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TALOUOENHOITAJA
Tellervo Kaiponen

TAITTO: Tesma Hellstr(m
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Pctilokero 20, OO211 Helsinki 21
Puh. (9O-) 6164433 tai vaihde (90-) 6'1 64'l
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puh. vaihde 51 64 1 , ohivalinla 61 64.
Pctisiinotili 7259-'l

Kutrneitn kuhtnluitn

tssN o45t-«t71

Erään hiljattain suoritetun selvityksen mukaan
asuu Helsingissä yhteismajoituksessa noin 800
sotaveteraania. Lisäksi
on huomattava joukko
miehiä, jotka "eivät asu

a

missään". Pääasiallisin

VUOOESSA 12 NUIIEBOA
TILAUSHINTA
12 kk 9s,-

Ulkomal.lln tllauk3lln posilmakaul13å.
SANOMAPAINO {L 1981

syy epäinhimillisiin olo-

N:o 9
..ÄSSÄ NUMEROSSA
292 KENRAALI OTTAA
KANTAA

298 SUURVALTOJEN
PROPAGANDA
ISKEE

3O1 VIIMEINEN TAISTO
VIIPURIN TAKANA
304 LUTTOJOELTA
KEMIIN

309 INTERNOINTI.
LEIRILLÄ OMASSA
SYNNYINMAASSA
314 LÄSKINNAHKA
318 EVAKUOIMME

PORKKALAA 1944
321 DIKTAATTOREITA
JA VALTIOMIEHIÄ

suhteisiin on miesten vähäinen eläke.
Eräissä muissa kaupungeissa on tilanne pienemmissä puitteissa samantapainen. Maaseudulla on monen entisen
soturin elämän iltapuhde
yhtä ankea.
Useat näistä miehistä

ovat alkoholisteja tai
muutoin "epäsosiaalista
ainesta". Heidän ihmissuhteensa

ovat

katkensuistunut
henkisiltä raiteiltaan.
Monille oli romahdukvuosen alkusyy sota
sia kestänyt pelon- ja järkytysten sarja. Myös so-

neet, elämä

taa seuranneet ankeat
vuodet kylmillä tiloilla ja
siirtotyömailla musersivat monet.
Nämä miehet vastasivat aikoinaan maan vapaudesta
siitä, että pa- nyt voivat
rempiosaiset
rakentaa yhä kehittyvämpää yhteiskuntaa. Heidän
veronsa meidän kaikkien
hyväksi oli raskas. Monessa tapauksessa myös
vähäväkisten rintamamiesten vaimot, jotka sotavuosina joutuivat tekemään miesten työt mielessään ainainen kalvava
pelko, ovat nyt loppuun
palaneita ja terveytensä
menettäneitä.
Entisten rintamamiesten asiaa on yritetty hoitaa vähäisin kaikkia koskevin eläkeparannuksin.
On osoittautunut, että tämä tuki ei kaikkien osalta
ole ollut riittävä.
Yhä laajemmissa pii-

reissä on herännyt ajatus,

että vähäväkisimmällekin rintamaveteraanille
pitäisi taata kunnon toimeentulo, indeksiin si-

dottu

tarveharkintainen
vähimmäiseläke, esimerkiksi 2.500 markkaa

kuukaudessa.

Summa

maksettaisiin valtion va-

ja vain siinä tapauksessa, ettei kyseinen
roista

veteraani mistään muualta, luontaisedutkin mukaanluettuna, saisi vastaavaa tukea. Lisäksi tulisi jokaiselle sitä tarvitsevalle taata vapaa sairaanhoito ja kuntoutus
heti tarpeen ilmautuessa.

Veteraanit eivät enää
pitkään rasita valtion taloutta. Nyt on aika muistaa miehiä ja naisia, jotka

aikoinaan

turvasivat

mahdollisuuden saavuttaa nykyinen elintaso ja

hyvinvointi.
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"Kummituksen'r ) s
7
asevellra

EERO ERASAARI

Ontaiärvellä,

vas€mmalla vänrikki
Pentti Multanen

Kenraaliluutnantti Eero tajapa ja jalkavden tar-

Pentti Multanen,
I
T

61, kastajana.

siirtyi noin vuosi sitten

Vuosi siviilissä on antäysin palvelleena sivii- tanut perspektiiviä sotiIiin Puolustusvoimain Iaallisen maanpuolusk oulu tusp ä äIlikön v aati- tuksen kenttään.
valta virkapaikalta. TäKenraali Multanen,
(ä ennen hän oli palvel- monipuolisesti erityisesIut muun muassa Uu- ti maavoimien kouludenmaan Jääkäripatal- tukseen ja toimintaedeljoonan
komentajana Iytyksiin perehtynyt koSantahaminassa, upsee- kenut upseeri, on suosrien jatkokoulutusta an- tunut vastaamaan eräiTaistelukoulun siin lehtemme esittämiin
tavan
johtajana Tuusulassa, kysymyksiin. Hän tietää
Sotakorkeakoulun . joh- mitä puhuu.
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PENTTI MULTANEN edusti Puolustuslaitoksen riveissä viimeisiä
vastuullisissa upseerintehtävissä
sotiin osallistuneita komentajia.
Talvisotaan hän lähti koulupoikana taistellen kotiseudullaan Lieksan suunnalla, kävi välirauhan aikana Reserviupseerikoulun ja jatkosodan aikana Kadettikoulun.
Vänrikkinä Multanen palveli Rukajärvellä JR 10:n riveissä ja luutnanttina JR 35:n komppanianpäällikkönä Maaselän kannaksella sekä
lhantalan Pyöräkankaalla, jossa
hän haavoittui ratkaisutaisteluissa
Pataljoona Kairisen riveissä.
Sodan jälkeen ura jatkui Sotakorkeakoulun kautta yhä vaativampiin tehtäviin.
Näin siis vastaa Multanen eräisiin kaikkia maanpuolustuksesta

Vänrikki Pentti Multanen (neljäs oikealta)
puolusti yhdentoista miehensä kanssa
pontevasti Ontaiärven tukikohta Kummitusta
3O0 siperialaisen hyökkäystä vastaan Punaarmeifan vuosipäivänä 23.2.1942. Kuvasta
puuttuu yksi mainitussa taistelussa
haavoittunut mies. Multasen tappioita
kärsineen pienen ioukkueen toinen puolisko oli

':rl': rti

toisessa tukikohdassa samoin Ontalärven
rannassa nelisen kilometriä etelään
Kummituksesta.
Olihan pojilla palstaa!

kiinnostuneita huolestuttaviin kipeisiin kysymyksiin.
Puolustusvoimain komentaia on
useasti kiinnittänyt huomiota
maavoimien iälkeenjääneisyyteen. Mistä tämä käsityksenne
mukaan johtuu?
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Puolustusvoimien lakisiiöteisten
tehtävien töyttiiminen edellyttöä
kaikkien puolustushaarojen tasapainoista kehittämistii. Voimavaramme eivöt kuitenkaan ole riittäneet kaikkien puolustushaarojemme yht'aikaiseen kehittiimiseen.
Viime vuosina on jouduttu kiinnittiimiiiin yhä kasvavaa huomiota

valvonta-

ja

tunnistuskyvyn kehit-

tiimiseen niin merialueillamme
kuin ilmatilassakin. Lisäksi esi-

merkiksi

ilmapuolustuskaluston
uusinta on kasautunut suhteellisen
lyhyelle ajanjaksolle ja tiimän kaluston luonteesta johtuen sen uusimista ei ole ollut mahdollista siirtöii myöhemmiiksi.
Edellti esitettyjen syiden takia
maavoimien suorituskyky on heikkenemiissä tavalla, joka vaarantaa kykymme pysäyttiiii ja lyödä
maahantunkeutuja. Tömii heikentiiii puolustuksemme uskottavuutta
sekii ulkopuolisten ettii omien silmissö. Kun tiihön vielii lisötiiän
kolmannen parlamentaarisen puolustuskomiteankin kiisitys siitii, että maavoimat ovat välttiimättömiii
maatamme vastaan tai sen liipi
suuntautuvan hyökkäyksen torjumiseksi ja ennalta ehköisemiseksi,
niin ymmiirtäii hyvin puolustusvoimain komentajan huolestumisen
maavoimien jiilkeenjööneisyyde stö.

Mitkä ovat täIlä hetkellä pahimmat puutteet maavoimien aseistuksessa

.-.

Panssarintorjunta on puolustuksen
peruskysymys. Sitä ei voida hoitaa
vain miinoin ja lähitoriunta-asein
SA-kuva

Suomalainen taldillinen yksikkö

taisteliiapari, jonka on kyettävä

orfl

vaativiin itsenäisiin suorituksiin
SA-kuvo

Kertausharioituksissa tutustutaan \
uusiin välineisiin, palautetaan 7
mieliin entis€t opit ia
harjaannutaan toimimaan

todellisen sodan alan joukon

puitteissa

sA-kuva

ja

varustuksessa?

Pahimmat maavoimien aseistuksessa ja varustuksessa olevat puutteet liittyvät tulivoimaan, liikkuvuuteen sekä kykyyn taistella ja
toimia pimeiissä.
Meiltö puuttuu panssarivaunujamme lukuunottamatta panssarintorjunnan kaukotorjuntakyky
kokonaan. Lisöksi löhi- ja keskitorjuntakyky perustuu pöiiosin
vanhahkoon joskin köyttökelpoiseen kotimaiseen sinkoaseistukseen, jota on tiiydennetty halvoilla
ns jokamiehen panssarintorjuntaaseilla eli kertasingoilla. Toisena
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Maavoimien tehtävät ovat
alueellisen puolustustaistelun eri
vaiheissa äärimmäisen vaikeita
ia vaativat erityisen suuressa
määrin oma-aloitteisuutta ia itsenäistä harkintaa. Näin on asia
erityisesti jalkaväen osalta.
Vastaako varusmieskoulutus
mielestänne taktiikan määrittämiä vaatimuksia?

vistii kootuille sodan ajan kokoonpanossa oleville joukoille.
Kertausharjoitusten toteuttamista ovat eniten vaikeuttaneet
muun ohessa se seikka, ettti kouluttajina joutuvat toimimaan samat henkilöt, jotka kouluttavat varusmiehiö. Myös harjoitusajat on

todettu

liian lyhyiksi. Harjoituk-

ja aliptiälkouluttamaan toisia
reserviläisiä, mihin tehtöviin kouteet?
luttajataito ei luonnollis ista syistä
Varusmieskoulutus vastaa mieles- tahdo riittäii.
Liian suuri osa reserviliiisistä
töni pööosin taktiikan möärittiimiä
vaatimuksia. Ryhmönjohtajien on jtiiinyt kokonaan vaille kertauskoulutus on hyvässä kunnossa, sa- harjoituskoulutusta.
Harjoitusten teknillistti suorimoin on niiden miehistöön kuulujotka
vien osalta,
ovat koko palve- tusta ovat haitanneet muun muassa ajoneuvojen puute sekö ampulu s aikan s a s ot ilas ko ulutuks e s s a.
Reserviupseereiksi koulutetta- ma-alueiden pienuus ja kaukainen
vien palvelusaika on nykyisellöiin sijainti.
Kolmas parlamentaarinen puoliian lyhyt. Sen ovat kertausharjoitukset osoittaneet. Nykyisen lustuskomitea on esittönyt sekii repalvelusajan puitteissat tehtyjen servilöismtiiirien ettti kertausharsuunnitelmien mukaan on tarkoi- j o itu s v uo r o kau s im ä är i e n I i s iiöm i s tus v 1982 pidentiiii kokelasaikaa tö.
Nöiden toimenpiteiden avulla
noin kuukaudella. Tömii tapahtuu
siirtiimöllii ru-kurssia noin kuu- voidaan pidentöö kertausharjoikautta aikaisemmaksi. Pidön tätii tusaikoja sekii aloittaa aikaisemmin kouluttamatta jäöneiden jouktoimenpidettö hyvänii.
Pahimmat koulutukselliset puut- kojen koulutus. Esimerkiksi patalteet syntyvöt niiden miehistöön joonan kertausharjoitus pitenee
kuuluvien osalta, jotka joutuvat noin kahdella vuorokaudella jopalkatun henkilöstön puutteesta kaista reserviliiistti kohti.
johtuen palvelemaan sotilaskouluRauhan ajan organisaation tartuksen kannalta toisarvoisissa työ- kistuksessa on muodostettu kerja komennustehtiivissii.
tausharjoitusten suunnittelua ja
Lisiiksi kouluttajahenkilökun- valmistelua varten oma kertausnan puute vaikeuttaa tehokasta harjoitusten runko-organisaatio.
Tämö ei kuitenkaan poista lisäkoulutusta.
kouluttajien tarvetta.
sissa reservin päällystö

Mitkä ovat pahimmat puut- lystö joutuu

Bauhan miehiä sodan töissä.
Reserviläisyksikkö ilmoitetaan

koulutuspäällikölle

sA-kuw

tulivoimaan liittyvönii puutteena
haluaisin mainita jalkavöen ilma-

torjunta-aseistuksen viihäisen
mäiirön. Kysymys on tällöin keveistä ilmatorj untatykeistö ja ltihitorjuntaohjuksista.
Joukkojemme liikkuvuus perustuu pääosin siviilistii saataviin
ajoneuvoihin, joiden maastoliikkuvuus on huono. Tömii rajoittaa
merkittäviisti joukkojemme mahdollisiluksia liikkuviin sotatoimiin.
Tulivoiman ja liikkuvuuden lisäksi on syytä todeta, ettii joukkojemme käyttöperiaatteiden mukais e t ny kyai kai s e t p im eänäkö laitte et
puuttuvat kokonaan. Merkittiiviö
puutteita on myös Pohjois-Suomessa kiiytettövien joukkojen erikoisvarustutsessa.
Niiiden keskeisten maavoimien
suorituskykyii haittaavien puutteiden poistamiseksi on puolustusvoimissa tehty paljon suunnittelu- ja
valmistelutyötii ja ttimii kehittömistyö jatkuu edelleen. Asian tärkeyden ja suuren siihen uhratun
työmäärön takia tulisi vihdoin
piiiistii myös maavoimien materiaaliseen kehittiimiseen ainakin
ko lm ann e n p arlam e ntaaris e n puolustuskomitean suo sittamassa laajuudessa.
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Miten nykyinen kertausharjoitusjärjestelmä toimii?

Mitkä ovat pahimmat puutteet?

Miten pitäisi olla?

Iärjestiimiillii yhä

useammalle

johtajalle to imialakohtaista koulutusta sekä erityisesti kouluttajakoulutusta on voitu parantaa heidiin valmiuttaan joukkonsa kouluttajana.

Kokonaisuutena totean, että
Kertausharjoituksia on viimeiset
yhä
lisöäntyviit kertausharjoituskymmenen vuotta toimleenpantu
noin 30.000 reserviliiisen vahvui- miiiiröt aiheuttavat koulutukseen
sina vuosittain. Näin puolustus- liittyviä vaikeuksia, mutta ei misvoimien eri joukko-osastoissa on söän tapauksessa ylipiiösemiittötotuttu varusmieskoulutuksen rin- miä ongelmia meidän puolustusnalla antamaan koulutusta reser- voimissamme. Olen myös tietoinen

siitä, ettii puolustusvoimien koulutusjohto erityisen tarmokkaasti paneutuu kertausharjoituskoulutuksen kehittömisen kysymyksiin.

Millaista on nykyisin palvelukseen astuva varusmiesaines hen-

kiseltä ia fyysiseltä kunnoltaan?
Mitä mieltä olette varusmiespalveluksen siirtämisestä vuotta
aikaisemmaksi?
Tilastonumeroiden valossa nuorison
myös varusmiesiköisen

-

-

ja kriittinen, mutta samalla
velvollisuudentuntoinen ja
uskallan todella nöin vöittäö
isönmaallinen.
Varusmiesten asennetutkimus
vuodelta 1979 kertoo, että varusmiesten maanpuolustustahto on
varsin korkea: noin 95 Vo vastaajista oli sitä mieltä, että maata tulee puolustaa, jos Suomeen hyöktitiiön.
Varusmiesten fyysisen kunnon
lähinnö kestövyyden
kehitty-

r§r*,

tävii

-

-

nan "tyydyttiivii".
Ilmeinen tosiseikka nöyttöö olevan, että nuoriso nykyötin kehittyy
ja aikuistuu nopeammin kuin ennen. Tämö mahdollistaa palvelukseenastumisiän alentamisen, mitii

"Ei se näin käy!" Koulutuspäällikkö on pahalla päällä

mielenterveysongelmat ovat kasvaneet. Tilanne ei kuitenkaan liene niin vakava kuin pelköt numerot osoittavat. Suuri osa kohonneista luvuista selittyy niihdökseni
lisäönty

ne

illö

m

ie

le nt

e

rv e y sp alv e -

luilla ja sillö seikalla, ettö höiriöt
nykyään yhö yleisemmin hyviiksytiiön
niitä ei enöii hiivetö.
- osittain vastakkainen seikTiille
ka on varusmiesiköisten koulutustason jatkuva nousu. Nykyinen varusmies on oikeuksistaan kiinni pi-

mistii on seurattu muun muassa 12

minuutin juoksutestillä. Vuoden
1980 tulokset osoittavat, ettö varusmiesten kunto palveluksen alkaessa oli parempi kuin aikaisempina vuosina. Arvosanan "hyvö"
eli 2600 metriä saavutti 74 Vo tutkituista ja vain 4 Vo jiii alle 2200
metrin tason. Samana vuonna
suoritetussa lihaskunnon mittauk-

muun muassa yleinen koulunuudistus ja saapumiserien pieneneminen niiyttövät vaativan.
Vuosittain iää pataljoonan verran miehiä kouluttamatta aseistakieltäytymisen vuoksi.

Onko nykyinen menetelmä
mielestänne hyvä? Ellei
miten
sitä olisi kehitettävä?

sessa todettiin selän lihasten kun-

non saavan arvosanan "huono" Nykyinen menetelmä ei ole yhdensekii kösi- ja vatsalihasten arvosa- vertaisuusperiaatteen mukainen.
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'Tämä on tärkeää!" Koulutuspäällikkö neuvoo reserviläisiohtajia

Siviilipalvelusmiehen palvelus on
huomattavasti helpompaa kuin varusmiesten sotilaskoulutus vakinaisessa vöessö.
Menetelmöii tulisi kehittää esimerkiksi Liinamaan mietinnön
mukaisesti siten, ettii siviilipalvelusmiehiii varten perustetaan koulutuskeskus tai koulutuskeskuksia,
joissa siviilipalvelusmiehille voitaisiin antaa suojelualan koulutusta kuten palon- ja öljyntorjuntaa,
läiikintöö, etsintiiii, raivausta ym
koskevaa koulutusta ennen varsinaiseen siviilipaikkaan mööräiimistä.

I
I

Miten kantahenkilökunnan koulutus täyttää asetetut vaatimuk-

tettiin aliupseerien toimet ja tilalle
perustettiin toimiupseerien toimia.
Kyseessii ei ollut vain nimen muutos vaan erityisesti koulutuksen
uudistus. Siirtymtivaihe on nyt uudistuksessa useimmilla osilla ohi.
Jo ttissii vaiheessa voidaan nöhdö
kiiytiinnön työssä lisööntyneen
koulutuksen positiivinen merkitys
toimiupseerien ammattitaidon parantumisena.
Upseerien ja toimiupseerien
koulutuksen tulokset on kiiytiinnössä havaittu hyviksi. On kuitenkin muistettava koulutuksen ulottuvuus tulevaisuuteen. Tästii johtuen on keskeisten sotilasammattien koulutuksen kehittiimisen oltava jatkuvasti vireillä.

set?

Upseerien koulutusjärjestelmii on
köyttinnössö havaittu hyviiksi. Tiitii tukevia havaintoja on voitu tehdä myöskin lukuisissa "vertailutilanteissa" ulkomaiden upseerien
keskuudessa. Koulutusjiirjestelmäiin on vuosikymmenien kuluessa tehty monia uudistuksia vaikkakin perusperiaatteet ovat söilyneet
ennallaan. Viimeisin uudistus on
p ar ast' aikaa tot e utumassa; syksyllä 1981 valmistuvat luutnanteiksi
ensimmiiiset 3-vuotisen kadettikurssin suorittaneet upseerit.
Viime vuosikymmenellö lakkau296

Näin siis kenraaliluutnantti Pentti
Multanen.
Luettuaan edellä esitetyn jää jokainen veteraani ja nuorempikin
lukija varmasti miettimään monia
asioita, joista päällimmäinen on
kysymys siitä, onko puolustusvoimiemme päätehtävä rauhan aikana
suoritettu valvonta vaiko kansakunnan elämää uhkaavan hyökkäyksen torjunta kriisin puhjettua.
On luonnollista, että myös valvonta- ja tunnistustehtävät on hoidettava, mutta ei voi olla oikein, jos
ne vievät valtaosan koko puolustuksen määrärahoista. Rahaa on

saatava myös ratkaisevalle puolus-

tushaaralle, maavoimille.
Suomalaisen maavoimien soturin ja varsinkin jalkaväen taistelijan on alueellisen puolustuksen
puitteissa kyettävä tehtäviin, joita
vaikeampia ei ole: taistelemaan
sissinä pienissä ryhmissä tai yksin,
jättäytymään vihollisen selustaan,
tulemaan toimeen ilman säännöllistä huoltoa. Hänen koulutustaan
ei mikään saisi häiritä, vaan lyhyt
palvelusaika olisi kokonaisuudessaan voitava käyttää tulevien tehtävien mahdollisimman tehokkaaseen ja realistiseen harjoitteluun.
Myös kertausharjoitusten tahtia
p6ni5s4
olisi voitava tiivistää
maissa lasketaan, että yksikön olisi oltava kertausharjoituksissa vähintään joka viides vuosi, jotta se
säilyttäisi toimintakykynsä. Reservin päällystön asema on tässä suhteessa erityisen tärkeä
nåimä
- jotka
miehet joutuvat "tehtäviin,
eivät varsinaisesti ole heidän".
Puolustusvoimain johto tekee
määrätietoista työtä puutteiden
korjaamiseksi. Kaikki on kuitenkin kiinni taloudellisista resursseista. Maanpuolustustyölle on
saatava koko kansan tuki
muutaman vuoden päästä voi kaikki
oljotka
ymla myöhäistä. Niiden,
märtävät, on valistettava niitä, jotka eivät vielä tajua tosiasrioita. !
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Venäläistä propagandaa. Saksalaisille iaettu Stalinin 3.7.1941 pitämä
puhe. Mahtoikohan vaikuttaa?

joiden olemukseen jo
kuului ideologinen taistelu. Sodan jatkuessa oli
muidenkin lisättävä panostaan myös henkisen
sodankäynnin rintamalla.

ORGANISAATIOT
DIKTATUURI.
MAISSA
Neuvostoliitossa oli niin
armeijassa kuin muissa-

SUURUATTOIEN
PROPAGANDA
ISKEE
Suomen rintamilla oli propagandasota niin talvi- kuin jatkosodankin vuo-

kin hallintoelimissä valmiina laaja ja toiminta- sina suhteellisen vaisua. Kyseessähän
valmis poliittinen organisaatio, jolle oli suhteellisen helppo antaa lisätehtäviä.
Neuvostopropaganda
kohdistui pääasiallisesti
vihollisen rintamajoukkoihin. Se oli laadultaan
kovaotteista ja karkeaakin sisiiltäen uhkauksia ja
propagandan tavalliseen
tapaan erilaisia vädrennöksiä. Useat lentolehti-

set koreilivat

vanhan

Saksan keisarikunnan vä-

reissä
Hitlerin vasta- On vaikea ympainoksi.
märtää, miten tåimä olisi
innostanut nuoria saksalaisia rintamasotureita.

Propagandalla oli
usein vahvasti ideologinen sävy. Sodan jälkeen
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oli suurvaltoien kannalta sivusotanäyttämö, jota venäIdiset rintama-

ttsta Wehrmachtin sotureille, jotka jo olivat ehtineet nähdä sen saavutuk-

sia laajoilla Neuvostoliiton alueilla.
Saksassa hoitelivat

henkistä

sodankäyntiä

rintama-alueella Goebbelsin Propagandaministeriön ohjeiden mukaan
sitä varten perustetut erikoisyksiköt, propagandakomppaniat. Viholliseen
kohdistuva toiminta pyrki tietenkin jiirkyttiimään
sotilaiden moraalia, mutta ei yleensä sisältänyt

ideologisia aineksia
natsismi "ei ollut vientitavaraa". Sodan loppuaikoina pyrittiin länsiliittoutuneita pelottelemaan
kommunismin vaaralla.
Propaganda oli yleensä
hoidettu ammattimaisten
mainosmiesten taidolla ja
säilytti tehonsa sodan vii-

miehet asemasodan vuosina nimittivät jopa "puurorintamaksi".
viikkoihin saakka.
Keski-Euroopassa ratkottiin suur- me
Sen omiin joukkoihin
valtojen tulevia kohtaloita. Kun liit- kohdistuvan tehokkaan
toutuneiden yhteisenä vihollisena oli toiminnan syyksi lienee

Saksa, jonka propagandaa
hoiteli Valheen Suurmestariksi nimitetty tohtori Goebbels, sai henkinen
sodankäyntikin kiihkeitä muotoia.

ainakin osittain luettava,
että rintamat taistelivat
raskain tappioin vielä
vuoden 1945 puolella,
jolloin jokaisen jo olisi
pitänyt käsittää kaiken
toivon menneen.

ovat vendläiset itse todenneet, että erityisesti

DEMOKRATIAT
HERÄAVÄT

Hitlerin

Stalinin henkilökultti vähensi propagandan tehoa

-

saksalaiset

olivat

saa-

neet diktaattoreista tarpeekseen. Myös kommujåirjestelmän

nistisen

oli ilmeisen
hukkaan heitettyä valisihannointi

lsossa-Britanniassa hoiteli propaganda-asioita
alkuun vain Ulkoministe-

,bi%ivö

24. 7. 41.
Meine liebsle Friedell
Vielleicht weilll Du schon von meinem Kameroden, daly ich seil
23.7. in russischer Gelangenschall bin. lch wurde abgeschorsen und
bin mil dem Fallschirm abgesprungen. Nach dem, wös män bei uns
gber die rursische Gelangenschall erzåhlt, hätle ich im Flugzeug
bleiben m0ssen; aber lch bln ltoh, dat lch abgerprungcn bln. Glaube
mir, cr isl hier nichl so, daf, man die Hände abgehockl und die
Augcn ausgeslochan bekomml.
nh gchl ct rehr gul.
Dlc Rusan rlnd ro gul ru unr deulrchen Soldrlen, sic aeben uns aul
Wunsch zu es3€n und zu lrinken, ja, rle gcbcn unr 3ogar Zlgarallcn.
Also, macho Dir kcinc Sorgen um mich, lch komne nrch dem
l&lcA wlcdel ru Dlr. Heule unlerhiellen sich mit mir: ein Leulnanl, ein
Obersl und ein Balaillonskommandeur, es sind olles gule nelle Menrchen,
ro leulselig, Du machsl Dir keinen Begrill davon,
Du dcrlsl nichl glauben, daly wir hier elend zugrunde gehen, oh
nein, ntn rorgt l0r unr, rller, wer wlr haben wollen, glbl man unt.
Geslern, gleich nachdem ich mil dem Follschirm am Boden war, schlug
ich mir dcs rechle Knie auf, es isl aber nichl schlimm, ich bin
dann slundgnlang bequem im Personenwagen gelahren worden,
moln Xnlc, du laum vcrlclrl rrr, uurde nlr l0rorgllch verbundon,
dos war gar nichl nölig. lch konn es nichl verslehen, wethalb wir
gegen Rufiland, §e§€n dieses lreundllche Volk zu uns Deulschen,

Krieg löhren.
Dlc rurlrchcn Xommbsarc, drr rlnd wlrkllch gutr M.nrchGn.
Nun schliebe ich in der Hoflnung, dof dieser unselige Krieg bcld
ein Endc hal und ich gesund zu Dir zurfickkehren kinn unii verbleibe mil den herzlichslen Gröl;en und K0rsen
Dein Sepp

*

Dcuhcho Soldatcnl

Eurc Ollizicrc und Nazipropagandislen erzählen Euch allerhand

dic cngeblichen Greuel der russischen Kriegsgelangenschall, Glaubl koin Worl von diescm Gefosel. Dcs Kommindo-der
Rdlen A.rmee- be{olgl aulr slrengsle die inlernalionalen Abmachungen
Unsinn iiber.

iiber Behandlung dcr KricArgelangenen.

ä(rrr-': ff**Aani,§
'ti " ''

..' * ,^i *

.-.

Neuvostoliiton propagandaa
saksalaisille kesällä 1941 .
Saksalainen sotavanki, lentäiä,
kirjoittaa vaimolleen ia kertoo
voivansa hyvin sotavankeudessa
sekä olevansa iloinen, koska
hänelle kuuluu vain hyvää.
"Venäläiset oval niin hyviä meille
saksalaisille sotilaille, he antavat
meille ruokaa ja iuomaa
toivomustemme mukaan, vieläpä
savukkeita. Tänään olen
seurustellut erään luutnantin,
erään everstin ia erään
patalioonankomentaian kanssa,
he ovat kaikki hyviä !a mukavia
ihmisiä, sellaisia ihmisystäviä että
et voi kuvitellakaan.

Tavanomaista sotapropagandaa.
Saksalaisten huhtikuussa 1 94O
ennen Ranskaan teh§ä
hyökkäy§ä levittämä lentolehtinen
"Sankari sodan jälkeen..."
Kääntöpuolella on teksti: "Äiti,
miksi isä on kuollu?"

Tavanomaistapropagandaa.
Saksalaisten syksyllä 1944
amerikkalaisille levittämä

)

lentolehtinen "Kotirintaman soturit.
Se oli Billille ikimuistettava
päivä..."

En voi

- ymmärtää, miksi me- saksalaiset
käymme sotaa tätä ystävällistä
kansaa vastaan.
Venäläiset komissaarit, he ovat

Y1ilry'n

ihmisiä'

Lentolehtisen alareunassa on
tavanomainen "kulkulupa"
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"Kun sota syttyy, on totuus
sen ensimmdinen uhri."
yhteyteen myös henkinen

uutisia myös saksalaisten

sodankäynti kaikkine erikoisaloineen.

menestyksistä. Artikkeleihin saattoi liittyä jopa
sotasankarien kuvia aitoon omaan rintamakirjeenvaihtajatyyliin. Ideana oli tietenkin se, että
miesten hyvin tunteman
positiivisen totuuden mukana tarjottiin myös negatiivista tietoa aloilta,
joita tiimän rintaman so-

LENTOLEHTISET
KERTOVAT

Hitlcr besichtigt dor Modell, Bcrlin

I

1938

Der fertige Wogen in Libyen 1912
"Voimaa ilosta!" Brittien lentolehtinen ioulukuussa 1942, Afrikan
taisteluien aikaan. Ylemmässä kuvassa Hitler ihastelee Volkswagenin
pienoismallia 1938, alakuvassa sama Libyassa 1942

Henkisen sodankäynnin
erikoismiesten aivot tuottivat Euroopan mantereella joitakin tavanomaisesta poikkeavia oivalluksia.
Länsiliittoutuneiden
julkaisema Joukkojen
Uutiset -propagandalehti
piti tapanaan julkaista

turit eivät

tunteneet.

Näin tiimäkin aineisto sai
vankan uskottavuuden
leiman ilman että sitä tarvitsi erikseen todistella
tai korostaa.

,,Henn Oss OeutlfieUolh unter
Oet sugenbtifilifi en t sft illsmmenbmfien lollte,mmDe iÖ ihm
heine Trtine nofimeinen ,: -- eg
murOe lein Söitrlsl uer0ienen:.
H0olf fiitlet
8. Iiouember tg+1.

I
I

riön osasto. Sodan puhjettua ryhdyttiin organisaatiota asteittain laajentamaan: erityisen Tiedotusnrinisteriön ( Mini st e ry
of Information) johdossa
syntyi lopulta vuonna
1942 Poliittisen sodan-

käynnin la\tos (Political
Warfare Executive eli
PWE).Syksystä 1944 alkaen liitettiin lentolehtisten valmistus ja jakelu
länsiliittoutuneiden yhteisen elimen toimintaan.

Amerikkalaisilla

ei

suursodan alkuvuosina
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ollut mitään

Paraa. der Wochr Nr. 46 1943

Zon'r.lv.rlro ce- NSDAP.. Monchen

otls

varsinaista
propagandaelintä
ol- että
tiin jopa sitä mieltä,

"demokraattinen valtio
ei voi ryhtyä Goebbelsin
valhekampanjan tapaiseen toimintaan totuuden

ollessa kaiken tiedotuksen ainoa toimiva pohja". Vasta vuonna 1942
syntyi Sota-ajan Tiedotuslaitos, Office of War
Information eli OW.
Vuonna 1944, jolloin
muodostettiin länsiliit-

toutuneiden

yhteinen
päiimaja, keskitettiin sen

St. Uith ist zuruckerohert
Alliiprte geben SaarBriickenköpfe auf
Die strdt st. vitb, siidlich Mrlofdy,
ist piedcr h deutscher Hcnd. Nech einer
Bclrgerung von 3 Trger hrben vollsgre
nrdiere der 18.,62. und 260. Vollsgre

VÄINO LEMOLA

Sodan johtajan omia
sanoja kannattaa ilmei-

Lrpnorlusvoimi

sesti harkita tarkkaan.
Brittien sotaponnistelujen tärkeäksi motiiviksi
muodostui Churchillin ilmoitus odotettavissa olevasta raskaasta ajasta, johon sisältyy "vain hikeä,
verta ja kyyneleitä". Hitler tarkoitti jokseenkin
samaa asiaa ilmoittaessaan kansalleen, että ellei
se kykene voittamaan sotaa, se on siten osoittanut
heikkoutensa eikä Ftihrer
"vuodata sen vuoksi
kyyneleitä kansan tuhoutuessa". Britit oivalsivat
sanonnan epäonnistuneen muotoilun, painoivat sen tarkalleen alkuperäisin sanankääntein len-

tolehtiseksi ja levittivät
jäniläisjakeluna Saksaan.

Puna-musta-valkoinen
asiakirja oli merkitty painetuksi Mi.inchenissä
Saksan kansallissosialistisen työväenpuolueen
keskuskustantamossa.
Tämän "Viikon tunnussanan" täytyi vaikuttaa hämmentävästi tavalliseen kadun mieheen
kannattiko jatkaa, jos
"Johtaja" ei välittänyt
kansansa kohtalosta?
Englantilainen lentolehtinen
II vuodelta
1943 toistaa
sanantarkasti Hitlerin varomatonta
puhetta: "Jos Saksan kansa
tuhoutuisi ny§isen sodan paineen
alla, en sen vuoksi vuodattaisi

kyyneleitä---seolisi
kohtalonsa ansainnut..."
- Mahtoi
olla kovaa luettavaa kodittomille
pommitetuille ja väsyneille
rintamasotureille!

Länsiliittoutuneiden lentolehtinen

t^r "Uutisia joukoille"

kertoo

joulukuussa 1944, kuinka
saksalaiset ioukot kolmen päivän
piirityks€n jäkeen valtasivat
takaisin b€lgialaisen kaupungin.
Karttakin kertoo Wehrmachtin
menestykse§ä. Vieressä tehdään
selkoa Neuvostoliiion
etenemis€stä itärintarnalla

JATKUU SEUR. NO:SSA

KAUNIISSA

kesäsäässä saa-

pui JR 5:n l.Komppania Säiniön asemalle.
Miehet olivat viiden päivän

yhtäjaksoisen hyökkäyksen
jälkeen uupuneita, mutta kaikki ymmärsivät, että nyt ei ollut aikaa lepoon
vihollinen
- ja sitä oli
oli alkanut peräytyä
nyt iskettävä, jotta se ei ehtisi
uudelleen pureutua maastoon
puolustukseen.

Viipurin kaupungin rajaa
oli talvisodan
melskeissä jotenkin jäänyt

osoittava taulu

pystyyn noin 30O metriä Säi-

niön itäpuolelle. Se kohotti
väsyneiden miesten mielialoja
ja joku totesi rehvakkaasti:
Nyt sitä ollaan sitten po-

jat- Viipurissa!
J0nonnFs

Kukaan ei jaksanut hurrata.

Kokoonnuttiin aseman raunioille. Paikalla olivat myös I
Sotatoimet Viipurin motin sulkemiseksi 28.-29.8.41

Uiimeinen
toisto

Pataljoonan mainehikas komentaja majvi Auno Kuiri ja
komppaniamme reipas ja tarmokas päällikkö ratsumestari
Oiva Luomala.
Mielialat eliva1 5s[svs1
meidän oli pitänyt päästä mu-

kaan Viipurin

valtaukseen,

mutta nyt olimme täällä kaupungin kaakkoispuolella eikä

vihollisesta ollut tietoakaan.
Olimmeko jääneet koko hom-

Elokuun viimeisinä päivinä 1941 ratkaisi suomalainen IV Armeijakunta

masta lehdellä soittamaan?
l-uglfavasti saamme nyt
- hcnkeä. Heti kun töpinä
vetää
tulee pannaan teltat pystyyn ja
syödään, jutteli Kuiri ympäril-

lään oleville miehille.

Karjalan pääkaupungin

kohtalon AKKIÄ ALKOI
voimakkaalla iskulla kaupungin puo- TAPAHTUA
Lähetti juoksi Kuirin lu6
Iustajien selustaan.
kuin susilauma olisi ollut kintereillä.
Kaupungin itäpuolella puhkesi raiViipurista päin on tulosvoisia taisteluja hyökkäävien suoma- sa -vanjaa tien täydeltä! läähät-

ja vetäytyvien vendldisten
joukkojen kesken.
Iaisten

Veriseen kamppailuun osallistui te-

hokkaasti nuorista varusmiehistä
muodostettu joukko, 4.Divisioonaan
kuuluva Jalkaväkirykmentti 5, joka
itsekin kärsi raskaita tappioita.

ti

poika ilman sen kummempia muodollisuuksia, joihin ei
ollut aikaa.
Niitä on monta

tuhatla ja tankkeja
edessä...
Asemiin! Täysi vauhti
- Ei päästetä vanjaa läpi!
päälle!
hihkaisi Kuiri entiseen

sel-

vään tyyliinsä.
Metsä esti näkyvyyden Vii-

purin suuntaan. Noin sadan
metrin päässä olevalta pel301

Siiiniön aseman luona tuhosi
korpraali Laisi seitsemön vi-

toaukealta kuului kuitenkin
uhkaavaa moottoreiden ulvontaa ja telaketjujen pauketta. Se
tuntui lähestyvän nopeasti.

Ketään ei tarvinnut käskeä
kahta kertaa! Luomala jiirjesti
oman komppaniansa puolustukseen maantien ja rautatien
kahden puolen. Komentaja
ohjasi henkilökohtaisesti paikalla olevan panssarintorjuntatykin asemaan. Lisäksi oli
komppaniamme tukena konekivääriryhmä ja kaksi raskasta
kranaatinheitintä.
Puolustusasemien valintaan
viholei juuri jäänyt aikaa
lisen kärki rynnisti -jo rautatieaseman raunioiden kohdalla.

I

hollisen hyökköysvaunua, sekö, jiiiityiiön kiiteen haavoittu-

neena yksin vihollisen saartamalle tykille, vielii viisi kuorma-autoa. Tiillii teollaan Lai-

si

ratkaisevasti vaikutti Siiiniön suurmotin muodostumiseen pysiiyttiiessiiiin suurkolonnan alkupöiin.

JB 5:n komentaja,
tiedustelumiehenä mainetta
niittänyt eversti A.Paasonen

Venäläisille tilanne oli kovin hankala, koska vetäytyvän
joukon kiirjessä olivat alunpe-

rinkin selustassa olleet huoltoyksiköt, jotka oli nyt saatava pois jaloista ennen varsinaisen hyökkäyksen aloittamista. Tässä auttoivat vihollista meikäläiset kranaatin-

TYKISTO TOIMII
TEHOKKAASTI
Jännitys alkoi kohota huippujokainen tajusi,
lukemiin
- olisi raju taistelu
että edessä

vihollisen kanssa, jolla oli valittavanaan vain antautuminen

tai läpimurto omiensa maalle.

Onneksi emme tajunneet,
kuinka suunnaton oli vastassa
oleva ylivoima.
Saman tien alkoi hirvittävä

tykistökeskitys. Pääosa tykeistä ampui suoralla suuntauksella. Metsän laita olisi
koitunut varmaksi tuhoksi

metsikkö kokosi tulta ja sirpaleita, jokainen kranaatti osui
siihen taatusti.

'Iulenavauksemme näytti

heittimet, sillä tie tyhjeni sala-

Alueelle iskeytyi lyhyessä

tulevan sille täydellisenä yllälyksenä: syntyi paniikinomai-

mavauhtia raskaiden kranaattien alkaessa tippua ajoneuvo-

ajassa tuhansia kranaatteja. Ei

nen kaaos ajoneuvojen yrit-

Ohiampumisen

jen sekaan.

jo-

täessä kääntyä ympäri paetakseen tuliryöppyjä takaisin Vii-

mahdollisuutta ei ollut
kainen osui.

purin suuntaan. Kääntyminen

Seuraavina vihollisen rivistössä olivat tykistön tuliasemaosat. Ne eivät paenneet,

oli kuitenkin lähes mahdotonta, sillä tie näytti olevan silmänkantamattomiin täynnä
miestä, asetta, hevosta, autoa
ja ajoneuvoa. Ajomiehet näyttivät yrittävän ajaa pois tieltä,
päästää hevosensa valjaista ja

JR 5:n I Patalioonan
legendaarinen komentaia
everstiluutnantti ja Mannerheimristin ritari Auno Kuiri

vaan levittäytyivät
pellolle tuliasemiin.

-

nopeasti

ollut varaa liikkua, vaan

lokaisen oli yritettävä parhaansa

mukaan suojautua siinä paikassa missä sattui olemaan
mylläkän alkaessa.
Yksittäisiä kranaattien räjähdyksiä ei erottanut, kaikki
oli yhtenäistä jylinää, sirpaleiden ulvontaa ja tukehduttavaa

paeta maaston kautta.

Panssarivaunut
maantien

etenivät

ja rautatien

välimaastossa iunpuen kaikilla
aseillaan.

TANKIT
TORMÄSIVÄT
VÄÄRIIN MIEHIIN
Siihen

*

^#r

asemarakennuksen

raunion- kohdalla

tankkien uljas syöksy.

päättyi

JR 5:n l.Komppanian päällikkö
Oiva Luomala, myöhemmin eversti

Panssarintorjuntatykkiryhmän ampujana toimi säkkijärveläinen korpraali Eino Laisi,
joka ei vähästä hätkähtänyt,

vaan ampui

kanuunallaan

kaikki vaunut tuleen. Tempustaan hän sai Mannerheimristin, jonka perusteluissa tästä taistelusta kerrotaan näin:
"Korpraali Laisi on koko
sodan ajan toiminut panssa-

rintorjuntatykin ampujana

Erikoisesti kunnostautui
-hiin- Viipurin taistelujen aikana. Vihollisen tehdessii voimakkaan tykistön ja hyökkiiys-

vaunujen tukeman ulosmurtoyrityksen Viipurin motista
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Säkkiiärveläinen korpraali Eino
Laisi, Mannerheim-ristin ritari N:o
115, ei pienistä hätkähtänyt

JR 5:n kranaatinheittimille riitti maaleia Säiniöllä

räjähdysaineen katkua. Tulitoimintaan osallistuivat ilmeisesti kaikki Viipurin suunnalta

vetäytymässä olevat putket

tykit ja kranaatinheittimet. Vapisevia miehiä makasi
litteinä maassa etsien suojaa
jokaisesta vähäisimmästäkin
painautumasta. Heitä haavoittui ja silpoutui kuoliaaksi joka
hetki.
Tilanne alkoi tuntua täysin

toivottomalta. Tuskin kukaan
uskoi enää selviävänsä tästä
hirvittävästä kuoleman myl-

lystä hengissä
vain ihme
voisi pelastaa- komppanian
täydelliseltä tuholta.

Oli

selvää, että ammunta
valmisteli vihollisen läpimurtohyökkäystä. Mitä voisivat

muutamat henkiin

jääneet

nen oli hävinnyt edestämme.
Myös huoltotie taaksepäin oli
auennut itsestään. Vihollinen
oli väistynyt, antanut periksi.
Tietoa

deksi

oli vaikea uskoa tojuuri äsken näytti

edessä-olleen viimeinen taisto. Jännityksen laukeaminen
muutti muutamat miehet hys-

teerisiksi.

Kokoonnuttiin jdlleen ase-

marakennuksen raunioiden

Summassa, mutta enpä vielä
ikänään ole sattunut tiillaiseen
helvetin mylläkkään...

Samaan

kyytiin

nousivat
ratsumestari Luomala ja vän-

rikki Simi.

SEKAVAKSI MENI
Äkkiä marssi paikalle Punaarmeijan joukko-osasto

ne-

lirivissä! Yllätys oli molemminpuolinen, sillä emme ol-

luokse ihmettelemään palr:via
panssarivaunuja. Selvite rt iin
tappioita. Kuiri ja Luomala
olivat molernrnat haavoittu-

leet nähneet toisiamme tiessä
olevan mutkan vuoksi.

neet, mutta eivät halunneet

karjuen:

jättää miehiään ennen taistelun päättymistä. Kuirin pahaa
sisua ihmeteltiin
mies ei
- sirpale
antanut periksi, vaikka

oli

murskannut luun käsivar-

Pari miestä juoksi

vastaan

Ruki verh!

-Aseet

tippuivat tielle kolis-

ten ja kädet kohosivat kuuliai-

sgsti
kukaan ei yrittänytkään -vastarintaa. Saman tien
sai porukka jatkaa marssiaan

päällystötappiot olivat kuuden

päivän aikana olleet kahdeksan miestä.

Taistelut Säiniöllä näyttivät
päättyneen. Kuin pisteeksi iin
päälle saapui paikalle kersantti liirvinen kenttäkeittimineen. Hän oli täynnä intoa ja
uhosi joutuneensa ampumaan
monta vanjaa ennen kuin pääsi perille. Meitä kuitenkin

kiinnosti soppa huomattavasti
enemmän kuin talousaliupsee-

rin urotyöt.
Komppanian vahvuus oli
päivän aikana pienentynyt lähes sadalla miehellä, joten sapuskaa oli kerrankin tarpeeksi.

Oli juuri

parhaiksi päästy

lusikoimisen makuun kun paikalle ajoi kuorma-auto kovalla
vauhdilla. Taisi siinä jonkun
pakki kaatuakin, kun syöksyttiin aseille ja hypättiin tielle.

miehet tehdä satakertaista ylivoimaa vastaan...?
Taistelutahto oli kuitenkin
onnistuneen hyökkäysoperaa-

resta.

tion johdosta moitteeton
perääntyminen ei tullut edes
mieleen harkittavana vaih-

nousemaan paikalle saapunee-

Lehtisen l.Komppanian päiil-

mutta se näytti vain lisäävän

seen sairasautoon. Lähties-

liköksi. Hän oli reipas ja tarmokas upseeri, joka helposti
unohti huolehtia omasta turvallisuudestaan. L.ehtinen oli

vauhtia. Joku ehti kuitenkin
ottaa kuljettajan jyvälle ja

toehtona. Omat joukot olivat
nyt niskan päåillä
kukaan ei
kehtaisi paeta, hanttiin
pantaisiin vaikka viimeiseen mieheen! Tästä periaatteesta ei
Auno Kuiri koskaan tinkinyt
ja sen hän oli opettanut myös
miehilleen.

Lopulta oli tilanne selvitet-

ty ja toiminnan jatko jåirjestyksessä. Kuirikin suostui
sään hän vielä totesi:
Olin minä ensimmäises-

sä- maailmansodassa Saksan
it:irintamalla ja talvisodassa

poissa

-

pysäyttää,

auto suistui mahtavasti tieltä
jääden katolleen pyörät taivasta kohden. Lavalla olleet soturit sinkoilivat heinäpeltoon,
kömpivät sitten jaloilleen ja

ja päällä eläviä miehiä. Kun

auto lensi kumoon jäivät elä-

vät alle ja kuolleet päälle.

Yksi miesparka oli jäänyt
jalastaan kiinni maan ja auton
lavan väliin ja huusi surkeasti
apua. Yritimme nostaa autoa,
Sotasaalishevosia kootaan

mutta voimat eivät riittäneet.
Sitten muuan naapuri ryhtyi
ja
sytyttiimään torr,.",,u
- oli
auto leimahti tuleen! Tielle
valunut bensiiniä ja tuli peitti

paukuttelivat suoralla suuntauksella, mikä ei ollutkaan
vaikeaa, sillä pellot olivat nyt
täynnä vihollista. tavaraa ja
joajoneuvoa mustanaan
kainen kranaatti osui jälleen.
Odotettiin hyökkäyksen alkavan minä hetkenä tahansa.

räjähdysmäisesti koko ajoneuvon
pelastustöitä ei voinut
ajatellakaan.

VIIPURI ON
VALLATTU!

Palavissa panssarivaunuissa

räjähtelivät ammukset jatku-

vasti. Savu peitti taistelukentän. Haavoittuneita kannettiin
taakse.

Vihollista oli jostakin tunkeutunut myös taaksemme

oltiin motissa
Äkkiä selvisi, että viholli-

komppanian ainoa upseeri

Autoa yritettiin

Tämän auton kuorma oli
merkillinen: alla oli ruumiita

jänä alueen laidassa ja ne alkoivat nyt vuorostaan ampua.

olivat

luutnantti

Hetken päästä toistui täsmälleen sama näytelmä toisen
auton syöksyessä paikalle.

Kello kuuden seuduissa tuli
lakkasi aivan äkkiä. Kaksi
omaa heitintä oli säilynyt eh-

pelistä, mutta heitinryhmät

Ennen poistumistaan oli

Kuiri mäiirännyt

tulivat tielle kädet ylhäällä.

VIHOLL!NEN
ANTAA PERIKSI

Tulenjohtueet

selustaan.

Peltoaukealle jåi miestä ia tavaraa

Yritimme jälleen jatkaa sopan
lusikoimista. mutta sitten paikalle marssi nelirivissä suljettu vihollisosasto, joka oli niin
pitkä ettei jiilkipäätä näkynyt.
Pari miestä pantiin opastele303

K. KARELKA

O Jatkosodan päättänyt

aselepo aI-

koi 4. ja 5. päivinä syyskuuta

7944.

Koko Pohjois-Suomi Oulujokeen asti
oli saksalaisten joukkojen hallinnassa.

O

I

Vangit vaeltavat taaksepäin

maan sitä selustaan. Sen perässä ajanut autokolonna py-

pystyyn maantien laitaan. Vä-

sähtyi ilman kummempia käskviä.
Näissä autoissa oli lääkintähenkilökuntaa, naisiakin. Tytöt olivat ensin kovin peloissaan, mutta sitten naisellinen
viekkaus heräsi ja he selittivät
herttaisesti hymyillen :
Tuolla on autoissa votkaa
menkää ja juokaa

raskaasti

-

pashaluista!
Juttua

riitti tytöillä kovasti.

mutta luutnantti

Lehtinen

puuttui puheeseen:
Ättia kaikki pois jalois-

ta!- Muutenhan me tukehdumme tähän porukkaan...

Onneksi vankeja oli tullut
sopivissa ryhmissä, jotka oli
ehditty selvittää nopeasti.

Ilta alkoi hiimiirtyä.

Pala-

vien panssarivaunujen roihut
sammuivat. Kaikki taistelun

synyt porukka nukkui

pian

kuin kuolleet.

- kun läksin tarkasAamulla,
telemaan ympäristöä, totesin
että paikalla oli yöllä vielä
taisteltu: vihollinen oli pysäytetty tulella noin kahdensadan

metrin päähän

teltoistamme
emmekä olleet edes herän-neet ryminään! Viimeiset Vii-

purin puolustajat olivat vielä
yöllä yrittäneet pimeän turvin
päästä saartorenkaasta läpi ja
törmäilleet motissa puolelta
toiselle. Nyt oli sota kuitenkin
tiiltä osin ohi.
Näkymät olivat mahtavat
edessä olevalla peltoaukeamalla: tiellä oli kilometrin pituinen ajoneuvojono! Hevoset
oli päästetty valjaista ja parituhatta eläintä kierteli niittyä
pienemmissä ja suuremmissa

Sitten tuli paikalle lähetti ja

välitti käskyn:
Viipuri on vallattu eikä

motissa
enää

ole vihollista.

Vartiot saa poistaa.
T:illä viilin oli teltat
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saatu

ia l5.Prikaati Li-

varressa saksalaisten Petsa-

alppijääkäripataljoonalle tuli

min.
Sommeen suurmotissa olivat kaikki tiet täynnä sotakalustoa. Kertoivat autoja olleen

muassa kaksi joukkueenjohtajaa oli kokenut hermoromahduksen.

Kaiaaniin

oli koko sodan
ajan varmistanut Luttojoen
Os.Pennanen

2O.Vuoristoarmeijan esi-

oli mennyt
kokonaan. Jo tätä ennenkin oli
joukkoa harvennettu kovissa

koetuksissa, joissa muun

mäisinä siirtyivät Ylipäällikön
rescrvinä ollut 6.Divisioona

kunta oli Rovaniemellä. Sen
alaisena oli kolme armeijakunraa. Näihin yhtymiin oli

vilkaisemaan mottia tarkem-

me neljäs ryhmä

miseksi pohjoiseen. Ensim-

LUTON MIEHET
LÄHTEVAT
ETELAÄN

laumoissa.

Tappiot olivat olleet anka-

pahaenteiseltä.

PAAMAJA oli jo ennen aselevon solmimista ryhtynyt toimenpiteisiin joukkojen siirtä-

mon armeijakunnan oikean sivustan. Käsky siirrosta ja asemien luovuttamisesta eräälle

rat, muun muassa joukkueem-

tui

tunmelkein kammottavalta,

kaan aivan tavallinen sota: NeuvostoIiiton painostuksen vuoksi oli tuloksiin päästävä mahdollisimman nopeasti. Se merkitsi riskejä ja rämäparsru operaatioita.

Oulujoesta muodostui joukkojen väliraja.

Nappasin laumasta komean
valkoisen ratsun ja laitoin sille
suilset päähän. Hyppäsin selkään ja ratsastin kiitolaukkaa

äänet olivat hiljenneet

Näitä entisid aseveliiä pyydettiin
poistumaan maasta syyskuun 15. päivään mennessä. Muussa tapauksessa
heidät olisi internoitava.
a Päämaja ei luottanut rauhanomaiseen ratkaisuun. OIi pakko valmisvielä kerran.
tautua uuteen sotaan
O Pian selvisi, että kyseessä ei ollut-

noin 9OO ja vankeja

saadun

18.000.

Osa vihollisista oli yöllä
päässyt pienissä ryhmissä ryömimään ulos saartorenkaasta.
Eräät näistäkin jäivät kuulem-

ma vielä uudestaan mottiin
Terijoen vaiheilla.
D

minkaan.

alistettu myös

4. päivänä syyskuuta.
Erämaaolosuhteiden mukaisesti puolustuslinjat muo-

suomalaisia
eri llisosastoja sivustanvarmis-

dostuivat erillisistä tukikoh-

tus- ja pärtiotehtäviin. Petsa-

tiopaikoista. Pitkien sotavuo-

dista ja eteentyönnetyistä var-

mon Luttojoella oli Osasto
Pennanen. Sallan suunnalla

sien aikana

Os.Sau Savukoskella ja Kiestingin-Uhtuan alueella Er.P 8.

man viihtyisiksi. Suomalainen
synnynnäinen puusepäntaito
oli luonut suorastaan taiteellisesti korkeatasoista "sotakult-

Aselevon alkaessa tuli kii-

reelliseksi tehtäväksi näiden
yksikköjen vetäminen omien

oli korsut ja asuntoalueet laitettu mahdollisim-

tuuria".

Nyt

aikaansaannokset oli

yhteyteen. Siirroista annettiin
välittömästi Päämajan käsky
eivätkä saksalaiset asettaneet

luovutettava vieraille, mutta
sitäpä ei noin vain lahjaksi

toiminnalle esteitä.

tehtykään: ne

myytiin

uu-

i

,'i "

Everstiluutnantti Antti Pennanen kiikaroi
Petsamon maisemia

i

.^.

Hiliaiseloa Luttoloella
Petsamo iää

Kemiin

lä perustettiin vielä tässä valheessa kokonaan uusi yksik-

kö. Se muodostettiin

Kolosj<rcn nikkelikaivoksen henkilökunnasta. Pataljoona synnytettiin saksalaisten myötävaijopa niin, että se
kutuksella

- varustuksensakin
sai kaiken
heiltä. Pataljoonan vahvuus
oli 8.9., jolloin järjestäytyminen oli valmiina, 328 miestä.

Tämä melko vaatimaton voimaryhnrä sai nimekseen Er.P

5. Se siirrettiin saksalaisten
kolonnalla 12. 9. Rovaniemelle. Myöskin Er.Os.Sau siirtyi

Kemijärven kautta Rovaniemelle.

Kaikki edellämainitut yksiköt olivat 14.9. Rovaniemellä, josta matka jatkui junakuljetuksina etelään. Lappi oli
Saksalaisilla suurvallan sotureilla riitti ihmettelemistä suomalaisten

tyhjennetty suomalaisista joukoista.

puuhissa

sille asukkaille.
neenä

oli

Maksuväli-

moitsivat konrpasseja ja nekin

pääasiassa konjakki,

vaihtoivat omistajaa. Aavisteltiin, etrei niillä tulisi ole-

pienemmässä määrin kelpasi
myös suklaa ja säilykkeetkin.
Korsut myytiin kuutiohintaan
ja niissä oleva irtaimisto hinnoiteltiin tietysti erillisenä.
Taisteluhautojen kaupat sovittiin metrihintaa noudattaen.
Myös pienempi tavara tuli
kysymykseen. Saksalaiset hi-

SOTA KÄY
SEKAVAKSI
Os.Pennanen saapui Kemiin

ja pyydettiin lisäohjeita
Tunnin kuluttua saapui rautatieupseerin välityksellä käs-

ky: "Purkaus keskeytettövii,
osasto jiiii Kemiin odottamaan uusia ohjeita.

Ken-

raali Roos."
Juna oli kuitenkin ehditty jo

tyhjentää

ja kenraalille

lähe-

tettiin sarnaa linjaa käyttäen
ilmoitus: "Purkaus suoritettu
Psnnsnsn."
klo 17.3O.

vastatTähän ilmoitukseen
tiin: "Koska purkaus jo suoritettu, niin Os.Pennanen jöii
Kemiin
Roos. "

toistaiseksi.

Alkuasetelmat

olivat

siis

varsin sekavat. Tiedettiin, että
kenraali Roos oli valtakunnan

kuljetuspäiillikkö.
Jäädäänkö Kemiin vai eikö
jäädä ja mitä varten? Sitä ei
radan varteen jääty ihmettele-

mään, vaan joukot ohjattiin

lähistöllä oleviin kouluihin
majoitettaviksi. Majoitustilojen puutteessa jouduttiin myös

yöpymään lähistöllä oleviin
metsiin, saksalaisten varik-

maan enää käyttöä.
Kaupat tehtyään marssi Os.
Pennanen Ivaloon. Sieltä jat-

15.9. klo l6.OO. Juna pysähtyi kaupungin pohjoispuolelle

koalueiden tuntumaan.
Saksalaisille tiimä siirto tuli
täydellisenä yllätyksenä.

kettiin matkaa Rovaniemelle
lähes kokonaan saksalaisten

teelle purettavaksi.
Saapumisesta ja purkauksen aloittamisesta ilmoitettiin

Päästäkseen selville

autokalustolla.

Erikoisuutena

Petsamon

oloille on mainittava, että siel-

ja ajettiin Pajusaaren pistorai-

välittömästi I 5.Pr:n komentajalle eversti Kuistiolle Ouluun

mitä oli
tekeillä, he ottivat yhteyttä
eversti Pennaseen ja pyysivät
yksikön upseereita luokseen
illanviettoon. Osastohan oli
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erittäin arvostettu saksalaisten
keskuudessa.
Tähän tehtävään mäiirättiin

luutnantti K. öröja pari muuta upseeria. Tunnelma oli illanvietossa varsin kireä ja saksalaiset utelivat suomalaisten
joukkojen tehtävää Kemissä.

Heille selitettiin ettei siitä oltu
itsekään selvillä. Todennäköisesti

oli kyseessä tehdasaluei-

den suojaaminen kaikessa ystävyydessä saksalaisten kans-

käytöstä vaikuttanut osaltaan
tähän päätökseen? Silloin tämä olisi ollut yksi niistä "sattumista", jotka pelastivat Ke-

min.
Os.Pennanen

oli

asetettu

tiin neljä vangiksi. Laprn sodan ensimmäiset laukaukset
oli ammuttu.

Vahvistettu l5.Prikaati
asettui iltaan mennessä puolustukseen Oulujokilinjalle.
Haukiputaan suuntaan työnnettiin taistelupartioita.

vapaaehtoiseen mottiin suurten saksalaisjoukkojen keskelle. Ensimmäinen siirto Perämeren sotatoimissa oli suori-

saapuneella

päiimajan käskyllä mäiirättiin
Os.Pennasen tehtävä Kemis-

sä: "Lokki kiiskee, ettii
Os-Pennasen on suojeltava

Kemin tärkeitii teollisuuslaitoksia.
Eversti Nihtilii."
- asia pääpiirtein selNyt oli
vä. Tiedettiin, että eversti
Nihtilä oli Päiimajan Operatiivisen Osaston päiillikkö.

ASEVELJIÄ
VASTAAN
Eversti Pennanen antoi nyt en-

simmäisen varsinaisen sotatoimikäskyn Kemin alueella:
"- 3.Komppania piiiillikkönäiin kapteeni P. Kiiveri
vahvistettuna konekiviiäri-

joukkueella sekii radio- ja keskusryhmillii miehittöii pöiivoi-

millaan Veitsiluodon, osil-

nan ensimmäiset kuljetukset.

MARSSI KOHTI
KEMIÄ
l 5.Prikaatin Os. Hautala ylitti
?6.9. aamulla Haukiputaalla

tettu.

tullessa toiminta-alueelleen
oli
36+ 164+805:1005
miestä. Kemissä oli ennestään
100 miehen vahvuinen Kemin

Vartiokomppania. Lisäksi oli
alueella pari vanhoista miehistä koottua is-osastoa. Nämä
alistettiin Os. Pennaselle.

Er.P 5 ja Os.Sau siirtyivät
junakuljetuksin Liminkaan ja
alistettiin I 5.Prikaatin komentajalle eversti Kuistiolle.

OULU
VALLATTIIN
HELPOSTI.
Päiimaja antoi vahvistetulle

l5.Prikaatille 14.9. käskyn
edetä pääosillaan alueelle Ou-

lu-Kempele ja osillaan var-

mistaa ylimenopaikat Oulu järvelle asti.
Eversti A. Kuistio ja esi-

laan Rytikarin (Joukkue Lah-

kuntapäällikkö majuri J. Jörventaus neuvottelivat samana
päivänä saksalaisten kanssa

l.Komppania pöiillikkö- luutnantti M. Laakso ja
niiiin

heidän

ti) ja Rivinnokan (kaksi ryhmiiii piiiillikkönii Harmaala).

2.Komppania piiiillikkönöiin
luutnantti K. örö sekii Konekivöiirikomppania paitsi yksi

joukkue siirtyviit

marssien

Karihaaraan I 7.9 illalla.

ja Kranaatinheitinosasto
siirtyviit KariEsikunta

haaraan 18.9 aamulla.
Ioukkue Kovero miehit-

tiiö- Laitakarin 18-9 aamulla"
Sarnan tien låihti Päämajaan
ilmoitus: "Olen miehittönyt
Karihaaran ja Veitsiluodon

teMasalueet 17.9. Laitakari

miehitetiiön 18.9. Komento-

paikkani l{qTihaavassa.
Eversti Antti Pennanen. "

-

Uuden tehtävän edessä. Everstiluutnantti Pennanen sanelee käskynsä
SA-kura

komentopaikassaan
Tuirassa. Tällöin sovittiin, että saksalaiset poistuvat Oulun

kaupungin alueelta keskiyöhön mennessä. Näin tapahtuikin ja sovittuna aikana suomalaiset joukot marssivat saksa-

laisten tyhjiksi järtämille kasarmeille.
Aamupäivällä todettiin, että
saksalaisten moottoripyöräpartioita oli edelleen kaupun-

gin alueella. Tiedusteltaessa
syytä sopimuksen rikkomi-

seen nämä ilmoittivat olevansa etsimässä tyttöjen luokse
"unohtuneita" sotilaita! Partioille annettiin aikaa tähän

Kiiminkijoen, jonka sillan

PÄÄMAJA
KESKITTÄÄ

saksalaiset olivat räjäyttäneet.

Syyskuun I8. päivänä antoi
Ylipäällikkö yleiskäskyn. joka käynnisti sotatoimet uudelIa rintamalla: idässä 6.Divisioona aloitti etenemisen Puo-

langan suuntaan ja l5.Prikaatin käskettiin puolustaa Oulujokilinjaa ja valmistautua etenemään Kemin suuntaan.
Panssaridivisioonan keskityskuljetukset alkoivat saapua

puuhaan kello 12.00 saakka

ja ohjattiin Ylikiiminkiin.

Osaston jäiimisessä Kemiin
oli selvää improvisoinnin tuntua. Lopullista tehtävän mää-

sen jälkeen tavatut partiot
-pidätettäisiin. Tätä käskyä ei

Kenraalimajuri R. Lagukselle
alistettiin kaikki Poh janlahden

toteltu ja seurauksena oli ka-

ja Oulujärven välillä

rittelyä saatiin odottaa vielä

hakka, jossa kolme saksalaista
sai surmansa. Sen lisäksi otet-

joukot.

pari päivää. Olisikohan kulje306

kuun 24. päivänä joukoilleen
käskyn edetä Kiiminkijoelle.
Ouluun saapuivat kenraalimajuri A. Pajarin 3.Divisioo-

Os.Pennasen vahvuus sen

sa.

Vasta 17.9.

tusjunan nopea purkaminen ja
siirtyminen pois joukkojen

Marssitavoitteena olevan Iin
kärkiosastot saavuttivat keski-

päivällä. Rautatiesilta nousi
ilmaan viittä minuuttia aikaisemmin, kello 11.45. Iltapäivällä oli koko osasto perillä
lukuunottamatta huoltoa, jolla

oli vaikeuksia Kiiminkijoen
ylityksessä.
Osasto Hautalaan kuuluivat

majuri M. Hautalan Er.P 5 ja
majuri K. Heiskasen Os.Sau.
Molemmat olivat noin pataljoonan vahvuisia.

olevat

Eteneminen jatkui yöllä
vänrikki Timo s en jääkiiri jouk-

Kenraali Lagus antoi syys-

kueen ylittäessä ensimmäisenä Iiioen. Sitä seurasi krh-

joukkueella vahvistettu luut-

nantti O. Alakulpin komppania. Olhavajoen sillan maastoon 5surur,iin kello 7.30 aamulla.

Silta oli ehyt, mutta saksalaiset pioneerit suorittivat par-

haillaan miinoitusta.

Joen

pohjoispuolella oli it-patteri ja
neljä pst-tykkiä asemissa. Jalkaväki. arviolta kaksi pataljoona. oli s:rmoin usemissa.
Tiestön hävitykset ovat alkaneet

alkaessa sarastaa työntyivät
saksalaiset kuitenkin takaisin
ja huomasivat tietenkin yöllisen kävijän jäljet. Saksalaiset

pioneerit parsivat johdot ja

Osasto Pennasen
toiminnan ansiosta jäi
Kemin Veitsiluodon
tehdasalue
hävittämättä

Tulipaloien loimut valaisevat Kemin suunnan
syksyisiä maisemia

varmistusta tehostettiin entisestään.

Suoralla hyökkäyksellä ei
sillan haltuunottoa voitu suo-

rittaa. Luutnantti Alakulppi
päätti toteuttaa koukkauksen
saksalaisten sivustaan.

LAPIN SODAN
ENSIMMA!NEN
KOUKKAUS
Liikkeelle lähdettiin kello
7.30. Joki ylitettiin kahlaaLrrutnantti Alakulppi suuntasi tiedustelun sillan itäpuoli-

seen maastoon löytääkseen
sopivan ylimenopaikan. Sellainen löytyikin noin kilometrin päästä. Myös luutnantti
Frvastin komppania saapui il-

lalla ja miehitti sillan eteläpuoleisen maaston. Hyökkäys

sillalle päätettiin aloittaa

aa-

mulla 28.9.

vetivät keskiyöllä vartiot pois sillalta
Saksalaiset

asettaen rantatörmälle voimakkaan konetuliaseiden varmistuksen. Sillan eteläpuolella olevan joukkueen johtajan
Iuutnantti Mandelinin onnistui
pimeän turvin hiipiä sillalle ja
katkoa sytytysjohdot. Aamun

malla tiedustellusta paikasta ja

ryhmityttiin

hyökkäykseen.
Alakulpin komppanian onnistui päästä noin 3OO metrin

paniat.

neistä miehistä haavoittui kaksi. Myös kaksi saksalaista soturia menetti kiireisessä räjäytyksessä henkensä.
Saksalaiset avasivat nyt tu-

SIILASVUON
ROHKEA
RATKAISU

len kaikilla aseillaan pysäyt-

Armeijakunnan

Alakulpin

kenraaliluutnantti

täen luutnantti

komppanian hyökkäyksen.

komentaja

Hj.

vuo ott\ rintamavastuun

Siilas27
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Molemminpuolista voimakas-

Kenraali tunsi hyvin tule-

ta tulitoimintaa kesti parikymmentä minuuttia. Sitten saksa-

van taistelukentän. Hän tiesi,
että alkuperäinen suunnitelma
oli hidas ja toisi vain omia

päähän sillasta ennen kuin

laiset irtaantuivat ja vetäytyivät pohjoiseen. Heiltä jäi kentälle viisi kaatunutta.

saksalaiset huomasivat lähestyvät hyökkääjät.

päivän aikana kymmenisen ki-

Tulitaistelun alkaessa lähti

vustaan Oijiirven suuntaan
Lieden ja Neulamaan komp-

olivat puukkoineen jo melkein
kiinni sytytyslangoissa kun
silta lensi ilmaan vieden mennessään kolme sisukasta suomalaista. Eteläpäähän ehti-

Luutnantti Alakulppi eteni
lometriä pohjoiseen

asettuen

illalla

luutnantti Mandelinin joukkue
rynnäkköön kohti siltaa, joukkueen johtaja lähettinsä kans-

puolustukseen. Tähän
Os.Hautalan eteneminen py-

sa etumaisena. pakenevien
saksalaisten vartiomiesten

varmistettava, sillä Pudasjiirven suunnasta purkautui jat-

sähtyikin. Oikea sivusta oli

kuvana virtana

kannoilla. Puukot käsissään
he juoksivat sillan pohjoispäässä olevia sytytyslankoja
kohti. Heidän lisäkseen ehti

saksalaisia
Tannilan tiehaaran kautta Kui-

sillan keskivaiheille yksi mies
ja muutamia muita sen eteläpäähän. Rohkeat kiirkimiehet

vahvistettu komppania suun-

vaniemelle.

Kapteeni Muren johtama

tappioita. Lisäksi taustalla oli
uhka koko kansan olemassaolosta. Aika oli lopussa.
Ainoa keino oli saada jossa-

kin aloite käsiin.

Edullinen

oli Kemi-Tornio, mutta
pääsy sinne edellytti maihinnousua ja se oli täydellistä uhalue

kapeliä. Suurimman mahdol-

lisen onnettomuuden estiimiseksi se oli kuitenkin toteutettava

uhreista piittaamatta.

Kun -saksalaisten joukkojem-

nattiin Iistä Tannilan suun-

me eteen rakentamaa estettä ei
saatu rivasta auki, oli ovi nostettava paikoiltaan saranoiden

taan. Olhavasta lähetettiin si-

puolelta.
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Halstin JR 11 nous€e
laivoihin Oulun

Toppilassa
aloittaakseen

rämäpälsen Tomion
operaatlon

Kuinka hän olisi selvinnyt
näistä joukoista ilman raskasta
aseistusta ja tykistön tukea?
Ilmeisesti olisi sillanpään pitä-

KASKU KIERTAA

minen muodostunut ylivoimaiseksi tehtäväksi. Kemin
puukaupunki olisi joka tapauksessa tuhottu maan tasal-

le.
Syyskuun viimeisen päivän

iltana olivat JR 11:n joukot

siirtyneet kuljetuslaivoihin.
Ennen laivojen lähtöä kävivät
kenraalit Siilasvuo ja Pajari
rykmentin komentajan everstiluutnanfti Halstin luona. Hä-

nelle annettiin tiedoksi yliOs.Pennanen sa\ 27.9. aa-

mupäiviillä

radiosanoman:

"Voiko Veitsiluotoon ja Kemiin saapua huomaamatta
laivoilla? Ilmoitus heti.
Siilasvuo."

-

Tähän vastattiin: "Kemi ja
Ajossaari saksalaisilla. Veit-

siluoto minulla, mutta huomaamatta ei voi saapua.
Pennanen."

-

I

SYYSMYRSKY
MUUTTI
SUUNNITELMAT

ei saanut epäonnistua, sen toteuttaminen oli valtakunnallinen ulkopoliittinen våilttiimättömyys.

Illalla 28.9. tuli Oulusta radiosanoma jolla ilmoitettiin,
että vuorokausi lisäaikaa oli
hyväksytty

maihinnousu
suoritettaisiin- 30.9. kello 2.00

Kemiin.
Ilma muuttui päivän aikana

ja

Illalla klo 22.00 saapuivat
vuorolaivalla Oulusta majurit
Kokko ja Hulkko. He olivat

Illalla puhkesi kova syysmyrsky, joka jatkui seuraavanakin

armeijakunnan esikunnasta ja
ilmoittivat kenraali Siilasvuon
ottaneen komentoonsa Os.-

päivänä.
Oulussa marssi Halstin rykmentti satamaan, mutta myrs-

Pennasen.

jatkuessa kieltäytyivät
merivoimat vastuusta. Mai-

Eversti Pennanen sai käs-

T

päiillikön käsky: maihinnousu

kyn ryhtyä toimenpiteisiin
Kemin ja Tornion valtaamiseksi. Toimintasuunnitelma

oli laadittava heti, sillä everstiluutnantti Halstin komentama rykmentti JR I I nousisi
maihin Ajoksessa 28.129.9
välisenä yönä.
Taistelusuunnitelma, johon
kuului siltojen, kaupungin ja
Ajoksen valtaaminen laadittiin. Tässä yhteydessä ehdotti
eversti Pennanen maihinnousua Tornioon ja pyysi ainakin
vuorokauden lykkäystä Kemissä, sillä alkuvalmistelutkin

oli

tehrävä.

Yhteysupseerit poistuivat
aamuyöstä. Våilittömästi aloitettiin hyökkäysvalmistelut.

3AP

äkkiä sateiseksi

koleaksi.

kyn

Rykmentin

komentajaan
kohdistui ankara paine.

Alusten låihtiessä Oulusta
30.9. klo 22.N oli tyyni ja
kuutamoinen ilta. Vasta merellä, kun laivojen radioyhteydet oli katkaistu, ilmoitettiin
maihinnousupaikka joukoille.
Seuraavana aamuna Kemi

sivuutettiin tiihystysetäisyyden päästä. Silloin satoi vettä
ja puhalsi puuskittainen myrs-

kytuuli. Myrskyn suojassa

hinnousua oli lykättävä vielä
vuorokaudella.
Tässä vaiheessa tilannetta
harkittiin uudelleen ja kenraali

päästiin tähystyksen huomaamatta perille.
l5.Prikaatin päävoimat saivat käskyn siirtyä Oulun-Kemin tielle. Syyssateet heikensivät etenemistien kuntoa.

Siilasvuo tarkisti päätöksensä

Muutenkin se

vieläkin rohkeammaksi: maihinnousu suoritettaisiinkin ko-

toimesta mahdollisimman perusteellisesti tuhottu.

ko 3.Divisioonan voimin
viille saksalalstsn sslustssn
Tornioon.

sy-

-

Mitä olisi tapahtunut, jos
olisi noudatettu alkuperäistä
Kemin suunnitelmaa?

Saksalaisilla

oli

Kemin

kaupungin alueella panssarivaunuilla ja tykistöllä vahvistettu rykmentti. Kemin etelä-

puolella oli heidän läntisen
voimaryhmänsä päävoimat,

kaksi vahvistettua rykmenftiä.
Kaiken tåimän olisi Halsti saanut varsin nopeasti vastaansa.

oli

vihollisen

Prikaatin päävoimat olivat
hyökkäyksen pysähtyessä joutuneet itään Pudasjiirven suunnalle. Nyt ne oli nopeasti saatava takaisin painopistesuun-

taan jatkamaan keskeytettyä
hyökkäystä.
Kiire oli tavaton. Komenta-

jalta vaadittiin
tomia

låihes mahdot-

suorituksia.

JATKOARTIKKELI
KEMIN
TAISTELUSTA
SEUR. NO:SSA

!

SAKSALAISEEN
TAPAAN
Hitlerin aikana piti sak-

salaisissa kouluissa
muun muas sa kirjallisuu-

den opetukseen liittää
poliittinen kasvatus.
Luettiin Goethen Nuoren Wertherin kärsimyksiö. Opettaja antoi oppi-

laille aineen aiheen:

"Olisiko Werther tehnyt
itsemurhan mikiili hiin
olisi kuulunut Hitlerjugend-jörjestöön?"
Tyttökoulun opettaja
innostui myö skin asiasta.
Luettiin Orleansin neitsyestö ja tytöt saivat aineen aiheen: "Olisiko
Orleansin neitsyt pysynyt
neitsyenö miköli hön olisi
kuulunut Bund deutscher
Mödel -jörjestöön?"

ASIASSA ON ERO
Ranskalaista aristo
kraattia pyydettiin yhteistyöhön

natsien

kanssa. Tiimä kieltäytvi.
Haluatteko siis
Ranskan muuttuvan
punaiseksi? tiukkaa
natsi.

Herra suurlähetti- Minusta on paremliis!
pi, että se muuttuu
muuten punaixksi kuin
että sen on p*ko punastua häpeiistä!

Internointileiriltä
omassa

synnylrro

SOLE KALLIONIEMI

Garam
mässä

oli

Helsingissä siirty-

siviiliin palattuaan juuri

rintamalta. Hänen ilmoittautumisensa vapaaehtoisena sotilaspapin tehtäviin oli aikanaan
mahdollistanut perheen siirtymisen Unkarista Suomeen läpi
sotivan Euroopan.

Unkariin oli jäänyt pikku
esikoisemme hauta. Minä itse
olin Turussa
puolievakosEnnen ensikonserttia I938

PIENI hiljainen piiri oli kokoontunut radion ympiirille
uutisia jännittiimään. Sydäntä
siirkivät vielä edelliset syys-

sa, odotellen- viidennen lap-

serilne syntymää.
Oli ilta enkä rohjennut lähteä liikkeelle ilman lupapapereita. Kun aikanaan pääsin

Helsinkiin sain vanhemmiltani kuulla, että mieheni oli jo
viety.

kuun 19. päivän tiedot rakas-

VANKILE!RIIN

tetun Karjalan luovuttamises-

Onneksi tuli pian tieto leirin

ta. Nyt oli luvattu lähempiä

Kirioitta,a Unkarissa musiikki- ia
kääntäiästipendiaattina 1 978

Rauhansopimuksen määräyksiin
kuului syksyllä 1944 myös
velvollisuus internoida Saksan ja sen
kanssa vielä sotaa jatkavien maiden
kansalaiset.
Näistä suomalaisista keskitysleireistä
ei ole paljon puhuttu. EIämä niissä oli
kuitenkin henkisesti tavattoman
raskasta: koko tulevaisuus oli
hämärän peitossa, ihmisiä vangittiin
eri syistä, jotkut katosivat
kokonaan...
Tunnettu suomalainen

pianotaiteilija, entinen Unkarin
kansalainen, kertoo kokemuksistaan.

selvityksiä vdlirauhan muista

niitä oli useita.
jopa
Sain puhelinyhteyden,

määräyksistä.

tapaamisluvankin.

ja unkarilaiset on
internoitava. Kukaan ei saa

nopeampaa vauhtia maailmaan Naistenklinikalla. Kuvittelimme jo, että isä itse

kauden kuluttua on minunkin
lasten kanssa lähdettävä van-

nuun, joten hän näki sinä päi-

kileirille!

vänä kaksi viikkoa täyttävän

pääsisi häntä hakemaan.

Jättimäinen pommikuoppa
tuntui avautuvan jalkojeni
eteen. Silmänräpäyksen ajan

viidennen lapsensa ensi kertaa
meidän ollessamme pidätettyinä matkalla internoimislei-

olin menettää tajuntani, mutta
kä:irö käsivarsillani palautti

rille.

vanhempani

tulivat meitä kotiin kuljettamaan näin heidän epätoivoi-

minut todellisuuteen.
Lokakuun 26. päivänä sai

sesti yrittävän salata jotakin.
Laskeutuessamme sairaalan
rinnettä oli heidän se kuitenkin kerrottava: neljän vuoro-

isäni

Saksalaiset

liihteä paikkakunnalta hakematta viranomaisilta lupato-

distusta.

sijainnista

Vauveli pujahti tavallista

piiiikaupungissa seuraavien

Niinä päivinä muuttui kuitenkin Unkarin poliittinen ti-

kahden vuorokauden kulues-

lanne täysin.

Ilmoittautuminen

sa, mukaan huopa ja ruokailuviilineet. "
Tuntui että tukehdun.
Kolme lastamme oli saatu
pommituksista vähän syrjem-

mälle sukulaisten hoiviin
Tampereelle. Mieheni La.lbs

Kun rakkaat

vartijoiden lisäksi
- meidät Hyvinkäälle
saattaa
saakka. On turhaa edes yrinää
kuvata eroarilne.

Mieheni tuotiin sieltä vau-

trirejä oli useammalla puo-

lella Suomea. Meidän oli
Tampereen lähellä [rmpäälässä, tohtori Uotin luonnonparantolan rakennuksissa, jotka oli hänen sarnassa pihapiirissä sijaitsevasta kodistaan
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kin: "Vanhusten ja lasten lei-

ri".

Se kuului jotenkin toivo-

rikkaalta

muona olisi kai

hieman parempi
kuin muualIa? Meidän kokoisiamme lapsiperheitä näytti olevan vain
pari muuta.
Ensiksi oli käytävä taistelu

sijoittumisesta. Huoneemme
oli niin pieni, että kun vuoteet
oli yöksi levitetty, ei mistään
enää tahtonut löytää jalansiviisivuotias "Laja kolmevuotias
Kari
nimittäin Tampereella lii-

jaa. Pojat

ji"
oli

tetty muun perheen yhteyteen.

Pikku vastasyntynyt oli
Tohtori Uotin luonnonparantola Lempäälässä oli paikkana idyllinen

I

Ruokailuun kuljettiin lyhyen
sillan yli. Tungos oli suuri.
Pääruokana olivat perunat,
jotka olivat niin pieniä. ettei

niistä tahtonut ehtiä kuoria
kunnon ateriaa ainakaan aikuisille. Lapset olivat pieniä
ja heistä oli huolehdittava ensin.

Ruokatilanne oli koko Suomessa vaikea. Tiesin kyllä, et-

tä vanhempani olisivat yrittäneet auttaa meitä antamalla jotakin omista pienistä korttian-

jos he olisivat
tienneet totuuden leiristä. En
sitä kuitenkaan hennonut heille ilmoittaa. Myöskään maalla
asuvilta tuttavi-ltani en halun-

matkalla koleassa lokakuun ilmassa vilustunut niin vaikeasti, että hänen eliimästään jouduttiin kamppailemaan kuukauden verran. Koko sinä aikana ei lapsen suloinen ruususuu ollut suljettuna eikä hengitys luonnollista.
Sitten kaksivuotias ^Eva alkoi saada yskänpuuskia, jotka
yölläkin ajoivat ulos sen vä-

noksistaan,

hän mitä hän päivåillä oli syö-

vatsapöhö, sellainen kuin nykyisin television nälkäisillä

nyt.

"Huokausten silta" Lempäälän internointileirillä

ELÄMÄ ON
ANKEAA

Olin aivan uuvuksissa. Kun
taas kerran yöllä nousin lasta
auttamaan ehdin vain painaa
ja nukahdin
sähkönappulaa
- vasta mieseisaalleni. Heräsin
heni puoliharmistuneeseen

nut kerjätä
muks turhan- ymmiirtämättöpäiten. Se oli
myyttä, jota olen jälkeenpäin
katunut.

Vanhimmallemme kehittyi

nimittäin vähitellen

vaikea

neekerilapsilla. Vielä vuosia
jiilkeenpäin hän valitti vatsakipuja.

Keittiössä oli lupa leipoa,
jos jostakin oli onnistunut

hankkimaan jauhoja. Kerran
lehahti sieltäpäin sieraimiini
raskas haju: juuriharjalla hangattiin puhtaaksi jo kertaal-

leen käytettyjä naudankalloja...
Vaikka koko ajan eläteltiin
toiveita pikaisesta vapautumisesta aloitettiin kouluikäisten
lasten opetus, jota muun

Iri

muassa mieheni

hoiti.

Sama-

ten hän hoiteli pyhäkoulun ja
suomenkieliset jumalanpalve-

lukset sekä

vastaperustetun

kuoron. Myöskin lastentarha
alkoi toimintansa nuorten saksalaisneitosten johdolla.
Dragwikin kasarmialuetta siistittynä sotien jäljiltä

SA-kuva

Tohtori Uoti vaimoineen
tarjosi eräässä vaiheessa ko-

erotettu

piikkilanka-aidalla.

Porteilla seisoi Suomen armeijan sotilas aseineen vartiossa.

Koska meidän perheelliimme oli ollut tarkoitus vuonna
1943 kesken sodan melskei-

den

palatessamme myöskin

lopullisesti jäädä Suomeen,

olimme pian tulomme jiilkeen
panneet vetämään kansalai310

suusanomuksen. Siihen aikaan vaimo nimittäin menetti

naimisiin mennessään oman

kysymykseen:
Mitä sinä teet?

-En itsekään ollut kunnossa:

kansalaisuutensa. Hyväksytty
paperi oli enää viimeistä esittelyä ja presidentin allekirjoitusta vailla, kun vdlirauha sol-

jalassani oli ratkennut suoni.
Kun se alkoi hiukan rauhoit-

miniin. Nyt nimilistat olivat
jo "naapurissa", näin kerrottiin meille...
Olihan leirillåimme nimi-

huonetta kerrosta ylempää.

tua, saimme hiukan paremman asunnon, kaksi pientä
Happea oli nyt vähän enemmän, mutta ulos ei sieltä enää
näkynyt.

tinsa pianoineen käytettäväksi. Näin oli minulla kaksi onnentäyttä viikkoa käydessäni
harjoittelemassa.

Vapautumisen toivo oli jo
tässä vaiheessa häipynyt taivaan tuuliin.
I.eirin päiillikön luvalla kutsuimme Lrmpäiilän rovastin

Toivo Hannulan kastamaan
pikku poikamme, joka sai nimen Martti Märton. Vähän

vaarin viimeiseen

nreidän poikamme nrukaan sai

sin jatkamaan matkaansa

Laskiaisena kaikuivat lasten riemunkiljahdukset herra
Molndrin laatikkoreestä
kuvitella, ajeltiin oikealla he-

nimen Martti (Bemeleit). Hånestä tuli myös kummilap-

kanssamme.

vosella!

Leirillä kuiskuteltiin varovasti huhua, että eräziltä toiselta leiriltä oli joku perheenisä

Kun keväällä pälvet sulivat
ja ensimmäiset hennot nokkoset nousivat maasta keräsi La-

matkaamisen jälkeen noustiin
junasta jossakin, mistä Punaisen Ristin umpinaiset sairas-

yrittänyt karkuun

jos-isä lapsilleen vitamiinisalaatin aineksia.

päähämme.

myöhemmin kastettiin vielä
erään toisen perheen leirin ai-

kana syntynyt vauva, joka

serTune.

Tämä perhe asui rakennukOli vaikea katsella, kuinka Aune-äiti
viimeisillään raahasi raskaita
vesiåimpiireitä liukasta mäkeä
sen pohjakerroksessa.

alas.

Rakkaat

vanhempamme
olivat mukana kastejuhlassa.
Lupa oli erikseen anottava

kmpäälän

lepoonsa
hautausmaalle.

Hänen iäkäs vaimonsa jäi yk-

paetakseen

omiensa luokse lrmpäälään,
mutta vartijat olivat määräys-

ten mukaisesti ampuneet

net

hä-

erehdyksessäkö?

kuoliaaksi.
Vaimoparka lapsineen odotteli jännittyneenä
turhaan tietoja miehestään.
Meille ei selvinnyt, milloin

Kirkkokonserttikin saatiin
jiilleen pitää pääsiäisen tienoilla. Kesiillä järjestettiin
alueen läpi kulkevalla tiellä
naisten juoksukilpailut. Siinä
pisteltiin lujaa vauhdin hurmassa! Olihan se tietysti rie-

vinkäälle, sivuraiteelle. Siellä
odotettiin kahdeksan tuntia pimeän laskeutumista.

Jotkut vanhuksista saivat
sydänkohtauksia. Tuntien

autot veivät meidät määränKorkeat rakennukset näytti-

vät kasarmeilta. Kello oli
lO.30 illalla.

totuus hänelle valkeni.
Pikku Evamme yskä ei vain

mukasta syöksyä keski-ikäis-

UUSI LEIRI,
UUDET PUUHAT

ten ryhmän

Joskus saimme sitten tietää

tapaamassa pääkaupungista saakka.
Koko kirjeenvaihto sensu-

hellittänyt. Hän kävi yhä huonommaksi, silmien alla oli sy-

maaliin!

roitiin. Vaikka puolin ja toisin
yritimme kirjoittaa mahdollisimman neutraalia tekstiä, oli
isäni kirjeessä kerran tai pari

määräsi hänelle "siviilihoitoa

muistamani mukaan sen saaminen oli mahdollista kerran
kuukaudessa. Jotkut ystävämmekin kävivät meitä

sensuurin kynällä vedetyt paksut mustat raidat. En ole kos-

kaan saanut tietää mitä oli
vaarallisena tekstinä pyyhitty

yli
ehkäpä se, että isäni oli
jälleen
käynyt nöyrtymässä
jossakin instanssissa yrittäen

toistaiseksi". Tammikuun lopulla serkkuni Armo Kera-

vuori vaimoineen tulikin hakemaan lapsen kotiinsa Tampereelle. Heillä oli itsellään
kaksi kouluikäistä poikaa ja
Inkeri-rouva oli lastentarhan
johtajatar, joten tiesin, että
parernpaan hoivaan lapsi ei
ja että hänen
voisi joutua

henkiin jäämisestään
oli kysy-

lesta.

mys.

haan...

-

3!n3 vain tur-

VUOSI VAIHTUU,
VANKEUS
JATKUU
Vuoden 1944 joulu on kummasti painunut jonnekin tajun-

nan kynnyksen alle. Muistan
oikeastaan vain sen, että vauva nauroi jo ääneen ja jokelteli
ihanasti.

Tammikuun puolella saimme jiirjestää kaksi kotikonserttia tohtori Uotin salissa. Ohjelmassa

oli

kuoroesityksiä,

mieheni sekä parooni

von

hulmanin viulusooloja sekä
omia pianonumeroitani.
Sc

Myös trmpäälän kirkossa

jiirjestettiin musiikkihartaus
hiukan eri ohjelmalla. Vaelsimme kirkkoon vartijoiden
saattamina eikä paikkakunnan

väkeä päästetty sisään kuuli-

joiksi.

Tuli

keväämmällä toinenkin kirkollakäynti, kun saattelimme erään herttaisen vanhan

paikan nimenkin: Dragsvik,

vät mustat varjot. Lääkiiri

puhua vapauttamisemme puo-

Turhaan

ensimmäisenä

Tampereellakin oli suurenmoinen lääkiiri, joka uusi uusimistaan hoitomädräyksen ja

pieni potilas alkoi aivan silmissä toipua. Minun äidinsydäntäni vain kirveli ero lapsestani. Miten viisaasti on
Luoja senkin järjestänyt, etten
aavistanut, miten pitkään näin
jatkuisi...

VALVONTAA JA
PROPAGANDAA
Toisinaan kävi valvontakomissio tarkastuksilla. Hiljainen pelko värisi silloin ilmas-

Leirin kauhut ovat takanapäin! Perhe huhtikuussa 1946. Vasemmalta äiti
Sole, Martti Mårton, Laios ir., Eva, isä Laios ia Karoly

Kaukaa kuului kerran junan

vihellys. Koskaan ei siihen

tottunut, aina se nosti mieleen
haikean ikävän ja uhmakkaan
vapautumisen kaipuun.
Kerran syksyllä tulikin sitten eteen matka, mutta odotta-

mattomalla tavalla. Kirkkoherramme Oiva Perkiö vaimoineen oli jiirven vastaran-

nalta pappilastaan soutanut
tuomaan meille herkullisen
kaninpaistin. Eräältä leiritoveriltamme rohkenimme pyYtää

sa.

saada ostaa hieman silavaa

Välistä meille esitettiin elokuvia Euroopan leireiltä. Eikö

ei liiennyt.

oma kauhumme olisi riittänyt?
Yhteisenä sanattomana suruna kannettiin tietoa parooni
von Schulmannin puolison
murhasta Wienissä. Mies
vaelsi tuntikausia yksin leirialuetta kuin sairas häkkieläin
edestakaiedestakaisin

-sin...

-

sen valmistukseen, mutta sitä

Siitä tuli jäähyväisateria.
I-eiri oli kokonaisuudessaan
mäiirätty siirrettäväksi johon-

lähellä Tammisaarta ja merta
ja laivoja, jos niitä tarvit-

-taisiin meidän kauemmaksi
kuljettamiseemme...

Edelliseen leiriin nähden oli
paikalla kuitenkin niin paljon

etuja varsinkin meille lapsiperheille, että uusi pelon syy

melkein unohtui. Rakennukset olivat palvelleet mielisai-

toiraalaa ja tubihoitolaa
vottavasti desinfisiointi-oli ol-

lut kyllin

tehokas!

huo-

neernne oli korkea ja-avara ja
vähitellen saimme aterioidakin siinä eikä suuressa joukossa. Parhainta oli kuitenkin

pienenpieni eteinen, kahden

oven välillä. Siihen mahtui
juuri ja juuri vierekkäin pari

tuolia.
Olin saanut lainaksi jopa
Sitten tuli lähtöpäivä. Kosteana, synkkänä lokakuun aa- kirjoituskoneen pöytineen. Se

kin etelään. rannikolle.

muna puoli kuuden maissa oli ihme samoin kuin asia,
meidät kuljetettiin kuorma-au- minkä vuoksi niitä välttämättojen lavalla trmpäälän ase- tömästi tarvitsin: Turusta oli
malla seisovaan junaan ja Hy- tohtori Viiinö Suomi kustan311

oikein jaksanut tajuta,

nusosakeyhtiö Auran toimeksiannosta l?ihettänyt käännettävåikseni Kälmån Mikszåthin
kuuluisan ja laajan romaanin

ra-

diossakin tiedotettiin. Pikku-

pojat jäivät

"Tyttö kierroksessa" (A
Noszty

vaikt<'a

siitä iltaan mennessä jo

isovanhempien

turviin, minä palasin seuraa-

fiil esete T6th Marival,

vana päivänä Dragsvikiin lop-

Nosztyn pojan ja Mari Töthin

puperhettä hakemaan.

tapaus). Kun iltaisin oli pienet

kiri oli kuin hullunmylly
-Huudettiin, laulettiin, tanssittiin, halattiin
riemulla ei
ollut rajoja. Mitkään
sanat ei-

:

sammutettu istuimme tuoleillemme ja elävä sanakirja apunani merkitsin kirjan marginaaliin pikakirjoituksella kohdat, joita en ymmiirtänyt. Päiväsaikaan oli mieheni paljon
ulkona lasten kanssa, minä

i

puolestani naputtelin konee-

peitelty vuoteisiinsa ja valo

kuin Brasilian karnevaalit!

vät riitä kuvaamaan onneilnme. kun vihdoinkin olimme
jiilleen vapaita!
Ilta oli vielä varhainen, kun
jiirkyttävä huhu alkoi kiertää

seen valmistamani tekstin.

ilosta huumaantuneessa joukossa: toistakymmentä leiriläistä oli vähin äänin pidätetty, joku tai joitakin naisiakin.

Verrattoman huumorintäytei-

I

sen ja satiirisenkin kertomuksen vaiheitten kanssa painis-

kellessani unohdin hetkittäin
jopa arkitodellisuuden
että

Heidät vietiin kuulemma Hankoniemen parakeihin ja vuotta
myöhemmin kesiillä lehdistä

syyttömästi, omassa syntymämaassani olimme vankeudessa, jonka päättymisestä, on-

lukemamme

nekkaasta päätöksestä saimme

yhä heikompia viestejä.

Lähes puolitoista vuotta oli

HERMOT

jokaikinen aamu mielessä ollut sama tuska, hätä ja jänni-

KIREÄLLÄ
jo toinen
Joulu låihestyi
joulu vankileirillä.
Leirejä yhdisteltäessä oli
joukko kasvanut. Ainoa soittokone oli niin epävireessä,
että sillä ei voinut säestää virsiä tai joululauluja. "Alle tahre wieder kommt der Weihnachtsbaum", lauloivat saksalaiset. Vielä vuosia myöhem-

min se soi mielessäni.
Asuintilat olivat avarammat
ulkonaliikkumismahdollisuudet laajemmat, mutta kaikkien hermot myöskin yhä kireiimmåillä. Kuului outoja huhuja... ,Me ikävöimme erikoisesti Eva-tyttöståimme, jota
emme kuukausiin olleet voi-

ja

ne€t tavata.
WC:n puhdistusvuoroja ei
enää muistaakseni vaadittu,
en jaksa muistaa minkä vuoksi. Käännöstyöltäni ei pahasti

liiennyt aikaa

seurusteluun,

mutta monet eliimänkohtalot
kulkivat silmieni editse. Eräänä iltana huhuttiin, että muuan

nuori nainen oli pahasti ehti-

nyt viillellä ranteensa. Hänet
onneksi löydettiin ajoissa eikä

myöskään syntynyt suurempaa itsemurhaepidemiaa, jo-

312

pikku-uutisen

mukaan Itä-Saksaan. Kerrottiin jonkun päässeen pakenemaan, toisten kohtalosta ei
koskaan ole saatu selvyyftä...
Sen voi vain aavistaa.

tys: miten meidän tänään käy?
Usein olin elämässäni kokenut
ihmeellistä Jumalan johdatusta, mutta maasta pois kuljetusMusiikkia koko perheen voimin radiossa syksyllä 195o

ta kauhistuen en ollut jaksanut

enää rehellisesti ajatella:
"Herra, tapahtukoon Sinun
tahtosi!" Heikko ravintokin

hon hyvinkin olisi löytynyt

mille muonille. Ikävä oli

maaperää.

muutamaksi päiväksikin jättää

Kerran mieheni liukastui
peilikirkkaalla jäiillä. Kuljim-

tuo ilosilmä vesseli.

me hänen kanssaan ylös ranta-

herttaisten tätien luokse suku-

kaitten läheisten

töyrästä asunnolle. Miehen
silmät olivat selkoseliillään,

loimaan, hemmoteltaviksi.
Eikö tiimä ole vankila?
- pojat suurin silmin tieolivat
dustelleet tätien asunnossa.

esirukousten suoman rauhan,

mutta katsoivat jonnekin kaukaisuuteen. Tunteja myöhemmin hän vasta palasi tajuihinsa
eikä muistanut mitään tapahtuneesta. Vuorokausien päästä
oli aivokuumeen vaara vältetty. Lapsilta sain salatuksi hirveän pelästykseni.
Oltiin sitten jo maaliskuus-

sa 1946. Päivät pitenivät ja
kirkastuivat, kevät teki tuloaan. Erikoisluvalta pääsinl
käymään Helsingissä, tiillä

kertaa ei sairaalamatkalla
vaan sisareni vihkiäisissä.

Vanhemmat pojat sain ottaa
mukaani. Kuopus oli jo siirtymässä rintaruokinnasta isom-

Helsingissä veljet kutsuttiin

YRJO LEINO
HOITELI ITSE
ASIAN
Muutamaa päivää myöhemmin, maaliskuun kahdeksantenatoista, soi puhelin. Sisä-

ministeri Leino halusi omakohtaisesti tuoreeltaan ilmoittaa vanhemmilleni, että internoiminen oli nyt päättynyt.

vei voimia, hermot olivat vä-

listä ratkeamaisillaan. Ehkä
juuri siksi tunsi toisinaan melkein käsin kosketeltavasti rak-

ja

ystävien

jota ilman en varmasti olisi

tuota unohtumatonta aikaa
kestänyt.

Kyselin äskettäin entisiltä
pikku-inrernoiduilta heidän
senaikuisia tunnelmiaan. Van-

hin Lajos

5---Gvuotias-

Laitku, silloin
muisti, miten

hän kerran -kaatuessaan

sai

päähänsä haavan, josta vuoti

"kamalasti" verta. Joulujuhlassa esitettiin nukketanssi,
jossa naamarit olivat jännästi
selkäpuolella. Isän nokkoskeitto oli myös jäänyt mieleen
ja makea OVOMALTINE, jo.

Lämmin, oikea ihminen yli

ta lapset joskus saivat keittiös-

puoluerajojen!
Sanoman sisältöä ei aluksi

sä lusikallisen oltuaan oikein
u
kilttejä.

KASVATUSTA
Olin Ostan suunnalla

PERSOONALLISUUKSIA

Mannerheim-ristin ritarin
Ahti Vuorensolan elikkä
Vinkalon komppanian
Iohkolla vartiomiehenä
kesällä 1942. Oli rauhallinen ja lämmin kesäinen
päivä. Nakertelin puhdetyötä pahemmin tähyste-

MITÄPÄ
LOMISTA

lo

lemättä.

Äftia

ilmestyi Vinka-

pesäkkeeseen.

väksi. Huumori kohottaa mielialoja kun päät painuivat alas-

Poika! Heitäppä heti -se lampunkuuppa hittoo! Sattuu viel tulemaa
joku joka siut polttaa,
tiukkeni päällikkö.
Hetken mietittyään
hän vielä jatkoi:
Noita hommia sie
tiet vappaavuorollais
korsus. Tääl sie oot vartios
paina tää rniele-

päin, sen näin moniaat kerrat.
Lempaalaan tultaessa Pek-

Häpesin ja painoin

I.KKK/JR

I

:ssä

vaikutti

aluksi tähystäjänä, rnyöhemmin kiväärinjohtajana Raudun
poika Arvo Pekkanen, hiljainen hyssäkkä.

Mitä pitemmälle kesä kerkesi, sitä auvoisempi kaveri
hiljaisesta rautulaispojasta ilmeni esille: nauraa hoikkasi
kun vähimmän odotti, se oli
hänen panostaan joukon hy-

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli'

lehtesi
uuosikerrat
uahuaan
kansioon.
Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti

ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jälkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
si isteinä ja hyvässä järjestyksessä.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerta, '12 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/1 kpl, 7,50/2 kpl)
Leikkaa tästä. Pcstita heti. Leikkaa tästä. Postita heti.

kanen haavoittui käsivarteen
luoti lävisti hauislihaksen.
-Eihän mies aikonut edes läh-

asian mieleen. Ymmärsin asian kerralla.

teä sidottamaan sitä. Me hänet

U. Lamppu. Raisio

c)

o
:

E8
(D-i

E-

panimme lääkintämiehen mu-

kaan. Kenttäsairaalaan

vei

miehen tie, sieltä takaisin suoraan poppooseen. ilman toipu-

mislomaa. Sairaalasta

hän

saapui ryhmäänsä ja vastaili
kaverien kysymyksiin
lomastakin:

-

Kah, mihinpä ne minnuu
ovatkaa
kutsuneet? Ei mihinkää! Tänne halusin tulla kot-

tii,

kavereitteni luo.... Enks

mie olis viel saant tulla?
Tokihan sai...

MIESTÄ MYöTEN

Puoluesihteeri on
puhujamatkallaan
osunut paikalliseen

teollisuuskylään ja
astuu sisään puuse-

Ensi<l Jääskeläinen

tU
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Tilauskortti

pänverstaaseen.

Mestari on juuri

kantamassa varastosta sisään erityisJyväskylä
pitkää lankkua.
VUORO
Mihinkäs noin
VAIHTUI
pitkää puuta tarviEnsimmäiselle
taan? kysyy nuori
evakkotaipaleelle
puoluesihteeri leikIähtiessään isäntä kisän rehvakkaasti.
löi halolla seinäkelSiitä tehdään
loa ia sanoi:
huuliharppuja puoSiult se saap luesihteereille, mukäynt loppuu ko se rahtaa vanha mesmiul alkaa.
tari.
-

o
o
c)

heis! -

Uuosikertakansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykLrhrt
kpl,7,5O/2 kpl, 12,00/3 kpl).
6,00/'1
-n Haluan
mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia Hinnat ovat vointassa
31.12. 81 saakka.

ll13

Eipä olisi pitänyt
uhota! Saksalainen
propagandapiirros
venäläis€stä
vankileiristä vuodelta
'1942, jolloin ei vielä
tiedetty Auschwitzin

kauhuista

VP. sotavanki.
Vangeista kaikki suomalaiset olivat kesän 1944 suurhyökkä1'ksen satoa. Sitä aikai-

semmin vangiksi joutuneita ei

ollut tällä leirillä. Niimä oli

I

kuljetettu kauemmas sisämaahan aina Siperiaa myöten.
Porukka oli hyvin kirjavaa.
Siihen kuului kaikkia Euroopan kansallisuuksia ruotsalaisia ja engelsmanneja lukuunottamatta. Nämä olivat tunne-

I

i

tuista syistä välttyneet

TAUNO JOKIMÄKI

tietysti suurin joukko. sitten
tulivat suomalaiset ja Sinisen

II

HSKI NNAHK
ELI PÄVÄ ANANIAS PöTKYLÄN E un,lÄssÄ

Eristetyn sotavangin elämänpiiri
supistui supistumistaan.
Lopulta siihen mahtui vain yksi asia:
kiduttava, kalvava ndlkä,
NäIkä
joka valtasi koko ajatusmaailman.
Jonkun hyväosaisemman pois
heittämä läskinnahan palanen
muodostui sen päivän elämän
sisäIlöksi.

eli niinkuin ko- ilmaisi:
missaari asian
Me pidiimme teistä niin
vallisesti

- huolen, ettei kukaan
hyvän
teitä täältä vie.

Leiri alkoi

herätä.

Ananias Pötkyläkin raotteli

Ananias hyppäsi alas lavePukeutua ei tarvinnut.
sillä vangit nukkuivat vaatteet

nä-

pädllä paljaalla laverilla. Pa-

kyisivät selvästi, jos joku nyt
sitä tietä yrittäisi päästä aidan

vartiotornit aivan kuin leiju-

ulkopuolelle. Yön ajaksi sinne
päästettiin vielä koirat, jotka
laukkoivat siellä vartiotornilta

rakkeja ei vielä lämmitetty,
mutta eilen heille oli jaettu
saksalaiset manttelit, joita oli
hyvä pitää peittona. Vasempaan hihaan oli jokaiseen om-

van ilmassa. Ei näkynyt edes
piikkilanka-aitaa, joka kiersi

toiselle niin että leirin asukkaat voivat nukkua aivan tur-

meltava keltainen hihanauha,
jossa oli venäläiset kirjaimet

matalien parakkien rivit näyttyh jyyteen ja
alueen nurkissa olevat korkeat

tivät häipyvän
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Alueella oli puolivalmiita parakkeja ainakin kymmenelle-

tuhannelle hengelle. T:imä
toinen puoli oli piikkilanka-aidalla erotettu asutusta puolesta ja siellä työskenteli suuri
joukko vankeja sisustaen pa-

den kansalaisia.
Ananias Pötkylä lähti ulos
sumuiseen aarnuun. Häntä hytisytti ja hän oikaisi viitosparakin ohi suoraan keittiö- ja

tä mahdolliset jalanjäljet

Vahva sumu oli kietonut
leirialueen vaippaansa aivan
lähellä maanpintaa niin että

HEIMOVELJIA
BALTIASTA

muherätyksen jälkeen. Senjäl-

rilta.

sarasti

sille tulijoille.

rakkeja asumiskuntoon. Bal-

keen seurasi "kontrolli" ja
lähtö eri työpisteisiin.

ankeana vankileirin yllä.

divisioonan espanjalaiset.
Leirillä oli arviolta parisentuhatta vankia, mutta lukumäärä kasvoi koko ajan ja tilaa tehtiin kovalla kiireellä uu-

silmiään ylälaverilla. Oli parasta, että heti hyppäsi alas,
jotta ehti ajoissa soppajonoon
ennen kuin se tuli kovin pitkäksi. Päivä alkoi nimittäin
sopalla, joka jaettiin heti aa-

laajaa leirialuetta nelinkertaisena rivinä. Siitä oli keskimmäinen väli haravoitu niin, et-

SYYSKUINEN aamu

tänne

joutumasta. Saksalaiset olivat

tian offensiivi näytti

olevan

hyväsatoinen, sillä kuljetuksia
saapui harva se päivä ja uudet

tulokkaat olivat etupäässä virolaisia ja muita Baltian mai-

ruokailuparakille, jossa "brigadööri" oli jo ottamassa ruokalappuja. Vihreät pahvilaput
olivat suomalaiselle luukulle,
punaiset saksalaiselle.
Suomalaiset olivat saaneet
puhuttua komendantilta oman
ruokaluukun ja omia miehiä
keittiölle. Aikaisemmin. kun

saksalaiset olivat yksin keittiöllä, ei suomalaisen soppakuppiin noussut muuta kuin
vettä. Laihaahan se soppa aina
oli, mutta omien keittiömies-

pä oli lisäleipää, jota työporukat saivat, jos normi oli laskettu täytetyksi vähintään

kauhaista

mäinen pata olla puolivälissä
ja taitaa olla jo vähän sakeampaa, mietti Ananias ja työntyi
jonoon.
Vieressä kiemurteli saksalaisten jono. Ananias oli aikaisemmin nähnyt saksalaisia

ten piti kuitenkin

pohjaa myöten, joten oli toivoa, että sai jonkun kaalinlehdenkin kuppiinsa.
Siellä Adolf jo huuteli luu-

kulla:
Rote Marken, deutsche

grilne Marken, finSchaltern,
nische Schaltern!
Aamulla jaettiin vain

sop-

paa, leipäpala saatiin päivällä
ja illalla. Olisi se hyvää tehnyt
leivänpala näin aamullakin,
ajatteli Ananias, mutta ei sitä
pystynyt säästiimään aamuksi.
Jotkut säästivät prikaatinleivistä aamuksi, mutta Ana-

niaksella se kyllä tuli aina
maisteltua illalla. Prikaatinlei-

1 15 Vo.

_

Kohta se taitaa ensim_

sotilaita vain lomilla käydessään, kun nämä hienoissa univormuissaan olivat täyttäneet

ravintolat ja elokuvateatterit.

Nyt niimä "sturmjoukot", jot-

ka tungeksivat soppajonossa,
tekivät lähinnä surkeankoomillisen vaikutuksen: puvut
olivat mitä omituisimpia yhdistelmiä, kuluneita ja likai-

sia. Kalpeissa ja sänkisissä
kasvoissa kiiluivat syvällä

nälkäiset ja ahnaat silmät.
Suomalaisessa sotilaassa tä-

mä alennustila ei näkynyt aivan yhtä selvästi. Suomalai-

vankeina vasta lyhyemmän

ja yhden
suolaturskan kolmeenkymmeneen mieheen vuorokaudessa.
Leirille tultaessa he olivat nälästä ja matkasta loppuun uu-

ajan.

puneita. Kolme viikkoa

HUOLTO TOIMII

jälkeen he olivat karanteenissa
ja saivat ohutta turskavelliä
kaksi kertaa päivässä ja illalla

nen sotilaspuku oli jo muutenkin vaatimattoman näköinen

ja

meikäläiset

olivat

olleet

Ananiaksellakin oli kyllä saksalainen asetakki, hän oli saanut sen risaisen kesäpuseron
tilalle. Se oli varmaan maannut kauan maassa, sillä se oli
selästä laho. Sitä oli paikattu
ja pesty. selässä oli ollut suuri
reikä ja takin vuorissa oli vieläkin sillä kohtaa suuri mustunut veriläiskä.
Saumat olivat täynnä kuollutta saivaria ja Ananias pelkäsi, että täinmunat alkaisivat
virota henkiin hänen päällään.
Jono läheni luukkua ja häli-

sen

lusikallisen puuroa. Sitä oli
tosiaan vain lusikallinen. Se

olisi ollut hyvää, mutta kun
niin vähän...

MAHORKKA
MAISTUU
Ananias nielaisi pari kuivaa
nielua, kaivoi piipun taskustaan ja pani siihen taskunvuorista tehdystä pussista hyppysellisen mahorkkaa. Hän sai
pöytänaapurin sätkännatsasta
kipinän piippuunsa ja alkoi
imeä.

nosteli sitä mukaa luukulle.
Kaalisoppa höyrysi kupeissa. Se oli kaalin ulommaisista
lehdistä keilettyä ja vihreät

puolet parakeista ennen kuin

neet ohuiksi siekaleiksi. Rasva ei kiiltänyt keiton pinnalla.
Seiniillä olevan ruokalistan
mukaan sotavangin päivinäinen rasva-annos

oli

1,5 gram-

Tulen saanti olikin toisinaan lujassa. Väliin sai kiertää

sai kipinän, jos ei kuulunut
niihin onnellisiin, joilla oli teräsnapista tehdyt tulukset. Tu-

litikkuja ei ollut kellään, ei
vartiomiehilläkään, mutta
heillä oli tulukset ja tavallises-

ti

he tekivät nuotion heti aamulla työpaikalle. Siitä jokainen sai sitten hakea hiilen

maa, joten ei siitä paljon yhteen keittoon riittänyt.
Ananias seurasi silmä kovana, oliko kupeissa yhtä paljon

piippuunsa päivän mittaan.
He olivat nyt syksyllä ru-

ja oliko sakeutta. Valita

ei
voinut kuin korkeintaan kahdesta kupista.

ei ollut saanut ja Ananias oli

Kunpa nyt sattuisi oikein
täysi ja sakea kuppi! Mutta ei

ehtinyt vaihtaa saappaansakin
pari kertaa, kun sai aina kourallisen mahorkkaa väliä.
Nyt hänellä oli venäläiset

annos näytti Ananiaksen
pienemmältä ja laihemmalta kuin koskaan en-

-silmissä

venneet saamaan leirin puolesta mahorkkaa. Kesällä sitä

patiinit ja säärykset. Patiinit

nen. Hän ojensi ruokamerk-

alkoivat olla puolipohjien tarpeessa. Olisi aika ruveta touhuamaan parempia jalkineita.

kinsä ja sai höyryävän kupin

Ananias oli ilmoittautunut

käteensä.

suutariksi, kun sellaisia kysel-

Kupit oli tehty amerikkalaisista säilykepurkeista leirin
verstaalla. Niiden kyljistä

enempää ollut kuulunut. Heitä

saattoi vieläkin lukea venäjän-

rin Virtanen, Vennisen Niku

kielisen tekstin "Sianlihasäi-

ja Ananias. He olivat saaneet
huilata parakeilla kaksi viikkoa odottamassa komennusta

lykettä" ja valmistajan: General Food, Chicago, III. Alkuperäisiä herkkuja ei leirillä

kyllä ollut nähty
Vartiotorneihin siioitetut konekiväärit valvoivat asukkaiden turvallisuutta,
öiseen aikaan koirien avustamina

korppuja mieheen

nä kasvoi. Luukun takana näkyi keittiömies kauhovan soppaa kuppeihin, joita apumies

lehdet olivat keittäessä mustu-

Venäläinen vankileiri Karhumäesså, takana näkyy huvipuisto(!)

kestänyt viidettä vuorokautta.
Sinä aikana he olivat saaneet
ruokaa vain kourallisen ruis-

ti...

-

ei

taatus-

Matka rintamalta leirille oli

tiin, mutta ei siilä sitten

oli kolme "suutaria":

sen

Viipu-

suutarinverstaalle, mutta kun
komennusta ei kuulunut, käs-

kettiin heidät takaisin työporukkaan.
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Ruokailuparakki alkoi tyhjenryä. Kohta olisi ryöhön Iäh-

kohti

järjestäytymispaikkaa.
Lyhyen hälinän jälkeen oli leiri koolla ja laskeminen alkoi.

He ohittivat tehtaanportin ja

Ensin ilmoittival par:rkinvlrn-

kääntyivät kohti asulustaajamaa. Oikealla puolen lietä oli
koulu. joka oli paikkakunnan

kersantti Hellman, hämäläi-

himmat vahvuudet komendan-

ainoa kivirakennus veturitallia

nen reserviläinen. Hänen tehtäviinsä kuului tehdä sairasilnroitukset ja katsoa että hänen
työryhmänsä oli paikalla työhön lähdettäessä sekä kuitata
ns prikaatinleivät. Muuta valtaa Irärrellä ei sitten ollutkaan,
sillri tyiimaalla olivat vartio-

tille. jonka jälkeen

lukuunottam.rtta. Muut talot
olivat harmaita ja rähjäisiä

tii.

IIeitlän 1yöryhnränsä vanhinrpana eli hrigadtiörinä oli

rrrichet ]ksiny6111uiro. Hän

vain siirteli

varoitustauluja,

joissa luki "Kielletty alue.
rrttttttrrtaan". aina tvöpaikan
siirtvmisen mukaan. Tauluja
oli neljä ja ne lyiitiin ma:rhan
_vksi jokaiselle ilmansuunnal-

le. Sen alueen sisällä piti sit-

ten pysytell2i.

PRIKAATI
JÄRJESTÄYTYY
TOIHIN

sinne junalla, kun vaihtoveturi
haki liiheiseltä kolh<xrsilta perunoitir, kaalia ja mtrita vihanneksia.
Silloin tiiytyi pitää varansa.
kun kiivettiin vaunur.rn, ettii

ehti ensin. Kaalilastista jäi nimittiiin aina vaunun lattialle
irtonerisia lehtiii ja jos oli nopea. ehti kerätä niitä koko joukon manttelin taskuun, josta
:ra-

rnupäivän kuluessa.

Ananias lyiittäytyi prikaatinsa mukaan. Siihen kuuluiv:rt Helhnanin lisiiksi Viipurin
Virtancn, Naantalin Virtanen,
Tanrpereen Virtanen, Kiuru,
P«rhj:r. Hangzisvairra. Seljiin-

perii, Ananias ja aina muutamia uusia miehiä.
- - Kyl mar me sit

taas men-

nä luiskki lapioitten, säkätti
Naantalin Virtanen. -.- Mahretaks saara kyytti, ei tul ni
nälk ko ei tartte kävel...
Kontrolliirr! kuului huuto.

Plrrrkin väki alk«ri painua
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olik«r Iäskisoosi

parempaa

moneen kertaan että luvut täsmäsivät. Piti olla yhtä monra

hirsitaloja, pääty tiellepäin.

kuin lihapullat tai kalakukko

He ohittivat

lastentarhan,

parempaa kuin kaalikääryleet.

aamulla kuin illallakin. Lo-

mutta näin aikaisin aamulla
siellä ei vielä ollut liikettä.
Tavallisesti. kun he ohittivat

Nälkäiset suut nielivät kuivia
nieluja ja kiista vain koveni.

pulta leirinvanhin alkoi huutaa
prikaateja portille:
Brigade Lutz! Strohmayer!
Zaremba!

portin eteen. Otettiin jälleen

sen päivällä, juoksivat lapset
aidan varteen huutaen:
Gitler kaput. Ciitler kaput!
Samalla rapisi kivisade
vanki.ioukkoa kohden.
Vangit saapuivat punaiseksi

luku ja alkoi ulospäästii: kaksi
vartijaa seisoi sisäpuolella ja

rnaalatun asemarakennuksen
luo. Sen kilvessä luki: Boksi-

kaksi ulkopuolella, he näppäsivät jokaista menijää olkapäähän ja ottivat luvun. Sitten

togorsk.

Niin jatkui

huutumirren.

kunnes kuului:
Brigade Hellman!
-Sitten prikaatit järjestyivät

vielä kerran

hc suivut ajaa

niitä sai sitten pureskella

vartiomiehet laskivat rivit niin

PUUTE
Kuten tavallista. alkoi puhe
ruuasta heti kun lähdettiin
liikkeelle. Kinasteltiin siitä,

Ei päässyt Turun puolen mies

yksimielisyyteen

Karjalan

miehen kanssa.

Vartiorniehet karjuivat hiljaisuutta ja heristelivät aseitaan. Hetken aikaa marssi jat-

kui hiljaisernpana.
Yhtäkkiä koko joukko huojahti oikealle
- aina sitä mukaa kun miehet ohittivat määrätyn paikan.

§

järjestyttiin viisiriviin portin
ulkopuolella ja otettiin luku

Prik:rrrti Flellnrun oli viirne aikoinil t'rs«r'tellut rillupihlra ja
radan varressa olevia ojanluiskia. Se oli mukavampaa kuin
bauksiitin lastaus, iota he olivllt tehneel aikaisenunirr ja joka oli tappavlrn raskasta työtä.
Mutt:r tiinään he rrrelrisivät raIatöihin.

Toisinuan

venäläiset

SIITÄ PUHE MISTÄ

matematiikka

ei näyttänyt olevan
leirin henkilökunnan vahr impia aineila.
Kun nämä kaikki luvut sitten
täsmäsivät, lähdettiin rrrarssinlilan.

VANKITEHDAS
Leirin portilta lähti

nraantie

kohti

asutustaajantaa. Tie
käiintyi vähiin rnatkan päässä
oikealle pitkin alumiirritehtitan
aidanviertä. Tehdas oli valtavan suuri tiilirakennus ja vah-

van piikkilanka-aitlan ynrpäriiimä. nurkisstr vielli vartiotornit.

Milähiin varten niillä pitää- olla tehtaankin ynrpärillä
noin vankka aita ja vielä vartiotornit nurkissa? Eihän tuolta nyt ole voinut paljon mitään
v:rrastankaan
eik«i se nyt
- riittänyt'/ tuuporttivahti olisi

rtti Anuniirs. kun he ohittiv:rt
lehrlasta.

-.- No eksää nyt käsit! Nee

ovu olle vankei, sivili

tai
rnuit. iokka tiiäl on tyäskennel
enne s()ttl. selitti Naantalin

Virtanen.
Meirä parakikki
ova nii vanhoi,
et kyl nee ova
rakennet pali enne sotta.
'I.ehdas oli ponrmitettu rikki, joten se ei ollul toiminnassa ja asemalla olevia bauksiit-

tivarask)ia olivat vlngil io
kuuan llstanneet junaan
rnuualle kul jetettavaksi.

Kansainvälisyyttä. Espanialainen vanki suomalaisella vankileirillä

Mitä se oli?
Komennettiin "Sroi". Osa
joukosta jäi asema-alueelle Radan luiskassa, aivan vain
lastaustiiihin. mutta prikautit parin nretrin päässä kiskoista
Hellman ja Petiijoki jatkoivul kiilsi noin viidentoista sentin

pitkin.
ei näkynyt, ioten

pituinen ja viiden sentin levyinen läskinnahka! Näkyi aivan
kyytiä ei tullut. He rnzrrssivat selvästi, kuinka se kiilsi rasparijonossa radalla. Yksi var- vaisena! Sitä ei ollut kaluttu
tijoista kulki edessä, toinen aivan puhtaaksi. Luultavasti
perässä ja yksi kummallakin sen oli joku matkustaja heittäsivulla. Vartijat juoksivat ra- nyt ulos junan ikkunasta syödan luiskassa ja katsoivat, et- tyään siitä ensin lihat.
matkaa rataa

Veturia

tei kukaan poikkeaisi sivuun Nyt sai keskustelu uutta
rivistöstä. Joukon oli pysytel- vauhtia. Kuinka oli mahdoljoka lista. että jollakin oli varaa
tävä kiskojen välissä
- tulla heittää noin rasvainen pala
poikkesi rivistä, saattoi
noin vain menemään?! Kun ilammutuksi.

lalla palataan töistä,

otetaan

kuin niissä hiukankin

ttrnttri

kului

suhteellisen nopeasti.
Vaihtoveturi toi soppatonkan
ja leivänpalan. Ne syötiin äkkiä ja mahorkkasätkää kiertäessä ja sauhuja vedellessä
juttu pääsi uudelleen vauhtiin,

takuulla se läskinnahka sieltä
luiskasta
äkkisyöksy vain
ja heti takaisin,
ei ne vartiomiehet kerkiä ampua. Jokainen oli jo mielessään läskin-

kalan makua.

nahkan onnellinen omistaja

He saapuivat työmaalle. Komennettiin stoi ja Hellman
kantoi varoitustaulut paikoil-

kunnes vartiomies huusi:

leen.

pia tasailtiin ja maata siirreltiin. Onneksi olivat veniiläisten lapiot niin lapsellisen pie-

juuri hän eikä kukaan muu!Ananias, joka käveli aina
ensi rivissä, oli nähnyt läskin-

ja

SIUNAUSLAP!OT
HEILUMAAN!

nyt

Piti tasoitella rataleikkauk-

hän kirosi mielessään katkerasti. ettei hän ollut reagoinut

sen rinneluiskia, joihin sade
oli kaivanut uria ja maata oli

nahkan ensimmäisenä

tarpeeksi nopeasti ja syöksynyt heti sitä ottamaan. Mutta
se oli tullut niin yllättäen
eihän kukaan voinut edes ku-

vitella sellaista aarretta olevan
radan luiskassa! Siksi tähystys
ei ollut toiminutkaan tarpeeksi
tehokkaasti niin kauas. Tavallisesti he kyllä nappasivat pie-

alkanut sortua radalle.
Savi oli aivan punaista. Se

oli niin bauksiittipitoista,
oli aivan oudon näköistä,

että
kun
kaikki avattu maa loisti aivan
punaisena.
Työt aloitettiin ja nyt saivat
ruokapuheet uutta vauhtia. Jokainen oli nähnyt läskinnah-

Töihin! Davai, davai!

-Niin kului iltapäivä. Kuop-

niä, kuin "siunauslapioita",
että se helpotti vähän työntekoa. Kyllä niille oli ensin alkuun virnuiltu:
Ei se ihme ole, jos ei

neet joukon levottomuuden ja
näyttivät aivan erikoisen valppailta.
Oliko suunnitteilla joukkokarkaaminen?

Lähestyttiin tåirkeää paikkaa. Kaikki tähystivät ratavallille.
Nyt tai ei koskaan! Ana- kokosi kaiken päättäväinias
syytensä ja tahdonvoimansa
valmiina syöksyyn.

Kaksikymmentä muuta
oli tehnyt saman pää-

miestä

töksen ja koko rivistö huojahti
vasemmalle.

- maassit mitään saada aitässä
kaan. kun on nuo vehkeetkin
tammolslAl
Myöhemmin todettiin, että

Kuka ehtisi ennen? Kaksikymmentä nälästä kiiluvaa silmäparia etsi aarretta
missä
- sen piti
se olikaan? Tuossahan
olla, juuri tuossa... Vai eikö

ne olivat kuin tehdyt heikko-

sittenkään...

?

Läskinnahka
Se

I1 -tr:.

oli hävinnyt!

oli poissa

lopullisesti

ja peruuttamattomasti.
Valtäva pettymys mesensi
rivistön. Hartiat painuivat jäl-

leen kasaan,. käynti muuttui
entistäkin laahustavammaksi.

Toivo oli mennyt...
Vähitellen alkoi kuitenkin
tavanmukainen porina:
Kukahan piru sen ehti jo

viedä...?

\,r4apaan varis tai korppi

- mittaan...
päivän

Asia ei selvinnyt. Jännitysnäytelmä oli päättynyt, mitään
ei ollut tehtävissä. Juttua siitä
kyllä tulisi riittåimään moneksi
viikoksi eteenpäin.

Ohitettiin asema ja tultiin

leiriportille. Otettiin tarkka lu-

ja pääsku
vaihteeksi!
tiin -sisäpuolelle. Työpäivä
oli
lopussa.
Edessä
Juuri vangiksi jääneet saksalaiset ovat vielä reippaan ja hyväkuntoisen
näköisiä

tä ennen oli kuitenkin käskyn-

olivat jokainen menettäneet
elämänsä tilaisuuden.
Miten ihanaa olisi nyt imes-

kan ja nyt oli läskisoosin kannattajilla aivan selvä yliote.
Tehtiin suunnitelmia paluumatkaa varten.
Kävellään aivan lähellä
sitä- reunaa ja sitten vain äkkisyöksy ja vähän riviin sekaan-

suolaisen amerikanläskin ma-

nusta, esitti Kiuru.
Ei ne
- kuka
vartijat kerkiä näkemään

Nyt se kävi nopeasti. Otettiin luku. Ananias asettui pai-

se syöksyjä on.

kalleen eturiviin sille puolelle,

nimmänkin syötävän maasta,
oli se sitten joku kärryistä pudonnut peruna, kaalinlehti tai
mikä hyvänsä. Mutta nyt he

kellä sitä ja tuntea palvatun
ku suussaan... Sitä olisi riittänyt koko päiväksi. Kun he viimeksi saivat jakaa suolasillin

kyrnmeneen pekkaan, oli
Ananias saanut pään. Siinä oli
riittänyt imemistä koko illaksi
ja pitkälti yöhön ja hän piti

luita suussaan

oli päivän kohokoh-

ta, iltapuuro ja leiviinpala. Si-

-

niin k2u3n

Kaikilla oli samat mahdollisuudet. Läskinnahka syötiin ja
imettiin ajatuksissa jo moneen
kymmeneen kertaan päivän
mittaan.

Keskustelu sai aina vain
uusia vivahteita ja aamupäivä

kuntoista vankia varten.

jako ja iltakontrolli,

jonka

vastaanotti komendantti. Jos

SE ON POISSA!
Viimeinkin näytti vartiomies,
että

oli jotakin erityisen tiirkeää ilmoitettavaa, saattoi leirin
päällikkö olla paikalla.

oli aika lopettaa ja asettua

riviin.

missä läskinnahkan piti olla.
Lähdettiin liikkeelle. Jännitys kasvoi. Jokainen odotti

ratkaisevia metrejä ja hiljaisuus rivissä oli melkein täydellinen.

Vartijatkin olivat huoman-

JOKOHAN NE ON
PÄÄSSEET
HELSINKIIN...?
Seuraavan päivän tytiohjel-

man lisäksi luettiin iltakontrollissa muun muassa sotatiedonantoja eri rintamilta. Ilta
illalta kuultiin yhä mahtavampia voitonsanomia. Kumma,
ettei se sota vain näy silti lop317

Evakuoimme Porkl«alaa 1944
puvan... Eikä mitään uutisia
Suomen rintamalta. Kuinkahan siellä on tilanne? Ei ne
ainakaan Helsinkiin asti ole
vielä päässeet, kyllä ne siitä
olisivat ilmoittaneet...
Kysymykset risteilivät
Ananiaksen päässä, kun hän
otti paikkansa rivissä. PitkälIisten laskutoimitusten jälkeen

saattoi leirinvanhin viimeinkin tehdä ilmoituksen komendantille, joka ilmoituksen vastaanotettuaan piti pienen puheen:

Työ N-liitossa on jokai-

- kunnia-asia. Joka ei tahdo
sen
työtä tehdä, ei hänen myös pidä syömänkään. Te voitte hyvittää rikoksianne Neuvostoliittoa vastaan tekemällä tehokkaasti työtä. Samalla au-

tatte

Porkkalan

alueen
evakuointi syyskuussa 1944 oli teh-

tävä, johon kukaan
ei ollut osannut valmistautua.
Joten kuten asiasta selvittiin improvisoinnin avulla huolimatta siitä, ettei
uusmaalaisilla ollut

karjalaisten
muksia ja

kokejousta-

Helsingin llmatorluntarykmentin mrehet oval saapuneet avuksi ja käyvåt
heti töihin Porkkalassa 21 9.44

vuutta.

PAAVO LINNOLA

sotaponnistuksiamme
täyttämällä norminne. Jokainen prosentti yli sadan on isku

Hitleriä

vastaan.

Sitten luki tulkki päivän sotatiedonannon: neuvostojou-

kot lähestyvät Varsovaa ja
ovat vallanneet melkein koko

OLIN Helsingin llmatorjunta-

on saatu.

rykmentissä Aliupseerikoulun
johtajana, kun Kannaksen rintamalla kesällä 1944 pelättiin

Ananias ei jaksanut syventyä sotasaalisluetteloihin, sillä
hänen vatsassaan kurni ndlkä
ja hän oli syvästi huolestunut

läpimurtoa. Helsingin kuuden
ilmatorjuntapatterin, jotka oli
saatu talvipommitusten jälkeen Saksasta, siis noin sata

Baltian. Valtavia sotasaaliita

jalkineistaan, jotka eivät kestäisi syksyn sateita.
Kuinkahan kauan tätä

kestää.

..?

Hän ei uskaltanut edes aja-

tella tulevan talven pakkasia.

Jotain täytyisi tapahtua sitä
ennen...

Viimein kuului poistumiskomento ja leiri hajaantui parakeilleen. Välittömästi käskynjaon jälkeen oli puuro ja
leivänpala. Hämiirsi jo ja oli
parasta kiirehtiä jonoon. Sitten olisikin vapaata aina aamuherätykseen saakka.
Mutta Ananias Pötkylän silmissä väikkyi koko illan ja

yön aina vain se läskinnahka,
joka rasvaisena ja houkuttelevana oli kiiltänyt radanvarres-

88 run:n tykkiä,

koulutus

muutettiin täysin jalkaväkikoulutukseksi. Rykmentin ko-

mentaja oli ehdottanut, että
Helsingissä jokaisesta patterista lähetettäisiin yksi tykki
Karjalan kannakselle panssarintorjuntatehtäviin. 88 millin
ilmatorjuntatykki oli tehokas
ase myös panssarintorjunnassa ja maa

oli

Meille kerrottiin, että tämä

on

varovaisuustoimenpide,
koska odotetaan maihinnousua Porvoon lahteen. Me tajusimme kaikki, että tästä ei ol-

lut kysymys, vaan pelättiin,
että rintama murtuu. Helsinkiä aiottiin puolustaa.
Oli tehty muitakin

valmis-

sa. Eikä vain
silmissä.

mäiirä tiillaisessa tapauksessa
sijoittaa näihin joukkoihin.
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Menin Kirkkonummen suo-

TÄRKEÄMPIIN
HOMMI!N

jeluskuntatalolle. Siellä oli
työvoimapäällikkö komiteoi-

Aliupseerikoulussani oli noin
l3O oppilasta, viisi upseeria ja
seitsemän aliupseeria minun
lisäkseni.

Syyskuun alussa, kun tuli
vdlirauha, soitin eversti Joki-

neen aloittelemassa toimintaa.
Ulkona oli ihmisiä cxlottelemassa tehtä\'iä.
Voi hur de ä' svårt att

organisera
! r'alitteli päällikkö.

hän turhalta jatkaa tätä koulu-

Vaikeaahan se tietenkin oli.
Kysäisin. helpottaisiko yhtään
se. että minulla on ulkona l3O

tusta. haluaisimme

riuskaa poikaa odottamassa

paltiolle. että kun tuntui vä-

hädässä.

teluja. Muun muassa Helsingissä olevat lomalaiset oli

Ananiaksen,
vaan koko prikaati Hellmanin

Jokainen käsipari ja ajoneuvo tarvittiin avuksi Porkkalaa evakuoitaessa

muihin

vaikkapa evahommiin
kuoimaan-Porkkalaa. Pekka
käski ottaa yhteyttä reservin
majuri von Frenckelliin. joka

oli

mäåirätty evakuointipä:illi-

köksi.

Löysin majuri Frenckellin
linja-autoasemalta. jossa hän
toimi jonkin kuljetustoimiston
päåillikkönä. Hän käski minun
painua Kirkkonummelle.

röirä.

Siitäpä komitea ilahtui,
mutta tehtä\'iä ei oikein löytyny't.

Onkos teillä Kirkkonurrunen karttaa? Tuokaapas
sellainen tänne. niin yritetään
jakaa hommia! esitin.

Joku arveli, että sellainen
saattaisi löytyä kunnantoimistosta. Niinhän asia olikin ja

Jaalat odottavat
evakuointilastia
Porkkalassa

sin aikaan! Nyt ei kuitenkaan
auttanut jäädä "huoleti syömään"
oli pantava toimeksi!
Painuin kiireesti Bölen niemeen ja yritin kiiruhtaa talosta
toiseen. Niinpä tulin ilmoituksineni erääseen kalastajaperheeseen:

Teidän on oltava pois
- ennen kello kahtatoista.
täältä
Kello oli kuusi aamulla.
Väki oli nukkumassa. Itse
touhusin parta ajamattomana,
päiillä likainen kesäpusero ja

Evakuointitien varte€n on kertynyt
tavaraa

pistooli vyöllä.

Paikalla oli noin kahdeksantoistavuotias tyttö, joka ilmoitti hoitavansa asian. Sivurakennuksessa näytti asustavan avuton karjalainen evakkoperhe.

Ilmoitin, että laiva

tulee

kello kaksitoista ja silloin tavarat kannetaan laivaan. TuIen tarkistamaan tilanteen viit-

tätoista vailla.

Kun aikanaan

ilmestyin

paikalle ilmoitti tyttö sotilaallisesti:

flsrra kapteeni! Kaikki

on- hoidettu.

Kaiken rehryään hän kuitenkin kääntyi poispäin, purskahti itkuun ja sopersi:
Hoppas att
- igen...
åter

vi

kommer

jokainenhan
Niinpä niin
meistä toivoi, -että alue Hel-

singin kupeessa sentään jospäästiin homrniin.
Läksin katsomaan alueelle
ja siellä näkyi kyllä olevan ko-

lareita ja melkoinen sekasor-

to. Mäiiräsin heti, että Porkkalanniemen tie on pantava yksisuuntaiseksi ja puolen tunnin
välein on vaihdettava suuntaa.

Tulin sitten takaisin suoje-

ON OTETTAVA
ALOITE
Helsingistä saatiin tietää, että
sinne on tulossa joukkoja
I

l.Divisioonasta eli Kalle

H e i s kas e n divisioonasta, mut-

ta että siihen menee vielä ainakin viikko. Porukka tulee

avukseni kaksi kapteenia, jotka hoitivat toiminnan niin, että Obbnäsin (Upinniemi) niemi tuli yhden kapteenin alaiseksi ja Hirsalan niemeen jäi
Dragsvikista tullut joukko.

Helsingistä saatiin autoja.
Jokainen olisi halunnut evakuoida vain viljaa ja vehnä-

luskunnan talolle. Totesin, että aliupseerikoulu pystyy toimimaan vain Porkkalanniemen suunnassa. Kahden muun
tien suuntaan oli saatava mui-

Lohjalle, jonne

ta joukkoja. Siihen tulikin

Läksin siis vain organisoi-

Sitten tuli tieto, että venä-

Dragsvikista eräs luutnarltti

maan asiaa. Totesin, että kun-

komppaniansa kanssa kaikkine hevosineen päivineen. Se
ohjattiin suoraan Hirsalan niemen tien suuntaan.

nan ihmisillä oli paikallistuntemusta, mutta ei organisoin-

läiset tulevat Porkkalan Bölen
niemeen jo kolme vuorokautta
ennen kuin oli sovittu!
Tiimähän oli vähän kuin ennen Suomen sodassa Sandel-

perustetaan

jauhoja.

rajavartiosto.
Ei kuulostanut hyviiltä, kun
aikaa oli vain kymmenen päi-

Jonkinlainen jåirjestys piti
saada aikaan. Se syntyikin

vää!

luessa.

tikykyä.

Sain

sitten

Helsingistä

noin kolmen vuorokauden ku-

kus palaisi suomalaisten hallintaan
ehkäpä jo ennen 50

vuoden- vuokra-ajan päättymistä.

VENÄLÄ!SET
TULEVAT
Parin päivän päästä ne sitten
tosiaan tulivat: majuri Sokolovin johtama "delegatsija",
viisi upseeria. Herrat majoittuivat komeasti Suomen Tukholman l?ihettilään Wasastjernan huvilaan.
Vieraat pyysivät virka-apu-

na kirveitä, iimpiireitä ja olkia. Åmpiiri oli haettava Helsingistä asti. Kun palasin san-

koineni, kuului alueelta kummia.
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uudelle rajalle
lieneekö ollut maailmanennätys.
Matkalla pelastimme vielä vahingossa paikalle jääneet pari kuorma-autoa halkolasteineen.

Olin iättänyt erään vänrikin
joukkueineen vartioimaan, ettei veniiläisiä häirittäisi. Vastaan tuli kuitenkin aivan toinen mies, muuan luutnantti
Virtanen, joka kertoi, ettei
vanjat
sinne pääse kukaan
ovat vastassa konepistooleiden kanssa. Vänrikin porukka

ETUILIJOITA
Joku yritti tietenkin aina jollakin tekosyyllä hyötyä toisten

on kadonnut.
Selvisihän sekin asia aika-

kustannuksella.

Olipa muutamassa karta-

naan.

nossa everstin arvoinen herra,

Joku höperö maallikkosaarnaaja oli touhunnut alueella ja

joka tuli puheilleni kurkkuristi
kaulassa ja ilmoitti tarvitsevansa heti huomattavan mää-

levittänyt mökkien seinät täy-

teen venäjänkielisiä

Johanneksen evankeliumin tekstejä !
Tästä oli paikalle saapunut ve-

rän autoja. Kun katsoin, että
kartano oli jo jotakuinkin eva-

kuoitu, mutta

näläinen eversti vimmastunut
ja mäiirännyt vänrikin porukoineen keräämään pois rikol-

lisen "propagandan".

Tässä

puuhassa poika nyt oli.
Se puuha loppui kyllä sillä

sekunnilla!
Käsketin pojan puheilleni ja
tiedustin:
Mitenkäs on
kuuluu-

ko- vänrikki

- armeiSuomen

teli touhua jossakin Kirkkonummella. Tåimä oli kuulemma heittänyt everstin ulos autostaan.
Taiteiliia Lennart Segerstråle tekaisi Kirkkonummen kirkkoon viime
hetkellä oheisen hiilipiirroksen evakuoidun alttaritaulun paikalle

jaatr vaiko Neuvostoliiton Pu-

na-armeijaan? Totteletteko
koskevissa
asioissa minua vai ensimmäistä paikalle sattuvaa vendläistä
upseeria?

heittåimään kartanonomistaja
ulos. Sitten herra uskoi asian.
Olipa eräs toinen kartano,
jossa oli vielä viimeisinä päi-

' Evankeliumit jäivät vanjojen valistuksbksi.

vinä paljon ruista ja vehnää
leikkaamatta. Isäntä oli kui.

tenkin ajanut

SEITSEMÄN
HENGEN
MOOTTORIPYORÄ
Sitten koitti Porkkalan Vii-

hoitamaan työt muilla keinoil-

la. Ilmoitin, ettei

Ilmatorjuntarykmentistä

Simojoki katsomaan, mitä

koneet ovat jdlleen paikalla
"Propagandaa." Lennart Segerstrålen teksti neuvostosotilaille: Jeesus
Kristus, kaikkien kansojen Vapahtaia

täåillä oikein touhutaan.
Koko alueen piti olla tyhjä

ja

valmiina luovutettavaksi.
Eipäs kuitenkaan ollut: porukastani puumri korpraali ja
neljä miestä! Luovutuksen
kellonaika oli täysi.
Ilmoitin asian Simojoelle.
Mikä puuttuu se puut- hän totesi lakonisesti.
tuu,
Emme voi asialle mitään. -

selkään ja ajoin täyttä karkua
niemeen, jossa poikien piti olla.

En minä jätä poikiani

nut talossaan pöydän koreaksi
oli jopa oikeaa kahvia ja
-tuoretta pullaa! ja kirjoitta-

- vähiillä! intin vastaan.
näin
Kiipesin

320

moottoripyörän

korsikaan

katkea ennenkuin tilan omat

oli Helsin-

saapunut paikalle myös majuri

maatalousko-

neensa furvaan ja vaati minua

meinen Päivä.

gin

Sitten herra tuli vielä uudestaan kiusakseni kiireisessä
vaiheessa. Kun en päässyt hänestä muuten eroon oli panta-

va tomera sotapoliisikersantti

vartiopalvelua

Tässä vaiheessa

alustalaisten

omaisuus vielä paikallaan, en
voinut niitä luovuttaa. Eversti
pillastui ja painui majuri
Frenckellin puheille, joka joh-

nut viereen lapun "Tervetu-

väkeä olisi töihin kyllä ollut
melkein rajattomasti.
Löytyiväthän ne

kone.et.

Kahden viimeisen päivän aikana pelloilla oli työssä seitsemän puimuria ja vielä sittenkin jäi pari hehtaaria viljaa

loa, veniiläiset sotilaat!" Kun

pystyyn. Tiimä

Mellangårdenin

lappu oli kirjoitettu ruotsiksi,
pojat arvelivat, että tarjoilu oli

seutuvilta kuului merkkilau-

tarkoitettu heille sekä söivät ja

poikkesi muista siinäkin että
helsinkiläiset lotat jåirjestivät
pyynnöstäni väen muonituk-

Jostakin
kaus.

Siellähän ne pojat olivat.
Myöhästymisen syy oli hiukan ihmeellinen: joku oli pan-

-

joivat kerrankin kunnolla
eihän kahvia ollut Suomessa
lainkaan vuonna 1944.
Ajopeliniini oli sivuvaunul-

suururakka

sen.

Yleensähän talot jiirjestivät
talkooväen muonituksen itse.

Davidsson

Oli kuitenkin muuan isäntä,
jonka töissä oli viitisenkym-

-moottoripyörä. Hyvin se veti
seitsemän hengen kuorman

mentä henkeä, mutta ruokaa
ei talosta löytynyt. Kun pel-

linen Harley

DEMOKRATIAN
VARTIOSSA
oli kaalia ja perunaa ja
kartanolla tepasteli pässi, ilmoitin, että jos ei kaalisoppaa
lossa

ala ilmestyä, väki

lähtee

Kaksi kansanpoliisia s eisoo vartiossa Berliinin
muurilla konekivöiirien
takana.

Minä olen iloinen

muualle syömään eikä takaisin tule. Isäntä uskoi, pässi

ja -ylpeö

pantiin pataan ja soppaa riitti.
Sodan jälkeen minulle soitti
muuan yritteliäs juristi ja tiedusteli, voisinko antaa todistuksen, että juuri se koneensa
kätkenyt kartano, jossa muonituksen hoitivat Helsingin lotat, oli joutunut muonittamaan
evakuointiväkeä. Herra halusi

tioida DDR:n turvalli-

nyt valtiolta korvausta.
Ilmoitin, etten ryhdy moisia
papereita kirjoittamaan jo siitäkään syystä. että mainittu
herra oli tehnyt parhaansa jotta homma menisi pieleen.
Kun ei niin ei, totesi ad-

vokaatti
eikä asiasta enempää
kuulunut.

Olihan sekin aikaa!

Se

näyttää tuo evakuointitouhukin olevan tottumuskysymys.

tr

voidessani var-

suutta! uhoaa nuorempi.
En voi ymmörtiiö,

kuinka joku voi paeta
tööltii!
Oikeassapa olet,
toteaa vanhempi.
Ei
varsinkaan näin kuutamoyönö...

*
Kaksi kansanpoliisia kävelee vartiovuorollaan
Berliinin muuria pitkin.
Syntyy seuraava keskustelu:
Mitäs tekisit, jos
tuonne

liinsipuolelle?
Liihettöisin sinulle
- joka viikko!
paketin

Kansanpoliis eille oli

jiir-

jestetty politiikan jatkokurssi.

oikeastaan
-on Mikä
plutokraatti?
Plutokraatti on
ihminen, joka on
päässyt valtaan rahan avulla.
Mutta silloinhan näitä natsipomoia voisi nimittää
vaikka kratopluuteiksi...

Mitiis te siellä ny- opiskelette? kysyi
kyisin
kiinnostunut tuttava.

Karl Mayn PiiiiMiten niin Karl

Mayn

sotavuotta
1940. Italia yritti heikolla menestyksellä val-

loitella

Pohiois-Afrikkaa eikä Saksa uskaltanut aloittaa palionpuhuttua maihinnousuaan
Englantiin.
Hitler ottaa puhelun
Mussolinille:
Veli Benito
- io- sinä alat olla Egypkos
tissä?

nosti

Kuuluu niin huo-

selvää...

en saa mitään

OLET
EGYPTISSÄ? karluu
Hitler.
Kuuluu aina vain
yrittää Mushuonosti,
solini edelleen.
Jokos
- Lonveli Adolf soittaa
toosta saakka?
Seuraavalla kerralla
ei tämä kikka enää auttanut. Mussolini keksii
kuitenkin verukkeita:
Me italialaiset kun

tottuneet veolemme

Mare Nostrum,
tiedäthän. Siellä Saharassa on pelkkää hiekkaa...
teen

*

omaa.

Elettiin

JOKO

tyrkkäisin
sinut

DIKTAATTOREITA
JA
VALTIOTIEH!Ä

HEIKOSTI MENI

Meillä on vähän
- iuttu, toteaa Hitsama
ler murheellisena.
Me olemme tottuneet

toimimaan maalla ja
sinne Englantiin mennessä on pelkkää vettä...

sehön on ame-

rikkalainen
kirjailija.

Tarkoitat kai Karl Marxin?
No voi hitto! innostuu- kansanpoliisi.
Nyl
minä vasta ymmärrän
asian! Minö olenkin ihmetellyt, kun me on luettu jo yli 200 sivua eikö
vielä ole puhuttu sanaakaan intiaaneista!

APU OLI

r,ÄHnr,r,Ä
Autio katu ltä-Berliinissä iltayöIlä. Yksinäinen yökulkija kompastuu ia katkaisee ialkansa. Liikuntakyvyttömänä hän alkaa huutaa
apua.
Ketään ei kuulu.

Lopulta mies alkaa
laulaa Saksan Liittotasavallan kansallislaulua
"Deutschland,
Deutschland iiber alIes".

Minuutin

kuluttua

on paikalla kolme poliisiautoa ja yksitoista po-

liisia.

1945

Hitler
vaansa

tä-

katselee ku-

ja miettii:

Mitähän meisoikeastaan tu-

Iee...?

Vaihdamme

vain paikkaa, vasMinut
taa kuva.

otetaan alas

ja sinut

ripustetaan roikkumaan.

AURINKOISTA
Brezhnev
menossa

on aamulla

töihin ja ter-

vehtii hyvillä

mielin

loistavaa aamuaurinkoa:
ko!-

flugrnsnta, aurin-

Oikein hyvää huo- ia antoisaa työmenta
päivää, toveri Leonid
Iljitsh! vastaa aurinko
kohteliaasti.

Ruokatunnilla toistuu sama keskustelu:
Hyvää päivää, au-

rinkoinen!

Hyvää päivää,
korkea-arvoinen leniniIäinen toverimme
Brezhnev!
VieIä illalla töistä
poistuessaan Brezhnev
muistaa auringon:
Näkemiin, ystäväni -aurinko!
Painu helkkariin!
- aurinko. Mivastaa
- lännä olen io päässyt
teen!

SAKSAN
LUHISTUESSA
Heinz G. Konsalik: Huolto-

vaiheissa Borneon aarniometsään kulkeutuneen aarteen etsinnästä siihen liittyvine moninaisine komplikaatioineen.

Hämeenlinna

J.

tie, Karisto,

1980, 303 sivua.

mästä Saksan keskitysleireillä

tuskinpa esimerkiksi komppanian
vääpe-

lillä oli työpaikallaan ikiomaa
seksikästä Tamaraa. Romaanin päähenkilö on riimäpäinen
ja nokkela aliupseeri, jonkin-

Iainen Rokka-tyyppi.

Kääntäjä on jiilleen kompastellut

ningit, Kirjayhtymä, Jyväskylä 1981,444 sivua.
Amerikanjuutalainen Wouk,
laivaston upseeri ja aikanaan
laajan menestyksen saavuttaneen Cainen kapina -teoksen
kirjoittaja, on eräs USA:a lue-

voida muodostaa "suojajoukkoja" (sivu 66). En ole myös-

kään sattunut

näkemään,
kuinka "luodit irroittivat päät
vartaloista" kuten parissakin
kohdassa kerrotaan
Iienee-

kö näkemys sitten -kirjailijan

nen kiinnostuksensa kohteena
on aina ollut toinen maailman-

vai

tynyt Suomessa neljänä osana
Hyvästi, huominen, Maail-manpalo. Tulipilven takana ja
Sodan mainingit.

Viimemainittu kirja liikkuu
Natsi-Saksan tuhoamisleireissä, USA:n korkeimman sotilaallisen ja poliittisen johdon

ympyröissä, Hitlerin päiimajassa, meririntamilla ja tavallisissa amerikkalaisissa kodeissa. Henkilöt ovat osaksi
todellisia ja osaksi kirjailijan
mielikuvituksen luomia. Eri-

kääntäjän.

S.

Robert Ludlum: Mataresen

merkki, Otava, Keuruu
1980, 635

(!) sivua.

Todell isessa tiil iskivitarinassa

esiintyvät normaaliin tapaan
idän ja lännen tiedusteluorga-

on

ryhdyttävä
mystisen

kolmannen vaaramahdin ku-

mentin tapaan entisen loistoluokan huviristeilyaluksen toiminnasta Itä-Preussin siviilien
evakuointialuksena, sairaalavankilana

toisen maailmansodan vii-

laisten hirvittäviin kohtaloihin. Kirjan henkilöt tuntuvat
todellisilta ihmisiltä, jotka

meisten viikkojen aikana keväällä 1945. Esitetyt karmeat
tappioluvut vastaavat ainakin
pääosin virallisia tilastoja,
vallitseva maailmanlopun tunnelma Iienee sekin varsin aito.
J.

JUTUT
Matti Kettunen: Aavesouta-

ja, Karisto, Hänreinlinna
1980, 233 sivua, piirr'oksia.
Joensuulaisen opettajan esikoisteos sisältää kala- ja met-

Muutamat ovat tosi kovia:
mahtoi olla melkoincn tapaus,
kun yhdestä rysästä tuli 62 pa-

KOVAKSIKEITETTY
AGENTTIJUTTU

yhteistoimintaan

tyisesti on paneuduttu juuta-

elävät ja kiirsivät sodan tragedian näyttiimöllä.
Eräässä kohdassa liikutaan
meikäläisittäinkin kotoisallakin maaperällä, kun kerro-

S.

KOVAT OVAT

sästysjuttuja Etelä-Suomesta.

vakoiluässien

Viimeinen

ja uivana

Lontoossa ja Berliinissä liikkuvaan suhteellisen sujuvaan
agenttijuttuun on naispuolinen
tekijä onnistunut sijoittamaan
melkoisen annoksen seksiä ja
romantiikkaa. Ei hullumpi

sensaatiomaisine
huippuagentteineen. Sitten
seuraa kuitenkin jotakin uutta:

tehtävä, Karisto, Hämeenlinna 1981, 265 sivua.
Romaani kertoo puolidoku-

laivana

Evelyn Anthony: Noidankehä, Weilin+Göös, Tarnpere
1980,281 sivua.

nisaatiot

KOLMANNEN
VALTAKUNNAN
KUOLIN.
KOURISTUKSIA
Wilt Berthold:

hausenin leirin tunnelityömaalta Jugoslavian Titon sissien luo vuonna 1943.
J.

AGENTTEJA JA
ROMANTIIKKAA

ajanvietejuttu.

ammattitermeissä

esimerkiksi sodan Ioppuvaiheessa palvelukseen kutsutuista nostomiehistä ei kyllä

tuimmista kirjailijoista. Häsota. Woukin suurteos V[ar
and Remembrance on ilmes-

kirjoittajan

ja onnistuneesta paosta Maut-

uskottavalta

Herman Wouk: Sodan mai-

Ranskalaisen

omiin kokemuksiin perustuva
tiiliskiviromaani kertoo elä-

maanien tekijä liikkuu tällä
kertaa Saksan itärintamalla ro-

uÄyrös

WSOY, Juva 1980, 429 sivua.

Saksalainen sota- ja agenttiro-

mahduksen vuonna kesällä
1944. Dramatisoitu juoni ei
kaikin paikoin tunnu vallan

DRAAMAN
VIIMEINEN

Andr6 Lacaze: Tunneli,

kistamiseksi.

Onkohan

rin kilon lahnaa ja karkuun
pääsi vielä "luultavasti saloju" !
S.

VARHAISNUORISOLLE
Andrew Davies: Sotaleikki,
Otava, Keuruu 1980, 176 sivua.
Pienikokoinen lastenkirja kertoo pojasta, joka oli valtavan
innostunut sotaleikkeihin.
mutta näki sitten pahoja unia
todellisesta sodasta ja innostui

muuten tämäntapaisissa jutuissa todella hekumoitava

hyödyllisempiinasioihin.

harkituilla raakuuksilla? Luulisi kirjojen käyvän kaupaksi

VANHA
MERIMIES
MUISTELEE

vähemmälläkin.

J.

POLTTOUHRIEN
VANAVEDESSÄ

J.

Göös, Espoo 1980, 309 sivua, kartta.

Eino Kontola: Matias Myyrä maalla ja merellä, Vantaa 1980, 181 sivua.
Kirjoittaja kertoo omaisten
kustantamassa muistelmateoksessaan laivaston aliupseerin urastaan likimain vii-

Kirja kertoo kaksi erillistä tarinaa, joista ensimmäinen käsittelee sodan jälkeen sattu-

denkymmenen vuoden ajalta,
kersantista konepäälliköksi.
Elämäkerta lienee melko tyy-

Oskar Reponen: Kaasukam-

mion varjossa, Weilin+

malta Suomeen

päätyneen

pillinen kuvatessaan vaatimat-

.IÄNNTTYSTÄ JA

juutalaisen naisen lapsuuden-

tomissa oloissa syntyneen
maalaispojan ponnistelua

sempaa kantaa lupasi Baltian

SEIKKAILUJA

kokemuksia Liettuassa

Stutthof in keskitysleirillä sekä

eteenpäin elåimässään

Stalinille palkkioksi yhteistoi-

Duncan Kyle: Vihreään hel-

toinen suomalaisten

merimiesten vaiheita Saksan internointi- ja keskitysleireillä

- koja touhua laivoilla, oman
din rakentamista,

1944-45 Suomen tehtyä eril-

Merivoimissa kierrelleet jutut
ja tarinat elävöittävät yksin-

lisrauhan.

kertaista

taan, kuinka Roosevelt vastoin amerikkalaisten aikai-

vettiin, WSOY, Juva 1980,

minnasta.

Hyvin tehdyn

romaanisar-

jan pätevä pääteteos.
J.

306 sivua.
Sujuvasti tehty jännäri kertoo
toisen maailmansodan loppu-

ja

J.

työtä

opiskelua.

kerrontaa.

S.

E

rou, Ketola, Mäkipellon-

tie I A l, 00320 Helsinki 32,
on kerännyt hiukkaa vaille
täydellisen sarjan lehtemme
vuosikerroista
puuttuu vain
harvinainen vuosikerta
1957.

-

Kuka voi auttaa Ketolaa?

a
etroskoissa ilmestyvät
suomenkieliset lehdet ovat
useasti kirjoitelleet jatkosodassa mm Korpiselässä, Tolvajärvellä, Suojärvellä, Onkaja Kontupohjan

muksessa

suunnalla taistelleesta venäläi-

sestä

Jalkaväkirykmentti

126:sta, jossa palveli paljon

tU anne Blomeruksesta oli )
artikkeli tämän vuoden huhti- '

ja

suomalaisia

karjalaisia.

Rykmentin "järjestäjänä" toimi Ivan Petrov eli suomalainen kommunisti Toivo Vähä

kuun numerossa. Jutun otsi-

kossa oli mustalaismiestä ja
hevosta esittävä symbolinen

ja eräänä sen

pataljoonankomentajista hänen veljensä Vil-

kuva, joka ei varsinaisesti liit-

tynyt aiheeseen.
Janne Blomeruksen tytär

le Vainio. Tunnetuin pataljoo-

oli kapteeni
Kata.ja, Ristisalmen puolustaja. Myöhemmin tätä rykmentnankomentaja

Hilja Borg, joka ei

koskaan
nähnyt sankarivainajaisäänsä.
on lähettänyt meille todellisen
aiheeseen liittyvän kuvan Blomeruksesta, joka sodan aikana
haudattiin Salmin sankarihau-

tiä komensi silloinen majuri.
nykyinen eversti Walter Valli,
joka viettää eläkepäiviään Pjatigorskin kaupungissa. Vallin
johdolla rykmentti suoritti

taan.

arne Kanerva. Rantakar-

tanontie 3 G 55, 00910 Helsinki 91, haluaisi kuvaa vuon-

na l94l Kiimärällä

aseman

seutuvilla tavatusta venäläisten hautamuistomerkistä, jonka alle oli haudattu joukko talvisodassa kaatuneita puna-armeijalaisia.
Kuka tietää jo-

mm tunnetun VuohtjiirvenOnkamuksen koukkausoperaation pakottaen 2.Jääkäri-

prikaatin

a

takin asiasta?

o
auri Korpisalo kirjoitti
lehtemme numerossa 7179 ar-

keskeyttämään

hyökkäyksensä ja vetäytymään toistakymmentä kilometriä. Kovia poikia!

rvo Nurmi Toijalasta ihmettelee, kuinka puolueettomassa Suomessa saa vtirvätä
ihmisiä "koulutettaviksi terroristeiksi PLO:n leirillä". Näin

tikkelin Viipurin puolustuksen

Nurmi: "Samassa

murtumisesta Ristimäen hau-

kovat kirjoitukset rauhantyöstä ja tässä värvätään uusia

lehdessä on

.^.

tausmaalla 20.6.44. Kirjoituksessaan Korpisalo mainit-

Vi"."-arrä,

lessä, Jääkiiripataljoonien

see eräänä viimeisistä puolustajista Reino Uotilan Sysmäs-

la. Vaimon mielestä ei

Kiitokset vain hyvästä hernesopasta ja terveiset sinne

kuitenkin selvisi, että kyseinen henkilö ei ollut Uotila

nämä herrat valmistelevatkin
sotaa turvatakseen rauhaa.
Voi olla, ettei tästä
touhusta hyvä seuraa..."
Niinpä niin
niinhän sitä

niin komeasti laulettu! Alusta-

aseveikoille, erityisesti Vieremän JP 5:n puuhamiehille!

vaan eräs toinen sysmäläinen,
Eero Leinonen.

maailmansotaa

siellä lisalmen
hieno
2.Jääkäriprikaatin asevelijuh-

takana, oli kesällä

savolaisten laulua ole vielä ennen

vasti päätettiin

kokoontua
kahden vuoden päästä Pyhäsalmella. Pitäkäähän asia mie-

6:n ja 7:n miehet!

o

5

:n,

tä. Asevelijuhlassa Anttolassa

a

alokkaita.

Ehkäpä

on ennustettu,- ettei kolmatta

tule,

mutta

puhkeaa sellainen taistelu rauhan puolesta ettei maailmaan
jää kiveä kiven

päälle... tr

