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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOMIEHIÄ

SOSIALISTISTA
REALISMIA
Kolhoosissa on kokous.
Esityslistalla on kaksi
asiaa:

l. Uuden ladon ra-
kentaminen

2. Maailmanvallan-
kumouksen edistämi-
nen

Puheenjohtaja avaa
kokouksen ja jatkaa:

Valitettavasti on
niin, että emme ole saa-
neet mistään nauloja
emmekä puutavaraa.
Latoa ei siis voida ra-
kentaa. Näinollen
voimme siirtyä suoraan
asiaan numero kaksi.

KAUNO-
PUHEISUUTTA
Syytetty puolustautui
kaikin retoriikan kei-
noin puolalaisessa oi-
keusistuimessa:

- 
Herra puheenjoh-

taja! Tänne tullessani
ndin tämän oikeuspa-
Iatsin seinässä kirjoi-
tuksen "Oikeus on val-
tion perusta"...

- 
Olkaa hiljaa! kes-

keyttää hänet kuiskaten
oikeusavustaja. - Se-
hän on ajalta ennen so-
sialismia.

JÄRKIPUHETTA
Erään poliittisen jupa-
kan yhteydessä löivät
paikalliset SS-miehet
Kölnissä Ranskan kon-
sulaatin ikkunat sisään.
Luettuaan asiasta leh-
distä kerääntyivät rans-
kalaiset Nancyssa Sak-
san konsulaatin eteen
kivet valmiina käsissä.
Metelin piti juuri al-
kaa, kun vanhempi
herrasmies astui jou-
kon eteen lausuen:

- Ranskalaiset! ÄI-
kää tehkö tyhmyyksiä!
Jos rikotte täällä ikku-
nat, joutuu Ranskan
valtio ne maksamaan ja
esittämään lisäksi an-
teeksipyynnön natseil-
le. Minulla on parempi
idea. Mennäänpä Vic-
tor Hugon kadulle, jos-
sa asuu kauniissa huvi-
lassa konsulin pikku ys-
tävätär. Lyökäämme
siellä ikkunat sisään,
niin konsuli joutuu
maksamaan ne palkas-
taan eikä kenenkään
tarvitse pyydellä an-
teeksi.

PROPAGANDAN
JOUSTAVUUTTA
Natsi-Saksan pro-
pagandan päätee-
mat eri sotavuosina
olivat seuraavat:

T.sotavuosi:
Olemme jo voitta-
neet!

2.sotavuosi: Tu-
Iemme voittamaan!

3.sotavuosi: Mei-
ddn on pakko voit-
taa!

4.sotavuosi: Mei-
tä ei voida voittaa!

EPÄ.
SOLIDAARISTA
PALKKA.
POLITIIKKAA
Puolan kulttuurimi-
nisteri huomautti tun-
netulle niiyttelijättä-
relle, joka oli esiinty-
nyt ulkomailla:

- 
Teidiin tulonne-

han ovat suuremmat
kuin puoluejohtajam-
me!

Mutta hiinhän
onkin vain statisti.
sanoi näytte lijiitiir.

HITLERIN
AIKAAN
Saksalainen ja eng-
lantilainen keskuste-
livat demokratiasta.

- Minii voin mil-
loin tahansa mennä
Downing Street
l0:een ja sanoa
Churchillille. että tö-
mii on politiikassaan
hölmö ja tunari. Se
on demokratiaa! uho-
si englantilainen.

- Totta kai minti-
kin voin mennä kerto-
maan sen Churchil-
lille! huudahti natsi.

PUOLALAISTA
Puolan kansallisvd-
rit ovat valkoinen ja
punainen. Mutta
miten ne esiintyvät?

sa.
Kuten retiisis-

- 
Kuinka niin?

- Puola on pddl-
td punainen, mutta
sisältä valkoinen.

LEHMÄKAUPPAA
Puolalaisen vitsin mu-
kaan kardinaali Wy-
szynski ja kommunisti-
johtaja Gomulka olivat
hyviä ystäviä. Wyszyns-
ki oli lähdössä Roomaan
paavin vastaanotolle ja
soitti Gomulkalle:

- 
Voisitko järjestää,

että poliisi lähipäivinä
van-sitsis i muutamia pap-
peja? Se tekisi hyvän
vaikutuksen Röomassa.

Totta kai, lupaa
Gomulka. - 

Voisitko si-
nä puolestas i järjestää
minut kirkon kirouk-
seen? Se tekisi hvvän sä-
väyksen lt{oskor-assa !

PUOLALAISTA
KIRKOLLISTA
Eräs Varsovan monista
roomalaiskatolisista
kirkoista on täynnä
hartaita uskovaisia.
Kaikki pohistuvat ru-
koukseen. vain muuan
oven ldhelld oleva mies
jdd seisomaan.

- -ltiftsi ette polvis-
fu? Ii1s11' hänen naapu-
rinsa.

- 
)Iinä olen ateisti,

vastaa mies.
Ilitiis te sitten

tääilä kirkossa teette?

- 
Minä olen myös

antikommunisti, vastaa
seisoja.
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Karjalan Armeijan hyökkäyksen
ensimmäinen vaihe
heinäkuussa 1941

Maaliskuussa 1940 alle-
kirjoitettu rauhansopi-
mus ei tuonutkaan rau-
han tunnetta. Yllemme
jäi uhkan tuntua. Sota
jatkui Euroopassa, jopa
Pohjolaan laajentuen.
Suomen kansa keskitti
voimansa sodan vaurioi-
den korjaamiseen, kui-
tenkin samalla päättäväi-
sesti puolustusvalmiut-
taan tehostaen. Linnoi-
tustöitä tehtiin tarmok-
kaasti uudella rajalla.
Puolustusaseman raken-
tamisvoima oli suurim-
millaan maaliskuussa
l94l 

- 
yli 30 000 mies-

tä.
Mutta 

- 
kun sodan

laajenemista ennakoivat
viestit yhä voimistuivat,
kun myrskyn merkit oli-
vat vaistottavissa jo
omilla veräjilliimme, oli
rajojemme turvaamiseksi
ryhdyttävä välittömiin
toimenpiteisiin. Kesä-
kuun liikekannallepanoa
osattiin jopa odottaa, ja
kun se oli edessä, se kos-
ketti jokaista. Joukkojen
ohjaaminen ennakko-
suunnitelmien mukaiseen
puolustu sryhmittelyyn
vastasi käsityksiä tilan-
teen vaatimuksista. Oma
maa on turvattava.

Meihin kohdistetut il-
mapommitukset laukaisi-
vat jännittyneen tilan-
teen. Olimme jälleen so-
dassa, mutta nyt emme
yksin suurvaltaa vastaan.

Strateginen yleistilan-
ne tarjosi suomalaisille
oman aloitteen edut. Yli-
päällikkö päätti käyttää
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Ahdistnuustn
uhlffirufuruteestil
owulan
uloitteeseeru
tätä hyväkseen, ja niin
perinteistä puolustusryh-
mitystä alettiin korjailla
uuden tilanteen mukai-
seksi. Kesäkuun viimei-
senä päivänä annetulla
käskyllä koottiin voima-
ryhmä, Karjalan Armei-
ja, jolle osoitettiin etäi-
nen tavoite, todella stra-
teginen tehtävä.

Neljä vuosikymmentä
on kulunut siitä, kun
Karjalan Armeija aloitti
hyökkäyksensä, jonka
perimmäinen tavoite oli
luoda turvallisuutemme
takaamiselle olennaisesti

aikaisempaa suotuisam-
mat sotilasmaantieteelli-
set edellytykset.

Heinäkuun 10. päivä-
nä alkoi sarja operaatioi-
tz, joista ensimmäinen
johti kuun loppuun men-
nessä joukkomme Laato-
kalle ja Laatokan Karja-
laan.

Elokuussa tuli Karja-
lan Kannaksen vuoro.

219



LAURI JÄNTTI

Lehtemme viime
numerossa kuvaili
Lauri Jäntti Kar-
jalan kannaksella
kesäIlä 1944 puh-
jenneen suurtaiste-
Iun venäIäisille me-
nestyksellistä alku-
jaksoa, joka VaI-
keasaaren läpimur-
ron ja "Kannaksen
halkijuoksun" iäL
keen odottamatto-
man nopeasti johti

Viipurin valloituk-
seen.

Tässä numerossa
kirjoittaja kertoo
Talin-Ihantalan ja
Vuosalmen tuimista
torjuntataisteluista
sekä kummallekin
osapuolelle ras-
kaaksi kd7'neen so-
dan päättymisestä
aselepoon ja väIi-
rauhaan.

Kannaksen
suunaistelut
kesällä 1944 JATKOA ED. NUMEROSTA
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TALIN
SUURTAISTELU

Viipurin valloittaminen mer-
kitsi venäläisille samaa mitä
herkkupala nälkäiselle: ruoka-
halua se ei pitkäänkään tyydy-
tä. Armeijankenraali Govoro-
wir johtama taistelu jatkui
vailla hetkenkään taukoa.

Kesäkuun 25. päivän vas-
taisena yönä veniiläiset toivat
Talin suunnalla eteen mai-
neikkaan XXX Kaartinarmei-
jakuntansa viisine divisioo-
nineen tehtävänä sisäänmur-
ron jälkeen jatkaa hyökkäystä
Portinhoikan ja Ihantalan
suuntaan. Voimakkaan tykis-
tövalmistelun edeltiimä hyök-
käys johtikin klo 13 menes-
tykseen ja läpimurtoon kum-
massakin suunnassa.

Entä suomalaisten vastatoi-
met'J

Läpimurron varalta Juusti-
lassa lähtövalmiina olleen I
Panssaripatal joonan komenta-
ja majuri Heikki Mikkola sai
kenraali Lagukselta käskyn
lähteä raskaalla komppanialla
heti Portinhoikkaan ja tuhota
läpimurtautuneet vaunut.

Ja niitä riitti: klo l4 ilmoitti
JR 48:n komentaja PsD:n esi-
kuntaan näkevänsä edessään
30 vihollispanssaria.

Mikkolan komppanian ete-
neminen tapahtui Sotkat keu-
lassa. Nähdessään venäläisen
panssaririvistön vastassaan
ensimmäisen Sotkan johtaja
vänrikki Teppo siirsi vaunun-
sa nopeasti tien syrjään, py-
sähtyi ja avasi tulen. Muut
riensivät apuun ja ajoivat rin-
nalle.

Talin-lhantalan suurtaistelu 27 .-3O.6. 44. Takimmaiselle linjalle rintama

iäi rauhantekoon saakka
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Suomalaisten ps-vaunujen
ilmestyminen lienee yllättänyt
venåiläiset. Niin pitkåille kuin
saattoi niihdä oli tieUä pitkä-
putkisia venåiläispanssareita
pyrkien kuka tien sivuun, ku-
ka mutkan taakse turvaan.
Hetken päästä olivat suoma-
laiset saaneet sotasaaliiksi
kuusi vaunua ja iltaan men-
nessä oli PsD:n voimin tuotet-
tu viholliselle 22 vaunun tap-
piot. Heidän Juustilaan suun-
nattu kiilansa oli ilman omia
vaunumenetyksiä lyöty täysin
hajalle.

panssarien tukemaa ventiläis-
divisioonaa joiden motittami-
nen 

- 
vaikka sitä monin mut-

ta vajain pataljoonin päivä-
kausia yritettiin 

- 
osoittautui

ylivoimaiseksi tehtäväksi.
Suomalaisten vastahyök-

käyksen Iritimojiirven suun-
nalla juututtua paikoilleen tu-
livat venåiläiset yhä aktiivi-
sernmiksi. Korvia huumaava
taistelun melske kasvoi todel-

Nyt liikehtivät panssarit!
Telaketjujen råiminä etumaas-
tossa kasvoi kasvamistaan.
Mutta samassa tuli apu: saksa-
laisen Focke-Wulf -laivueen
loistava pommi-isku Talin sil-
taan venäläispanssarien juuri
ryhmityttyä sen taakse kenties
ratkaisevaksi suunniteltua lä-
pimurtoa varten kevensi pai-
netta.

Mutta vain tilapäisesti. Ra-

Se sai maaston tuntijan pa-
hojen aavistusten valtaan: oli-
ko tapahtunut sisäänmurto?

ori.
Pian menetettiin Portin-

hoikkakin. Siitä ja saamastaan
irtaantumiskäskystä kertoi
maastoitse miestensä kanssa
vetäytyvä Kzirstilässä ollut
vänrikki kun tiukkasin häneltä
syytä vitjasta lähtöön.

Tilanteesta oli saatava sel-
ko. Kysellessäni sitä radiolla
ylempää eversti Puroma antoi
käskyn:

- 
Kaikki Puroman pojat

heti komentopaikkaani!
Keskiyön pimeydessä Por-

tinhoikan sivuitse kohti Juus-
tilaa vetäytyviä jääkdripatal-
joonien rippeitä oli yhteensä
jäljellä komppanian verran.
Pääosa heistäkin kantoi hätä-
paareja.

Seurasi sitkeän ja menes-
tyksellisen Talin puolustus-
taistelun toinen jakso uusissa
asemissa ja uusin voimin. Ra-
juimmin taisteltiin Ihantalas-
sa. Kun ei sielläkään päästy
läpi yritti kenraali Govorow
Kannaksen suomalaisvoimien
saarrostusta Viipurinlahden
saarten kautta. Turhaan sekin.

VUOSALMEN
TERÄSMYRSKY
Heinäkuun parina ensi päivä-
nä suuntautuivat vendläisten
joukko- ja materiaalikeskityk-
set Vuosalmen suunnalle.
Kamppailu Äyräpään sillan-
pääaseman omistamisesta rie-
hui kiivaana kummallekin
osapuolelle suurin tappioin.
Suomalaiset joutuivat vähä
vähåiltä väistymään suuren yli-
voiman tieltä ja 9.7. tyhjensi-
vät 2.D:n joukot Vuoksen län-
sirannan. Samana päivänä
aloittivat venäläiset Vuoksen
ylimenon voimakkaan tykistö-
tulen, satojen lentokoneitten
ja savuverhon suojassa.

VKT-aseman puolustus oli
nyt vaarassa. Vuosalmelle oli
saatava lisävoimia ja pian.
Kannaksen Joukkojen Ko-
mentajan kenraali Oeschin
toimeksiannosta III AK:n ko-
mentaja kenraali Siilasvuo an-

Yllättävän voimakkaan venäläishyökkäyksen iohdosta siirrettiin Kannak-
sen uhatuimpiin kohtiin lisävahvistuksia. Jääkäripatalioonan miehet pyö-
räilevät Talia kohti venäläispanssarien rohkean iskun tultua toriutuksi
Portinhoikassa

Entäpä suomalainen jalka-
väki?

Eversti Puroman komenta-
man Jääkåiriprikaatin Taliin
suunnattu vastahyökkäys aI-
koi klo 17. Jääkiirit ja heidän
mukanaan tykistön fulenjoh-
tueet patterinpäiillikköineen
pyöräilivät tietä Juustila-
Portinhoikka, missä yhä pala-
vat vaunut, taistelun jättiimä
törky ja vaunujen räjiihdelles-
sä pirstoutuneitten ruumiitten
kappaleet koristivat maantien
laitamia. Jonkun onnettoman
huomasin menettäneen päänsä
aina housunkauluksia myöten.

Miehiä puistatti. Sadat vas-
ta täydennyksenä tulleet mie-
het näkivät sotaa ja verisiä
vaatteita nyt ensi kerran.

Osasto Puroman vastahyök-
käys oli siis liihtenyt käyntiin.
JPr:n taistelu Leitimojiirven
luoteenpuoleisisss slef 5iss[ 

-Talin taistelujen painopistees-
sä - oli kestävä yhtiimittai-
sesti neljä päivää ja viisi yötä.
Alueella hyökkäili kolme

liseksi infernoksi. Matalalta
syöksiihtelevien lentokoneit-
ten ja räjähtelevien kranaat-
tien aikaansaarnassa ilmanpai-
neessa viirisivät metsän puut
kuin myrskyssä. Maa tiirisi ja
jåirkkyi.

diolla sieppasin naapuridivi-
sioonan tulenjohtajan kiih-
keän ja herkeiimättä toistaman
avunpyynnön:

- 
Ampukaa sulut Kdrstilä

ja Konkkala, ampukaa sulut
Kiirstilä ja Konkkala!

Raskas Patteristo l4:n haupitsi naamioidussa tuliasemassa valmiina lä-
hettämään 43-kiloisen "porsaan" matkaan
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toi 10.7. kenraali Lagukselle
näin kuuluvan koruttoman
käskyn:

PsD:n tulee aamuun
mennessä divisioonan komen-
tajan johdolla lyödä vihollinen
ja puhdistaa rantaviiva.

Linjan miehittäisi sen jäl-
keen 2.D.

PsD:n vastahyökkäyksestä
Vuosalmella muodostui moni-
päiväinen, katkera puolustus-
taistelu. Samanaikaisesti
omallme kanssa alkanut vi-
hollishyökkäys jatkui hetkek-
sikään heikentymättä. Taiste-
lumaastoa täydellisesti hallin-
nut tykistötuli vastapäiseltä
Äyräpäiin harjanteelta teki
taistelusta epätoivoisen, her-
moja kysyvän.

Panssarivaunut möyrysivät
valtoimenaan niille suotuisas-
sa maastossa murskaten alleen
taistelupesäkkeen toisensa jiil-
keen. Mutta pataljoonien par-
haat lähitorjuntamiehet olivat
vuodattaneet verensä kuiviin
Kuuterselän ja Talin tantereil-
la. Täydennysmiehet eivät ol-
leet samaa luokkaa. Panssari-
nyrkkien he kertoivat "hukku-
neen", kasapanosten samoin.
Joku sormeili Päivän Tunnus-
sanaa.

HYVÄSTI,
VUOSALMI
Heinäkuun 13. päivänä hörp-
pivät viihiin menneet JPr:n
miehet aamuteensä entisissä
asemissaan. Miesvahvuudesta
oli neljässä päivässä menetet-
ty 607o- Kiirsityt suuret tap-
piot huolestuttivat suuresti
majuri Jouko Hynnisrä, josta
yhteyksien katkettua oli tullut
Laguksen edessä olevien pa-
taljoonien komentaja. Niinpä
hän miltei kuiskasi minulle:

- Viisi viikkoa sitten kesä-
sotaan liihdettäessä oli minulla
JP 3:ssa mäiirävahvuinen
päiillystö, 31 upseeria. Nyt on
minun lisäkseni jriljellä vain
tuo viestiupseeri luutnantti
Pullinen...

222

pahtumasarja. !

Taistelut Karjalan kannak-
sella vakiintuivat våihitellen
asemasodaksi. Aselepo Neu-
vostoliiton kanssa solmittiin
4.9. 1a viilirauha Moskovassa
19.9.1944.

Kun Suomen armeija Kan-
naksen viimeisissä puolustus-
asemissa lopulta torjui viholli-
sen raivokkaat hyökkäykset
tarvittiin torjunnassa paitsi ar-
meijan myös koko kotirinta-
man kaikki voimavarat. Me-

Panssaridivisioonan komentaia kenraali Lagus ojentaa yhtymänsä muistoristin alaisilleen Jääkäriprikaatin
komentaialle eversti Puromalle ja Panssariprikaatin komentajalle eversti Björkmanille

Samassa räjähti ujeltamatta
tullut piiskatykin kranaatti po-
teromme vieressä. Sain siitä
sirpaleen nahkaani. Jouduin
hyvästelemään lähimpäni ja
lähtemään. Ennenkuin sairas-
juna muutamaa tuntia myö-
hemmin ennätti laituristaan ir-
taantua kannettiin siihen vielä
yksi haavoittunut 

- 
majuri

Hynninen. Sotasairaalamme
oli Vaasassa.

KOHTI RAUHAA
Heinäkuun puolivälin jälkeen
venäläisten oli kahdestakin
syystä luovuttava enemmistä

yrityksistä Suomen suhteen.
Ensiksi: Vuosalmen veriset

taistelut lienevät osaltaan
osoittaneet, että suomalaisten
sitkistyneen puolustuksen
murtaminen olisi käynyt
hyökkääjälle kalliimmaksi
kuin siten saavutettava soti-
laallinen hyöty. Toisekseen
on todennäköistä, että marsal-
kaksi vastikään korotetulle
Govorowille keväällä annettu
mäåiräaika Suomen valloitta-
miseksi lienee ollut kulumassa
umpeen. Venäläiset tarvitsivat
joukkojaan suuremmilla sota-
näyttiimöillä, Saksan rinta-
malla.

netykset olivat raskaat: niinpä
esimerkiksi 2.Divisioonan ko-
konaistappiot Äyräpään-
Vuosalmen torjuntataisteluis-
sa olivat yhteensä 6228kaatu-
nutta, haavoittunutta ja ka-
donnutta.

Suomi oli osoittanut vastus-
tajalleen 

- 
ja koko maailmal-

le 
- 

etteivät raskaimmatkaan
uhrit ole liian suuria silloin
kun on kysymys maan vapau-
desta. Kannaksen torjuntatais-
telut kesåillä 1944 olivat talvi-
sodan unohtumattomien päi-
vien rinnalla kansamme itse-
näisyyden ajan merkittävin ta-



Kqtl«elmio
SUOTUIEN

kulttuuri-
historiqstq

EERO ERÄSAARI

JATKOA ED. NO:STA

Pienten valtioiden itse-
' näisyyspyrkimyksille oli
etsittävä tukea kaikilta
ajateltavissa olevilta ta-
hoilta, iopa Euroopan
kuningashuoneilta.

Tsaarien Venäjän ro-
mahdettua itsenäisty-
neen valtion suvereni-
teetti oli aluksi vain ni-
mellinen. Jostakin oli
Iöydettävä mies, joka
toteuttaisi kansan toi-
veet.

Oikealla hetkellä
maantui sekaviin
vioihin vakuuttava
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Kenraalimaiuri Mannerheim Galitsian taistelujen aikana 1915



TURVAUDUTT!IN
HABSBURGEIHIN
Itsenäisyysajatukset elivät voi-
makkaina paitsi Suomessa myös
muissa Itåimeren maissa, erityises-
ti Puolassa, jonka yläluokalla on
aina ollut kiinteät suhteet Habs-
burgien dynastiaan. Yhteistyö Itä-
meren valtioiden itsenäisyysmies-
ten kesken virisi luonnostaan: ko-
kouksia pidettiin muun muassa
Tukholmassa ja Varsovassa.

Eräässä vaiheessa oli sovittu
suppean huipputason kokouksen
organisoimisesta tekemään ratkai-
sevia päätöksiä: piti muun muassa
valita lähetystö Wieniin ottamaan
yhteyttä Habsburgien mahtavaan
hallitsijasukuun ja pyyt?imään hei-
tä tukemaan Itiimeren maiden itse-
näisyyspyrkimyksiä.

Låihetystö pantiin siis Helsingis-
täkin matkaan Pietariin, jossa ko-
kouksen piti olla Astoria-hotellis-
sa. Renvallin lisäksi Suomen
edustajana oli Jonas Castr6n ja jo-
ku kolmas johtava itsenäisyys-
mies, jonka nimi on kuitenkin
unohtunut.

Illari suussa lähestyttiin varo-
vasti loistohotellia. Valtuuskun-
nan huomiota kiinnittivät hotellin
l?ihistöllä liikkuvat mustiin puetut
herrat, jotka huomiota herättålmät-
tä pysäyttivät suomalaisten mat-
kan.

- Mistä on kysymys? yrittivät
suomalaiset.

- Jos teitä kiinnostaa tietää,
niin siellä ovat jo paikalla puola-
laiset, liettualaiset ja latvialaiset,
vastasi toimintaa johtava arvokas
herrasmies. - Heidät vangitaan
hetken kuluttua. ,lUma te suoma-
laiset nyt sekaantuko tiihän vaan
painukaa lyhintä tietä Suomen ase-
malle ja låihtekää ensimmäisellä
junalla Helsinkiin!

Asia oli selvä. Epäselväksi jäi,
mistä syystä suomalaiset pelastui-

Jälleen kotimaassa ia siviilissä

vat loukusta. Joka tapauksessa yri-
tys näytti olevan täysin valtiollisen
poliisin tiedossa eikä toimintaa
voinut näissä merkeissä jatkaa.

Herrat painuivat junaan ja mat-
kustivat vähin äänin kotiin. Siihen
katkesi Suomen yritys hakea yh-
teyttä Habsburgeihin. Olipahan
kuitenkin yritetty...

YLIPAÄLLIKKO LOYTYI
KAMPIN ALAKERRASTA
Elettiin vuosien l9l7 ja 1918
vaihteen aikaa.

Katkelmia Suomelt...

Kämpin yläkertaan oli kokoon-
tunut joukko johtavia itsenäisyys-
miehiä pohtimaan pulmallista ti-
lannetta: valtakunta oli teoriassa
itsenäinen, mutta todellista valtaa
käyttivät erilaiset puolisotilaalliset
järjestöt eikä keinoa maassa oles-
kelevan vieraan sotaväen karkoit-
tamiseksi ollut keksitty.

Paikalla oli senaatin jäseniä 
-ainakin Svinhufvud ja Renvall -sekä joukko muita vaikuttajia,

muun muassa Eino Suolahti sekä
Sotilaskomitean edustajina sen pu-
heenjohtaja kuusikymmenvuotias
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Katkelmia Suomen...

kenraaliluutnantti Clas Gustav
Charpentier, vanha hieno herra,
josta piti tulla vapautusarmeijan
ylipäällikkö, ja ratsumestari J. F.
Ignatius.

Kokous keskusteli ja keskusteli

- arvokkaasti ja akateemisesti.
Konkreettisia ratkaisumalleja ei
löytynyt, vaikka todettiin tilanteen
pahenevan päivä päiviiltä ja terro-
rin uhkaavan koko nuoren valtion
olemassaoloa. Kenraaliluutnantti Hannes lgnatius, 1871-

1941, itsenäisyystaisteliia ia vapaussodan
päämajoitusmestari

ASIAT ALKAVAT
SELVITA

- 
Pääsin juuri eilen Pietarista tän-

ne 
- oli pieniä vaikeuksia, kertoi

Mannerheim. 
- 

Tulin suoraan
Odessasta halki vallankumouksen.

Onko kenraalilla mitään
suunnitelmia?

- 
Ei niin mitään 

- 
juuri vasta-

han minä tulin maahan enkä ole
ehtinyt ajatella mitään tulevaisuu-
den varalle.

Sattumalta on yläkerrassa
juuri käynnissä eräiden johtavien
itsenäisyysmiesten kokous. Ehkä
kenraalia kiinnostaisi tulla mu-
kaan?

- 
Mistä siellä on kysymys?

- 
Keskustellaan...

Mannerheim lopetti ateriansa,
nousi rivakasti raput yläkertaan ja
tuli kokoukseen, jossa Renvall
esitteli hänet. Tervehtiessään
Mannerheim osoitti erityistä kun-
nioitusta kymmenisen vuotta van-
hemmalle kenraaliluutnantti Char-
pentierille.

Maassa vallitseva tilanne esitel-
tiin nopeasti Mannerheimille ja tä-
tä pyydettiin osallistumaan Soti-
laskomitean työhön. Mannerheim
suostui.

Oltiin sitten samassa paikassa
joitakin päiviä myöhemmin. Man-
nerheim oli ollut mukana parissa
Sotilaskomitean kokouksessa,
mutta sitten ilmoittanut eroavansa
siitä, koska hän katsoi, ettei komi-
tean noudattamien menettelytapo-
jen avulla päästäisi tulokseen.

Nyt kenraal iluutnantti Charpen-
tier pyytää illan ainoan puheen-
vuoron: hän ilmoittaa olevansa
liian vanha sotilaallisiin johtoteh-
täviin ja ehdottaa ylipäällikkyyden
antamista Mannerheimille.

Mannerheim ei halua heti ottaa
asiaan kantaa. Sitten joku 

- 
olisi-

ko ollut Svinhufvud 
- 

tarjoaa
kenraalille vuorokauden mietti-

.rr.rf ,tlfr n- 4aD rr-.ir^ fa0u*.
/3*j.,
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Svinhufuudin muistiinpano Mannerheimille annetuista valtuuksista

Charpentier pysyttelee syrlässä
eikä ota kantaa puoleen tai toi-
seen.

Lopulta Ignatius tulistuu:

- 
Tästä ei nyt kyllä tule mi-

tään! Minä en jaksa edes kuunnel-
la tätä jutustelua! Minä menen nyt
alakerran baariin hiukan virkistäy-
tymään.

Ratsumestari häipyi. Kokous
jatkoi pohdintaansa.

Akkiä Ignatius palaa takaisin
huoneeseen:

- 
Hyvät herrat! Kuka teistä

tuntee sen kenraali Mannerhei-

min? Se istuu nyt yksinään tuolla
alhaalla syömässä illallista.

Renvall ilmoittautui.

- 
No tule nyt sitten heti mu-

kaan! Se Mannerheim otetaan po-
rukkaan ja heti!

Herrat menivät alakertaan.
Mannerheim istui siviilipuvussa
ikkunapöydässä. Tervehdittiin.
Renvall esitteli lgnatiuksen. Ken-
raali pyysi vieraat istumaan.
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KatKelmh suomen...

misaikaa ja esittää, että huomenna
kokoonnuttaisiin uudelleen. Man-
nerheim suostuu.

,,OTTAKAA ESIIN KYNÄ
JA PAPERIA!"
Seuraavana iltana Mannerheimille
tarjotaan teoreettisen valtion ole-
mattoman armeijan ylipäällikkyyr
tå 

- 
oikein virallisesti. Hän on

miettinyt asiaa ja ilmoittaa otta-

ehtoihinsa suostutaan yksimieli-
sesti.

Sitten Marski ottaa puheenvuo-
ron:

- Hyvät herrat, kiitän minulle
osoitetusta luottamuksesta! Otta-
kaa esiin kynä ja paperia, sanelen
toimintaohjeen.

- Kohta l: Tänään tai viimeis-
tään huomenna siirrymme yöllä
junalla Vaasaan.

- Kohta 2: Samaan junaan si-

telli Ernstissä. Samassa paikassa
asui Venäjiiltä paenneita emigrant-
tiupseereja sekä joitakin paikallis-
ten aseista riisuttujen vendläisten
joukko-osastojen upseereita, jotka
olivat sotavankeja, mutta vanho-
jen hienojen tapojen mukaan kun-
niasanaansa vastaan vapaina Vaa-
sassa. Kaikki ruokailivat samassa
salissa, jossa näin puhuttiin paitsi
suomea ja ruotsia myös ranskaa ja
venäjää.

Paikalla kävi myös joku pohja-
laisisäntä, joka suuttui tavattomas-
ti tästä kieltåimättä varsin omalaa-
tuisesta jåirjestelystä. Senaatin pu-
heenjohtajan Renvallin luo saapui-
kin heti seuraavana päivänä Etelä-
Pohjanmaan talonpoikien liihetys-
tö, jolla oli tiirkeää asiaa:

- 
On se nyt aivan kummallista,

kun pitäisi tapella ryssiä vastaan ja
tåimä päåiryssä Mannerheim pitää
näitä muita ryssiä siellä omassa
pesässään! Tåillaista me emme hy-
viiksy!

Mitäpäs siihen oikein vastaisi

- oikeassahan ukot olivat. Heti
sopivassa tilaisuudessa Renvall
puhuikin asiasta Mannerheimille
ja hotelli Ernst suomalaistettiin.
Jotta luottamus olisi edelleen lujit-
tunut, ehdotti Renvall, että Man-
nerheim viettiiisi illan pohjalaisten
kanssa, jotta nämäkin saisivat
kunnolla tutustua ylipäåillikköön.

Tilaisuus jiirjestettiin. Yhdes-
säolo muodostui antoisaksi ja kes-
kustelu selvensi kaikki kiistakysy-
mykset.

Myöhemmin talonpoikain lähe-
tystö kääntyi jiilleen Renvallin
puoleen 

- 
tiillä kertaa vain ker-

toakseen, kuinka mainio mies yli-
päiillikkö heidän mielestään oli.
Kävi ilmi, että isännät olivat in-
nostuneet perin pohjin:

- 
Ei tästä tasavallasta tule mi-

tään 
- 

maahan pitää saada kuri ja
j?irjestys. Tehdään tästä maasta
kuningaskunta ja pannaan Man-

Itsenäisyyssenaatin talousosaston täysi-istunto 1918. Senaattorit vasemmalta Pehkonen, Ara-
iärvi, A. Castr6n, J. Castr6n, Setälä, Svinhufvud, Kallio, Talas, Renvall,Ftey ia Louhivuori

vansa tehtävän vastaan, mutta vain
eräin ehdoin. Tåirkeimmät niistä
olivat, että hänet oikeutetaan joh-
tamaan sotatoimia täysin itsenäi-
sesti hallituksen niihin puuttumat-
ta, ettd hän saa ratkaista upseerien
ylennys- ja nimitysasiat sekä että
Suomen pankin kultavarat heti
siirretään Vaasaan armeijan tule-
valle tukialueelle.

Kokouksen osanottajat toteavat,
että Mannerheim on paneutunut
asioihin perusteellisesti. Hänen

joitetaan vartioituna Suomen pan-
kin kultavarat.

- 
Kohta 3: -Kokous on vaiti, vain kynät ra-

pisevat.

- 
On taidettu saada isäntä ta-

loon, muistaa senaattori Renvall
ajatelleensa.

ELÄKOON KUNINGAS!
Vaasassa Päiimaja ja itsenäisyys-
senaatti asuivat ja ruokailivat ho-
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nerheim kuninkaaksi! Se on siihen
ihan passeli mies - ilman muuta!

Renvall viihän epäili:

- Ei se taida olla ihan niin yk-
sinkertaista... Kun siinä kuningas-
kunnassa sen perinnöllisyyskysy-
myksenkin pitäisi olla jotenkin
varman päiille hoidettu ja t?imä

Mannerheim kun on elellyt siellä
Venäjiillä niin pitkään, niin siitä ei
oikein tiedä, onko siitä enää suvun
jatkajaksi...

- Se asia kun selviää! keskeyt-
tivät isännät. - Täiillä Pohjan-
maalla on vaikka millä mitalla näi-
tä komeita ja vereviä talon tyttiiriä.
Pannaan niistä yksi kokeelle Man-
nerheimin kanssa, niin asiaan ei
jää mitään epäselvää!

Näin muisteli vanha hieno herra
Heikki Renvall nuoruutensa taiste-
luvuosia vanhoilla päivillään rat-
toisassa seurassa. Jutut elävät -on niikevinään historian hengettä-
ren hymyilevän niiden äåirellä... !

Vapaussodan ylipäällikkönä Mannerheim
halusi saattaa sotatoimet ratkaisuun kansallisin
voimin ennen saksalaisen apuretkikunnan tuloa.
Tässä ylipäällikkö seuraa pääoperaation,
Tampereen valtauksen edistymistä Lehtikuva

a1
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ruYE|SIDIVI§rcOIYA
pysäytti
vihollisen
Nietiärvelfä
Itä-Karjalan tyhjentämisen jäIkeen
vetäytyivät suomalaiset Loimolan
suunnalta U-asemaan. TääIh
voitokkaan vihollisen hyökkäys
Iopullisesti pysäytettiin.
Oheinen kuvaus ratkaisutaistelun
vaiheista löytyi jatkosodan
S.Divisioonan arkistosta.
Kirjoittajaa pyyddmme ottamaan
yhteyden lehden toimitukseen.

Saarenmäen kukkuloilla kärsi
kapteeni F. Forsellin III P
suuria tappioita. Kukaan ei ol-
lut nukkunut hiukkastakaan
vuorokausimääriin.

Sekä rykmentin että patal-
joonan komentopaikat olivat
ns. Parakkikylän saunassa.
Heinäkuun 14. päivänä vihol-
lincn iski ilmavoimillaan
llueclle fosfori-. palo- ja rä-
jähdyspommein. Noustessaan
pommituksen jälkeen pote-
roistaan näkivät soturit loh-
duttoman näyn: parakit paloi-
vat, kaatuneita hevosia lojui
kaikkialla, komentopaikka te-
ki rnuuttoa savun ja lasinsirpa-
leiden seussa. Pitkälle se ei
mennyt. vain puolen kilomet-
rin päähän.

Etulinjassa hyökkäsi vihol-
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Nietjärven taistelun tekniikka oli yksinkertaista: oli vain kestettävä!

ALLAN A. VIRTA

HEINÄxuuN t5. päivä.
Nietjärven korpimaastossa

ovat taistelut jatkuneet jo kol-
me vuorokautta.

Aamuyöllä I 2.7. vihollinen
sai jo työnnetyksi kapean kii-
lan asemaamme, jota puolus-
tivat everstiluutnantti I. E.
Rytkösen JR 44:n I Pataljoona
ja eräät III Pataljoonan osat.
Kiivaat hyökkäykset ja vasta-
hyökkäykset vaihtelivat seu-
raavan parin vuorokauden ai-
kana ja kukkulat vaihtoivat
omistajaa kerran toisensa jäl-
keen.

Rivit harvenivat. Joukot
olivat jo ennestään raskaan
viivytysvaiheen näännyttä-
miä. Nyt niiden oli kestettävä
torjuntataistelun paine.

Varsinkin Maksimoffin ja

Everstiluutnantti llmari Elis Rytkö-
nen. rohkeana ja päättäväisenä
taisteliiana mainefta niittänyt soturi,
JR 44:n komentaja kesällä 1944

linen samaan aikaan rajusti
Maksimoff-asemia vastaan.
Hyökkäys torjuttiin, mutta
muun muassa tukikohdan
päällikkö luutnantti K. Viita-
niemi lO.Komppaniasta kaa-
tui ja vänrikki Loukiala haa-
voittui kuolettavasti. Seuraa-
vana y<inä tukikohdan miehitti
I l.Komppania.

Yö oli rauhaton. Vasta aa-
muauringon alkaessa lämmit-
tää torkahti joku hetkeksi.

SUURTAISTELU
ALKAA
Kello kahdeksaan saakka oli
hil jaista.

Sitten repesi.
Tasan kello kahdeksan vi-

hollinen laukaisi sadat tuliki-
tansa. Maa vapisi, ilma kohi-
si. sadat kranaatit iskivät
muutamien sekuntien sisällä
Maksimoffin ja Saarenmäen
tukikohtiin, joukossa kym-
menkunnan urkupyssyn yh-
teislaukaus ja lukemattomien
"andruusojen" mossahtelut.
Sitten tuli levisi taaksepäin ja
ulottui lopuksi taempaan ase-
maan aina noin kilometrin
päähän.

Teräshelvetti oli valloil-
laan. Yksittäisiä laukauksia
tai räjähdyksiä ei enää erotta-
nut, vain aaltoileva jyrinä hal-
koi avaruutta. Maa heilui ja
vapisi, puut taittuivat kuin
kuivat rannan kaislat, sodan
rauta-antura tallasi poteroita,
paiskoi kiviä, maata ja ihmisiä
atomeiksi avaruuteen, polki
esteet riekaleiksi ja hukutti
koko maiseman tukahdutta-
vaan räjähdysaineen savuun
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1944. Everstiluutnantti Rytkönen selostaa tilannetta 5.Divisioonan komentajalle kenraalimaiuri Kustaa Anders
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lll/JR 44:n komentopaikalla kesällä
Tapolalle

sekä repeytyvän maan ja kuo-
leman katkuun.

Muutaman minuutin kulut-
tua ilmestyi savu- ja multapil-
vien läpi kymmenittäin maa-
taistelukoneita. Isku seurasi
toistaan, koneet ulvoivat muu-
taman kymmenen metrin kor-
keudessa. Pommit putosivat,
tykit lauloivat.

Sitten - hetken tauko.
Poterossa vapiseva puolus-

taja tutkii itseään - olenko
vielä ehjä? Joku nostaa jo pää-
täänkin - onkohan kaverikin
hengissä?

Uusi maataistelukoneiden
aalto.

Ne tulevat nyt entistäkin
matalammalla, tykkien ja ko-
nekiväiirien suulieskat loi-
muavat pölypilvien läpi.

Suu, korvat, silmät - kaik-
ki ovat hiekkaa täynnä. Kunpa
pääsisi porautumaan maan si-
sään - syvemmälle, syvem-
mälle...

Poteroita sortuu, miehiä
haavoittuu ja kuolee. Veren ja
kuoleman tuoksu voimistuu,
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lll/JR 44:n komentaia kapteeni
Fritz Hialmar Forsell

tunkeutuu tajuntaan.
Puhelinyhteydet ovat silp-

puna. Radioiden luona on
mahdoton työskennellä. Ei ole
mitään yhteyksiä 

- 
ei eteen

eikä taakse.
Tykistövalmistelu jatkuu.

Sen taukojen aikana maatais-
telukoneet roikkuvat päällä
kuin korpit, raatojen syöjät.

Niiden moottorien inhottava
ulina repii hermoja, vie jåir-
jen...

VIIMEISTEN
KRANAATTIEN
MUKANA
On kulunut tunti.

Inferno katkeaa.
Hyökkääjä ilmeisesti arvioi

teräsluudan lakaisseen kukku-
lat puhtaiksi kaikesta elolli-
sesta.

Vihollisen jalkaväki on jo
soluttautunut Maksimoffin ja
Saarenmäen esteisiin. Sieltä
se nousee rynnäkköön savun
ja pölyn seassa viimeisten kra-
naattien saattamana. Sokaistu-
nut puolustaja ei ehdi edes
kunnolla nähdä mitä tapahtuu,
kun vahva vihollinen on jo tu-
kikohdissa.

Kukkuloilla taistellaan elä-
mästä ja kuolemasta lähietäi-
syydeltä. Konepistoolit rätise-
vät, käsikranaatit jymähtele-
vät. Ellei muuhun ole aikaa

lyödään kivääin perällä.
Saarenmäellä joukkueineen

taisteleva ylikersantti toteaa,
että Maksimoffin puolustus ei
kestä. Vielä sillä hetkellä hän
ei kuitenkaan tiedä, että tåimän
tukikohdan puolustajista vain
yhdeksän palasi taistelusta.
Arvoitukseksi jäi, mikä oli
muiden - 

yhden upseerin,
neljän aliupseerin ja kolmen-
kymmenen miehen - lopulli-
nen kohtalo. Vain taivas tie-
tää, kuka heistä kaatui, kuka
haavoittui ja kuka ehkä joutui
vangiksi.

VIHOLLINEN
ISKEE
UUDELLEEN
Saarenmäessä ylikersantin
joukkue ei antanut tuumaa-
kaan periksi. Tappiot olivat
suuret.

Tiimä ilmeisesti osaltaan ai-
heutti sen, että vihollinen
aloitti tulivalmistelunsa uudel-
leen. Jo taemmas siirtynyt tuli
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palasi jälleen etulinjaan.
Tuntui kuin sen teho olisi

nyt ollut moninkertainen.
Kranaattien ja lentokoneiden
määrä tuntui ainakin kaksin-
kertaistuneen ja tulen tarkkuus
parantuneen. Se myllersi kai-
ken ylösalaisin, kymmentuu-
maiset puut pirstoutuivat sä-
löiksi, eilen osumia saanut pa-
rakkikylä hävisi kokonaan 

-sitä ei enää ollut olemassa.
Jonkinlaisena muistomerkkinä
oli paikalla vain puoleksi pa-
lanut sauna 

- 
repaleisena.

puoleksi maahan vajonneena,

paine oli pysäyttänyt erään
korpraalin taskussa. Tuo ajan
ajokki ei taistelun jälkeen
suostunut mittaamaan aikaa
ennen kuin sen kaksi haljen-
nutta kiveä oli uusittu. Elä-
män ajokki 

- 
rinnassa hätäi-

sesti lepattava sydän 
- 

oli
sentään jaksanut jatkaa työ-
tään.

LÄPIMURTO
Tässä vaiheessa vihollisen is-
kuporras eteni Nietjärven län-
sirantaa myöten kolmannelle

linjalle, johon tulivalmistelu
nyt raskaimmin kohdistui.
Tuskin oli enää neliömetriä-
kään maata. johon kranaatti ei
olisi iskenyt.

Sitten tuli levisi summittai-
sesti syvemmälle. Tuntui sil-
tä, että vihollisen tulenjohto ei
enää tiennyt oman iskupor-
taansa tarkkaa sijaintia 

- 
tuli

sahasi vain aluetta syvälle
taakse. Haavoittuneet, jotka
yrittivät pyrkiä hoitoon, haa-
voittuivat usein uudelleen, lä-
hetit eivät saapuneet määrän-
päähän, vikapartiot katosivat.

Lääkintämiehet panivat jatku-
vasti henkensä alttiiksi yrif
täessään auttaa tuskissaan kie-
murtelevia aseveljiään. Kai-
ken yllä paahtoi keskipäivän
korkeuteen pyrkivä aurinko
punaisena savu- ja pölypilvien
läpi.

Panssariestekaivantoa
Nietiärven asemissa 1944
SA-kuva

v

lV/15.Pr:n komentaja
majuri Erik Alfred Väänänen

räjähdyskraaterien ympäröi-
mänä. Saunassa ollut puhelin-
keskus oli tuhoutunut ja kes-
kuspäivystäjä kaatunut työpai-
kalleen.

Kello oli tällöin ollut
09.21 . Aika on saatu näin tar-
kasti kellosta, jonka räjähdys-

I Tykistötulen ruhjomaa
t maastoa Nietjärvellä 1944

SA-kuva

Sitten yhryi leikkiin kym-
menkunta panssarivaunua ja
muutama rynnäkkötykki, jot-
ka saattoivat l0.Komppanian
puolustuksen käymistilaan
huolimatta siitä, että viisi vau-
nua tuhottiin Kauhuin ja Nyr-
kein. Hajalle joutunut komp-
pania vetäytyi ylivoiman
edessä kolmannelta linjalta.
Vihollinen jatkoi kuitenkin
hyökkäystään varovasti ja
epäröiden, koska oikealla ole-
van komppanian puolustus
kesti Saarenmäen sinnikkäi-
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den taistelijoiden ansiosta.
Läpimurto oli kuitenkin tosi-
asia ja voitokas vihollinen
näytti vyöryvän vastustamat-
tomasti eteenpäin yli taistelu-
hautojen.

Alikersantti Kalliojörvi jä\
haavoittuneena poteroonsa
eikä keksinyt muuta ratkaisua
kuin tekeytyä kuolleeksi. Vi-
hollinen painui eteenpäin po-
teron yli. Muuan hyökkääjä
iski ohimennessään mieheen
tikarillaan tai pistimellään
keuhkoon asti ulottuvan haa-
van. Alikersantin oli kestettä-
vä isku äänettömästi ja viiräh-
tämättä 

- 
kuin kaatuneen

ikään. Sittenkään ei kaikki
vielä ollut selvää: ohi juokse-
va upseeri kohotti pistoolinsa
ja painoi liipasinta, mutta ase
vain naksahti eikä patruuna
syttynyt. Pitkän kuopassa vi-
rumisen jälkeen alikersantti
laahautui omalle puolelle ja
parani sotasairaalassa yilättä-
vän nopeasti.

TILANNE
VAKAUTETAAN
Rumputuli jatkui 

- 
jo kol-

matta tuntia. Joskus sen voi-
ma hiukan laimeni tihentyäk-
seen pian entisen kaltaiseksi
infernoksi.

Tulen alla vapisevan sotu-
rin aivoissa ei ajatus enää saa
selvää muotoa 

- 
enintään ko-

hoaa mieleen hiljainen ru-
kous:

- 
Jumala 

- 
pelasta minut

- 
pelasta isänmaa...

Onko vierustoveri vielä
hengissä? Olenko viimeinen
eloon jäänyt 

- 
ajatukset vilis-

tävät kuumeisissa aivoissa.
Toveri voi olla vain parin met-
rin päässä, mutta hänen kohta-
loaan ei tulimyrskyn keskellä
voi selvittää.

Kello 11.00 tuli taukoaa.
Orkesterista jäävät soimaan
vain kranaatinheittimet ja sil-
loin tällöin yli syöksyvät maa-
taistelukoneet.

Ylikersantti on muutaman
jäljellä olevan miehensä kans-
sa komppanianpäällikön lu-
valla vetäytynyt pois Saaren-
mäen tukikohdasta. 9.Komp-
pania Nietjäven tien oikealla
puolella pitää yhä asemansa.
Sen miehet katselevat voimat-
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tomina, kuinka panssarivau-
nut vyöryvät murtoaukosta
heidän sivustaansa.

Selviää, että sekä 9. että
I l.Komppanian päälliköt ovat
haavoittuneet 

- 
9.K:n Miiki-

7ärvi kuolettavasti. lO.Komp-
panian päällikkö kokoaa ha-
jalle mennyttä yksikköään tul-
paksi tien suuntaan. Hänkin
haavoittuu hetken kuluttua.

Yhteisin ponnistuksin saa-
daan vihollisen iskuportaan
eteneminen kuitenkin pysäh-
tymään noin 600 metriä kol-
mannen linjan taakse, ns. Ki-
vikkosärkän maastoon. Tähän
pussin pohjaan vihollinen pu-
reutuu kaikin voimin.

VASTAHYOK.
KÄYS ALKAA
Noin kello 14.00 sai I Patal-
joonan komentaja käskyn vas-
tahyökkäyksen suorittamises-
ta tien suunnassa. Painuma oli
lyötävä takaisin ja entinen etu-
linja otettava haltuun.

Tien suunnassa hyökkäävä
komppania joutui kuitenkin jo
ennen kosketusta maataistelu-
koneiden fosforipommituksen

maaliksi ja kiirsi pahoja tap-
pioita. Metsä syttyi palamaan
ja syntyneessä kaaoksessa yk-
sikkö hajosi. Vastahyökkäys
epäonnistui.

Joitakin puhelin- ja ra-
dioyhteyksiä oli tällä våilin
saatu toimimaan. Kello l5
seuduilla saatiin tieto, että di-
visioonalle on alistettu 15.
Prikaatin IV Pataljoona, joka
on jo tulossa avuksi. Pataljoo-
na saapuikin jo kello 15.45 ja
lähti heti tien itäpuolelta
hyökkäykseen vihollispussin
sivustaan tarkoituksenaan kat-
kaista pussin suu. Reippaasta
yrityksestä huolimatta patal-
joona pääsi kuitenkin vain vä-
hän eteenpäin ja juuttui pian
vihollisen tuleen.

Tällä viilin oli rykmentin
komentaja everstiluutnantti
Rytkönen saapunut III Patal-
joonan komentopaikalle ja
ryhtyi sieltä johtamaan taiste-
lua.

Myös omat tulielimemme
olivat heränneet: oma tykistö
ja heittimistö olivat saaneet
yhteytensä kuntoon ja ampui-
vat nyt jifjestelmäUistä ja te-
hokasta torjuntatulta. Ylpeänä
räiskyi omien tykkien lähettä-
mä teräs Maksimoffin ja Saa-
renmäen kennäillä, lakaisi
puhtaaksi Siimes-metsikön
kumpareet, nostatti vesi- ja
mutapatsaita Nietjiirven ranta-
maastosta ja moukaroi raskain
kaliiperein vihollisen tykistö-
ja heitinasemia. Omien put-
kien sävel valoi mieliin tasa-
painoa ja herätti uudelleen toi-
von ja päättäväisyyden tuntei-
ta: tässä on tämän sodan Sii-
kajoki, tätä meidän on puolus-
tettava, tähän loppuu vetäyty-
minen ja pakoon juoksu! Täs-
sä purraan hammasta ja tapel-
lssn 

- 
kävi kuinka kävi!

IV/l5.Prikaati, Pataljoona
Viiiiniinen, oli saanut käskyn
pitää saavuttamansa asemat ja
estää vihollisen eteneminen.
Vihollispussi oli nyt suljettu
takaa ja itäpuolelta. Vain 9.
K:n suunta oli auki. Mainittu
komppania alkoi jo olla huo-
nossa kunnossa: se ei ollut
nukkunut useaan vuorokau-
teen eikä saanut ruokaakaan
vuorokauteen. Patruunatkin
olivat vähissä ja niiden kulje-
tus eteen vaikeaa.

JATKUU SEUR. NO:SSA

Vaunut tuhottirn kauhuin ja nyrkein
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Tanltin-
tuhooiia
Ilves,

riveissä rry,44
Kenraali Kustaa Anders Tapolan
komentama hiimäIäisdivisioona, 5.D,
taisteli viimeisenä sotakesänä muun
muassa Sammatuksessa, Tihverissä
ja Nietjärvellä. Panssarintorjunta oli

Panssarinyrkki oli iämerän miehen kädessä tehokas ase sA.r^u puolustustaistelun onnistumisen
perusedellytys.
Seuraavat taistelujen aikana laaditut

resÄruu 1944 sammatuk-
sessa.

Joukko väsyneitä miehiä
makaa korsussa. Äkkiä syök-
syy korsulle mies, joka kertoo
vihollisen hyökkäysvaunujen
päässeen läpi ja olevan nyt pa-
rin kivenheiton päässä oleval-
la hautausmaalla. Miehet pai-
nuvat ulos ja taistelu alkaa.
Näin kertoo arkisto.

NYRKILLÄ
HAUTAUS-
MAALLA
"Rätisevä sarja lähellä kasva-
viin puihin ilmaisee vihollis-
vaunun olinpaikan, vanhan
hautausmaan. Nopeasti etenee
monta kovaa kokenut ryhmän-
johtaja, kersantti Viikari kohti
vaunua. Lähelle päästyään
hän toteaa paikalla olevan ko-

ko vaunujoukkueen, kolme
vaunua. Voimakkaat mootto-
rit ulvovat, terävät konekivää-
risarjat räsähtelevät, tykit jy-
sähtelevät kranaattien kat-
koessa puita. Vaunut murjo-
vat alleen idyllisen vanhan
hautausmaan vihreäksi sam-
maloituneita vinoristejä.

Lähemmäksi on päästävä!
Kersantti jatkaa ryömimis-

tään jokainen hermo kireällä.
Ase, juuri saatu uusi panssari-
nyrkki, edellyttää lähitaiste-
lua. Mahtaako se edes toi-
mia...?

Vihollinen laskee savuver-
hon, joka uhkaa kokonaan
peittää näkyvyyden.

Nyt on toimittava!
Painallus nastaan, ammus

lentää ja räjähdysliekki väläh-
tää vaunun takaosassa. Vau-
nun konekivääri vaikenee sil-
mänräpäyksessä. Kahden

kertomukset, jotka on saatu
S.Divisioonan arkistosta, kertovat
korutonta kieltään armottomista
kaksintaisteluista tankkien ja
torjujien YäIiilä.

muun vaunun tulitoiminta
kiihtyy.

Torjujalla ei ole aikaa juhli-
miseen. Kaksi vaunua on jäl-
jellä.

Kersantti vetäytyy nopeasti
taaksepäin, ottaa mukaansa
pari miestään ja nipun uusia
nyrkkejä sekä kiertää vaunut
lähtien lähestymään niitä toi-
selta suunnalta.

Vihollinen saa yllättäen
apua: sen tykistön kranaatit is-
keytyvät hautausmaakukku-
lalle ryöpyttäen ilmaan mul-

taa, sammalta ja puunkappa-
leita. Maataistelukoneet ul-
vahtavat matalalla lentäen yli.

Miehet jatkavat etenemis-
tään ja onnistuvat pääsemään
hautausmaan kulmalla ole-
vaan suojaavaan hiekkakuop-
paan. Siitä on vain parikym-
mentä metriä lähimpään vau-
nuun, joka ampuu aseillaan
raivokkaasti joka puolelle.

Kersantilla on nyt jo koke-
musta uuden aseen käytöstä.
Nopea tähtäys, painallus nas-
taan - 

ja välähtävä osuma lä-
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Rauta pdaa )

Sääksmäkeläinen korpraali
Totvo llomäki, Mannerheim-ristin'. ritari N:o 155, on §killään

tuhonnut 2'l vihollisen
panssarivaunua

SA-kuvq

v

himmän vaunun kyljessä!
Senkin aseet vaikenevat ja
kaikista aukoista alkaa tun-
keutua ulos liekkejä ja mustaa
savua. Silmä kovana ja kone-
pistooli poskella seuraavat
kaksi muuta miestä, pyrkiikö
joku vaunusta ulos.

Ei pyri.
Kolmas vaunu on lähtenyt

liikkeelle. Moottorin ulvoessa
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täysillä kierroksilla se lähtee
kiertämään kukkulaa pyrkien
oikealla olevaan jokiuomaan.
Se tulee kuitenkin liian lähelle
nyrkkimiestä ja tarkka laukaus
päättää senkin matkan. Saman
tien tuhoutuu kahdeksan sen
mukana pakoon pyrkinyttä vi-
hollista.

Rauha palaa ruhjotulle hau-
tausmaalle."

TYKILLÄ
SAMMATUS.
LINJALLA
Korpraali Toivo Ilomäki toimi
7 5 Kl4O -panssarintorjuntaty-
kin ampujana 24.Tykkikomp-
paniassa. Hän kertoo näin:

"Sammatuslinjalla tykkim-
me oli asemissa kirkkomäen

maastossa, minne heti tulom-
me jdlkeen rakensimme tyk-
kiaseman. Samanaikaisesti vi-
hollisen ilmavoimat olivat
vilkkaassa toiminnassa polt-
taen melkein koko kylän.

Tulomme jiilkeisenä päivä-
nä vihollinen ampui voimak-
kaita tuli-iskuja. Kello kah-
deksan jälkeen ilmestyivät en-
simmäiset panssarivaunut nä-
köpiiriin. Niitä oli viisi ja ne
ajoivat pitkin tietä jonossa py-
sähtyen noin 800 metrin pää-
hän tykistä ja tulittaen voi-
makkaasti kirkkomäkeä.

Emme vielä paljastaneet
tykkiasemaa vaan odotimme
niitä otollisemmalle ampuma-
paikalle. Hetken tulitettuaan
vaunut lähtivätkin kohti lin-
jaamme kiviesteelle asti kään-
tyen siinä vasemmalle. Ne jat-
koivat ajoaan esteen suuntai-
sesti kylki suoraan tykin am-
pumasuuntaan.

Ammuin ensimmäisen lau-
kauksen viimeiseen vaunuun,
joka syttyi palamaan. Samoin
kävi neljälle muulle vaunulle.

Nyt alkoi tietä pitkin virrata
uusia vihollispanssareita luul-
tavasti edellisten vaunujen
kohtalosta tietiimäftöminä. Ne

ajoivat parin vaunun ryhmis-
sä.

Näitä vaunuja ammuin jo
tiellä ja silloin osa kääntyi pa-
koon - kuitenkaan onnistu-
matta. Tässä vaiheessa am-
muin kaikkiaan seitsemäntois-
ta vihollisvaunua tuleen.

Aamupäivän aikana ei enää
vaunuja ilmaantunut. Teimme
uuden aseman, johon tykin
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siirsimme. Siitä ei kuitenkaan
enää päästy vaunuja ampu-
maan. Myöhemmin iltapäiviil-
lä tosin ajoi viisi rynniikkösk-
kiä parin kilometrin päiihiin
asemastamme tulittaen sen
maastoa, mutta pitkän ampu-
mamatkan takia emme niitä
ampuneet. Seuraavana yönä
siirsimme tykkimme taem-
malle puolustuslinjalle. "

Menestys johtui ensisijai-
sesti siitä, että Ilomäki oli si-
joittanut tykin keskelle peltoa
eikä tavanomaisesti pellon
reunaan. Kun palavien raken-
nusten liekit ja savupilvet li-
säksi peittivät tykin tulitoi-
minnan, ei vihollinen koko ai-
kana havainnut tuliasemaa,
vaan haarukoi sitä väåirästä
paikasta aukean reunasta.

KLIMEJÄ
VASTASSA
TIHVERISSÄ
Sitten tapeltiin taas. Näin jat-
kaa lomäki:

"Tihverissä oli tykkimme
asemissa korkealla mäenhar-
jalla. Ensinnä ilmaanrui am-
pumasektoriimme kaksi Klim

Kallis puolituntinen kului en-
nen kuin saimme puukolla na-
kerrettua puun pois ja putken
eteen.

Tänä aikana ajoi kolme
vaunua läpi linjasta. Toiset
jäivät entiselle paikalleen tu-
kemaan niitä tulellaan.

Saatuani tykin kuntoon sel-
visin näistä kolmesta nopeas-
ti. Ensimmäiset ammukset ei-
vät tosin läpäisseet - tuli
vain leimahti Klimin paksusta
panssarista. Sitten sain eri-
koisammuksia ja tilanne selvi-
si. Läpimurtautuneista vau-
nuista tuhosivat lähitorjunta-
miehet kaksi. Kolmas yritti
palatessaan päästä jo tuhottu-
jen vaunujen suojaan, jolloin
onnistuin saamaan siihenkin
osuman."

PANSSARIN-
KAUHULLA
NIETJÄRVELLÄ
Heinäkuu 1944.

Edestä kuuluu panssarivau-
nujen ryhmittymiseen viitta-
via ääniä. Jo ilmestyy rehevän
lehvistön viilistä näkyviinkin
kirjavaksi maalattu teräs.

viinsä. Pensaat ovat kuitenkin
vieläkin liiaksi tiellä, minkä
vuoksi pojat ryömivät taistelu-
haudan etureunan yli ei-ke-
nenkään-maalle. Mukana ole-
va isokokoinen panssarinkau-
hu ammuskoteloineen haittaa
pahasti liikkumista maastossa.

Äåirimmäisen varovasti liik-
kuen miehet pääsevät kym-
menkunnan metrin päässä ole-
vaan kuoppaan. Nyt vaunu
näkyy paremmin. Sen kylki
on torjujiin päin, joten isku-
kulma on edullinen.

Vaunu pitää kaikiUa aseil-
laan yllä helvetillistä tulta.
Sen torni pyörähtelee usko-
mattoman nopeasti.

Vilunviireet katoavat nuo-
ren soturin selkäpiistä hänen
päästyään asettelemaan han-
kalaa asettaan ampumakun-
toon. Kaveri lataa torven ta-
kaapäin.

Ampuja keskittyy tehtä-
väänsä. Kaikki häiritsevä -ympiirillä riehuva sota, vierel-
lä oleva aseveli, takana räjäh-
televät kranaatit, koti ja kaikki
siihen liittyvä - on kuin pois
pyyhkäisty tajunnasta. Mies
on aivan kahden edessä riehu-
van teräshirviön kanssa. Se

kasvaa hänen silmissään,
muuttuu yhä uhkaavammaksi,

- 
lähenee, vyöryy yli!

Ei, ei näin! Mielikuvitus on
pidettävä kurissa, harhakuvia
ei saa päästää tajuntaan!

Ampuja keskittyy uudel-
leen. Tahtonsa ponnistaen hän
häätää harhakuvat mielestään.

Maali on tähtäimessä. Lii-
pasimen painallus, liekki
syöksyy ulos putken perästä ja
raketti lentää.

Leimahdus ja terävä räjäh-
dys vaunun kyljessä. Nopeasti
vielä toinen ontelopanos sen
kylkeen tuloksen varmistami-
seksi.

Vaunun aseet vaikenevat.
Hirviö palaa. Toiset vaunut ir-
tautuvat ja vetäytyvät taem-
mas-

Sankka savupilvi jää kerto-
maan kaksintaistelusta. " tr

Panssarinkauhu vaati
taistelijaparin yhteistyötä
SA-kuva
v

Voroshilov -vaunua ja neljä
Sotkaa. Matkaa oli noin 70O
meriä.

Ammuin takimmaista vau-
nua - ohi. Matka oli liian
pitkä.

Sitten tulitoiminta keskey-
tyi, koska naamiona ollut puu
jäi putken ja kilven viiliin es-
täen putken palautumisen
eteen laukauksen jåilkeen.

Panssarintoriuntatykki
7 5 Kl 40 kyttäysasomassa
Nietiärvellä (naamioituna
edessä vasemmalla)
SA-kuvo

Näin kertoo arkiston seloste:
"Nuori panssarintuhooja

kutsuu nopeasti lähellä olevan
toverinsa luokseen. Miehet
siirtyvät sivummalle saadak-
seen vaunun paremmin näky-
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HANNU VALINEN

On sanottu, että
vuosisatamme sota
on vain sarja
materiaalitaistelu-
ja, joissa ratkaisun
tuo tekninen
ylivoima.
Tämä ei pidä
paikkaansa.
Aseita käyttävät
miehet ja kriittisen
tilanteen ratkaisee
aina taistelijan
henkinen kestävyys.

Asemasotavaiheen aikana olivat linnoittajat ahkeroineet taempien asemien rakennustöissä
Nyt niitä tarvittiin

TILANNE MUUTTUU
KESTÄ.
MÄTTöMÄKSI
Vihollinen painoi päälle jatku-
vina aaltoina. Teimme luut-
nantin kanssa parhaamme sen
vyöry jen pysäyttiimiseksi.

Luutnantilla oli kasa pans-
sarinykkejä ja aina pienenkin
tauon tullen hän opetti minulle
niiden käyttöä. Hän oli siinä
uskossa, että niiden avulla ti-
lanne voidaan vielä kääntää
meille edullisemmaksi.

Tapeltiin yhdessä epätoivon
antamin voimin.

- Tästä ei lähdetä pakoon!
sanoi luutnantti jossakin välis-
sä. - Kaadutaan tähän jos on
pakko...

En luvannut mitään, mutta

ajattelin mielessäni yrinäväni
olla luutnantin apuna niin pit-
kään kuin suinkin.

Hoitelin konekiväiiriä, joka
oli linnoitetussa valurautaku-

vussa. Sen miehistö oli häipy-
nyt eikä uusia käyttäjiä il-
maantunut. Sovimme, että
luutnantti pitää tankit loitolla
ja minä suolaan jalkaväen.

Panssarinyrkkimies kyttäysasemassa

Panssarikupua asennetaan paikoilleen Sammatuksessa asemasodan
aikana

Ktuolitiimä
urhoollinen
lrrutnantti?
TAPELTIIN Sammatuksessa
juhannuspäivän aamuna I 944.

Palvelin l5.Prikaatin I Pa-
taljoonassa.

- Jääkääpä kaveriksi, kun
teillä näyttää nuo hermot kes-
tävän, sanoi minulle tuntema-
ton vieraan porukan luutnant-
ti. - Ei tästä oikein yksin tule
mitään ja miehet pakkaaval
häipymään aina kun oikein to-
sikoetus alkaa...

Ilmoitin olevani taistelulä-
hetti ja näinollen sidottu omiin
tehtäviini. Jotta voisin jäädä
paikalle olisi minun ensin saa-
tava tieto olinpaikastani omal-
le esimiehelleni. Tästä sovit-
tiin ja jäin pesäkkeeseen luut-
nantin viereen. En tänä päivä-
näkään tiedä, saiko esimiehe-
ni tiedon olinpaikastani.
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Siinä olikin tekemistä, sillä
paine jatkui ankarana koko
päivän 

- våiliilä piti kaataa
miestä kuin heinää...

Jiiljellä oli enää kaksi pans-
sarinyrkkiä. Vihollinen ajoi
panssarivaunuja riviin eteem-
me ilmeisenä tarkoituksenaan
tuhota pesäke, josta ammuin
konekiväiirillä. Vaunut jäivät
vajaan viidenkymmmenen
metrin päåihän kyttäiimään
suuliekin viiliihdyksiä saadak-
seen kranaateilleen oikean
osoitteen.

HIUSKARVAN
VARASSA
Äkkiä jysähti.

Paineaalto heitti minut alas
ampumalavalta. Kun sain sil-
mäni auki, totesin konekivää-
rin piipun olevan mullan pei-
tossa.

Liiksin hakemaan jotakin
tikkua, että saisin aseen puh-
taaksi. Samalla ilmoitin luut-
nantille:

- Oli viihällä käydä hei-
kosti...

- Kaulastanne tulee verta,
sanoi luutnantti. - Siinä on
peili, tutkikaapas sitä.

Haavassa kiilteli sirpale,
mutta se ei tuntunut haittaavan
hommia.

- Minä ammuin sitä vau-
nua, mutta matka oli hivenen
pitkä enkä osunut, harmitteli
luutnantti.

Menin jatkamaan koneki-
väiirille. Maaleja oli, sillä
edessä oleva ruispelto aivan
kuhisi miestä. Edessiimme pu-
sikossa oli kymmenkunta
tankkia, muutamat aivan es-
teillä saakka.

- Kun saisi tuon edessä
olevan tankin liikahtamaan
våihän lähemmäs saisin sen

teilatuksi tiillä viimeisellä nyr-
killä, huusi luutnantti taistelun
metelin sekaan.

- Minä yritän hiirnätä sitä,
karjuin vastaan.

Mäki ttirisi ja keinui kra-
naattien räjähdyksistä. Savun
kiiry oli tukkia hengityksen.

- Kuinkahan sen luutnan-
tin mahtaa käydä avoasemas-
sa..., mietiskelin mielessäni.

- Tiimän panssarikuvun si-
sältä on kyllä melko hyvä la-
setella...

Bunkkerissa oli seitsemän

laatikkoa hyvää teräsnauhaa.
Täyttelin vöitä aina kun vä-
hänkin ehdin - kaveria olisi
tarvittu.

Tikkasin edessä olevan tan-
kin kylkeen, jotta saisin sen
suuttumaan ja tulemaan lä-
hemmäs.

TANKKI ISKEE
TAKAIS!N
Lähtihän se liikkeelle eteen-
päin. Samalla alkoi torni
kääntyä ja tykin putki osoitti
aivan läheltä suoraan minuun.

Hyppäsin salamana alas ja
sivuun.

Ehdin ottaa viitisen askelta
kun kianaatti osui sektoriauk-
koon. Itse selvisin ehyenä,
mutta konekiväiiri oli romuna.

- Perkele - meni hyvä
työkalu! totesin luutnantille.

- Mitäs nyt tehdään...?
Samassa tuli paikalle oma

komppanianpäällikköni. Vali-
tin hänelle aseeni menetystä,
jolloin hän antoi minulle
oman konepistoolinsa. Kap-
teeni Eino Kaskinen, päällik-
köni, neuvotteli luutnantin
kanssa ja pyysi meitä pysy-
mään asemissa - miehiä oli
häipynyt kahta puolta ja koko
porukka oli vaikeuksissa.

Jatkoimme siis vain epätoi-
voista taistelua.

Luutnantti halusi ehdotto-
masti saada tankin tuhotuksi
viimeisellä panssarinyrkil-
lään. Sovimme, että minä
suojaan konepistoolillani ja
hän ryömii etuluiskaan yrit-
täen muutamien koivupensai-
den suojassa päästä lähemmäs
tankkia sopivan ampumaetäi-
syyden päähän.

Luutnantti nousi haudasta
ja lähti ryömimään. Se oli
rohkea yritys 

- ei tarvinnut
paljoa näyttäytyä, kun luodit
surrasivat korvissa.

Ädrimmäisen matalana
mies jatkoi varovasti ryömi-
mistään.

LOPPU TULI
Sitten luutnantti näytti pääs-
seen sopivan etäisyyden pää-
hän. Hän työnsi varovasti
panssarinyrkin ampuma-asen-
toon ja tähtäsi.

Laukaus jysähti.
Samassa luutnatti nousi kä-

siensä varaan ja parkaisi:

- 
Voi voi 

- 
nyt minä pol-

tin itseni!
Peräliekki oli lyönyt vai-

keassa ampuma-asennossa
kainaloon ja rintaan.

Vihollinen havaitsi miehen
ja tikkasi hänet kymmenillä
aseillaan 

- 
kuulaa tuli yhtenä

ryöppynä ja luutnantti kuoli
silmänräpäyksessä. Kun hie-
man helpotti, vedin hänet ja-
loista taisteluhautaan ja tote-
sin verisen miehen vainajaksi.

Olin yksin eteentyönnetys-
sä pesäkkeessä!

Tarkastin taisteluhautaa en-
sin vasemmalle: vain ruumii-
ta. Sitten oikealle 

- 
sama ti-

lanne.
Vajosin jonkinlaiseen apa-

tiaan. Läksin taaksepäin 
- 

et-

Kapteeni Erkki Kalervo Leppä-
koski, l/1 S.Pr:n komentaja, kaatui
Sammatuksessa 25. 6. 44. Kuva on
otettu kadettina

simään kaveria, ruokaa, lää-
käriä...

VIELÄ KERRAN
Samassa tuli vastaan pataljoo-
narnme komentaja Erkki Lep-
piikoski:

Tämä soturi ampui ensimmäisen vihollispanssarin tuleen panssarinyrkillä
Sammatuksessa kesällä 1 944
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Armoa er anneltu eikä pyydetty

- 
Mihinkäs mies on me-

nossa?

- 
Taaksepäin 

- 
olen vii-

meinen mies ja linjassa on
aukko, selitin.

Komentaja veti aseensa
esiin ja käski:

- 
Heti takaisin asemiin!

Aloimme sitten jutella ja ti-
lanne selvisi. Leppäkoski lu-
pasi pikaista apua.

Palasin asemiin, jonne sit-
ten pian tulikin ryhmän verran
miehiä.

Leppäkoski kaatui vielä sa-

mana päivänä taistelua joh-
taessaan. Pataljoonan otti ko-
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mentoonsa päällikkömme
Eino Kaskinen, joka itse jou-
tui myöhemmin sotavangiksi.

Nyt haluaisin tietää, kuka
oli tiimä luutnantti. Toivon,
että hänen omaisensa saisivat
tiedon tiimän todellisen mie-
hen ja taistelijan uljaasta lo-
pusta. Käsitykseni on, että il-
man häntä ei Sammatus-ase-
ma olisi kestänyt juhannuspäi-
vänä vainovuonna 1944.

Kuka tietää asiasta? Kirjoit-
takaa tämän lehden toimituk-
seen osoitteella Töölönkatu 35
B,00260 Helsinki 26. tr
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SAKARI RYYPPO

Kesäkuussa 1944
Karjalan kansa
joutui jiilleen
jättämään
kotiseutunsa -vihollisen

vistuksen he olivat halunneet
itseltäänkin salata - toivo oli
saanut sisimmässä liian suu-
ren tilan.

Kävelin pihamaalla edesta-
kaisin ja jäin viilillä kuuntele-
maan ja pidättelemään hengi-
tystäni:

- Voiko tuolla yksikään
sotilas säily'ä hengissä?! Siellä
täytyisi nyt säilyä - viisitois-
ta kilometriä on muuten lyhyt
matka... alkaa tulla suikkalak-
keja...

Olin täynän1t kevädllä nel-
jätoista vuotta ja muistin elä-
neeni enemmän kuin puolet
elämästäni maailmassa, johon
sota oli erottamattomasti liit-
tynyt: sodan olemassaolo oli
alkanut jo tuntua jopa luon-
nolliselta. Mutta nyt oli vatsan
kohdalla kummallisen tyhjä
paikka, eikä pääkään tuntunut
sen täydemmältä - siinä ei
ollut ainoatakaan selvää aja-
tusta.

Kuulin kauempana olevan
äidin sanovan äijälle, isoisäl-
le:

- Mitähän siellä nyt tapah-
tuu? - Onkohan meidän taas

suurhyökkäys alkoi
raiumpana kuin
koskaan ennen.
Rintaman
Iäheisyydessä
olevien kylien
asukkaat joutuivat
heti sotatoimien
piiriin ja
evakkotaival
muodostui pelon ja
tuskien tieksi.

o
KYLÄLÄISET tulivat ulos
asunnoistaan, pysähtyivät pi-
hoille ja kuuntelivat: oli ta-
pahtumassa jotain outoa. Ke-
säkuun alun hämyinen yö
vuonna 1944 oli jo valjennut
täydeksi päiväksi kun Laato-
kan ja Suomenlahden välinen
rintama äkkiä riehahti jyrise-
vään kuohuntaan. Petäjärven
kylästä, Suvannon eteläpuo-
lelta oli rintamalle matkaa
vain vajaat parikymmentä ki-
lometriä, mutta tykkien lau-
kauksia ei voinut erottaa toi-
sistaan.

Oli liikkunut huhuja venä-
läisten suurista joukkojen kes-
kityksistä, ja siviiliväestöä oli
kehoteltu poistumaan sotatoi-
mialueelta, mutta talvisodan
raunioille pureutunut väestö
muisti vielä edellisen vaelluk-
sensa mieron tiellä ja oli hil-
jaisesti päättänyt olla paikoil-
laan viimeiseen asti. Nyt tun-
tui idästä ja kaakosta purkau-
tuva maata tärisyttävä pauhina
enteilevän onnettomuutta,
jonka tulemiseen monet olivat
ehkä kuin tietämättään val-
mistautuneet, mutta jonka aa-

Taasko on lähdettävä...?



lähdettävä?
Äija vaikuni rauhalliselta.

- Eihän tuosta nyt tiedä...
kunhan katsellaan...

SOTA TULEE
KYLÄÄN
Kylän yläpuolelle ilmestyi
kaksi maataistelukonetta. Ne
tulivat matalalla ja kuin salaa,
sillä niiden äänet olivat
kauempana peittyneet rinta-
man jyrinään. Koneet painui-
vat loivaan syöksyyn ja taso-
jen reunoissa våilähtelivät suu-
liekit konetykkien syytäessä
kranaattejaan jonnekin Nur-
mijärven kylän suuntaan. Ko-
neet oikaisivat syöksynsä ja
suuliekit alkoivat lepattaa nii-
den perästä.

Koneiden käyttäytyminen
tuntui tyrmistyttävältä - nyt
ne kaartoivat takaisin!

- Nopeasti piiloon! - Ne
voivat ampua kohti jos näke-
vät liikettä.

Pujahdimme äidin kanssa
sisdlle, mutta äijä jäi ulos kat-
selemaan.

Kotimme sijaitsi venäläis-
ten joskus välirauhan aikana
rakentaman lentokentän vie-
ressä. Kentdllä ei ollut tiillä
hetkellä koneita, mutta vihol-
linen oli paikalla olevista soti-
laista selvillä.

- Ne voivat luulla sotilai-
den asuvan kentän lähellä ole-
vissa taloissa ja saaftavat am-
pua rakennuksia.

Kuuntelimme, mistä suun-
nasta arnmunta kuului ja kier-
simme aina uunin vastakkai-
selle puolelle. Koneet vonkai-
sivat pari kertaa yli ja tykit
jymisivät, mutta sitten ne ka-
tosivat kuulumattomiin.

Menin ulos. Äijä seisoi pi-

Poimin pihakäytävåiltä kä-
teeni 20 mm:n konetykin hyl-
syn. Olin aikaisemmin n?ihnyt
vastaavanlaisia saksalaisia,
mutta tåimä oli huomattavasti
paksumpi ja kookkaampi.

Hetken kuluttua maataiste-
lukoneiden hyökkäys uusiu-
tui, ja sitten ne jatkuivat pie-
nin våiliajoin koko aamupäi
vän. Kiersimme joskus uunia
ja 

- 
jos milloin ehdimme -juoksimme navetan kivijalan

kulmassa olleeseen vanhaan
konekivääribunkkeriin.

Naapurin emäntä pistäytyi
tyttiirineen luoksemme näh-
diikseen miten me suhtau-
duimme tapahtumiin.

Keskustelu katkesi, kun
maataistelukoneet tulivat.
Vieraat oli johdateltava kii-
reesti bunkkerin suojiin. Meil-
lä ei todellisuudessa ollut
suurtakaan vaaraa, mutta ma-

PakoKannakselta
halla ja holkkisätkää sytytel-
len kummasteli:

- Kovastipas ne nyt rupe-
sivat elämöimään... pahalai-
set. . .

Maataistelukoneet olivat
näyttäytyneet silloin tiillöin ai-
kaisemminkin: viime kesänä
oli eräskin laskeutunut kentdl-
le liekaan kytkettyjen lehmien
sekaan ja sotilaat olivat pippu-
roineet sitä kivääreillään Ra-
pamäen laidassa olleiden kor-
sujensa luota - kylläkin tu-
loksetta. Niitä oli kuitenkin
totuttu katselemaan niinkuin
isäntä katselee pelloltaan ei-
vätkä ne olleet antaneet muu-
hun aihettakaan. Nyt tapahtu-
nut käänne osoitti sekin sodan
muutfuneen.

Vanhat io tietävät,
mistä on kysymys

talalta ylilentävien koneitten
aseiden jyminä ja pommien
aikaansaamat täråihtelyt pakot-
tivat mieleen tunteen, että vii-
meiset hetket ovat tulleet.
Naiset kyyristyivät bunkkerin
nurkkiin ja rukoilivat.

Kun naapurimme palasivat
kotiinsa, sen ikkunaruudut
olivat pirstaleina ja oven edes-
sä ammotti syvä pommikuop-
pa. Naiset kiittivät Sallimusta,
etteivät olleet tapahtumahet-
kellä kotona.

EVAKKOON
Päiviillä alkoi Raudusta tulla
maantietä pitkin karjaa ajaji-
neen. Aluksi lehmät kulkivat
pienissä ryhmissä, sitten nii-
den määrä lisääntyi ja ne vael-
sivat suurina tien täyttävinä
laumoina, joiden mukana liik-
kui sodan ahdistava tunnelma.
Eläimet olivat janoisia: jotkut
ajajista huomasivat pihassam-
me kaivon ja alkoivat tuoda
lehmiä kaivolle juomaan. Äiti
hätääntyi:
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- Ätfaa hyvät ihmiset tuo-
ko lehmiä niin avoimelle pai-
kalle... koneista ammutaan!
Ottakaa tuolta ämpäreitä ja
kantakaa vesi tien laitaan...
sieltä pääsette nopeammin
metsän suojaan!

Ihmiset eivät näyttäneet
paljoa välittävän vaarasta, he
olivat ehkä jo useita kertoja
joutuneet suojautumaan stor-
movikien konekivääreiltä, ty-
keiltä ja pommeilta.

Petäjärven aseman lähei-
syydessä oli rautatien ja
maantien välissä tuuheaa
puustoa kasvava metsäkaista-
le. Se tarjosi paikalle kerään-
tyvälle karjalle suojaa, mutta
junan odotuksen pitkittyessä
eläimet olivat nälkiintyneet.
Seuraavana aamuna niitä oli
alettu ajaa maantien takana
olevaan ruispeltoon. jossa
oras vihannoi jo pitkänä ja re-
hevänä.

Mutta aamulla vihollisko-
neet hyökkäsivät jälleen pako-
laisten kimppuun.

Katselimme poikakaverini
Karvasen Ilmarin kanssa ruis-
pellolla laiduntavia lehmiä,
kun korvamme erottivat lento-
koneiden moottorien humi-
nan. Se oli ääni, jonka hermot
olivat jo edellisenä päivänä
oppineet vaistoamaan häly-
tyksenä. - Huusin sisällä ol-
leelle äidille:

- Mene bunkkeriin! Tule-
vat taas!

Juoksimme Ilmarin kanssa
maantien yli. Moottorien ääni
voimistui nopeasti.

Loivassa männikkörintees-
sä ratavallin lähellä oli tyhjä
perunakellari. Pujahdimme
sinne. Ilmari palasi ovelle ja
kurkisti ulos.

Äta hiivatissa mene
ovelle! Rautatie on vieres-
sä!... ne voivat pommittaa si-
tä!

Ilmari ei näyttänyt kuule-
van pelotteluani; hän seisoi
yhä oviaukossa ja koneet von-
kuivat lähellä.

- Hei!... ne ovat pomma-
reita! - Tule katsomaan!

Menin Ilmarin taakse ovel-
le. Kentän yläpuolella lensi
kolme pommikonetta noin
150 metrin korkeudessa.

Samassa pommit valahtivat
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nut eväitään syövän naisen.
Katselimme maastoa, jossa

ei näkynyt ainoatakaan selvää
pommikuoppaa. Sammalet ja
aluskasvillisuus olivat hävin-
neet laajalta alueelta ja paljas
hiekka ja kivet olivat näkyvis-
sä.

- Ovatkohan ne herkistä-
neet pommien s\tyttimet?

- Niin... rai sitten pommit
ovat räjähtäneer puissa...

Iltapäivällä tulirat sotilaat
ja täyttivät kuorma-auton la-
valla olleita saaveia lihalla.

Iltakorvike ei t'rikein mais-
tunut. Sitä juodessa satrui kui
tenkin iloinen 1llät1 s: ovi
avautui ja isä astui tupaan!

- No hei! Mitä tänne kuu-
luu?

Nuonmmille karkkr on alLrksr varn Jannrttavää seikkarlua

Lähdössä kotipihalta - viimeisen kerranko?

Katsoimme tulijaa ihmeis-
sämme. Isän saapuminen tun-
tui suurelta helpotukselta.
Hän kertoi saaneensa lyhyen
loman sotatoimialueella asu-
van perheen erakuointia var-
ten. Korvikepö1dässä seurasi
sitten pitkä selostus parin päi-
vän tapahrumista.

Olin kai iltay'östä vähän tor-
kahtanut. kun heräsin pikaty-
kin ammuntaan. Isäkin näkyi
olevan jalkeilla ja menimme
ottamaan selvää yörauhan häi-
ritsijästä. Ilmatorjuntatykin
palavat ammukset kiipesivät
pitkänä ketjuna hämärälle yö-
taivaalle, jossa kaarteli kor-
kealla lentokone. Koneesta
heitettiin punainen valoraketti

- ii"
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jonoiksi koneiden alle, kään-
tyivät vinosti kohti maata jl
ikäänkuin haihtuivat.

Muistin lehmät:

- 
Nuo putoavat asemalle!

Ehtivätköhän rautulaiset
ajaa lehmänsä...

Maa tärisi ja ilma vavahtcli.
Odotimme hetken. 

- 
Konei-

den ääni lakkasi kuulumasta.
Ilmari lähti ulos.

- 
Tule, käydään katso-

massa!

PAKOLAISET
POMMISATEESSA
Kävelimme maantietä ascnlan
suuntaan. Ruispellossa ci nä-
kynyt mitään erikoista, rnutta

tien vastakkaisella puolella
männyt olivat katkeilleet ja
pitkin metsää lojui silpoutu-
neila lehmiä: jotkut makasivat
muodottomina, verisinä möh-
käleinä. erään vatsa oli koko-
naan revennyt ja osa sen sisäl-
myksislä venyi läheisen män-
nyn oksalla, mutta onnetto-
man jalka liikkui vielä. Rytei-
köstä kuului haavoittuneen
eläimen yninää.

Pommeilta säästyneet ja lie-
vemmin haavoittuneet eläimet
olivat karanneet vauhkoina
ympäri metsiä. Raatojen lut'r-
na liikkui muutamia vaiteliaita
miehiä, jotka kertoivat hiljai-
sella äänellä. että ratavallin
syrjässä kuolema oli tavoitta-



ja ammunta loppui.
Jaaha taisi olla

oma...

- Ei niitä ole viimeaikoina
näkynytkään, sanoin konetta
tuijotellen. - Ovat ne nyt
tuoneet kuitenkin ilmatorjun-
tatykin aseman taakse mäelle.

Tykin läsnäolosta vai mistä
lienee johtunut, mutta seuraa-
vana päivänä viholliskoneet
pysyttelivät poissa.

Raudun evakuointi oli vielä
täydessä käynnissä ja tavara-
pinkat asemalla suurenivat.
Petäjärveläisten lähtöpaikaksi
oli määrätty Suvannon takana
oleva Sakkolan asema, Rau-
dusta tulleiden pakolaisten ju-
naan saaminen kun tuotti Pe-
täjärvellä jo tarpeeksi hanka-

dät? - Emmehän me tarkal-
leen tiedä mihin meidät vie-
dään.

- Eihän tämä Suomenmaa
niin suuri ole, ettei täåiltä ih-
misiä löydä... iilkää turhia hä-
täilkö.

Samoin oli menetellyt äijä
talvisodankin alkaessa.
Puoliyön maissa otimme leh-
mät navetasta ja lähdimme
kulkemaan oikotietä kohti Ki-
viniemeä.

LÄHtö
Sydänyön hetket tuntuivat
merkillisen rauhallisilta. Petä-
järven ja Kiviniemen viilisillä
teillä ei näkynyt minkäänlaista
liikettä, vain ankea lähtötun-

!r
Kotikylä jää

luutta. Tavarat olivat kasattui-
na liihtövalmiiksi pihoihin,
joista ne oli luvattu kuljettaa
autoilla Sakkolaan.

Illalla tuli ilmoirus junan
saapumisesta.

Päätimme odottaa yön tu-
loa. Meidänhän pitäisi ylittää
matkalla Kiviniemen koski,
jonka siltoja tiesimme viholli-
sen päivdllä vainoavan. Hä-
märässä olisi muutenkin kul-
keminen mukavampaa.

Mutta äijä ei suostunut läh-
temään mukaamme.

- Menkäähän te, minä kat-
selen vielä viihän "laatua"...
rulen sitten perässä.

Yritimme suostutella:

- Miten sinä meidät löy-

nelma ja joskus rintamalla ku-
mahtava laukaus muistuttivat
sodan olemassaolosta.

Sota nukkui. Me vaelsim-
me äänettöminä - kuin pelä-
ten sen herättävlimme.

Sakkolan ratapihalla oli ta-
varajuna ja sitä lastattiin: eläi-
miä kuljetettiin siltoja pitkin
umpivaunuihin. Ilmassa vä-
reili jännitys. Juna seisoi rai-
teellaan ilman minkäänlaista
suojaa. Lehmät oli kytketty
kaiken varalta puiden alle,
kauemmaksi junasta, ja niitä
tuotiin vaunujen luo sitä mu-
kaa kuin lastaus edisryi.

Tungoksen vuoksi emme
olleet saaneet lehmiämme ju-
naan vielä kun ensimmäiset Il-

2-stormovikit tulivat.
Maataistelukoneet syöksyi

vät puunlatvojen korkeudella
yli ratapihan ja ampuivat ju-
naa konekivääreillään ja ty-
keillään. Ihmiset suojautuivat
hyökkäyksen ajaksi kuka mi-
hinkin ehti - 

jotkut olivat
menneet junan alle ja katseli-
vat sieltä, kun kiskoihin osu-
vat luodit kipunoivat. Koneet
tekivät kauempana kaarrok-
sen, palasivat takaisin ja taas
aseet jymisivät.

Hyökkäys meni nopeasti
ohi ja lastauksessa mukana ol-
leet miehet palasivat jatka-
maan työtänsä, mutta se kes-
keytyi jälleen kohta uusien
hyökkääjien iskiessä junan

.^.
Junamatkan vaivoja

kimppuun.
Juoksimme ratapihan poh-

joispuolella olleeseen metsään
lentokoneiden jdlleen lähes-
tyessä. Painauduimme mättäi-
den taakse suojaan.

Koneiden tummat hahmot
jyrisivät näkyviin. Äkkiä maa
tärähteli rajusti ja pommien
räjiihdykset nostattivat korkei-
ta pölypilviä, jotka jäivät lei-
jumaan ratapihan ylle. Ympä-
rillä oleva metsä ryskyi kivien
ja sirpaleiden osuessa puihin.

Siinä pommiruksessa katke-
si Sakkolan asemapäällikön
eliimä.

Junan lastaaminen viiväs-
tyi. Vaunujen seiniin oli am-
muttu reikiä ja muutamia vau-
nuja oli pornmituksessa vau-
rioitunut. Mitä vaunujen sisäl-
lä oli tapahrunut, siitä ei mo-
nella ollut aikaa eikä halua-
kaan ottaa selvyyttä.

PAKOON EI PÄÄSE!
Olimme saaneet sodasta tar-
peeksemme.

Seisoimme äitini kanssa
asemarakennuksen luona
maantiellä. kun paikalle ajoi
henkilöauto. Pääsimme sen
mukana Käkisalmeen. Isä oli
jäänyt huolehtimaan lehmien

"."ilti::j ,' \";!.r:' i,
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lastauksesta, mutta hänkin
saapui kohta perdssämme Kä-
kisalmen asemalla asuvien su-
kulaisten luo.

Samaan paikkaan olivat ai-
kaisemmin tulleet myös suku-
laisemme Silvastit Petäjärvel-
rä.

Asemalla seisoi matkustaja-
juna, mutta sen ilmoitettiin
lähtevän vasta noin tunnin ku-
luftua. Menimme minua vuot-
ta nuoremman pikkuserkkuni
Silvastin Oivan kanssa ase-
man odotushuoneeseen. Oiva
osti lehtikioskista "Lukemista
kaikille" Jehden.

Olimme juuri päässeet ulos
ovesta kun hälytyssireeni al-
koi soida.

Ihmiset purkautuivat ase-
malaiturille. Äiti, isa ja suku-
laisemme olivat jo kuulleet
hiilytyksen. Kävelimme lähel-
lä olevan kellarin luo odotta-
maan mitä seuraisi.

Jos ilmahyökkäys tapahtui-
si, asemalla seisova juna ja
sen vierellä liikehtivä ihmis-
joukko tulisivat luultavimmin
olemaan maaleina.

Kellari oli rakennettu rauta-
tieläisten sirpalesuojaksi -täysosumaa se ei rulisi kestä-
mään.

Odotus ei venynyt pitkäksi.
Ensin aavistuksenomaisena
korviin kantautunut humina
kuului jo hetken kuluttua voi-
makkaana ja suunta oli selväs-
ri kohti.

Päätimme poistua aseman
liiheisyydestä.

Juoksimme ratavartijan ta-
lon ohi johtavaa polkua, Oiva
jonon ensimmäisenä ja minä
hänen takanaan.

Katsoin taakseni ja totesin
vanhempieni ja Silvastien tu-
levan tuntumassa, mutta hei-
dän takanaan näin vielä pitkän
jonon ihmisiä, jotka olivat
tehneet kanssamme saman va-
linnan.

Polun katkaisi suuri vesi-
lammikko ja Oiva liihti kiertä-
mään sitä vasemmalta. Juok-
sin lammikon oikealta puolel-
ta ja tullessani takaisin polulle
Oiva oli jo kadonnut. Vilkai-
sin jåilleen taakseni ja näin äi-
din, isän, Oivan äidin ja sisa-
ren seuraavan liihellä.

Päästyäni Suosaariin johta-
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valle tielle huomasin puunlat-
vojen lomasta pommikonelai-
vueen. Se tuli Hiitolan suun-
nalta rautatietä seuraten, mut-
ta teki samassa loivan kaar-
roksen ja liihti lentåimään koh-
ti.

Mieleeni jäi vaikutelma, et-
tä koneista huomattiin asemal-
ta metsään pyrkivä våikijouk-
ko ja viholliset muuttivat
suunnitelmiaan viime hetkel-
la.

Kauempana perässämme
nrlleet olivat ehtineet juosta
jonkin matkaa takaisin. Me
olimme auttamattomasti ko-
neiden lentoreitin alla.

Huomasin noin viiden met-
rin päiissä tiestä vajaan puolen
metrin syvyisen painauman.
Jostakin siwmmalta metsästä
tullut sotilas ehti heittäytyä
kuoppaan alimmaiseksi ja me
sullouduimme hiinen päåil-
leen. Isä painaufui päåillim-
mäiseksi sanoen:

- Pommit tulevat!... Pysy-
kää matalana!

Koneiden pauhu kasvoi ja
åikkiä maa hypåihteli huumaa-
vista räjiihdyksistä. Samassa
tuntui maa katoavan kokonaan
alta. Räjiihdyspaineet iskivät
ylitsemme ja sakeana ryöp-
pyävä multa peitti meidät al-
leen.

TUHON HETKET
Kohottauduin polvilleni räj?ih-
dysten loputtua.

Korvissa humisi.
Näin isän kömpivän pys-

tyyn. Äitl nousi myös ja kysyi
mullan valuessa hänen seläs-
tään:

- Kuinka teidän kävi?!
Minuun ei osunut!

Osaksi äidin alla maannut
Raija, Oivan sisar, nosti pään-
sä mullan alta ja alkoi itkeä:

Minua pyörryttää...
pyörryttää... åilkää jättiikö!

Verivirta valui Raijan otsal-
le. Isä nosti kymmenwotiaan
tytön syliinsä sanoen myiis
omaan jalkaansa jonkin iske-
neen. Hieman sivummalle
koivun juurelle suojautunut
Raijan äiti Anna hoippui tyttä-
rensä valituksen kuullessaan
luoksemme. Alimmaisena ol-
lut sotilaskin oli pystyssä ja

- 
ja kylät palavat

ravisteli multaa vaatteistaan.
Isä lähti kantamaan Raijaa

kohti Yhteiskoulua, jossa tie-
simme olevan sidontapaikan.

Maasto oli suoperäistä. Ta-
kanamme tulevan Annan jalka
vajosi pehmeään liejuun ja hä-
nen nostaessaan jalkaansa
kenkä jäi suohon. Menin hä-
nen luokseen ja kaivoin ken-
gän esille. Hän ofti sen kaina-
loonsa ja alkoi kahlata edel-
leen. Hätä pusersi hänen rin-
nastaan epätoivoisen itkun.
Viime minuuttien kokemukset
olivat olleet liikaa jo kauan
kestäneen jännityksen rasitta-
mille hermoille. Anna eli silti
onnellisia hetkiä, sillä hän ei
vielä tietänyt koko totuutta.

Yhteiskoululle vievåillä ka-

dulla tuli vastaamrne hevos-
mies kovapyöräisine rattai-
neen. Isä pyysi miestä pysåih-
tymään.

- Kääntiikää hevonen, tä-
mä tyttö on saatava tuonne
koululle.

Mies vastusteli. Hänellä
tuntui olevan tärkeää mentä-
vää. Isä tulistui:

Ätma mumisko!...
Näettehän, tyttö on haavoittu-
nut! Kääntäkää hevonen no-
peasti!

Nähdessään Raijan verisen
pään mies pyöräytti hevosensa
ympäri ja isä kiipesi kiirryille.

Yhteiskoululla lääkintdlotat
ottivat Raijan hoiviinsa. Isäni
jalka oli alkanut kipeytyä ja
tarkastus osoitti siihen men-

Pommit ovat pudonneet -



neen pienen sirpaleen.
Koulun auloissa liikkuessa-

ni tunsin korvissani yhä omi-
tuisen huminan - se muistutti
lentokoneiden ääntä. Menin
ulos kuuntelemaan, mutta
siellä oli kaikki hiljaista ja
rauhallista.

Kävellessäni koulun pihalla
Raija kannettiin pää kauttaal-
taan käärittynä portilla odotta-
vaan henkilöautoon. Kanta-
jien palattua takaisin sisälle ja
Raijan jäätyä yksin menin au-
ton luo ja raotin sen ovea.
Raija isrui eruistuimella ja ky-
syi:

- Onko verta tullut sitei-
den läpi?

Kumarruin lähemmäksi, ai-
van kuin paremmin nähdäkse-
ni.

- On sieltä tihkunut vä-
hiin. - Istu ihan rauhallisesti,
pääset Räisiilän sotasairaa-
laan. Ei tässä enää ole mitään
nataa.

Käiire oli jo korviin asti ve-
ren punaama, mutta en uskal-
tanut sitä hänelle sanoa. Het-
ken kuluttua tulivat saattajat
autoon, ja Raijan matka kohti
Räis?ilää alkoi.

SURUA JA
KUOLEMAA
Låihtiessåimme palaamaan ta-

- Missä Oiva on?!
Matti oli mummon sylissä,

mutta Oivaa emme ndhneet.
Mummo ja Kerttu katsoivat
meitä jännittyneinä.

- Ei Oiva ole täåillä! -Luulimme hänen olevan tei-
dän mukananne...

Annan kädet pusertuivat
rintaa vasten:

- Hyvä Luoja! Missä Oiva
on?!

Hiin oli huomattavasti rau-
hoittunut Raijan päästyä sai-
raalaan, mutta nyt epätoivo
otti naisen jåilleen otteeseensa.
Yritimme rauhoitella häntä:

- Äta nyt huolestu - ehkä
Oiva on eksynyt ihmisjouk-
koon... tai ehkä hän on joutu-
nut johonkin toiseen junaan ja
ilmestyy aikanaan.

- Ei - minusta tuntuu et-
tei Oivaa enää ole...

Annan kasvoilta kuvastui
tuskallinen kamppailu, jota
hän kävi epätoivonsa kanssa.
Toistenkin kantama taakka oli
rullut jåilleen painavammaksi.

Isän loma oli lopussa ja hä-
nen oli palattava Viipuriin.
Keppiä tukenaan käyttäen hän
saattoi meidät junaan ja hyvän
matkan toivotuksin erosirnme.

Kertnr oli päättänyt palata
takaisin Käkisalmeen saadak-
seen jotain selvyyttä Oivan
katoamiseen.

Pitkien etsintöjen ja monien
tiedustelujen jiilkeen hän oli
poliisien kanssa tutkimassa
pommikuoppia, jotka olivat jo
täyttyneet vedellä. Kerttu sei-
soi kivellä ja aikoi astua toi-
sen, låihellä nåikyvän kiven
päiille.

Silloin hän tunsikin jalkan-
sa alla jotain pehmeää, joka
vajosi...

Oiva oli löytynyt.
Ruumis saateltiin junaan.

Oivan henki oli jo paennut so-
dan maailmasta rauhan valta-
kuntaan, mutta hengen maalli-
sen asunnon pako jatkui yhä.
Elisenvaaran asemalla sekin
lopullisesti päättyi: juna joutui
pommitukseen ja ruumista
kuljettanut vaunu paloi.

Oiva siunattiin poissaoleva-
na Savonlinnan hautausmaa-
han - talvisodan evakkomat-
kalla kuolleen isoisänsä sy-
liin. tr

kaisin asemalle isäni jalka oli
jo siinä mädrin kipeytynyt, et-
tä hänen kävelynsä tapahtui
pahasti ontuen.

Asemalla totesimme siellä
pommiruksen aikana seiso-
neen junan jo menneen. Sil-
vastin mummon ja lasten tädin
Kertun hoivissa oli ollut vielä
vuoden ikäinen MattLpoika,
Oivan veli. Toivoimme hei-
dän kaikkien selviytyneen on-
nellisesti liihteneeseen junaan.

Elisenvaarassa tapasimme-
kin mummon ja Kerrun. Anna
alkoi kertoa heille Raijan haa-
voittumisesta, mutta vaikeni
äkkiä:

Lääkintähuolto toimii
evakkotaipaleella
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OTTO KINNARET

Tarvasioen
l«omppänia taisteli
Pyöräkankaalla

Tulimme Seesjdrven Suurlah-
den Aavesuolta Ihantalaan
3.7.44.

Irtauduimme Aavesuon etu-
linjavastuusta juhannusaatto-
na kovassa sateessa. Marssim-
me noin 60 km ja ajoimme
sitten kuorma-autoilla Nais-
tenjärven asemalle, jossa mei-
dät lastattiin heti juniin. Ne
suunnattiin kohti Kannasta,
josta kuului kummia uutisia.

Tulimme Jääsken asemalle
3.7. ja jatkoimme heti kuor-
ma-autoilla Ihantalaa kohti.
Matkalla jouduimme maatais-
telukoneiden hyökkäykseen,
josta pääsimme pelkällä säi-
kähdyksellä hyökkäyskohdal-
le sattuneen metsämaaston an-
siosta. Jatkoimme sitten mat-
kaa jalan kohti edessämme
kuuluvaa kovaa tykkien jyli-
nää.

SUURTAISTELUN
AAVISTUKSIA
Vastaan tuli ihmeellisiä poru-
koita: kaikennäköistä hiippa-
ria ilman aseitakin, enemmän
tai vähemmän haavoittuneita
vajaissa pukimissa, ajoneuvo-
ja ja autoja. Joukossa oli up-
seereitakin.

Kaikilla oli yksi ja yhteinen
sävel:

- 
Ättaa menkö sinns 

-siellä ei elä kukaan...
Toivo näytti miesparoilta

tyystin kadonneen.
Ilmassa yläpuolellamme

käytiin ankaraa sotaa. Lento-
koneita oli taivas mustanaan.
Moottorien ulvonta ja aseiden
laulu oli kovaa ja aina silloin
tällöin kone putosi savuten
maahan. Kerrottiin, että suo-
malaisten avuksi oli tullut sak-
salainen lentorykmentti, joka

nyt otti mittaa punalentäjistä.
Niin saavuimme karttapiste

26:n maastoon, johon meidän
käskettiin kaivaa poterot. Tu-
lenteko ja liikkuminen ympä-
ristössä kiellettiin ankarasti.

Edestä kuului mahtava ty-
kistötulen pauhu. Tuntui, että
putket olivat toiminnassa mo-
lemmin puolin. Meidän
alueellemmekin tuli jokunen
kranaatti ja ensimmäiset mie-
het haavoittuivat. Ne kaverit
pääsivät helpolla...

Komppaniamme l./I/JR 35
hälyrettiin 6.7. illalla. Läk-
simme heti liikkeelle. Kil-
peenjoen yli mentiin jonossa
kaadettuja puunrunkoja pit-
kin.

Kuulimme, että 2.Komppa-
nia oli joutunut jättiimään ase-
mansa Pyöräkankaalla. Mei-
dän oli vallattava ne vasta-
hyökkäyksellä takaisin.

Vihollisen tykistö oli tässä
vaiheessa kumman hiljaa. Pa-
tal joonamme komentaja maju-
ri Paavo Kairinen veti itse po-
rukkaa.

Kaatuneita lojui joka puo-
lella, näyttivät tykistötulen
silpomilta. Joukossa oli tuttu-
kin mies, muuan Virtanen
Tarvasjoelta, entinen jouk-
kueemme mies.

RAJUSTI
KRANAATTIEN
MUKANA
Tulimme peltoaukean reu-
naan.

Saman tien avasi oma tykis-
tö ankaran tulen Pyöräkan-
kaalle. Keskityksen pauhates-
sa syöksyimme aukean yli it-
sekin kaikilla aseillamme hur-

iasti tulittaen.
Edessä oli jyrkkä kallio-

Paavo Kairinen, l/JR 35:n
komentaia, Suomen armeijan
majuri ja USA:n armeijan eversti

maasto, jonka vasemmalla
syrjällä kulki kärrypolku. Sen
suunnassa jatkoimme hyök-
käystä Pyöräkankaan harjan-
teelle.

Miehiä alkoi jo haavoittua.
Mieleeni jäi ylikersantti Mäki-
talon tapaus. Hän haavoittui
lantioon ja oli täysin tajuis-
saan, kun alikersantti Tarkiai-
sen kanssa autoimme häntä
taaksepäin. Pian kuitenkin to-
tesimme hänet hengettömäksi

puolustuksesta vastasivat

kertoo.

- 
ei ehtinyt päästä edes au-

toon saakka.
Alueella oli kymmenkunta

vanjaa, jotka olivat tykistötu-
lesta täysin tärähtäneitä. Mie-
het eivät kyenneet lainkaan
ampumaan eivätkä osanneet
lähteä edes pakoon. Apaattiset
vapisevat soturit otettiin van-
geiksi ja lähetettiin taakse.

Oman tykistön tuli siirtyi
hyökkäyksen edistyessä
eteenpäin. Seurasimme sitä
Pyöräkankaan harjanteelle.

Vihollinen sai nyt kerrankin
mitä kuului ja kuka käski! En
ole sitä ennen enkä sen jäl-
keen nähn1't omien putkien la-
tovan rautaa mäkeen sellaisel-
la teholla!

Alueella lojui satamäärin
vihollisen kaatuneita. Kuu-
limme. että maasto oli vaihta-
nut omistajaa jo useita kerto-
ja.

EI TÄMÄ TÄHÄN
LOPU
Näin saavutimme asemat,
joista 2.Komppania oli joutu-

Puna-armeijan "neljäs isku"
hyökkäys Helsinkiin - pysäytettiin
kesäIlä 1944 Ihantalassa ia Vuosal-
mella.

Ihantalan torjuntataistelun portin-
pylväät olivat Kirkonmäki ja Pyörä-
kangas.

Niiden
muun muassa JR 12 sekä JR 35, joka
tuli avuksi taistelun ollessa kuumim-
millaan.

l/JR 35:n soturi
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nut luopumaan. Lapiot alkoi-
vat heilua käskemättä, sillä jo-
kainen tajusi, ettei tämä touhu
tähän lopu. Oli esitetty vasta
ensimmäinen näytös.

Puolen päivän tienoilla se

repesi: vihollinen aloitti kai-
killa putkillaan ankaran keski-
tyksen, jonka seasta tähystäen
näimme etumaaston aivan ku-
hisevan miestä. Oma tykis-

Makasin sarnan kiven taka-
na tulenjohtajan kanssa. Siinä
oli tosi mies oikealla paikal-
laan. Oli tilanne pojalla hal-
linnassa! Kun tilanne vähän
hellitti, tuli takaa ruliasenrista
joku ja toi vänrikille luutnan-
tin kauluslaatat 

- 
en tiedä,

oliko hänet tosiaan ylennetty
vai oliko kyseessä kaverien
leikinlasku.

Hyökkäys jatkui taukoa-
matta koko päivän. Kerran
vanjat olivat meidänkin koh-
dallamme jo asemissa, mutta
kersantti Miikinen sai paiskat-
tua kasapanoksen vanjojen is-
kuryhmän keskelle sillä seu-
rauksella, että koko porukka
hiljeni. Kahakassa sai Mäki-
nenkin luotisuihkun sääreen-
sä.

TYYNTÄ JA
MYRSKYÄ
Vähitellen tuntui vanja saa-
neen siltä päivältä tarpeek-
seen. Etumaastossa ei enää
näkynyt liikettä. Sieltä kuului
enää vain valitusta ja surkeita
avunhuutoja. Tiesimme kui-
tenkin ennestään, ettei sinne
ollut menemistä, sillä haavoit-
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Tilanne lhantalan alueella 7.-1O.7. 44

Suomalainen kenttätykistö näytteli
lhantalan suurtaistelussa ratkaisevaa osaa.

Tässä tuleniohtaja työpaikallaan

tömme ampui täydellä tehol-
laan sulkuja niin lähelle ase-
miemme eteen kuin suinkin
uskalsi, yksi patteri tai patte-
risto jopa niin lyhyitä, että osa
tippui omiin asemiimme.

Keskeytetäänkö tuli?
karjui meille tykistön tulen-
johtajavänrikki.

- 
Eikä helvetissä! huusi

luutnantti Heitto vastaat. 
-Anna soittaa vaan 

- 
jos huu-

dat seis, siitä voi tulla turhia
taukoja ja vaikka minkälaista
sotkua. Kyllä me selviämme
poteroissa...
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tuneet ja valekuolleet viholli-
set olivat edelleen vaarallisia:
he tappoivat arvelematta aut-
tajansa saadessaan siihen tilai-
suuden.

Aina ammunnan vähänkin
hellittäessä yritimme parantaa
asemiamme. Vähitellen pote-
rot syvenivät ja jonkinlaista
kattoakin saatiin päiille sirpa-
leiden varalta. Haavoittuneita
huollettiin ja siirrettiin taakse-
päin, kaatuneet aseveljetkin
evakuoitiin.

Kerran kävi luonani patal-
joonan komentaja majuri Kai-
rinen korostaen, että tästä ei
sitten lähdetä elävänä taakse-
päin. Sisuni oikein vähän kuo-
hahti - olikohan tuollainen
puhe nyt tarpeen! Onhan tässä
kysymyksessä minunkin isän-
maani eikä tiimä porukka ole
ennenkään tottunut hyppi-
mään taaksepäin...

Oli heinäkuun helle ja kaa-
tuneet viholliset alkoivat mä-
däntyä joka puolella ympäril-
lä. Hautaustoimiin ei ollut
aikaa, koska uusi hyökkäys
oli odotettavissa millä hetkellä
tahansa. Haju oli kuitenkin
kamala.

Eräänä iltapäivänä se sitten
taas alkoi: ankara keskitys iski
asemiimme. Viimeisetkin
puut kaatuivat ja kantojen
kappaleet lentelivät ilmassa
satojen tykkien ja Stalinin ur-
kujen repiessä kangasta.

Oma tykistö alkoi jälleen
ampua tehokkaita sulkujaan
eteemme. Se rohkaisi mieltä

- tuntui, ettei tuosta kyllä
kukaan elävänä tule läpi.

Ilma oli täynnä multaa, pö-
lyä ja räjähdysaineen savua.
Oli vaikea hengittää, kurkkua
kuristi ja keuhkoihin pisti.
Aseet pyrkivät lakkoilemaan
hiekan ja pölyn tunkeutuessa
niiden liikkuviin osiin. Var-
sinkin konepistoolit oli koetet-
tava käliriä vaatteisiin toimin-
nan hetkeä odoteltaessa.

Osa vihollista pääsi onnel-
laan jälleen asemien tuntu-
maan. Heidät lakaistiin etu-
maastossa jo ennestään loju-
vien hiljaisten punasoturien
joukkoon.

EI ONNISTU
Sitten tulivat jiilleen maatais-
telukoneet ja hävittäjät. Jo tut-
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tuun tapaan ne hakkasivat
Pyöräkankaan maastoa, josta
vankka metsä oli vähitellen
hävinnyt niin ettei alueella
enää tässä vaiheessa ollut ai-
nuttakaan puuta pystyssä.
Keskitykset ja hyökkäykset
uusiutuivat kerran toisensa pe-
rästä, mutta tuntui siltä, että
vihollinen alkoi vähitellen
menettää uskon yritystensä
onnistumiseen.

Kymmenennen päivän tie-
noilla heinäkuuta rintama al-
koi vähitellen rauhoittua. Vi-
hollisen tulitoiminra sai kui-
tenkin jatkuvasti aikaan paho-
ja tappioita, jotka vähenivät
vasta kun saatiin kaivetuksi
kunnolliset taisteluhaudat.

Komppaniamme, JR 35:n
l.Komppania. joka loppujen
lopuksi pysäytti vihollisen
rynnistyksen Suomen sydä-
meen Pyöräkankaan nokalla,
oli alkuperäinen Tarvasjoen
komppania. Sotareissun aika-
na sitä oli moneen kertaan täy-
dennetty, joten yksikön pai-
kallinen luonne oli osittain hä-
vinnyt.

Jalkaväkirykmentti 35 me-
netti pelkästään tässä Ihanta-
lan taistelussa kaatuneina noin
270, kadonneina 50 ja haa-
voittuneina noin 600 miestä.
Mielestäni sen taistelua ei ole
tarpeeksi arvostettu 

- 
kaikki

ovat puhuneet vain Ihantalan
mäestä ja JR l2:n "jänkäjää-
käreistä". Olisi aika antaa ar-
voa myös JR 35:lle, joka vä-
hin äänin täytti velvollisuuten-
sa viimeistä piirtoa myöten.

Rykmenttiämme komensi
eversti Sulo Eero Laaksonen,
josta tuli Mannerheim-ristin
ritari.

Eversti la Mannerheim-ristin ritari
Sulo Eero Laaksonen, JR 35:n ko-
mentaia 1944

D

Ylimenokalustoa Vuosalmella, takana nåkyvät Ayräpään kukkulat

Y.S. PARTANEN

SE SILTA

JAI
,,

RAKEMAA/IATTA
Kapea harjanne, takana
Ieveä Vuoksi, edessä
ylivoimainen vihollinen

- siinä Äyräpään
sillanpääaseman
piirustukset.
Vesistön yli johtava silta
olisi helpottanut
taistelua ja pelastanut
ihmishenkid.
Miksi sitä ei saatu
aikaan?
Pioneeripatalj oona 33 : n
T.Komppanian
pääIlikkö kertoo.
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AYRAPAAN sillanpääaseman
taistelut kuuluvat ylivoimaisesti
raskainpiin torjuntataisteluihin mi-
tä Kannaksella jatkosodan aikana
käytiin.

Jo asemat siellä olivat kammot-
tavat: ne olivat kapeilla harjanteil-
la. Edessä oli ylivoimainen vihol-
linen, joka moukaroi kaikilla mah-
dollisilla aseilla ja rynnisti päälle
yötä päivää, takana noin 400 met-
riä leveä vuolas Vuoksi, joka par-

haallekin uimarille oli lähes yli-
voimainen este.

Tappiot siellä olivat suuret: va-
jaan kolmeviikkoisen taistelun ai-
kana noin 3800, joista kaatuneina
yli 400.

Huolto-, täydennys-, sairas-,
vaihto- ja muut kuljetukset sillan-
pääasemaan suoritettiin syöksyve-
neillä. Se oli vaikeaa ja vaarallista
jatkuvan tykistötulen alla ja vaati
omat raskaat uhrinsa.

Myöntävää vastausta suoralta
kädeltä en tietysti voinut antaa.
Noin leveän ja vuolaan virran yli
ei rakenneta minkään ohjesäännön
mukaan uivia polkusiltoja. Niin
sanottu "Iivarin pikasilta", jonka
rakentamista meille asevelvollisi-
na pioneereissa perusteellisesti
opetettiin, ei tässä tapauksessa tul-
lut kysymykseenkään. Se ei ole
tarkoitettu näin leveisiin ja vuolai-
siin paikkoihin, siihen se on liian
heikko. Lisäksi "Iivarin sillassa"
kantavat osat tulevat suoraan vir-
ran poikki, jolloin tietysti virran
vastus on suuri. Vaikka tällaisen
sillan ankkuroisi kuinka hyvin, ei
siitä olisi hyötyä näin vuolaassa
virrassa, joka painaisi sen veden
alle.

Tätä tapausta varten oli siis kek-
sittävä aivan oma siltamalli.

Ehdotin komentajalle, että mi-
nulle annettaisiin vuorokausi aikaa
kokeilla sillan rakentamista Vuok-
seen. Kokeilupaikaksi nimesin
Kuukaupin. Ehdotukseni hyväk-
syttiin.

Siitä sitten vain toimeksi!
Välittömästi sarnana päivänä

tiedustelin luutnantti Lautiaisen
kanssa sillalle sopivan rakennus-
paikan, jonka mielestämme löy-
simmekin. Siinä pääsi autoilla lä-
hes täysin näkösuojassa Vuoksen
rantaan ja sillä kohtaa oli Vuok-
sessa keskellä hyvin pieni, ehkä
noin aarin kokoinen saari. Se toi-
misi erinomaisesti sillan puolivä-
lissä kiinteänä tukena. Silta voitiin
näin tehdä kahtena osana.

Tiedusteluveneellä soutaen mit-
tasimme kumpaiseenkin siltaosaan
tarvittavat pituudet. Matkaa kertyi
yhteensä lähes 400 metriä.

RAKENNE
SELVIÄÄ
Samaan aikaan oli sillanrakennus-
tarpeiden kuljetus Kuukauppiin jo
käynnistetty. Tiesimme ennestään
suuren tukki- ja lautavaraston, jo-

I Rakennustyö käy,
'keskellä kirjoittaia

OLISIKO SE
MAHDOLLISTA?
Kun Vuoksi sillanpääaseman koh-
dalla oli näin leveä ja lisäksi varsin
vuolas, ei polkusillan rakentami-
nen Vuoksen yli liene tullut aluksi
kenenkään mieleen tai jos tulikin,
hän hylkäsi heti ajatuksen mahdot-
tomana. Niinpä olinkin melkoisen
ällistynyt, kun 6.7.1944 sain kut-
sun pataljoonan esikuntaan ko-
mentajan puheille. Minulta kysyt-
tiin, voisinko rakentaa polkusillan
sillanpääasemaan komppaniani
voimin.

Tiedusteluveneellä tutkitaan ja mrtataan vuoksella
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ten niitä ei tarvinnut haeskella. Sa-
moin olimme löytäneet jo aikai-
semmin uittoyhtiön varaston, josta
saimme hyviä suuria ankkureita ja
keloittain sinkkiköysiä. Kahdek-
san kuorma-auton voimin tarvik-
keet olivat jo iltaan mennessä
Kuukaupissa. Sillan kehittely voi-
tiin alkaa.

Sillan uivat kantavat osat pää-
timme tehdä tukeista, jotka olivat
suuria ja jiireitä. Kuorittuina ja hy-
vin varastoituina ne olivat kuivu-
neet erinomaisen kantaviksi.

Asetimme kaksi tukkia rinnak-
kain ja kolmannen niiden päälle
saumakohtaan. Tukit kiinnitettiin
toisiinsa pitkillä rautavaarnoilla.
Tällaiset tukkiniput tulivat siltaan
kantaviksi osiksi 4 metrin välein
virran suuntaisina. Tukkiniput yh-
disti toisiinsa 2x4 tuuman lan-
kuista naulattu juoksuralli. Lisäksi
tukkinippujen päät yhdisti toisiin-
sa samoin lankuista naulattu tuki-
lauta.

Silta oli nopea tehdä. Kun en-
simmäinen 4 metrin jakso oli val-
mis ja kiinnitetty paikoilleen ran-
taan, uitettiin valmis tukkinippu
uloimman kantavan tuen viereen.
Tässä siihen naulattiin juoksurallit
ja sivutuet kiinni ja sitten näistä
lankuista työntäen se siirrettiin jäl-
leen 4 metrin päähän, jolloin lank-
kujen toiset päät vuorostaan kiin-
nitettiin sillan valmiiseen osaan.
Ankkurimiehet veneessä tykötar-
peineen olivat aina valmiina sillan
ankkurointiin. Näin silta valmistui
nopeasti 4 metrin jaksoina.

HYVÄ TULI
Valmistimme siltaa koemielessä
lähes 100 metriä. Se pysyi hyvin
paikoillaan ankkuroituna osin joka
toisesta, osin joka kolmannesta
kantavasta tuesta. Silta myöskin
kantoi hyvin, kun koemielessä
juoksimme sitä pitkin harvassa jo-
nossa.

Mielestäni siltakokeilusta saa-
mamme kokemus oli tähän hätään
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riittävä ja positiivinen. Ilmoitinkin
komentajalleni olevani valmis sil-
lan rakentamiseen Vuoksen yli
Ayrapaanan.

Koesilta purettiin nyt nopeasti.
Riittävä määrä lankkuja ja val-
miiksi tehtyjä tukkinippuja lastat-
tiin kuorma-autoihin ja iltayön lie-
vässä hämärässä kuormat purettiin
Vuoksen rantaan sillanrakennus-
paikalle. Siltatöissä ollut joukkue
pääsi nyt muutaman tunnin le-
poon. Varsinaiset rakennustyöt
päätin alkaa seuraavana aamuna
kello 04.00. Vitsaareen iohti yli Vuoksen heiveröinen pika-

silta

OLISIKO PELASTETTU
IHMISHENKIÄ?
Siltaa ei kuitenkaan koskaan ra-
kennettu. Sain jo yöllä tiedon, että
joukkomme tulevat vetäytymään
Äyräpään sillanpääasemasta.

Olisiko tuo siltatyö onnistunut,
jos olisimme saaneet yrittää? Siitä
asiasta voi tietysti jossitella mo-
nella tavalla.

Suurin "jo." melestäni olisi ol-
lut vihollinen, jos ja kun se olisi
havainnut rakennuspuuhamme. Se
sai Vuoksen helposti näyttämään
kiehuvalta vesikattilalta, sen olim-
me nähneet ja kokeneet syöksyve-
nekuljetuksissa. Sellaisessa tilan-
teessa olisi kyllä vaikeuksia synty-
nyt ja ehkä suuriakin tappioita tul-
lut.

Polkusiltaa
syntyy
Kuukaupissa

Kuitenkin on sanottava, että
polkusilta sillanpääasemaan olisi
ollut verraton asia. Se olisi pelas-
tanut hukkumasta monta haavoit-
tunutta, jotka malttamattomina tai
epätoivoisina yrittivät uimalla
Vuoksen yli. Siltahanke läksi vain
käyntiin kaksi viikkoa liian myö-
hään.

Vielä on syytä kysyä, olisiko
tuollainen silta pysynyt ehjänä
senaikaisessa hullun myllyssä, jos
se olisi rakennettu. Tähän voi var-
muudella sanoa ei 

- 
ehjänä se ei

olisi pysynyt. Mutta hyvin ankku-
roituna se olisi pysynyt paikoillaan
poikkiammuttunakin ja olisi ollut
nopeasti paikattavissa. fl



KASKU KIERTÄÄ

JOKO TAAS!
Autoileva seurue
pysäytettiin ratsias-
sa Joensuun lähellä.
Poliisi kysyi heti al-
kaiaisiksi:

- Miksikäs ei ole
rekisteritunnusta
autossa?

- Hai, ei kait sitä
oor kun polliisit se
jo Outokummussa
otti poikkeen.

o
HYGIENIAA

- Jääkäri Törppö-
nen, minun täytyy
sanoa, että vain si-
kaan verrattuna te
iäätte toiseksi.

- ffs11a vääpeli!
Saavutettuun toi-
seen tilaan olen var-
sin tyytyväinen.

o
TEHOKAS
KONSTI

- Vietäkö hiuksesi
lähtevät? kysyi Jur-
koin Jaakko Feudo-
ran livanalta.

Eivät lähde
enää, jo töytyi kei-
no.

- No mikä siihen
auttoi?

Hiukset lop-
puivat, vastasi liva-
na.

Syystalvella 1941, Kar-
humäen valtauksen jäl-
keen, oli vara vähän ve-
tää henkeä ja levähtää.
Mieli alkoi tehdä sau-
naan.

., Niilo Postin ia Nesfor
':oLUinqvislin kanssa läk-

simme sitä etsiskele-
mään - 

ja löytyihän
se. Rakennus oli vanha
pieni rottelo, mutta
sauna kuitenkin, joten
mitäs muuta kuin "pui-
ta piisiin rikkaan vii-
siin".

Pianhan se siitä läm-
peni. Sitten vain kiivet-
tiin lauteille nautti-
maan.

Heräsin saunan lat-
tialla. Nestori makasi
eteisessä, ovi oli auki ja
pakkasta vajaat 40 as-
tetta. Joku tuntematon
kerssantti hieroi rintaa-
ni ja kertoi yrittäneensä
saunaporukkaamme
"siivelle", mutta löytä-
neensä meidät taiutto-
mina. Onneksi tämä
kessu oli lääkintämies
ja osasi konstit häkää
saaneiden elvyttämisek-
si.

Aamulla oli päänsär-
ky vallan pirullinen.

- Oli se hyvä ettet
häkään kuollut, totesi
joku syvämietteisesti.

- Mulle on aivan sa-
ma mihin kuolee, muti-
si Nestori.

- Ätanan nyt - ei
siinä olis oikein hohtoo,
ios pitäis sanoa, että
kuolit sankarina hä-
kään isänmaan puoles-
ta.

Siitä se tauti parani
ja myöhemmin saunat-
kin.

Kaarlo Heinonen, Espoo
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Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
uuosikeffat
uahuaan
l«ansioon.
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 järjes§ksessä.

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. Postita heti. Leikkaa tästä. Postata heti.

Tilauskortti

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

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

I I tl
Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa I

', 31 .12. 81 saakka. IL---



SODAN
FILOSOFIAN
KLASSIKKO
Carl von Clausewitz: Aia-
tuksia sodasta ja johtamises-
ta, KR-Kirjat Oy, Helsinki
1980, 107 sivua.
Yli 200 vuotta sitten synty-
neen preussilaisen kenraalin ja
sotateoreetikon aatteet ovat
tällä hetkellä muodissa. Se ei
olekaan ihme: selvemmin
kuin aikoihin näyttää nykyhet-
kellä pitävän paikkansa Clau-
sewitzin tunnetuin ajatelma,
jonka mukaan sota on vain po-
litiikan jatkamista toisin kei-
noin.

Clausewitzin teksti on
yleensä raskasta ja vaikealu-
kuista. Sen kääntiimisessä on
täytynyt olla melkoisia vai-
keuksia. Majuri Olli Kaarna-
kari on kuitenkin onnistunut
kokoamaan kenraalin laajasta
tuotannosta vihkosen, jonka
tekstiä tavallinen kadun mies-
kin ymmärtää ja jaksaa lukea.

Clausewitz ei tyydy vain fi-
losofoimaan vaan tarjoaa mo-
nia ihmeen tuoreen tuntuisia
ja yleispäteviä opetuksia 

-esimerkiksi näin: "Suuri osa
niistä tiedoista, joita sodassa
saadaan, on ristiriitaista, vielä
suurempi osa on väärää ja ver-
rattomasti suurin osa on ePä-
luotettavaa." Tai näin: "So-
dassa on ensikertalainen soti-
las sangen taipuvainen luule-
maan tavattoman suurten rasi-
tusten johtuvan ylijohdon suu-
rista virheistä, erehdyksistä ja
epäröinnistä ja masentuu sen
vuoksi kaksin verroin. Tätä ei
tapahdu, jos häntä rauhanajan
harjoituksissa jo on valmistet-
tu siihen." E.

OIKEAOPPISTA
HISTORIAA
Matti Klinge: Katsaus Suo-
men historiaan, Otava,
Keuruu 1981, 138 sivua, va-
lokuvia.
Historian professori Klinge on
valmistanut viralliseen käyt-
töön tiiviin ja jo painoasul-
taankin arvokkaan historian
katekismuksen, joka on saata-
vissa myös ruotsiksi, saksaksi
ja ranskaksi. Kirjanen sisältää
tämänhetkisen virallisen käsi-
tyksen kansamme vaiheista
erityisesti vuoden 1809 jäl-
keen.

Tavallisen historian harras-
tajan huomio kiintyy joihinkin
keskeisiin kohtiin, joista voi-
taisiin esittää toisinkin viiritet-
tyjä kannanottoja. Niinpä tal-
visodan osalta jätetään mainit-
sematta, että Suomen kohtalo
liinyi kiinteästi Baltian mai-
hin, jotka likimain samoissa
olosuhteissa menettivät itse-
näisyytensä. Sen sijaan kerro-
taan Neuvostoliiton tarjon-
neen "suomalaisten nationa-
listipiirien havittelemia Itä-
Karjalan laajoja metsäalueita"
korvaukseksi alueluovutuksis-
ta tdrkeämmillä suunnilla.
Hitlerin ja Stalinin salainen
sopimus mainitaan toisessa
yhteydessä.

Professori Klinge on mo-
nissa yhteyksissä keskittynyt
Mannerheimin elämäntyön ar-
viointiin. Tässä suppeassa esi-
tyksessäkin tunnustetaan an-
siokkaasti Suomen marsalkan
ansiot maan johtamisessa rau-
haan toisen maailmansodan
melskeistä olosuhteissa, joissa
monet kansat sortuivat.

Sopiva lahjakirja vaikkapa
ulkomaalaiselleystäviille. J.

VELJESKANSAN
KOHTALOITA
Arved Viirlaid: Henki ja
kahleet. Erään vapaustaisteli-
jan kertomus, Karisto, Hä-
meenlinna 1981, 422 sivua.
Vieras armeija tunkeutui toi-
sen maailmansodan vuosina
Viroon kolme eri kertaa, vuo-

sina 1939--40, 1941 ja 1944.
Joka kerta miehitystä seurasi
joukko vangitsemisia ja pak-
kokutsuntoja valloittajan sota-
voimiin.

Vuonna 1922 syntynyt ny-
kyisin Torontossa asuva viro-
lainen kirjailija Viirlaid palve-
Ii vuosina 1943-44 upseerina
Suomen armeijan virolaisryk-
mentissä. Romaanissaan hän
kuitenkin kertoo eräästä toi-
sesta virolaisesta, joka ennen
sotaa toimi Viron suojelus-
kunnassa, liittyi vastarintaliik-
keeseen Neuvostoliiton mie-
hittäessä Viron vuonna 194O,
vangittiin, palveli vuoden
l94l jälkeen Saksan armeijan
virolaisessa divisioonassa,
joutui sotavankeuteen, pakeni
ja jatkoi Eestin Metsäveljien
riveissä vapaustaistelua aina
vuoteen 1949 saakka.

Veljeskansan kohtalo sodan
jaloissa on ollut kurjaakin kur-
jempi. Huolimatta siitä, että
romaaniin ilmeisesti sisältyy
huomattaviakin kiirjistyksiä,
se selventää kuvaa virolaisten
kohtaloista sotavuosina ja nii-
den jälkeen niin Virossa kuin
myös Siperian karkoituspai-
koissa. J.

PATEVA
SISSIJUTTU
Reino Lehväslaiho: Tuli-
marssi, WSOY, Juva 1981,
261 sivua.
Lehväslaiho on kymmenkunta
vuotta tehnyt sotakirjoja ta-
saista tahtia, yhden vuodessa.
Tuntuu siltä, että hän paneu-
tuu tehtäväänsä vakavasti.
Nyt ilmestynyt kaukopartion
toiminnasta kertova romaani
on nimittäin vankkaa työtä,
jännittävää ja mukaansatem-
paavaa kerrontaa. Tällä kertaa
on pysytty tosiasioiden poh-
jalla eivätkä sissien reippaat
suoritukset ylitä mahdollisen
rajaa. Äänisldrven takana
seikkailevat jermut ovat lisäk-
si normaaleja suomalaisia so-
tureita, jotka haastelevat, pur-
naavat ja noituvat luontevasti
siten keventäen kovan retken-
sä aiheuttamia paineita. 

-Mukava sotakirja! S.

VALPO
VAIKEUKSISSA
Manu Paaianen: Marskin
ritarin pako, Gummerus,
Jyväskylä 1981, 188 sivua.
Kirjoittaja, jonka isä oli Man-
nerheim-ristin ritari, antrealai-
nen alikersantti Paavo Paaja-
nen, kuvaa osin tosipohjalta-
kin aikaa, jolloin kommunis-
tien miehittämä Valtiollinen
poliisi palkkasi riveihinsä
maanpettureita ja muita rikol-
lisia, käyni ilmiantajinaan
metsäkaartilaisia ja mustan
pörssin kauppiaita ja keskittyi
ahdistelemaan sodista selvin-
neitä rintamamiehiä. Romaa-
nissa sen päähenkilö. huippu-
luokan kaukopartiomies, pilää
Valpon vasikoita ja vähdlah-
jaisia etsiviä pilkkanaan ja
poistuu lopuksi maasta.

Mukava kevyt juttu aihepii-
ristä, jota ei meillä ole juuri
käsitelty. S.

POLIITTINEN
HUIPPU"IÄNNÄNT
Larry Collins 

- 
Dominique

Lapierre: Viides ratsastaia,
Otava, Keuruu 1981, 573 si-
vua.
Romaanin juoni voisi olla pi-
rullisen tosi: Libyan hurma-
henkinen diktaattori Muam-
mar Gaddafi on maailman val-
tioilta kiristämillään öljymil-
jardeilla hankkinut vetypom-
min, jonka hän johtamiensa
terrorijärjestöjen toimenpitein
kätkee New Yorkiin. Samalla
hän jättää Yhdysvaltain presi-
dentille viestin, jonka mukaan
pommi räjähtää mäiirätuntien
kuluttua tappaen koko kau-
pungin väestön ellei diktaatto-
rin suuruudenhulluihin vaati-
muksiin suostuta. Aihetta kä-
sitellään valtiojohdon, tiede-
miesten, poliisin, lehdistön ja
tavallisten ihmisten tasoilla
jännittävästi ja loogisesti. Ko-
ko ajan jännitys tiivistyy.

Hyvin tehty tiiliskivi! J.

D
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alle Lehtonen Tampe-
reelta lähettää terveisensä lot-
tu Helmi Miillärille kiirtäcn
häntä artikkelista "JR 5:n tui-
paleelta". Kirjoittajan veli
vänrikki Väinö Johannes Leh-
tonen kaatui samassa tilan-
teessa. jossa kenraali Viljanen
\,m. menettivät henkensä. Su-
ku säilyttää perhekalleutena
kirjettä. jonka veljesten talvi-
sodan aikainen esimies ratsu-
nrestari B. Hornborg kirjoirri
perheen äidille 

- 
tähän ru-

paan:
"- - - Muistan vielä eltitiis-

ti. kuinka hdn hinteliind nuo-
rukaisena vapaaehtoisena Iiit-
tyi meihin. Monen monta ker-
taa katselin Viiinöä huolestu-
neeno epäillen, miten hiin voi-
si kestää niitö 1'litoimorsia
ponnistuksict. jotka retkenrnte
Kainuun korvessa vaati. i\'iiin
hänen rnielturrl/i.sr,.sti ponnit-
tavan ja kestät,iin. Näin hiinert
parhaitten joukossa taistele-
vun todc ll ise na suomalui se no.

A,*" ,",: ., sotakir-
joissaan käsitellyt JR 7:n kap-
teenin Valle Teijonmaan kaa-
tumista Vuosalnrella. Reino
Uimonen Riihikoskelta kir-
joittaa antaen asiasta lisätieto-
ja: "Palvelin lääkintämiehe-
nä. OIimme viemässii huavoit-
lurrcila t:r:rkse. kun tapasirnme
Teijonmaan. Kranaattitulessa
hän kaatui 6.7.44 kello I l:n
iälkeen suuren kiven viereen,
ionka lakua etsimme suojaa.
Kannoimmc hänet tien vie-
rc-en, josta hänet vietiin hevo-

'clla eteenpäin. " Uimosen
osoite on 21870 Riihikoski,
puhelin 921 1761 615.

O,r" Warsell. 4l8oo
Korpilahti. puhelin 941 I
821 2tt8, haluaisi tietoja vel-
jestään Tuure Matias Mikko-
sesta, syntynyt 16.2.1925
Korpilahdella ja kadonnut
Valkeasaaressa 10.6.44. Mik-
konen oli siirretty Viipuri:tu
rintamalle vähän ennen suur-
hyökkäyksen ulkua. Hänestä
ei ole koskaan kuulunut nri-
tään eikä häntä ole voitu julis-
taa kuolleeksikaan. Tietääkö
joku Valkeasaaren mies asias-
ta'l

illa Sundblom, osoite
Finholma. 22710 Ålands-De-
gerbl'. puhelin 928-51221.
haluaisi hänkin tietoja
I 6.3. I 924 syntyneestä veljes-
tään jääkäri Veikko Arvid

Hietamaasta, joka ilmoitettiin
kaatuneeksi Ilomantsin Ilajas-
sa 7 . 8. I 944. Kaatumisen jäl-
keen kirjoittaja sai kirjeen jää-
käri Heikki Westerbackalta,
n)ulta vuinajan ruumista ei
saatu kotiin. Keväällä 1944
Hietamaa palveli Ahvenan-
maallrr 

- 
olisiko ollut eversti-

luutnantti Tapio Peitsaran JP
6:ssa? 

- 
Kuka tietää jotakin

hänen viime vaiheistaan. hau-
tupaikasta ja muusta asiaan
liittyvästä?

uvassa näkyvä Mikael
Agricolan patsas oli Viipuris-
sa Tuomiokirkon edustalla ja
hCvisi tulvisodan loppuvar-
heissa. Erään tiedon mukaan
jokin suomulaisjoukko yritti
evakuoida sen turvaan ja sai-
kin patsaan raahatuksi sodan
v

viimeisinä päivinä Hietalan
rautatiel likäytävälle Viipurin
ja Tienhaaran välillä.

Kuljettiko joku sen siitä
eteenpäin? Jäikö se luovute-
tulle alueelle? Vuonna 194 I ei
p.rtsasta Viipurista löytynyt.
Tietoja haluaisi viipurilainen
Ingemar Rosdn, Sepänkatu 9
B,00 l-s0 Helsinki 15, puhelin
9016s3067.

Luriju-,,u] ", ,rn, uuon-
nu onni\tunut. Tilrtsimme jo
vuosi sitten Suomenlahden
kierroksen reitillä Helsinki 

-Leninsrad 
- 

§11v11 
- 

Tallin-
na 

- 
Helsinki, mutta Intou-

ristin ilmoituksen mukaan
Tallinnasta ei enempää ke-
väällä kuin syksylläkään löy-
dy rnajoitustilaa.

Ahtaaksi on käynyt, mutta
yritetään sitkeästi uudelleen.
Constantem decorat honor!

o

atti Eskelinen toivoo
asiallisesti. että joku kustanta-
ja ottaisi hoitaakseen Etelä-
Suornen Kustannus Oy:n kon-
kurssipesän nrirteriaalin ja toi-
miltuisi loppuun rinlamamies-
rnatrikkelin.

Asia on tärkeä ja hoitami-
sen arvoinen. Valitettuvusti ei
Solamuistoyhdistys r,ähäisen
hcnkilökuntansa vuoksi voi
ottaa asiaa hoitoonsa. Kiin-
n()\tuuko joku suurempi yrit-
räjä?

apin Rajavartioston kilta
kerää rajamieskaskuja ja -piir-
roksia julkaistaviksi. Asiasta
tietää enemmän killan sihteeri
A. Mikkola, Rajavartiosto, Pl
65,96 l0l Rovaniemi 10, pu-
helin 991 -23 931 .

aIl-
Lrkki Tukiuinen. 7-16-10

Sivakkavaara, palveli talviso-
dussa KTR I I :ssä ( ?) kapteeni
Tiittasen patteristossa, joka
lähti sotaan Pomarkusta ja lo-
petti sen Vuosalmella. Kirjoit-
taja, l9O2 syntynyt talvisodan
jaosjohtaja, haluaisi yhteyttä
aseveljiin.


