomiksi
elämyksiksi ovat jääneet ne
monet istunnot, jotka olen
saanut viettää tuon suuren
isänmaanystävän, räisky-
v ätem pper am e n ttise n, sop i-
vasti boheemin ja paljon
elämää nähneen loistavan
kertojan seurassa, sanoo
haastateltavamme Lauri
Harvila.

Näin elivät vuosisadan
vaihteen ja vapaustaiste-
Iumme alkuvaiheen tapah-
tumat vanhan itsenäisyys-
miehen muistissa.

SUURISSA
YMPYROISSÄ
PARIISISSA
Opiskeluvuosinaan Renvall toimi
Pariisissa erään Miinchenin yli-
opiston professorin assistenttina
tämän vieraillessa opettajana Sor-
bonnessa 1897-1903. Näin hä-
nestä tuli gallialaisen kulttuurin
vannoutunut ihailija.

Vuosisadan vaihteen tienoilla
kertyi Pariisiin merkittävä suoma-
lainen seurapiiri, johon eri vai-
heissa kuuluivat muun muassa Al-
bert Edelfelt, Akseli Gall6n-Kalle-
la, Ida Aalberg ja Aino Ackt6.
Usein kokoontuneeseen iloiseen
seurueeseen kuului myös ranska-
laista älymystöä, muun muassa
erään johtavan poliittisen aika-
kauslehden päätoimittaja.

Tavallisesti istuttiin pienessä
kodikkaassa ravintolassa. Eräänä
päivänä oli ranskalaisen ystävän
lehdessä aivan hurja artikkeli, jon-
ka otsikko oli "Suomi Venäjän
valtakunnan yhteydessä". Sen si-
sältö sai isänmaanystävien tunteet
kuumenemaan: kirjoitus oli väke-
västi panslavistinen ja todisteli, et-
tei pienellä Suomella saanut olla
mitään ihmeellisiä erivapauksia
suuren ja mahtavan Venäjän valta-
kunnan yhteydessä 

- 
erioikeudet

oli poistettava ja alue liitettävä
kiinteästi "muun Venäjän" yhtey-
teen sen elimellisenä osana, joka
vähitellen omaksuisi myös venä-
läisen kulttuurin.

Renvall otti kiihtyneenä yhtey-
den päätoimittajaystäväänsä :

- 
Satoja kertoja olen kertonut

sinulle Suomen asemasta ja itse-
näisyyspyrkimyksistämme sekä
Venäjän sorrosta! Ja nyt sinä olet
ottanut lehteen tällaisen artikkelin

I W. von Plehwe, Venäiän
' sisäministeri 1 902-1904,

Suomen ministerivaltiosihteeri
'1899-1904

- käsittiimätöntä! En voi ollen-
kaan ymmärtää asiaa!

- 
Olen ottanut tåimän jutun leh-

teen aivan sinua varten _ jotta
sinä voisit tunnetulla taidollasi sii-
hen vastata, rauhoitteli ranskalai-
nen. 

- 
Minulla on jo otsikkokin

valmiina: Suomen Suurruhtinaan-
maan autonominen asema Venäjän
valtakunnan yhteydessä.

- 
Saarnasi pitää! lupasi Ren-

vall ja ryhtyi kiireellä työhön.
Tekstistä tuli kuitenkin niin ko-

vaa, että hän päätti tarkastuttaa sen
Suomessa vanhemmalla ystäviil-
lään "setä" Leo Mechelinillä.
Postiin ei juttua uskaltanut panna,
vaan se oli vietävä Helsinkiin hen-
kilökohtaisesti nopeimmalla silloi-
sella kulkuneuvolla 

- 
junalla.

RAJUA RYHMÄTYOTÄ
"Fatbror Leo", tunnettu itsenäi-
syysmies ja senaattori, antoi nuo-
remmalle ystävälleen säätytalolla
selvän ja asiallisen käskyn:

- 
Mene Carlstedtin ravintolaan

ja hae iso pullo paloviinaa ja kak-
sitoista voileipää!

Näin tapahtui. Mechelin otti
bonjour-takin päältään ja käytiin
paitahihasillaan töihin. Seuraava-
na aamuna kello neljä oli juttu val-
mis ja hyväksytty, pullo tyhjä ja
eväät syöty.

Aikanaan artikkeli sitten ilmes-
tyi samassa lehdessä. Se herätti
erityisesti suomalaispiireissä suur-
ta huomiota ja lisäsi koko Euroo-
passa Suomen ja sen itsenäisyys-
taistelun tuntemusta ja ymmiirtä-
mistä.

Sitten Renvall sai hienon kutsu-
kirjeen Venäjän Pariisin lähetys-
töön 

- 
oli ilmoittauduttava mää-

rähetkellä suurlähettilädlle.

- 
Tohtori on nyt tehnyt pahan

virheen ryhtyessään vastaamaan
tähän artikkeliin, totesi arvovaltai-
nen diplomaatti kuivasti.
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Carl Mannerheim, )
itsenäisyysmies, 7

Suomen Marsalkan vanhempi veli

- 
Kuinka niin? ihmetteli Ren-

vall. Kustantaja oli nimen-
omaan sitä mieltä, että siihen olisi
vastattava.

- 
Ettekö tiedä, kuka sen alku-

peräisen jutun kirjoitti?

- 
Ei aavistustakaan. Päätoimit-

taja ei suostunut ilmoittamaan kir-
joittajan nimeä.

- 
Kirjoittaja on Venäjän sisä-

ministeri ja samalla Suomen mi-
nisterivaltiosihteeri Vjat§eslav von
Plehwe!

KOSTON ENKELI ISKEE
Juttu jäi siihen ja unohtuikin vähi-
tellen.

Vuosia myöhemmin, 1908, pe-
rustettiin Teknilliseen Korkeakou-
luun kansantaloustieteen oppituo-
li, jonka itseoikeutettu haltija Suo-
messa olisi ollut Renvall. Ainoata-
kaan kilpailijaa ei edes ilmoittau-
tunut.

Nimitysvaiheessa Renvall sai
käskyn Suomen kenraalikuvernöö-
rin luo.

- 
Tohtori on hakenut tätä vir-

kaa, totesi korkea sijaishallitsija.

- Olen saanut ministerivaltiosih-
teeriltä tehtäväkseni ilmoittaa toh-
torille, että te ette saa tätä virkaa

- 
ettekä koskaan mitään muuta-

kaan valtion virkaa Suomessa!
Enempiä selvityksiä ei herunut,

mutta juttu oli kyllä muutenkin
selvä. "Siihen loppui minun varsi-
nainen tiedemiesurani", totesi
Renvall myöhemmin tapausta
muistellessaan.

TUNTEMATON
VENÄLÄINEN EVERSTI
MANNERHEIM
Elettiin vuotta 1908. Renvall oli
dosenttina Helsingin Yliopiston
oikeustieteellisessä tiedekunnassa
ja juuri luennolle lähdössä, kun
vahtimestari toi hänelle käyntikor-

Tsaarien Venäjän kuohukermaa, Chevalier-kaartin loistoa vuosisadan vaihteen tienoilla

tin, jossa oli teksti "Carl Gustav
Emil Mannerheim eversti".
Kääntöpuolelle oli kirjoitettu:
"Minua ilahduttaisi suuresti, jos
tohtori voisi tulla vieraakseni lou-
naalle Kämpiin kello 14.00."

Renvall harkitsi asiaa. Hän tun-
si hyvin kreivi Carl Erik Johan
Mannerheimin, joka oli myös itse-
näisyysmiehiä ja eli parhaillaan
Ruotsissa maasta karkoitettuna.
Tiimä oli usein puhunut Venäjiillä
palvelevasta nuoremmasta veljes-
tään. Toisas,lla 

- 
tiimä veli oli

elänyt niin pitkään tsaarin hovin
vaikutuspiirissä, että voisi olla pa-
ras jättää lounas sikseen 

- 
valo-

vaisuuden vuoksi. Tapaaminen

Kotkelmio §uomelr...

saattaisi kuitenkin olla monessakin
suhteessa mielenkiintoinen. . .

Niin Renvall peruutti luennon ja
päätti mennä lounaalle.

Kiimpin yIäkerran kabinetissa
odotti komea ja hienosti pukeutu-
nut eversti, joka tuli kohteliaasti
vastaan ja puhui kaunista ruotsia.
Aluksi juotiin cocktailit ja puhut-
tiin yleisistä asioista.

Sitten eversti pääsi asiaan:

- 
Tiedän, että tohtori tuntee

hyvin veljeni, joka nykyisin olo-
suhteiden pakosta oleskelee Ruot-
sissa. OIen nyt halunnut ottaa tei-
hin yhteyden siksi, että olen ollut
kaksi vuotta kestävällä tiedustelu-
matkalla Aasiassa ja pitänyt Venä-
jän Yleisesikunnassa tästä matkas-
ta esitelmän. Yleisesikunnan pädl-
likkö on kertonut esitelmästäni
Hänen Majesteetilleen, joka on
siitä kiinnostunut. Olen nyt saanut
käskyn ilmoittautua hänelle henki-
lökohtaisesti hovissa kertoakseni
matkastani.

- 
Kun nyt jouduin viikon ajan

odottamaan puheillepääsyä Pieta-
rissa, päätin tulla käymään Helsin-
gissä. Tiedän nimittäin, että esitel-
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määni tulee kuulemaan myös les-
kikeisarinna Maria Feodorovna,
Aleksanteri III:n puoliso, Tanskan
prinsessa Dagmar. Hän on erittäin
myötämielinen Suomelle. Halusin
nyt tavata suomalaisia itsenäisyys-
miehiä kuullakseni Suomen asiois-
ta siinä mielessä, että voisin ehkä
sopivan tilaisuuden tullen puhua
leskikeisarinnalle jotakin ajankoh-
taista Suomen puolesta.

EVERSTI OLI
KUNNON MIES
Renvall epiiröi - tällä everstillä-
hän oli leveät puheet! Oliko tiimä
nyt juuri se ansa, jota oli varotta-
va... ?

- Miksi ette ole kääntynyt jon-
kun muun puoleen? Miksi valitsit-
te juuri minut? Renvall yritti selvi-
tellä keskustelun taustaa.

Esimerkiksi kenen toisen
puoleen?

- Vaikkapa Jonas Castrdnin,
joka on minua tunnetumpi itsenäi-
syysmies.

Mannerheim oli ollut sukunsa
edustajana säätyvaltiopäivillä ja
oppinut siellä tuntemaan Castr6-
nin.

- En voi luottaa Jonas Castr6-
niin - hänellä on niin vilkas mie-
likuvitus, totesi Mannerheim kui-
vasti.

Tässä vaiheessa Renvall huo-
masi Mannerheimin tuntevan
asiat. Jonas Castr6n oli valtiopäi-
vämies, räiskyvä persoonallisuus
ja kiihkeä itsenäisyystaistelija, jo-
ka oli pariinkin otteeseen karkoi-
tettuna maasta.

Näin virisi herrojen viilille våihi-
tellen luottamuksen ilmapiiri.
Lounasta seurasi yhteinen iltapäi-
vä ja vielä päivällinenkin. Asiat
tulivat puiduksi ja Renvall sai
everstistä erittäin hyvän käsityk-
sen, mikä painoi paljon vaa'assa
ratkottaessa kymmentä vuotta
myöhemmin isänmaan kohtaloita.

Mannerheim Chevalier-kaartin upseerina 1892 seurassaan eskadroonan vahtimestari, aliupseeri
ia ratsupalveliia

KOHTAUS VARSOVAN
OOPPERASSA
Renvall oli naimisissa oopperalau-
lajatar Aino Ackt6n kanssa.

Laulajatar oli muutamaa vuotta
myöhemmin vierailijana Varsovan
oopperassa. Ennen näytännön al-
kua hän tarkkaili katsomoa esiri-
pun raosta.

Eräässä aitiossa istui komea
seurue uljaita upseereja ja kauniita
naisia. Seurueen keskipisteenä oli
komea ja tyylikäs kenraalimajuri.

- 
Kuka ihme tuo herra on? ky-

seli Aino Acktd puolalaisilta ystä-
viltään.

- 
Hän on Henkikaartin Ulaani-

rykmentin komentaja kenraali
Mannerheim, tsaarin seurueesta.

Sehän on se mies. josta
Heikki on Suomessa kertonut,
muisti laulajatar. 

- 
Hauskaa, että

hän on tullut minua kuulemaan.
Kävipä sitten niin, että paikalli-

nen juutalainen impressaario alkoi
tilejä selviteltäessä levitellä kä-
siään 

- 
vierailu ei ollut mennyt-

kään niin hyvin kuin oli suunnitel-
tu. Palkkiot jäisivät sovittua pie-
nemmiksi.

Aino Ackt6, jolla oli silmää
kannattaville liiketoimille, suuttui
tosissaan. Mutta miten saada ovela
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Aino Acktö, 1A76-1944, vuosisadan alun
iuhlittu laulajatar, esiintyi 1904-19O6 mm.
New Yorkin Metropolitanissa ia Lontoon
Govent Gardenissa

S uo me n Kansall ismuse o/ Le hti kuva

juutalainen vieraassa maassa jdr-
jestykseen? Tarvittiin arvovaltais-
ta apua.

Mannerheim!

ARVOVALTA AUTTAA
Laulajatar kirjoitti Mannerheimille
kauniin kirjeen ja pyysi saada ta-
vata tätä "eräiden vaikeuksien sel-
vittämiseksi".

Vastaukseksi Mannerheim lä-
hetti lounaskutsun Varsovan par-
haan ravintolan kabinettiin.

Lounas oli ihastuttava.
Kahviin päästyä Mannerheim

mainitsi ohimennen, että edellä-
mainittu juutalainen impressaario
oli jo pari tuntia odotellut eteisessä

- 
voitaisiinko hänet nyt pyytää

sisään?
Juutalainen saapui syvään ku-

marrellen.

- 
Teillä on kuulemma ollut joi-

takin taloudellisia vaikeuksia tä-
män laulajattaren kanssa, totesi
Mannerheim rauhallisesti, mutta
pieni pirullinen hymy suupielessä.

- 
Haluaisin nyt omasta puolesta-

ni kiinnittää huomiotanne olkai-
miini, joista näkyy, että kuulun
keisarin seurueeseen. Kuten näet-
te, laulajatar on ystäväni.

- 
Kaikki on vädrinkäsitystä!

huudahti impressaario. 
- 

Ei meil-
lä on mitään 

- 
ei niin mitään epä-

selvyys! Minä hoitaa kaikki!

- 
Oletan, että rahat ovat huo-

menna kello 10.00 Varsovan Kes-
kuspankissa, varmisti vielä Man-
nerheim.

- 
Se on itsestään selvä! va-

kuutti juutalainen, kumarsi vielä
muutaman kerran ja poistui taka-
perin huoneesta.

Tähän episodiin liittyy vielä jäl-
kinäytös.

Eversti C.G. E. Mannerheim
1 3.Ulaanirykmentin komentaiana
Varsovassa 1 9O9

Pari vuotta myöhemmin Ren-
vall tuli töistä kotiin ja tunsi jo
eteisessä hienon sikarin tuoksun.
Ainon luona oli miesvieras ja ko-
vin hauskaa tuntui olevan.

Vieras oli kenraalimajuri Man-
nerheim, joka oli tullut uudista-
maan tuttavuuden. Parin tunnin
vierailu muodostui erittäin miel-
lyttäväksi.

JATKUU SEUR. NO:SSA

KASKU KIERTÄÄ

o
TOVERUUTTA
VUONNA 1944

Kaikki itärinta-
man sotilaat ovat hy-
viä ystäviä keske-
nään.

- 
Kuinka niin?

- Kun joku on tu-
lossa kotilomalta, on
koko divisioona tul-
lut parisensataa kilo-
metriä häntä vas-
taan...

HYVÄ A
Neuvostoturisti jututtaa
tilapöistii tuttavaansa
Helsingissö.

- 
Paljonko sokerikilo

maksaa Suomessa?

- 
Noin 7 markkaa.

- 
Ja liha?

- 
Se on kallista 

-3G-4O markkaa.

- 
Entös miehen pu-

ku?
50Mm mark-

kaa.

- 
Ja kengät?

- 
§aSsssn.

- 
Paljonkos on keski-

möörö ine n kuukau s i pa I k-
ka?

- 
Kolmisen tuhatta.

Neuvostoliittolainen
ihastuu:

- 
Kyllö propaganda

on Suomessa hoidettu to-
si hienosti!

o
MA
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Uudenmaan rakuunat ovat asemasodan aikana saaneet vieraakseen
kunniakomentaiansa. Vasemmalla URR:n komentaja, Mannerheim-ristin
ritari eversti Hans Olof von Essen SA-kuva

Kesdkuussa 7944, vihollisen suur-
hyökkäyksen alkaessa, olivat Kan-
naksen VT-aseman rakennustyöt vie-
ld pahasti kesken.

Vihollisen tulijyrän aIIa joutui puo-
Iustaja vaikeaan tilanteeseen eikä
joukkojen virheetön johtaminen ollut
kaikin ajoin mahdollista.

Taistelulähetin inhimillisen ereh-
dyksen vuoksi joutui JP L:n joukkue
tilanteeseen, josta se selvisi vain taita-
vuutensa ja kokemuksensa avulla.

KEIJO KÄÄR!ÄINEN

UNOH.TIVAT
MEIDAT RAIVOL/A/AN
14.6.1944 määrättiin JP l:n
I .Komppania oleskelupaikoil-
taan Uudenkilk66-lnsn tlsn-
varresta aamutöikseen vastais-
kuun pääpuolustuslinjalle
URR:n lohkolle Sahakylän
maastoon.

Sää oli låimmin ja aurinkoi-
nen. Kitkerä palavan metsän
ja räjähdysaineen käry peitti
kuitenkin tavanomaiset kevät-
kesän tuoksut ja yhtämittainen
taistelun kumu oli vaientanut
lintujen laulun. Elettiin sanan-
mukaisesti taas kerran suurso-
dan polttopisteessä.

Hiki valui. Puiden latvoja
hipovat maataistelukonelautat
pitivät huolen siitä, ettei mars-
si muodostunut yksitoikkoi-
seksi. Vähän väliä raastoi
pommikuuro metsää lennät-
täen ilmaan maata, kiviä ja
oksia.

URR:n komentopaikalla
selvisi, ettei läpimurtoa ollut-
kaan. Todennäköisesti URR:n
komentaja eversti Hans Oktf
von Essenmuisti, "ettei vasta-
hyökkäykseen koskaan lähde-
tä liian aikaisin". Joka ta-
pauksessa l.lJP I sai Iuvan
lähteä takaisin. Eivät kuiten-
kaan kaikki, sillä allekirjoitta-
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neen IV Joukkue mädrättiin
jäämään eversti von Essenin
käyttöön. Tästä alkoivat sitten
asiat kehittyä...

JOUKKUE JÄÄ
YKSIN
Kaihoten katselimme, kun
komppaniamme lähti Iuut-
nantti Laihialan johdolla pa-
luumatkalle.

Sain tehtäväkseni tiedustel-
Ia vastaiskusuunnan. Joukkue
odotteli saaden silloin tällöin
tulisen ryöpyn joko maataiste-
Iukoneilta tai tykistöltä. On-
neksi voitiin todeta, että huo-
Iimatta mahtavista konelau-
toista niiden teho perustui pal-
jolti kovaan meteliin. Tykis-
tön kohdalta oli pelko paljon
perustellumpaa.

Kello 19.00 mäeiräsi eversti
von Essen joukkueen siirty-
mään etulinjaan URR:n l.Es-
kadroonan vahvistukseksi.

Mitä lähemmäksi päästiin,
sitä sakeammaksi n-ruuttui il-
ma. Loppumatka tehtiin yksit-
täissyöksyin, mutta perille
päästiin tappioitta. Jos vanha
hokema "hiki säästää verta"

Raivolan Sahakylään'l 4. 6. 1944

olisi pitänyt paikkansa, oli-
simme totisesti säästäneet sitä
kuluneen parituntisen aikana
osaltamme koko loppusodan
varalle !

Jätin joukkueeni puuskutta-
maan lähes kokonaan sortu-
neeseen taisteluhautaan ja läh-
din ilmoittautumaan l.Eska-
droonan päällikölle ratsumes-
tari Antti Haanpäiille. Sain
Iyhyen selvityksen tilanteesta
ja määräyksen siirtyä jouk-
kueeni kanssa kornetti Musto-
sen tukikohtaan hänelle alis-

tettuna.
Vihollinen oli hyökännyt

ankarasti koko päivän. Tiimä
pääpuolustuslinjan osa tarjosi
masentavan näyn. Meikäläisiä
kaatuneita oli puolittain luhis-
tuneissa yhdyshaudoissa run-
saasti. Vainajia ei ollut voitu
evakuoida taemmaksi ja niin-
pä ensimmäinen tehtävämme
oli nostella taistelunsa päättä-
neet pois kaivannoista. Näin
saatiin edes hiukan liikkuma-
tilaa.

Tappiot olivat olleet suuret.

Jääkäripatalioona 1 :n l.Komppania marssii vastahyökkäykseen
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estäjä 
- 

kuka sitten lieneekin

- 
koskaan tajuta, mikä oli

säästettyjen puiden todellinen
hinta. Konekivääriasemat tun-
tuivat erinomaisilta teräsku-
puineen tosin niistäkin
puuttuivat ainakin osittain
aseet.

TORJUNTA
ONNISTUU
Onneksi sattui juuri asemiin
tulomme aikaan viholliselle
pieni tauko, joten ehdimme
hätäisesti tutustua paikkoihin

ia tilanteeseen. Suurin osa
joukkueestani oli juuri tullut
korsuun, jossa suunniteltiin
vartiovuorojen jakoa.

Äkkiä maa tuntui repeävän.
Sellaista tykistökeskitystä en
ollut pitänyt edes mahdollise-
na. Pieni korsua valaiseva öl-
jytuikku putosi lattialle ja pi-
meässä tuntui koko korsu huo-
juvan kuin vene myrskyssä.

Oli turha edes yrittää huu-
taa mitään ohjeita 

- 
odotet-

tiin vain säkkipimeässä.
Infernoa lienee kestänyt

puolituntisen, kun se tuntui
siirtyvän hiukan taemmaksi.

Tiesimme tarkalleen mitä on
tulossa ja syöksyimme ase-
miin, jotka olivat saaneet mo-
nin paikoin aivan uuden muo-
don.

Samassa olivat jo vendläi-
setkin uraata huutaen tulossa.
Ei ollut aikaa laatia tulisuun-
nitelmia, jokainen tulitti
aseestaan sen minkä siitä irti
sai.

Siihen kilpistyi hyökkäyk-
sen kiirki. Vihollinen jäi kui-
tenkin rikkiammutun puuston
suojaan käsikranaattien heit-
toetäisyydelle. Lopunkin nä-
kyväisyyden vei savu ja yön

S$.§'.. .§

." §.. .

repeavan

:.. . .
s§s§ \ lV Joukkueen miehiä vihollisen selustassa '15.6.44 Vammeljoen ja Meri-

suon välimaastossa, paareilla lääkäri Turunen
v

d.:,

#3
jTt

Pahinta asiassa oli, että arna-
kin osasyyllisenä olivat puut-
teelliset asemat. Itse korsut
olivat kyllä todellisia beroni-
bunkkereita, mutta yhdyshau-
dat olivat ainoastaan viime
tingassa kaivettu ja matalia
uria. Ampuma-ulu oli jätetty
ilmeisesti metsänhoidollisista
syistä kokonaan raivaamatta

- 
oltiinhan nyt kuuluilla Rai-

volan lehtikuusimetsiköillä.
Mahtoikohan tuon raivauksen

Taisteluhautaa Vammelsuussa r
ennen kesän 1 944 suurhyökkäystä 2
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UNOHTIVAT
MEIDAT
RAIVOLAAN
mukanaan tuoma usva. Vähi-
tellen loppuivat ilmeisesti mo-
lemmilta käsikranaatit ja hil-
jaisuus laskeutui tienoon ylle.
Jostain kauempaa kuului sil-
loin tällöin jokunen lyhyt sar-
ja, mutta nekin perin vaisuina.

Arvelimme venäläisten ve-
täytyneen kohdaltamme hiu-
kan kauemmaksi.'Mitään pai-
nostusta ei siltä taholta enää
yön aikana esiintynyt.

KATOAMIS.
TEMPPU
Noin kellö 23 saapui vasem-
malta pari miestä kertoen vi-
hollisen päässeen siellä jos-
sain läpi. Koska oli rauhallis-
ta, lähti kornetti Mustonen ot-
tamaan selvää tilanteesta va-
semmalla. Tiiltä matkalta ei
tuo upseerikoulun aikainen
kämppäkaverini koskaan pa-
lannu1 

- 
hänen kohtalonsa on

tuntematon. Itse lähdin sa-
maan aikaan oikealle ja mää-
räsin kersantti Mattilan jou-
kon vanhimmaksi.

Ihmeekseni tapasin komen-
tokorsun tyhjänä. Siellä paloi
kuitenkin valo ja koska varus-
teila ja aseita oli runsaasti la-
verilla, oletin miesten lähte-
neen vastaiskuun tai asemia
tarkastamaan. Eniten kum-
mastelin laverilla ollutta lam-
masnahkaturkkia olihan
kesä. Päätin tulla komentopai-
kalle kohta uudelleen.

Sitten tapahtui kummia: pa-
luumatkalla joukkueeni luo en
löytänyt taisteluhaudasta ai-
nuttakaan miestä! Vasta tuki-
kohtamme lähellä tapasin kak-
si konekiväåiriryhmää ja yh-
den 37 millin tykkiryhmän
asemissa. Annoin heille anka-
rat orderit pysyä paikoillaan.

Vilkaisin kelloa: se oli hiu-
kan yli 01.00.

Mitä oli tapahtunut? Minne
oli väki kadonnut?

Koska kornetti Mustonen ei
ollut palannut, lähetin partion
ottamaan yhteyttä vasemmal-
le. Se palasi kuitenkin nopeas-
ti ja ilmoitti saaneensa kp-tul-
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ta yhdyshaudan suunnasta.
Lähetin uuden partion sarnaan
suuntaan ja se vahvisti edelli-
sen tiedon. Käänsin nyt
3.Ryhmän rintamasuunnan
vasemmalle ja lähdin uudel-
leen eskadroonan komento-
korsulle ilmoittamaan huolis-
tani. Otin mukaan 3 miestä.

Lähestyessämme korsua
havaitsimme 8-l 0 piippalak-
kista korsua ja sen ympäristöä
tutkimassa. Avasimme tulen
erinomaisella menestyksellä
sekä palasimme tukikohtaam-
me.

Matkalla totesimme aikai-
semmin mainittujen kk- ja pst-
tykkipesäkkeiden miehistö-
jenkin haihtuneen.

VÄNRIKIN
TOTUUDEN
HETKI
Nyt oli nuorella vänrikillä to-
della tukala olo. Kaukaa takaa VIHOLLISEN
iill":,?Jff :l'l;ffiäfil. s E LUsrAssA
hollinen. Edestä ei ollut min- Tulimme varovaisesti taempa-
käänlaista painostusta viholli- na olevan tien varteen. Tiellä
sen taholta. entisen koulun luona seisoske-

Mitä tehdä? li vihollisia hajallaan. Meistä
Pääpuolustuslinjastaluopu- oikealla l0O-150 metrin

minen ilman pakkoa ja luvatta päässä oli joukkueen verran
tuntui suorastaan majesteetti- meihin vihamielisesti suhtau-

rikokselta. Tilanne oli sellai-
nen, ettei sitä ollut missään
etukäteen opetettu. Sotilas-
kunniasta oli kyllä puhuttu
useinkin, mutta nyt sekään ei
tuntunut oikein sopivan ku-
vaan.

Koska joukkueeni oli jo
melko pieni, vain kolme
aliupseeria ja 15 miestä sekä
lisäksi kolme paikalle jäänyttä
rakuunaa. päätin pitkän epä-
röinnin jälkeen irrottautua.
Enhän voinut yksin pitää Iin-
jaa. Vastuu oli minun ja se

tuntui raskaalta.
Kaikessa rauhassa täyden-

nettiin patruunavarasto joka
miehelle. Joku vaihtoi vielä
kiväärinsä konepistooliin, nii-
täkin kun lojui maastossa. Lo-
puksi tuhottiin kuvuissa olevat
konekivädrit ja pst-tykki sekä
irtauduttiin asemista kello
02.30 tienoissa.

tuvia neuvostokansalaisra.
Yllättävdllä ryntäyksellä

pääsimme tien yli ja edelleen
tiheikön suojaan. Nikkeliä tuli
peräämme hetken aikaa rajus-
ti, mutta onni oli meidän puo-
lellamme.

Nyt alkoi monivaiheinen
marssi. Edellisenä päivänä
saamani kartta osoittautui kor-
vaarnattomaksi. Emme tieten-
kään olleet selvillä tilanteesta
enempää kuin omien joukko-
jen sijainnistakaan. Vaikeute-
na oli lisäksi illalla melko pa-
hoin käsikranaatista haavoit-
tunut jääkiiri, jota kannettiin
perin omatekoisilla paareilla.
Lisäksi oli mukana pari lie-
vemmin haavoittunutta.

Yllätykseksemme pujahti
joukkoomme eräästä pusikos-
ta kuusi jääkiiriä JP 6:sta. He
kertoivat pataljoonansa tul-
leen lyödyksi edellisenä päi-
vänä ja harhailivat nyt viholli-
sen selustassa. Hekin liittyivät
joukkooni.

PUNA.ARMEIJAN
OHIMARSSI
Olin suunnitellut, että meni-
simme Merisuon yli Musta-
mäen asemalle. Ryhmityim-
me ketjuun suon laidassa ole-

Taival on rankka! Kersantti Mattilalla on iano 15.6.44



van maantien varteen ja odot-
telimme liikennekatkosta tiel-
lä, jolloin olisimme rynnän-
neet sen yli.

Toive oli kuitenkin turha:
katkeamattomana virtana
marssi puna-armeija ohitsem-
me. Oli mielenkiintoista seu-
rata tuota liikennettä: meni
marssivaa jalkaväkeä. meni
kuormastoja, joissa haavoittu-

tullut vaikeuksia, mikäli ei
olisi voitu päästä sinne salaa.

Eivät tiedä tänäkään päivä-
nä ne tuhannet vihollissoturit.
jotka marssivat pulisten ohit-
semme. kuinka heiveröinen
elämänlanka joillakin heistä
tuolloin oli. Jonkun vihollis-
porukan komentaja oli kai lu-
kenut ohjesääntönsä tarkem-
min kuin muut ja asetti pari

pusikon suojaan. Täällä odot-
tivat haavoittuneemmekin,
heidät siepattiin mukaan ja sit-
ten vain ripeästi syvemmälle
metsään. Takanamme alkoi
luonnollisesti voimallinen
huuto ja mekastus, joka huk-
kui yhtiimittaiseen konetuli-
aseiden rätinään. Me olimme
kuitenkin jo muualla.

Myöhemmin saimme tie-

holla muisteltiin myöhemmin
siistejä ja täsmällisiä pst-tykin
ammuspinoja, jotka odotteli-
vat tien varsilla käyttäjiään.
Sinne jäivät!

Lähestyttiin jo Vammeljo-
kea, kun todettiin vihollisen
kdrjen kulkevan samalla pel-
lolla ja sarnaan suuntaan muu-
taman saran päässä. Ojissa
kasvoi yli miehen mittainen
vesakko, joten olimme kyllä
näkösuojassa. Olisimme tul-
leet joelle yhtäaikaa, mutta
sitten tuli jostakin yksinäinen
kranaatti ja iski täsmiilleen vi-
hollisrivistöön. Siellä alkoi
taas valtava pulina ja meteli.

Liike pysähtyi. Näin saim-
me etumatkaa.

LINJASTA LÄPI
Jännitimme ankarasti Vam-
meljoen varteen tuloa.

Keitä olisi vastassa?
Aikamme tähystettyiimme

varmistuimme siitä, että jou-
kot olivat todella omia. Kesti
kuitenkin melkoisen tovin en-
nen kuin saimme joen takana
asemissa olevat JR 58:n mie-
het uskomaan meidät asevei-
koikseen. Itse joesta selvittiin
kahlaamalla ja haavoittuneet
toimitettiin hoitoon.

Omaan pataljoonaan ei ol-
lut enää monta kilometriä,
mutta veto oli poissa. Jalat
olivat oppositiossa ja jänni-
tyksen lauettua tuntui kunto
kokonaan romahtaneen. Lo-
pulta tultiin sentään töpinään,
pojat saivat jotain syödäkseen
ja suorastaan romahtivat unten
maille.

Ilmoittauduin patal joonam-
me komentaj alle majuri f orma
Tapani Vetreelle ja kerroin
kuinka meitä oli "lainassa"
kohdeltu. Hän oli luonnolli-
sesti puolestamme hurjana,
mutta koska huolia oli sillä
kertaa jokaisella enemmän
kuin tarpeeksi, sain vain käs-
kyn laatia taistelukertomuksen
tapahtuneesta. Pyyntööni
muutarnan tunnin levosta suh-
tautui komentajamme aluksi
kielteisesti 

- 
"kovilla tässä

on oltu toisetkin". Niin kuin
olivat olleetkin. Lopulta -vedottuani siihen, ettei poru-
kasta juuri nyt ollut mihinkään

- 
sain luvan antaa poikien

nukkua reservinä.

r.P'f

lV/1./JP 1 kahlaa omien luo yli Vammeljoen 15.6.44 kello 11.00

-.-* :'.. ' -:-

tää, että Merisuon takaa kuu-
Iuva yhtämittainen taistelun
jyly kuului Kuuterselästä.
Taisi olla onnemme, ettemme
päässeet sinne suolle.

OLI TULLUT
AKKILÄHTO
Otettiin uusi suunta. Marssi ei
päässyt hetkeksikään muodos-
tumaan yksitoikkoiseksi: vi-
holliseen törmättiin silloin täl-
Iöin. mutta enimmäkseen niin
etteivät naapurit edes huo-
manneet. Pari kertaa tavattiin
viestiryhmä vetämässä tapsia
kovalla kiireellä. Saivat tulla
kyllä uudelleen, sillä me kat-
koimme pätkiä sieltä täältä ja
vetelimme niitä sitten kappa-
leen matkaa mukanamme.

Murhemielin totesimme
meikäläisten kuormastojen ja
huollon jääneen autoineen
päivineen tänne linjojen vää-
rälle puolelle. Erikoisella kai-

\ -..,:".b*;

neet näkyivät olevan mukana,
meni naissotureita. upseerei-
ta, kenttäkeittiöitä, tykkejä,
autoja ja kaikkea muuta so-
dankäynnissä tarpeellista.

Meillä oli melkein jokaisel-
la konepistooli, joten hetkeksi
olisimme saaneet tien raivat-
tua, mutta taatusti olisi suolla

miestä sivustavarmistukseksi
tallustamaan tien vartta.

Heistä oli tulla meille tuho:
he yllättivät meidät makuulta
kanervikosta. Pojilla oli ki-
väärit kainalossa, mutta säi-
kähtivät itsekin meitä onneksi
niin paljon. että pääsimme
syöksymään takana olevan

Majuri Vetre yrittää selvitellä tilannetta Vammeljärvellä 1 4. 6. 1944

197



Pätkä kirioittaian paikan päällä laatimasta taistelukertomuksesta

Rakenteilla olevaa \
piikkilankaestettä Raivolassa 7

koväällä '1944 ennen
suurhyökkäyksen alkua

SE VERELLÄ
MAKSETTIIN
l.lJP l:n IV Joukkue oli viet-
tänyt kovan puolitoista vuoro-
kautta. Tappioina oli kolmen
haavoittuneen lisäksi kolme
kadonnutta. Heistä palasi lä-
hettini jäåikiiri Jantunen sod.an
jälkeen vankeudesta. Sensi-
jaan jääkiirien Huttusen 1a
Terkkiliin kohtalosta ei saatu
mitään tietoa. Laihana lohdu-
tuksena oli, että toin kuitenkin
mukanani enemmän toisten
porukoiden miehiä omalle
puolellemme.

Aikoinaan myrsky Kannak-
sella laantui ja alkoi tapahtu-
mien puinti. Etsittiin syitä ja
syyllisiä sekä tekemisiin että
tekemättä jättåimisiin.

Yhtenä mielenkiinnon koh-
teena oli tietysti tilanne
URR:n asemissa 14.6. illalla
ja yöllä. Miksi URR:n ko-
mentaja antoi vetäytymiskäs-
kyn rykmentilleen? Oliko se
pakon sanelema vai johtuiko
se ehkä yhteyksien puutteesta
tai väåiristä tilannetiedoista?
Joka tapauksessa tiedettiin, et-
tä URR sai mäiiräyksen ottaa
15.6. asemat takaisin. Se ei
kuitenkaan enää onnistunut.
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MIHIN KATOSI
VETÄYTYMIS-
KÄSKY?
Syksyllä 1944 asioita pengot-
taessa tuli esiin myös kesä-
kuussa majuri Vetreen käs-
kystä laatimani taistelukerto-
mus. Siinä luki yksiselitteisen
selvästi, ettei ainakaan mei-
dän tukikohtamme alueella
esiintynyt minkäänlaista vi-
hollisen painostusta sen jiil-
keen kun sen hyökkäys oli il-
lalla torjuttu. Edelleen kävi il-
mi, että emme missään vai-

heessa olleet saaneet vetäyty-
miskäskyä.

Ilmeisesti tarinani ei sopi-
nut jonkun herran selityksiin.
Ollessamme syksyllä Raahen
seuduilla valmistautumassa
Lapin sotaan sain nimittäin
3.ll.M käskyn tulla kuuluste-
luun, jonka aiheenaoli "anne-
tun vetäytymiskäskyn täyttä-
mättä jättiiminen"!

Kuulustelu pidettiin, mutta
sotaoikeus jäi vain uhkauk-
seksi. Ilmeistä on, että joku
suurempi sotaherra halusi
kuulustelulla vain antaa mi-
nulle pienen näpäyksen.

Itse asiakin selvisi myö-
hemmin.

Lähetti, jonka piti tuoda ve-
täytymiskäsky kornetti Mus-
toselle, oli onneksi selvinnyt
kesästä hengissä. Kuuluste-
luissa hän kertoi kulkeneensa
myöskin joukkueeni taistelu-
haudassa käskyä kuljettaes-
saan. Koska käsky oli osoitet-
tu kornetti Mustoselle, ei hän
kuitenkaan kertonut siitä mi-
tään oudolle vieraan joukko-
osaston upseerille.

Niin yksinkertaista se oli!
tr



Uudenkirkon maisemaa Kirkkojärveltä
koilliseen

Jukka Tyrkkö, edesmen-
nyt kirjailija, soturi ja
isänmaanystävä, koki ke-
sän 1944 menetykset ras-
kaammin kuin moni muu.

Jokin pakotti miehen
istumaan ojan reunalle ja
kirjoittamaan kynänpät-
källä likaiseen kirjeleh-
tiöön riipaisevan kuvauk-
sen kauniin Uudenkirkon
kannakselaispitäjän kuo-
lemasta.

Julkaiserlme tekstin al-
kuperäisessä asussaan.
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JUKKA TYRKKO

kaa annettuun tavoitteeseen. Itse
jään erään tehtävän vuoksi hetkek-
si tänne jälkeen.

Taistelun kumu lähestyy.
Edellisenä päivänä ovat viholli-

set vahvoin voimin saavuttaneet
Vammel j zirven-Rieskaj ärven
kannaksen. Heidän toinen hyök-
käyskiilansa painostaa samanai-
kaisesti ankarasti Kanneljärved. ra-
dan suunnassa. Vihollisen taistelu-
partiot ovat jo pariin otteeseen kat-
kaisseet keskikohdalta myös Uu-
denkirkon-Kanneljiirven maan-
tien, joskin ne on lyöty pian takai-
sin. Uudenkirkon asema on joka
tapauksessa jo perin uhattu.

Kuuntelen lähestyvää taistelun
rymyä järvikannakselta. Jalkavä-
kiaseet, tykistö ja heittimet tuntu-

Kirkorubrld
kuolee

KESÄKUU I944.
Purkaudumme 

- 
entisen ryk-

menttimme JR 27:n jäljellä ollut
esikunta 

- 
ul6s metsänrajassa ol-

Ieesta uudistalosta pilviseen ko-
leaan aamuun. Aamu sellaisenaan
ei meille sanottavaa merkitse 

-öiden ja päivien, pyhien ja arkien
saumaton samanlaisuus on jo tur-
ruttamassa koko entisen ajanlas-
kumme.

Horjumme väsymyksestä joka
mies. Joukossarrune on myös van-
ki, kiukkusilmäinen siperialainen
poika, jota äsken kuulustelimme
uudistalon pikku tuvassa uuden
taistelupäivän seulouiuessa valoi-
saksi kesäyön vihreäusvaisesta hä-
märästä.

Pojat jatkavat vähin äänin mat-
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Palkä kiriailiian alkuperäisestä käsikirjoituksesta

Harmaa, mykkä azrmu kattaa
kuollutta kirkonkylää.

Oma tykistömme ampuu her-
keiimättä Pitkäjiirven takaa. Sa-
manaikaisesti kun yläpuolellani
mäessä uuden tien risteyksessä rä-
sähtävät konepistoolit yllättäen
soimaan siirtää myös tykistö tulen-
sa jo aivan lähelle näköpiiriin. Pel-
toaukean takana kohoavat räjåih-
dyspilvet taukoamatta. Pitkin met-
sänrajaa käy vimmattu ammunta:
vihollinen hyökkää levedllä rinta-
malla!

-..J
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vat kaikki olevan äänessä. Pian jy-
lisee paikalle myös ensimmäinen
muodostelma maataistelukoneita
nopealiikkeisen hävittäjåiryhmän
keskellä.

Ryske ja pauke kiihtyy hetkessä
moninkertaiseksi. Koneet syöksy-
vät miltei puiden latvojen tasalle.

Talon kissa hyppää jaloistani
portailta takaisin muurinloukkoon-

sa. Valtoimeksi jäänyt hevonen ra-
vaa väsyneesti tietä taaksepäin.

Muuten kylän eteläpää kohdal-
lani on täysin autio ja kuollut.
Muutamien elottomien talojen ul-
ko-ovet ovat jääneet auki. Jonkun
haavoittuneen teräskyprirä, unoh-
tuneita haravia, korjaamatta jää-
nyttä evakkotavaraa naapurin pi-
hassa...

Ei epäilystäkään! Sillä on tar-
koituksena niitata niimä hyökkäys-
kiilansa yhteen juuri Uudellakir-
kolla päästäkseen kiusallisesta si-
vustauhasta.

Yhä uutta panssaria, tykistöä ja
jalkaväkeä työntyy joka raosta ja
valtava lentokoneiden paljous hal-
litsee ratkaisevasti ilmatilaa.

Kesäkuinen maantie suvenrehe-

w ,.';:;,-
Aseveliet rakensivat Rasimuksen sotaorpolapsille kodin Uudenkirkon Kirkonkylään vuonna 1943
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vän luonnon keskellä rasahtelee
askelten alla. Seisahdun pitkään
rantaa noudattelevan tien kummul-
la 

- 
siinä missä huolella hoidettu

pikku puutarha ja varrelle kohoava
perunamaa ympäröivät erästä kir-
kasikkunaista uutta kotia. Tuo-
menkukat ja kukkivat sireenit
tuoksuvat, jdrven ikuinen laine
liplattaa rantaruohikkoon, maise-
ma uhkuu juhannusta, täyttymyk-
sen syvää ja puhdasta vehreyttä...

Mutta raivoava taistelukenttä on
kuin amfiteatterin puoliympyrä
edessäni! Metsä kylän tällä laidal-
la on jo täynnä kuolemaa. Sairas-
autot punaisin ristein syöksyvät
vähän väliä ohitseni tuohon infer-
noon palaten pian kalvakoin kuor-
minensa...

Askel yksinäisellä tiellä käy ly-
hyeksi ja samean tahdottomaksi.
Jokainen jalannousu, jokainen lii-
kahdus jättää taakseen palan erästä
kaunista kannakselaispitäjää, isän-
maan sitä kurjaa, kallista kolkkaa,
jota aina on veren hintaan puolus-
tettu. Uudenkirkonkin on pian pa-
kosta jäätävä...

Lähestyn raunioituneen kirkon
kukkulaa. Katkennut kellotapuli
kohoaa seestyvälle suvitaivaalle,
hautausmaan valkoiset ristit hohta-
vat terävästi vihreätä kalmistorin-
nettä vasten.

Jalkansa loukannut hevonen,
lauma lampaita. useita kauniita
ayshirelehmiä ja joukko lihavia
hiehoja on jäänyt laitumelle tien
varteen. Niitä ei enää kukaan voi
korjata. Ne kulkevat vapaasti oras-
pellosta heinäsaroille täyttäen vat-
sansa loputtomalla makeudella.
Ne ovat kuolleen kirkonkylän vii-
meiset omat elolliset olennot.

Pihassa, johon tuvan ikkunasta
helottaa kukkiva verenpisara ja
vihreävartinen amaryllis, on ve-
detty taivasalle muutamia maata-
louskoneita ja pakattu muutto-
kuormaa.
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Sydäntä vihloo tuo näky 
- 

joka
kerta. Lasten leluja on pitkin ojien
pyörtänöitä.

Yksinäinen. suvinen maantie
rasahtelee askelten alla...

Joukkueen verran kypriräpäisiä,
loppuun väsyneitä sotilaita likaisi-
na ja repaleisin vaattein kulkee
hautausmaalle varmistusasemiin.

Kranaatteja tippuu jo kirkonky-
län keskustaankin. Kauempana
palaa talo. Lentokoneet lähestyvät
jälleen.

Kanneljärven tien varmistus-
joukkueen johtaja, nuori upseeri-
kokelas ja etelärintaman asevelje-
ni, kiikaroi komentopaikallaan.

Valtatien sivussa tienristeyksen
lähellä on huvilamainen pikku talo
vihertävin seinin ja avarin ikku-
noin. Sieltä kuuluu soittoa tielle!
Rakennus voisi mielestäni olla hy-
vin vaikkapa kahvilakin 

- 
olisiko

siinä ehkä vielä lottakanttiini?!
Painun sisään tavarasekamels-

kan ohi.
Erehdys. Siellä on vain muuta-

mia sotamiehiä, jotka jostakin löy-
tämällään gramofonilla soittavat
vanhaa kähisevää kuplettia, sor-
min auttaen levyn pyörimistä.

Tämäkin koti kertoo jo ensi nä-
kemältä liian nopeasta muutosta
pois sodan jaloista.

Valoisan kulmahuoneen seinäl-
lä on kaunis kirjahylly täynnään
hyvää kirjallisuutta. Vaistomaises-
ti, jotakin tehdäkseni otan kirjan
käteeni. Se on Harry Sdibergin,
tanskalaisen kertojan, romaani
"Elävien ihmisten maa".

Kirja avautuu käsissäni sivulta
85, josta oudon ihmetyksen vallas-
sa luen:

"Rukoilen niiden puolesta, jot-
ka töUö hetkellö ovat suuressa
vaarassa. Sinun tahtosi on tutki-
maton...

Minut on vallannut hirmuinen
hötä noiden ihmisten takia. Jos tii-
mö yö on oleva heidön viimeisen-
sö, liihetö heille lohdutuksesi ja
ole heidiin luonaan.

Armahda heitä, Herra! Älii an-
na heidön sortua!"

Unohduin pitkäksi ajaksi kirja
kädessäni kauniin pikku talon ik-
kunaan. Sitten astelin itsekin huo-
maamattani portaita alas.

Kohoavaan tienmutkaan, siihen
missä keltakukkainen siperialai-
nen hernepuu oli valloittanut tien-
varren pensasmaisella varsiröyhe-
löllään, näkyi notkelmassa kylä-
tien varrella vielä pitkä rivi kylästä
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Karja vaeltaa kirkonkylän tiellä



kerättyä tavaraa: huonekaluja, ta-
loustavaraa, koneita, vaatelaatik-
koja, työviilineitä 

- kaikkea.
Ajan niukkuus ja kuljetusviilinei-
den puute ovat surkeuden syynä.

Kirkonkylän pohjoispäässä,
valkeakylkisten uudistalojen v?ilit-
se kulkevan valtatien vaiheilla täy-
densivät taas lentopommit kra-
naattien työtä. Sotilasryhmät kul-
kivat vakavina ja jännityksen terä-
vä uurre suupielissä. Hyökkäys lä-
hestyi, taistelu Uudestakirkosta
voi alkaa millä hetkellä tahansa,
epätasainen katkera taistelu.

Siihen jäi tien varrelle toisten
joukkoon sekin uusi pikku koti,
jonka rykmenttimme oli siihen
aseveljen perheelle rakentanut.

',Kaarlo Rasimus _ kaatui Sy_
viirillä 1942..."

Olimme rakentaneet kodin hä-
nen kolmelle orvolle pikku tyttä-
relleen. Joulun alla oli tuon kurki-
hirren alla vietetty erään karjalais-
perheen kotiinpaluun herkkää juh-
laa.

Sanoivat sitä Kannaksen kau-
neimmaksi asevelitaloksi. Nyt se
jäi siihen elottomana ja mykkänä
niinkuin muutkin uudet talot. Pu-
nakukkainen pelargonia vain vil-
kufti tuvan ikkunasta 

- 
niinkuin

kyyneleinen hymy 
-Lie sen vanhin suojattisisaruk-

sistamme, l5-vuotias Meeri, sii-
hen nostanut ja kukkimaan kasvat-
tanut.

Muutaman tunnin kuluttua löi
sodan tulilaine yli Uudenkirkon
eläviiltä kuolleen kirkonkylän.
Epätasainen, katkera taistelu
eräästä kauniista kannakselaispitä-
jästä oli pian ohi.

Suvinen maantie rasahteli askel-
ten alla. Jokainen jalannousu, jo-
kainen liikahdus jätti taakseen sitä
eliimän ja kuoleman Kannasta, jo-
ta oli veren hintaan puolustettu...

tr

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
uu0sikerrat
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 vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kpl, 7,50/2 kpl).

Leikkaa tästä. Postata heti. Leikkaa tästä. Postita heti.
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Tilauskortti

Uuosikerta- 'lkansiot 'ffi§s ii
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen I

lukupaketin. I

ITilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita

- 
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut

6,00/1 kpl,7,5O/2 kpl, 12,00/3 kpl).
! Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postrtoimrparkka

Tarious koskee vaan Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa I

31.8.81 saakka.
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LAUR! KULTTI

OIiKo HITLER
hengen-
uaarassa?

"Herrakansan" uljaita germaaneia Hitlerin seurueesta lmmolan
asemalla 4.6.1942

Hitlerin Suomen vierai-
Iusta 4.6.1942 on synty-
nyt erädnlainen myytti.
Asiasta kohistiin aika-
naan ja jäIkeenpäin siitä

väitetty Hitlerin
Suomen vierailul-
väIittömässä hen-

"Historiallinen kuva, ionka ehdin napata: Suomen ja Saksan johtomiehel
ovat kohdanneet toisensa lmmolan kentällä"

Hitlerin Focke Wulf Condor -kone lmmolan kentällä

on kirjoitettu totta ja ta-
rua.

On
oIIeen
Iaan
genvaarassa hdnen yksi-
tyiskoneensa jarruvalo-
len vikojen vuoksi.
Luutnantti Lauri Hä-
mäIäinen oli lentueineen
komennettuna Immolan
kentdlle vierailun ajak-
si. Miten hän koki tuon
m a ail m a n h isto r i aI I ise n

NÄtN Hämäläinen muistelee.
"En tiennyt tarkkaan, miksi olin

Fiat-koneineni komennettu Immo-
laan. Hitlerin vierailu pidettiin tar-
koin salassa. Hänen yksityisauton-
kuljettajansa tuli lentäen jo aikai-
semmin ja minä pidin hänelle seu-
raa. Everstiluutnantti Erich Kemp-
ka ei kertonut, kuka oli tulossa 

-sen sai vain arvata, että joku kor-
kea-arvoinen saksalainen herra oli
kyseessä.

Tiesin, että Kempka vastasi Hit-
lerin turvallisuudesta, mutta en
vielä tämänkään johdosta voinut
kuvitella, että itse Hitler saapuisi.

Pidin Kempkalle seuraa ja lii-
kuimme lähimaastossa. Hän tar-
kisti run. Kaukopään tehdas-
alueen 

- 
sitä ympriröivät metsät-

hän kuuluivat liikkuma-aluee-
seerrune. Saunoimme, rupattelim-
me, olimme kuin vanhoja kaverei-
ta. Kun kysyin häneltä hänen vie-
railunsa tarkoitusta, totesi hän
vain, että korkea-arvoinen saksa-

lainen upseeri on tulossa Suo-
meen.

Enempää häneltä ei tietoja tih-
kunut.

Mitäpäs sitä kyselemäänkään!
Olen saanut tähän tehtävään ko-
mennuksen ja suoritan tehtäväni
niinkuin se minulle on annettu,
ajattelin. Itse odotin käytyjen kes-
kustelujen perusteella lähinnä val-
takunnanmarsalkka Hermann Gö-
ringin vierailua.

TYRMÄÄVÄ TIETO
Koittipa sitten tärkeä päivä. kesä-
kuun neljäs.

Kun saksalaisten vieraiden ko-
neet olivat ylittäneet Suomen ra-
jan, ilmoitti Kempka minulle ly-
hyesti ja ytimekkäästi:

- 
Johtaja tulee Suomeen aivan

lyhyelle vierailulle.
Se oli todellinen paukku! Vasta

nyt tajusin tehtäväni tärkeyden.
Sitten vieraiden koneet laskeu-tapahtumasarian?



"Tässä luovutetaan Hitlerin koneen oh.iaaialle eversti Bauerille vapaudenristi. Samassa yhteydessä
sain tuon historiallisen pistoolin. Takana Hitlerin kone"

tuivat kentälle. Totesin itse, että
Hitlerin Focke Wulf Condor -yksi-
tyiskoneen jarruvalot eivät pala-
neet. Vaurio on luonteeltaan mitä-
tön eikä Hitler varmaankaan kiin-
nittänyt siihen enempää huomiota
huolimatta siitä, että hän koneesta
laskeutuessaan sen totesi. Koneen
ohjaajana toiminut eversti Bauer
enempää kuin henkivartija eversti-
luutnantti Kempkakaan eivät siitä
puhuneet.

Kone korjattiin sitten salama-
vauhdilla. Näytti siltä, että kiire
paluulennolle oli ilmeinen.

Tuohon aikaan olivat jarrujen
hirttäytymiset melko yleisiä eikä
niitä pidetty kovin vakavina vikoi-
na. En tiedä ainoankaan koneen
tuhoufuneen jarrujen ylikuumene-
misen tai jarruvalojen vikojen
vuoksi. Oikeastaan päinvastoin 

-esimerkiksi koelennoilla suoritet-
tiin hihnakokeiluja aivan tahalli-
sesti, niitä ylikuormitettiin ja pol-
tettiin. Laskut kuitenkin onnistui-
vat aina.

LAHJOJA JA
PRENIKOITA
Vierailu oli lyhyt. Kuitenkin jäi
kaiken tohinan keskellä aikaa val-

tiovierailuihin aina liittyvään kan-
sainväliseen kohteliaisuuteenkin:
molemmin puolin ennätettiin luo-
vuttaa kunniamerkkejä ja vaihtaa
joitakin lahjojakin.

Suomalaisten puolelta ojennet-
tiin eversti Bauerille jokin korkea
vapaudenristi. Itselläni oli kunnia
suojauslentueen päällikkönä vas-
taanottaa Hitlerin henkivartijoiden
käyttämä harvinaismallinen pis-
tooli.

Tuli sitten lähdön aika.
Hitler nousi rivakasti koneeseen

ja se ulvahti nopeasti taivaalle.
Meidän osuutemme oli suojaus.
Palattuamme sen päätyttyä kentäl-
le jatkui sota normaalisti Fiat-ko-
neiden ohjaimissa. Historiallinen
tapahtuma oli ohi."

Näin siis diplomi-insinööri Lau-
ri Hiimäläinen, nykyinen lentoko-
neinsinööri, jonka suunnitelmiin
perustuen muun muassa ensim-
mäinen Vihurin prototyyppi on
nähnyt päivänvalon.

"Onneksi emme suojaustehtä-
vässämme joutuneet tilanteisiin,
joissa. olisi ollut pakko paljastaa
Fiat-koneittemme kömpelyys ver-
rattuna saksalaisten Messerschmit-
teihin", muistelee Hämäläinen ta-

tlrinan päätteeksi.

o
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KEBIESTI
Suoiärveläinen vanha-
poika, joka on aikoi-
naan saanut palkintoja
juoksukilpailuissa,
harppoo hikisenä ase-
malle. Viimeisen evak-
kojunan pitäisi juuri
lähteä. Hän retuuttaa
suurta säkkiä seläs-
sään. Asemalla ioku
kysyy, eikö kuorma-au-
to ehtinyt hakea hänen
tavaroitaan. Mies vas-
taa:

- Ka eihä tuo kerin-
nyh. Keräelin täh säk-
kih pakates palkintalu-
zikkaset da muut ho-
biet, parahan puvun da
kuda midäi paremba-
sie. Hyvä kun hot' tä-
män kergiin kopata
matkah, niin tuli kii-
reh.

Tätä kertoessaan hän
aukaisee säkin suun ot-
taakseen sieltä eväspa-
ketin, mutta säkistä ir-
vistääkin rikkinäinen
kenkä. Mies oli ottanut
vahingossa mukaansa
säkin, johon oli kerätty
romutavaraa.

Juna viheltää samas-
sa, mies potkaisee säkin
ratapenkereeltä alas,
hyppää junan rapulle
ja huudahtaa:

Ombahai nygöi
ehki kebiempi eilleh
kulgie...



Nuori opettaja pääsi
vdlirauhan aikana
mukaan Karjalan
jeilleenrakennustyö-
hön ja koki
voimakkaasti, kuinka
maakunta heräsi
elämään.
Sitä katkerampi oli
jiilleen lähtö
evakkotaipaleelle.

Lottien huoleksi jäi evakkojenkin muonitus SA-kuva

Lahdenpohlassa
1943-1944
ANNA-GRETA KORHONEN

revÄÄu-Ä 1940 jouduin
ensi kerran koskefukseen Suo-
men Karjalan kanssa. Minut
oli juuri vihitty\I3.5.4O) ja
jonkinlaisena häiimatkana
pääsin mukaan uutta rajaa
mittaamaan asetettuun Geo-
deettisen laitoksen retkikun-
taan. En tietenkään muuta
kuin mieheni mukana, joka si-
viiliammatiltaan oli tarkka-
vaaitsija.

Minulle tämä oli ennenko-
kematonta. Näin ja tunsin,
mitä on menettää kotinsa, mi-
ten se lyö leimansa jo ihmisen
olemukseen, miten metsän
puutkin tuntuvat ihmisolen-
noilta, miten kuuluisat Karja-
lan käetkin kukkuivat haikean
surullisesti.

Vedimme haravakoneen
Suomen puolelle, kun se olisi
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muuten jäänyt rajalle, kan-
noimme ompelukoneen talos-
ta pois, kun talo jäi rajalle
jne., kertoilivat miehet päivän
päättyessä. Vendläiset ja suo-
malaiset rajankäyntikomiteat
tulivat hyvin toimeen keske-
nään. Tdllä lohkolla he jopa
vierailivatkin toistensa luona
ainakin kerran molemmin
puolin. Kun rajanmittaus oli
päättynyt, olin varma, etten
enää tulisi Karjalan kanssa lä-
hempiin kosketuksiin.

Olin juuri valmistunut ma-
tematiikan opettajaksi ja ollut
yhden talven Hämeenlinnan
lyseossa ja toisen Lammin yh-
teiskoulussa. Kesällä 1942
sain kirjeen maisteri Aura
Sieviiseltii. Hän pyysi minua
Lahdenpohjaan perustettavan
yhteiskoulun, keskikoulun

Vanhaa Lahdenpohjaa.



matematiikan opettajaksi.
Hän oli luultavasti saanut ni-
meni joko kouluhallituksesta
tai tuttavaltaan. Olinhan jo
käynyt kouluhallituksessa ky-
selemässä paikkoja ja tarkoi-
tukseni oli mennä Kauniaisten
yhteiskouluun, mutta Karjala
minua miellytti.

rvönöN
KARJALAAN
Siinä elokuussa matkustin sit-
ten Aura Sieväsen kanssa tu-
tustumaan tilanteeseen Lah-
denpohjassa. Sinne pääsimme
Jaakkiman asemalta linja-au-
tolla. Ihmettelimme kun ihmi-
set hääräsivät siellä iloisina
jokapäiväisissä askareissaan
ikäiinkuin eivät koskaan olisi
poissa olleetkaan.

Kaupassa kyselimme miten
he olivat kaiken saaneet jzil-
leen kuntoon.

Voi - hyvinhän se kävi!
Tiimä talo oli luultavasti ollut
lammasnavettana, ja hajua on
vaikea saada heti pois, mutta
nyt kai ei sitäkäiin enää tunne.

Saimme yhteyden Päiviirin-
toihin. Rouva lida Piiiviirinta
oli entisen Lahdenpohjan yh-
teiskoulun tyttöjen voimiste-
lun opettaja ja maisteri Paavo
Pöiviirinta oli ollut luonnon-
tieteen ja maantieteen opetta-
ja. He häiirivät jo omassa ko-
dissaan.

Heidän talossaan oli kaiketi
asunut joku taiteilija. Olohuo-

neen katto ja seinät oli maalat-
tu täyteen kukkia ja lintuja,
oikein taiteellisesti öljyväreil-
lä. Tuntui kuin olisi astunut
johonkin eksoottiseen puutar-
haan. Paavo Päivärinta ei kyl-
läkään oikein viihtynyt muun-
netussa olohuoneessaan, niin
luonnontieteilijä kuin olikin,
mutta sanoi, että toistaiseksi
saa jäädä näin. Hän oli jo ti-
lannut pieniä kilejä ja niiden
kanssa hiin jo hääräili.

Päivärintojen avulla Aura
sai jiirjestettyä entisen yhteis-
koulun siistimisen ja mitä
kaikkea piti tilata koulun
aloittamiseksi. Pari päivää vii-
vyimme Lahdenpohjassa.
Koulu ei voinut alkaa vielä
syyskuun alussa, joten otin
Kauniaisten yhteiskoulun pai-
kan noin kahdeksi kuukaudek-
si.

Aura Sievänen sai kaikki
asiat mukavasti järjestymään.
Asuimme Jerkun talossa. Au-
ralla oli oma huone. Se oli
mukavasti kalustettu. Hän oli
tuonut sinne viihtyisyyttä li-
sääviä tavaroita, vieläpä kei-
nutuolinkin. Minullakin oli
oma huone, jossa oli pöytä,
tuoli ja sänky. En muuta tar-
vinnutkaan, sillä olin saanut
kirjastonhoitajan viran ja toin
huoneeseen kaikki vanhat
Lahdenpohjan yhteiskoulun
kirjat sekä uudet uutta koulua
varten tilatut kirjat ja niiden
luetteloimisessa menikin
aikaa. Kolmas huone oli pii-
rustuksen opettajan taiteilija
Ilmi Kaarina Miikeliin.

Suuri keittiö oli yhteinen.
Siinä oli pitkä pöytä ja jakka-
roita, Jerkku oli itse tuonut ne
omista varastoistaan. Keittiö
olikin yhteinen seurusteluhuo-
ne, jossa päivän tapahtumat
puitiin, syötiin niitä ihmeelli-
sen pieniä Laatokan muikku-
ja, keskusteltiin lapsista, jotka
olivat paljon ystävälisempiä
mihin minä pienen kokemuk-
seni perusteella olin tottunut,
ja Karjalan luonnosta, joka on
niin erilainen kuin muu Suo-
mi.

Moni oppilas oli kotoisin
jostakin Laatokan rantaseu-
dulta tai peräti Laatokan saa-
ristosta. Aura Sieväsen kanssa
vierailimme useissa kodeissa.
Laatokka ja sen saaristo oli
kiehtovaa, synkkä Laatokka

pelotti. Eihän tiennyt, vaikka
sieltä yht'äkkiä rulisi vaikka
vihollinen!
'^ Vulu-on luostariin oli kiel-
letty menemästä.

Muistan erään vierailun vii-
desluokkalaisen maanviljelys-
kodissa Laatokan saaressa.
Paikka oli kerrassaan viehättä-
vä, perhe oli onnellinen pääs-
tyään takaisin tänne evakko-
matkojen jälkeen.

Koko perheen kanssa kier-
telimme heidän saarensa.
Isäntä tuntui tietävän kaikki
puut ja pensaat ja lähisaarten
asukkaat. Muistan kuinka se

herttainen oppilaamme istui
pihakivellä ja sanoi:

- 
Vaikka lukisinkin ja me-

nestyisin maailmassa, tänne
minä aina palaan. Tämä on
minun levähdyspaikkani, jos-
ta saan voimia elämdlleni.

Luonto oli pukeutunut syk-
syn keltaiseen vdriin, viimei-

Emme saaneet hiilytyksiä-
kään. Meillä oli kyllä toista
metriä syvä tie läheiseen met-
sikktjön. Jos tuli hdlytys, se

keskeytti oppilaiden mielestä
mukavasti oppitunnit, ja eipä
meitä juuri näkynyt, vaikka
toistasataapäinen joukko juok-
si ehkä vakavana, ehkä tyrk-
kien ja meluten pois kouluta-
Iosta. Me elimme tai ainakin
minä elin niin kiinteästi kou-
lun ja Lahdenpohjan tapahtu-
mia, että oikein säikähdin,
kun tuli muistutus siitä, missä
oikein olimme.

Lahdenpohjaa ei koko aika-
na pommitettu, ei minun aika-
nani eikä sitten myöhemmin-
kään. Mutta luokallani sattui
ikävä tapaus.

Olin l. luokan valvoja.
Luokallani oli kaksoset, tyttö
ja poika. Äiti oli ompelija, isä
tietysti rintamalla. Poika oli
poissa koulusta ja tiedustelin

set niittykukat ojentelivat var-
siaan.

Olen monesti ajatellut tätä
kehittynyttä nuorta. Mitä vai-
keita kokemuksia hänkin on
saanut kokea, rauhallisen ko-
tisaaren muistot ovat kuiten-
kin kallista omaisuutta.

SoDAN .,iÄnrr,r,Ä
Koulumme sujui oikein muka-
vasti, vaikka opettajakunta oli
naisvoittoinen. Vieläpä ala-
luokkain poikain voimistelun-
opettajakin oli nainen, rouva,
voimistelunopettaja lida Päi-
värinla. Me opettajat olimme
nuoria melkein poikkeuksetta,
vastavalmistuneita ja sovim-
me hyvin yhteen. Vähän me
ajattelimme vakavaa tilannet-
tå.

siskolta mikä veljeä vaivaa.
Tyttö seisoi ja kyyneleet va-
luivat pitkin poskia.

- No istuhan, kyllä äiti si!
ten selittää.

Mutta vilkkaat karjalaislap-
set selittivät sen heti tullen
kaikki pöytäni viereen ja pu-
huen kaikki yhteen ääneen:
Pojat olivat löytäneet ammuk-
sen ja se oli räjähtiinyt vieden
veljen kädestä sormet. Poika
oli vies Sortavalan sairaa-
laan.

En hennonnut ajaa lapsia
uloskaan vdlitunnilla, vaan
koetin saada hiljaisuutta ai-
kaan ja vielä kerran varoittaa
heitä kaikenlaisista tuntemat-
tomista esineistä. Pientä sis-
koakin koetin rauhoittaa.

Kaunista Laatokkaa, Sorolan saaren Heponiemi
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KoULUTYöIÄ .la.
PERHE.ET,,,i-lvl,,iÄ

- 
Katsohan Aura, kuka tulee

tuolla limppu kainalossa! huu-
dahdin eräänä päivänä, kun
sattumalta katselin koulun pi-
halle.

Juoksin valvojaopettajan
avuksi, sillä tarkastaja Kallio-
han sielta tuli. Kallio oli ma-
tematiikan tarkastaja, vaikka
hän nyt tulikin yleistarkasta-
jan ominaisuudessa. Tiesin
kuitenkin, että minua hän etu-
päässä kuuntelisi.

Tarkastus sujui hyvin. Kal-
lio kehotti loppuyhteenvedos-
saan minua käymään Sortava-
lassa sotasaalisvarastossa tut-
kimassa löytyisikö sieltä jo-
tain fysiikan tai kemian ope-
tusviilineitä. Kävinkin Sorta-
valassa, mutta ei sieltä juuri
meidän kurssiimme sopivaa
löytynyt 

- 
tai ehkä Sortava-

lan koulut olivat ehtineet en-
nemmin.

Aina lauantai-iltaisin mei-
dät 

- 
rehtori Sievänen. pii-

rustuksen opettaja Mäkelä ja
minut 

- 
pyydettiin Jerkuille

kahville. Korvikettahan se kai
oli, mutta maistui niin hyväl-
tä, etternme enää osanneet
erottaa sitä oikeasta kahvista.
Rouva Jerkku oli leiponut iha-
nia karjalanpiirakoita. Vähi-
tellen totuin menemään jo
edeltä Jerkuille ja opin kuin
opinkin leipomaan niitä ihania
piirakoita.

Elokuussa 1943 olin jo
viikkoa ennen koulun alka-
mista Lahdenpohjassa. Olin
päättänyt hakea Lahdenpohjan
keskikoulusta vakinaista paik-
kaa. jos sellainen tulee avoi-
meksi. Olin jo kesällä ikävöi-
nyt Karjalaa, sen iloisia välit-
tömiä ihmisiä. Nyt oli helppo
aloittaa koulu. kun kaikki oli
valmiina.

OIin täynnä työtarmoa ja
valoisaa mieltä. Ei koskaan
kukaan valittanut mistään.
Odotin lastakin, ja sekin oli
mieltä nostattavaa. En minä ja
tuskin kukaan meistä opetta-
jista ajatteli, että vielä menet-
täisimme Karjalan. Mutta se

ajatus oli sittenkin kai alita-
junnassa, koska me kaikki
lahdenpohjalaiset aina terveh-
dimme iloisesti toisiamme j:r
oppilaat olivat kuin olisivat
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dlleet etuoikeutctussa asemas-
srr saadessaan opiskellir.

Myöhemmin, katsellessani
haikeana arvostelukirjaani ja
muistellessani sen avulla op-
pilaitani, harmittelin että olin
anlanut niin huonoja nrrmeroi-
ta. Kymmenenhän heidän
kaikkien olisi pitänyt saada!
Hehän olivat kukin omalla eri-
koisella tavallaan mallioppi-
laita.

Muistan eräänk in -5-luokka-
laisen pojan, ehkä luokallccn
vähän liiankin iäkkään. Häntii
oli joskus vaikca käsitell:i ja
keväällä hän ilmoittaulrri sotir-
väkeen vapaaehloisena. Ja
niinpä hän muutaman kuLrkau-
den perästä ilmestyi kouh-rlle
tervehtimään meitä. Hän oli
Iähtenyt huonoryhtisenä. Iiha-
vahkona ja ehkä nyrpeänäkin,
multa nyl hän tuli iloiscna
täynnä maanpuolustusmieltä.

- 
Kyllä teillä on huonot

kurinpitotoimenpiteetl Minä-
kös rupesin siellä sotapalve-
luksessa vähän ryppyilemään,
niin oitis kyykkyhyppyä ym-
päri kasarmin ja kun kaaduin
niin ylös vain ja jrtka.

- 
Mutta olethan sinä tul-

lutkin mieheksi. sotjakaksi ja
ryhdikkääksi pojaksi.

- 
t ..^ ja minä lähden nyt

viikon <uluttua rinlamalle.

- 
Entäs koulrrsi'l

- 
§s s22 n1'l toislaiscksi

jäädä, mutta ehkä silläkin on
vuoronsa.

Helmikuun lopulla joucluin
sairaalaan ja parin päivän ku-
luttua sain terveen tytön.

Kun palasin Lahdenpoh-
jaan, olival oppilaat vastassu
kukkien kanssu. Jostakin
kummasta olivat ilmestyncet
lapscnv:rrrrtutkin. joitlr solu-r.ti-
kana ci juuri saanul. -I'aloon

kertyi myös "rotinoita". mitä
tapaa en ennestään lainkaan
tuntenut.

Koulun uskonnon opcttrria
kasloi sitten lapsen Auran ol-
lessa sylikummina. Ammekin
löytyi, kun cräänä päivänä
kaksi sepän tytärtä -- oppilai-
tani 

- 
kiikutti koululle kotitc-

koist:r vauvan iimmcltl.

EVAKKOON
Tuli sitten kcväl ja koulu lop-
pui.

Samaan aikaan tuli käsk1'

pakata koulun tavarat 
- 

kai-
ken varalta.

Kaikki opettajatoverini oli-
vat matkustaneet, Aura Sievä-
nen ja IImi Kaarina Mäkelä
mukaan luettuina. Minulla ei
ollut aikomustakaan mihin-
kään matkustaa. Tämä oli ko-
tini. Helsingissä oli yksi huo-
ne, joka toimitti kodin virkaa,
mulla en aikonut mennä Hel-
sinkiin.

Aura oli pyytänyt lähties-
sään, että huolehtisin koulun
tavaroiden pakkaamisesta. Jo-
ka päivä olin koulussa muuta-
miln tunnin poikien kanssa
pakkaamassa, valmistamassa
laatikoita. kaatamassa kemian
myrkkyiä maahan 

- 
kyllä

sie llri tyiit:i riitti, mutta en niin
kiircttä pitänyt. En kerta kaik-
kiilan ymmärtänyt, että minun
olisi pitänyt ajatella omaakin
tulevaisuuttani. Näin jdlkeen-
päin en ymmärrä, miten kuvit-
lclin h:ilälilanteessa toimiva-
ni.

OIi kurrnis kesä ja nautin
tyttäreni kanssa ihanasta luon-
nosta. Kaikki talossa olevat
perhect pikkulapsineen elivät
ja nauttivat kesästä kuten mi-
näkin.

Kävelin koululta kauniina
kesäkuun iltapäivänä. Jos jou-
dutaan evakuoimaan koulun
tavarat, niin ne ovat kai kun-
nossa sitä varten, mutta jos
syksyllii aloitamme koulun 

-niin voi mikä työ!
Kätilö tulee vastaan ja alkaa

jutella:

- 
Kuulepas, oletko ajatel-

Irrt. että sinun on korkea aika
cvakuoida lapsesi 1a itsesi
räältii'l

- 
Miksi? Ei kai minulla

ole niin kiirettä. enkä oikein
tiedä minne lapseni kanssa
menisinkään. Täiillä minusta
on niin turvallista. ainakin
vielä. Meidänkään talosta ei
ole vielä yksikäiin perhe lähte-
nyt.

- 
,tUa vertaa itseäsi niihin

sotilasperheisiin. He saavat
perheensä nopeasti pois. Sinä
olet täåillä melkein ainoa, jon-
ka on itse evakuoitava itsensä
ja lapsensa. Et enää pääse

Jaakkiman kautta. Tä?iltä täy-
tyy jotenkin mennä Parikka-
laan ja sitä tietä eteenpäin.

- 
Kuule oletko aivan tosis-

sasi?! Miten sinä itse aiot läh-
teä?

- 
Minä hyppään viimei-

seen evakkobussiin, naurahti
kätilö. 

- 
Kun on huolehditta-

va vain itsestään. niin onhan
se sama enkä minä voi vielä
työtänikään jäträä.

- 
Voi kiitos, että huoleh-

dit, minun tä1tyy todella koet-
taa saada itseni evakuoiduksi.

- 
Olen jo tilannut sinulle

Parikkalan matkan. Taksiau-
ton kuljettaja on saanut jon-
kun päivän loman ja vie tä-
nään vaimonsa ja lapsensa Pa-
rikkalaan ja ottaa sinut mu-
kaan. Hänellä on suunnilleen
lapsesi ikäinen poika.

Olin niin hämmästynyt, en
p)'stynyt vastaankaan väittä-
mään. Tiesin, että kätilö ajat-
leli vain minun ja lapseni pa-
rasta.

Katselin ympiirilleni. Onko
tiimä hyvästijättöä? Voinko
nyt näin yhtäkkiä jäftää koti-
ni?

Mutta kaikki oli totta. Auto
oli jo odottamassa. Kätilö oli
tuonut pienen yhdellä kädellä

Tungosta evakkojunassa



Nykyistä Lahdenpohian kaupunkia

kannettavan korin lasta var-
ten. Siihen hän pakkasi lapsen
ja puhdasta vaatetta samalla
kun minä työnsin omat ja
muut lapsenvaatteet vaunui-
hin.

Pakkaamiseen ei kulunut
monta minuuttia. Pihalle oli jo
kokoontunut hyvästelemään
talon 6-7 rouvaa ja muitakin
tuttavia. Aloin itku kurkussa
heitä hyvästellä.

Tt]NGOKSESSA
Juuri kun pääsimme Parikka-
lan asemalle porhalsi juna ra-
tapihalle. Asema oli pukaten
pakaten täynnä ihmisiä, kaik-
ki junaan pyrkiviä. Eihän mi-
nulla ollut mitään mahdolli-
suuksia!

Katselin kaukaa kun ihmi-
set tyrkkivät ja melusivat. Ju-
nassa oli muutamia matkusta-
javaunuja ja suurin osa tavara-
vaunuja. Tavaravaunujen vä-
lissä seisoi tummia miehiä 

-vendläisiä vankeja, kuulin ih-
misjoukosta.

Olin masentunut ja yksinäi-
nen. Menin kysymään, koska
tulee toinen juna, mutta sitä ei
tiedetty.

Yö oli tulossa. Miten sen
viettäisin? Ruokaa ei tuntunut
mistään löytyvän.

Kun istuin asemalaiturilla,
tuli nuori tyttö Iuokseni..

- Tuon teille tämän lim-

pun ja vien teidät sisåille yök-
si.

Pääsin ystävdlliseen per-
heeseen yöksi, keitin maitoa
Iapselle ja itse söin myös.

Aamulla menin aikaisin
asemalle ja sanoin itselleni:

- 
Nyt minä tyrkin itseni

junaan!
Juna tuli joskus iltapäivzillä.

Pääsinhiin minä junaan ja pa-
nin lapsen maitopullot erään
nuoren pojan syliin. Sitten
osastosta nousivat kaikki nuo-
ret ja sen valtasivat lapsi sylis-
sä olevat äidit.

Seuraava etappipaikkani ol i

Kuopio. Olisi luullut, että ku-
ta lännemmäs tultaisiin, sitä
viiljempää olisi ollut, mutta
sarna tungos jatkui koko ajan
junassa.

Ystävdllinen lotta vei mei-
dät asunnottomat jollekin kou-
lulle, jonka luokkiin oli sei-
nänvieriin asetettu patjoja. OIi
jo aika myöhä, mutta sain vie-
lä keitettyä lapselle maitoa ja
söin loput Parikkalan limpus-
ta.

Sitten taas vierähti vuoro-
kausi ja enemmänkin. Yöllä
olin Oulussa. Jätin kaikki ta-
varani asemasalin nurkkaan ja
kävelin sisareni luo.

Lahdenpohjan koulu siirtyi
aikanaan Lahteen. Ketään
Lahdenpohjan aikani tuttavia
en ole koskaan tavannut. tr

!l

LANSIRINTAMALTA"
Ihagan lovius

ilEUUOSTOYAKOITU RUOTSISSA .
TOIMINTA IA TAKTIIKKA

Dragan Jovius

*ilsffmo*

"MITA UUTTA
It

a Teos on
sidottu

o Kovakantinen
o Kuvitettu
o 265 sivua

Ovh. 5t.-

o Dragan Joviuksen teos on perusteellinen selvitys läntiseen naa-
purimaahamme 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 kä)ttävät.
o Vakoilun lukemattomat muodot, sen käyttämä uudenaikaisin

tekniikka satelliiteistä lähtien, diplomaattien salainen toiminta, lii-
keyritykiki naamioidut tiedusteluverkot, Pohjolan tasapaino ja
strategia - kaikki asioita, jotka suomalaistenkin pitäisi tuntea.

LeMistön kommentteja:
Zeitbild, Sveitsi Göteborgs Handels Skånska Dagbladet
"Esitumiän fakroja och Sjöfartstidning "Ennenkuulumatto-
Jovius vahvistaa ni- ".lovius äntaa suora- man, asioista perillä
millä,osoitteilla.asia- sukaisella ja vakuut- olevanjayksityiskoh-
kirjoillaja kirjeenvaih- tavalla tavalla todella taisen esityksen taka-
dolla. Hänen mukaan- tarpeellista ja osittain na täytyy olla sekä
sa Ruotsissa toimii yli sensaatiomaista ya- erittäin vaativa tut-
300 KCB:n agenttia laistusta tilanteeseen kimustyö että useilta
ja hänen tutkimuksis- Ruotsissa". laitoksiltajaasiantun-
saan mainitaan heistä tijoilta saatu tuki, mi-
15 ensike'rtaa nimel- hin viittaa mm. perin-
tä". pohjainenlähdeluette-

lo

Lähiosoite

Täytä oheincn tilauskup«rnki, leikkaa ini ja postita osoitteella
Kustannuspist€ Oy, PL 166 00251 Helsinki 25.
(postimaksu I,l0 mk)

Kustannuspistc Oy
P. Rautatiekatu l5 A
ml00 Hki r0

Uihettäkåä minull€
Joviuksn teos Neuvostovakoilu
Ruotsiss - toiminta ja taktiikka

postiennakolla hintaan 5E mk (kurantajå
nraksaa postikulut). Minulla on 8 päivän palautusoikeus.

Postinumero Postitoimipaikka
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Niinpä Nellimin ja Suoni-
kylän viilisellä reitillä Ahven-
jiirven eråimaakodissa aavis-
teltiin ratkaisevia tapahtumia,
samoin Sulkusjåirven talossa
ja Kontosjiirvellä.

Perunan noustessa taimelle
suoritettiin multaus - toivos-
sa, mutta samalla pahoin aa-
vistuksin.

Evakkotaival ensin Nelli-
miin oli jo vääjäiimättömästi
alkanut. Saksalaisten upsee-
rien pahaa ennustavat vihjailut
toivat mieleen pelon pahem-
mastakin kuin Saksan armei-
jan täydellisestä luhistumises-
ta, jota jo talvella 1943 Ah-
venjiirvellä asuneet saksalaiset
kertoilivat miltei kuin jo ta-
pahtuneena toisiasiana.

KÄSKY KÄVI
Suonikylän kolttaheimon jo
muutettua Nellimiin olivat
Kontosjiirven, Sulkusjiirven ja
Ahvenjåirven asukkaat vielä
kodeissaan. Sitten tuli pe!äny
käsky Sulkusjåirven ja AhGn-
jiirven taloihin: seuraavana
päivänä viimeistään kello
18.0O on asukkaitten oltava
Nellimissä eikä paluuta ehkä
ole - ei ainakaan ilman soti-
lasvarmistusta.

SAMMELI KUUVA

Sulkusjiirven viien, Uula
Morottajan perheen liihtiessä
matkaan monena venekuntana
vuolaana virtaavaa Sulkusjo-
kea alas oli Ahvenjiirven talon
Pekka Kuuvan perheen evak-
kotaival alkava tavaroita se-
lässä kantaen. Olli Gauriloff,
hänen vaimonsa Uljaana ja
Maria Semenoll olivat yhdes-
sä erään romaaniheimon jäse-
nen Mustalais-Doffin kanssa
auttamassa hyvää ystäväänsä
perheineen raskaalle kiirsi-
mysten taipaleelle. Eriimaa-
kansan våihemmistöt tukivat
toisiaan moraalisesti ja aineel-
lisesti.

Kontosjåirvelle, Heikki Val-
len ja häraerr vaimonsa Annan
luo ei merkillistä kyllä saapu-
nut låihtökäskyä. Tietiimättö-
mänä todellisesta tilanteesta
Junnun Heikki 

- 
Heikki Val-

le 
- 

nuotalta tultuaan ja kalat
korjattuaan päätti varmuuden
vuoksi liihteä kuljettamaan
hieman tavaroita Ahvenjiirvel-
le asti kuullakseen samalla,
onko todellakin pelkoa evak-
koon liihdöstä.

Rauhallisesti nuo kunnon
mies ja vaimo, ajarukset Itä-
Karjalan rintamalla taistele-
van pojan ja poikapuolen luo-
na viipyen, valmistautuivat

fuMon
l{ellimitu

lloinen lappilainen saksalaisten vieraana - taitaa muuten puvustaan
huolimatta olla lantalainen

Partisaanivaaran vuoksi koosivat
saksalaiset Pohjois-Lapin
erämaakylien väestöä viimeisen
sotakesän ajaksi vartioituihin
Ieireihin. Sieltä tie jatkui etelään
Iopullisiin sijoituspaikkoihin.
Evakuointi oli korven asukkaille outo
ja ihmeellinen kokemus.

ELETTIIN jännityksen ja epä-
tietoisuuden lamauttamina,
mutta silti toimintavalmiina
vuoden 1944 kesän kauneinta
aikaa Inarinjiirven ympäristös-
sä. Juhannuksen tienoilla liik-
kui saksalaisten upseerien in-
sinöörieverstiluutnantti Hup-
penbauerin johtama ryhmä
Nellimin kautta Petsamon
suuntaan "erikoistehtävissä".
Huolimatta asian huippusalai-
sesta luonteesta tihkui joitakin
tiedonmuruja paikalliselle
väestölle, etenkin Nellimin
syrjätalojen isännille.
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Monenlaisia asumuksia löytyi Lapin erämaista

matkalle. Helpotuksena lienee
koettu se, ettei lehmäkarja
jäänyt yksinäiseen ja pian au-
tioituvaan erämaahan kuten
talvisodan raskaina päivinä,
jolloin karja tosin ihmeellisel-
lä onnella ehdittiin teurastaa.

Samaan aikaan Ahvenjiir-
vellä jo pelättiin naapurien
puolesta. Olivathan muun
muassa Suonikylässä partisaa-
nit tehneet raakalaisteon sur-
maten viattomia siviili-ihmi-
siä.

EHTIIKO NAAPURI
AJOISSA?
Tiihyilevät Lapin äidin ja van-
hempien lasten silmät etsivät
toistuvasti jiirven seliiltä ve-
neen näköistä kapistusta toi-
voen sen olevan odotetun naa-
purin Junnun-Heikin ja vai-
monsa Annan veneen. Sa-
maan aikaan odottavien kat-

seet suuntautuivat Nellimiin
johtavalle polulle odottaen
sieltä miehen ja lasten paluuta
tavarankantomatkalta.

Sitten saapui isä, mutta
naapuria ei kuulunut. Mikä oli
heidän kohtalonsa?

Vapisevin sydämin mies ja
vaimo vanhempien lastensa
kera tähyilevät järven selälle.

Sitten 
- 

näkyy jotakin!
Vene!
Sieltäpä soutaval Junnun

Heikki ja Iisakan Anna! Kat-
sojien riemulla ei ole rajoja.
kun he tuntevat Heikin vikke-
län iloisen ja huolettoman
soututyylin 

- 
vip-vap-vap 

-vip-vap-vap...
Vaihdettiin kuulumiset ja

käytiin nukkumaan.

TÄPÄRÄ PELASTUS
Koska aamulla oli aikainen
heräiiminen, oli Vallen Heikki

Lapin kansa tuli yleensä hyvin toimeen "solavaltion" kanssa.
Tässä kolttaemäntiä suomalaisten vieraana

asettanul herätyskellonsa soi-
maan kello 6 säveltä "Hon-
kain keskellä mökkini seisoo

Sitten selvisi. ettei suotta
ollut uskottu ja toivottu Juma-
lan varjelusta: heti Heikin ja
Annan lähdettyä olivat Kon-
tosjärven kotiin tulleet ne jot-

ka eivät armoa tunteneet 
-viholliset.

Partisaanien vierailu Kon-
tosjärvellä oli tapahtunut kuin
myrskytuuli. Heikin kotiin
jääneiden Iampaitten samoin
kuin omaisuudenkin kohtalo
jäi pakostakin vähäiseksi sivu-
seikaksi.

Aamun valjettua tapahtui
myös lopullinen lähtö, joka
vei aikanaan parin kuukauden
Nellimissä olon jälkeen Kes-
ki-Pohjanmaalle Ylivieskaan.

Siinä taivalsivat nyt siis
kohti Nellimiä kohtalon kara-
vaanit. Maitse vaelsivat Ah-
venjärven asukkaat Olli Gau-

riloffin ja vaimonsa Uljaanan
sekä Mustalais-Dolfin ja Ma-
ria Semenoffin auttamina, ve-
sitse Sulkusjokea alas Junnun
Heikki ja vaimonsa Anna.

Kotiveräjdltä taakse kat-
soessa valtasi mielen vapaut-
tava tunne: päästiinhän pois
partisaanien raakalaistekojen

Aseveljien aikaan. Saksalainen kenraalieversti Eduard Dietl on kutsunut Lapin suomalaisia sotaorpo,a vierailulle
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ulottuvilta, pois erämaasta!
Tuskin vihollinen sentään

Nellimiin uskaltaa, onhan se

vahvasti vartioitua sotilasalu-
etta, saksalaisia kaikkialla
suurin joukoin.

Niinpä siis kulkue vaelsi.
Asukkaiden lisäksi siihen
kuului karjaa, Ahvenjärven
lehmät ja lampaat. Lapsen
mieleen jäi erityisesti Gauri-
loffin Uljaanan suurisarvinen
pässi, joka oli joka suhteessa
kunnioitusta herättävä ilmes-
tys.

SOTA SOI
Nellimj:irven ylityksen jäl-
keen jännitys alkoi laueta 

-oli päästy kylään! Turvaan!
Ättia atoi Nellimin kylän

reunalta Kaitavaaran suunnal-
ta kuulua jalkaväen aseiden
kiivasta räiskettä. Siellä tais-
teltiin.

Se pani taas muistamaan,
mikä aika oli elettävänä 

- 
tai

kuoltavana.
Partisaaniosasto siellä teki

selvää Ivalon-Petsamon välil-
lä Iiikennöivästä saksalaisesta
linja-autosta. Näin toivotettiin
tervetulleeksi rajaerämaan
evakot Nellimiin.

Vallen Heikki kävi Kontos-
jiirvellä tavaranhakutarkoituk-
sessa vielä sarnana iltana. To-
dettuaan täydellisen tuhon hän
palasi vilkkaasti takaisin. Sit-
ten olikin enää jäljellä heinän-
tekoreissu sotilasvarmistuksen
avulla. Sen jiilkeen ei ollut
enää menemistä kotiin.

Sotapoliisien Kankkosen ja
Luttisen välityksellä saimme
sittemmin elokuun lopulla oh-
jeet lopullisesta siirrosta Nel-
limistä etelään.

Hiimminkiä. pohdintaa, tie-
tiimättömyyttä, mutta mädrä-
tietoisia ja varmoin ottein suo-
ritettuja valmisteluja. Rajan
kansa ei tunne pelokasta tuna-
rointia 

- 
ei!

SAKSALAISTEN
ARMOILLA
Våihänkin saksan kieltä taita-
vat pysyivät joten kuten sel-
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Saksalarset lakavat evakuointikaskyla Lapin kylirn
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Tämän verran 1äi jällelle lvalosta

villä tilanreesta. Paitsi tietoja
saimme tulevilta vihollisilta
auliisti ruokaa ja muuta avus-
tusta sekä ilmaisen sairaanhoi-
don.

Elokuun lopulla alkoi soti-
lasliikenne vilkastua. Vielä ei
kuitenkaan ollut nähtävissä
sodan viimeisen näytöksen

teemoja 
- 

vielä seurusteli
I-apin eränraiden siviiliasukas
niin saksalaisten kuin heidän
venäläisten sotavankiensakin
kanssu. Kaikistellen ei muis-
tanut sotaa olevankaan 

- 
sak-

salaisten mzr.rssilaulut kaikui-
vat teillä ja kujilla ja vankilei-
ristä kuului venäläisten haikea

soitto ja laulu. Koko tämä ase-
telma oli korven asukkaalle
uusi ja ihmeellinen.

Syyskuun puolivälin jäl-
keen idylli romahti.

Petsamosta alkoi virrata
saksalaisia, joukossa suoma-
Iainen erillisosasto 

- 
autoja,

hevosia, miehiä loputtomrrn.
Kolttia istui saksalaisten au-
toissa matkalla etelään. Tava-
raa, tavaraa ja kalua kulki
suunnattomat mädrät. sitä ker-
tyi tien varteen leiripaikoille.

Moottoriveneet kuljettivat
Inarinjärvellä ihmisiä, karjaa
ja tavaraa. Eläimiä teurastet-
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tiin kaiken kiireen keskellä -verta ja lihaa oli yhtenä
kaaoksena tavaroiden seassa.
Oli hätää ja tuskaa, kiirettä ja
epätoivoa. Tätäkö varten oli
Lappia rakennettu? Onko nyt
edessä lopullinen tuho?

Nellimin Saijetsin piha on

täynnä ihmisiä ja tavaraa.
Saksalaiset kuorma-autot kul-
jettavat våikeä mahdollisuuk-
siensa mukaan, mutta kalus-
tosta on puutetta 

- heilläkin
on omat evakuointipulmansa.
Viimeisiä lähtijöilä lastataan
autoon pimeässä yössä. Petsa-
mon suunnalta kuuluu taukoa-

maton tykistön ja ilmapommi-
tusten jyly.

ETELÄÄN
Viimeinen evakkoauto nyt-
kähtää liikkeelle. Ratissa istuu
väsyneen näköinen' berliini-
läispoika.

Taakse jää silta, talot sen
korvalla, saksalaisten parak-
kialue, saha lautatapuleineen,
Guttormin loosepin kauppa.
Osuuskaupan ylåikerrasta joku
heittää autoon liimpimän peit-
teen ja kuuluu huuto:

- S9 on Kuuvan perheel-
lee...

Tuo Ohenojan perheen lah-
ja oli viimeinen lämmin ter-
vehdys kotiseudulta.

Laanilan tunturit jäävät
taakse. Matkalla ohitetaan
pieniä rivistöjä evakkoja eläi
mineen matkalla etelään -kuulemma Ruotsiin saksalais-
ten avustamana.

Rovaniemi ja Kleine Ber-
lin. Jaetaan ruokaa ja juomaa,
on tilaisuus hetkisen leviihtää.
Sitten pikavauhtia asemalle.

Lapin pääkaupunki on liihes
autio. Vain kivikoululla on
eliimää - evakkoja, suoma-
laisia, saamelaisia, kolttia,
kaikki nyt kuin yhtä ja samaa
perhettä onnettomuuden yh-
diståimänä.

Junassa ei juuri voi nukkua.
Rasittunut ja jiirkyttynyt sielu
ei suostu lepoon.

Lopulta ollaan perillä. Yli-
vieska ottaa väsyneen Lapin
kansan ystäviillisesti vastaan.
Alkumajoitus on kirkossa.
Pian on viiki syvässä unessa
kirkon penkeillä.

Evakkotien vaikein
on päättynyt.

vaihe
n

rÄÄvrBnnN
EKSOTIIKKAA
Erno Paasilinna: Kaukana
maailmasta, Historiaa ja
muistoja Petsamosta. Otava,
Keuruu 1980, 301 sivua,
runsaasti valokuvia.
Paasilinna, mainio kertoja ja
entinen petsamolainen, tarinoi
kiinnostavasti Petsamon histo-
riasta ja oman sukunsa vai-
heista. Erityisesti hän paneu-
tuu alueen tragiikkaan poliifti-
sena kiistakapulana ja Suo-
men "siirtomaapolitiikkaan",
joka ei Paasilinnan mukaan
tuonut petsamolaisille mitään
hyvää. - Kirjaan on luvassa
jatkoa. J.

RADIO.
TIEDUSTELUA
Joppe Karhunen: Reino
Hallamaan salasanomaso-
taa, Weilin*Göös, Espoo
1980, 261 sivua, valokuvia.
Erittäin tuotteliaaksi innostu-
nut kirjoittaja käsittelee teok-
sessaan radiotiedustelua sekä
laajemmissa puitteissa että
suomalaisen tiedustelupalve-
lun merkittävänä osana. Tur-
hauttavalla sanatulvalla ja si-
sällön kannalta epäoleellisilla
jutusteluilla on kirjassa saatu
aiheen sinänsä arvokas sisiiltö
viiljähtymään ja lukija joutuu
arvailemaan kirjoittajan (ja
ehkä kustantajankin) todellisia
tarkoitusperiä.

Eversti Reino Hallamaan
nimeen liittyy niin paljon sa-
laisten taitojen tenhoa, että
tässä yhteydessä olisi ollut
mielenkiintoista nähdä jokin

esimerkki, vaikkapa våihäi-
nenkin, jostain sodanaikaisen
vihollisen käyttiimästä salakir-
joitusmenetelmästä ja sen
murtamisesta. Näin olisi luki-
ja voinut tuntea pääseensä ta-
pahtumien "sisåille".

Kerronnan hajanaisuus ja
paikoin lainausten uskotta-
vuus vaikuttavat häiritsevästi.

- Kirjan anti ei kohoa kirjoit-
tajan aikaisempien tuotteiden
tasolle. S.A.

REIPAS.
OTTEINEN
RESERVIN
VÄNRIKKI
Matti Rantasila: Jouk-
kueenjohtaia, Tarnmi, Hel-
sinki 1980, 248 sivua.
Kirja sisiiltää 3iv4n ngq1s1 

-vielä koulupoikaikäisen
vänrikin jatkosodan kokemuk-
set. SamaIIa se antaa varsin
hyvän kuvan mainitun sodan
kokonaiskulusta. Kerronta on
yksinkertaisen korutonta,
konstailematonta ja kauniste-
lematonta. Päiihenkilö on pä-
tevä nuori upseeri, joka ym-
mdrtää jopa koulutuksen mer-
kityksen kokeneille rintama-
jermuillekin. Hänellä on
asioihin selväpiirteinen ja
oikea ote eikä jåilkiviisauteen
ole tarvinnut turvautua. "Her-
rat" on kirjassa ehkä kuvattu
turhan typeriksi - vaikka sil-
tiihän se tietenkin tuntuu jouk-
kueenjohtajasta, joka joutuu
konkreettisimmin kokemaan
kaikki sodan ristipaineet. J.

SOTAMIEHEN
PSYKOLOGIAA
Jaakko Summanen: Syvärin
takaa, Nuoret sotilaat vetäy-
tyvät taistellen, Gummerus,
Jyväskylä 1980, 204 sivua.
Summanen tarkastelee sotaa
edelleen nuorten täydennys-
miesten hiimmästynein sil-
min. Tällä kertaa eletään vielä
120 sivun verran Syvdrin rin-
taman asemasotaa tavanomai-
sine pikku tapahtumineen.
Romaanin Ioppuosa kertoo ly-
hyin välähdyksin kesän 1944
vetäytymisvaiheesta Äänisen
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rantatien suunnassa Petros-
koin ja Prääiän kautta vanhal-
le rajalle. Tapahtumat tuntu-
vat liikkuvan eversti Bertil
I ko s e n Jalkaväkirykmentti 9 : n
piirissä.

Nuori kirjailija paneutuu
enemmän nuorukaistensa hen-
kilökohtaisiin kokemuksiin ja
tuntemuksiin kuin varsinaisiin
sotatapahtumiin, joiden koh-
dalla esiintyy paikoin mel-
koista asiantuntemattomuutta-
kin 

- 
mikähän lienee esimer-

kiksi "viiden tuuman pikatyk-
ki"? Kirja kiinnostanee eten-
(in nuoremman pään lukijoi-
ta.

217 sivua, valokuvia, piir-
roksia.
Kirjan nimi ei oikein vastaa
sen sisältöä 

- 
ss kslfee nl-

mittäin pääasiallisesti lähinnä
hallinnollisena yksikkönä toi-
mineen pataljoonaportaan toi-
minnasta Päämajan yhteydes-
sä. Pataljoonan komentaja oli
ilmavoimien upseeri ja askar-
teli paljolti kuljetuslentoko-
neiden parissa. Joissakin kat-
selmuksissa pistäydytään sen-
tään varsinaisten partioiden-
kin luona ja lopussa innostu-
taan jopa esittelemään 1980-
luvun alueellista puolustusta

J. kylkimiinoineen.

SURUTONTA
SOTAA
Mauri Sariola: Jatkosodan
kapteeni, Gummerus, Jy-
väskylä 1980, 285 sivua.
Talvisodan vänrikki -kirjasta
tutuksi tullut Tapio Heinlampi
joutuu joukkueenjohtajana jat-
kosotaan, tappelee nasevasti
vanhassa kotiseudun porukas-
saan, selviää sodasta ehyenä,
saa viimeisenä sotakesänä ko-
mentoonsa komppanian ja
ylennetään kapteeniksi 

- 
sii-

nä puitteet Sariolan tämän-
vuotiselle sotakirjalle. Sota-
hommien sekaan mahtuu ehkä
turhankin monta myyvää sek-
sijuttua ja sinänsä varsin her-
kullinen korttipelikuvaus, jon-
ka yhteyksistä sodankäyntiin
voidaan keskustella. Muutoin-
kin tuntuu siltä, että Heinlam-
pi 

- 
jo valmis juristi 

- 
pai-

koin jopa nauttii sotavuosien
rennosta elämästä, jota vain
saksalainen ruhtinas hivenen
sekoittaa.

Sariola kertoo sujuvalla
tyylillään ja mukana olleen
asiantuntemuksella. Myös
taistelukuvaukset ovat täysi-
painoista tekstiä. Sopivan ren-
touttava kirja lukijalle, joka ei
odota kovin syvällisiä kannan-
ottoja. J.

SISSEJA
MIKKELISSÄ
Pentti Pirhonen: Sissien so-
taa, ErP 4:n sotapoluilta, Ka-
risto, Hämeenlinna 1980,
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HUUMORIA
HENKEVÄSTT
Armas J. Pulla: Viipurilaisii
muisteloi ja pariisilaisii,
Otava, Keuruu 1980, 138 si-
vua, tekijän piirroksia.
Pulla, Ryhmyn ja Romppai-
sen sekä monen muun klassi-
seksi muodostuneen henkilö-
hahmon isä, on Suomen kir-
jallisuudessa pakinoitsijana
ainutlaatuinen: hänen juttunsa
sujuu aina kevyen älykkäästi,
viehättävästi, gallialaisen luis-
tavasti. Lukijan ratkaistavaksi
jää, onko l'esprit perdisin Vii-
purista vai Pariisista vaiko eh-
kä molemmisl2 - 

joka ta-
pauksessa hymyn häive säilyy
jäyhän suomalaisenkin lukijan
suupielessä kirjan alusta lop-
puun. 

- Sytyttävä ilopilleri
Suomen raskassoutuiseen kir-
jallisuuteen! J

RAJAMIEHEN
TARINAA
Vilho Manninen: Raiajoki
30.11.1939, Omalla kustan-
nuksella, Loimaa lYlg, 182
sivua, valokuvia.
Toisena painoksena ilmesty-
nyt tarina kertoo yksinkertai-
sin sanankääntein kirjoittajan
elämänvaiheista varusmiehe-
nä, rajamiehenä ja sotavanki-
na talvisodan aikana. Ratkai-
seva hetki on 30. I 1.1939 kel-
lo 07.00, jolloin kertoja oli
vartiossa Rajajoen sillalla ja
onnistui välttiimään luotisuih-
kun, mutta jäi vangiksi. J.

-r
-Y ole Kallioniemi, tunnettu
pianotaiteilija ja helsinkiläi-
nen avustajamme, on ilahdut-
tanut toimitusta kauniilla kir-
jeellään: "Kiitos niin monista
lehtenne ääressä vietetyistä
jännityksen, ihailun ja liiku-
tuksen hetkistä! Jumala Suo-
mea varjelkoonl" 

- 
Kiitokset

ja terveisiä!

o

Vuouur.oturit kokoontuvat
valtakunnalliseen juhlatilai-
suuteen Parolannummelle ku-
luvan vuoden heinäkuun
18.-19. päivinä. Juhlan pää-
järjestäjänä toimii everstiluut-
nantti ja vapaussoturi Ilmari
Lunnas.

Kuluvana vuonna on pantu
toimeen suurkeräys puutteessa
elävien vapaussoturien hyväk-
si. Keskuudessamme elää vie-
lä yhteensä 6000 vapaussotu-
ria keski-iän ollessa noin 84
vuotta. Monet viettävät van-
huuden päiviään niukoissa ja
puutteellisissa oloissa. Va-
paussoturien Huoltosäätiön
pankkisiirtotilin numero on
kaikissa pankeissa 9450. Pan-
naanpa mieleen!

ino Heikkilä Valkeakos-
kelta on lähettänyt lehden
käytettäväksi ja myöhemmin
Sota-arkistoon tallennettavak-
si vanhoja sotakuviaan talvi-
sodan Kevyt Osasto 3:n sekä
jatkosodan JR 27:n ja JR 6:n
taipaleelta. Suuret kiitokset!

Vanhoja kuvia otamme
mielellämme vastaan. Erityi-
sen tärkeää olisi, että niiden
taakse merkittäisiin kaikki ku-
vaan liittyvät tiedot kuten
paikkakunta, joukko-osasto,
aika ja henkilöiden nimet.

a
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^.otarypiiri 142:n klubit
ovat keskuudestaan keränneet
55 000 markan lahjoituksen
Kuunialan sotavammasairaa-
lalle. Kuvassa puhumassa luo-
vuttavan Etelä-Suomen rota-
rypiirin Governor Walter Er-
ko. vasemmalla Kaunialan
ylilääkäri tohtori Leo Jarho ja
oikealla eversti Erkki Sävy.

yväskylän Messul rv on
perustamassa Muurameen
suomalaista saunakl lää. io- .

hon rakennetaan mr'ös ,,.,iu- )
ajan tyylin mukainen aito kor-
susauna. Ky'län yhteyteen
kootaan kaikenlaista saunaan
ja saunomiseen liittyvää tietoa
ja materiaalia. Lehtemme lu-
kijoilta toivotaan saatavan eri-
tyisesti sodan aikaiseen sau-
nomiseen liittyvää aineistoa

- 
kslt6rnuksia, historiikkia,

kuvia jne. Lähetysten osoite
on Jyväskylän Messut ry, Pl
127, 4OIOO Jyväskylä 10, pu-
helin 941-721 811.

o

( Vr,"o Martiskainen,
16500 Herrala. puhelin 918-
87 447, haluaisi yhteyttä ku-
vassa vasemmalla olevaan
aseveljeen. johon tutustui so-

tasairaalassa Lieksassa kesällä
1942. Miehen nimi oli ehkä
Martti ja kotipaikka jossakin
Laatokan Karjalassa. Kuka
tietää iotakin Martista?

I"!*"'rr,**r*,.ri,i,i,li; A,,",.:"" Rovanie.

atti Eskelinen Iisalmes-
ta, osoite Kasarminkuja 7 B
16,'7412O Iisalmi 2, tieduste-
lee monien veteraanien pyyn-
nöstä l4.Divisioonan tiedus-
telu-upseerin majuri Vehasen
osoitetta. Olisi kuulemma Ii-
salmessa sauna kuumana.

, L"nr"-.n"onu-"ro.ru t t/
t z9 oti kuva piirroksesta Rau-

han ja sodan miehiä. Tekijää
kysyttiin.

Arkkitehti M ikko Karjanoja
Tapiolasta kertoo, että piirtäjä
oli kuvassa näkyvä kaveri,
kcrsantti Toimi Tasanen. nah-
kuri Tasasen poika Forssan
Vieremästä, siviilissä somero-
lainen sekä taide- että lankku-
maalari, joka kuoli 1948. Va-
lokuvan otti somerolainen ke-
mikalikauppias Esko Dam-
mert, joka kaatui jatkosodas-
sa. Karjanoja on saanut tiedot
korpraali evp Tauno Tuomi-
selta Someron Hirsjärveltä. 

-Kiitokset!

iiranen Tuusulasta lähet-
tää terveiset Kuopioon Riitta
Pihlajalle ja kertoo, että hevo-
sista ja sodasta kerrotaan mm.
kirjassa Hevosten sotasavotta,
joka ilmestyi 1977. Kirjaa on
saatavissa Suomen Hippos
ry:ltä. osoite Mannerheimin-
tie 54, 00260 Helsinki 26, pu-
helin 90-441 286.

rneltä, entisiä Viipurin tyttöjä,
pyytää. että joku kirjoittaisi
talvisodan JR l4:n vaiheista.
Kirjoittaja, kahdessa sodassa
mukana ollut lotta, lähettää
terveisensä kaikille veteraa-
neille ja erityisesti JR l4:n
miehille: "Urhoollisesti puo-
lustitte entistä kotikaupunkia-
ni Summasta Viipurinlahdelle

*, t' :i:tffi

o

o

atkosodan 2.Jääkäripn-
kaati, jota komensi eversti
Viktor Alonzo Sundman, ko-
koontuu asevelijuhlaan Viere-
mälle toisena juhannuspäivä-
nä eli 21.6.81. Prikaatiin kuu-
luivat mm. Jääkäripataljoonat
5 (komentaja Hanski Pokki-
nen). 6 (Sulo J. Susi) ja 7
(Matti Nevasaari.l. Tilaisuus
alkaa jumalanpalveluksella ja
jatkuu mm. päiväjuhlana. 

-Pidetäänpäs mielessäl

l9l5 syksyllä, oli sodan aika-
na Lappeenrannassa. haavoit-
tui myöhemmin otsaan eikä
sirpaletta saatu pois. Teihin
haluaa yhteyttä Terttu Niemi,
osoite 20780 Kaarina, Jar-
maalintie 4.
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