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Muuan ruotsinmaalainen
ystäväni on usein ihmetellyt, kuinka Suomessa
voidaan nykyään niin vähätellen suhtautua aseel-

tamista.

maanpuolustukseen, vaikka maan atmeija on tälläkin vuosisadalla yhden sukupolven aikana kolme eri kertaa kiistattomasti pelastanut valtakunnan itsenäivuonna 1918,
syyden
jolloin- Kansanvaltuus-

pasifistit perustelevat yk-

liseen

kunta

oli valmis liittä-

mään Suomen vasta perustettuun Neuvostoliittoon. vuonna 1939, jolloin Neuvosto-Suomen
Kuusisen hallitus jo istui
Terijoella, ja vuonna
1944. jolloin Stalin vaati
Suomelta ehdotonta antautumista.
Jo pelkästään näiden

Valitettavasti

tällaisiakin veikkoja on
kuitenkin olemassa.

Monet ns.

nuoreen

älymystöön lukeutuvat

sipuolista

aseriisuntaa
määrära-

muun muassa

hojen säästymisellä muihin tarkoituksiin. vaikkapa maailman nälkäisten
ruokkimiseen. Tosiasiallinen syy lienee kuitenkin varsin itsekäs: vapautuminen heille niin vastenmielisestä asevelvollisuudesta. Kansainvälisiä
sopimuksia voitaisiin pasifistien mukaan tältä

osin tarpeen

mukaan

ymmärtävän aseellisen
maanpuolustuksen tärkeyden eikä kenenkään

näppärästi tarkistaa.
Kuinkahan kävisi'l
Vuosi tai pari saattaisi
kulua rauhan ja rakkauden vallitessa. Mutta heti
maarnme joutuessa vähäisenkin kansainvälisen
kriisin piiriin tähän sotilaalliseen tyhjiöön virtaisi vieras sotaväki
"suojaamaan maata vas-

vaativan armeijan romut-

tapuolen hyökkäyksiltä"

tosiseikkojen valossa
luulisi jokaisen todellisuustajuisen suomalaisen

ja "turvaamaan

sen vapautta". Saman tien loppuisi aseistakieltäytyjien
ihana vapaus asua "asevelvollisuusaikana" kotonaan värkkäillen laudaturtöitään tai valmistellen
maan hallitusta halventavia televisio-ohjelmia.
He samoin kuin kaikki
muutkin Suomen miehet
suorittaisivat silloin asepalvelusta vieraan johdon alaisina ja vieraiden
tarkoitusperien puolesta.
Samalla se tietenkin merkitsisi itsenäisen Suomen
Ioppua.

On

edesvastuutonta

kiihoitusta julistaa, että
mikä tahansa vaihtoehto
on parempi kuin järkevä
valmistautuminen uhkaa-

viin kriisitilanteisiin
jopa sotaankin. Itsepuolustuksesta tinkiminen
avaa paljon pahempia nä-

köaloja. Tästä on lähihistoriassakin karmeita esi-

merkkejä.
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ERIK EKHOLM

Oeutlöe Eolf6genoffen! Unge0öfige bet [Bebmo4t!

Su 8iibru ift in 6efobt!

JATKOA ED. NO:STA

oie S.otlion DiU Den Siit)tct bcleitigcn rn! ios EelÖ cln.r lnilitöt'
Dltlotlt unlemetfen, bie gegen ben qDl[en bcs Eoll6 lofortioe SrleDensoet'
tonDtrn0en eitrleitrn loll.

EI SAVUA ILMAN
TULTA

6eri[[e §reife, ble Den gereilielen ,lcmen Dc' Et.ubentumt im !!nunD0
fllrrer, obet in irr.r 5oltuno ni6ts lom 6.lbengeilt Des glebeniätrio€n

Sriegee ,eigen, ftreucn Soedgeril6te crs, bcr Sdbre! fei oegen [ciner ge,
töDööt€n Gefrnbteit niöt melrr ben EiirDen feines 2tmtes geoaÖien'
lUlil öielen 6erilötcn bercitel öie Eeoltion einen Eut[Ö Dot, Dcr bell Sllrret
ous leinsr glelllno ol5 lberbeferltrobct Der tBelrtmoÖt oerDrön0en [oll.
lln leine eteue l0ll ein eibbriiöi0er ocnetol trete[
ecr Sillrrcr bot €6 bi§ter in leiner Grohf,iitigfcil obgeletnl, DraltilÖe
eöritte 0egen bie'lle.röler iu ltrlernermen, um riÖt in bieict IritiiÖen gtutrDa

Erittäin taitavaa työtä on
englantilaisten syksyllä
1943 laatima lentolehtinen, jonka allekirjoittajaksi on merkitty Belgian

Dos

leincr SiiDret iu betorbcn. Oat et ilt e5 unlerc! lltler

SiinbeDrud Drrfle iö Die gcntc gelunbe ,troft De6 Don Ieinem GÖidiotlÖlog
oebroöeren llnannes ipiiren, Der OertlÖlonD, GÖidlol ilt unD blciben mrb.
lller unt ben Slirter rorben'Dill, ltnrit OeutiÖlonb in ben

8lir0e rtrleg

Eoltsgenoiler! Soltct Die {luger rnD Drten olfen! Crlennt

Die

6efoti

!

lulelDet ieDen De.iäötigen

muassa:
ellis et aikovat syrj äyttöö

ja

sotilasdiktatuuriin, joka
heti aloittaisi rauhanneuvottelut vastoin kansan

a

tb!
{

F

ii§

Minulla on juuri iiskettäin ollut kunnia vierailla Johtajan luona hänen piiiimajassaan. Hönen silmistöän loisti voitonvarmuus, hiinen kädenpuristuksessaan tunsin sellaisen miehen terveen voiman, jota kohtalon iskut eivät ole voineet
mur-taq, joka on Saksan
kohtalo ja jonka on sinä
pysyttiivii.
328

icbes OeriiÖt, iebe getcrnle, Dcrlcum,

ier näoft.n Oienltlte[e let

06 lebe ber Siifret

syöstö maan

mielipidettii.
Tietyt piirit, jotka ratsastavat preussilaisuuden pyhitetyllä nimellii,
mutta joiden köytöksessö
ei ole jiilkeäkään seitsenvuotisen sodan sankarien
hengestö, levittelevät
tarkoituksella huhuja, ettö lohtaja ei heikentyneen terveytensö vuoksi
enöö kykenisi hoitamaan
tehtöviöän.

Eotfoll,

Deriföe oluBeruro iiber betr Siitrer lolort bei
Eortei. Det qloliiei obcr öcr f{.

"Vastavallankumouk-

!

)leeber
gtel

Srilllct,

Den 5.

Englannissa syksyllä 1943
taitavasti teh§ lentolehtinen,
jossa natsijohtaiien nimessä
kerrotaan, että "Saksan
kansa ei halua rauhaa"
Stalingradin .iälkeenkään -

Saksan kansa ei halua
rauhaa se haluaa
voittoa, maksoipa se sitten mitii tahansa.

!

lteren iu urlerem Siitr!€!, D€m ult len tlercib geleiftet toben.
gieg,
Oar O.uiföe Eott DiU niöi Den SricD.n
- los OertlÖc Eoll oitl ben
loftc er, eos er oolle.

lBir

sille ja erityisesti sotilaille osoitetun vetoomuksen
tekstissä sanotaan muun

Johtajan

Eili6i, irian'

3ö bobe ielb[t liiriliö bie gtre gctrabt, DenSiitrer in leinem Sorptquortier
lu beiuöen. !lu5 lcitrcm ltuge ltrotrlte Die Geoihreil bes giege6, in ieinem

ja Pohjois-Ranskan sotilashallinnon päällikkö.
Tiimän kaikille saksalai-

s

tccr

mcniu[ebe! im §ompf gegcn Die $eoltior.

I\

geplcm6.!

b. lnililörDe!oattuno
ln Eelgien u. llotDfrcnlrei{.
1943

SUURUATTOIEN
PROPAGANDA
ISKEE
Suurvaltojen propagandakoneistoia
hoitelivat maailman iohtavat psyko'
Iogit ja mainosmiehet. Tekstit iskivät

ELÄKööN JOHTAJA!"
Tekstin täytyi vedota
voimakkaasti tavalliseen
saksalaiseen. joka Stalingradin ja suurpommitusten alkamisen jälkeen
halusi rauhaa enemmän
kuin mitään muuta. Hitlerin terveydentilaa kos-

keva mahtavin

sanan-

kääntein torjuttu epäilys
jäi varmasti kytemään
monen kansalaisen mieleen.

TYKINRUOKAA
Syksy'llä 1944 pudottivat

britit länsirintamalla suurena jakeluna lentolehtisen. jossa annettiin osittain totuuteen perustuvia
liioiteltuja tietoja Saksan
armeijasta tähän tapaan:
,,PYYDÄMME

TIETOJA!
Onko totta,
että vatsa- ja silmö-

sotainvalidit,
sairaat,
usein sotilaan sielunelämän arimpaan vanhukset ja muista syiskohtaan.
tii vapautetut on nyt panHaavoittuminen tai sairastuminen tu etulinjaan kiväörillö
tai konekiviiiirillä toriuoli usein ainoa keino päästä rintamal- maan
raskaan tykistön
ta. Tätä käytti vihollinenkin näppä- tukemia panssarihyökkäyksiä?
rästi hyväkseen.
ettö nämä miehet,
-

joiden tulisi olla hoidon
ja huolenpidon eikä massamurhan kohteena, ovat
saaneet vain 4-5 viikon
_?
koulutuksen
että ilmatorjunnan,
ja merivoiilmavoimien
mien henkilöstöö köytetiiön jalkaväkenä huoli-

matta siitö, ettei heillä

jokainen taistelua jat- kyn pitää miehilleen

kava

sitä

,,PAREMPI

itsemurhakandi- koskevan puhuttelun,
daatti, silloin käyttää jossa piti sanoa muun SORMETTOMA.
rikollinen hallituksenne muassa: "Pitää paikkan- NA KUIN
teitä kaikkia vain
sa, että etulinjaan on jou- HENGETTUMÄ.
TYKINRUOI<AN1,I"
duttu sijoittamaan henki- NÄ''
Lentolehtisen toisella löstöä, joka ei ole täy- Sairauden tai varrunan

puolella on tilaa lisätietojen antamista varten.
Täytetty kaavake voitiin

Wir bitten um Auskunft

hankkiminen on ikivanha
karkuruuden muoto. Toi-

kriittisistä hetkistä ja ko-

sessa

maailmansodassa

Ratschliige an die deutschen Soldaten

!

lrt es wahr,
dars Mrgcnkranle, Augcnlrrnkc, lnvrlide, Uebcralterte. ku- Gcrchriebcnc

ictrt in di. Linicn gcworlcn wordcn, um, mit aincm Krrebincr odcr cinom MG
auroar0rlct, dem Anrlurm von Prnzcrn und schwercr Artillcrio slandzuhaltcn

sin toimintakykyistä. Kysymys on kuitenkin sodan

EIN OESCHEITER BURSCH WEISS SICH
IMMER ZU HELFEN

?

dass die:c Mcnnrcheftcn, dic aepllcgt und nicht hingemordet wcrdcn
:olltan, cinc Aurbildung von 4-6 Wochen bckommen. bcvor man rie in dic errtc
Linic wirft, obwohl man ihncn vorhcr vcr:prochen hat, dasr tie nur in Bunkcrr und
in Ro:crvcstcllung oingerattt w0rden ?

SQLDATEN! Mit jedem Tag reiBt der Tod immer mehr
Opfer aus Euren Reihen. Jcder Tag knnn Euch den Unrer<lurch die l(ugel odra dir (irarrate cines Rotgang brirrgen
armisten, durch einen russischen Tank, eine Bornbe, eine l\Iine,

darr Flal- Lultwallcn- und Mrrincperronel ah lnlantria cingeretrt wird,
obwohl man rlc noch nichl cinmal in dcr Hanticrung der cinlachrtcn lnlantric.
wallcn untcrwicren hat ?

durch den grimmigen russischen Frost.
Ihr seht selber ein, wie sinnlos der Tod ln diesem ungerechten und hoffrrungslosen I(rieg gegen die russischen Arbeiter und
Bauern ist. Ihr miichtet Euer Lehen rcttan, ri0t alrr nicht,
wie das zu bewerkslelligen ist.
§o hört auf unsere Ratschläge und lhr rerdct am Leben
bleiben. Er gibt gar viele Wege, um rleh zu retteru

dars Euro Ollizicro, dic rich immer rcltcncr vorn rehen lar:on, jcden ru
cr:chicrscn drohcn, dcr einc völlig unhaltber gc*ordcne Poriilon rulgcbcn will ?

derr man Euch vorl0gt, wir Amcrikcncr crrchiqrrcn Krlcasgdrngcnc, nur
um Euch davon ab:uhaltcn, Eucr Lebqn im lctzton Augenblick ru rc$rn l
dtst dic
lhr

ll

und SA in Eurcm R0clen :teht, um Euch nicdcr:uhnrllcn, wenn

Euch nisht von dcn KricArverlångGrarn in dan richeren Tod

lrcibcr lar:cn wollt

?

drrs dic Rtckzug.wegc b.reit! minierl, dic Bröcken hinler dcm Wcstwtll
bcrcit: gesprengt werdcn, weil man Euch schon långst rulgcacbcn und
rbgcrchricbcn hat

?

Das -und vieles mchr- erzåhlen uns Eurc Kameradcn,
dlc sich täglach zu Hunderten in ehrcnvollc KriegrEclangenschaft, und damit in Sicherheit. bcaebcn.

Aber wenn das wahr ist,
wenn nur ein Zchntcl davon wahr itt,
drnn ist jcdcr. der 'wcitermacht, cin Sclbstmordkrndidat.
denn wcrdct lhr allc von ciner verbrecherirchcn Fiihrung
nur bcnutut els -

Ka

nonenlutter

!

^-.
"Pyydämme

tietoja." Länsiliittoutuneiden syksyllä 1 944 pudottama
lentolehtinen, jolla yritettiin aktivoida saksalaisia antamaan lisätietoia
armeiiansa kuriasta tilasta

ole viihöisintäköän kou- saksalaisten joukkojen
lutusta jalkaväkiaseiden

perääntyessä helposti jät-

köytössii?

tää vihollisen käsiin.
Tätä lentolehtistä pidettiin niin vaarallisena,
että saksalaiset komppanianpäälliköt saivat käs-

Ja tämä on totta, i6
vain kymmenesosakaan
siitä on totta, silloin on

l. n.urnt

DUCn

ilöcr,IoIlsr F[f,N yor

DEN K0ilI.

ITANDEUNEN. BI,EIBT HINTT'B EUREM TRUPPEI{TEII.
ZUB0CK und begebt Euch inr lllntcrtand, abselts von den
Landstra0etr. Dort kirnnt Ihr Eueh versteeken. Werft die Waffo
hin, telgt det russischen Bevölkerung dcri Passlersclrein vor,
der am Endc des Flugblattes ahgednrckt ist und dle Lantt
rerden Erreh hclfen, Euch vor dcn Offizieren und der Gcrlapo

m

vcrlteckctr.

2. rucr

BUcH sELBpn I(LETNE yERLETzuNoEI{ Å.u
ÄRil ODER DEIN ZU. LÅSST NUCH DID Zf,IIEN ODER FIN.
OER EIlf nIDlll]N. Lieber einen Fin6er verlleren alr das Izben
Eln .Heimatschu8" bat rchon manchem deutsclen Soldetep

ör Lcben gercttet.
8. urcRr ITETMLICE EuBE pEBgöIwrcEB waDrl

ul{Br(AUCITRAn. DRINOT DrE DTOTOBEN DEB KFZ., pAIf.
ZBR UND }'LUOZI:IIOD ZUII SIDEEil: dazu gcrn06, ctwm
Zucker ln derr llenzirrbchilter hlnelnrutun lvelgcrt Euch, ntu
fryriff (iberzu3ehen, weon dlt WrIh nlcht latrll ld.

--.

Neuvostoliiton ohieita itsensä silpojille ja sabotoijille joulukuussa 1941 :
"Parempi menettää sormensa kuin henkensä..."

timaamme, sen naisten ja sen propagointi saavutti
lasten suojaamisesta vi- laajat mittasuhteet.
holliselta
Tiettävästi ensimmäi- - -."
nen tätä teemaa käsittelevä lentolehtinen valmistettiin Neuvostoliitossa
vuden 1941 joulukuussa
329

taa läöktirille

saksalaisten hyökkäyksen juututtua kiinni Mos-

seuraava
vaikutelma: 'Tässä on in-

nokas sotilas, joka on
onnettomuudekseen ja

kovan edustalla ja Wehr-

machtin taistellessa paleltumiskuolemaa vas-

yastoin tahtoaan
ras."'

taan arojen lumimyrs-

Vuodelta 1944 peraisin oleva amerikkalainen
"Pieni
lääketieteen
opas" antaa vielä konkreettisempia neuvoja:
" l . Kun astut löökörin
eteen, köyttiiydy sotilaal-

kyissä ja pakkasissa. Sen
otsikko kuuluu: "Neuvoja saksalaisille sotilaille.

NÄPpÄnÄ KAwRI

SELVIÄÄ AINA."
Itse teksti kertoo suurista tappioista ja pelotte-

lee Puna-armeijan voimalla ja Venäjän talven
julmuudella. Sitten se
siirtyy varsinaiseen valis-

lisesti. Siitö tohtori pitöö.

2. Osoita puheellasi ja
käytöksellösi selt,ästi, ettii haluaisit olla terve.
Älä koskaan valita äläkö
liioittele kipujasi.
3. Puhu mahdollisimman vähön. Äm Herran
töhden yritä liioitella sairauttasi löäkörille. Yksikin hönen itse keksimönsö oire on arvokkaampi
kuin kymmenen sinun
keksimäösi. joille ei löy-

tukseen:
" 1. \tsytelkää mahdollisimman kaukana

komentajista, jättäytykää taakse ja pysytelkäö
selustassa tiestön ulkopuolella.

,
,.!
A

!5

"_§

2. Jtirjestäkää itselIenne vähäinen haavoittuminen käteen tai ialkaan. Antakaa sormienne tai varpaidenne
jäätyä. Parempi menettdä sormensa kuin henkensä. Kotiinpäösyn takaava laukaus (Heimatschuss) on jo pelasta-

-^.

Englantilaisten 1944 ia 1945
jakama "Kotimaan tervehdys"
sisälsi "ensiapuneuvoia" sairaksi

tekeytymistä varten

(

nut

monen saksalaisen
sotilaan hengen.
3. Tehkää salaa hen-

kilökohtainen

t oim i ntaky vy tt ömäksi,

runomitassa, miten

Näin kertoo

ja lentokoneiden moottorit: riittöö,
vaunujen

masta hyökkäykseen, kun

ase ei toimi."

,,ENSIAPU"
Englantilainen lentolehtinen, jonka peiteotsikko
on
saksalaistyylinen
"Kotimaan tervehdys",
330

"Ensiapua". Siinä neuvotaan, miten sairaaksi
tekeytyvän on käyttäydyttävä, jotta lääkiiri ei
epäilisi häntä. Tähän tapaan:

"Ensimmäinen tavan-

omainen virhe on, että
sairaaksi ilmoittautuva
antaa tilastaan virheelli-

SOTILASLAÄKÄ.
RI KERTOO
Lentolehtiset aiheuttivat
tietenkin ainakin jonkin

pysäyttäkää mmttoriajoneuvojen, panssari-

tarjoaa neuvoja otsikolla

dy nöyttöti."

Amerikkalaisten saksalaisille
toimittaman 1 4-sivuisen
"lomaohie€n" kansilehti.
Tekstissä neuvotaan
teeskennellään vatsa- ia
maksavaivoja, iotka vaativat
hoitoa kotimaassa

asoenne

kun tipautatte hiukan sokeria polttoainesöiliöön.
Kieltäytykiiö osallistu-

sai-

siö ja

lööketieteellisesti
mahdottomia tietoia. Tämö virhe on helposti völtettävissii.
Toinen virhe on vöärä asenne lääkiiriä kohtaan. (Huono simulantti
pyrkii nöyttömäön mahdollisimman surkealta ja
heröttöö siten epäilyjö.)
Oikea asenne on an-

verran

seurausilmiöitä.
saksalainen
sotilaslääkäri:
"Ensimmäinen potilas
oli nuori maalaistalon
poika. joka vain muutaman viikon koulutuksen
jälkeen oli heitetty itärintamalle lentokoneella.
Hän oli heti joutunut taistelutilanteeseen, josta
vanhat kokeneet jalkaväen miehetkään tuskin
olisivat selvinneet.

Katsoin haavaa.

Sen

reunat olivat repaleiset ja
Poimustuneet.
- vanka oli vain l8 vuotta
ha, vielä parraton. OIi ilmeistä, että hän oli epä-

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON
TO IMUBERS OF THE UNITED STATES ARMY EXPEDITIONARY
FORCES:

You are a sold.ier
You have enbarked.

the war is being fought.

of the Uniteii Statoa Ärny.
for distart places where

the outcone depende the freed,on of your
livor: the froeclon of the lrvog of thoee you love your fe1Iow-bittzens, your people.
Sone nonths back re, the loatlere of the world's
treateBt donoclaciee, anal our treat generale prouisod
y-ou
f,ar woulil be over by Chrietnas, By näane of
the _tlr+t
bitgest anat costlie8t offönsive yet w'e wanteal to
keep our pronisee. But it <Iid not seen to be the vill
of the Aluighty.
f,e believed fi,rnly that when our production
output was in full ewi.ng, the tlenocracieg of the norld
would be able to prove that the dictatorships cannot
rin. But our superio"ity in Daterial has not crusheal
the eneuy as we expected.
This ig the reason why you cannot colebrate
Chrietnas at hoDe vith those you love but have to
continue this grln anal endless stlugg1e
Youre is a Goal-fearint, proud, courageous
poople, which throughout its history, has put ite
freedou undor Goil before all othor purpodoe.
f,e pray: How long wilt thou forget ue, 0 Lortt?
for evor? hor 1ong. wilt thou hid.e thj, face froD uB?
At Christnae our thouthts and prayers wi1l
bo rith you. [he know there are vory hard reeke ano
Donths ahead. of you. But victory nust be won. Otherrige
everything ve have achieved iluring the claye of Caen
until Åachon viII have been i.n vain.
You bear with you the hope, the confictence,
the tratitude arrd. the prayers of your fauily, your
folIor-citizene who car Btay at hone, alcl your proeidentUpon

at-"Valkoinen talo, Washington"
saksalaisten joulukuussa
'| 944 Ardennien
vastahyökkäyksen aikaan
amerikkalaisille suuntaama
lentolehtinen, jossa Boosevelt
muka pahoittelee, ettei sota
lupausten mukaan
loppunutkaan jouluksi.
Edelleen presidentti valittaa,
eftei materiaaliylivoimakaan
ole riittänyt vihollisen

murskaamiseen. Tässä
vaiheessa on vain käännyttävä
rukouksin taivaan puoleen:
"Kuinka pitkäksi ajaksi unohdat
meidät, oi Herra? läksikö?

Kuinka kauan peität meiltä
kasvosi?"
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ever the guns ore silent in Europe,

toivoissaan saanut sielullisen oikosulun. Vielä ilmeisempää oli, ettei hänellä ollut aavistustakaan
siitä, että itsensä haavoittaminen voisi merkitä hänen nuoren elämänsä
loppua.
Harkitsin hetken.

WHAT

THEN ?

Sitten otin käteeni

kirurgin veitsen.
Leikkausapulaiset
silmäyksen.

vaihtoivat

Sitten
aloitti
- narkoolääkintäkorpraali
sin. Poistin haavan ympiiriltä kaikki oikeuslääketieteelliset todistuskap-

sodan
loppuvuosina koki huutavaa
henkilöstöpulaa.
Vuonna 1944 kuului organisaatioon jo runsaasti
erilaisia sairaspataljoonia, Krankenbattallione,
joiden henkilöstöä hoidettiin muun muassa koko yksikössä käytössä
olevan dieettimuonan

avulla. Omia joukkoyksiköitä oli vatsatautisia,
reu-

tevia varten. Tavoitteena
valtakunnan
alueella jopa kahden miljoonan miehen saaminen
tällä tavoin rintamalle!
Sotainvaliditkaan eivät
Saksassa helpolla vapautuneet palveluksesta: hei-

dät koulutettiin tarpeen
mukaan uuteen tehtäioulukuussa 944
/\ Saksalaisten
amerikkalaisille toimittama
1

lentolehtinen: "Milloin sota
loppuu?

---Teidän

iohtaianne ovat kertoneet teille
Saksan jo olevan
romahtamaisillaan. Ehkäpä he
ovat iälleen erehtyneet kuten
äskettäin luvatessaan teidän
pääsevän kotiin jouluksi.
Jos tykit Euroopassa ioskus

vaikenevat, MITÄ SITTEN?"
Teksti viittaa kommunismin

,.."..,

joka

oli koko

,t tttftru&
l) u+7'-

varustettuna

o!r.d

machtissa,

maattisia, sappivikaisia,
munuaistautisia, sokeritautisia ja eräitä muita
kroonisia sairauksia po-

.-.

Sgt. George Atkinson, 84'h Oiv.,

Todellisten ja tekosairaiden tarkkailu ja hyväksikäyttö oli t?irkeä asia vallankin Saksan Wehr-

huonokuuloisia,

trtfl--b

,L' ">7.- :-t.:,.:t"..,,

Tavanomainen "kulkulupa"
linjojen yli, 1944 ia1945

@e»i\,Ql

SAIRAATKIN
SOTAAN

vaaraan ia ehdottelee varovasti
yhteisrintamaa yhteisten

lippujen alla

paleet ainoalla luotettavalla tavalla, nimittäin
leikkaamalla ne pois.
Haavasta tuli näin suhteellisen suuri."

vään, jossa selvisi vaikka

puuttuvin jäsenin. Sota-

sairaaloiden kalustoon
kuului erilaista välineis-

töä

uudelleenkoulutusta
varten: radioita ja sähkötysharjoituslaitteita, teknistä kalustoa, panssarivaunuja, joiden miehistöksi koulutettiin jalkainvalideja.
Sairaus tai invaliditeetti ei siis sekään enää
ollut miehen henkivakuutus. Propaganda oli
kääntynyt itseäänkin vastaan
totaalinen sota ei

sä2ilinyt

ketään.

tl

Piiälähde: Klaus Kircher: Krankheit
rettet, Psychologische Kriegfi.ihrung,
Verlag D+C, Erlarigen.
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EINARI JÄNTTI
''RAUHAN PUHJET'TUA"
Neuvostoliiton kanssa heitet-

tiin Laguksen

Panssaridivi-

sioona salamakuljetuksin Ou-

lun seuduille uuteen savottaan: häätämään saksalaiset
maasta.

Aluksi eteneminen suuntaumaantietä Muhoksen ja
Ylikiimingin kautta kohti Pudasjärveä. Ensimmäisen ha-

tui

vainnon saksalaisten toilnintaperiaatteesta saimme räjäyte-

r*
.*:lfr$
'tl-;'

r§ttil'gry

tyistä puhelinpylväistä. joita
langat sekaantuneina lojui pitkin maantietä ja tien vierusto-

ja.

-.jil§-t

Seuraavan ja tuntuvamman

saimme Säävälän virralla: sen
lossi oli hävitetty eikä muitakaan ylitysvälineitä löytynyt.
Kolmannen jääkärikomppa'i
ii
ir

,il
$

il

..,i

,I
H
,l

nian saapuessa paikalle, oli
"sillan" rakennustyö jo käynnissä: metsästä kaadettuja tuk-

keja kaksi rinnakkain. Polkupyörä olalle nostettuna painuivat miehet perätysten yksikkö
toisensa jälkeen yli.
Sitten saimme ensimmäisen

n

tuntuman itse saksalaisiin:
vastaamme tuli kolme asee-

ä

tonta vankia kaitsijana konepistoolilla aseistettu suomalainen jääkiiri. Olivat hurjastel-

T

fi
'*
4
at

leet kahdella moottoripyörällä

kärkikomppaniana ajanutta
2.Jääkärikomppaniaa vastaan
joutuen komppanian päällikön
luutnantti Erkki Koskisen pidärrämiksi.

L

Aseveliiä
YCr§tClS§Cr
oo oo

JAAtfEREN.

tiellä

Ensimmäiseen taistelukosketukseen Koskisen kiirkikomp-

pania joutui

Palokankaan
maastossa. jossa panssarivaunuilla ja suorasuuntaustykeillä

vahvennettu

saksalaisosasto

sulki tien.

Pataljoonzrmme

pääosan ehdittyä paikalle ja
ryhmityttyä hyökkäykseen alkoi tavanmukainen koukkaamlnen.
Kiirkikomppania

hyökkäsi omalla suunnallaan
pyrkien sitomaan.

nyt minkäänlaisia tappioita.
Käännyttyämme Pudasjiirveltä Ranuaa kohti alkoi toiminnassa olla tosisodan tuntua. Saksalaisten vastarinta lujittui. Koukkailimme, iskimme saksalaisten sivustoihin ja
selustaan. Väliin ajoimme pitkin maantietä tai metsäteitä.
Toisinaan jätimme pyörät ja
koukkasimme jalkaisin.
Taisteluonni oli joskus hei-

kompi. mutta

Lapin sota on parin viime vuoden aikana ollut yleisen kiinnostuksen kohteena.

ENSIMMÄINEN
VESIPERÄMOTTI

tahallaan vai tahattomasti,
Koskisen komppania ei kåirsi-

§en kokeneille tämä "viimeinen
taisto" oli raskas ja masentava: mi-

useimmiten

kohtalainen. Eteenpäin kuitenkin pataljoona painui, mutta samalla kasvoivat henkilöstön tappioluvutkin.
Saksalaiset olivat ainaisen
saarrostusuhan alaisia. Mottiin heitä ei kuitenkaan saanut
jäiimään.

kään ei tahtonut onnistua, kaikesta
TOTAALINEN
oli puute, vihollisella oli yliote.
Mukana ollut Joppe Hynnisen Jää- TUHO
Koko Lappi oli perusteelliseskäripataljoona 3:n komppanianpääI- ti, tekisi mieli sanoa pedanttisesti tuhottu ja miinoitettu.
Kylien polttaminen ei kuitenkaan ainakaan sanottavasti

Iikkö kertoo.

häirinnyt eteneviä suomalaisia

joukkoja. Pidimmekin

sitä

jonkinlaisena kostotoimenpimaisillamme maantien tuntu-

teenä.

hyvää
vauhtia piti päällä koukkaava
pataljoonan pääosakin. Sitten-

myöhästyimme: melkein nenämme editse livahtivat saksalaiset autoineen, tykkeineen, panssareineen ja joukkoineen Pudasjärven suun-

maan heidän selustassaan. Ottelun aikana saksalaisten tykit

Mitä tulee siltojen, lossien,
tiekapeikkojen ja muiden sen-

kin me koukkaajat kuitenkin

taan, kun olimme

mutta lienevätkö ampuneet yli

Koskisen komppania hyök-

käsi railakkaasti ja

332

jo

saapu-

jyrähtelivät ja kevyemmät
aseet rätisivät kuin pahalaiset,

kaltaisten tuhoamiseen

sekä

niiden ympiiristöjen miinoittamiseen on jo asia aivan toi-

nen. Juuri ne meille viivytyksiä aiheuttivat ja saivat aikaan

pealle harjanteelle. Oikealla

runsaat henkilöstömenetykset.
Tästä hävitystoiminnasta ja

josta virtasi puro tien poikki.

miinoittamisesta myös johtui,
että divisioonamme tykistö,
panssarit ja moottoroitu huolto eivät pystyneet seuraamaan
eikä tukemaan Jääkäriprikaatia.

maantie räjäytetty taivaan tuuliin. Jiiljellä oli vain syvä, ve-

Useimmiten ei auttanut

ripyörän sivuvaunussa istuen

muu kuin huolto reppuun

ja

taas mentiin! Sissimuona

nousi arvossa.

oli jokin

lammentapainen.

Harjanteen kohdalta oli
tinen kaivanto.

Komppaniani alkupää oli

juuri

kiertämässä kaivantoa
pyöriä työntäen, kun moottosaavuin paikalle. Apuviilineiden puuttuessa emme saaneet
moottoripyörää kaivannon yli.

Komppaniain päälliköiden

Siinä vaiheessa takaa tullut

sivuvaunulliset

moottoripyörä saavutti mei-

upo-uudet

moottoripyörät pantiin haavoittuneiden ja ampumatar-

dät. Sen sivuvaunussa oli nuo-

ri vänrikki matkalla

kärki-

nistuimme ylittämään tulvil-

Pojat olivat ajaneet tien pin-

laan olevan puron.

taan kätkettyyn

Saapuessamme takaisin
maantielle oli vänrikillä vä-

panssarimiinaan.

häinen etumatka. Tuskin ehdimme ajaa sataakaan metriä,
kun edessämme leimahti, jyrähti ja ilmaan nousi korkea

TAISTELU.
OSASTO
HYNNINEN
KOUKKAA

hiekka- ja savupatsas. Samalla näin jotakin lentävän yli puhelinlankojen.
Tien oikealta puolelta, jos-

sa komppaniani vielä

maas-

toitse eteni, kuului huutoja:
Nyt meni Jäntti!
-Pojat eivät tienneet, että patal joonan esikunnan moottoripyörä oli ohittanut minut.

saksalaiseen

Ranuan kirkonkylä jäi taakse.
Jääkiiripataljoona 5 valtasi
Nuupaksen tienhaaran ja jatkoi etenemistä, mutta sitten

olikin

edessä kovempi tulppa:

Ylimaan järvikapeikossa oli
puolustukseen asettuneena
saksalainen Vuoristojääkäri-

Jälleen on
silta haialla

rykmentti 218 tykistöineen
sun muineen.
JP 5 oli nokatusten saksalaisen valiorykmentin kanssa.

Melkoinen torailu kuului
kauas ympäristöönkin.
Jääkiiriprikaatin komentaja

eversti Nordgren muodosti

Saksalaisten hävitystyö on alkanut Lapissa
lokakuussa 1944

6. lO. aamulla tien avaamisek-

si taisteluosaston, jonka tehtä-

vikkeiden kuljetuksiin.

Ne

olivat ainoat vempeleet, jotka
saatiin jokien yli vippaskonstein. Påirjäsimme kuitenkin

niinkin

-

jotenkuten.

komppanian päällikön luokse.
Yhdessä lähiympäristöä katseltuamme päätimme kiertää
vasemmalta niittyjätön kautta.
Vänrikki halusi lähteä yrit-

tiimään edellä. Saavuimme

peräkkäin

TYYPILLINEN
TAPAUS
Pataljoonamme eteni Pudas-

jdrveltä Ranualle

johtavaa
maantietä. Saavuimme ka-

moottoreita
käyttäen ja takaa työntäen
pari metriä leveälle purolle.
pohjaVanhan heinäsuovan
jäännöksistä löysimme muutaman lankunpätkän, joita pitkin ajokkejamme työntäen on-

Pysähdyimme räjähdyspaikan luokse. Metsästä paikalle
saapuvat jääkärit totesivat:

ri -on!

Mutta siinähän

se kipPa-

Näky oli murheellinen ja
tyrmistyttävä: tiellä oli savuava räjähdyskuoppa. ojan takana vänrikistä vain pahoin ruhjoutunut yläosa ja raajojen

kappaleita, kuljettaja maassa
henkitoreissaan, moottoripyö-

rän kappaleita siellä

tädllä.

väksi tuli kaukaa vasemmalta
koukaten hyökätä saksalaisten
selustassa Jäämerentien var-

rella olevaan
tienhaaraan

Saukkoniemen

ja lytidä

edessä

olevat saksalaiset joukot.

Oli syntynyt Taisteluosasto
Hynninen, sittemmin lähes
vakiosysteemi. Everstiluutnantti Jouko Hynnisen tilalle
tuli JP 3:n sijaiskomentajaksi
majuri Tuomas Liponkoski.
Reppuihin ja leipälaukkui333
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mittaan, häipyi edellä kuikc;a
mies jäljessä seuraavan näky-
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vistä. Vain hartioihin kiinni-
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tetty vaalea n'rcrkkiläiskä aiit-
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toi hieman yhteyksien säilyttärnisessä. Tauon aikana karttaa katsoessa oli rtiestetr tiruodostettava kehä karttamiehen
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peillä kätkettävä vähäinenkin
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valon kajastus.
Tuolla vaelluksella tulivat
varmaankin käytetyiksi kaikki

'.i
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ympärille ja päällystakin lie-

.§
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supisuornalaiset tehosanat ja

t
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manaukset, kun mies siellä,

#=å

toinen täällä upotti huornaa-

***

laan oler'aan puuil

lnattaan jalkansa rärrteen ot't'
kal.rorr tai kui,rpastui kohol-

kädu rämerkkoorr.

Huoltoa Lapin luhotuilla teillä

jdi-ircarr

ntätkähläen ntahallccn rrrärLastartu

polkupyörä heittäytyi lisäsatihin pakattiin viikon sissimuo-

meksi. Pahimmassa tapauk-

na sekä patruunoita ja käsikranaatteja niin paljon kuin mah-

sessa

täyt,'i lähimmän kaverin
tulla auttamaan. kuu kompastelija oikein hankalan kolon

tui. Komppanioiden nriesten
piti kuljettaa polkupyöriin

löysi eikä päälle rojahtanut
pyörä laskenut miestä irtautu-

kiinnitettyinä myös kranaatinheittimen ammuksia ja kone-

maan.

kiväärien patruunalaatikoita.
Heitin- ja konekivädrimiesten
oli näet arrunusten ja patruunoiden Iisäksi kuljetettava

Niin taittui taival sysimustassa yössä tunnista toiseen

tl
7,

pyörissään raskas kalustonsa.
Siinä oli kaikki tuki ja huolto, pyörän tangossa ja tavaratelineellä!

pitkin Lapin koskematonta
2in62nn viihdynäjäkorpea
tasaisesti valuva
nä taivaalta
tihkusade.

Etummaisena korpea räm-

pinyt komppania

kohtasi

7. 10. Yli-Portimojärven luona

saksalaisen

kenttävartion.
Kohtaamisesta sukeutui melkoinen tappelunnujakka sisukkaiden saksalaisten kanssa.
Tällär'älin oli pataljoo-

KARMEA
KORPIVAELLUS
Taisteluosasto, johon kuuluivat JP 2 ja JP 3, aloitti kouk-

naarrune seurannut Jääkäripataljoona I tehtävänsä mukaisesti jo kääntynyt maantietä
kohti ja joutunut kosketukseen
saksalaisten I Pataljoonan
osien kanssa. Siltä suunnalta
kantautui kiihtyvää taistelun
melskettä.

kauksen puolen päivän aikaan, aluksi kylätietä ja sitten

metsäteitä ajaen.

Pimeässä

ylitimme kopukoita käyttäen
synkän ja syysvuolaan Simojoen.

Edettyiimme noin kolmanneksen matkasta erämaassa si-

Sodan tässä vaiheessa olivat saksalaiset io oppineel toimimaan Lapln

jaitsevaan Kaarlelaan loppui

olosuhteissa

metsätie ja toista emme sysi-

PIMEÄSSÄ
RÄVAHTÄÄ

pimeässä löytäneet. Niinpä
kompasseja ja pahaisia kartto-

ja

Komppaniamme 3./JP3, joka

rämeiden.

korpivaelluksen aikana oli
seurannut l. ia 2.Jääkärikomppaniaa, eteni Yli-Porti-

käyttäen painuimme suoraan halki märkien soiden ja
Taivallus oli vaivalloista ja
jonon katkeaminen joka hetki
mahdollinen. Jos etäisyys piteni pariin kolmeen pyöränSiitä sopii yrittää!

Saksalainen

mojärven itäpuoliseen maastoon. Siellä se äkkiä joutui

\

kevyt konekivääri oli pelottava ase 7

334

taistelukosketukseen pimeässä
metsässä koikkelehtineen saksalaisen osaston kanssa.

Kahakka

oli kiivas,

mutta

ei k-estänyt kauan. Sak-salaihriipyiv:it pin:cyteen.
Tilanne oli epäselvä ja yllätysten mahdollisuus suuri.
Varmistus oli järjestettävä
mahdol lisimman tehok kaaksi.
Onneksi olimme raahanneet
mukanamme muutamia telttoja, joissa vartiosta vapaavuorolla olevat saivat edes sateensuojaa. Erämaavaelluksen jäljeltä olimme märkiä kuin uites:e

::t

tut koirat, muna siitä huolimatta ei ollut varaa riskeerata
sytyttämällä tulia telttojen ka-

miinoihinkaan. Savutorvien
suista kajastava valo olisi riit-

tänyt pal jastamaan leiriytymisalueemme metsässä liik-

Olimme valmiit. Annoin

teristo j:r v:rlluo.a rykmentin

vain tarvittavat käskyt ja ohieet. ryhmityiurme la liihtlimrne liikkeelle.
Etenimme ioka hetki val-

huoltomuodostelmia. Olinrnre
niinollen pyrkimiissä melkoiseen karrrselliin.

kistön tai edes heittimistön

miina taisteluun. tiivis var-

mistus edessä ja sivr.rstoilla.
Miehet tarkkailivat valppaina

metsäiseen maastoon. Ensimmiiisillä kilometreillä emme
kohdanneet saksalaisia, mutta
kylläkin heidän iättämiään tu-

lisijoja.

Kun edellä kulkenut tun-

EI ONNISTU!

tuesta ei ollut toivoakaan.

Vielä vapaana olevista kah-

kallakin oli ehditty kiinnittää
huomiota metelöimiseemme.

Pataljoonan komentopai-

desta jotrkkueesta valitsin lä-

hempänä

Sieltä saapui hikinen lähettiupseeri ennen kuin ehdin kirjoittaa ilmoitusta. Ilmoitin aikovamme jäädä puolustuk-

koukkaussivustaa

olevan. Joukkue sai käskyn ja

Iähti matkaan.
Kaiken varalta jätin vielä

nustelijapartio oli lso-ojan
luntumassa ia etumaisten
joukkueiden tunnustelijatkin

laskeutumassa noin sata met-

kuville saksalaisille.
Pitkiä olivat aamuyön tunnit vilusta hytiseville korpikoukkaajille. Tihkusade oli
muuttunut yhtä viheliäiseksi

riä

räntäsateeksi. Unesta ei ollut

joukkue tuliasemiin.

leveään puronotkelmaan,

räsähti jalkaväkituli notkel-

man takaa. Siekailematta
s1'öksyivät kaksi etumaista
joukkuetta ia konekivääri-

Taistelu kiihtyi hetki het-

tietoakaan.

Lopulta valkeni

oliv:rt niiu vahvirt vihollisjoukot cclulliseen maast()on pltoIustukseen asettuneina. että
yhden vahvennetun jääkärikomppanian voimin ei niitä
pystyttäisi nujertamaan. Ty-

maasl()ssa. raskas tykisl(ipat-

niern-en suuntiin.

8.10.

aamu. Samalla heräsivät saksalaisetkin. Taistelu alkoi heti
täysin palkein.

keltä. Maasto vihollisen puo-

lella oli paljon korkeampaa
kuin meidän puolellamme ja

.-.

Silta on poikki Ranualla

välissä virtasi hiljalleen puro

keskellä avoimen notkelman
pohjaa. Tien oikealla puolella

muassa raskailla kranaatinheittimillä ja suorasuuntaustl.-

keillä vahvennetun

saksalais-

komppa-nian yhteydet saartzren

sen lopulta kokonaan. Mel.keestä päätellen tuntui taistelu
riehuven k-ovanu myös Porti-

mciärven

poh joispuolella.
jossa Jä,äkäripataljor--na 2 parhaansa mukaan peittosi saksa-

aisia.
jääkärikomppania

vahvennettiin pioneeriptrolijoukkueella ja konekiväärijoukkueella. jolla

oli

kuiten-

kin

koukkausmatkalla mukanaan vain kaksi konekivääriä.
Sain käskyn edetä Vaarapalon
ja Saukkoniemen välisen tien
suunnassa kohti Rovaniemelle

johtavaa maantietä, hyökätä
S

aukkokankaat-maastossa

olevien vihollisvoimien kimp-

puun, katkaista

yhden jääkäri joukkueen reser-

suoksi.

rikomppania katkaisivat Vaarapaloon pesiytyneen, muun

Kolmas

Harity"ta

Banualla

sA-kuva

käkkärämäntyjä kasvavaksi

Ensimmäinen ja toinen jääkä-

I

(

laajeni puronotko muutamia

KOLMONEN
ISKEE

saksalaisen

rykmentin yhteydet valtaamalla Saukkoniemen tienhaaramaasto sekä varmistaa Ylimaan jdrvikapeikon ja Rova-

Maastollisesti

szrksalaiset

olivat erinomaisen edullisessa
asemassa. Voimme hyvin todeta, kuinka lisää saksalaisia
juoksi mäen rinnettä alas notkelman reunaan paukkeen ja
lrrrtontt:r!ti'-rseirlen rätinän sumalla l:iihtyessä.
Heittinrien ammuksiir alkoi

tipuhdella puolellemme. Se
nrrri.tutti jääkäreitä siitä, että

kcnttälapiokin on hyvä olem:issir, joten ampumisen lomassa lapion käyttö osoitti ilmeistä vilkastumista.

Totesin pian, että hyökkäy'ksellä tien suunnassa yli
notkelman ei olisi muuta saavutettavissa kuin arvaamaton
rnädrä kaatuneita ja haavoittu-

neita jääkäreitä. Koukaten
metsän kautta vasemmalta
voisi ehkä päästä vihollisen si-

vustaan. Yrittää ainakin täytyy.
Emme silloin tienneet, että

nimenomaan

vastassamme

olevan mäen maastossa oleilee saksalaisen rykmentin reservinä oleva pataljoona sekä

vähän taempana. tienhaara-

viksi.

Pioneeripuolijoukkue oli
vähän taempana. Sitä oli tarkoitus käyttää vasta tavoitteeseen päästyä sululustchtäviin.
Koukkaussuunnalta alkoi
pian kuulua kiivirstit tulittrsta.

Yritimme sen perusteella tehdä havaintoja taistelun kehit-

seen saavuttamaamme maastoon. Noine tietoineen vänrik-

ki lähti takaisin pataljoonan
komentopaikalle.

ALPPIJÄÄKÄRIT
KOUKKAAVAT
I.ähettiupseerin lähdöstä ei

tymisestä: aseiden rätinä tuntui kantarrtuvan samalta pltikalta. krrnnes se vähitellen
heikkeni ja lopulta lakkasi.
mikä ei enteillyt hyvää. Asia
varmistui. kun koukkaussuunnalta saapui hikinen taistelulä-

ehtinyt kulua pitkää aikaa kun
selustassamme alkoi kiivas rä-

hetti. joka hengästyneenä ilmoitti. että saksalaiset ovat
sielläkin asemissa ja joukkueen täytyi irtautua. Se on
parhaillaan vetäytynrässä ja
joukkueen johtrja pyytää
uusia ohjeita. Lähetti kertoi.

tilanteeseen.

että joukkueen alkaessa nousta mäen rinnettä olivat saksaluiset äkkiä ilv:rnneet kiivlran
kivääri- ja konekivääritulen

keen he olivat työntyneet pa-

mäen päällä olevista asemista.

paniamme kimppuun takaa-

OIi ollut pakko ottaa pakkia.
Tilanteen kehittyminen oli
osoittantrt. että vastassamme

päin.

tinä. Lähettini lähti

juokse-

maan siihen suuntaan ottaakseen selvää asiast:r. Itse lähdin
reservi joukkueen suuntaan ollakseni valmiina vaikuttamaan
Asiat olivat heikossa jamasSaksalaisia oli selustas-

sil.

samme ainakin komppanian
verran. He olival tulleel korpea pitkin kiertäen meidän vasemman sivustamme. Sen jäl-

taljoonan koment()paikan ja
komppaniani väliselle uralle
aloittaen hyökkäyksen komp-

Nyt olivat hyvät neuvot tarpeen!
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Pioneeripuolijoukkue oli jo
kiinni taistelussa. Sen suunnalta kuului ankara meteli.

Reservinä

ollut

jääkärijouk-

kue oli jo asemissa ja joukkueen johtaja tuli vastaani.
Hän sai käskyn pitää pintansa

kaikin voimin. Saavuttuani takaisin etulinjaan totesin vihollisen sielläkin muuttuneen ak-

tiiviseksi. Sillä näytti olevan
tarkoituksena puristaa meidät

viiliinsä ja teilata siihen.
Aikaa ei ollut hukattavaksi.
Paine luutnantti Kuortin jouk*

I

kuetta vastaan selustassa vain
lisääntyi.

a

I

pyrkimään

oli lähetetty noin

Aiemmin Jääkäriprikaatin reservinä ollut Jääkäripatal joona
4 oli tällä välin saapunut Taisteluosasto Hynnisen vahvennukseksi. Taisteluosasto kä-

sitti nyt kolme jääkäripataljoonaa, joista Kakkonen ja

kin joukkue vuorollaan edellisen jatkoksi liittyen. Takana

minen tyrehtyi samaan paik-

suosäikäle oikean sivustamme

kohdalla.

taisteleva Kuortin joukkue jäi

suojaamaan lähdön liittyäkseen viimeisenä jonoon. Tais-

telulähettini toimivat erinomaisen hyvin välittäessään
käskyjä ja opastaessaan jouk-

kin pysäytti. Nelosen

JP 4:n komentaja oli pannut
yhden komppanioistaan koukkaamaan suon ympiiri oikeal-

ta. Se oli päässyt saksalaispa-

taljoonan selustassa olevaan

kon linjalla ollut saksalaisten

Onneksi maasto asemiemme alueella oli sikäli metsäistä
ja kumpuilevaa, että pystyimme rnelko hyvin salaamaan ir-

tautumisen.

Saavuttuamme

vastakkaisen metsän suojaan

olivat etulinjan joukkueet jo
kokoontumassa ensiksi saapuneen joukkueen varmistaessa

ylitulokohdan.
Oli ihme, että avointa suota
ylittäessiimme onnistuimme
niin hyvin kuin onnistuimme.

Vihollinen ei nimittäin suinkaan säästänyt ruutia. Se am-

pui kuitenkin

kgtgn u5gin

- ylös. Tuntui
liian
kuin päiill?imme olisi ollut

ennenkin

viuhiva matto. Harvassa avojonossa, muutaman harppauksen matalia syöksyjä tehden,
mekin lienemme tarjonneet
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Saukkoniemen

ohitseni

le.

tyä.

Saksalaisten uusiutunut

vastahyökkäys jatkui niin, että

kaan.

suolle. Liityin lähettieni kanssa Kuortin joukkueen hännil-

luivat avojonossa

Tiukoissa paikoissa johti Jääkäriprikaatia Joppe Hynninen,
Mannerheim-ristin ritari N:o 47

mään. jolloin myös meidän
komppaniamme täytyi vetäy-

etene-

tienhaaramaastoon, mutta siellä oli onni kääntynyt vastaiseksi.

kueita ulosmenokohtaan, josta
ne toinen toisensa jiilkeen so-

kahden

komppanian vahvuinen osasto, joka suoraan metsän läpi
edettyään iski JP 4:n oikeaan
sivustaan. Samalla alkoivat
vastassa olevat kaksi saksalaispataljoonaa rynnistää uudelleen eteenpäin. Jääkiiripataljoona 4 joutui nyt niin vaikeaan asemaan, että sen oli
lähdettävä uudelleen vetäyty-

NELONEN SAA
NENILLEEN

Siitä on yritettävä!
Salaa kuin varkaat suoritimme irtautumisen mies mieheltä vasemmalta alkaen, ku-

Oli sentään vielä yksi aukko,
josta voisi purkautua ulos:

Portimojärven luona olleesta saksalaisten I Pataljoonasta

pataljoonamme

Kolmonen olivat jo menetyksistä harventuneita ja melko
väsyneitäkin.

aivan

päinvastaiseksi.

yhteyteen.

Lokakuun 8. ja 9. päivän
välisenä yönä sai Jääkäripataljoona 4 tehtäväkseen hyökätä
samassa suunnassa ja samalla
tehtävällä kuin oma kolmas
jääkärikomppaniani edellisenä
päivänä.
Nelonen pääsi Iso-ojan tasalle kuten mekin, mutta siinä
se sai vastaansa saman saksalaispataljoonan, joka meidät-

OLI PAKKO
ANTAA PERIKSI

joka muutti tilanteen

epäkiitollisen maalin.
Lähdimme metsän kautta

$le
\rrr.or.

Aiemmin Ylimaan järvikapei-

III

Pataljoona

oli

puuttunut

taisteluun.

Saukkoniemeen päässyt JP

4:n komppania sai kimppuunsa koko saksalaispataljoonan.
Näin komppania joutui kahden vihollispataljoonan väliin
puristukseen. Sisukkaasti taistellen se piti puoliaan alkaen
vetäytyä pois ylivoimaisen vihollisen tuhoisaksi kehittyneen paineen alta. Komppanian päällikkö haavoittui vaikeasti eikä pystynyt enää johtamaan joukkoaan.

Raskaita menetyksiä kärsien komppanian onnistui lopulta irtautua.

SAKUT SAAVAT
VIIMEISEN TIKIN
Kohta kuvatun taistelun jäl-

Ylimaan taistelun puitteet suomalaisten kuvaamana

keen saksalaiset aloittivat ty-

he onnistuivat

kistönsä

Vaarapalossa saarrettuna olleen komppaniansa. Sen jåilkeen irtautui koko saksalainen
rl,kmentti tykistöineen kaikkineen ja vetäytyi nopeasti Ro-

ja heittimistönsä tu-

kemana

vastahyökkäyksen

kahden pataljoonan voimin.
Heidän tarkoituksensa

oli il-

meinen: vapauttaa Vaarapalossa saarrettuna oleva vahvennettu komppaniansa.
Melkoisia tappioita kzirsinyt
JP 4 taisteli sisukkaasti, mutta

joutui hiljalleen antamaan pe-

riksi. Sitten Nelosta

vahven-

nettiin komppaniallani. Kootuin voimin lähdimme vastahyökkäykseen. Se sujui alussa
kohtalaisesti ja vihollisen ete-

neminen pysähtyi, jopa

se

hiukan vetäytyikin. mutta sitten tuli uusi vastoinkäyminen,

vapauttamaan

vaniemelle.

Väsyneet ja raskaita henkilömenetyksiä kiirsineet jääkäripataljoonat kokoontuivat vähitellen. Taistelualueilta etsittiin sinne jääneet kaatuneet,
huoltopuoli saatiin taas siedettävään kuntoon. Ampumatarvikkeet olivatkin jo aivan loppumaisillaan.

JATKUU
SEUR. NO:SSA

K. KARELKA

Kemin taistelu lokakuussa 1944 oli

Maihinnousukohteen muuttuessa Kemistä Tornioon jäi

pienoisnäyte totaalisen sodan julmasta luonteesta: otettiin panttivankeja,

rin esikunnan, kaupungintalon

uhkailtiin, käytettiin siviiliasukkaita
suojakilpenä ja ammuttiin asuttuun

vat yllättävän toimenpidesarjan: panttivankien oton. Vir-

Os.Pennasen taistelusuunnitelmasta voinraan vain Veitsi-

luoloa michittävän

kupteeni
Kiiverin osastolle annettu käsky: sen tuli eristää Ajossaari
kaupungista valtaamalla Kraa-

selin silta. Tärnän lisäksi oli
estettävä

tulo

tehdasalueelle

eteläiseltä suunnirllu. Toimintaan liittyi rautatien katkaisu
ja tien miinoitus.

Kapteeni Kiiveri

r.nääräsi

sillan valtaukseen luutnantti
Auran joukkueen. Se oli kau-

kopartiotehtävissä tottunut
hriikäilentättörnä:.in toinrintaan

ja pystyi

käsittelenrään mii-

noituksia.
Saksalaisilla

oli sillan pohjoispuolella parakki. jossa
heidän varl io-osaslonsa majai-

li. Sillan molemmissa

päissä

ja itse sillalla oli vartiomiehet.
Parakkialueella voiliin suorittaa sekä syväsataman että sillan räjäyttäminen. Järjestelmä
oli vielä varmistettu siten. että
puhelinlangat toimivat syty-

kaupunkiin.
Kaupungin valtaus ei sujunut helposti. Saksalaiset, sodankäynnin ammattilaiset, tekivät viimeiseen asti kiivasta vastarintaa aiheuttaen molemmille osapuolille raskaita tappioita.
Lopuksi saatiin sentddn homman
päätteeksi korkeimman tahon kiitokset
oikein konjakkien kera.
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HNIATA

TAISTELU ALKAA
Maihinnousulaivaston ohittaessa Kemiä aloitettiin toi-
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kamiehistä pidätettiin muiden

ohessa kaupunginjohtaja ja
poli isimestari, panssarivaunujen tukema yksikkö vangitsi
70-miehisen ilmasuojeluosas-

ton. Yhteensä panttivankeja
otettiin noin 120.
Samaan aikaan todettiin
saksalaisten aloittaneen jouk-

kojen siirrot Tornion suuntaan

torjumaan Halstin

hyökkäystä.

JR I l:n

Os.Pennasen

miehet totesivat tarkkailupisteistään mm. panssarivaunujen ja tykistöyksiköiden siirtoA

joksen suunnalla jatkui

yöllä alkanut vihanpito. Karihaarassa sotatoimet supistuivat pieneen suukopuun.

HUUDETTIIN
NAAMA
PUNAISENA
Yllättäen tuli komentopaikkaan ilmoitus, että 2.Konrppanian päällikkö luutnantti
Orö ja hänen mukanaan luutnantti Laitinen olivat joutu-

painaa rnyiis kaupungista.

a

sen. Samaan aikaan he aloitti-

ja.

Taistelu Kemistä

tysjohtoina. Nappia voitiin

ja puhelinlaitoksen rakennuk-

neet vangeiksi. Erään Iento-

minta. Tasan kello 02.00 yllä-

kentältä pakoon päässeen pa-

tettiin saksalaiset vartiot. Syntyneessä taistelussa vallattiin

lomiehen kertoman mukaan
he olivat nrt saksalaisten esi-

silta ehyenä. Saksalaisten tap-

kunnassa.

pääsi pimeän suojassa pakene-

Aivan näin hullusti eivät
asiat sentään olleet. Silloinen
luutnantti. nykyinen toimitusjohtaja Kalle Örö muistaa ta-

maan kaupungin

pahturnan näin:

piot olivat yksi kaatunut ja

8

vankia. ioista puolet haavoittuneila. Suurin osu vurtiosta
suuntaan.

Karihaaraan tulleet saksa-

Omia tappioita ei ollut.
Silta käännettiin poikittain,

pudotetriin telineiltään

laiset esiintyivät erittäin röyhkeästi ja härnäävästi sillanpään vartiopesäkkeiden edes-

ja

joukkue asettui puolustukseen
Ajoksen puoleiselle rannalle.

sä. Oli jouduttu

Vastatoimet alkoivat heti
aamun koittaessa. Panssarien
tukema jalkaväki miehitti vastarannan ja avasi tulen. Pans-

,,t
'

sarink:ruhulla ammuttu kravaikka se ei osunutnaatti

kaan-
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kaustenvaihdon aikana haavoittui yksi oma mies.

Kemin valtausoperaatio

Kaappauksen

seuraukset

vat joukkoja paikalle ja asettuivat asemiin valtatien länsipuolelle. vastapäätä Pajusaar-

ta.

Os.Pennasen Karihaaran

näkyivät vasta keskipäivällä

puolella olevan sillanpääase-

Karihaarassa. Saksalaiset toi-

vartiopesäkkeet olivat
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Saksalainen yliluutnantti ja
Örö neuvottelivat Iinjojen välissä tilanteesta. Örö kertoi

miestensä olevan tunteiltaan

karkoitti

panssarit
kauemmaksi rannasta. Lau-

man

ampumaan

muutamia varoituslaukauksiakin.

muutaman kymmenen metrtn
päässä tästä uudesta linjasta.
Myös Veitsiluodon tiehaaraan
tuotiin lisäjoukkoja.

Kaupungissa saksalaiset
miehittivät suojeluskuntapii-

hyvin herkkiä ja siinä tilassa
erittäin tarkkoja ampumaan.
Saksalainen esitti tarkkaa linjojen määrittelyä välikohtausten estämiseksi ja ehdotti, että
asia sovittaisiin hänen esirniehensä. lentokentällä olevan

,'..åt
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paikalla olleen suuren SS-po-

neuvottelupyyntö. Eversti

rukan keskitse. Kaikki näytti-

Pennasen

vät I 80-lg0-senttisiltä korstoilta, jokaisella oli metrittäin

Wedde lähti ottamaan yhteyt-

konekiväiirivyötä kaulan ym-

piirillä ja kaikki olivat vihai-

osoitettu kenraali Pajarille.
Tdrkein sanoma oli uhkaus:
ellette heti vetäydy takaisin

saan. Mitään neuvottelua hän

Tornion Röyttään, ammumme
panttivangit. Jonkin ajan ku-

kiellon rikkojat ammutaan vä-

kanssa.

Nyt seurasi Kemissä todella
erikoislaatuinen olotila.
Sota Kraaselin sillalla jatkui. Saksalaiset yrittivät toistuvilla hyökkäyksillään päästä
käsiksi siltaan ja alueella oleviin katkottuihin räjähdysjoh-

Nuo tasavaltalaiset on
- vangittava ja sillä siisheti
ri!
Hetken kuluttua tulivat molemmat takaisin naama punaisena. Majuri jatkoi haukku-

takaisin. Tähän molemminpuoliseen kuorohuutoon keskustelu päättyi. Lähdettiin paluumatkalle.

Örö hyväksyi tarjouksen ja

sa seisoivat omilla puolillaan

puomeja kuin rauhanaikaiset
varusmiehet.

Kotitarkastukset ja etsinnät
Varsinkin

tosin jatkuivat.

LJuno HannuJan päänahka

oli

korkeassa kurssissa. Asianomaista ei löytynyt, vaikka tä-

puhuttelussa eivätkä saaneet
ainakaan kiitosta oma-alottei-

den puuhia.
Etsintöjen yhteydessä takavarikoitiin henkilöautot ja

ruksia hirvittää: he joutuivat
menemään komentoparakkiin

Saman tien tuli kuitenkin uusi

kave-

viiliväestö sai esteettä kulkea
Pajusaaren ja kaupungin väliä! Vartiomiehet Karihaaras-

mä kaikessa rauhassa seurasi
piilopaikastaan vastapelurei-

,'ELLETTE
VETÄYDY,
AMMUMME
PANTTIVANGIT"

alkoi

Myös Rytikarin suunnalla
oli laukausten vaihtoa.
Vaikka Veitsiluodon puolella kahinoitiin ja Torniosta
kuului taistelun jyly, elettiin

rintamalinjan. "Neuvotteli-

suudestaan...

Lentokentällä

gertä heidän puoleltaan.

Oy:n tehtailla jatkuivat ja si-

ten vangitsemista ja vankien

myöhäistä.

kin. Kun räjähdys tapahtui,
repesi vain kappale maapen-

majurin vaatineen suomalais-

jat" olivat eversti Pennasen

nousi mukanaan olleen luutnantti Laitisen kanssa maastoauloon. Vasta autossa vä-

toihin. Jossain vaiheessa heidän onnistui pimeyden suojassa joitakin johtoja yhdistää-

Karihaarassa ja kaupungissa
rauhanomaisesti. Työt Kemi

hyväksikäyttöä neuvotteluissa
Ajoksessa vangiksi joutuneiden saksalaisten vapauttamiseksi. Vedottuaan siihen, että
oli kunniasanallaan luvannut
tuoda suomalaiset takaisin,
yliluutnantti kuitenkin lopuksi
voitti kiistan.
Karihaarassa asetettiin teille puomit, jotka mäiirittivät

sa.

littömäsri.

autossa

Yliluutnantti kertoi

lähti, ertä taisi tulla tehtyä virhe. Se oli silloin jo kuitenkin

kello 18.00-08.00 ja

massa

mistaan. Luutnantti Örö oli
kuitenkin vuosien mittaan tottunut saksalaisten tapoihin ja
karjahteli nyt samalla miralla

pataljoonan komentajan kans-

saksalaiset ovat julistaneet
Kemin alueen sotatilaan, ulkonaliikkumiskielto on voi-

konjakkilasit. Niitä kilisteltiin
paikalla olleiden upseereiden

ta. Oven läpi kuului uhkaus:

Suomalainen tykistö tukee hyökkäystä

luttua tuli vielä ilmoitus, että

dettu, vaan pöytään tuotiin

neeseen ja siellä jatkui karjun-

Kapteeni P. Pakkanen antaa kaskya patalloonalleen

toi kirjeen

Palatessaan hän

Pataljoonan komentaja oli
karski arpinaamainen tyyppi.
rautaristin ritariristi kaulas-

Majuri ja yliluutnantti poistuivat sitten viereiseen huo-

Kemissä palaa

tä.

sen näköisiä.

kovaäänisen ja perusteellisen
haukkumisen päivän tapahtumista. Siitä huolimatta vieraanvaraisuuttakaan ei unoh-

-:'
Entisiä aseveljiä

luutnantti

saksalaisen läntisen voimaryhmän esikunnasta. Se oli

ei aloittanut, mutta kylläkin

{='

tulkki

yleensä kaikki liikkuva kalus-

to, jopa polkupyöriäkin

roh-

muttiin.
5. 10. saksalaiset käskivät

siviiliväestön

poistumaan

alueelta Kemijoen sillat

Kemiin johtavan rautatien länsipuoli. Kaupungissa tyhjen339

nettiin aseman puoleinen osa.
Tuhansia ihmisiä koottiin pie-

nelle alueelle keskikaupunkiin.

Nämä toimenpiteet johtuivat siitä, että l5.Prikaati oli jo
kaupungin porteilla. Sen kdrkiosasto valtasi lyhyen taiste-

voset ja ajoneuvot uittamalla.
Tässä vaiheessa jo selvisi,
että toinen KTR 7:n patteris-

Veitsiluodossa oleva kap-

ihmisten avulla elävä puolustusmuuri.
Tästä johtuen päätyi eversli

teeni Kiiverin komppania siir-

toista ei pääsisi yli. Sen raskaan kaluston kuljettamiseen

Kuistio vaikeaan ratkaisuun:
hän päätti vallata Kemin ta-

käyttöön. Tehdasalueen vartiointi jäi Kemin Vartiokomp-

ei ollut keinoja.
Vaikeuksia oli paljon ja

kaapäin, koukkaamalla koko
prikaatin voimalla kaupungin

panian huoleksi.

monenlaisia. Majuri Järven-

poh

joispuolelle.

rettiin kapteeni

Pakkasen

Purolinjalla heiluteltiin ahkerasti valkoista lippua. Sen

I
I
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Ensimmäiset suomalaiset ovat päässeet Kemin ratapihalle

lun jälkeen Veitsiluodon tie-

n

haaran maaston.
Prikaati oli viidessä päivässä marssinut Kiimingistä ja

suuria vaikeuksia. Tie oli
mahdollisimman huonokun-

le kauhun hetket:

toinen ja sillat räjäytetty. Vaikeimmin ylitettäviä olivat leveät Ii- ja Simojoki.

sytyttivät urheilukentällä olevan parakkialueen tuleen ja
aloittivat asema-alueen hävit-

sen koillispuolelta Kemin

!

edustalle. Se uhkasi Tornioon
hyökkäävien saksalaisten selustaa.

Marssin aikana oli kohdattu

,E
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ronneensa sen lajin sanavaras-

tonsa loppuun. Näin siivitettyinä tulivat joukot yksi kerrallaan yli ja jatkoivat Kemin
suuntaan. Joukot olivat pääosin perillä 6. 10. illalla.
Samanaikaisesti alkoivat
kaupunkiin sullotuille ihmisil-

t

I

taus kertoi tuon vuorokauden
aikana Simojoen rannalla ki-

JORMA
JÄRVENTAUS
JOHTAA
Vaikka taistelujoukkojen kär-

ki olikin Kemin tuntumassa.
ei se vielä pystynyt vaikuttamaan asioiden kulkuun. Suurin osa jalkaväestä, tykistö,
krh-osastot ja kuormastot olivat Simojoen takana. Esikuntapäällikkö majuri Jorma Jiir-

ventaus johti paikan päällä
joen ylitystä.

Ylimenoon käytettiin kaikenlaista apuvälinettä. jossa
vähänkin kellumisen vi-

oli

kaa. Tykit ja ammukset tuotiin lautoilla hinaamalla. he-
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saksalaiset

tämisen. Näiden paloalueiden
välissä olivat pakkosiirretyt.

Kaiken lisäksi nousi

kova

turvin saapui omalle Puolelle

VALMIINA
RATKAISEVAAN
ISKUUN
Prikaatin kärkenä

Yhteysesikunta Roin henkilöstö Rovaniemeltä. Viimeisenä tuli eversti Oiva Willamo, "Lapin Keisari", joka sa-

Kemin

edustalle saapunut kapteeni
P. Pakkasen komentama

III

Pataljoona meni asemiin noin
I l/2 kilometriä Veitsiluodon
tiehaarasta Kemiin päin olevalle purolinjalle. Komentaja

lähti veitsiluotoon ottamaan
yhteyttä Os.Pennasen joukkoihin.

Kemin alueen kartoista oli
kova puute. Niinpä II/KTR

tiin Ouluun.
Pidätettyä syytettiin veljeilystä saksalaisten kanssa. Tämä kohtuuton ja perättömäksi

osoittautunut syyte kuvasi

kenraali Siilasvuon kovaa linjaa. Ajat olivat ankarat ja kenraali tiesi mitä teki.
Ojalan luokse saapui niinikään valkoisen lipun turvin
saksalaisten neuvottelija. Hän

myrsky, jonka puhaltaessa lie-

7:n

kit uhkasivat keskikaupunkia.
Tuhansia ihmisiä pakeni
kaupungin itäpuolisiin metsiin. Siellä he olivat luonnon-

A. Winqvistoli löytänyt Puhelinluettelon, josta irroitti Kemiä kuvaavan karttapiirrok-

ehdotti kahden vuorokauden
aselepoa, jona aikana saksalaiset poistuisivat Kemistä.
Siihen ei tietenkään voitu

sen.

suostua.

voimien armoilla, kylmässä ja

Teollisuuslaitoksen konttorista löytyi virkaili ja, jolta
everstiluutnanfti Ojala tiedus-

kello

sateessa. Nuotioitakin uskallettiin sytyttää vain etäisem-

piin tiheikköihin. Tähän kurjuuteen antoivat kaamean lisänsä tulenloimut ja räjähdyk-

set kaupungissa.
Saksalaiset valmistautuivat
puolustamaan Kemiä. Joukot

asettuivat asemiin kaupungin
etelälaidoille. Siellä myöskin
asukkaat jätettiin evakuoimatta ja muodostettiin näin

siviili-

komentaja

man tien pidätettiin ja lähetet-

ma

juri

'teli karttoja. Tämä löysikin
kahdeksan taloudellista karttaa, mutta kieltäytyi luovuttasiihen hänellä
masta niitä
lupaa.
ei ollut esimiestensä
Puhe erikoisolosuhteista ja sotatilasta ei tehnyt mitään vai-

Eversti Kuistio antoi 6.
19.

l5

10.

hyökkäyskäskyn,

jossa toiminnan päämääräksi
asetettiin muun ohessa Kemijoen siltojen valtaaminen ehjinä. Tämä päätehtävä lankesi
Os.Sau:lle, jonka piti tunkeu-

tua silloille Elijärven

etelä-

puolisesta maastosta. Taiste-

luosasto Ojalan

piti

lähteä

kutusta. Ojalan täytyi ottaa

Pertajärven eteläpuolelta liik-

käyttöön vahvemman oikeus

keelle tuntia myöhemmin

ja pakkoluovuttaa kartat.

vallata Vainionperän

-

ia

Mart-

t6l3n
Väinölän alue, josta
osasto- olisi valmiina jatkamaan siltojen suuntaan. Taisteluosasto Pakkasen piti hyö-

kätä Kemin kaupungin suuntaan samaan aikaan Os.Sau:n
kanssa tavoitteenaan Karjalahden
Psu12ssz1en maas-

-

tasalla hyökkäys pysähtyi sak-

salaisten voimakkaaseen toriuntatuleen.
Samaan aikaan iski alueelle

vihollisen tykistön ja "sumunheittimien" rakettien voima-

kas torjuntatuli. Heti alkuun
kaatui 9.Komppanian päällik-

sillankorvasta.
l. ja 2.Komppania hyökkäsivät valtatielle johtavien teiden suunnissa ja saival tien
nopeasti Iraltuunsa. Saksalaiset olivat kuitenkin täälläkin

valmiina ja ankarat lähitaistelut alkoivat heti. Hyökkäykset
ja vastaiskut jatkuivat koko iltapäivän, mutta tie pysyi suomalaisilla. Tappiot alkoivat
kasvaa.

Kello l7.OO eversti Pennanen ilmoitti Tornioon komen-

tajalleen Aaro Pajarille:
"Taistelu Kemistä alkoi klo
I l.OO. Kuistion joukot linjalla
Ampumarata
Peurasaari.
- osa Kemin
Minulla hallussani

tietö Pajusaaren ja Kari'haaran edustalla. Taistelu jatkuu

edelleen hyvin kovana
netykset ovat suuret.

-

nanen."

jatkamaan
kaupunkiin. Reservi muodostettiin Veitsiluodon tienhaaraan ensisijaisesti seuraamaan
Osasto Pakkasta. II/KTR 7:n
piti tukea ensisijaisesti Ojalaa
ja toissijaisesti Pakkasta.

RYNNÄKKO
KEMIIN
Tst.Os.Sau lähri 6. lO. kello
6.00 korpimarssille toimintaalueelleen. Maasto oli vaikeakulkuista. Se ei tosin haitannut tottuneita kaukopartiomiehiä, mutta kuormaston kulkeminen mukana ja pimeys hidastivat vauhtia.
I

Everstiluutnantti A. Ojalan
voimakas taisteluosasto, johon kuuluivat mm. prikaatin

I, II ja IV

Pataljoonat, lähti
liikkeelle 7. lO. kello 6.00.
Suovoittoinen maasto haittasi
täälläkin etenemistä ja marssin aikana oli kuormastolle
raivattava kulku-ura. Perillä

oltiin

kuitenkin

H-hetki oli

ajoissa.
kello I 1.00.

mePen-

Os.Sau aloitti majuri Heiskasen komennossa hyökkäyksensä kello I 1.00. Kapteeni
O.Alakulpin komppania tunkeutui lentokentän alueelle ja

Kemin siviileiä sodan ialoissa

to, josta valmiina

ja

kö kapteeni Silventoinen 1a
muiden muassa luutnantti
Niemelii haavoittui. Kranaatinheittimistön tulenjohtue sai
täysosuman, vänrikki Vatanen ja kaksi muuta kaatuivat
ja kaikki muut haavoittuivat.
Surkeinta oli. että kaupunginosan asukkaatkin jäivät
keskityksen alle. Kun joukko
taloja syttyi palamaan ja useat
siviilitkin haavoittuivat valtasi

paniikki asukkaat. Alkoi sekasortoinen pako pois taistelualueelta. Maksniemessä ole-

van prikaatin lääkärin

hoi-

toonkin ohjautui joukko sivii-

joutui valtavien räjäytysten

kaisematta kävelemään yli aukean.

Rämäpäinen

esimerkki

tempaisi joukot mukaan. Samaan aikaan kun kranaatit iskeytyivät vihollisen asemiin
ylittivät komppaniat valtavalla
hyökkäyshuudolla aukeat.

Vain muutama mies haavoittui.

Hyökkäys jatkui Kivikon
maastoon l4.K:n (päällikkö
luutnantti Oksanen) ja l5.K:n
(kapteeni Korhonen) voimin.

l3.K (kapteeni Hyytiiiinen)
jatkoi länteen tavoitteenaan
Pajusaaren rautatieristeys.

Kivikon suunnalla alkoi ra-

ju taistelu. Kapteeni

Korhonen haavoittui ja hänen tilal-

tuli luutnantti Vakkilainen. Lähitaisteluissa kaatui

leen

maksi.

l3.K pääsi rautatien varteen, mutta siihen jouduttiin

Saksalaisten

varmistus
työnnettiin pois. Saatiin haltuun suuret röykkiöt ilmapommeja, joiden ääreltä räjäyträjät
joutuivat lähtemään pakosalle. Pommien omistuksesta kehittyi kova taistelu, jossa saksalaiset lopuksi menettivät
kuusi miestä vankeina.
Lentokentän poh.joispuolella törmättiin panssarivaunujen
tukemaan puolustukseen.

Hyökkäys pysähtyi.

RÄMÄPÄISESTI
ETEENPÄIN
Taisteluosasto Ojala aloitti
hyökkäyksensä kello I 1.30
edessä IV ja I Pataljoona ja
suuntana länsi. II Pataljoona
jäi komentajan reserviksi.

mentä haavoittui.

pysähtymään kovaan torjuntatuleen. Edessä olivat Marttalan aukeat ja valtatie tähystyk-

sellä hallittavissa.
I P kääntyi Nuoskaojan au-

keat ylitettyään

luoteeseen

Ristikankaan suuntaan. Vihollisen varmistusosastot Iyötiin

ja saavutettiin Perta-aapaan
menevä tie.

Siinä törmättiin lujaan puolustuslinjaan ja hyökkäys pysähtyi. Eteneminen oli verottanut yli 20 haavoittuneina.
Taistelu oli jatkunut kiivaana koko iltapäivän. Everstiluutnantti Ojala pyrki ratkaisuun Kivikon suunnalla. Majuri Teira sai käyttöönsä reservinä olevasta II P:sta luutnantti Kerkelän 5.Komppanian.

Kolmen komppanian voi-

saa-

malla lähdettiin illan hämär-

tiin Nuoskaojan noin 200 met-

tyessä kello 17.30 vielä kerran

riä leveän aukean itäreunassa.

hyökkäykseen. Vastus oli kuitenkin kova ja eteenpäin päästiin vain parisataa metriä. Majuri Teira pysäytti hyökkäyksen ja joukot jäivät lähietäisyydelle vastakkain.

Kosketus saksalaisiin
Jalkaväkiaseiden

tuli

pakotti

etulinjan komppaniat maastoutumaan. Tulisuoja saatiin

rinnakkain yhden ollessa toi-

Osasto Pennasen hyökkäys alkoi kello 12.00. Komentaja
johti sitä eteentyönnetystä ko-

sessa portaassa. Hautausmaan

mentopaikastaan Sahansaaren

joka oli melko syvä ja onneksi

Tst.Os.Pakkanen hyökkäsi

kello I l.0O kaksi komppaniaa

tulensa hyppäsi majuri ojan

reunalle ja lähti taakseen vil-

monta miestä ja yli kaksikym-

Tykistö ei voinut lainkaan

OSASTO
PENNANEN
VAIKEUKSISSA

Majuri Teira, joka johti

etulinjassa IV P:n hyökkäystä, pyysi ja sai tykistön tuli-iskun vihollisen asemiin. Lähtölaukausten kuuluessa ja tukevien konekiväärien avatessa

vaikutuspiiriin. Todettiin, että
kentälle ei ollut asiaa ja hyökkäys suunnattiin pohjoisem-

lihaavoittuneita.
tukea hyökkäystä, koska olisi
jouduttu ampumaan kaupunkiin. Eversti Kuistio keskeyttikin operaation täällä ja käski
joukkoja tällä alueella pitämään saavutetut asemat.

lähes kuivillaan.

aukeiden suuntaisesta ojasta,
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Hyökkäyskiilan kärjessä
tyiinsi l3.K yhden joukkueen
rautatien yli Marttalan aukean
laitaan. Osasto Pennasen ja
I5.Prikaatin joukot olivat näin

vajaan puolen

I
I
I
{

maastoa hallitsevan hyppyrimäen ylätasanteelle. Sieltä he

päällikkö luutnantti Oksanen

kirjan mrrkaan vain yksi oma

kaatui vetäessään hyökkäystä
liikkeelle.

mies hieman "tärähti".
Kello I 1.00 tuli kaksi saksalaista upseeria valkoisen li-

vät Ojala ja majuri Winqvist

näkivät koko taistelutantereen.
Hyökkäystä Karihaaraan

Tykistö oli tehokkaasti tukenut hyökkäystä. Pääkau-

edelsi tykistön ja heittimistön
tuli-isku. Kranaattien iskeytyessä kohteeseensa syntyi
saksalaisten keskuudessa pa-

punkilaisen "Stadin Peeston"

t

raskaat.

kilometrin

päässä toisistaan.

patterit kävivät sodan viimeistä taisteluaan Kemin eteläisiltä omakotialueilta.
Uteliaita katselijoita oli paljon. Eräskin äiti seurasi tykkimiesten touhua kotinsa portailta lapsi sylissään. Patterin

tuli siitä huolimatta
omienkin joukkoon. Tappioita
ei onneksi tullut ja sotapäivänaatteja

Jungonperän maastossa. Aamun sarastaessa 8. 10. siirtyi-

Vasemmalla hyökkäsi majuri Teiran pataljoona. l4.K:n

Pataljoona pääsi tien tuntu-

maan. Saksalaiset oli näin

pun turvin majuri

tungettu pienelle alueelle Koivuharjun ja meren väliin.
Kaupungin eteläpuolelta oli

komentopaikkaan. He pyysivät joukoilleen vapaata läpikulkua omiensa puolelle. Sii-

-,0*

Lehtosen

-_

ampuessa hän neuvoi lastaan

pitämään suutaan auki, muuten korvat menisivät lukkoon.
Sotilaskansaa ne ovat nämä
suomalaiset!

Eversti Kuistio

siirsi

Tst.Os.Ojalan käyttöön lisää
joukkoja. Tst.Os. Pakkanen ja

Er.P 5 alistettiin

Ojalalle.

Kaupungin eteläpuolelle jäi
vain tykkikomppania kapteeni
Ravian johdolla.
Majuri Lehtosen II P siirret-

tiin hyökkäyskiilan

kärkeen

radan varteen. Hyökkäys Karihaaraan käskettiin aloittaa
kello 5.30.

SAKSALAISET
ISKEVÄT
VASTAAN
Näiden siirtojen ollessa käynnissä aloittivat saksalaiset keskiyöllä vastaiskun. Tykistön
tukemana se kohdistui rajuna

Os.Pennaseen ja I P:aan.
Vihollinen pääsi Pääkontto-

rin kohdalla rantaan. l.K:n

Komentaiat seurasivat hyppyrimäen näköalapaikalta, kuinka Kemiioen sillat lensivät ilmaan

niikki. Tiellä olevat tykkivaljakot riistäytyivät ajajiltaan ja
painuivat pohjoiseen.
Koivuharjun tietä oli tulossa autokolonna. joka pysähtyi
tuleen. Miehet pyrkivät pelastautumaan tienojia pitkin. Osa
onnistuikin, mutta sitten alkoi

päällikkö luutnantti Laakso

hyökkäävän jalkaväen tuli

kaatui ja komppania hajosi vetäytyen Pajusaareen. 2.K pystyi pitämään sillanpääaseman
Karihaarassa. mutta tie avautui saksalaisille. Tappiot oli-

pyyhkiä maastoa.

vat raskaat.

I P:n jalkaväki otti hyökkääjät vastaan voimakkaalla
tulella ja varsinkin kapteeni
Maattalan hyvin sijoitetut konekiväärit niittivät vihollista.

Tykistön tuli-iskut osuivat

Pajusaaren radan suunnassa

II P:n 6.K. Vastus oli
edelleen kova ja maastoa vallattiin raskain uhrein. Päällikkö kapteeni Mattila ja vänrikki U. Salo haavoittuivat. Pääleteni

liköksi tuli luutnantti Cederqvist ja raju verinen rynnäkkö
jatkui. Komppania kärsi paho-

ja tappioita.

kapteeni Ravian osasto tunkeutunut keskikaupungin läpi.

hen ei tietenkään suostuttu ja
neuvottelu päättyikin antautu-

Sen miehet olivat

miseen.

asemissa

motin etelälaidalla.

Taistelu Kemistä oli päättynyt.
Tappiot olivat molemmin

RASKAS
TILINPÄÄTOS

puolin raskaat. Osasto Penna-

Hyppyrimäen näköalapaikalta
seurasivat komentajat taiste-

l5.Prikaati arvioi taistelupäivän iltana kokonaistappionsa
25O:ksi. Saksalaisia joutui

lun kulkua. Pohjoisessa nousi
taivaalle sienimäinen savupatsas ja korviin kantautui ukkos-

ta muistuttava jyrinä. Kemijoen sillat lensivät ilmaan.
Kello näytti aikaa 09.13.
Motissa oli kovia joukkoja,

joille antautuminen oli vierasta. Saadakseen taistelun päät-

myös kohdalleen. Luutnantti

Kapteeni Hyytiäisen l3.K
ylitti Marttalan aukeat ja val-

Peikolan l0.K suoritti vastaiskun saksalaisten sivustaan ja
tilanne rauhoittui.

tasi taloryhmät. Siitä jatkettiin
tien yli ja kello 9.00 saatiin
yhteys Os.Pennasen joukkoi-

tykistön tulenjohtajalle käskyn ampua alueelle.
Patteristo ampuikin useita
tuli-iskuja tehden todellista

hin. Tappiot olivat

tarkkuustyötä. Muutamia kra-

Ojalan komentopaikka oli
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täälläkin

tymään antoi majuri Lehtonen

nen

oli menettänyt

tä. joista 50

169 mieskaattrneina.

vangeiksi noin 500 ja kentälle

jäi paljon kaatuneita.
Kalustoa jäi paljon valtaajien käsiin, edellämainittu autokolonnakin viinalasteineen.
Sotasaalis jouduttiin luovuttamaan venäläisille, mutta sitä
ennen joivat sotilaat kaupunkilaisten avustuksella konjakir.
Taistelupäivän iltana saapui
Valvontakomission edustajina
I 5.Prikaatin esikuntaan kolme
venäläistä upseeria. Tykistön

konrcn!aj:lle eversti

H

uhtalal -

"Stadin Peeston" Sörkan kun-

oli venäläinen eversti Iausunut erityiset kiitokset "tykis-

dit olivat

tön erinomaisesla loiminnas-

kiitellessä...
Siinähän sitä oli alkua Paan
sikiven linialle.

/e

ta". Tästäpä me tykkimiehet
olimme tietenkin ylpeitä.

Kerää Sinäkin
Kansa taisteli-

ampua jyskytelleet

punaista Kemiä venäläisten

lehtesi
uuosikerrat

-:J

uahuaan
kansioon.

Taistelun lopputulos: saksalaisia sotavankeia matkalle eJelään
Neuvostoliiton vankileireihin

Kansa taisteli on vertaansa vailla oleva dokumenttilehti

ja sen omaperäiset ja jännittävät kertomukset kiehtovat
lukijaansa vielä vuosienkin jalkeen.
Omassa tyylikkäässä kansiossaan lehtesi säilyvät
siisteinä ja hyvässä järjestyksessä.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.

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

"Oren oslanui 4 lömdlakanaa, kotmette
leinlpoialle ia ilset enr. Äsumme suuressa
vanhassa larGsa, iossa on isot ikkunel
ia kotkeat hcoaeet. Yöilä kokoltimmc

lämpölakanoita. Meiltä oli +15' aamrtl?
ia ulkona oli -18.. Me nukuinme lämpimäsil
lhanesti sänglissämme. Nyl ei

la

Lämpölakana on '100 7o turLämpölakana ei ole
vaan toimii lärninönheliastaiana usei-

den vuosien aian.

Låmpölakana asetetaan lakanan ia
patian väliin. Kehon oma lämpö
heilastuu lämpölakanasta

leen

iapitäävuo
lämpimänä.

Palno 120 g, kevyt
kuliettaa mukana ke-

såmökille, campingtelttamatkoille. Helppo puhdistaa.

taryite sukkia ialkolhln e,kä käpeftyä kippurcan aultak*en tämpimäksi. Atvan varmesti ilheksel la koko kehckln volyat parcmmln kun plsqy rcntourumdan la makamaan mukms nukkwa-aw?."
Salnanhoilaia tngeborg Wiktund, Ruo'§.i

Uuosikertakansiot

Nälden.

"Jo

enslmmäinen

yö

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistä.ni ain'-rtlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus ja käsittelykulut
6,00/1
kpl,7,5O/2 kpl, 12,00/3 kpl).
-tr Haluan
mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

tänpölekanotila

nukuttaessa osolnaului

W

ltrytn

mierlyfiäväksi.
otl mlettyftäYän tämmln, mlkä
el muulen alna ole
lret ue vanhassa puutsrossa. Suosrlleren
Ytnuksetle Yatmlsla-

Koko vuod?

maanne tämr/jtakanaa lokai-kylmyyftä
vetlftevette." trene Forett,

Vaalasalmt.

Låmpölakana on valmisletlu Ther- Lämpölakanan koko 90x140 cm. hinta
maltabista, supertehokkaåsta eiis- 59, r postikulut. Palautusoikeus 10

iysmaterlaallsta.

päivän kuluessa.

SOMNUS OY, Turku 31, Pitkämäentie

13.

Kr

',

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa.
31

.12. 81

L _--

saakka.

I
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Myöhäissyksyllä
1941 vihollisen
vastarinta tiivistyi.
Tappioita
kärsineillä ja
väsyneillä
suomalaisilla
joukoilla oli täysi
tekeminen
saadakseen

hyökkäyksensä

jatkumaan.
Kuvia JR 35:n sotatieltä. Tässä
komentoporras hyökkäyksen
aikana, oikealla komentala everstiluutnantti Ruotsalo

-l

z
l.

!
:!
j

,l

kolme vuorokautta.

ARMAS
RAUHALA

Edellisenä yönä oli satanut
ensilumikin. Kovin oudolta
tuntui tallustella valkeassa

PALVELIN JR 35:n kolman-

keskellä vihollisjoukkoja il-

nessa komppaniassa ryhmänjohtajana.

man lumipukuja. Ei niitä ollut

koskemattomassa maastossa
kyllä vastassamme olevilla vihollisillakaan, jotka kuuluivat
II/JR 367 ja III/JR 367 komp-

Lokakuun

puoleenväliin
mennessä olimme ehtineet kokea monta jännittävää ja raskasta koukkausta. Rivit olivat

jo harvenneet ja täydennystäkin olimme saaneet.
Kutisman ja Kenjakin mot-

panioihin.

Me olimme

kat-

kaisseet heiltä tien.

Vihollinen ryhtyi välittömästi vastahyökkäykseen ja

Kenjakin motiimaisemia

sitkeiden yötaistelu jen jälkeen

pääsimme vasta seuraavana

titaistelut olivat jo takanapäin.
Uudet tehtävät odottivat.
Suuntasimme kulkumme

päivänä jatkamaan omaa
hyökkäystämme. Vielä aa-

Munjärven kautta pohjoiseen

mullakin, kun olimme jo ryh-

päin ja asetuimme asemiin Himoilammen eteläpuolelle.
Kartasta näimme, että edes-

mittymässä hyökkäykseen, te-

ki vihollinen yllätyshyökkäyksen tien itäsuunnasta,
josta sitä kaikkein vähiten

sämme oli yhtenäinen vesistö-

linja. Kokemuksesta tiesimme. että vihollinen tulee tekemään sitkeää vastarintaa puo-

odotimme.

Tässä

metsäaukeamassa

kasvoi noin metrin mittaista
männyntaimistoa ja maasto oli

lustaessaan sitä. Kovia taisteluja oli siis odotettavissa.

Mäntyselän seutua

ENSIN
EHTOOLLISELLE

aamupäivällä katkai-

hyökkääjät olivat ryömineet

kirkkovaatteissa vaan ruudin
savustamissa kenttäharmais-

simme sanotun tien kohtaamatta kovempaa vastarintaa.

huomaamattamme asemiemme eteen ja ryntäsivät yllät-

Tässä vaiheessa, kun pataljoo-

sa, oli tunnelmassa syvää har-

namme oli pitkästä aikaa
koolla. järjesti pastorimme

tautta. Tätä kirkossa käyntiä

Vain pienen etuarmistuspartion hajoitimme ja tarkoituksemme oli välittömästi jatkaa
Kivatsun sillan suuntaan ja

voimalla. Kaikeksi

meille tilaisuuden käydä Her-

ran Ehtoollisella

sankkaan
metsään kyhätyllä kenttäaltta-

rilla.
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Vaikka erune

vihollisen suunnalta katsottuna ylämäkeä. Nuoret vihollisolleetkaan

en unohda koskaan.
Marraskuun 15. päivän aamulla saimme käskyn lähteä

liikkeelle

tavoitteenamme

Viiksitsan-Kivatsun välinen

tie. Jo

vallata se. Vaikka sillalle oli-

kin matkaa vain kilometrin
verran, vei se meiltä aikaa

täen päällemme valtavalla
uraa-huudolla ja kivääritulen
onnek-

semme konetuliaseemme pe-

lasivat moitteettomasti

ja

saimme hyökkäyksen torjutuksi.

Yöllä aseemne

olivatkin

reistailleet, kun ilma oli jääh-

syneen miehen päästää lämpimään telttaan nukkumaan: hä-

jälkeen.

lytyksen tultua se hyppii muu-

Suoritettujen puhdistusten ja
kuivailujen ansiosta ne taas

taman kerran teltan seiniä vas-

tynyt räntäsateen

ten ennen kuin se löytää
oviaukon, sitten se ei löydä

pelasivatkin hyvin.

ei tässä vaiollut mitään hätää.

Ryhmälläni
heessa

asettaan ja loppujen lopuksi se

voi juosta vallan vastakkai-

Olimme äiirimmäisenä vasemmalla ja meillä oli hyvä näky-

vyys vihollisen

seen suuntaan. Oikea ratkaisu

olikin panna miehet asemiin.

sivustaan.

Nuoren alikessun käskyvalta ei kuitenkaan tuntunut riit-

Tästä johtuikin, että tarkkaampujamme Reunasen Kalle
pääsi mielityöhönsä
inn6kas metsämies kun oli- siviilissä. Hän nousi kielloistamme
huolimatta seisomaan ja napsi
pystykorvallaan hyökkääviä
kirgiisipoikia, jotka kyllä taitavasti käyttivät maastoa hy-

tävän. Tempaisin äkeissäni
konepistoolin kaulalleni ja
ärähdin taistelulähetille :
Tulehan poika mukaan!
-Teltan ovelta huusin vielä

Mitähän sieltä on tulossa?

mennessäni pojille:

Maatkaa te vain rauhas-

sa!- Kyllä vanja teidät sinne

väkseen ryöiessään männyn
taimien seassa.

pian tappaa...
Emme ehtineet pitkäänkään
seistä asemissa kun joukkueen

poikia alkoi tippua paikalle.
Ensimmäisenä tluli Koiviston

HYOKKÄYS PÄÄSEE
ALKAMAAN
Noin kello kymmenen maissa
pääsi komppaniamme alkamaan hyökkäyksen. Kaksi pataljoonamme muuta komppaniaa hyökkäsivät koukaten

Saatiin
oikein
teltta
pystyyn

tien länsipuolelta Kivatsun sil-

lan suuntaan.

Heti alkuvaiheessa saimme
voimakasta vihollisen kranaattitulta muutaman kymmenen metrin päähän taaksem-

VAIKEA HOMMA

peanunassa tempossa kuin

Hyökkäyksemme pysähtyi
tähän. Tässä vaiheessa saimme HRR:n avuksemme. Meille annettiinkin uusi hyökkäys-

etenemisemme. Tästä johtuen

käsky kello l6:n maissa. Oma

hyökkäyksemme kiihtyi vim-

tykistömme alkoi pehmittää

saimme teltat, jotka heti pystytimme. Saimme kuivatella
vaatteitamme kamiinan iha-

mattuun juoksuun vihollista
päin. Pääasia oli, että pääsim-

vihollisasemia noin puoli tun-

nassa lämmössä.

tia ennen h-hetkeä. Oma pans-

me pois pyörremyrskyn tavoin

saritorjuntatykkimme tuli

meitä lähenevästä kranaattitu-

myös mukaan tien suunnassa
ja piti vihollisen konekiväzirit
kurissa. Niitä oli ainakin kaksi
kummallakin puolen tietä.
Kovalla rynnäköllä saimme
vihollisen asemat haltuumme,

Tätä onnea ei kuitenkaan
kestänyt kauan. Joukkueemme johtaja kersantti Siikarla
oli myös haavoittunut päivän

me. Se alkoi lähestyä

no-

lesta.

Nopea ryntäämisemme yllätti vastassa olevan vihollisen. Se ei ehtinyt avaamaan
lainkaan tulta ja juoksimme

monen asemiinsa

jääneen
piippalakin ohi. Osa näistä an-

tautui seuraavana yönä vangiksi.
Hyökkäys jatkui. Metsä kävi harvemmaksi ja alkoi ylämäki.

Nyt saimme

mutta etrrne päässeet vielä
tässäkään vaiheessa sillalle
saakka. Tuotimme kyllä viholliselle raskaat tappiot, mutta emme itsekään helpolla selvinneet. Saimme kuitenkin
haltuumme hallitsevan maastokohdan ja vihollisen työnne-

Niin oli marraskuun 15. päivä

painunut iltaan.

Onneksi

ja komppanian
päällikkö luutnantti Posti
taisteluissa

määräsi minut joukkueenjoh-

tajaksi. Käytyäni Postin puhuttelussa sain käskyn miehittää asemat "heti ja tehokkaasti". Tiimä käsky ei taida joukkueeni miehiä miellyttää, ajattelin mielessäni, kun palasin

käskynjaolta.

Miehet olivatkin sitä miel-

myös voimakasta konetuli-

tyksi alemmaksi Suunujoen

tä, että kyllä tässä asemiin ehtii ennen kuin vihollinen, kun

aseiden tulta. Kranaatinheitti-

rannalle. Aikaisemmin mai-

asettaa vain parivartiot eteen.

metkin antoivat jatkuvasti tuliryöppyjä niskaamme. Vihollnen oli saanut joukkonsa hyviin asemiin ja pääftänyt puolustaa sitkeästi Kivatsun sil-

nitsemani Reunasen Kallekin
haavoittui lievästi suoritettuaan kaksintaistelun vihollissotilaan kanssa.

Telttamme

lanpääasemiaan.

vastaamme

oli kyllä

mästi asemiemme

Santeri ankarasti kiroillen:
Ei siellä teltassa uskalla
- pirukaan, kun se alkaa jo
olla
olla vanjoja puolillaan. Tuppaavat suuhun...

Asia piti paikkansa. Ky-

olivat samat vanjat, joiden yli oli päiviillä juostu.
Tuppautuivat nyt teltoille
syömään ja liimmittelemään.
f{srssrniehiä tuntuvat
olevan,
kun jättävät aseensa
teltan ulkopuolelle, totesi
Piiiirnin Lauri.
seessä

PÄÄLLIKKO ARVASI
ASIAN
Saimme nyt lopultakin asemat
miehitetyksi. Ja rähinä alkoi

heti: Kiivaan tulivalmistelun
jiilkeen teki vihollinen ensimmäisen vastaiskun, jonka torjumisessa meillä oli täysi työ.
Välillä jo tuntui, että vihollinen pääsee väkisin asemiimme, kun sen aseitten suuliekit

suihkivat aivan

muutaman

metrin päässä edessämme.
Valoraketteja ei ollut kuin
muutamia, joten ammuimme

kaikilla aseilla

umpimähkää

pimeään sen kuin ehdimme.
tässä vaiheessa

Onneksemme patruunoista ei

ollut puutetta.

välittö-

Yön aikana vihollinen yritti

takana,

moneen kertaan polttaa ja räjäyttää Kivatsun sillan siinä
kuitenkaan onnistumatta. Ko-

mutta ei ollut vihollinenkaan
kaukana. Komppanian päällikkö tiesi kyllä kokemuksesta. miten käy, kun täysin vä-

vasti ihmettelimme, millä
konstilla ne meinaavat Suunu-
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PAULI TUOMINEN
OLI SOTAVUOSI 1942. Laiva jossa silloin palvelin kansi-

miehenä
ma".

oli SHOY:n "Nor-

Olimme lähteneet Antwerpenistä syyskuun 26. päivän
iltapäivällä ja hieman ennen
pimeän tuloa olimme jo selviämässä Belgian rannikosta
Pohjanmerelle.

Lastina meillä oli hienoa tavaraa. Kyseessä oli nimittäin

huoltokuljetus Suomessa oleville saksalaisille joukoille.
Yksi ruuma oli täynnä jalki-

neita, kuuluisia alppikenkiä
sekä rautakorkoisia saappaita.

toinen täynnä alusvaatteita ja
kolmas täynnä tupakkaa. Neljäs ruuma oli täynnä
kon-

jakkia. Koko ruuma- täynnä
hienoa ranskalaista Martellkonjakkial Uskallanpa veika-

ta, että sellaista konjakkimäärää on harva edes nähnyt yh-

dellä kertaa.
Aluksen miehistö yritti tietenkin päästä osalliseksi tästä

Suunuloen Kivatsunkoski siltoineen

ihanuudesta. Melkoisen vaioli. sillä laivalla
oli tiukka vartiointi lastauksen
aikana: konepistoolein aseistautuneet saksalaiset vartiomiehet pitivät tarkoin silmällä
keaa se tosin

,
a
;
j.l

i
i:1

?:,

ri

a

t
I

L

joen ylittää, kun siltansa tu-

taan.

hoavat selkänsä takana.

Eipä tarvinnut kauan odottaakaan maaleja: vihollisia al-

Aamuun mennessä vihollisen hyökkäysvoima heikkeni.

koi rynnätä sillalle

Olimme pitäneet asemarrune.
Puolenpäivän jiilkeen tulikin taas meidän vuoromne
hyökätä. Tehokkaan tykistö-

pakokauhun vallassa. Se oli

valmistelun jälkeen saimme
vihollisen liikkeelle ja työnnetyksi aivan rannan tuntumaan.
Siinä se olikin edessämme yllättävän lähellä
tavoitteemme Kivatsun silta.

melkein

dramaattista katseltavaa: miehiä juoksi jatkuvana virtana
jonossa armottomaan konekivädrituleen. Muutamia hyppi

hyiseen virtaankin

saaden

siellä kohtalonsa, toiset yrittivät ryömien edetä sillan toi-

selle puolelle

kaatuneiden

SCASSA.

Ihmeeksemme totesimme,

että ankarasta

VIHOLLINEN ON
VAIKEUKSISSA

tulestamme

sen-

huolimatta muutamia vanjoja
pääsi kuin pääsikin ilmeisen
ehjinä loikkimaan siltaa pitkin

tään vähän komeamman lai-

joen toiselle rannalle. Näin tu-

toksen, koska sen saavuttamiseksi piti vuodattaa niin paljon

li

hikeä ja kallista verta. Se oli
vain pahanpäiväinen kapea

vanha sääntö, ettei sodassa
koskaan kaikki kuole.

Luulimme sillan olevan

puusilta! Nopeasti saimme
meille alistetun konekiväririn

asemiin arnpumasuuntana sil-

ta, jonne pian odotimme vetäytyviä vihollisia. Osa komp-

paniastamme

oli

lähtenyt

hyökkäiimään HRR:n kanssa
Suunujoen rantaa pitkin työn-

täen naapureita sillan suun346

KUOLEMA
iskee erehdyksessd

taas kerran todistetuksi se
rintamasotilasta lohduttava

Pistäydyin tässä syyskesiillä
pitkästä aikaa kotipitäjäni Turun läänin Kosken sankarihaudalla. Kovin monen tutun po-

jan haudalla näkyvät

päivämäiirät 16. ja 17. marraskuuta

I94l palauttivat elävästi mieleen tapahtumat Suunujoen
Kivatsun sillalla.
!

olletikin konjakin

lastausta.

Merimiesten tunnettujen taitojen ansiosta sitä kuitenkin saatiin muutama pullo mieheen.

Samaan aikaan meidän
aluksemme kanssa Antwerpe-

nistä lähti myöskin kaksi
muuta laivaa, melko suurikokoinen tanskalainen sekä hieman pienempi norjalainen.
Meille oli ilmoitettu, että Rotterdamin edustalla meidän tulee yhtyä saattueeseen, joka

oli jo siellä

kokoontuneena.

Se odottaa vain näitä kolmea
alusta, minkä jälkeen lähtö tapahtuu välittömästi.

Oli jo melkoisen pimeää
meidän saapuessamme odotta-

van saattueen luokse. Paikalla

oli neljä alusta, kaksi

saksa-

laista, yksi ruotsalainen sekä
suomalainen "Rangel". Kaksi
saksalaista hävittäjää oli suojaamassa tätä seitsemän aluksen saattuetta.
Mitään muodollisuuksia ei

tarvittu. Hävittäjältä tuli vain
käsky muodostaa parijono ja
lähteä heti matkaan. Aluksi
määrättiin l0 solmun nopeus.

SAATTUE VAELTAA
Olimme jo tehneet taivalta
alun toista tuntia. Pimeys oli
jo miltei täydellinen.
Äkkiä kuulimme lentoko-

Sieltä vilkutetaan vimmatusti:
Saimme osuman keskiTarvitsemme apua!
Iaivaan.

Nyt on piru päässyt irti!
Koko saattue hajaantuu. Laivat pyrkivät pakoon

mikä

minnekin suuntaan.
Norjalaisaluksella on sytty-

nyt tulipalo ja laiva näyttää
vajoavan nopeasti. Tuli näyttää miehistön ponnisteluista
huolimatta saavan yhä suuremman vallan ja samalla
kuuluu voimakkaita räjähdyk-

siä. Tulipalon kajossa näkyy

selvästi, kuinka miehistöä
hyppii yli laidan liekehtivältä

Saksalaisia Stuka-syöksypommittaiia vaanimassa Saalistaan

kannelta.

Aluksemme päällikkö tekee

ratkaisun ja käskee lähestymään norjalaisalusta
niin
- mahlähelle kuin suinkin on
dollista. Toinen perämies esittää hieman vastalauseita päätöksen johdosta. Hänen mielestään on vaarallista mennä
tässä vaiheessa palavan aluksen luokse, koska kone saattoi
vielä palata takaisin ja silloin
oltaisiin palavan laivan vierellä selvästi näkyvissä.
Päällikkö pysyy kuitenkin
päätöksessään:

Meidän velvollisuutem-

Pimeälle
merelle

Iso tanskalainen alus, jolla

Kauppamerenkulku oli sodan aikana
miesten työtä.
Pieni erehdys öisellä merellä saattoi
viedä kymmeniä miehiä kuolemaan.
neen lähestyvän. Sen kuulivat

kaikki, myöskin hävittäjät.

Selvää

hermosluneisuutta

oli heti havaittavissa

saattueen

keskuudessa. sillä eräät alkoi-

vat vaistomaisesti pyrkiä

ha-

jaantumaan. Jokaisella aluk-

sen päällikiillä oli tietenkin

ensimmäisenä ajatuksena, että
kone on vihollinen, siis eng-

lantilainen.

Hävittäjältä

tuli

säikäh-

levinnyt meren ylle estäen nä-

kyvyyden. Olemme ensim-

Myös toinen hävittäjistä lähestyy alkaen poimia veden

oli sitä tulittanut.
Kului tuokio ja jälleen kuului tuo sama lentokoneen suri-

na, nyt vastakkaiselta

suun-

yksi?

osumatta.

Lentokone lensi saattueen
vlitse melko matalalla ja häi-

Lähestymme alusta verkkaisesti. Heitämme reelingin
sivuille kaikkea mahdollista:
köysitikkaita, köysiä, verkko-

ksellä. Jokainen oli nyt aivan varma, että kone oli ollut
vihollisen, koska hävittäjäkin

oli selvitty pelkällä
d1

masti koossa. Samalla se antoi

keillään. ilmeisesti kuitenkaan

aloitti kiivaan

hyvään onneen.

pimeyteen. Kaikki huokaisivat helpotuksesta, koska

pyi

tiukka määräys pysyä ehdottoir-ty-

tenkin huonolla menestyksellä. Myöskin toinen hävittäjistä

reesti vetäydyttävä pimeyden
suojaan ja luotettava jälleen

ja, pelastusrenkaita ja lankku-

Kone siis palasi takaisin!
Vai oliko niitä useampia kuin

pari lyhyttä tuli-iskua

ilmatorjuntakonekiväärejä
niin ahteri- kuin keulapakallakin, tulitti sitä jo kiivaasti, ilmeisesti pimeyden takia kui-

torjuntatulen.
Osumia ei voitu nähdä. koska
ei nähty konettakaan.
Hienoinen utupilvi oli äkkiä

nalta.

kuitenkin

oli

me- on auttaa noita onnettomia! Jos kone vielä palaa takaisin, silloin meidän on kii-

Kaikki jähmettyivät paikoilleen. Pommittaako

tällä
kertaa? Sitten kone oli jälleen
saattueen yläpuolella ja silloin

alkoi tapahtua.

se

mäinen alus vasemmanpuoleisessa parijonossa.

Kone on nyt aivan

saat-

tueen päällä.

Ät<tia kuuluu tukahtunut
räjähdys ja pommi iskee veteen aivan aluksemme perässä.

ja.

Norjalaisten onni

oli,

että

pelastajat olivat näin lähellä!

varassa kamppailevia.

Heittäkää myöskin uimaliivejä!
kapteeni käskee.
Merimiehet viskovat liivejä
kuoleman hädässä kamppaileville ammattitovereille.

Luulisi, että

aluksemme

vierelle päässeet olisivat jo
varmassa turvassa. Avuliaat

OSUMA JA TUHO
Samassa leimahtaa pistoliekki

korkealle perässämme tulevan
norjalaisen aluksen savupiipun ja komentosillan välistä.

kädet ojentuvat heitä vastaan,

kaikkia mahdollisia pelastusvälineitä käytetään hyväksi.
Meri on kuitenkin julma ja

petollinen: pinnalla kelluu
paksu öljykerros, joka saastut-
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taa kaiken. Monet ovat

Kauppalaiva
uppoaa

saa-

neet öljyä keuhkoihinsa ja
voimat loppuvat. Ylös pyrkivän ote ei pidä öljyn liukastamissa köysissä ja miehiä painuu pinnan alle hiuskarvan
päässä pelastuksesta.

Norjalaisalus on tällä välin
uponnut. Muistona siitä palaa
pinnalla vain suuri öljyläikkä.
Ensimmäisiltä pelastuneilta
saamme kuulla syyn hurjaan
tulipaloon: norskin kansilastina oli tuhansia tynnyreitä

moottoripetroolia kalastajien
käyttöön. Oli ihme, ettei alus
räjähtänyt siinä silmänräpäyk-

Kaikkia pelastusvälineitä käytetään

sessä!

hyväksi

KONE PALAA
TAKAISIN
Kesken pelastustoimien kuu-

luu jälleen lentokoneen

ääni

vielä kerran! Pääl-likkömme antaa irrottautumiskäskyn, vaikka muutamia
miehiä näkyy vielä polskivan
öljyisessä vedessä. Muu ei
auta
oli ajateltava omankin
miehistön
turvallisuutta.
Laivamme pakenee täydellä
se palaa

q*

§.'-*-*
koneteholla. Onneksi hävittä-

jä jää vielä paikalle
Tuliko ponnistetuksi liikaa?

Ei

hätää! Särky häipyy aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen lämpövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Reseptittä apteekeista.

pelasta-

maan loput haaksirikkoiset.
Sitten tapahtuu jotakin ennenkuulumatonta !

Toinen hävittäjistä, joka

Lääkeiehdas
Medisan, Uppsala

on

mä

suuntaan.

sestä.

vilkuttaa kaikille tiukan käs-

Kone on saksalainen!
Palkkiristit koneen tasoissa
näkyvät silmänräpäyksen ajan

heristellään

saattue

menossa eri

Kone tekee vielä kaarroksen saattueen yllä, mutta ei ilmeisesti löydä enää pommi-

tuskohdetta, koska kaikki

alukset ovat hajaantuneet laajalle alalle. Hävittäjä on lopettanut ilmatorjuntatulensa ja
kyn:

Tuli seis! Oma kone!

-Kone häipyy lopulta pimeyteen eikä enää palaa.

sattunut. Loppujen lopuksi ei
siihen kukaan kuitenkaan tosissaan uskonut. Ehkä hävittä-

jältä ammuttu

ensimmäinen

lyhyt tuli-isku oli sittenkin pahin virhe: jos lentäjä oli alussa

ollut epätietoinen saattueen

kansallisuudesta, hän tämän
tulituksen jälkeen ilman muuta uskoi alapuolella olevan vihollissaattueen.

Hävittäjät saivat lopulta
suurella vaivalla saattueen
alukset jälleen kokoon.

Myöhemminkään

ei

saatu

täyttä varmuutta, mikä ruo kone oli loppujen lopuksi ollut.

Mutta päätellen saksalaisten
avuliaisuudesta Brunsbyttelissä, kun he hoivailivat aluksessarrme olevia norjalaisia maihin, syy oli ollut heidän koneensa tekemä virhe. Norja-

nyrkkejä ja sitä saatellaan voi-

MISSÄ VIKA?

mattomilla kirouksilla.
Kuinka tämä on mahdollista? Lentäjien täytyy olla täysin seonneita päästään tai sitten he ovat menettäneet täy-

Aluksemme miehistön keskuudessa levisi voimakkaana
huhu, että kone olisi sittenkin

laisille näet ilmoitettiin, että
ilmavoimien kone tulee vie-

ollut englantilainen, vaikka

tilassa.

dellisesti paikantamistietonsa.
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rannikkoa. Kaiken lisäksi tä-

aluksia jälleen kokoon, suuntaa voimakkaan valonheittäjän
lähestyvään koneeseen. Utupilvikerroksessa sattuu olemaan pieni aukko ja kone näkyy hetken aivan selvästi.
Kaikki jäävät hetkeksi seisomaan suu auki hämmästyk-

nyt ohitse, sille
lihassiidryyn

Lontooseen asti, mutta tuskin
sentään näin lähellä Belgian

yrittää saada saattueen muita

aivan selvästi!
Kun suurin ällistys on men-

-Y*le

Kulkeehan kanaalissa toki
myöskin englantilaisia saattueita, Newcastleen ja aina

l;3.I

se

käyttikin saksalaisia tunnuk-

sia.

Sellaistahan

oli

joskus

mään heidät kotimaahan ensi

tr

nn

HPOHO
ffir

Koneasemalla on

tarkastus. "Mistä
syystä teillä ei ole
mitään peittoja
koneiden päällä?"
"Kuinka niin ei
mitään? Onhan
siinä lunta!"
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"Otan osaa suruunne, mutta traktorinne ei valitettavasti
selviytynyt remontista... "

--.

"Kun saan vielä
muutaman muistutuksen
saan siillä jätepaperivarastolta vaihdetuksi
Monte Kriston kreivin"

I

Suomalaiset eiväl
ryhtyneet

hyökkäyksillä puristamaan Hangon mottia, jonka yleistilanne aikanaan laukai-

sikin.
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Asemasodan

Iuonteisella rintamalla oli ajoittain

aa

or,
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varsin vilkasta eri-
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a.a*
ao

tyisesti venäläisten
keventäessä am-

o

oI

t

I

a
a

nis-

kaan ennen tukikoh- .a
dan evakuointia.
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lrt'tir*är
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musvarastojaan

meikäIäisten
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Hanoon vuokra-alräen rqia

.-..,,?,.,,'ij
Hnr

p2slsskuun vaihde oli

Tukikohra käsitti viisi pikakivääri- ja yhden konekivääripesäkkeen. jotka oli yhdistetty
loisiinsa juoksuhaudalla.'Iähystys pesiikkeissii oli suoritettavir lrrtrtaputkistir kyhätyillä periskoopeilla. joista ehtinriseen sai peilinpalaset sil-

juuri- meneillään.
Me, Ekströmin Pataljoonan

2.Komppania, majailimme
parhaillaan Hangon rintaman
etulinjassa pahamaineisella Pirunsaaren kaistalla. Se sijaitsi

maakannaksella Krikutillin
kaistasta oikealle, Skoehvn
kylästä noin 4 km etelään ja
äärimmäisenä lännessä. Saarimaisen nimensä se olr sealu!
siirä. ertä siellä etulinj: ;ij:il::
mereen pistävässä kallioise,,.,-

niemessä, joka taval!:rr: icu.
tui saaren asemaan. sillä sinne

johtava maantie oli noin

30

t:li-

:;.::.1

:rilleen
S,;p:,!.-.ei t.;ii:,,ä!

oahå: jälk;ä H.r,gon rl,itar,an kallioisecc3 rna.astcssa

terjel:iv:.tkin jonkinl:is.-.-. :r::kösuojan. mutta siita hi:cli-

oli sattunu: lt--.;Iri
mittaan useita miehi;:ötapmatta siinä

pioita. Niinpä pioneerit oli..,atkin rakenfaneet svksvn kuIuer:sa takana clevan !ahden
yli ponttoonisillan jalr:rl:ulkur

varten. Hevosajoneuvct jou-

in

käyrrImä1n
edelleenkin vaarallista ineantietä.
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kuitenk

K-ol:o hiekka:rn kai,

vettu tr-rl:ikohta

oli noin 1(X)

metriä levc;i ja scn v:rsen ptiii

.

jos:rr k!:-pe:;rke sijaitsi. t>li
p^lto::'.:l:r'::r::r:': I:ri,J:r..tr lri-

ITTASOITTO
PIBUNSAARETTA

kohte oli huolellilesr: ri:-:-mioitu o,-ri!l,r ja ok:;i!lr jc:k:-

tuivat

.rue

kaan. salaa ja röyhkeästi aivan
vihollisen nenän alle. "Ei-kenenkään-maaksi" oli jäänyt
vain vaivaiset sata metriä.

ELETTIIN vuotta l94l ja lo-

tul:"e!le elttiina Tc:;:::^

.o

l.Komppania öisin heti kallion juurelle pehmeään hiek-

KAARLO
LINDQVIST

metrin matk-an viholli:;er:

r/'6X

- -a

Tallainen oli Hangon motli vuostna 1940-41

[a

o' e/)

ni-

Kc;sukylä.nn.re sij:ritsi ke;.;aarta, piene:;sr k:rllioiden ympäriil:n:il;r,ä la,lkl;cssa.

;;:en:;:l v:roinen sil!5 sitri va:;t',r:;.;:. oli',,ihollit;en puolell:r

Jculillu:em;:re tehtli\'än:i oli
aina rvhrrä kerrrllean neljän

hy'rin kculut3itujs xi:,.truuse-

tunnin viiihikrin käydt i artios-

3mpua

sx eteentvönnetyssli tu.t:ikoh
C:rsse. ionne oli ne!I::l:: Iouhikkoistr !.rlliopolktr:: noin
l0O metriä. Tänän tukikohd:rn olr Ilci', :lnr,lt eCeltlijlmme

H.'\NKP-LA PAIKK.A
Pirr::'::;u:ri oli tcc!ellrllin

ja. jotk:l inno!:kaini

llelli

hvvin nalmioir!uiste
lselnist:nn aine kun kuuli','tt
räis;ki.,,§t

vähänkin äIntä tai nrikivät liil. -r.:i

l:e'rn pli:in pliättyessti rneren.
l:rhteen.

Pinrnslurr.n etrrlinj:rssa ole-

Yul nlur-rt vrrr!iopeslkl.cet .i-

jritsiviil pitkin niemen

rantit-

kalliota ja olivat muitien joukkueiden hallinnassa.
Meidän joukkueemme osalle oli siis langennut kaikkein

vaarallisin tehtä\'ii. Etenkin
matkat tukikohtaan ia takaisin
muodostuivat ar oinrilla kallion kohdillu kujaniuoksuksi
vihollisen tarkk'ampujien

kanssl. joille oli vastakkaisen
I..rllion llelle rakennettu muhkea hiekkasäkkivalli pahaenteisen mustine ampuma-aukkoineen. Avonaiset kohdat oli
aina syöksyttävä yksittäin ede-
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Hangon suunrran soturetla

:.::cirrcslr heiciän tuicnjohdol'..'-',' ';itr2 i-naaii. lviutta se oli

n::kiiiisiä. että aina
:r-':.ie hä;,:ärä :akcni pi_

r'1:iz'rill;-'

'...tl.

11:rzi^',..:. ;ysky;ti vihcilispat_
k'.':r-;:aateiliaan harvaan
.',:::::, kl n:nlcniscn minuuttia
::.:ic-:: telttakalliotamme.
+iussa peikäsimme tätä joka

'..:.

iit.: toistuvaa

rummutusta.

kun ci mitään vaaralli:.-.lpai: tapahtunut. aloimme
iyi,rdä koko jutun leikiksi. Jokr rikikurinen keksi nimittää
iår.ran','ihollispatterin esitykscn ritasoitoksi. sillä sen lo:1.'-:1i:.r

p','rtu,r vaimeni muualtakin

ja saimme
paneutua yöpu'rlle.

l ";.'i',',;.' jysähtcli,
ten sydän kurkus;a lapättäcii.
Tappioita oli jo tullut. r'r,rkkr
ei viela ttrilrt t-i ,iiti,,arrl o.rniii.
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Kon-rppaniamme taisteluosa

KORSUKYLÄÄNKIN

majaili siis edellä sekrstetussa
Iaaksossa, enernrrtän

tai

r,ä-

Sitten eräänä iltana tapahtui se
mitä olimme pikkuhiljaa pelä-

henrtttiin rttukavissr.r kor suissa.
Mutta rtrinä olin kynrnrenpäi-

tcn odottaneet: koko korsukylänune sai oikein isän kädestä!
Olimme juuri syöneet päivällisperunasopan, jonka tuonut
muonahevonen seisoi vielä ulkona puuhun sidottuna heiniä
rouskutellen. Ajomies oli pistäytynyt läheiseen korsuun tu-

seksi vahvennetull ryhr-lrar,r
kanssa ainoa poppoo, joka oli
telttarnajoituksessa. [irrlne sitä liikoja surreet. olihan sicllä
raittiinrpi ilma kuin tunkkai-

sissa korsuissa.

Telttamrne sijaitsi viholli-

rinoimaan. Oli pahaenteisen
hiljaista. Jostain kaukaa vain
kuului tykistön kumua. Ma-

seen päin olevan pystysuoran

korkean kallion kyljessä ja oli

kaiveltu maahan

puolisen

metriä. Yl<iskaivettu ntaa oli
kasattu vielä valliksi teltan
ympäri. j()ten sen pystysuora

kailimme teltassa reppu päänVenäläisillä oli Hangossa myös 1äreää 305 millin rautatietykistöä
Tässä tykki on suomalaisten omistuksessa

alusena .ia katselimme katossa
tuikurtavaa telttalyhtyä. Sitten
kuulimme lähenevää kranaat-

ticn vihellystä ja

telttakal-

lioomme jysähteli ensimmäinen sarja.
Nys se iltasoitto taas alkka.- naureskeli turkulainen Valo.

Kauhistuneina kuulimme
äkkiä vihollisen puolelta sellaisen kuminan kuin jättiläisperunoita olisi kaadettu jättiläislaariin. Sitten oli ilma het-

ken täynnä vihellystä ja ulinaa. Korsukylässämme alkoi

Kranaatit iskevät maaliin Hankoniemellä

osa oli hyvin suojattu sirpalevaaralta.

RAUTAA TULI
SAKEASTI
Viholiinen oli syksyn tullen
aloittanut kiivaan tykistötuIen. Huhut kertoivat sen tyhjentävän näin anrmusvarastonsa ja jättävän viclä ennen tal-

ven tuloa koko Hangon tuki-

leitten vonkunaa päittemnre

kohdan.
Venäläistä rautaa oli siis sakeasti ja joka päivä ilmassa.
Koko kallioinen Pirunsaari jy-

yli. Mutta

misi. leimahteli ja tutisi. Vain
yön tunneiksi tulitus vaimeni
pitihän toki vastapuolenkin
-tykkimiesten välillä torkahtaa.
Oma tykistömme pysytteli
errin)r)läkseen vaiti. Vain jos.

Jokin kolmituurnainen vihollispatteri oli ottanut merkillisen tavan: se piti maalinaan juuri sitä korkeaa kalliota. jonka takana lelttarnnre sijaitsi. Kamiinan savumrne oli

laaksoon ei vaan
yksikään kranaatti osunut. Tätä moukan tuuria jatkui päivä
päivältä ja viikko viikolta.

sen jälkeen sellainen jytinä ja
räjähtely kuin jossain hullunn)yllyssä. Sakenevassa pimeydessä kranaattien leimahtelu ja jytinä oli hornamaista.

Korsuissa olijoilla ei ollut
mitään hätää. Santaa vain saivat kattohirsien väleistä silmilleen. Mutta nyt olimme me

teltassa hätää

kärsimässä.

Odotimme vain vavisten täysosumaa. Painauduimme vatsallemme alushavuja vasten ja
351

vedimme reput päänsuojaksi.

Ulkoa kuului muonahevosen
kimeä hirnunta, joka hetken
perästä kuului etääntyvän jon-

nekin kuulumattomiin.
Keskitys tuntui jatkuvan loputtomasti.

Äkkiä kuului korvia huuja teltta lei-

maava räjähdys

mahti valoisaksi kuin aurinko.
Nyt tuli loppu! välähti

KASKU KIERTAA

aivoissani.

Korvat humisten ja pökkelöisenä kohosin istualleni.

Telttalyhty oli sammunut.
Oli pimeää kuin säkissä. Ko-

HISTORIAN
TUOMIO
Kaksi iuutalaista
keskustelee Saksas-

peloin repustani taskulampun.
Miesten kasvot olivat säikähdyksestä kalpeina ja silmät

pyöreinä. Teltta oli retkahtanut puoli metriä katostaan matalammaksi, sillä sen keskisalon oli sirpale katkaissut. Katto oli täynnä suuria ja pieniä

repaleisia reikiä. Lyhdyn oli
sirpale lävistänyt, samoin kamiinan monesta kohtaa. Reppuni, joka oli suojannut päätä-

ni, kilisi lukuisista sirpaleista.
Koettelin typertyneenä paikkojani enkä tahtonut millään
uskoa, että nahkani oli täysin
ehjä.

HAAVOITTUNEITA
Sattuiko kehenkään? ky-syin ääni vapisten.
Pistä rinnast! sanoi vie-

relläni

makaava Virtanen, Py-

hämaan poikia. Käänsin hänet
selälleen ja huomasin, että

asetakin rintamus oli veressä.
Siinä ihan pinnalla oli selästä
läpi tullut sirpale. Se oli sentin
paksu ja pari senttiä pitkä teräväsärmäinen kranaatinsirpale.

Virtanen vaikeroi hiljaa ja minä kiljuin täyttä kurkkua:
Lääkintämiehet! Lääkintämiehet
tänne!
Niin ihmeellistä kuin se oli-

kin Virtanen oli teltan asukkaista ainoa haavoittunut.
Toinen oli viestimies, joka

sa

Eurajoen poika.
Otetaan miehissä kiinni
ja -lähdetään viemään, komensin toisia.

Kyll tämä on

gamala

- murt kyll tämänki viäl
meteli.
kestäis, mutt kon dua pahuksen grääs pakka topparna hen-

gen gurkust, kiihisi Liukas yskien keuhkoistaan ulos räjähdyskaasua jota oli telttamme
täynnä.

Läksimnre raahaamaan haa-

voittuneita

lääkintämiesten
korsulle. Ympärillä jytisi ja
Ieimahteli, sirpaleet surrasivat
korvissa.

Ei täst tull rnittä! Viärä

- toho Rannikon korssusnärnä

varajohtajan kersantti Lehtosen piskuinen korsu oli lähellä

depakkaukseni ja yritin köm-

kallion kupeella. Sinne veim-

pelösti työntää sitä Virtasen

me haavoittuneet suojaan.
Mitä on tapahtunut? kysyi- Rannikko silmät pyöreinä.
Kävi vaa simmone flais- ett teltta men valla riakakaus
leiks. Ei siäll ny enä rukkise

mistä

Eik viiirä nämä ite sinn

korsusse, sanoi
lääkintåimiäste
Valo.
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Rannikko.

Näin vyössä pienen reiän.
Tuosta on mennyt, sa-

noin.
R:rnnikko avasi asetakkinsa
ja nosti paidan helman ylös.
Siitä putosi samalla

puolen

sentin mittainen sirpale joka

oli polttanut jäljen

ihoon.

Meiltä kaikilta pääsi helpotuksen naurahdus. Sitten kes-

kitys lakkasi ja tuli aavemaisen hiljaista. Kellon lähennellessä kahtakymmentä hain
mieheni kokoon ja lähdimme

nimme tarkastelemaan telt-

Joukkueenjohtajamme vänrikki Rannikon ja joukkueen

alle kohtaan

vatsassa,
parahti vänrikki

vartioon.

ja hartiat sisäpuolella. Hän valitti, että kylkeen oli sattunut.
Lääkintiimiehiä ei kuulunut

verta pulppusi.

korsun oven edessä ja sirpaleita iskeytyi läpi oven korsuun.
Puunsäleet sinkoilivat.
Minuun osui! Polttaa

Tehdään niin, minä mylvin- takaisin.

KORSU SUOJASI

asetakin

haju piräisis kettä vaivama,
Valo toimitti.
Sanrassa tömähti kranaatti

se, Valo kiljui.

makasi teltan oviaukolla pää

tulevaksi. Revin auki ensisi-

K1'llä se Moo-

- oli aika
ses

Suomalainen tulenjohtue toimii Hangon nntamalla

Juu, kyll mnää olen gans
- miält. Kuale ne meijän
sitä
gynssi muuto, sanoi Vilho
Liukas, vakaa ja yksitotinen

Heti päivän valjetessa

me-

taanrme. Siinä se retkotti repaleisena ja nrurheellisen näköisenä. Vieressä kallion laella näimme räjähdysjäljen paistavan valkoisena. Jos kranaatin lentorata olisi ollut muutaman sentinkin korkeampi, olisi se pudonnut suoraan telttaamme.
Pian saimme jyrkän käskyn
ruveta kaivamaan itsellemme
korsua. Sen valmistuttua aika-

naan ehdimme viettää siellä
vain yhden yön.

Hitlerin aikana.

tr

pöhkö
kun johdatti meidät
pois Egyptistä!

-

Kuinka niin?!

Ajattelehan
nyt! Ellei hän olisi
tehnyt tuota temppuaan olisi meillä
kaikilla nyt brittiläinen passi!

AJATOLLIEN
AIKAAN
Lentokone on saapumassa Iranin
pääkaupunkiin.
Kaiuttimista kuuluu
ilmoitus:
Laskeudumme

MatTeheraniin.
kustajia pyydetään

kiinnittämään

istuinvyöt ja sammuttamaan savukkeet.
SamaIIa kehotetaan

siirtämään kelloja
600 vuotta taaksepäin.

Liftausmatka

VAPPU ANTTONEN

Liftaaminen ei ole
nuorille tytöille vaaratonta puuhaa rauhan aikanakaan.
Sodan aikana rintaman selustassa siihen liittyi aivan erikoisia jännitysmomentteja.
OLI JATKOSODAN aika.
Meitä liihti pieni ryhmä tyr

tiiriä siivoamaan ja

putsaa-

maan paikkoja ennen kuin
evakot päästettäisiin takaisin

*.§

kotiseudulleen.

Pesimme ja jynssäsimme
juuriharjalla ja myrkyillä kaiken mikä oli puhdistettavissa
kädet kyynåirpäitä myöten
-verinahalla. Tuntui, että mi-

Vuoksenrannan maastoa taistelujen jäljeltä

ja ja valoheittimien kiiloja pimeiillä taivaalla. Metsistä tuli
jatkuvasti nåilkiin§neitä venä-

käåin ei ollut liikaa
saimmehan olla omalta kohdaltamme auttamassa evakkoja paluussa omille rakkaille maise-

läisiä sotilaita, joita koottiin

vankileireille, mistä iltaisin
kuului haikea laulu ja soitto.
Evakot palailivat koteihin-

mille, joihin oli niin kovasti
kaivattu päivin ja öin.
Nyt oli se aika koittanut.
Kun olimme saaneet siivous-

ryöt tehdyksi alkoi kova perunannosto. Kannaksen pellothan olivat osittain perunalla ja
osittain kaali- ja auringonkuk-

sa. Maisemat alkoivat rauhoit-

fua.

$

Lottakomennus oli nuorille tytöille Suuri Seikkailu

e.

SUURI SEIKKAILU
Eräänä kauniina sunnuntaiaamuna panimme puhtaat lotta-

kaviljelyksillä.
Perunasarat olivat pitkiä ja

perunaa nousikin kovasti
kaunista, puhdasta hiekkamaassa kasvanutta ja hyvältä
maistuvaa. Sarkojen molemmissa päissä roihusivat nuo-

tiot, joissa viilillä liimminelimme käsiiimme. Tuhkassa
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haudutettuja perunoita söimme nåilkäåimme. Siihen aikaan
ei ollut juuri ruokaa ja meillä
raskaan työn tekijöillä oli ainainen nrilkä. Perunat olivat
suurta herkkua!

Päivät menivät

iloisessa

työn touhussa. Illat pysyimme

visusti sisiillä ja kurkistelimme pelokkaina taivaalle nousevia vihollisen tähystyspallo-

Matkalla komennuspaikkaan

s}l,
. - '{ik,\

.*

#sx'r

1'-. ^F

- frff

puwt pä:illemme ja päätimme
liihteä katselemaan maisemaa
hiukan laajemmasta perspek-

tiivistä. Suuntana oli liftausreissu rajalle, linjoille Valkeasaareen, jonne tiesimme auto-

kolonnien olevan

menossa

ammus- ja muonalastissa. Liftaus oli siihenkin aikaan

'pop'.

Kuinka toiset §rttdret olisivatkaan meille kateellisia, kun

kertoisimme seikkailustamme!

s'{..:";

Aurinko paistoi ja meillä oli

oikea juhlarunnelma liimpimässä autossa ajaessamme
kohti rajaa ja Valkeasaarta.
Ajoimme ohi kylän ja pont-

toonisiltaa yli Vuoksen, ohi
Vuosalmen ja Äyräpään kirkon raunioiden. Ei ollut pal-

jon kiveä kiven päåillä, maa
oli myllerre§, metsä kaatunut ja kaikki upeat maisemat
silvottu. Kaikkialla oli katke-

Vuoksenrannan komea kirkko näkyi kauas

katosivat puukko ja eväät salaperäisellä tavalla heidiin ollessaan kotiaan siivoamassa.
Aurinko teki laskuaan, joku
pikkulintu viserteli ennen yö-

puulle menoaan

kaikkialla

ran taistelun jiilkiä.
Olimme jossakin Uudenkir-

oli hiiskumaton rauha,
kuin ei
sotaa olisikaan ollut näillä
mailla. Sotilaat olivat kyllä

kon paikkeilla, kun Zikkiä tuli
pysiihdys: edessä oli vihollisen tykistökeskitys ja tie oli

he jättää meidät tässä pois,
mufta ystäväni kertoi kulke-

poikki liikenteeltä.

Siihen
päätfyi matkamme linjoille ja
Valkeasaari jäi sillä kertaa näkemättä.
Edestä päin

vähän ihmetelleet, voisivatko

neensa usein isänsä kanssa tä-

män lyhyen matkan ja vakuutteli kyllä osaavamme.

Jatkoimmme taivallustam-

oli tulossa auto

ja juoksimme siihen pyytäen

me viilenevässä syysillassa.

Tie alkoi tuntua yhä

ka-

kyytiä takaisin. Lähdettiin kovalla vauhdilla pois tykkitulen
alta kohti Vuosalmea ja omal-

peammalle
muutamat ja- oli ensin ollut
lanjåiljet, joita
hiekassa niikyvissä, olivat

le kyliille päin.
Vuoksen yli pääsfyiimme

loppuneet

meille selvisikin, että tåimä
auto oli menossa aivan toista
tietä kuin mitä meidän piti
kulkea. Päätimme jäädä pois
autosta Oravakydön tienris-

ja jatkaa matkaa
metsätietä pitkin kävellen
teyksessä

Vuoksenrannan kirkolle.

KORPI.
TAIPALEELLE
Låihdimme astelemaan. Olimme molemmat reippaita ja kovia kävelijöitä. Tuo matkahan

ei ollut

matka eikä mikäåin
mielestiimme! Emme vain
osanneet ottaa lukuun niitä
vaaroja, joita tuo metsä voisi
sisåiltää: sielliihiin piileksi vili-

semällä omista joukoistaan

jäåineitä vihollissotilaita ja
olimmehan juuri edellispäivänä kuulleet, kuinka ryttiiriltä

3S

jo aikaa

sitten.
numero-

Muutama yksikön
laatta oli tienviittana kallellaan.

Alkoi olla jo pimeää. Em-

Arkipäivän aherrusta

kirkon torni

tuskinpa olen

mitään asiaa -hartaammin toivonut kuin tätä marssiessamme yön ääniä kuunnellen ja
pelko sydiimessä kahden pitä-

jän metsien halki.

Jostakin

neljän seinän sisällä. Esikunnassa hän

ja

villiytyneet koirat
syöksyivät kohti ulvoen kuin
sudet

juosten sitten taas pe-

- poispäin. Ruumiiden
loissaan
makea haju tunkeutui nenään

puiden oksilla riippui va-rusteiden riekaleita...

tavalla. Kylällä koottiin juuri
miehiä etsintäpartioon ja takaa-ajoon.

Palasimme takaisin äskeiOli vielä niin pi-

VARASSA

eteenpäin. Levähdimme hetken, söimme talon emännän
paistamia tuliaispiirakoita ja

Viimein pilkotti tienmutkasta

iso rakennus, jonka aidan vierustalle
jäimme kuulostelemaan. Pihalta kuului hevosten hirnahtelua ja vinttikaivon nitinää.
Totesimme siellä juotettavan
håimiirästä vaalea

siihen rulokseen, että siellä
ovat vendläiset. Hiivimme hil-

jonnekinhan tiimänkin tien oli
loputtava. Koko ajan toivoimme ja rukoilimme, että jo seuraavassa tienmutkassa ilmes-

jaa ohi aidanviertä ja jatkoimme matkaa.
Emme ehtineet marssia pitkiillekään kun edestä kuului
verta hyytävä karjaisu:
Seis!
Kuka siellä?
- ylös! Kädet
Kukas sitten siellä? huu- hädissiimme vastaan.
simme
Niimä sanat olivat pelasfuksernme, sillä vartiomiehellä
oli jo sormi liipasimella ja ase
olisi lauennut sewaavalla sekunnilla.
Molemmat olimme yhtä

§isi niikyviin Vuoksenrannan

paljon peläs§neitä. "Vartio-

Ystäväni Anni oli jo aikaa
sitten todennut, että olemme
väiiråillä tiellä. Mielestiimme
ei kuitenkaan enää ollut muuta
tehtävissä kuin jatkaa matkaa,

nuotioita ja että kaksi lottaa on
kadonnut käsittiimättömällä

HENKI
HIUSKARVAN

Hiljaisesta puheesta emme
selvää saaneet ja niin tulimme

päin.

oli kuullut, että läon niihfy useita

himetsissä

seen taloon.

hevosia.

kaisimme toisiamme. Kaikki
aistit herkkinä yön äänille kiiruhdimme kuin lentäen eteen-

lähtenyt saman tien käymään

kirkolla esikunnassa käskien
kotiväkensä pysytellä visusti

mista

ten alkumatkasta, tuskin enää
näimme toisiammekaan. Kul-

lahonneita siltoja varoen. Emme enää puhuneet, tuskin vil-

naapuritalon

isäntä, joka oli juuri edellisenä iltana palannut evakosta ja

kaukaa kuului hevosen ravaa-

me enää ihailleet luontoa ku-

jimme pikapika-vauhtia mäkeä alas, toista ylös, vanhoja

mies" olikin

meää, että emme uskaltaneet
lähteä ennen aamun sarastusta

auringon noustessa lähdimme
jatkamaan matkaa. Olimme
niin väsyneitä, että jalat eivät
tahtoneet enää pysyä alla.
Perille päästyämme saimme
tietysti nuhdesaarnan ja lopuksi anteeksiannon, kun
kaikki pääftyi sentään onnellisesti. Jokainen oli jo ehtinyt
ajattelemaan pahinta
ettei
- hentuon metsän sisdltä pääse
gissä, varsinkaan ilman minkäänlaista asetta.
Jdlkeenpäin olen ajatellut,

että teimme kävelyssä

varmaailmanennätyksen.
Ja koskaan sen matkan jälkeen

masti

en ole niin hartaasti toivonut
kirkontornia näkyväksi kuin

tuona yönä, jolloin kaksi

nuorta

kahdeksantoistavuo-

tiasta tytönhupakkoa halusi
hiukan jännitystä siivousurakkansa

lomaan.

tr

TULIPA
SANOTUKSI

LATJLUT
VANHUUS JA
LOPUSSA
VIISAUS
Isä kävelee pienen poi- Brezhnev on saapunut Hitler tarkastaa mielikansa kanssa Berliinin onnittelemaan 90 vuot- sairaalaa. Potilaiden

kadulla. Kaikkialla lie-

D!KTAATTOREITA
JA
YALTIOTIEH!Ä

KESKUSTELUA
Miten sillä tuolla
-Brezhnevillä on niin
hurjat kulmakarvat?
Ne on vain Sta-

- viikset
linin

huu hakaristilippuja.
Isä! Mitö se kansallissosialismi oikein on?
kysyy pikku Hans.
Ympiirillä olevat ihmiset höristiiviit korviaan.
Pidö suusi kiinni ja
tee niinkuin kösketiiiin!
kivahtaa hermostunut
isii.

ffi

ylem-

miillä tasolla...
SELVÄ PELI

Mutta tömähän on
- paperi! Ei ole laintyhjä

Ei se hainaa

mikaikki kyllä tietä-

vät, -ettö se on Hitleriö
vastaan.

POLITIIKAN
IHMEELLISYYKSIÄ
Saksalainen natsi ihmettelee Unkarissa:
Miten teillä voi olla
valtion päiimieamiraali
vaikka
maalla ei
henä,
ole enempää rantaa kuin
laivastoakaan!
Onhan se vähän
kummaa, vastaa unkariMutta onhan
lainen.
teilläkin oikeusministeri.

kuoro laulaa lnntevasti
mudissa ollutta mars- on ollut pitkän silaulua, jonka kertosäoikein
keessä onmuunmuassa
ikäsi aikana?
Vaihtelevaa, Yas- sanat 'Uohtaja, kiiske
ai- vain! Me *uraamme sitaaukko.
-Tsaarin
kana elettiin
kuin tupa- nua!"
sessar toixt istuivat
Käytäviissä "Johtapöydän takana, toi*t
makasivat uunilla ja ja" tapaa joukon potitoixt raukat palelivat Iaita, jotka eivät ollet
eteisessä. Leninin aika- mukana laulukuorossa
na oltiin kuin savupii- ja kysyy:
pussa, kaikki ympärillä
Miksikiis nämä eioli mustaa, mutta kau- vät- laula?
Ovatko he jo
kaa häiimötti hiukan
valm. Stalinin aikana tenkin vaikeammin saioltiin kuin raitiovau- raita?
nussa, puolet ihmisistä
Ei, päinvastoin,
ja
oli istumassa loput vastaa ylilääkiiri.
v apisiv at. Hrushtsh ev in
Nämä ovat p*antuneiaika oli kuin sirkusta: ta ja juuri pois lähdösyksi pelleili ja
nauraa hohottivat.
Entäpiis minun aikani?
OIIaan kuin lento
yksi ohjaa ja
koneessa:
kaikki muut voivat
huonosti.

riä- vastaan.

töän

puoluetoveria ja kysyy:
Millaista se elämä

toixt

Mies jakaa papereita kadulla. Tuttava kysöisee :
Mitös sinä jakelet?
- Lentolehtisiö Hitle-

kaan tekstiö!

ta täyttävää

ASIAN YTIMEEN TUTTU MIES
Kiinalainen filosofoi
sotavuosina:

Täytyy ihailla

saksalaisia
sotilaita,
jotka kykenevät
saavuttamaan Yoit-

toja taistellessaan
kaikkialla maailmassa. Samalla täytyy kuitenkin ihmetellä saksalaisia potiitikkoia, jotka pakottavat maanmiehensä taistelemaan

kaikkialla
massa...

maail-

Lenin on noussut kuolleista ia astuu Kremliin
Brezhnevin työhuoneeseen.

No mitis toveri?

- Brezhnev.
kysyy

Etkö tunne minua?! kiihtyy Lenin.

Brezhnev katsoo ia
katsoo, viimein innostuu:
Voiko se olla tot-

ta?

Käåinnypåis sivutTshervonets!
(Leninin sivukuva on
mainitussa 10 ruplan

tain! Tosi on

vendläisessä setelissä.)

sä.

TOISET AJAT
Presidentti Carter on
käymässä Mxkovassa

ja kysyy Brezhneviltä:

Kun Ford jokunen
- sitten kävi Mxvuor;i
kovassa olivat kadut
täynnä kansaa. Miksi
ne nyt ovat aivan tyh-

iät?

Brezhnev vastaa hiuhan vaivautuneesti:
asis
Katsohsn
on niin, että tiiiillä oli

sellainen kirjailija,

Solzhenitshyn. Kirioitteli kaikenlaista ia minun oli pakko karkoittaa se maasta. Ja nyt
sitten vain kaikki istuvat kotona ja kirjoittavat
aina vain kirioittavat...
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kuitenkin tilani huomioon ottaen ahdas ja tiukka, minkä
lisäksi käteni olivat yltä päältä

Sotavuosina

kotirintama eli ja
toimi paljolti

veressä, joten pyysin yhtä pojista kaiv:rmaan Iangan taskustani. Poikaparka punasteli ja

naisten varassa.
Tomerat ja
yritteliäät naiset
saivatkin ihmeitä
aikaan.

toisia tilanne kovasti huvitti,
vaikka he yrittivätkin sen salata.

Hevonen saatiin kuitenkin
paikatuksi ja paranikin.

VARSOMISEN
VAIKEUKSIA
Kerran oli tamman

AUNE PULLINEN

Toimin

Aika ennen sotia on onnellista. Vili Pullinen 1a Aune Jussilainen ovat
juuri menneet kihloihin

omilla konsteillaan. mutta kun

vaiheessa

eläinlääkärit olivat joutuneet

ne eivät auttaneet. turvaului
hän minuun.
Asia oli kuitenkin ensin tutkittava.

lähtemään miesten ja hevosten

Paikalle saapuivat piiri-

ollut eläinlääkäriä
kuten ei monella muulla-

-kaan paikkakunnalla.

Kuntien

mukana "sinne jonnekin"
eikä sijaisia ollut.

,i
I

oh

evakuointipäällikkö pankinjohtaja Armas Paarma. Tut-

olivat huonossa kunnossa.

päätöksen: minut valtuutettiin

Olin vuodesta 1932 alkaen
siitä lähtien kun mieheni
-oli valmistunut eläinlääkäriksi
seurannut häntä hänen
työssään. Olin aina ollut kiin-

hoitamaan eläimiä

nostunut eläimistä.

Niinpä nyt kävi niin, että
ihmiset, jotka olivat tottuneet
näkemään minut mieheni epä-

virallisena

"assistenttina",

kääntyivät huolissaan minun

puoleeni. Yritin tehdä mitä
ymmärsin.

ainutlaatuisen

karja. jolla oli taipumus

sai-

rastua herkästi punatautiin. Se
oli kotioloissaan ollut peltolaiturnilla ja joutui täällä metsä-

laitumille. Vankilan karjakko
eläimiä

olikin sitten vain

seen kuntoon.
:*
§

Automme oli otettu armeijan käyttöön ja jouduin matkoillani turvautumaan mieheni moottoripyörään. Sillä sitten ajelin. usein kuusivuotias
vanh"mpi poikani takana ja

"'
!
xr

"Eläinlääkari starttivalmiina

nuorempi pulleassa valsassani
edessä. Viipurilainen tohtori
Heikel lähetti lopulta tyttärensä kertomaan. että ellen lopettaisi motocrossiani, lapsi luul-

Siitä se sitten alkoi.
Eräänä päivänä tuotiin pihallemme hevonen, joka oli
autokolarissa

tavasti syntyisi pyörän seläs-

ja

sä.

saanut
mahaansa pahannäköisen haavan. Sen ompelu ja hoito vaatisi välttämättä hevosen kaata-

Eihän siinä kuitenkaan mikään auttanut
ajettava oli.
Onneksi emme- kaatuneet kuin
kerran ja sekin meni hienosti.

mista ja narkoosia.

Minulla oli kotona kaato-

kymmenen.

lopuksi olla peräti
Hevonen saatiin nurin.
Itse odotin toista Iastuni ja
olin melko viimeisilläni. pyöreä kuin papu. Hevonen oli

myös pyöreä ja pullea siinä

kyljellään maatessaan. Epäilin
kåratositeitten pitävyyttä ja ku-

voimista

tä hoiteli antamamme ensiavun jälkeen hevosen lopulli-

ni kuten miehenikin.

ollut

ja

kiinni ja varsa kiskottiin ulos.
Eläinlääkäri M at t ila Mikkelis-

ja saisin
laskuttaa töistäni ja matkoista-

miseen. Soitin tuttavilleni ja
sainkin poikia avuksi
taisi

muun
muassa Konnunsuon vankilan
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siu he tekivät

vehkeet. mutta paikalla ei ollut apuvoimia hevosen kaata-

PRAKTIIKKAA
Pitäjään oli evakuoitu

yritti ensin hoitaa

kittuaan saavuttamiani tulok-

jeita parhaani mukaan

niin saatiin yhteisvoimin esiin
varsan etujalat ja pää. Loppu

eläinlääkäri Jaakkola Mikkelistä ja Mäntyharjun silloinen

Eläinten lääkitsijää olisi kipeäsli tarvittu. Karjal sairaslelivat normaalisti ja varsinkin
karjalaisten evakoiden eläimet

sa. Siinä

asennossa varsan
ulos saaminen oli vaikeaar.
Talossa oli vuin yksi mies
apunani. Pyöriskelin ensin itse lantaisella lattialla ja tunnustelin varsan asentoa. Käteni ei tahtonut oikein ylettyä
eikä voimaakaan ollut tarpeeksi. Annoin apumiehelleni

I
MANTYHARJULLA ei siinä

varsomi-

nen tiukalla: toimitus oli myöhässä ja hevonen oli jo maas-

.
.. , \§.r

i{§

.§-)

'

.

:

,:

"§si.

i}§,:.:\.
,.,, :\,

Aviomies on päässyt lomalle
antamaan viisaita neuvoja
sijaiselleen

vahingotta.

Niin sitten touhusin jatkuvasti elukoitten kanssa. Synnytyksen aikoihin oli pakko
olla pari päivää aloillaan. Ko-

vähän

konaan ei praktiikka kuitenkaan silloinkaan loppunut:
muuan isäntä kävi vuoteeni

nurinkurisessa asennossa !
Haava oli pitkä ja tarvitsin
jatkolankaa sen ompelemiseen. Catguttia oli takkini tas-

vieressä kysynrässä neuvojani.
Ihmeellisellä tavalla kaikesta selvittiin. Mutta yritettävä

kussa. Takki tetskuineen

oli!

marruin selkäpuolelta sen mahan yli. Keinuin siinä kuin

keinutuolissa. joskin

<'»li

tr

olisi ollut antautua ja hyväksyä csitctyt vaatimukset kuten

*?;

tekivät Viro ja muut Baltian

rtaat. Jatkosotaan

Suomi

rnyös tyhtyi olnasta vapaasta

Kiriallisuutta

sioona kuvina, Karisto, Hämeenlinna 1981, 120 suurikokoista sivua pääasiallisesti
valokuvia.

Tunnettu

5.Divisioonan

tahdostaan pelastuakseen jou-

historian tutkija ja tallentaja

lurniista kahden suurvallan
laistelutantereeksi kuten Puola. Suonri ei myöskään hävinnyt cnempää talvi- kuin jatko-

on tällä kertaa koonnut kaiken
käsiin saarnansa kuvamateriaalin tuon kenraalien Karhun
ja Tapolan konrentaman yhty-

sotaakaan. Molemmissahan
sodan päämädränä oli kansan

män jatkosodan taipaleelta.
Kuvateokseen liittyy Suomen
sota l94l-1945 -kirjasta lai-

olemassaolon turvaaminen ja
Suomen valtakunnan säilyttärnincn. ''
Sclvää

tekstiä.

E.

nattuja karttapiirroksia sekä
tekijän lyhyitä selvityksiä sotatoirnista, joita kuvat esittävät.

Osa kuvista on ennen jul-

kaistuja, osa uusia. Eräisiin

SAiNIAAN

I.IOSTALGIAA 40
VUODEN TAKAA

RYKMENTTi
TAISTBLEE
isirrcnan .Ialkaväkiryknrentti 49 vv. l9{i-44, HeIsinki l9lll, 287 suurikokoista sivua, runsa:rsti valokuvia

2. Div

ja karttapiir'roksia.

JR 49:n aseveljet ovat teh-

neet suurtyön

saatlaessaat)
painokuntoon h isttrri ateoksen,

joka palauttaa elävästi mieleen tämän alunperin savolaisen rykmentin raskaan sota-

tien. Kirja sisältää paitsi tarkoin taltioitua ja punnittua so-

tahistoriallista

tictoa

myös

mukana olleiden henkilökohtaisia kokemuksia eri taistelu-

vaiheista. Erityisesti on pa-

neuduttu Siiranmäen ja Vuosalmen torjuntataisteluihin,
joiden yhteydessä on haluttu
täsmentää asioita ja oikoa
eräitä julkisuudessa esiintyneitä virheitä.
'I'eoksen puuharniehenä on
ollut helsinkiläinen kauppaticteen maisteri, reservin kapteeni ja kesän 1944 pataljoonan-

Pentti Pirhonen:

Suomen

kesäkuu t941, Arvi A. Ka-

risto Oy, Hämrneenlinna
1981, lI2 suurikokoista sivua, r'unsaasti valokuvia.
Kirja sisältää yksiin kansiin
koottuna kesän

l94l

sanoma-

ja aikakauslehtien sivujen valokuvia sekä katkelmia eräiden muistelmien kirjoittajien
teoksista. Tekijän oma osuus
on parikymmentä sivua tekstiä, jolla hän pyrkii sitomaan
yhteen kootun materiaalin.
Lähteinä on käytetty mm. Uuden Suomen, Suomen Kuvalehden, Kotilieden, Seuran ja
Hakkapeliitan numeroita sekä
kymmenkunnan sotakirjan

kerrontaa. Mukaan on saatu
silloisia tunnelmia elävöittämään rnyös katkeln.ria saksalaisista Das Reich-, Signal- ja
Adler-lehdistä. Dokurnenttina

kuvateksteihin kaipaisi suu-

ruillpaa tarkkuutta

niirrpä

tunnettu TK-mies Gunnar
Johanssonia esittävä kuva on nyt
julkaistu vain kelirikkoa kuvaavana otoksena ja vielä virheellisesti ajoitettuna. Eräitä

muitakin virheitä ja epätark-

kuuksia esiintyy. Siitä huolimatta kirja on mukava valmis
valokuva-albumi ainakin kai-

kille "ilvestaistelijoille"

ja

miksei muillekin sotakuvien

harrastajille.

S.

air.naan Rykmentti eli JR

49

Pieksämäen, Sulkavan,
Puumalan.
Juvan. Kangasniemen, Virtasalmen ja Haukivuorcl) rttiehet -- kokoontui

viime kesänä jälleen Juvalla.
Tilaisuus oli tänä vuonrra tavallista juhlavarnpi. siilä juh-

laviikolla ilmestyi

paincsta

ryknrcntin uunituors historia.
jota on esitelty toisaalla lehdessälnme. Se antaa arvokasta

tietoa muun muassa Siiranmäen ja Vuosahnen ratkaisutaisteluista. joissa tärnälr reserviläisrykmentin osuus oli
merkittävä ja uhraukset suuret.
Oheisessa kuvassa rykmentin viimeinen komentaja
eversti Tapio Peitsara tarkastaa veteraanien ryhdikkäät ri-

vit-

o
annu Valinen tiedusteli
lehtemme viime heinäkuun

IHAN MUKAVA
KIRJA
Anni Polva: Elettiin kotirintamalla..., Lehtiä päiväkirjastani, Karisto, Hämeenlinna 1981, 211 sivua.
Tuottelias viihdekirjailija
muistelee

37. (!)

kirjassaan

numerossa, kuka oli Sammatuksessa juhannuksena 1944
taistellut hurjapäinen panssarintorjuntaluutnantti.

Toimitukselle

saapuneiden

vastausten mukaan kyseessä
voi olla 24.Tykkikomppanian

päällikkö luutnantti

Esko

--

Kausti Hiimeenlinnasta, Man-

radiopuhe

silakka.ionoja. puukenkiä,
vaatepulaa. taksvärkkejä,

nerheirn-ristin ritari numero
1.16. Hänen tiedetään kaatu-

mustan pörssin kauppiaita ja
vähin sotamorsiamiakin. Tyy-

neen artikkelin kuvaamissa
rrltrsuhteissa 26.6. 1944. Kuo-

li on kir.iailijan tunnettuun

lcttransa jälkecn Kausti (ku-

tevyydestä vastaår lähinnä
yleisesikuntaeversti Tapitt

Eräistä kuvista ei käy ilmi
tekstin alkuperä. Se olisi kuitenkin tämäntapaisessa teoksessa tarpeen. Painoasu ei kaikin paikoin ole paras mahdol-

tyyliin tuoreen tuntuista. joskus hyvinkin realistista, elet-

1.7.44.

Peitsara.

linen. Kuitenkin kaikitenkin

komentaja

Lauri

Jantunen.

Teoksen sotatictccllisestä pä-

Kirja, jota voi

suositella

muidenkin kuiu JR 49:n aseveljien käteen, ei sisällä vain
kerrontaa ja historiaa
se ottau myös kanlaa. Näin- esimerkiksi eversti Peitsara: "Suomi

kirjaan sisältyy nrnr. Risto

Rytin tunncttu
26.6.41.

kirjasta selviää hyvin, mi- Suomessa oltiin ja elettiin
ten
sotakesänä

l94l.

ei joutunut talvisotaan, vaan

KAMERA

ryhtyi omasta tahdostaan puo-

nÄvrÄr,ÄrsrBN

lustautunraan, kun sen kinrppuun hyökättiin ja scn olenrassaoloa uhattiin Vaihtoehto
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J.

SOTATIELLÄ
Einar Palmunen: Ilvesdivi-

solavu<-rsien unkL-ita aikoja

tyä elämää kuvaavaa. Sellaista se mahtoi elämä olla nuorella aviovaimolla Turun kaupunkioloissa, joissa ei lisdravintoa tai muuta "mustaa"
juuri ollut saatavissa, tulot olivat olemattomat miehen olles-

r

vassa) nimitettiin ritariksi 7

"I'oisen tiedon rnukaan kyolisi JR 2:n Paussarintorjuntakomppanian [-ähitorjuntajoukkueen johtaja luutnantti Uolevi Höök, joka
seessä

myös kaatui Sammatuksessa
samoin kuin mainitun komp-

sa sodassa ja mieltä kalvoi ko-

panian päällikkö

ko ajan jäätävä pelko eliimäntoverin menetyksestä. Sopii
vaikka opiksi tyytymättömille
S.
nuorille!

Pentikäinenkin.

kapteeni

Kovia miehiä kaikki!

a

I

Luno okkonen. osoite
I^,tzsoo Padasjoki, oli lg42
syksyllä Rukajiirvellä kursseilla. Okkonen toivoo yhteyt-

tä kuvassa näkyviin kurssika-

taan. Erityisesti Riikka, peruskoululainen, haluaa kiittää
ja tervehtiä tunnettuja hevosmiehiä Veikko Rislakkia ja
Eino Heikkilää.

vereihin.

a

I

)"iJ,

:.f

teristo l4:n 3.Patterin soturei-

ta, toivoisi

enemmän juttuja
lentäjien tempauksista, erityi-

sesti hävittäjiilennoston

ja

pommareiden piiristä. Käykääpäs toimeen, sodan koke-

984-22298, palveli talvella

1942 Kemin Veitsiluodossa
paikallisen koulutuskeskuksen
3.Komppaniassa. Eräänä kovana pakkaspäivänä hän palellutti harjoituksissa jalkansa ja

sai käskyn mennä kiimpille
niitä sulattelemaan. Nyt jalat

neet lintumiehet!

o

kuitenkin paloivat.
Kuka muistaa tapauksen?

iikka Pihlaja Kuopiosta
kertoo saaneensa monia lämminhenkisiä kirjeitä vanhoilta

Kyse on invalidikorvauksista.

a

hevosmiehiltä kerrottuaan lehdessämme hevosharrastukses-

Arr", A. Virran arvoitus
on sekin selvinnyt: jutun
5.D:n taistelusta Nietj:irvellä
kirjoini paikan päåillä nykyinen tunnettu hiimeenlinnalainen, Vuorentaan isäntä maan-

isko Leppäaho Tammelasta, osoite Sahantie 31300

Tammela, puhelin

viljelysneuvos Allan Nukari,
joka muutti nimensä sodan

9lu<

40428, tiedustelee, kuka on
kuvassa näkyvä kanttiinilotta.
Hän haluaisi myös tarkempia

jiilkeen. Kiitokset vain hienosta artikkelista!

tietoja veljensä Sulo Viitasen

kaatumisesta

o

talvisodassa

16.2.1940. Viitanen palveli
JR l5:n riveissä konekiväiirikomppaniassa ja ruumis jäi

J R.r,n

historiaa

on

saatavissa Painopiste Oy:stä,
osoite Lönnrotinkatu 32 A ll,

kentzille.

OOl80 Helsinki 18, puhelin

a

90-@5087. Kirjan hinta on
75,- markkaa ja postikulut.

o

on moltillv Brandtin ja kaik- tlou.',utistilttuu
nenlaista. Kun Willy Brandt
kien vieraidemme ten-eydeksi.
ja SSDP:n r'älishn kävi viime kesänä Kremlissä,
- NKP:n
rauhan ia liennytyk- julkaisi Neuvosto-Karjala
suhteiden
Sallikaa noståa male:

Y,a

renomaa, konsuli,
osoite Munkkiluodonkuja 6 C
8, 02160 Espoo 16, puhelin
90-424 861, pyytää Waffen-

SS:n

Wiking-Divisioonan

Nordland-Rykmentin
9.

Komppanian entistä soturia,

mahdollisesti Rovaniemellä
asuvaa Erkki Tiaista ottamaan
yhteyttä eläkeasioissa.

o

-lehti asiasta uutisen huomattavalla paikalla. Brezhnevin
l{aai}manrar.fian kun- päivdllisellä pitiimä puhe oli
niaksi!
julkaistu sanasta sanaan nelaa'
sen hyväksi kehitämisen kunniaksi.

Siten piti Duheen

I[.

Brandt.

jiillä palstalla

maljan nos-

Brandtin
toineen kaikkineen.

Påivllliset sujuivat Iänoi- puhekin mainittiin kuvan
mässä

ia

oiirissä.

ysiävällisessä ilma- osoittamalla
(TASS)

tavalla.
O

D

