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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOTIEHIÄ

PETTÄÄHÄN SE
MUISTI
Hitlerin aikaan esiintyi
Miinchenissä erittäin
tunnettu revyytaiteilija
Weiss Ferdl. Kerran
hän tuli esiintymislaval-
Ie, pamautti kanta-
päänsä yhteen ja hei-
Iautti oikean kätensä
mahtipontisesti viralli-
seen tervehdysasentoon
karjaisten:

- 
HeiI...

Hiljaisuus. Hetken
kuluttua Ferdl yritti
uudelleen:

- 
HeiI...

JäIIeen tervehdys jäi
puolitiehen. Ferdl laski
kätensä, haroi tuk-
kaansa ja lausahti:

- 
Mikäs hitto sen äi-

iän nimi taas oli-
kaan...?

SOPI KAIMAKSI
Winston Churchill ker-
toi sodan aikana ala-
huoneessa uudesta

' panssarivaunusta
muun muassa nåin:

- launv ei ole aivan
vielä valmis sarjatuo-
tantoon. Prototyypin
kokeiluissa siinä on iI-
mennyt tavattomasti vi-

koja, joita on kovii vai-
kea korjata. Kun asia
todettiin, pantiin vau-
nun nimeksi Winston
Churchill...

KIRJEEN-
VAIHTOA
Saksalaiset levittivät
Ranskan rintamalla
seuraavaa lentolehtistä :

Churchill lähti soti-
maan
Iiittolaiset edessään.
Hän istuu pommisuo-
jxsaan
ja sikaria polttaa vaan,
kun te hänen puoles-
taan
kiiruhdatte kaatu-
maan.

Englantilaiset vasta-
sivat seuraavalla teks-
tillä:

Saksalainen sotilas!
Än ajattele, Hitler
ajattelee puolestasi!

Saksalainen sotilas!
ÄIä puhu, Gaebbels pu-
huu puolestasi!

Saksalainen sotilas!
ÄU s!ö, Göring syö
puolestasi!

KOKOUS-
TEKNIIKKAA
Hitler, Stalin ja Churc-
hiII ovat taivaan portil-
Ia. Koska kaikki ovat
suuria kansanjohtajia,
saa kukin ennen sisään
astumistaan esittää yh-
den toivomuksen.

- 
Hävitköön bolshe-

vismi maailmasta!
uhoaa Hitler.

- 
Ilävitkööt kaikki

kansallissosialistit Eu-
roopasta! toivoo Stalin
viiksiään väännellen.

- 
Entäpäs sinä? ky-

syy Pyhä Pietari Churc-
hillilta.

§ir Winston siirtää
sikarin toiseen suupie-
Ieen ja murahtaa:

Yhdyn edellisiin
puhujiin.

PUOLALAISTA
Vitsi lentää Puolan työ-
mailla esimerkiksi
näin:

- Puolan lippu pitäi-
si uusia siten että puna-
valkoisella pohjalla on
työIdinen, jonka kaulan
ympärillä on sirppi ja
pään päälh vasara.

- Pyhäkouluihin tu-
Iee asettaa seinäIle Ka-
nian, Leninin, Marxin
ja Reaganin kuvat sekä
niiden aIIa rukousfeks-
tit:

Kanialle: "Isä mei-
flfin 

-"Leninille: ,,_ joka
olet taivaissa!"

Marxille: "Pyhitetty
olkoon §inun nimesi!"

Reaganille: "TuI-
koon sinun valtakunta-
si!"

YLIMENON
ONGELMIA
Syksy 1940. Hitler
miettii kuumeisesti
Englannin valtausta,
mutta ei uskalla panna
yritystä käyntiin - 

vä-
Iissä on paha kanaali.

Lopulta Hitler lähtee
salavihkaa vanhan iuu-
talaisen ylirabbiinin luo
ia tiedustelee:

Se teikdläinen
Mooseshan silloin en-
nen kuulemma omisti
sauvan, jolla hän kui-
vatti Punaisen meren
niin että pädsitte kuivin
ialoin ylitse. Jos annat-
te sen minulle lainaksi,
Iupaan järjestää juuta-
laisille helpomman elä-
män.

- 
Se on valitettavas-

ti mahdotonta, toteaa
iuutalainen rabbiini. -Se sauva on Lontoossa
British Museumissa.
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Törkeiiii tekstiii
Matti Eskelinen Iisal-
mesta on kiinnitt?inyt
huomiota nimimerkki
M.K:n Suomen Kuva-
lehdessä julkaistuun ylei-
sökirjeeseen "Veteraa-
nien vaatimukset". "Ei
kai, veteraanienkaan
kaikkien kiirsimystensä
lisäksi tarvitse sietää
kaikkien rakkikoirien
koivennostoja", mietis-
kelee Eskelinen.

M.K:n tekstin luulisi
kyllä olevan jostakin
muusta lehdestä - esi-
merkiksi näin:

"- 
- - 

Vetefaaneja
koskevat yhteiskunnalle
asetefut vaatimukset ovat
osin kyseenalaisia. Niistä
jopa haiskahtaa itsekäs
eduntavoittelu pelkästään
sillä perusteella, että on
osallistuttu itsestään sel-
vän kansalaisvelvollisuu-
den täyttiimiseen."

Taikka näin:
"Olosuhteet olivat jat-

kosodassa aivan toiset

kuin talvisodassa. Kor-
suasunnotkin olivat mu-
kiinmenevät. Niinpä suu-
rin osa rintamajoukoista-
kin eleli nuo vuodet jok-
seenkin leppoisasti. Jos-
kus tuntui, että vaikeim-
mat ongelmat liittyivät
koti-ikävään ja ajanku-
luttamisen keinojen löy-
tämiseen."

Ja vielä näin:
"Aiheellisesti voikin

kysyä, kantoivatko rinta-
milta ehjinä selvinneet
sotilaat sittenkään isän-
maan puolesta niin ras-
kasta taakkaa, että se oi-
keuttaisi j atkuvasti lasku-
jen esittiimiseen kansa-
kunnalle."

Valtakunnan ja kansan
olemassaolon turvaami-
nen oman hengenkin
uhalla on tietenkin kan-
salaisvelvollisuus, ehkä-
pä "itsestään selväkin".
Se on kuitenkin ylivoi-
maisesti raskain ja vai-
kein tehtävä, mikä kan-

salaiselle voidaan antaa.
Ei löydy toista alaa, jossa
hengen meno tai invalidi-
teetti uhkaisi kymmenien
prosenttien todennäköi-
syydellä. Harva "tervei-
nä" palanneista elää il-
man sodan aiheuttamia
fyysisiä tai sielullisia
vammoja. Eikä tuo vel-
vollisuuksien täytt?imi-
nen silloin tosipaikassa
aina tuntunut olevan niin
itsestään selvääkään -jopa "leppoisista korsu-
oloistakin" pyrittiin in-
nolla taakse puhumatta-
kaan siitä, että kovan
paikan tullen vain tosi
miehet pystyivät kestä-
mäiin lähes ylivoimaisen
paineen. Heidän ansios-
taan liehuu lippu vapaas-
sa maassa, jossa kukin
voi "toteuttaa itseään"
vaikkapa halpamaisella
kirjoittelulla nimimerkin

trsuojassa
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Sveitsiä hallitsevat kantonien "ase-
kuntoiset miehet" kansanäänestysten
avulla. Tästä syystä kiistellään yhä
vieläkin naisten äänioikeudesta.
Maanpuolustuksen tehtävät ratkais-

Mitäuirkaa
II

MlulsltrA?
jx:;å,:; #!" :,"';:'f,;§:; x;:ji!;:; 0 n ko sueits i nkaaksi, ettd se on pitänyt
toista vuosisataa kriisien ",nir"1i"ii" afmgiiallahuolimatta siitä, että lähes koko muu

Eurooppa paloi maailmansotien lie-
keissä.
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Sotalaitosoppi tuntee useita
erilaisia järjestelmiä asevoi-
mien aikaansaamiseksi. Tun-
netuimpia ovat ehkä vakinai-
nen arrunattiarmeija Englan-
nin ja USA:n malliin, reser-
vien käyttöön perustuva ase-
velvollisuusarmeija ja miliisi-
järjestelmä, jota on totuttu pi-
tiimään edellisiä tehottomam-
pana.

Mikä miliisijrirjestelmä sit-
ten oikeastaan on?

Ensinnäkään sitä ei pidä se-
koittaa suomalaisten vodkatu-
ristien hyvin tuntemaan Le-
ningradin miliisiin, joka on
puhdas poliisiorganisssli6 

-vallankumous vain halusi
poistaa käytöstä tsaarien aika-
na huonon maineen saaneen
nimityksen.

Miliisijärjestelmä on alun-
perin maanpuolustusjärjestel-
mä. jossa ei oikeastaan ole

messa oli vapaussodan pu-
naisten armeijalla monia mi-
liisisysteemin piirteitä.

Miliisisysteemin heikoin
puoli on tietenkin sen tehotto-
muus. Koulutus on yleensä
sattumanvaraista, organisaatio
sekava ja aseistus tehoton.

Miksi sitten Sveitsi on va-
linnut tällaisen jdrjestelmän?
Voidaanko sen pohjalta luoda
nykyaikainen armeija, jolla on
tehoa ja käyttöarvoa?

PERINTEET
VELVOITTAVAT
Sveitsin ikivanha demokraat-
tinen hallintojärjestelmä pe-
rustuu "vapaiden aseistettujen
miesten" yhteisesti tekemiin
päätöksiin. Vielä tänä päivä-
näkin kokoonnutaan kantonin
krrnsaniiinest yst ilaisu uksiin

kaan ole jäänyt Napoleonin
ajan kansannousujen tai sisäl-
lissotien asteelle. Päinvastoin

- 
sen pohjalta on kehitetty

tehokas ja nykyaikainen puo-
lustusjärjestelmä, joka kelpaa
monessa suhteessa opiksi eri-
tyisesti pienille valtioille. mi-
käli niimä haluavat vain kes-
kittyä puolustamaan omaa
aluettaan pyrkimättä valloitus-
sotiin.

RESURSSIT
OVAT VANKAT
Sveitsin alue on pieni, mutta
väkiluku Suomea hiukan suu-
rempi, vajaat kuusi ja puoli
miljoonaa. Eräänä maailman

rikkaimpiin kuuluvana maana
tämä liittovaltio sijoittaa
maanpuolustukseen parisen
prosenttia kansantulostaan.
Luku tuntuu suhteellisen pie-
neltä, kun verrataan sitä vaik-
kapa Ruotsin ja Suomen pro-
senttilukuihin, jotka ovat 3,4
ja 1,4. Kuitenkin Sveitsi il-
moittaa armeijansa pädluvuksi
peräti 9,5 7o kansan väkilu-
vusta.

Osittain vaatimattomat me-
not selittyvät sillä, eftä palk-
kamenot ovat pienet, koska
vakinaisessa palveluksessa
olevia upseereja ja aliirpseere-
ja on vain kourallinen ja koko
toiminta perustuu edelleen
varsin suuressa määrin va-
paaehtoiseen työhön. Myös

Kotimainen sveitsiläinen panssarivaunu on nykyaikainen ia tehokas

Kunniatehtävä. Sveitsin
Sveitsin lipun yli oman

armeijan alokas saa komppanianpäälliköltään
aseen, täyden miehen tunnusmerkin

lainkaan armeijaa, vaan kan-
salaiset tarttuvat vaaran uha-
tessa itse aseisiin paikkakun-
nittain ja usein ammattikun-
nittain puolustaakseen useim-
miten vain kotikyläänsä tai
kaupunkiaan. Historia tuntee
monia miliisi järjestelmään pe-
rustuvia kansannousuja. Suo-

symbolinen tikari vyöllä. Sa-
toja vuosia vanhaa puolustus-
järjestelmää, joka aina on pe-
rustunut vapaaehtoisiin pai-
kallisiin ja alueellisiin "kaar-
teihin". ei sitäkään ole haluttu
purkaa. jotta ei rikottaisi van-
haa valaliiton perinnetlä.

Miliisijärjestelmä ei kuiten-
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Alppijääkärien alokaskoulun

merivoimien menoerät säästy-
vät koska niitä ei ole.

SYSTEEMIA EI
VOI SALATA
Sveitsin miliisiarmeijan koko
organisaatio on julkinen. Jo-
kainen asekunloinen mies tie-
tää joka hetki, mihin jouk-
koon hän kuuluu ja mikä on
hänen taistelutehtävänsä. Yk-
siköt ovat yleensä alueellisia

- 
kylän opettaja saattaa olla

samalla komppanian päällik-
kö, jonka hallussa kylän kou-
lulla on komppanian kortisto
ja arkisto sekä voimassa ole-
vat taistelusuunnitelmat. Lä-
heisen tehtaan johtaja voi vas-
taavasti olla pataljoonan ko-
mentaja ja lähikaupungin pan-
kinjohtaja rykmentin komen-
taja. Kullakin on mahdolli-
suuksicn mukaan lähimmät
apulaisensa alaisinaan omassa
toimipaikassaan siten että teh-
taan teknillinen johtaja voi ol-
la pataljoonaupseeri ja pankin
upulaisjohtaja kamreercineen
muodostaa rykmentin esikun-
nan. Yksikön ja joukko-osas-
ton juoksevzrt asiat hoidetaan
siviiliasioiden rinnalla siten
että tehtaan konttori ja pankin
pääkonttori muuttuvat tarpeen
mukaan virka-ajan päättyessä
csikunniksi ja hoitavat esitte-
lyt. suunnittelun ja kirjeen-
vaihdon. Koko henkilöstii ko-
mentåljineen kaikkineen on
miliisiväkeä, joka näin on ko-
ko ajan toisella jalallaan ar-
meijassa.

soittokunta, ioka iuhlislaa virallisia tilaisuuksia

yksinkertainen: kullakin mie-
hellä on kotonaan ase ja täy-
dellinen varustus, joten koko
komppanian mobilisaatioon
kuluu vain muutama tunti 

-se aika, joka kuluu miehen hä-
lyttämiseen työpaikalta, pu-
vun vaihtoon ja kiirehtimiseen
aseineen yksikön kokoontu-
mispaikkaan kylän kansakou-
lulle. Ryhmäaseet, patruunat
ja muu taistelussa tarpeellinen
Iöytyy ehkä koulun kellarista.
jossa vahtimestari 

- 
samalla

komppanian vääpeli 
- 

on pi-
tänyt siitä huolta muiden vir-
katehtäviensä ohessa.

Jokainen mies kuuluu jat-
kuvasti samaan yksikköön.
hän tuntee toverinsa ju esimie-
hensä. Hän tietää myös tar-
koin. mitä häneltä sotatilan-
teessa vaaditaan. mistä hän
saa välineensä ja keneltä oh-
jeensa. Liikekannallepanon
kitka on supistettu minimiin.

SELVÄ
ORGANISAATIO
Armeijan kokoonpano on
kaikkien tiedossa: siihen kuu-
luu kolme kenttäarmeijakun-
taa ja yksi vuoristoarmeija-
kunta sekä joukko rajaprikaa-
teja ja linnoitusjoukkoja.
Kenttäarmeijakuntaan kuuluu
muun ohessa kaksi jalkaväki-
divisioonaa ja yksi mekanisoi-
tu divisioona. Jalkaväkidivi-
sioonan kokoonpano on kol-
me rykmenttiä ja tavanomai-
set divisioonajoukot. Kuhun-
kin divisioonaan kuuluu muun
muassa kaksi panssaripatal-

Alokaskoulussa
opetetaan muun
ohessa
pelastuspalvelua
vuoristossa
erilaisten välineiden
avulla

Ylimenoharioitus ponuoonikalustolla

JOOnaa Ja runsas panssanntor-
juntavoima. Mekanisoituun
divisioonaan kuuluu kaksi
panssarirykmenttiä.

Maavoimien aseistus on
pääosin kotimaista tuotantoa.
Pääase on sveitsiläinen ryn-
näkkökivääri. Panssarintor-
juntaan on käytettävissä ke-
veiden sinkoaseiden ohella 90
millin panssarintorjuntaka-
nuuna, 106 millin sinko sekä
Bantam- ja Dragon-ohjuska-
lustot. Panssariyksiköiden

aseena on oma sveitsiläisval-
misteinen panssarivaunu. jon-
ka pääaseena on tehokas 105
millin kanuuna.

Ilmavoimien kalustona on
muun muassa ranskalaisia Mi-
rage-hävittäjiä.

Toisen maailmansodan päi-
vinä muodosti Sveitsin puo-
lustuksen rungon suurella ra-
halla ja paljolla työllä raken-
nettu maanalaisten linnoitus-
ten ketju. Sen arvo on nykyi-
sen asevaikutuksen ansiostaLiikekannallepanokin
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vähentynyt, mutta laitteet
eivät suinkaan ole menettä-
neet merkitystään. Ne sulke-
vat tehokkaasti muutoinkin
vaikeakulkuiset alppitiet ja es-
tävät näin maan nopean ja yl-
läftävän miehityksen. Näistä
linnoituslaitteista eivät sveitsi-
läiset tietenkään kerro vierail-
le.

KOULUTUS ON
TEHOKASTA
Nuorukaisen täytettyä 20
vuotta lähettää kotiseudun
rykmentti hänet peruskoulu-
tettavaksi alokaskouluun. jon-
ka kurssi kestää 17 viikkoa.
Opettajina toimivat pääasialli-
sesti miliisiupseerit, joille
koulu samalla muodostaa ker-
tausharjoituksen. Heidän apu-
naan on pieni joukko vakinai-
sessa palveluksessa olevia
ammattiupseereita, jotka oh-
jailevat miliisipäällystöä soti-
lasjohtajan ja -kasvattajan tai-
doissa.

Koulun ohjelma on tehokas
ja tiukka. Herätys on aamulla
kello 05.30 ja palvelus päät-
tyy kello 19. 15. Harjoittelu on
tavanomaista: asekäsittelyä,
taistelukoulutusta joukkueen
ja komppanien puitteisiin
saakka, voimistelua ja urhei-
lua, oppitunteja, huoltopalve-
lua.

Koulun päätyttyä nuori so-
turi astuu palvelukseen koti-
kylänsä tai -kaupunkinsa ryk-
menttiin, jonka riveihin hän
kuuluu kymmenisen vuotta eli
siihen saakka kun täyttää 32
vuotta.

Tässä vaiheessa tullaan sit-
ten meikdläisittäin ajatellen
aivan uuden asian eteen: sen
jåilkeen kun mies on "kotiutet-
tu" alokaskoulusta ei harjoit-
telu lopukaan, vaan oikeas-
taan vasta alkaa! Kotirykmen-
tissään palvellessaan on jokai-
sen miehen nimittäin osallis-
tuttava joka toinen vuosi ker-
tausharjoitukseen eli yhteensä
kuuteen kertausharjoitukseen,
joiden yhteinen kestoaika on
16O vuorokautta. Nåimä har-
joitukset on lain mukaan jiir-
jestettävä eikä niiltä voi viilt-
tyä. Niiden tarkoitus on låihin-
nä syventää teknisiä tietoja,
pitää miehet ajan tasalla ja an-

taa koulutusta suurempien
joukkojen puitteissa.

AMMATTI
KUNNIAAN
Täytettyään 32 vuotta mies
vapautuu palveluksesta etulin-
jan yksikössä ja siirtyy tekni-
siä taitoja vaativiin muodos-
telmiin tai paikallispuolustus-
joukkojen riveihin. Tässä vai-
heessa hän on tietenkin jo val-
mistunut siviiliammattiin, mi-
kä seikka voidaan nyt ottaa si-
joituksessa huomioon: sähkö-
miehistä tehdään viestiyksi-
köiden henkilökuntaa, raken-
tajista pioneereja, asentajista
korjaamomiehiä ja siviilissä
elintarvike- tai vaatetusaloilla
työskentelevistä asianomaisia
huoltomiehiä.

Uusi tehtävä on kuitenkin
jälleen opittava 

- 
ja mitenkäs

muuten kuin kertausharjoituk-
sissa! Seuraavan kymmenen
vuoden aikana on osallistutta-
va kolmeen kertausharjoituk-
seen, joiden yhteinen kestoai-
ka on 4O vuorokautta.

Täytettyään 42 vuotta mies
siirtyy nostoväkeen, joka
osallistuu paikallisiin puolus-
tus- ja avustustehtäviin. Näi-
den piiriin kuuluu muun ohes-
sa väestönsuojelu. Tiimänkin
vaiheen tehtävät opitaan kah-
dessa kertausharjoituksessa,
joiden yhteinen kestoaika on
l3 vuorokautta.

Sotapalveluksesta miehis-
töön kuuluva mies vapautuu
täyttäessään 50 vuotta, jolloin
hän on ollut armeijassa 3O

vuotta ja saanut tehokasta
koulutusta yhteensä 364 vuo-
rokautta. Suomalainen mie-
histöön kuuluva reserviläinen
on samaan aikaan suorittanut
24O vuorokautta kestävän va-
rusmiespalveluksen ja hyvällä
onnella osallistunut yhteen
kertausharjoitukseen eli saa-
nut koulutusta yhteensä noin
250 vuorokautta. Erikoisteh-
täviin koulutettu suomalainen
on vastaavasti palvellut noin
350 vuorokautta.

Sveitsin armeijan koulutuk-
sen jåirjestely on todella tar-
koin harkittu, jiirjestelmälli-
nen ja tehokas 

- 
jokainen

"asekuntoinen mies" on to-
della koko elinikänsä puoliksi
sotilas.

HERRAKSI EI
PÄÄSE
HELPOLLA
Kokonaan oman lukunsa
muodostaa vielä upseerin.
aliupseerin ja eräiden erikois-
miesten koulutus.

Esimiesasemaan mädrättä-
vien valinta perustuu ensinnä-
kin tarkkoihin soveltuvuusko-
keisiin ja oman joukko-osas-
ton kertausharjoituksissa saa-
tuihin esimiesten lausuntoi-
hin. Mikäli näistä on kertynyt
riittävät pisteet, voi mies ylen-
tyä ryhmänjohtajaksi neljän
viikon kurssilla. Päästäkseen
kersanttia vastaavaan arvoon
on hänen oltava ryhmänjohta-
jana kahdessa kertausharjoi-
tuksessa sekä koulutlajana

alokaskoulun l7 viikon kurs-
silla. Kohotakseen vääpelin
arvoon on soturin edellisen li-
säksi suoritettava 5 viikkoa
kestävä vääpelikoulu.

Luutnantiksi pyrkivän mi-
liisimiehen on ensin osallistut-
tava 17 viikon alokaskouluun
ryhmänjohtajana ja sen jäl-
keen suoritettava 17 viikon
upseerikoulu. Palveltuaan 5
vuotta luutnanttina ja suoritet-
tuaan asianomaiset kertaus-
harjoitukset sekä osallistut-
tuaan alokaskoulun l7 viikon
kurssiin joukkueenjohtajana
voi luutnantti päästä yliluut-
nantiksi. Kapteeniksi aikovan
on vielä osallistuttava 17 vii-
kon alokaskoulun kurssille
yksikön päällikkönä sekä suo-
ritettava ampumateknillinen
koulu 

- 
3 viikkoa 

- 
ja eri-

Sveitsiläinen miliisiupseeri, luutnantti, toimii komppanianpäällikkönä
alokaskoulussa ia saa arvokkaita neuvoia divisioonansa komenlaialta
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koiskoulun 4 viikon jakso.
Siinäpä sitä on pojilla pun-

nertamista 
- esimerkiksi mi-

liisikapteenin koulutus kestää
siis5 x 17 +23+3+4:
I 15 viikkoa eli noin 27 kuu-
kautta elikkä reippaasti yli
kaksi vuotta! Siinä ajassa on
täydet edellytykset kehittää
huolella tehtävään valitusta
miehestä todella ammattitai-
toinen sotilas.

ERIKOISMIEHET
JA -NAISET
Myös monille erikoisaloille
tarvitaan tietenkin normaalia
pitempi koulutus. Niinpä len-
täjät käyvät ensin tavallisen
alokaskoulun, jonka aikana he
jo saavat ohjaajan alkeiskou-
lutusta, sen jälkeen neljän vii-
kon ohjaaja-aliupseerikoulun
ja kaksi 17 viikon ilmasota-
koulun jaksoa. Upseeriksi ai-
kovat käyvät vielä normaalin
upseerikoulun. Jokaisen oh-
jaajan on tiimän jälkeen oltava
vuosittain kuusi viikkoa soti-
laspalveluksessa 38 ikävuo-
teensa saakka.

Useilla muilla erikoisaloilla
koulutus on samantapainen.
Kiinnostava koulutushaara on
kaikille vapaaehtoinen opetus
toiminnasta alppiolosuhteissa.
Sen ohjelmaan kuuluu muun
ohessa toimeentuloharjoituk-
sia vuoristo-olosuhteissa, ma-
joituslaitteiden ja ruoan val-
mistamista, suunnistusta, kii-
peilyä, pelastuspalvelua, hiih-
totekniikkaa ja laviinintorjun-
taa.

Naisten apupalvelujärjestö
kuuluu osana armeijaan. Va-
paaehtoinen koulutus sisältää
suurin piirtein samoja aloja
kuin aikoinaan Lona Svdrd
-jiirjestössä: ilmavalvontaa,
viestipalvelua, huoltoa ja esi-
kuntapalvelua. Naisia koulu-
tetaan myös moottoriajoneu-
vojen kuljettajiksi.

Nuorille on l5 vuoden iästä
alkaen olemassa monenlaisia
kursseja, joiden tarkoitus on
valmentaa nuorukaisia asepal-
veluun. Suosiossa ovat erityi-
sesti erilaiset ampumakurssit
sekä teknillinen koulutus.

Aseistakieltäytyjiä on vuo-
sittain vain 3O0---4OO eli suh-
teellisesti noin neljäsosa Suo-

men luvuista. Syyt ovat Sveit-
sissäkin uskonnollisia, eetti-
siä, poliittisia ja "maailman-
katsomuksellisia". Koska
Sveitsin asevelvollisuuslaki
edellyttää vain aseellista pal-
velua, joutuvat kieltäytyjät
määräajaksi vankiloihin.
Muutama vuosi sitten hylättiin
kansanäänestyksellä aloite eri-
tyisen aseettoman palvelun
järjestämisestä.

SIVIILISSÄKIN
AMMUTAAN
"Siviilissä" kertausharjoitus-
ten välilläkään ei erittäin kor-
kealle arvostettua ampumatai-
toa päästetä ruostumaan: kaik-
kia sotilaita koskee vuosittai-
nen pakollinen ampumavel-
vollisuus.

Arffnuntojen suorilusta
varten on jokseenkin jokaises-
sa kylässä pieni, mutta hyvin
hoidettu ampumarata, johon
vapaapäivinä kokoonnutaan.
Usein tilaisuudet ovat varsin
kodikkaita naisten käyttäessä
taulunkääntölaitteita ja näyt-
täessä osumia miesten hikoil-
lessa aseitten takana. Jos tar-
peellisia pisteitä ei tule, on
ammunta määräajassa uusitta-
va. Vuonna 1978 suoritti
erään pakollisen ammunnan
519278 miestä, näistä kym-
menisen tuhatta uusijaa.

Ammunta on myös erittäin
suosittu vapaaehtoinen harras-
te: alueelliset ja liittovaltion
ampumajuhlat kestävät useita
päiviä ja niihin kokoontuu ko-
ko seudun väki. Tilaisuus ko-
koaa tietenkin ympärilleen
kaikki markkinailmiöt tivolei-
neen ja kojuineen 

- 
makka-

raa kuluu ja hyvä sveitsiläinen
olut virtaa. Tilaisuudessa sel-
viää sitten kantonin "ampu-
jien kuningas" 

- 
arvonimi.

joka Sveitsissä vastaa likimain
aatelisarvoa. Joitakin vuosia
sitten oli Suomen sotilasasia-
mies, tunnettu ampuja, eversti
Risto Erjola toisella tilalla tul-
lakseen valiluksi Bernin kan-
tonin "kuninkaaksi" 

- 
65i3,

jota sveitsiläiset ystävät eivät
unohda.

Armeijan tarkastajat saapu-
vat vuosiltain kylään toisessa-
kin tarkoituksessa: pitämään
varustarkastusta! Kotona ole-

va puku kaikkine lisävälinei-
neen samoin kuin aseet ja va-
rusteet esitetään kylän torilla
tiukalle vääpelille. Koko koti
on sekaisin, jos kravatti on ka-
teissa ja perheen pään on tar-
kastuksessa tunnustettava hu-
kanneensa tuon tärkeän va-
rusesineen.

Perheenemännät eivät he-
kään pääse helpolla: jokaisella
on oltava kotonaan varastoitu-
na tietty mädrä elintarvikkeita
kriisien varalle. Tällaisia kes-
topakkauksia löytyy todella
jokaisen perheen kaapeista.
Emännän on huolehdittava,
että ryynipussit määräajoin

kissa siilin.
Sveitsin ilmapuolustus oli

tehokkaassa toiminnassa koko
toisen maailmansodan ajan.
Se ampui empimättä ja kan-
sallisuuteen katsomatta alas
jokaisen rajan yli tulleen len-
tokoneen, yhteensä sadoissa
laskettavan mädrän. Muutoin-
kin koko maa ja kansa oli val-
mis päättäväisiin tekoihin.
Tältä ajalta on peräisin isku-
lause "Sveitsillä ei ole armei-
jaa, se on armeija".

Nykyisin on kaikkien pien-
ten maiden valmistauduttava
puolustamaan aluettaan syväl-
le porrastetun sissisodan avul-

vaihdetaan uusiin ja tuorei-
siin.

JÄMERÄ
JÄRJESTELMÄ
Euroopan rosoista keskilattiaa
hallussaan pitävä Sveitsin
kansa on säästynyt sodilta 

-ei vähiten tehokkaan puolus-
tusjärjestelmänsä ja ehdotto-
man puolueettomuutensa an-
siosta. Toisen maailmansodan
eräässä vaiheessa. jolloin maa
oli joka puolelta akselivaltojen
ympäröimänä, Hitler ehti jo
keskittää divisiooniaan Sveit-
sin rajalle. Kun maassa suori-
tettiin nopea liikekannallepa-
no ja hallitus ilmoitti puolus-
tavansa aluettaan viimeiseen
patruunaan, totteli Hitler ker-
rankin kenraaliensa neuvoja ja
jätti Sveitsin rauhaan 

- 
kuten

la, jota Jugoslavian Tito ni-
mitti "kansansodaksi". Se
edellyttää, että aseet ja väli-
neet ovat yllätystilanteissa
paikan päällä, että jokainen
tietää tehtävänsä eikä liike-
kannallepanoon kulu aikaa.
Lisäksi puolustustaistelun on-
nistuminen edellyttää tieten-
kin tehokasta koulutusta itse-
näiseen toimintaan, jossa te-
hokkaasti käytetään hyväksi
alueen luonnon tarjoamia
mahdollisuuksia.

Harvaanasutussa Suomessa
edellä esitetyt vaatimukset ko.
rostuvat. Sveitsin vuoria vas-
taavat meidän metsämme. It-
senäisyystahtoa löytynee tiu-
kan paikan tullen meidänkin
maassalilne.

Aivan ajatusleikkinä 
- 

mi-
tenkähän sopisi Suomen oloi-
hin tehokas miliisijiirjestel-

Käskynanto maastossa
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Tapparista
Taipaleenioelle
O Suurvallan sotakoneiston iskiessä
yllättäen joutuivat harvat rajaa var-
tioivat miehet kestämään ankaran
henkisen paineen.
O Kotiseutuaan puolustaessaan mu-
kautuivat Metsäpirtinkin miehet kui-
tenkin pian sodan kovaan todellisuu-
teen ja puolustustaistelu alkoi.
O Sitten rajan pinnan pojista syntyi
nimekäs porukka, Metsäpirtin raja-
sissit. Se oli kotikylien maastossa
suurvallallekin vaarallinen vastusta-
ja.

UUNO HÄMÄLÄINEN

TAPPARIN TYI-Ä oli Metsä-
pirtin pitäjän ädrimmäinen ra-
jakylä Itä-Kannaksella Laato-
kan rannalla. Siellä sijaitsi
eräs Kannaksen rajavartio-
paikka, Tapparin vartio.

Vartiorakennus sijaitsi ai-
van rajan pinnassa. Tästä
syystä oli päätetty tehdä var-
tiolle uusi majapaikka, jonka
rakennustöissä olin kirvesmie-
henä kesiillä 1939.

Elämä rajan pinnassa oli
syyskesällä uhkaavan tuntuis-
ta. Monenlaisia huhuja kulki
suusta suuhun.

Suojeluskuntalaisena jou-
duin jo lokakuun 7. päivän il-
tana vaihtamaan rakennustyön
sotahommiin. Seuraavana aa-

muna alkoi sitten jo yleinen
liikekannallepanokin YH:n
nimellä. Samalla tuli käsky
rajaseudun tyhjentämisestä si-
viiliväestöstä.

Reserviläisistä muodostet-
tiin vartiotalolla 9.Rajakomp-
panian II Joukkue. Komppa-
nian päällikkönä oli Iuutnantti
Antti Suurkari. jonka komen-
topaikka oli Paukunmäen kan-
sakoululla. Naapurina oli
luutnantti Pekka Alarannan
komennossa 8.Rajakomppa-
nia majapaikkanaan Viisjoen
kansakoulu. Molemmat kuu-
luivat Metsäpirtin Osastoon,
jonka komentajana oli kaptee-
ni Reino Kalervo Inkinen.

Joukkueemme asettui asu-
maan kylän taloihin. Se muo-
dosti kenttävartion rajalle.
Johtajana oli aluksi Tapparin
vartion päällikkö rajakersantti
Tauno Karoner?, mutta sit-
temmin tuli päälliköksi va-
paussodan veteraani rajavää-
p.li Paavo Jormo.

YH kului rauhallisesti. Var-
tioinnin ohessa rakentelimme
murroksia teille sekä taistelu-
asemia ja piikkilankaesteitä.
Pioneerit miinoittelivat silto-
ja.

Kuulovartiopaikat sijaitsi-
vat 50--lO0 me"trin päässä ra-
jasta ja noin 30G-500 metrin
etäisyydellä toisistaan. Kun
oli alkanut kuulua uutisia, että
venäläiset olivat jossakin pai-
kassa kaapanneet suomalaisia
vartioita. laitoimme vartiopai-
kan rajanpuoleiselle puolelle
puoliympyrän muotoon rauta-
langan, joka vedettiin puusta
puuhun noin 30--40 cm maan
pinnasta. Kylän taloista haim-
me joukon lehmänkelloja ja
asetimme niitä puiden väliin.
Näin tahdoimme varmistua
siitä, ettei meitä yllätettäisi.
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Kannas liekeissä 30. 1 1 . 1939 )

MITÄ TAPAHTUU
RAJAN TAKANA?
Marraskuun 29. päivänä noin
kello 17.00 alkoi rajan takaa
kuulua tavallisuudesta poik-
keavia äiiniä: siellä sahattiin ja
hakattiin ja puu kuului kaatu-
van. Sitten noin klo 18.30 al-
koi kuulua moottorien käyn-
nistysäiiniä, jotka viihitellen
paisuivat tyynessä illassa
mahtavaksi pauhuksi. Tätä rä-
hiniiä kesti ehkä 15-20 mi-
nuuttia ja senjiilkeen tuli täysi
hiljaisuus. Liihetin kaverini
Kaino Torikan ilmoittamaan
joukkueen johtajalle näistä ha-
vainnoista.

Sinä yönä ei paljon nukut-
tu. Lotat keiftivät kahvia, syö-
tiin ja kuunneltiin radiota.

Noin kello kahden aikaan
yöllä saimme radiosta tiedon,
että Neuvostoliitto on katkais-
sut diplomaattiset suhteet
Suomen kanssa. Tåillöin jouk-
kueen johtaja lähetti kuormas-
ton ja lotat taakse. Joku sanoi,
että jos tästä yleensä sota tu-
lee, niin aamulla se sitten al-
kaa. Varovaisuussyistä käs-
kettiin myös uudet kuulovar-
tiopaikat viihän kauemmaksi
rajasta.

Kun me 30.1l. klo 04.0O
jouduimme Torikan kanssa
menemään vartioon oli mei-
dän siis valittava uusi vartio-
paikka. Täksi paikaksi valit-
simme Emil Karvosen ulkora-
kennuksen nurkan, joka mie-
lestiimme oli kaikin puolin sc'
piva ja joka oli noin 6OO m
entisen vartiopaikan takana.

Meidän tuurimme oli mäåirä
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päättyä klo 07.00. Koko tä-
män aamutuurin aikana oli ra-
jan takana aivan hiirenhiljais-
ta.

Kun aamu alkoi valjeta ky-
syin kaverilta kellonaikaa.
Hän sanoi kellon olevan hiu-
kan vaille 07.0O ja ihmetteli
eikö vaihtoa jo ala näkyä.
Kurkistin rakennuksen nurkal-
ta, totesin vaihdon juuri saa-
puvan ja lähdimme sitä vas-
taan.

Emme ehtineet ottaa kuin
muutaman askeleen, kun ta-
kaamme kuului laukaus.
Käännyimme ympiiri ja huo'
masimme rajan takaa punai-
sen valoraketin nousevan kor-
keuksiin.

Raketin saavutettua lakipis-
teensä se alkoi.

SUURVALTA
ISKEE
Oli kuin maa olisi revennyt!

Löimme heti maahan ja kat-
soimme, minnepäin olisi pa-
rasta lähteä. Joka puolelle sa-
toi kranaatteja ja samanaikai-
sesti rajanpuoleisesta metsän-
reunasta avattiin pikakiväiiri-
tuli meitä kohti.

Meistä Laatokan rantaan
päin oli laaja peltoaukea, Ala-
niitty, ja se kiehui kuin rokka-
pata. Kaveri hyppäsi aidan yli
metsän puolelle ja minäperäs-
sä. Metsä oli Suvelan hakaa,
noin 2OO m leveä. Kranaatit
räjåihtelivät puissa ja minä jäin
putoavan kuusenlatvuksen al-
le puristuksiin. Ainoa pelas-
tukseni oli epätasainen maas-
to, mutta sittenkin puu painoi
oksillaan selkääni. Kun vii-
mein sain keinoteltua itseni
sen alta pois, låihtivät saappaat
jaloistani.

Päästyåimme metsän läpi
pellon reunaan saapui siihen
samanaikaisesti toisesta var-
tiopaikasta alikersantti KirTa-
vainen ja koska heillä Torikan

kanssa oli eri tehtävä kuin mi-
nulla, tiemme erosivat. Heillä
oli ennalta mäåirätty viivytys-
asema J. Hiimåiläisen pellon
harjulla.

Heidiin oikaistessa pellon
yli tuli kranaatti heidän viiliin-
sä, jolloin Torikka haavoittui
kuolettavasti. Kirjavainen
kantoi Torikan edellåimainitun
Håimiiläisen talon mäelle kuol-
leeseen kulmaan. Hän itse
jourui kohta tiimän jiilkeen ve-
niiläisten takaa-ajamaksi ja
pelastui nipin napin kanootilla
Laatokkaa myöten Taipalee-
seen. Kirjavainen kaatui myö-
hemmin partiomatkalla.

Minun oli mäiirä tavata
joukkueemme johtaja lormo
Paukun ja Hömiilöisen talon
viilillä olevassa maantien mut-
kassa l?ihempiä ohjeita varten,
mutta siellä ei ketäåin ollut.
Ajattelin miesten ehkä jo ehti-
neen asemiin, vaikka se kra-
naattitulesta jotituen vaikealta
tuntuikin.
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Paukun talo oli liekkien
vallassa. Pelkäsin naapurin jo
ehtineen sinne, mutta aikani
tirkisteltyäni jatkoin matkaa
asemiin asti.

Ne olivat vastoin aikaisem-
paa suunnitelmaa miehittä-
mättä. Sitävastoin Venäjän
poikia oli tulossa tien täydeltä
etunenässä hyökkäysvaunu,
noin 400 metriä asemistamme
rajalle päin.

Lähdin kiireesti takaisin ta-
voittamaan omia miehiä. Käy-
tin aluksi kulkiessani maan-
tien ojaa suojellakseni itseäni
sirpaleilta, mutta lumisohjon
takia sitä ei jaksanut kulkea
kovin pitkdlti. Siksi nousinkin
maantielle ja ajattelin että jos
sattuu, niin ei siinä sitten mi-
kään auta.

Ennen kotitaloani Manulaa
olevassa maantien mutkassa
sain kranaatista sellaisen tiirs-
kyn, että menetin hetkeksi ta-
juntani. Kun heräsin, tuli en-
simmäiseksi mieleeni: olen-
kohan pahastikin haavoittu-
nut?

Näin ei kuitenkaan ollut
asian laita. Housunlahkeet
vain olivat riekaleina ja takin
helmassa oli kaksi repeyty-
mää.

Kulkiessani kotini ohitse se

näytti aivan vieraalta raken-
nukselta. Olin tiirähdyksestä
sen verran tokkurassa, etteivät
kranaattien räjiihtelyt enää
paljon häirinneet.

Saavuttuani Riihimäelle,
jonka takana perunakuopan
luona oli yksi meidän viivy-
tysasemistarnme ja sen edessä
oma miinakenttiimme, olin
vielä sinä mäiirin sekaisin, et-
tä olisin varmaan astunut mii-
naan elleivät viivytysasemas-
sa olleet miehet olisi sitä estä-
neet.

Siellä olivat Tuomas Roini-
nen, Viiinö Peltonen ja llmari
Paukku. He huusivat yhdessä
minulle, vaan kun en mitään
kuullut, tuli Paukku minua
vastaan ja ohjasi miinakentän
ohitse.

Vasta tässä sain ensimmäi-
sen kerran vähän levähtää.
Roininen tarjosi siinä minulle
sauhut ja kun olin hetken le-
vännyt ja tupakoinut palasi
el?imänhalu taas takaisin.

PUOLUSTAJAKIN
ALKAA TOIMIA
Lähdettyiimme tästä vetäyty-
mään oli kaikki puhelintolpat
räjäytetty poikki pitkin tietä
sekä langat sikin sokin tiellä.
Ristkiven korven kohdalla
kiersi maantie melko jyrkän
kivikkoharjanteen, joka oli
pioneerien toimesta vahvasti
miinoitettu. Sytytysjohdot oli
vedetty noin 200 m:n päähän
pellon reunaan.

Täällä oli ryhmän verran
oman joukkueen miehiä. He
tiedustelivat meiltä, mahtoiko
rajalla päin olla vielä omia
miehiä tulossa. Olimme sitä
mieltä ettei ollut. Tiimän tie-
don perusteella ja luvan saa-
tuaan Pajarin Jussi suoritti sy-
tytyksen ja niin lensi harju il-
maan.

Emme silloin tienneeet, että
raja-alikersantti Kirjavainen
oli vielä takana päin.

Sen jiilkeen jatkoimme mat-
kaa Surmaharjulle, jossa saa-
vutimme lopun joukkueesta.
Tässä pysähdyttiin hetkeksi ja
kuulosteltiin tilannetta. Tykis-
tötuli oli jo harventunut vähän
ja suunnattu meidän ylitsem-
me Viisjoelle ja kirkonkylään.
Salokylästä, jossa meillä oli
aliupseerivartio, kuului vä-
häistä käsituliaseiden ääntä.

Aamuisen jiirkytyksen joh-
dosta olivat sekä aliupseerit
että miehet niin jiirkyttyneitä,
ettei mistään jiirjestetystä vii-
vytyksestä ollut tähän asti tie-
toakaan. Yhtään laukausta ei
vielä ollut ammuttu. Vähitel-
len mielet kuitenkin rauhoit-
tuivat ja voitiin aloittaa käs-
kettyjen tehtävien suorittami-
nen.

Tultuamme Saaroisten kan-
sakoululle oli se kauttaaltaan
tulessa. Urpasen joen silta oli
räjäytetty ja saavuttuamme
Saaroisten kauppojen lähellä
olevalle mäelle olivat venäläi-
set jo tulossa koulun kohdalla.
Ilmari Paukku, joka oli pika-
kiväiirin ampujana, haki sopi-
van ampumapaikan ja laski
muutaman sarjan marssirivis-
töön, joka pysähtyi ja hajaan-
tui antaen meille aikaa suorit-
taa muita tehtäviä.

Saavuttuamme Viisjoen
Harjukylään oli 8.Rajakomp-
pania siellä asemissa valmiina

taisteluun. Me jatkoimme
matkaa kansakoulun maas-
toon, jossa tapasimme meidän
Salokylässä olleen aliupseeri-
vartiomme miehet. He olivat
vetäytyneet sieltä Viisjoelle
johtavaa kangastietä pitkin ja
ilman tappioita.

Näin oli joukkue taas koos-
sa. Levähdimme hetken ja
kuivailimme jalk ineitamme ja
vaatteitarnme tulipalojen lois-
teessa. Sitten saimme mää-
räyksen jatkaa matkaa Viis-
joen yli ja asettua asemiin

vakseltaan meillekin ja ylikin,
mutta taistelu edessä tuntui
enemmän painavan mieltä.

Päivä alkoi jo hämärtää kun
taistelu edessä alkoi heiketä.
Se oli kestänyt parin tunnin
verran.

Meillä ei ollut tilanteesta
mitään tietoa. Aavistimme
vain, että S.Komppania olisi
jättänyt asemansa.

Odotellessamme alkoivat
miehet hermoilla. Lähetim-
mekin kaksi lähettiä, Tauno
Niinnimiiisen oikealle ja Kus-

Kansakoulun rauniot Metsäpirtissä vuonna 1941

maantien länsipuolelle jokiuo-
masta nousevalle harjanteelle.

Viisjoen silta oli räjäytetty
rikki ja lepäsi joen pohjassa.
Pääsimme sillan jätteitä hy-
väksikäyttäen joen yli. Erot-
tuarnme maantiestä vasem-
malle alkoi Harjukylässä kii-
vas taistelu koko 8.Rajakomp-
panian lohkolla.

SEKAVAA
Puhelinyhteyksien puuttuessa
ja tilanteen ollessa sekaisin
lähti vääpeli Jormo kirkonky-
lään saamaan vähän kokonais-
kuvaa. Rajakersantti Karonen
otti nyt joukkueen johtoonsa
ja määräsi tiimän kirjoittajan
joukkueen varajohtajaksi.
Kaivoimme itsellemme ampu-
ma-asemat ja kauhulla kuulos-
timme Harjukylässä käytävää
taistelua. Kranaatteja tuli har-

.571-llI'o

taa Eevan vasemmalle, otta-
maan yhteyttä toisiin joukkoi-
hin. He palasivat hetken pääs-
tä ja ilmoittivat, etteivät löytä-
neet ketään. Sitävastoin Eeva
sanoi kuulleensa Viisjoen sil-
lan kohdalla ajoneuvojen koli-
naa, mutta pimeän takia ei
voinut sanoa, olivatko ne
omia vai naapurin ääniä.

Tässä vaiheessa oli venäläi-
nen tykistö lopettanut ampu-
misensa Tapparin suunnalta,
mutta Korosaaren kiintopatte-
rit tulittivat sitä enernmän
Viisjoelta kirkonkylään johta-
vaa maantietä. Eräs näistä
keskityksistä jäi lyhyeksi ja
osui aivan meidän asemiim-
me. Luulimme jo tuomiopäi-
vän tulleen, mutta kun se oli
ohi, huomasimme ettei meistä
kukaan ollut edes haavoittu-
nut.

Silloin Karonen sanoi:
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- 
Nyt lähdetään!

Olimme viipyneet näissä
asemissa jo liian kauan. Em-
me voineet käyttää perään-
tyessärnme enää maantietä,
sillä se oli veli venriläisen käy-
tössä, vaan meidän oli tarvot-
tava läpi metsien miirässä lu-
misohjossa ja pimeässä. Li-
säksi meillä oli vähän kiire,
jotta ehtisimme ennen naapu-
ria kirkonkylälle, mikä sitten
onnistuikin. Syy tähän kiiree-
seemme johtui siitä, että me
jouduimme menemään maan-
tien poikki ja se ei olisi onnis-
tunut jos naapurin kiirki olisi
ehtinyt ennen meitä.

Ylitenyämme maantien Su-
telan kylän eteläreunassa en-
nen aukeaa ja päästyiimme ky-
läaukealle olivat kaikki kylän
rakennukset tulessa. Se oli
kaamea näky.

Erään talon pihassa oli suu-
ri sika palanut osittain ja liekö
ollut sokea koska kiersi ympy-
rää ja huusi. Siviilien äkkiläh-
töä kirkonkylästä kuvaa se, et-
tä eräs Haapasaaren emäntä
haavoittui kuolettavasti omas-
sa sängyssään ja samasta ta-
losta meni hevonen tallissa.

Erään talon kellarin edessä
oli 6O litran maitotonkka täyn-
nä vastalypsettyä maitoa jääh-
tymässä lumessa. Kulkies-
samme siitä ohi useimmat joi-
vat tonkan reunasta maitoa ja
hyvää se tekikin, sillä emme
olleet koko päivänä saaneet
mitään suuhumme.

Kirkon luona yhtyivät Tap-
parista tuleva ja Hatakanmäel-
tä tuleva maantie. Noin kilo-
metrin päästä Osuuskaupan
luota eroaa toinen tie Raufuun
ja toinen Taipaleen lossille.

Päästyåimme edellisten tei-
den risteykseen vetäytyivät
9. Rajakomppanian jdlkijoukot
juuri Hatakanmäen suunnasta.
Muutamia hajalaukauksia
kuului seuratalon suunnalta,
mutta tykistötuli oli liihes
tyystin loppunut.

OSASTO
KOKOONTUU
Metsäpirtin osasto kokoontui
iltayön tunteina Koselan kylän
pohjoispuolelle, Hopeasepän
pajan luona olevaan maas-
toon. Saimme pienen tauon,
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jonka aikana oli tilaisuus tava-
ta toisilla lohkoilla olleita sa-
man pitäjän miehiä ja kertoilla
päivän tapahtumia sekä täy-
dentää varusteita. Minäkin
sain Räni-Mikolta ehjät päiil-
lyshousut rikkinäisten tilalle.

Käskynjaossa sai 9.Raia-
komppania tehtäväkseen mie-
hittää Umpilammen linjan
asemat ja 8.Rajakomppania
jäi asemiin Koselan kylän
pohjoisreunaan kahden puolen
Taipaleen lossille johtavaa
maantietä. Oma joukkueem-
me sai tehtäväkseen järjestää
etuvarmistuksen Umpilam-
men linjasta kilometrin pää-
hän Viisjoelle johtavan tien
kahden puolen Lamminkan-
kaalle.

Päästyiimme meille mäiirät-
tyyn paikkaan rupesimme kai-
vamaan ampumakuoppia.
Maa oli vähän jäässä, joten
kaivaminen niillä vehkeillä oli
muun väsymyksen päiille hi-
dasta.

Äkkiä edestä ja oikealta rä-
sähti käsituliaseiden tuli. Vas-
tasimme tuleen ja aloimme
käskyn mukaan irrottautua.

UUSI TEHTÄVÄ
Tultuamme komppanian luo
Umpilammen linjalle tuli
komppanian päiillikkö luut-
nantti Suurkari ja mäiiräsi par-
tion ottamaan yhteyttä Palkea-
lassa taistelevaan Er.P 6:een.
Partion johtajaksi tuli rajaker-
santti Möiittiinen. Minäkin
jouduin tämän kaksiryhmäi-
sen joukon mukaan, jonka toi-
sen ryhmän johtajana oli Toi-
vo Ahtiainen.

Miehet olivat poikki 
- oli

rehkitty lähes vuorokausi il-
man ruuan murenta. Päällikkö
ei kuitenkaan voinut jiirjestää
lepoa eikä ruokaa.

Kun ei "virallista" ruokaa
ollut yritimme keräillä taloista
jotakin suuhumme.

Koko taivaanranta oli pu-
naisena tulipalojen johdosta

. aina Rautuun ja Kivennavalle
niin pitkiille kuin silmä kan-
toi. Niiden valossa ylitimme
Viisjoen Salmen myllyn koh-
dalla. Maantiesilta oli räjäy-
tetty, mutta me ylitimme joen
myllyn sulkuja myöten. Suo-
jeluskunnan talo oli myös rä-
jäytetty, samoin puolustuslai-

toksen varasto.
Osuuskaupan kohdalta tie

erkani Rautuun.
Etenimme avomuodostel-

massa kahden tunnustelijan
kulkiessa edessä. Vasemmalla
olleen aukean kohdalla tun-
nustelijana ollut alikersantti
Viiinö Orava varoitti meitä
vasemmalta lähestyvästä vi-
hollisesta kyyristyen itse
maantien ojaan.

Naapuri läheni kiväiirit kai-
nalossa ketjussa noin sadan
metrin päässä suuntana tie,
josta meidän oli kuljettava ja
jonka oikealla puolella oli
aukea maasto ja joki.

Pelotti. Päätimme joka ta-
pauksessa jatkaa matkaa -jos naapuri avaisi tulen taiste-
lisimme maantien penkalla
viimeiseen asti.

kuulla, että suurin osa tiestä,
jota olimme kulkeneet, oli vi-
hollisen hallussa. Hän lähetti
miehiä etuvarmistukseen
Joussein suuntaan.

Raajusta partio jatkoi mat-
kaa ensin jonkin matkaa Rau-
tuun johtavaa tietä ja poikkesi
sitten vasemmalle Palkealan
suuntaan.

Palkealassa oli käyty koko
päivän kiivaita taisteluja. Saa-
vuttuamme kylän reunaan
mäen alle olivat siellä taistele-
vat joukot juuri vetäytymässä
pois. Tehtävän suoritettuaan
lähti partiokin paluumatkalle.

Palasimme samaa tietä ta-
kaisin Raajuun, jonne pääs-
tyiimme Viiri ilmoitti, että
meidän suunniteltu paluutiem-
me oli kauttaaltaan vihollisen
hallussa. Samalla hän neuvoi

Viisioen kylää ia silta rauhan aikana

Liekö tulipalojen kajo ja
palosta lähtevä savu hiimännyt
vihollisen niin ettei se huo-
mannut meitä tai sitten se luuli
meitä omikseen 

- 
joka ta-

pauksessa pääsimme onnelli-
sesti ohittamaan sen.

Raajun kylään päästyämme
poikkesimme Tuokkoniemeen
Suvannon rantaan erääseen ta-
loon, jossa keitimme saikat.

Raajun mäen alta erosi kak-
si tietä, toinen Riiskan kautta
Petäjiirvelle ja toinen Rau-
tuun. Noustuamme Raajun-
mäen päälle, jossa sijaitsi -Ial-
mari Lampun talo, oli talon
pihalla olevilla sotilailla kii-
reistä touhua 

- 
olivat aivan

kuin johonkin lähdössä. Saim-
me luutnantt\ Tauno Viiriltii

meille toisen paluutien LaPin-
lahden kautta.

Kierros oli mielestämme
kovin pitkä, mutta muutakaan
vaihtoehtoa ei ollut. Oli jo pi-
meää kun lähdimme Raajusta.
Luutnantti Viiri jiirjesti meille
autokyydin Lapinlahteen. La-
pinlahden kohdalla Suvannon
rannassa oli mies veneineen ja

souti meidät kahdessa erässä
yli. Sitten kävelimme Hapa-
raisten koululle. Siellä meidät
otti vastaan kovin ystäviilli-
sesti kapteeni Eino Miiller io-
ka jiirjesti meille koululla kun-
non ruokailun ja sen jälkeen
hevoskyydin Taipaleelle Vi-
lakkalan kansakoululle, jonne
saavuimme toisen sotayön aa-

mutunneilla.



SISSI.
TOIMINTAAN
Toiset Metsäpirtin osaston
miehet olivat Umpilammelta
lähdön jåilkeen viivytyskaha-
koita käyden vetäytyneet Tai-
paleenjoen yli Terenttilään ja
sieltä edelleen Vilakkalan
kansakoululle, missä heille oli
luvattu muutarnan päivän le-
po. kpo jäi kuitenkin lyhyek-
si, sillä jo kolmannen sotapäi-
vän iltana joutui lähes kaksi
joukkuetta lähtemään par-
tioon.

Metsäpirtin osaston nimi
muutettiin myöhemmin Met-
säpirtin Rajasisseiksi. Osaston
tehtäväksi tuli sodan alkuvai-
heessa jatkuva partiointi sekä
vastaiskut, minkä johdosta
mieshukka muodostui taval-
lista suuremmaksi.

Taistelujen jatkuessa tulivat
Metsäpirtin osaston miehet
tunnetuksi rohkeudestaan jlr
neuvokkuudestaan etenkin
partioretkillä, joihin heillä oli
etuna kotiseudun paikallistun-
temus.

Yhdessä taistellen Taipale
kesti. tr
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Taipaleessa odotti väsyneitä miehiä huolto

Joukkosidontapaikka Taipaleessa otti vastaan Metsäpirtin
taisteliiat .§..l-urrr

;i:.r §
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Odoh[Iu Yukoiluleos
Neuvostovakoilun
mittava ja merki-
tyksellinen historia-
teos, joka ensi ker-
ran tuo julkisuu-
teen tietoa monista
jännittiivistZi
ja salaperäisistä
näytelmistä vuosi-
kymmenien takaa
aina nykypäiviin
saakka.
a Teos on sidottu
o Kovakantinen
o Suuri sivukoko

(180 x 255 mm)
o 3M sivua
o Kaunis ja sclkeä

painoasu
o Ovh76 ,-
(Vapaussarja n:o 7)

Teoksen mielenkiintoisia aiheita ovat mm.:
Opritsinasta Ohranaan o Pohjolan sekava vyyhti o
Suomen punakaarti Ruotsissa o Läskikapina ja Jahvetti
Moilanen o Punaupseerit ja etapit o Sotilaslinja o
Suuri vakoih{uttu o Eversti Ginken ja emigrantit o
Naisvakoil[ioita o Vakoilua Lapissa o Låihe§stön sdai-
suudet o "Rauhan ja ystiivyyden seura" o Salaista
sotaa o Lapuan patruunatehtaan johhian murha o
Petsamon vakoilujuttu jne...
Kustannuspiste 01 o Pohj. Rautatienkatu 15 A, Ilki 10. Puh. 90407 465
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TILAUSKORTTI

KYLLA! Lähettäkää nrinulle postiennakolla h.intaan
76 nrk Veijo Varjon teos MIEHET PIMEASTA
- NEUVOSTOVAKOILU SUOMESSA. Mikäli en
ole tyytyvåiinen teokseen, niin minulla on 8 päivän
palautusoikeus.
Kustantqia maksaa teoksen postitus- ja lähetyskulut.
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ROVANIEMI
PALAA
Jääkiiripataljoona 3:n saa-
puessa Kemijoen sillan lähei-
syyteen roihusi Rovaniemi
kauttaaltaan tulipalojen val-
lassa. Saksalaisten suorittamat
räjäytykset tehostivat näytel-
mää.

Pataljoonamme komppa-
nioista oli Iuutnantti Olavi Ve-
nesojan I.Jääkåirikomppania
etumaisena edeten aivan sillan
eteläisen pään tuntumaan.
Kolmas Jääkärikomppaniani
seurasi edellistä niin että alku-
päämme oli noin 2OO metrin
päässä sillasta.

Istuin komppanian alku-
päässä ojan reunalla savuketta
poltellen, kun valtava räjäh-
dys vapisutti koko tienoota.
Rautaa lensi vonkuen ylitsem-
me. Sillan suunnasta tuleva il-
manpaine löi vielä silläkin
etäisyydellä rajusti ja puut tai-
puivat kuin pyörremyrskyssä.

Pahaa aavistaen lähdin pa-
rin lähetin kanssa kävelemään
lähemmäksi siltaa, jolloin
näimme valtavan hävityksen
koko laajuudessaan.

Kauppala roihusi kiihtyväl-
lä voimalla tulen vallassa. Äs-
keinen jättiläispaukku oli ro-
mahduttanut lähes 700 metriä
pitkän Kemijoen teräksisen
maantiesillan. Sillan jäännök-
sistä oli kuitenkin osa veden
yläpuolella.

Joen pohjoisrannalla olivat
saksalaiset. Meillä oli edessä
vaikeaakin vaikeampi vuolaan
joen ylimeno. Mitään muuta
mahdollisuutta ei ollut kuin

Aseveliiä
YCr§lClS§er
JÄiitlEREN-
tiellä
JATKOA ED. NO:STA

Nopean etenemisen edellytys olisi oI-
lut ajoneuvojen saaminen joukkojen
mukaan. Tätä varten oli elintärkeää
yrittää saada Lapin lukuisten jokien
yli johtavia siltoja ehjinä käyttöön.

Tässä ei kuitenkaan hyvistä yrityk-
sistä huolimatta yleensä onnistuttu.
Saksalaiset, sodankäynnin ammatti-
Iaiset, hoitivat asiansa hyvin.

I(aunispään tunturin puolustajat
heittäytyivät suorastaan ylimielisiksi
ja ajoivat autoillaan ulos saartoren-
kaasta.

EINARI JÄNTTI

yrittää yli sillan jäännöksiä
pitkin. I . Jääkiirikomppanialle
tuli tuo tehtävän vaikein ja
vaarallisin osa. Yön pimeyden
suojaamana se joutui ensim-
mäisenä menemään yli

YLIMENO
SYNKÄSSÄ
YOSSÄ
Kiirkikomppaniana yli joen
lähtevä Venesojan komppania
jätti pyöränsä rantamaastoon
noutaakseen ne sieltä myö-
hemmin. Pitkänä jonona lähti
komppania liikkeelle madel-
len pitkin alas romahtaneita
siltapalkkeja. Öinen pimeys
vaikeutti heidän jo muutoin-
kin vaikeaa ja äärimmäisen
vaarallista kamppailuaan. jos-
sa otteen irtoaminen tai tasa-
painon menettäminen olisi ai-
heuttanut suistumisen vuolaa-
na alla virtaavaan syvään Ke-
mijokeen. Me sivusta seuran-
neet voimme vain sydän kyl-
mänä kuvitella, miten uuvut-
tava ja hermoja raastava tehtä-
vä oli.

Sitten tuli uusi paukku!
Meidän lähtörannalla ole-

vien korviin kantautui sillan
pohjoispään luota veturin
puuskutus ja rautatievaunujen
kolina. Samalla sieltä näkyi
liikkuvia valoja. Arvasimme,
että saksalaisilla on taas jokin
pirullinen jekku tekeillä 

-mutta mikä?
Vastaus tuli pian ja näky-

S A-kuva
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västi: koko sillanpään tienoo
leimahti valoisaksi ja samalla
kuului jdrisyttävä räjähdys.

Mitä oli tapahtunut? Miten
oli käynyt Venesojan komp-
panialle?

Kdrkijoukkue oli räjähdys-
hetkellä ollut jo vastarannalla
saksalaisten kaivamissa taiste-
luhaudoissa, mutta komppa-
nian koko muu osa killumassa
virran yläpuolella pitkin sillan
jäännöksiä. Siinä vaiheessa
olivat saksalaiset vetäneet ta-
varavaunujonon sillan poh-
joispäähän räjäyttäen siinä ko-
ko ammuksilla ja räjähdysai-
neilla lastatun vaunuletkan.

Veturi oli suistunut kyljelleen
ratavallin viereen, jossa se pi-
hisi ja puhisi uhaten räjähtää
millä hetkellä tahansa.

Sillan jäännösten seassa
ponnisteleva komppania oli
ollut suistumaisillaan virran
vietäväksi. Komppanian pääl-
likkö kertoi pudonneensa vyö-
täistä myöten veteen, mutta
saaneensa viime hetkellä pitä-
vän otteen jostakin.

Maihin ehtineelle kiirki-
joukkueelle oli elämänarvoi-
nen onni, että vastarannalla
sattui olemaan kaivettuja tais-
teluhautoja, joihin joukkue
saattoi suojautua. Jääkärit sel-

visivät paukusta tilapäisellä
tajuttomuudella.

Etelänpuoleisella rannalla
oli samanaikaisesti käynnissä
vilkas lankkujen. parrujen ja
muun sopivan materiaalin et-
sintä ja kokoaminen sillan lä-
heisyyteen. Pian ulottuivat
juoksulankut vastarannalle
saakka. Kovin kapea tuo pol-
ku oli, mutta pyörät olalla ja
kieltä keskellä suuta pitäen
vältyimme putoamasta mär-
kään elementtiin.

YRITETTIIN
KAAPATA
KITISEN SILTA
Ohitimme aikanaan Sodanky-
län ja olimme lähestymässä
Kitisenjokea tunti tai pari en-
nen iltapimeän alkamista. Sii-
nä vaiheessa ajoi komppaniani
jälleen pataljoonan kärki-
komppaniana.

Matkaa joen yli johtavalle
maantiesillalle oli enää noin
puolisentoista kilometriä, kun
kärkijoukkue törmäsi saksa-
laisten jälkijoukkoon ja taiste-
lu alkoi. Samalla alkoi myös
saksalainen tykistö ampua
melko kiivaasti. Komppa-
niamme pääosakin maastou-
tui.

Eräs jääkäri heittäytyi vat-
salleen ojan pohjalle. Siellä
oli kuitenkin naamioitu miina,
joka räjähti jääkärin vatsan al-
la. Jääkäri kuoli heti. Näppärä
surmanloukku!

Komppania levittäytyi tais-
teluun, joka jatkui läpi yön.
Emme päässeet eteenpäin.
Vasemmalta niityn ympäri
kiertäen yritimme koukkaus-
takin, mutta pimeässä se jäi
liian suppeaksi ja lähettämäni
koukkausosasto palasi takai-
sin törmättyään vihollisase-
mien oikeaan siipeen. Keski-
ja aamuyön ajaksi taistelu
muuttui tavanomaiseksi lau-
kaustenvaihdoksi, mutta päi-
vän alkaessa sarastaa alkoi
komppanian hyökkäys.

Maantien oikealta puolelta,
jossa oli kolmen joukkueen
muodostama painopiste, alkoi
pian kuulua huutoa:

Sakut vetäytyy! Ne
juoksee taaksepäin!

Joukkueet lisäsivät vauhtia
pysyäkseen saksalaisten kinte-
reillä.

Muistin, että edessä on Ki-
tisen maantiesilta. Jos sen sai-
si ehjänä. ei pääsisi toistu-
maan Kemijoen ylimenon
hankaluus!

Lähetit perässäni juoksin
reservijoukkueen luo:

- 
Ätlia pyörille ja takaa-

ajoon! Saksalaisia ei saa pääs-
tää sillalle!

Samalla jatkoin komento-
ryhmäni kanssa pyörillä täyttä
vauhtia eteenpäin joukkuetta
odottelematta.

Kärkipartio on saavuttanut Rovaniemen

Ounaskosken silta Rovaniemellä
on poikki

Pohjan-
hovin
pohjaa
SA-kuva

.S..1 -t! r'a
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Tuo törmäily oli vähåillä
muodostua viimeiseksi niin
minulle kuin taisteluläheteille-
nikin.

Kaikki saksalaiset eivät ol-
leetkaan vielä irtautuneet. Eh-
dittyämme niittyaukean koh-
dalle he avasivat konekiväåiri-
tulen meitä vastaan. Emme
ehtineet ajatella mitään kun
sukelsimme vasemmalla ole-
vaan loivareunaiseen ja mata-
laan ojaan pyörien jäädessä

kyljelleen maantielle.
Konekiväåireitä oli vastak-

kaisessa metsänreunassa kak-
si, yksi kummallakin puolen
tietä. Vilkaisin taakseni. Lä-
hetit olivat vatsallaan ojan
pohjalla kuten minäkin. Ta-
kaa-ajoon lähtevän joukkueen
alkupää oli työntymässä met-
sästä tielle, mutta huomat-
tuaan tilanteen ja saatuaan
luotisuihkuja sinnekin pojat
maastoutuivat.

Säkenet sinkoilivat maan-
tien pinnasta. Tilanne ei tun-
tunut lainkaan mukavalta.
Matalan ojan pohjalla oli han-
kalat oltavat luotisuihkujen
pyyhkiessä muutaman kym-
menen sentin päässä ylitsem-
me. Luotikuurojen viilillä yri-
tin varovasti kypåirän reunan
alitse tirkistellen seurata ta-
pahtumien kulkua, mutta
usein oli pää vedettävä niin
nopeasti alas, ettei ehtinyt
edes kunnolla kurkistamaan.

SILTA LENSI
ILMAAN
Oikealla hyökkäävät jouk-
kueet jatkoivat etenemistään
ja uhkasivat katkaista piinaa-
jiltamme vetäytymistien. Näi-
den oli lfidettävä hyvän sään
aikana ja piiskaava tuli loppui
yhtä äkkiä kuin oli alkanutkin.

- Jokohan ne helvetin kur-
nuttajat lopultakin häipyi-
vät... kuulin takanani jonkun
lähetin ajattelevan ääneen.

Häipyneet olivat. Pääsim-
me nousemaan ojasta. Huis-
kutin odottavalle joukkueelle
lähtömerkin ja pojat pääsivät
nyt painumaan sakujen pe-
rään.

Myöhä tapasi sittenkin. Ki-
tinen siltoineen häiimötti jo
metsän läpi melkein kåirki-
joukkueen nenän edessä, kun
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Siitä vain yli!

kuului ankara paukku. Kitisen
maantiesiltaa ei ollut enää ole-
massa. Se oli romahtanut ve-
teen samaan tyyliin kuin pitkä
Kemijoen silta.

Jo koetulla tavalla löytyi
kuitenkin tässäkin tapauksessa
keino joen ylimenoon. Lank-

kuja ja parruja ei tosin ollut,
mutta metsässä oli kasvavia
puita, joista juoksupuut sillan
jäännösten päälle saatiin. On-
neksi saksalaiset eivät jääneet
kykkimään joen vastakkaisel-
le rannalle, joten saimme suo-
rittaa siltatouhumme kaikessa

rauhassa loppuun asti.
Tässä Kitisen taistelussam-

me menetimme muutamia jää-
käreitä ja jonkun ryhmänjoh-
tajan sekä kaksi joukkueen-
johtajaa, joista toinen oli luut-
nantti ja toinen ylikersantti.

TURPIIN TULI
VUOTSOSSAKIN
Kovempi ottelu sukeutui
Vuotson pohjoispuolella.
Siellä joutui tuleen kertahei-
tolla kolme jääkiiripataljoo-
naarilne 

- 
eikä sittenkään tie

auennut.
Saksalaisten tiedettiin ole-

van lujassa kenttälinnoitetussa
puolustusasemassa Jäämeren-
tien molemmin puolin. Tuke-
va vahva tykistö oli sijoitettu
osittain maantien varrelle ja
osittain Nattastunturien taka-
maastoon.

Päästäksemme eteenpäin
olisi meikäläisten murrettava
erittäin edullisessa maastossa
olevan vihollisen puolustus.
Tulokseen pääsemiseksi oli
ainoana toimintamahdollisuu-
tena rintamahyökkäys. Ope-
raatioon osallistuivat JP 2, JP
3 ja JP 4. Etenemismaastona

oli maantien itäpuolella oleva
metsäinen alue.

Alkumenestys oli hyvä.
Hyökkäys sujui pimeyden se-

kä vaikeakulkuisen maaston
aiheuttamista hankaluuksista
huolimatta suunnitelman mu-
kaisesti, kunnes kohtasimme

ftR5THR VtJNTsil

Vuotsossa oli saksalaisilla suuri huoltokeskus



Vuotson taistelu suomalaisten näkökulmasta

Eteenpäin yli Kaunispään

tunturimaastossa olevat puo-
lustusasemat. Niissä saksalai-
set taistelivat sisukkaasti.

Etulinjassa hyökkäsivät
Jääkiiripataljoo\at 2 ia 3. Jää-
kiiripataljoona 4 oli toistaisek-
si reservinä. Ainakin JP 3:n
kaistalla onnistuimme valtaa-
maan saksalaisten etumaiset
pesäkkeet, mutta sitten hyök-
käyksemme tyrehtyi. Samoin
näytti käyneen myös JP 2:n
alueella.

Siihen saakka ampui etulin-
jan pataljoonia myös saksalai-
nen tykistö, mutta tunkeudut-
tuarnme etumaisiin asemiin
olimme vihollisen kanssa jo
niin lähekkäin, että tykistön
oli vaiettava. Se seikka ei
meitä kuitenkaan auttanut vä-

SA-kuva

hääkään, silä sitä raivoisam-
min kohdistui meihin viholli-
sen jalkaväen ja runsaan kra-
naatinheittimistön keskitetty
tuli. Tappiomme kasvoivat.

Reservinä ollut JP 4 lähti
sitten liikkeelle pyrkien luon-
nollisesti iskemään vihollisen
sivustaan. Sekään ei ratkaissut
taistelua eduksemme. Saksa-
laisten puolustus oli liian vah-
Y?, tulivoima tykistöineen
kaikkineen liian tehokas. Sitä
vastaan meillä ei ollut mah-
dollisuutta saada riittävää ras-
kasta tulta.

Jääkåiripataljoonien täytyi
luopua taistelun jatkamisesta.
Ne irtautuivat ja vetäytyivät
takaisin Vuotsoon. Vielä pa-
luumatkalla saksalainen tykis-

tö saatteli meitä Lokan tielle
saakka.

Seuraavana päivänä saksa-
Iaiset vetäytyivät omia aiko-
jaan. Tie jääkåireille oli taas
toistaiseksi avoin.

KUJANJUOKSU
KAUNISPÄÄLLÄ
Lähestyimme Kaunispäätä.
Tunturin laella oli saksalaisil-
la lujat asemat. Ainoa mah-
dollisuus karkoittaa heidät oli
koukkaus selustaan.

Koukkauksen suorittajaksi
joutui Jääkiiripataljoona 3.
Kiersimme metsiä pitkin kau-
kaa tunturin länsipuolitse ja
pääsimme maantien varrelle
sen pohjoispuolella.

Saksalaisten oli nyt toimit-
tava. He suuntasivat tykkiensä
tulen pataljoonarunme vastaan
ja valmistautuivat murtairtu-
miseen. Vahvasti moottoroi-
tuja joukkoja kun olivat, lasta-
sivat he tunturilla olevan vä-
kensä ajoneuvoihin ja sijoitti-
vat suuriin ja voimakkaisiin
kuorma-autoihin ampumaval-
miiksi suorasuuntaustykkejä
ja nopeita konekiväiireitä. So-
tainen näytelmä oli valmis al-
kamaan.

Lujaa vauhtia ajoneuvojo-
not laskettelivat maantietä pit-
kin alas tunturin rinnettä ja
edelleen pohjoiseen syytäen
mennessään kaikilla mahdolli-
silla aseillaan kranaatteja ja
luoteja tien varrella asemis-
saan olevien jääkåirien jouk-
koon.

Pataljoonamme vastasi tuo-
hon hurjaan tulitukseen kaikil-
la aseillaan. Emme kuiten-
kaan olleet onnistuneet katkai-
semaan kolonnan tietä mii-
noilla tai räjäyniimällä, joten
autorivistön hurja syöksy on-
nistui. Selvittiimättä jäi, kiirsi-
vätkö saksalaiset läpimurros-
saan taPpioita.

Veronsa se ottelu vei Jääkä-
ripataljoona 3:n riveistäkin.
Useita kaatuneita ja haavoittu-
neita joutuivat taistelutoverit
korjaamaan pois taistelu-
alueelta. Tie Ivaloon oli kui-
tenkin avattu.

JATKUU
SEUR. NO:SSA

--/trt
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/// KASKU KIERTÄÄ

SAVOLAISTA
Äiti kehottelee viisivuo-
tiasta poikaansa syö-
mään lautasensa tyh-
iäksi "iotta saisi sievän
morsiament'.

Tähän savolaispoju
äitiinsä vilkaisten:

Eipään tuo oo
tainna isäkää kovin mo-
nasti laotastaan puhis-
too...

o
PAPPOJEN
PUHEITA
Papat muistelevat
nuoruuttaan.

- Muistatkos,
kun nuorena aina
kävimme siellä
Luhtikylän tyttöjen
aitoissa?

- Muistan,
muistan - mutta
sitä en oikein
muista, mitä
varten...

Erkki Holkeri. Lahti

SELVÄ TAVARA-
MERKKI
RuokataYaramyy-
mdlässä.

Saanko kilon
valtionyhtiösilliä.

- Mitäs se sellai-
nen silli on...?

- Tietenkin pää-
töntä!
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S. S. SAVIRANTA
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Töpinät
torihusivat
Sallan
Pohjoisissa erämais-
sa ei huollon suori-
tuskaan sujunut oh-
jesääntöjen mu-
kaan.

Vain terve järki,
sisu ja kekseliäisyys
veivät muonat ja
munitsuunit perille
korpitukikohtiin.

VäfiIIä piti kolon-
nan johtajan ottaa
komento Lännen
malliin, mutta myö-
hemmin ei asiasta
kaunaa kannettu.
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Huollon väyliä erämaassa

Aarne Airimo, "Piki-Pekka',
kaatui everstiluutnanttina
lhantalassa 21.7. 1944.
Tässä hän neuvottelee
6.D:n komentaian kenraali
E. Vihman kanssa sA-tuva

o

1,100000

vietettiin juhannusta vielä rau-
han merkeissä. Sodan alettua
ylitettiin våiliaikainen raia ja
huollolle riitti vielä maantietä
Sovajåirven kautta Tuuti jiirvel-
le.

Mutta siellä loPPui maantie

- 
ja tarkoin. Pataljoonamme

III/JR 54:n komentaja majuri
Airimo - lempinimeltään Pi-
ki-Pekka - mäiiräsi tåimän

kirjoittajan yksinään tutki-
maan Tuutij?irveltä kartan mu-
kaan pohjoiseen vievää Pol-

TORNIONLAAKSOSTA
lähdettiin jatkosotaan ja ko-
measti mentiin junalla Kemi-
jiirvelle saakka. Sieltä harjoi-
teltiin jalkamarssia Joutsijiir-
ven, Karhuj?irven ja Hautajiir-
ven kautta Kallunkiin, jossa

onpui §ip
.'--iå

,



kua ja ottamaan selvää saatai-
siinko siitä vähiillä vaivalla
kiirry kelpoinen tie.

Kuljeskelin siellä pari tun-
tia ja tulin takaisin kertomaan
majurille, että ensi alkuun tar-
viftaisiin vähintään rykmentti
ryssiä ja junalastillinen dyna-
miittia. Piki-Pekka mäziräsi
vielä jonkun tiemestarinkin
tutkimaan samaa asiaa, mutta
ilmeisesti tulos oli sama, kos-

marssia polkuakin pitkin, kun
maantietä oli jo harjoiteltu
noin 170 km.

HUOLTO ON
LUJILLA
Siemingistä matka jatkui kohti
pohjoista ja ylitettiin Kutsajo-
kikin tavoitteena Vuorikylä.
Huoltomatkat Tuutijärvelle
pitenivät ja pitenivät. Heinä-

ka kiirryt jätettiin Tuutijiirvel-
le ja hevosista tehtiin kanto-
eläimiä, joilla koetettiin patal-
joonan huolto saada luista-
maan. Kantosatuloita ei tun-
nettukaan, mutta tyhjiä patja-
pusseja löytyi ja niihin lastat-
tiin muonat ja pataljoonan va-
rusteet. Pussit poikittain he-
vosten selkään ja niin lähdet-
tiin joukkojen perään Siemin-
gin suuntaan. Ja mikäs oli

kuun helteet myös haittasivat
huollon toimintaa sekä se to-
siasia, että suomalainen hevo-
nen osoittautui uskomattoman
heikoksi kantojuhdaksi var-
sinkin vaikeissa maasto-olo-
suhteissa. Näimme, miten
aseveli saksmanni kannatti
muulin selässä jopa 250 kg:n
kuormia ja meikdläiselle juh-
dalle oli 50-60 kg usein lii-
kaa. Kerrankin meille tarjot-

Kanto-
hevosilla
eteenpäin

Sallan
Vuoriiärven
koske-
matonta
rantaa

Purilas on
kanto-
satulaan
verrattuna io
huomattava
edistysaskel

tiin Tuutijåirvellä tuhansia ka-
nanmunia vietäväksi joukoille
monen kymmenen kilometrin
päähän, mutta sain puhumalla
munat vaihdetuksi savuste-
tuiksi siankyljiksi, joskaan
näidenkään maku ei parantu-
nut vuorokauden aikana hevo-
sen hikisessä kyljessä heilu-
vassa patjapussissa. Munista
olisi jäänyt vain murheellinen
muisto.

Vähän ennen Vuorikylää
pataljoonan talousupseeri
luutnantti Taisto Koivunen il-
moilti, että pataljoonan huol-
totie lyhenee huomenna huo-
mattavasti, koska EKM on
siirretty länteen Jyrhiimäjiir-
ven rannalle eikä sinne ole
matkaa kuin noin 30 km.
Muona ja varusteet oli kulje-
tettu sinne vesiteitse. Tykistö
oli lisäksi luvannut meille 50
kantohevosta avuksi.

Vasta nyt, tätä kirjoittaessa-
ni, tulee mieleen kysymys,
mitä varten tykkimiehet ja
-hevoset oikeastaan kulkivat
meidän jalkamiesten matkas-
sa, vaikka yhtään tykkiä ei ol-
tu sitten Tuutijåirven nähty-
kään. Ilmeisesti he saivat put-
kensa vasta sitten, kun maan-
tieyhteys Vuorikylä-Salla
saatiin haltuun. Tekivät kai
omia valmistelujaan.

Aamulla anivarhain oli 150
hevosta ja 152 miestä sovitul-
la paikalla avaamassa uuden
reitin. Talousupseeria ei pai-
kalle ilmestynyt eikä tykistön
vänrikki suostunut ottamaan
vastuuta matkasta. Niin täytyi
minun, kersantin ja pataljoo-
nan huoltoaliupseerin ottaa
vastuu ja lähteä vetämään po-
rukkaa. Ainoana ohjeena oli
kovin heikko kartta, oma
kompassi sekä vihje, että
maassa näkyvän mustan puhe-
lintapsin toisen pään pitäisi ol-
la Jyrhiimässä.

Kärrytie on auttamattomasti lopussa
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HANKALAT PAIKAT
Maasto ei alussa ollutkaan
vaikeata, mutta noin puolivä-
lissä tuli vastaan kanjoni, jolla
oli niin jyrkät reunat, että he-
voset laskivat alas perätyyryä.
Kanjonin pohjalla oli 3---4
metriä Ieveä jiirvi, jonka nimi
on unohtunut, ja se oli pohjat-
toman syvä.

Haimme kahluupaikkaa,
mutta sellaista ei löytynyt.
Niin lisäsimme ilmeisesti pu-
helinmiesten rakentamaan
kaksi-kolme honkaa käsittä-
vään ylikulkutelaan joitakin
honkia ja levitimme päiille
turpeita. Näin hevosetkin saa-
tiin mukavasti yli.

Loppumatkalla aurinko
paistoi ensin niskaan, sitten
vasempaan poskeen ja lopulla
suoraan silmiin. Meille selvi-
si, että tapsi oli ilmeisesti ve-
detty suurelle mutkalle. Jyrhä-
män huoltopaikka löytyi kui-
tenkin lopulta ja niin kuitattiin
tavarat, jaettiin ne 150:een ka-
saan ja lastattiin hevosten sel-
kään. Yksi kasa jäi kuitenkin
kentälle ja kun laskin hevoset,
niin yhtä puuttui niistäkin.
Tiedusteluuni vastasi joku he-
vosmies varovasti, että puut-
tuva hevonen ja mies ovat
noin 200 metrin päässä piilos-
sa, mutta että mies on pahalla
tuulella ja ottaa nokkaunia.

Löysin miehen osoitetusta
suunnasta. Kun herättelin
häntä, pimahti mies pystyyn,
sieppasi kiväiirinsä, kirosi ja
lupasi tehdä minusta kerralla
selvän. Varoitin häntä liian
herkästä ampumisesta ja näy-
tin, että parabellumini riippuu
niskahihnasta paljaana ku-
peellani. Tämä rauhoitti mie-
hen, joskin urho uhkaili vielä
näyttävänsä kummia kunhan
tullaan kotiperän raitilla vas-
takkain.

Ja melko kummia ne todella
olivatkin.

Kun ikäluokkamme kevääl-
lä 1942 kotiutettiin, hän kut-
sui minut lottien, seurakunnan
ja kunnan jdrjestiimissä terve-
tuliaisjuhlissa Sieppijzirven
koululla nurkan taakse. Luo-
tin edelleen bellumiini ja niin
sitä mentiin. Nurkan takana
mies kaivoi kuvettaan ja sieltä
ilmestyi 

- 
jaloviinapullo. Li-

säksi hän esitti, että rintama-
aikaiset erimielisyydet unoh-

dettaisiin, mikä tehtiinkin rei-
lulla kädenpuristuksella.

KONSTEILLA
KORVEN LÄPI
Lähdimme Jyrhiimästä paluu-
matkalle ja noin kilometrin
päässä määräsin lepo- ja ruo-
kailutauon. Tutkin sen kulues-
sa karttaa kannon päässä ja us-
koin takaisin päästävän paljon
lyhyempää tietä, jos aamuinen
mutka oikaistaan. Varoiksi
kutsuin vielä erään tuntemani
poromiehen Eeti Koivuniemen
luokseni ja tiedustelin häneltä,
missä päin maailmaa mahtaa
olla se aamulla vahvistamam-
me silta. Hän katsahti puiden
oksiin 

- 
aurinko kun oli

mennyt pilveen 
- 

ja näytti
suunnan, joka täsmäsi tarkoin
kompassi- ja karttaviisauden
kanssa.

Paluumatkaa lähdettiin jat-
kamaan. Ilmoitin karavaanil-
le, että menen yksinäni edellä
reittiä tiedustellen ja arrrrnun
aina silloin tällöin yhden lau-
kauksen, joka on merkkinä
siitä, että tie on kelvollinen.
Rivistö jatkaa matkaa lau-
kauksen suuntaan. Jos ammun
useampia laukauksia peräk-
käin, tulee joukon pysähtyä.

Maasto oli kivipohjaista hy-
vin kantavaa jänkkää. Lähes-
tyessäni erästä koivuja kasva-
vaa kumpua ammuin taas
merkkilaukauksen. mutta sil-
loinkos alkoi kova rytinä.
Heittäydyin maahan ja
ihailin viiden hirven juoksua
poispäin. Valitettavasti minul-
la oli vain bellumi ja niin jäi
ruokavalio edelleen saksalai-
seksi. Meitä oli varoitettu par-
tisaaneista, mutta hirviä kum-
mempia emme tavanneet.

Jatkoin matkaa ja sopivan
ajan kuluttua saavuin metril-
leen aamulla vahvistamamme
ylikulkutelan päähän. Sinne
saapuivat kaikki huoltoretken
osallistujatkin jonkun ajan ku-
luttua. Tätä matkaa pidettiin
ilmeisesti jonkunlaisena saa-
vutuksena. sillä pataljoonan
talousupseeri kirjoitti siitä
melko seikkaperäisen rapor-
tin.

Vähitellen pataljoonamme
saavutti Vuorikylän länsipuo-
lella olevan rinteen ja silloin
pataljoonan huolto pääsi taas

käyttämään maanteitä. Tällä
tiellä kyllä partisaanit pariin-
kin otteeseen hätyyttelivät
meitä ilman vahinkoja. Jos
tästä asiasta oltiin etukäteen
arvelevalla kannalla, saimme
jääkåiriryhmän turvaksemme.

Vuorikylän valtauksen jdl-
keen huolto jatkui kiirrypelillä
Alakurtille ja Ahkio-ojalle
päin. Täällä oli jo rautatiekin
apuna. Tosin pataljoonarrrne
siirtyessä Karhun aseman seu-
dulta Tolvantojdrven maastoi-
hin jouduimme me taas tur-
vautumaan purilaisiin, mutta
kantopelit muistaakseni olivat
taakse jäänyttä elämää.

Ja talven tultua oli vallan
toista: pohjalaiset parireet ja
kolmitakkaiset osoittautuivat
ylivoimaisiksi paksussakin lu-
messa.

TUPINÄSSÄ
TAPAHTUI
Päiimaja oli antanut mäiiräyk-
sen. että kaikista kolmen so-
dan osanottajista oli tehtävä
vähintään aliupseereita.

Kotkavaarassa oli töpinäm-
me rakentanut taas uuden sau-
nan ja Piki-Pekkakin halusi si-
tä kokeilla. Hyväksi hän sen
totesi. Hänen vetäessään hä-
märässä korsussamme alus-
housuja jalkaansa ovi aukeni
ja sisään työntyi meidän ystä-
vämme Viiöriikankaan Matti.
Hän oli hyvä sotimaan ja hyvä
leuoistaan, mufta hänestä ei
jostakin syystä ollut tehty
aliupseeria. vaikka tiedettiin
hänen osallistuvan kolman-
teen sotaan.

Matti veti käden päähinee-
seen ja tervehti:

- 
fg1-1-ys vaan ter-r-r-ve!

Tiimä ei Piki-Pekasta, jota
Matti ei tietenkään håimiirässä

3*
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Sallan suunnan korpitie ei ole tarkoitettu raskaalle liikenteelle
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huomannut, tuntunut oikein
sopivalta tervehdystavalta ja
siksi hän kysäisi:

- 
Mikäs mies te oikein

olette kun te tervehditte niin-
kuin aliupseerit?

- 
En tiiä vaan, her-r-r-a

majur-r-r-i, mutta kolmas
sota on menossa.

- 
Tehän taidatte olla hu-

malassa, koska ette osaa pu-
huakaan.

- 
Mulla on muutenkin vä-

hän puhheessa vikkaa, virkkoi
Matti.

Eipä kestänyt kauaakaan,
kun Matista tehtiin Herra Ali-
kersantti.

Joskus helmi-maaliskuus-
sa koko divisioona hiihdätet-
tiin vaatimaton 600 km:n mat-
ka Kajaaniin. Niin sitä oltiin
lähtökiireissä kolmannenkin
pataljoonan töpinässä 

- 
mut-

ta taas puuttui yksi hevonen.
Asia selvisi pian.
Pojat olivat edellisenä ilta-

na käyneet "liikematkalla"
saksmannien luona ja ilmei-
sesti matka oli onnistunut,
koska he eivät muistaneet, mi-
hin olivat hevosensa jättäneet.
Mikäs siinä muukaan auttoi
kun käydä "lainaamassa" he-
vonen tykistöltä, jonka tiesim-
me lähtevän vasta vähän myö-
hemmin sarnana aiununa.

Sieltä löytyikin komea he-
vonen, mutta pelkäsimme, et-
tä tykkijullit huomaavat asian
ja siksi piti hevosen ulkomuo-
toa vähän muuttaa. Saksman-
nin muonaan kuului valkoista
putinkijauhetta, jota me erilne
juuri voineet käyttää, koska
kenttäkeiniöissämme oli ai-
noastaan yksi kattila. Tästä
putinkijauheesta tehtiin tyh-
jässä säilykepurkissa maalia,
jolla hevosesta tehtiin komea
pläsipää. Korvista sieraimiin
saakka! Kun lähdimme. tote-
simmekin tykistön poikien
tarkkaan katselevan kahdessa-
kin eri paikassa hevosiamme,
mutta eivät he pläsiä tunteneet
ja niin jatkui menomme, kun-
nes yht'äkkiä metsästä kuului
hirnahdus 

- 
ja sieltä löytyi-

kin oma hevosemme mäntyyn
sidottuna ja joku ylimäiiräinen
reki vieressään! Teimme vaih-
tokaupan ja läpäsimme tykis-
tön hevosta paistille. Hyvin
sille näytti tie kelpaavan
omaan yksikköönsä päin. tr

TAUNO TERHO

§uuntana
§atumaa BU(yfSI

Me - oululainen kapteeni Saria ia
minä, helsinkiläinen vääpeli - tun-
keuduimme puolueettoman Ruotsin
alueelle Käsivarresta käsin joulun
jälkeen 1944.

OIi ollut aika lailla tekemistä venä-
Iäisten ja saksalaisten kanssa. Nyt tu-
tustuttiin vielä kolmannenkin maan
armettaan.

POHJOISEEN
Palvelin "Stadin Peestossa",
II/KTR 7:ssä.

Lapin sota oli meillekin ko-
va paikka.

Jouduimme ylittiimään
useila jokia mitä erilaisimmin
keinoin. Milloin kiertäen, et-
sien muita siltoja, milloin mi-
tenkin, Iijoki pioneerien pont-
toonisillan avulla. Simojoen
1'litys oli toisinto 30-vuotises-
ta sodasta, Lech-virran ylime-
no: lauttoja, seipäitä, köysiä,
kahlausta ja uintia niin hevo-
set kuin miehet kylmässä ve-
dessä.

Kemissä annettiin vaadittua
näyttöä. Peesto ampui tunne-
tut 750 laukausta. Erinomaista
tulentarkkuutta, paljon kaatui
saksalaisia ja paljon saatiin

sotasaalista prikaatin sotilaille

- 
nestemäistäkin. Valtaus-

juhlinta Kemin yössä tulipalo-
jen loimutessa oli vaikuttava
eliimys...

Siitä lähtien Lapin reissusta
tuli kova ja armoton.

Suomalaiset pääsivät etene-
mään vain taistellen. Peesto
jäi Kemijoen itdrannalle Ter-
volaan ja myöhästyi Rovanie-
men valtauksesta. Ennätti kui-
tenkin kaivamaan lihapurkke-
ja savuavista raunioista. Sil-
loin t:illöin tömähteli "Piippu-
niemellä" kun suomalaisia
meni miinoihin.

Peesto ylitti lautoin ja syök-
syvenein Ounasjoen ja leiriy-
tyi juuri napapiirille.

Jäiimeren tietä ei sitten enää
edetä tykistön voimin, Vuotso
on jo vallattu. Peesto saa käs-

Se oli Muonion kirkonkylä... sa-tuva

kyn marssia etelään kuormat-
tavaksi kotiseudulle.

Mieliala on iloinen 
- 

vaan
ei kaikilla. Viisi "kantapeik-
koa" saa käskyn ilmoiftautua
Muoniossa, Käsivarressa.

Kemin ja Tornion kautta
matkaamme siis satunnaisilla
autoilla kehnoja teitä pitkin
vieläkin pohjoisemmaksi.
Vastaantulevat Muonion val-
taajat huutelevat:

- 
Teillä on väiirä suunta!

Siviili on täiillä päin, meiltä
on sota loppu!

KÄSIVARTEEN
Ohitetaan tuhottu Muonio.
Sataa räntää, joskus on tie
pelkkää kuravelliä.

Siinä on meidän uusi pees-
tomme, tykkejä lO5 H/37 au-
tokantoisina, esikunta jossa-
kin pusikossa. Olisi ilmoittau-
duttava.

Tapana on aina ollut, että
ennen jotain ratkaisevaa hom-
maa kiehautetaan kuuma kor-
vike. Niinpä siis nytkin.

Siinä "borkkaa" odotelles-
sa kuuluu edestä lähtölau-
kauksia ja sinen räjiihdyksiä.
Homma tihentyy isoksi tykis-
tökeskitykseksi etumaastoon.
Keittohomma jää kesken.

Keskitys päättyy. Tiellä on
paljon haavoiftuneita ja kaatu-
neita. Tottumattomat nuoret
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Eversti Tauno Rantala komensi
tykistöä Kilpisjärven suunnalla

sotilaat ovat shokkitilassa.
törmäilevät sinne tänne.

Lähdetään ilmoittautu-
maan. Uusi komentajamme
majuri Tauno Rantala tutkii
upseereineen kantakorttejam-
me. Päiviimäåirä on 31.10.44
ja joukko-osasto on Rask.Psto
16, myöhemmin II/KTR 2.
Jännittyneinä seuraamme teh-
täviin mäiiräåimistä.

- 
Sitten tiimä Terho, ollut

patterin vääpelinäkin. Tässä
huoltopälillikölle apulainen.
kuuluu komentajan ratkaisu
minun osaltani.

Aluksi tarkastimme muona-
varaston. Käskyn mukaan ko-
tiutettavien jäljiltä piti olla
tietty mädrä päiväannoksia. Ei
ollut. Voi, juusto, sokeri ja
muu hyvä oli poissa, jiiljellä
kymmeniä säkkejä kuivattua
perunaa ja muutama kartonki
kuivaa leipää 

- 
ja parikym-

mentä siistiä kympin kaniste-
ria marmelaadia.

Kummaa ruokaa tarjolla
peestolle: kuivattua pottua
marmelaadin kera!

Nyt oli päästy marmelaadi-
portaaseen!

Huolto parani kuitenkin
pian, ylitettiin kaikki mihin
oli Suomessa totuttu. Päästiin
nimittäin ruotsalaisiin muo-
niin!

Kätkäsuvanto oli virallinen
rajanylityspaikka. Haavoittu-
neet, muona ja muu kulki sen
kautta. Erinomaista sapuskaa:
keksejä, oikeata teetä ja kah-
viakin. Näkkileipä vain ohuu-
dellaan herätti hilpeyttä. Sai
nimekseen "pierunkuori".
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Sota jatkuu. Jaos ajaa tuliasemaan

Muonapuoli pani tykkimiehet huolestumaan

KUIN VILLISSÄ
LÄNNESSÄ
Peeston noin 6O:sta autosta oli
palveluskäytössä joskus vain
viitisen kappaletta. Muut oli-
vat korjattavana, lähitienoilla
ojassa lumen peittåiminä tai ei-
vät vain kovassa pakkasessa
tahtoneet lähteä käyntiin.
Huoltokuljetukset Tornioon

- 
edestakaisin siinä 6O0 km

- 
kestivät useita päiviä. Jos-

kus ei auto koskaan mennyt
perille tai ei palannut. Se sei-
soi jossakin reitin varrella 

-pukkien päällä.
Kuultiin kuskilta tuttu tari-

na: auto oli pysähtynyt asu-
mattomalla taipaleella, oli et-
sittävä apua. Palatessa raavit-
tiin päätä kun autolla ei ollut
pyöriä. Jiiljet olivat muka sel-
vät, ne vievät Tornionjoen yli
Ruotsiin. Taisivat viedä "sylt-

tytehtaaseen"...
Paljon satoi lunta ja teiden

aukipito oli vaikeata. Ohitta-
minen kapeassa rännissä oli
hidasta ja vaarallista, sillä
tienpenkka saattoi olla miinoi-
tettu. Kerran lensi koko poru-
kan posti auton mukana tai-
vaan tuuliin.

Vähitellen huolto pelasi yhä
paremmin, joukot saivat mitä
tarvitsivat. Ruotsalaisten apu
oli kuitenkin vielä tarpeen.
Oltiin tyytyväisiä etenkin juh-
lamuonaan ja jakorommiin
Käsivarressa jouluna 1944.

VALTIOVIERAILU
RUOTSIIN
Seurailimme eräänä päivänä
vähäisen päivänvalon aikana
vastarannalla liikkuvien ruot-
salaisten puolueettomuusvar-
tiomiesten reittejä. Sotilaat
vaaleissa puolipitkissä tur-
keissaan ja korkeissa törppo-

lakeissaan tallustelivat il#:
lisesti samoja polkujaan. Ra-
jan, Muonionjoen, ylittiimi-
nen oli ankarasti kielletty,
mutta sekös meitä vain innos-
ti...

Näimme saunan ja pellon
takana talon. Ihokin kutisi tie-
tyistä syistä ja vaati kunnon
löylyjä. Ei oikein muistettu-
kaan koska oli viimeksi sau-
nottu.

Eräänä päiviinä hiihtelimme
jäiille ja päätimme käydä ju-
tuttamassa vartiosotilasta.
Nähtyäåin meidän låihestyviin
kiirehti tämä vastaan, vetäisi
kiväiirinsä hihnasta olalta kai-
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Maioitusta Käsivarren suunnalla



naloonsa torrakko sojottaen
kohti meitä.

Siitä alkoi tutustuminen uu-
teen armeijaan - 

jo kolman-
teen. Oli saatu kosketus ja
keskustelu alkoi.

Herrasmiesten tapaan esit-
telimme itsemme pyytäen
päästä käymään talossa sopi-
massa saunan käytöstä. Sota-
mies sanoi kieltävänsä sen.
Mutta kaiken hän sanoi le-
veästi hymyillen.

Tuijotimme kiväiiriä malli/
ruotsalainen ja kapteeni sanoi
kotonaan seinåillä roikkuvan
samanlaisen museoaseen.
Nauroimme yhdessä ja ajatte-
limme: Tuo on paras viholli-
nen tähän asti!

Jatkokin oli lupaavaa: sotu-
ri ilmoitti liihtevänsä lenkil-
leen, mikä kiertää tuolta
kauempaa - 

ja iski meille sil-
mää.

Talossa puhuttiin suomea.
Vanhempien lisåiksi asusti
siellä kolmetoista lasta. Mu-

Tiet taaksepäin olivat poikki eikä
huolto kulkenut. Etulinian
miehet ioutuivat keräilemään
iotakin suuhunpantavaa
saksalaisten iätteistä

kavaa väkeä.
Lupa saunomiseen saatiin

ja tavaksi tuli, että näinä päi-
vinä, jolloin Svenssoniksi ris-
timämme sotilas oli vartiossa,
käytiin saunomassa.

KONSTEILLA
PELATAAN
Kuulimme sitten, että Muo-
doslompolon kylässä on suo-
malaisia haavoittuneita hoi-
dettavana ruotsalaisessa kent-

täsairaalassa. Kylässä on
myös kauppoja, joiden hyllyt
notkuvat herkkuja. Sinne pi-
tää päästä!

Puhuimme asiasta Svensso-
nille, mutta tiimä torjui asian
mahdottomana viitaten annet-
tuihin käskyihin. Lisäsi vielä,
että internoidut pannaan pak-
kotöihin johonkin kaivokseen.
Tiille uhkaukselle taas yhdes-
sä naurettiin.

Yhdessä kapteeni Sarian
kanssa keksimmme tempun:
pyrkisimme sairaalaan tapaa-
maan jotakin tuttua haavoittu-
nutta, vaikkapa herra Heikkis-
tä, sukulaismiestä.

Kerroimme Svenssonille
koko juonen: haluamme os-
toksille ja se Heikkinen on
vain tekosyy. Tiimä naureske-
li puuhalle, mutta lupasi viedä
asian esimiehelleen.

Onneksi Svensson takana
hymyilee rohkaisevasti.

- 
Teidät viedään rykmen-

tin esikuntaan! Ei aseita, var-
tiomies saattaa, selitti jefreit-
teri.

Pistin pantiin tuppeen - le-
po. Molemmat svenskit hy-
myilivät.

- Heikkinen odottaa, sa-
noi ryhmänjohtaja iskien sil-
mää ja liihti. Svensson kertoi,
että pääsemme muona-autolla
esikuntaan Kätkäsuvantoon.

Auto - eikä mikäiin hiikä-
pytty! 

- saapui täsmåilleen
klo 11. Pian oltiin perillä ja
meidät vietiin kapteenin ar-
voisen kreivinenäisen upsee-
rin luo.

Heti kiirkeen tuli håimmin-
kiä, kun Saria sanoikin vahin-
gossa oman nimensä ja minä
samoin.

raalaan. - Heikkinen on siel-
lä.

MATKATAAN
KUIN
SATUMAASSA
Låihtöhetkellä nousi vielä toi-
nenkin vartiomies ambulans-
siin. Oma Svenssonimme
näytti supisevan jotain tåimän
korvaan, kertoi todellisen
syyn. Uusi kiväiiriniekka
osoitti eleillään olevansa sa-
malla aaltopituudella hymyil-
len hyväksyvästi.

Tiillä tiellä ei ollut pelkoa
miinoista! Se oli leveä ja hy-
vin aurattu. Ohitetaan taloja,
ikkunat valaistuja, pihalamput
palavat. Muodoslompolon ky-
lä sekin valaistuna, vastakoh-
tana Suomen pimeille paikka-

Ruotsalaiset upseerit olivat
sota-asuissakin tyylikkäitä herroia

kunnille, tuo mieleen lämmin-
tä tunnelmaa, mikä vain li-
sääntyy, kun lähestytään kirk-
kaimmin valaistua kohdettam-
me, sairaalaksi muutettua
koulua.

Ajamme pääoven eteen,
ukset avautuvat selkoseliil-
leen. Ihmetellen tuijotamme
autosta, kun eteinen täyttyy
valkopukuisesta henkilökun-
nasta. Ollaan kuin valmiina
vastaanottamaan ja hoivaa-
maan uusia haavoittuneita
suomalaisia sotureita.
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Buotsalaiset soturit suhtautuivat sotavuosina suomalaisiin
myötätuntoisesti ja vähän hämmästellen

Aamulla istuessamme pir-
tissä kahvia hörppien marssii
sisään tuiman niiköinen ryh-
myri Svensson kintereilläiin.
Tulee kohti, tekee asennon ja
kumman tempun, mihin kuu-
luu pistimen kiinnittiiminen
kiväiiriin.

- Ettekö olekaan Heikki-
nen, tiukkasi kolmetiihtinen.

Selitettiin. Kyseessä on tie-
tenkin kapteenin sisaren mies
Heikkinen.

- No, niin, se muuttaa
asian, sanoi kapteeni hymyil-
len ja kertoi soittaneensa sai-
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Mutta ambulanssista köm-
piikin omin voimin kaksi ter-
vettä, ryttääntyneissä unifor-
muissa olevaa hamsteria.

Nolottaa.
Ja kohta nolottaa vielä

enemmän: joudutaan tilantee-
seen mikä tuntuu unelta, häi-
käisevään kirkkauteen ja ko-
kemaan uskomatonta arvon-
antoa suomalaista sotilasta
kohtaan.

Käytävässä seisovat hoita-
jattaret kahtapuolen kuin kun-
niakujassa, viitisen lääkiiriä
perällä. Yliläiikåiri aloittaa
kättelyn ja toivottaa tervetul-
leeksi. Kaikki muutkin halua-
vat kätellä. Meitä autetaan rii-
sumaan päiillystakkimme.
Meitä tuijotetaan, kun asetak-
kiasuisena nähdään kummal-
lakin rinnassa pitkä viirikäs
nauharivi.

IHME JA KUMMA

- Tästä mennään yläkertaan
katsomaan Heikkistä, sanoo
ylilääkiiri.

Vilkaisemme toisiimme -uskomatonta että siellä olisi
joku Heikkinen.

Yläkerran voimistelusali on
muutettu potilashuoneeksi.
Siellä on nyt vain neljä suo.
malaista haavoittunutta.

Yksi heistä oli Heikkinen!
Tietysti meille tuntematon,
mutta sen niminen.

Lääkiirit katsovat pitkään
kun siinä seisomme neuvotto-
mina. Eikö kapteeni tunne su-
kulaistaan? Pojat katsovat ää-
neti meitä ja me heitä. YliIää-
kdri osoittaa erästä kysyen:

- Ettekö tunne tätä sotilas-
ta?

Kapteeni pudistaa päätäiin
ja minä rupean taas puhumaan
jostakin erehdyksestä - ei tä-
mä olekaan Sarian sisaren
mies, onneksi. Heikkinen kun
on niin yleinen nimi Suomes-
s4...

Selitys riittää ja ryhdymme
kyselemään potilailta kunkin
tapausta. Kirjoitamme muis-
tiin toivomukset ja huolet.

Olemme valmiita poistu-
maan. Sitten rohkaisen miele-
ni:

- Olisiko täiillä kanttiini,
josta voisi saada ostaa...

Ylilääkiiri on heti selvillä
asiasta:
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Ruotsin Punaisen Ristin kenttäsairaala toimii

Suomalainen alikersantti l.V. Kauhanen sai erään ruotsalaison
lahioittaman kultamitalin, jonka Norrbottenin lotat hänelle oiensivat

käyntiä ja kyselemään kaikes-
ta. Selän takana tarkasteltiin
manttelini selkämystä, jossa

on sirpaleiden repimiä reikiä.
Sitten kruunut loppuivat.

Ruotsalaiset ehdottivat erittäin
edullista vaihtokurssia: en
krona - tio finska mark,
kymppi ja kruunu.

Vaihdoimme kilvan setelei-
tä. Sotamuistoksi kai ne niitä
tahtoivat.

Liihdettiin sitten paluumat-
kalle. Oltiin jo nousemassa
ambulanssiin, kun joku tohto-
ri vielä juoksi paikalle antaen
kapteenille kahvipaketin ko-
tiinvietäviiksi.

Autossa oli sairaalassa
kuolleen suomalaisen sotilaan
ruumis. Se oli käåiritty siististi
valkoiseen kankaaseen. Haka-
neulalla jalkopäåihän kiinnite-
tyn kirjeen piiiillä oli sankari-
vainajan nimi.

Svenssonit tuijottivat kal-
peina ja äiinenöminä ruumis-
pakettia. Meidät suomalaiset
oli sota jo tehnyt piittaamatto-
miksi moisesta.

Matkalla pysäytimme auton
kun näimme avoimen kaupan.
Oli eliimys astua kunnon maa-
laiskauppaan, missä hyllyt ja
orret notkuivat tavaran paljou-
desta! Kauppias puhui suo-
mea. Ostimme jotain, mikä
ruotsissakin oli såiiinnöstelty.
Ystäviillinen kauppias sanoi
antavansa kupongit omistaan.

Kotimatkaa jatkettiin.
Pohdimme, miksi meitä oli

niin kunnioitettu ja erinomai-
sesti palveltu. Ilrneisesti ruot-
salaisia kiinnostivat ilmielävät
suomalaiset sotilaat, joista oli
sota-ajalta vain kirjoitettua
tietoa - 

yleensä hyvää ja ke-
huvaa. Puolueettomuusvar-
tiointi oli käynyt ikäviiksi ja
pitkästyttäviiksi. Nyt oli alka-
nut rapahtua. Kaikki mikä
paukkui ja paloi kiinnosti.
Yritettiin jostakin maiseman
rakosesta nåihdä ja kokea mil-
laista on oikea sota.

VAKAVAA
SANAA
Tietyssä risteyksessä nousem-
me autosta ja alamme raahata
ostoksiamme kohti joenran-
taa. Kiitämme ruotsalaista ys-
täviiiimme hyvästä asevelihen-
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- Kanttiini on suljettu,
mutta se avataan teille.

Ja sieltä jo tuleekin iloinen,
pullea sotilas, oikea palvelus-
halua uhkuva kyliikauppiaan
perustyyppi, kanttiinin hoita-
ja.

Toivomme aseveljillemme
pikaista paranemista, kiitiim-
me ruotsalaisia "Suomen ar-
meijan puolesta" ja siirrymme
pihalle suureen telttaan.

KAUPPA KÄY
Siihkövalaisruksessa siellä
kauppias jo hyöri apulaisi-
neen. Pakkauksista purettiin
tavaraa tiskille. Valikoima oli
toista kuin meikåiläisissä lotta-
kanttiineissa, se on satumai-
nen.

Kauppa kävi kuin tyhjää
vain! Ruotsalaisia sotilaita ke-
räåintyi seuraamaan kaupan-



gestä ja lähdemme ylittiimään
rajaa.

Kåimpiille tultaessa tapah-
tuu taas yUättävää: komentaja
on tuvassa! Rojautamme kan-
tamuksemme lattialle ja tava-
ran alkuperii.maa huomataan
heti.

Pitkään seisomme asennos-
sa. Odotamme uhkauksen mu-
kaista ankaraa rangaistusta,
mutta loppujen lopuksi saam-
me vain napakat nuhteet.

Kun haukkumiset oli otettu
katuvan näköisinä vastaan,
alettiin panna kartongeista
herkkuja pöydiitle. Komenta-
jalla oli matkassaan sitä tun-
nettua Terbovenin tulista juo-
maa 

- 
sotasaalista.

Otettiin maljoja Ruotsin
matkan ja kohta päänyvän so-
dankunniaksi. tr

?
I

Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.

Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövai-
kutus pehmittää Iihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

Lääketehdss
Medisan, Uppsalr

-Ydle lilnssädryn

MIELETONTA
MENOA
Sven Hassel: Sotaoikeus,
Karisto, Hämeenlinna, 338
sivua.
Tanskalainen sotaromaaneiksi
nimittämiään kirjoja tuottava
kirjailija on jiilleen saanut ai-
kaan teoksen, joka koostuu li-
kimain erillisistä pätkistä täy-
sin absurdeja tekstejä. Hyväl-
lä tahdolla voisi uskoa ainakin
paikoin käsiteltävän saksalai-
sia joukkoja Lapissa. Kerron-
nan pääainekset ovat harkitut
raakuudet ja tympäisevät ri-
voudet. Jos kirjailijan tarkoi-
tus on ollut kuvata sotaa jon-
kinlaisella nonfiguratiivisellä
tekstillä, hän on epäonnistu-
nut. Pätevän kääntäjän työ on
mennyt jotakuinkin hukkaan.
Todellista sotaa tunteville ei
kirjalla ole mitään annettavaa.

S.

TYRJÄN
RYKMENTIN
MIES
MUISTELEE
Maria Helanen-Ahtola
(toim.):
Taisto Ahtola iuttutuulella,
Karisto, Hämeenlinna 1980,
172 sivua, valokuvia, piir-
roksia.
Hämeenlinnan taidemuseon
isä, taidemaalari ja kulttuurin
monitoimimies on sanellut
kirjaan mukavia juttuja elä-
mänsä varrelta, ei vähiten so-
tavuosilta JR 7:n "taistojen
tieltä". Vainovuosienkin osal-
ta kukkii kirjassa leppoisa
huumori 

- 
s9161svg1l ja ase-

veli professori Matti Kuusi to-
teaakin näin: "Kun joku jos-
kus tutkii ongelmaa, miten on
mahdollista läpäistä sananmu-
kaisesti hengissä jatkosodan
kaltainen stressiprässi, ja vielä
etulinjassa, niin käyttäköön
lähteenä muistelmiasi. "

Mukava kirja! E.

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

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli
-vuosikertakansio.
Väri/tummanruskea, painatus/kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,12 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,00/'1 kpl, 7,50/2 kpl).

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

Uuosikerta-
kansiot
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -vuosikertakansioita

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

6,00/1 kpl,7,50/2 kpl, 12,00/3 kpl).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa I

31.12. 81 saakka. I
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NIILO TEERIJOKI

Aunuksen
,okirantamaisemaa

-.___

Ensimmäinen
päiuä Aunuksen
kansakoulussa

Itä-Karjalan valtauksen jälkeen saatiin
suomenkielinen koululaitos toimintaan no-
peasti: jo marraskuussa 1941 jaettiin ope-
tusta, soppaa ja kalanmaksaöljyä 46 kan-
sakoulussa.

Vuoden 1943 päättyessä oli suomalaisia
kansakouluja L12. tr{iissä työskenteli yh-
teensä 331 opettajaa ia 9.777 oppilasta.

Alku oli tietenkin hankala, mutta mo-
Iemminpuolinen luottamussuhde syntyi no-
peasti - oltiinhan samaa Suomen heimoa.

Koulu on
alkanut
§okåussa ja
ensiksi
marssitaan
koulu-
keittolaan

MUISTAN erittäin hyvin tä-
män vuoden 19-ll joulukuun
päivän sääsuhteet: aamu oli
aurinkoinen. mutta siitä huoli-
matta tavattoman kylmä. Ko-
ko laaja Aunuksen lakeus käp-
risteli pakkasen kourissa.

Ilman kylmyydestä huoli-
matta lapsia saapui kouluun

Itä-Karialan nuorta
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jatkuvana virtana. Tuli erak-
koluonteita tai tovereidensa
hylkimiä yksinään, mutta
pääasiassa saapui suurempia
tai pienempiä oppilasparvia
tavattomalla touhulla. Niimä
tulijat eivät suinkaan jääneet
suomalaisten toveriensa ta-
voin odottelemaan koulun pi-
haan, vaan he säntäsivät suo-
raa päätä koulun sisään lak-
keineen ja päiillysvaatteineen.
Kaikki näyttivät olevan ute-
liaita näkemään, millainen on
nyt se suomalainen koulu,
jonka alkamisesta heille oli il-
moitettu.

Välinpitiimättömyys oli
kaukana opettajistakin. Toi-
saalta jännitettiin, kuinka pal-
jon lapsia saapuisi, toisaalta
taas tarkkailtiin saapuneiden
käyttäytymistä ja laatua. Edel-
linen seikka oli tärkeä siksi,
että siitä riippui, selvittäisiin-

mattiin monia eroja entisten
oppilaiden ja Aunuksen lasten
välillä.

Suomessa olivat 1930-lu-
vun jälkipuoliskolla vallinneet
suhteellisen hyvät ajat. Poliit-
tiset olot olivat rauhoittuneet
ja talouselämä kukoisti. Jäl-
kimmäinen seikka näyttäytyi
kouluissakin lasten puvuissa,
jalkineissa, suksissa, polku-
pyörissä ym. Oppilailta olivat
hävinneet pulavuosien risaiset
ja paikatut vaatteet ja kaiken-
maailman lakinreuhkat. He
olivat miltei poikkeuksetta hy-
vin puettuja ja syötettyjäkin.

Mutta täällä näytti pula jat-
kuvan. Voi taivaan vallat sitä
harmautta ja lajirunsautta, mi-
kä täällä oppilaiden asusteissa
vallitsi! Oli suurta ja pientä
toppatakkia, kaikki ikävän
harmaita väriltään, oli lenin-
kiä alkaen pumpulimekoista ja

tamilla suomalaisia sotilaslak-
kejakin.

Tarkoituksena tietenkin oli,
että koulussa ensi päivästä al-
kaen noudatettaisiin suomalai-
sia koulutapoja, mutta tämä-
kin asia oli helpommin sanot-
tu kuin tehty. Suomessa poik-

messahan oppilaat ensimmäi-
sinä koulupäivinä käynäyty-
vät varsin fillitysti, riehak-
kuus puuttuu.

Yllösen koulun oppilaat ei-
vät olleet äänettömiä ensim-
mäisenä hetkenäkään! He pu-
huivat. nauroivat ja reuhasi-

Opettaia lnkeri Sihvosen luokka §okåun vepsäläiskylässä Välitunnilla on kivaal

keuksetta jokainen koululai-
nen ottaa - tai ainakin aikai-
semmin otti - luokkaan as-

tuessaan lakin päästään, mutta
täällä se ei tullut kenenkään
mieleenkään. Lakit pysyivät
päässä ja tyttöjen huivit kau-
lassa, puhumattakaan siitä, et-
tä päällysvaatteista olisi sisäl-
lä luovuttu.

Muukin käyttäytyminen
erosi suomalaisen koulun kes-
kitasosta huomattavasti, var-
sinkin kun ottaa huomioon,
että oli kysymys koulun en-
simmäisestä päivästä. Suo-

kö koulussa kolmella opetta-
jalla, jotka jo olivat paikalla,
vai tarvittaisiinko lisää.

Odottelimme ilmoittautuvia
olevan 75:n vaiheilla, mutta
kohta luku kohosikin sataan.
Lisää opettajia oli siis hankit-
tava ja kiireesti, koska pieniin
luokkahuoneisiin ei mahtunut
enempää kuin korkeintaan 25
kuhunkin.

KARJALAISTA
VILKKAUTTA
Kohta ensi silmäyksellä huo-

jatkuen villaisiin ja valkoisista
mustiin. Liinoja näkyi jokai-
sen kaulassa, kaikki tiukasti
solmittuja.

Jalassa oppilailla oli kenkää
jos minkälaista ja monen ko-
koista. pienimmillä tietysti
aina suhteellisesti suurimmat.
Huopakenkien ohella näkyi
nahkakenkiä, mutta oli eräällä
jalassaan narulla köytetyt ku-
mikalossitkin.

Pääkappaleita näkyi runsas
kokoelma. Eräillä oli valtavia
karvareuhkia, eräillä puna-ar-
meijan piippalakkeja ja muu-

vatkin keskenään ikään kuin
opettajia ei olisi ollutkaan.
Kaikesta huomasi kuitenkin
heti, ettei oppilaiden käyttäy-
tymiseen vähimmässäkään
määrässä sisältynyt oppositio-
henkeä suomalaista koulua
kohtaan - kaikki oli vain
seurausta aunukselaisen laP-
sen vilkkaasta luonteesta.

TYö ALKAA
Suomalainen koulukasvatus
aloitettiin päällysvaatteista ja
pääkappaleista. Niiden riisu-
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misen välttämättömyyttä te-
roitettiin, koska sisällä ilman
niitäkin hyvin tarkeni. Vai-
keastihan oppilaat tämän taju-
sivat, mutta tottelivat kuiten-
kin. Myöskin liika hälinä lop-
pui, kun pulpetteja vailla ole-
vat päästettiin kotiin odotta-
maan seuraavana päivänä saa-
puvaa lisäopettajaa.

Nyt voitiin myös ryhtyä
miettimään, mistä täällä oi-
kein opetustyönsä alkaisi. Ei-
hän käynyt oikein päinsä ryh-
tyä noin vain puhumaan josta-
kin historian tai maantieteen
kohdasta, kun ei tiennyt, mitä
ja missä laajuudessa näille
lapsille oli mitäkin asiaa aikai-
semmin opetettu. Ei ollut vie-
lä käsillä entisen koulun oppi-
kirjojakaan, joista myöhem-
min kylläkin näimme, mitä ai-
kaisempi koulu oli opettanut.

Viisainta oli siis aluksi an-
taa vilkkaiden oppilaiden pu-
hua ja itse kuunnella. Joitakin
kirjallisiakin kuulusteluja pa-
nimme toimeen, saadaksem-
me selville sen "tason", jolle
meidän pitäisi alkaa opetus-
tamme rakennella. Paljon
mielenkiintoista saimmekin
täten selville entisestä koulus-
ta, sen opetuksen laadusta ja
tuloksistakin.

KIELIONGELMIA
Tullessani Aunukseen opetta-
jaksi olin ehkä enimmin pe-
lännyt kieliongelmaa, toisin

sanoen sitä, miten minä länsi-
suomalaiselta murrealueelta
kotoisin olevana pärjäisin näi-
den itäisten äärialueiden las-
ten kanssa. Pelkoani olivat
vahvistaneet tiedot, jotka olin
saanut suomenkielen viimeai-
kaisista vaiheista Itä-Karjalas-
sa.

Tiesin hyvin. että niin
kauan kuin suomalaisen Ed-
vard Gyllingin valtakausi Itä-
Karjalassa kesti, opetettiin
kouluissa ala-asteella suomen-
kielellä. Mutta tämä "leudon
talven" aikahan oli päättynyt
jo vuosia sitten: Gylling kan-
nattajineen oli karkoitettu,
kenties likvidoitukin, ja hänen
aikaansaannoksensa oli koe-
tettu kitkeä mahdollisimman
tarkkaan pois. Suomenkieli
oli tuomittu "kirotun suoma-
laisen nationalismin kukkase-
na" pannaan ja sen tilalle yri-
tetty muodostaa uutta kirja-
kieltä Itä-Karjalaa varten.
Pohjaksi oli otettu pahoin ve-
näläistynyt Tverin murre, jota
piti kirjoitettaman venäläisin
kirjaimin.

Mutta - kuten odottaa so-
pikin - tämä kokeilu oli joh-
tanut kaaokseen. Miten täl-
laista kieltä olisi voitu käynää
kouluissa opetuskielenä, kun
sillä ei ollut julkaistu kirjalli-
suuttakaan? Onneksi tästä ko-
keilusta pian luovuttiin lähin-
nä syistä, joihin tässä ei ole
syytä kajota. Me Gyllingin
työtä jatkamaan tulleet suo-

malaiset opettajat saimme
vain iloksemme todeta, ettei
suurten vouhotus ollut pahem-
pia jälkiä Aunuksen lasten
kieleen jättänyt.

ISÄT OLIVAT
KATEISSA
Paitsi oppilaiden varsin hy-
västä suomenkielen käytön ta-
sosta antoi vapaa keskustelu
paljon tietoja Yllösen kylän
viimeaikaisesta elämästä.

Pöyristyttävin oli tieto, ettei
monellakaan lapsella ollut
isää kotona. Monet kertoivat
avomielisesti isänsä joutuneen
puna-armeijaan jo vuosia sit-
ten - eikä ollut sen jälkeen
käynyt kertaakaan lomalla.
Toiset kertoivat isänsä vähän
ennen suomalaisten tuloa läh-
teneen viemään kolhoosin ta-
varoita turvaan ja olevan yhä
sillä tiellä. Varsin suuren ryh-
män muodostivat myös ne op-
pilaat, joiden isät oli aikai-
semmin tavallisesti yöllä viety
teille tietymättömille.

Näitä osoittautui olevan
enemmän kuin alussa osasim-
me aavistaakaan. Myöhem-
mät tutkimukset osoittivat, et-
tä Yllösen kylästäkin oli viety
tuntemattomille teille edellis-
ten vuosien aikana kaikkiaan
78 henkeä, mikä käsitykseni
mukaan tekee pitkälti toista-
kymmentä prosenttia väestös-
tä.

Karkoitusten syistäkin

saimme selville paljonkin.
Yhtenä syynä mainittiin, että
asianomaisella oli sukulaisia
Suomessa. Kirjeenvaihto, mi-
käli se paljastui, oli raskas ri-
kos. Myöskin harkitsematto-
mat puheet veivät eräitä kärsi-
mysten teille. Niinpä kerrot-
tiin erään aikaisemmin kylän
kolhoosinpäällikkönä toimi-
neen kerran juovuspäissään
sanoneen:

- Jos sen perkeleen Stali-
nin joku tappaisi, saataisiin
kolhoosimme viljatkin pitää
itse !

Tietenkin tällainen puhe
tiesi lähtöä, olihan "korvia"
kaikkialla.

Mielenkiintoista kuultavaa
oli myös, mitä lastentarhoissa
ja kouluissakin oli aikaisem-
min meistä suomalaisista pu-
huttu. Saimme kuulla monia
karmeita kertomuksia suoma-
laisten konnanteoista: suoma-
laiset rääkkäävät sotavanke-
jaan 

- näin oli vakuutettu -ampuvat niitä huvikseen, vie-
läpä leikkaavat vangeiksi saa-
miltaan pikkulapsilta nenät-
kin.

Nipistin erästä tyttöä nenäs-
tä ja sanoin:

- Ihme, että sinulla on vie-
lä nenä tallella, vaikka nytkin
olet suomalaisen kanssa!

Syntyi tavaton naurunrä-
häkkä.

EROJA OLI
OPETUKSESSA
Vapaa keskustelu ja kirjalliset
kokeet antoivat meille verrat-
tain hyvän käsityksen siitä,
mitä oppilaille oli eri oppiai-
neiden kohdalla opetettu.
Kohta saimme myös haltuum-
me entisiä oppikirjoja, jotka
vain vahvistivat oppilaiden
kertomuksia ja tekemiämme
havaintoja.

Mielihyväksemme totesim-
me, että suomenkielen ope-
tuksella oli ollut vanhassa
koulussa vankka pohja. Oppi-
kirjat olivat suhteellisen laajo-
ja ja varmaan onnistuneitakin.
Käsiala lapsilla oli hyvä, eh-
käpä parempikin kuin monissa
maamme kouluissa.

Murteesta johtuen oli vir-
heitä vihkoissa suhteellisen
paljon. Kun lukemaan opetet-
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taessa oli käytetty kokonais-
menetelmää, jolloin sanat opi-
taan heti kokonaisuuksina
eikä tavuina, oli oppilaiden
vaikea jakaa sanoja tavujen
kohdalta.

Raamatun henkilöistä eivät
Yllösen lapset paljoa tietä-
neet. Kouluissa ei näistä
asioista ollut puhuttu tai ne oli
mainittu kielteisessä mielessä:
uskonto oli muka taikauskoa,
pappien ja porvareiden kek-
sintö proletaarien pettämisek-
si.

Viihänlaisesti olivat van-
hemmatkin näistä asioista las-
tensa kanssa keskustelleet.
Yleensähän he itsekin olivat
vailla koulu- ja kirjatietoa eikä
kreikkalaiskatolinen kirkko-
kaan varhaisemmin pannut lä-
heskään samaa painoa kansan-
opetukselle kuin luterilainen.

Vanhempien oppilaiden pu-
heista saimme vahvistuksen
tiedoillemme, ettei kirkko toi-
minut Aunuksessa. Osa kir-
koista oli hevostalleina tai hei-
nävarastoina, osasta oli tehtl'
tanssisaleja tai klubeja.

Yllösen kirkonkellot oli
raahattu tornista alas ja pantu
puun oksaan roikkumaan. Sen
jiilkeen niitä oli käytetty kol-
hoosiväen työhönlähtö- ja
työstäpaluukutsujen lähettä-
miseen.

Papeista oppilaat eivät ol-
leet kuulleet juuri mitään em-
mekä mekään heitä montaa-
kaan nähneet.

Kaikesta huolimatta tote-
simme, että uskonto kiehtoi
alusta alkaen Yllösen lasten
mieliä. Osansa tähän oli tie-
tenkin uutuuden viehätyksel-
lä. Tosiasiahan lisäksi on, että
varsinkin vanhan testamentin
havainnolliset kertomukset
viehättävät pieniä lapsia. Ei
kulunut kuin muutamia päi-
viä, kun Yllösen koulun oppi-
laat mäkeä laskiessaan lauloi-
vat:

Jeesus, Jeesus tullut
on...

,,HISTORIA ON
LUOKKA.
TAISTELUN
HISTORIAA''
Maantieto ja historia olivat
tietenkin olleet entisenkin

koulun oppiaineita, vaikka
niiden sisältö olikin hieman
erilainen kuin Suomen silloi-
sessa "neutraalissa" kansa-
koulussa.

Itä-Karjalan koulujen histo-
rianopetus oli alusta alkaen
tähdentänyt historian "luok-
kataistelun" luonnetta. Eräs-
kin keskikoulussa käytetty
historian oppikirja alkoi sa-
noilla: "Historia on luokka-
taistelun historiaa".

Tämän aineen opetuksessa
oli myös propaganda kukois-

harjuja, joita pitkin kulkevat
hyvät maantiet. Viimemainit-
tu seikka johtuu hyvästä so-
rasta, jota on kaikkialla hel-
posti saatavissa.

Aunuksen lapset olivat mil-
tei poikkeuksetta musikaali-
sia. Laulun opetus oli kuiten-
kin ollut ilmeisen heikkoa.
Suomenkielisiä lauluja eivät
ainakaan Yllösen lapset osan-
neet.

Käsityötaito oli niin tyttö-
jen kuin poikienkin keskuu-
dessa huono. Kiinnostus oli

rin pojan sormeen oli ilmesty-
nyt haava.

Urheilusta tiedettiin toki jo-
takin, mutta ei läheskään niin
paljon kuin pojat Suomessa
tietävät. "Fyskulttur" oli kyl-
lä ollut oppiaineena, mutta to-
dellisuudessa se ainakin Yllö-
sen olosuhteissa oli jäänyt
vain sivuharrasteeksi.

Voimistelua ei ollut tilojen
puutteen vuoksi voitu harjoit-
taa. Jalkapalloa osattiin jonkin
verran. Sukset olivat saman-
laisia kuin meillä vuosisadan
kahtena ensimmäisenä vuosi-
kymmenenä.

MAANTIETOA JA
KALAN.
MAKSAöLJYÄ
Ensimmäisellä varsinaisella
tunnillani Yllösissä käsittelin
Itä-Karjalaa. Pian selvisi, ettei
näille Itä-Karjalan lapsille ai-
kaisemmin ollut heidän koti-
maakunnastaan juuri mitään
puhuttu. Kaikesta näki, että
asia kiinnosti näitä yläluok-
kien oppilaita - olihan heistä
joku käynyt aina Petroskoissa
saakka. Myöhemmin monista
kehittyi todellisia Itä-Karjalan
tuntijoita.

lloisia vepsäläislapsia §oköussa koulutiellä
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Joulunäytelmä Äänislinnan yhteislyseossa 1 943

tanut tavallista enemmän.
Niinpä oli Suomi saanut jatku-
vasti olla esimerkkinä maasta,
jossa kansa huokaa tilanherro-
jen raskaan sorron alla. Hy-
vääkin oli maastamme sentään
löydetty: poikkeuksetta oli
opetettu, että Suomessa on tu-
hansia kauniita järviä ja pitkiä

kuitenkin suuri. Kyllä poikien
silmät Ioistivat, kun he ensi
kerran näkivät suomalaiset
uudenuutukaiset puukot, kir-
veet, höylät ja sahat.

Mutta annas olla, kun he
saivat ne käteensä: sai olla
varma, että jo kymmenen mi-
nuutin kuluttua yhden tai pa-

r'1 r-\" f r {*
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Parin tunnin työskentelyn
jälkeen ryhdyimme aterioi-
maan. Koulukeittola oli kii-
rehditty alkamaan työnsä sa-
mana päivänä kuin koulukin,
koska ravitsemustilanne oli
Aunuksessa heikonlainen.

Monet oppilaista sairastivat
silminnähtävästi jotakin puu-
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tostautia. Sen poistamiseksi
hankkivat viranomaiset pa-
himmin sairastaville erilaisia
vitamiinitabletteja ja kaikille
kalanmaksaöljyä.

Viimemainittu maistui tie-
tenkin pahalta eivätkä kaikki
tahtoneet sitä naukata. Mutta
"käskyjen tie on pitkä ja esi-
merkin tie lyhyt": kun opetta-
ja kaatoi ensi lusikallisen suu-
hunsa, innostuivat kohta pojat
leikkiin ja pian tytötkin.

Näky oli hullunkurinen:
suu auki vain ja lusikallinen
tököttiä suuhun niin ettei lu-
sikka huulia koskettanut. Lo-
pulta kaikki tottuivat kalan-
maksaöljyyn ja sen perästä ei
myöskään enää puutostauteja
niillä maisemilla näkynyt.

Kouluateria olikin Yllösen
lapsille jotain ennen kokema-
tonta. Vanha koulu ei tuntenut
vapaata ateriaa enempää kuin
vapaita koulutarpeitakaan.
Luulen, että juuri nämä seikat
olivat paljon vaikuttamassa
siihen myönteiseen käsityk-
seen, mikä suomalaisesta kan-
sakoulusta Aunuksen kodeissa
muodostui. n

PRESIDENTIN
SANA
Ukko-Pekka Svinhuf-
vudin lempiharrastus
oli ampuminen. Olipa
tämä suoieluskuntavää-
peli kerran seuraamas-
sa Valkjärven alueen
mestaruuskilpailuja.
Parhaiksi osoittautui-
vat seurakunnan kirk-
koherra, kappalainen
ja kanttori.

Ukko-Pekka loihe
Iausumaan:

- Se on ihan oikein,
että papisto osaa am-
pua ia hyvin! Jos sattuu
milloin vihollinen hyök-
käämään, ei sitä auta
katkismuksella heittää

- kuulaa siinä pitää ol-
Ia...

Persoonallisuuksia

HYGIENIAA
JR 23 hyökkäsi kohti
Syvärin voimalaitosta.
Kapteeni Äiierun
S.Komppania taisteli
13.9.41 korsukylässä,
jonka se lähitaistelun
jdlkeen valtasi.

Eräiistä korsusta
nousi vendläinen soturi,
joka oli haavoittunut
toiseen jalkaan ja pää-
hän. Jalan hän oli itse
sitonut, mutta verta
vuotavaa pddhaavaansa
hän näytti meikäIäisille
pyytäen apua. Komp-
panian lääkintämies
Verner Kankarinmäki
sitoikin haavan par-
haan taitonsa mukaan.

Vendläinen yritti
osoittaa kiitollisuuttaan
poskisuudelmalla, jon-
ka Kankarinmäki kui-
tenkin torjui. Sitten
avun saanut suuteli
Kankareenmäen veris-
tä ja likaista nyrkkiä.

Verneri käänteli
nyrkkejään niitä huo-
Iellisesti tarkastellen.
Sitten hän varmuuden
vuoksi meni läheiseen
rantaan käsienpesulle.

Einar Palmunen. Hämeenlinna

o

Tämän hetken parhaan sotakirjailijan neljäs
romaani: suomalaisten korpisoturien ja neu-
vostopartisaanien rajut yhteenotot Vienan sa-
loilla.

260 s., ovh. sid. 66,-

GUN/nTENJS

TÄYSOSUMA
Kevät 1944. Joukkojen
vaihto on käynnissti Val-
keasaaren alueella. JR
6:n tilalle oli tulossa JR
T.

Mainittujen rykment-
tien komentajat everstit
T. V. Viljanen ja R. K.
Inkinen istuvat juomassa
korviketta öljymiiessä
komentopaikan veran-
nalla.

Ät<tcia pudottaa kevöi-
nen piiöskynen "täysosu-
man" Viljasen pötilaelle.

Niinkuin näet ja
moneen kertaan olen to-
dennut: tätillii on käytet-
tiivö kypiirtiö, toteaa luo-
vuttavan rykmentin ko-
mentaja Inkinen verkkai-
seen tapaansa.

Erkki Holkeri. Lahti

l-r"]*"-*"I'äu-"u""f-I-l
! ft t i"ltt Mnkillolupu. I
: l\,letallista valmrstetluta Replica'asekopioita. Pai- .
I no. k0ko ia toiminnat kuten aidorssa aseissa. Ir 

Voidaan 6urkaa ia koola. Iuruallisuussvistä 
I

I niitii ei ole tehty ampumakelpoisiksr. As'een- 
|I kanlolupaa ei siis taruita.

MAUSER M 1896
Til.n:o R 206
Hinta 330. -
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WALTHER P-38 - 'r

Til.n:o R 204 J
Hinta242.-

TITAA UUSI
ILMAIilEN LUETTELOMME

pmnoettum p-ot'i
Til.n:o R 200
Hinta 233.

Toimitukset postiennakolla
Postituskulut lisätään.
8 päivän vaihto- ja palautusoikeus.
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Til.n:o R 300
Hinta 2'18.
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Keskisuomalaisen leike 40
vuoden tekas. Tässå "Vartios-
sa" on lopullisessa muodos-
saan paitsi, ettå Elli Tuomisto
esiintyy vielä "Nallena" ja Las-
si Ursioki "Puumana".
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ltr*, Kumpulainen Viita-
saaren Kymönkoskelta muis-
telee tunnetun Vartiossa-lau-
lun ensi esitystä:

"Talvisodan Suvannon
jäiillä hytisi öitään (-46"C)
myös tunnettu kuoromies
Mikko Koskenniemi Jyväsky-
lästä. Kirjoitettuaan
toimittaja Lasse Utsjoelle
Mikko sai palautteena uuni-
tuoreen Vartiossa-sävellyksen
sanoineen.

Teoksen ensiesitys tapahtui
likimain linjassa olevassa Pik-
kupappilan kansliahuoneessa,
jossa oli pastori Liesmaan
omaisuutta oleva piano. Kuu-
lijoina meitä oli puolisentusi-
naa joutilasta, kun Mikko esit-
ti juuri sazunansa tekstin täy-
sin palkein, itse pianolla säes-
täen.

Solistin esitystä säesti mah-
tava orkesteri: molempien
puolien tykistöjen kranaatit
ulvoivat ylitse ja yhtämittai-
nen jyminä toimi taustaääne-
na.

otien veteraanit ovat
viettäneet monia asevelijuhlia
päättyvän vuoden aikana.

Merkittävin oli ehkä Man-
nerheim-ristin ritarien ko-
koontuminen rajan pinnassa
Parikkalassa. Ritareita on
elossa alun perin 193 miehen
joukosta vielä 81. Heistä oli
juhlissa mukana yli 50. Pää-
puhujana oli jalkaväenkenraa-
li Adolf Ehrnrooth. Ritari
Mikko Pöllä kävi toimitukses-
sa toteamassa:

- 
Sen Aatun puheet sen

kun paranee miehen vanhetes-
sa!

Kuvassa ritarien rivistöä
Parikkalan sankarihaudalla.

angon rintamalla taistel-
tiin rajusti Hästössä 18.7 . 4l ,
jolloin saarta puolustaneista
31. Rajakomppanian ja Ran-
nikkopataljoona l:n (komen-
taja Esko Tulikoura) 63:sta
miehestä vain pari pelastui ui-
malla. Johan Haukanhovi,
Siirkiniementie l0 A 4,OO2IO
Helsinki 2l, puhelin (90)-
6925473, haluaisi yhteyttä
pelastuneisiin tai asiasta muu-
ten tietäviin aseveljiin.

D
t aavo Ralata, Mäkitie 8.
60530 Kivisaari. on löytänyt
oheisen kuvan edesmenneen
isänsä jäämistöstä. Kuva lie-
nee otettu Karhumäen suun-
nalla. Rajala haluaisi nyt yh-
teyttä isänsä aseveikkoihin.
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tJR 8, r::,e-
mattoman sotilaan rykmentti,
kokoontui Ylämyllyn "Pa-
loaukealla" 45O veteraanin
voimin. Sieltähän tämä varus-
miesjoukko aikanaan lähti so-
taan. Juhlaesitelmän piti
eversti Niilo Väänänen, joka
aikoinaan toimi muun ohessa
komentajan eversti Autin esi-
kunnassa. Kuten kuvasta nä-
kyy olivat nämäkin veteraanit
yhä ryhdikästä joukkoa.

( 
M*, o]",", nykyinen
kenraalimajuri, oli koonnut
entisen joukkonsa Rajajääkä-
ripataljoona 2:n Parikkalan
Kaakonrantaan, mistä tiimän
joukon sotaretki alkoi. Avela
totesi, että pataljoonassa val-
litsi aina hyvä rajamieshenki.
jonka ansiosta se kykeni mit-
taviin suorituksiin.

Kuvassa rajasoturit Parik-
kalan sankarihaudalla, puhu-
massa pastori Erkki Lemme-
tyinen.

( 
K"'r, o.":," I vietti juh-
laansa Helsingissä. Osasto
lähti 40 vuotta sitten liikkeelle
Kuurmanpohjasta. Kuvassa
veteraanit Santahaminassa
Uudenmaan Jääkåiripataljoo-
nan vieraina, edessä vasem-
malla Sakari Siirkisilta ja Ossi
Kastell kantavat kukkalaittei-
ta, keskellä sotilaspuvussa
kenraali Lauri Sotisaari, joka
piti juhlaesitelmän, ja hänestä
oikealle Eino Asp ja Erkki
Huotari. Mukana oli myös
pirteä lotta Helmi Sorvali ko.

. meine kunniamerkksinesn 
-( iu if,un entisen näköisenä!

eppo Ylönen, jonka YK-
juttu oli elokuun lehdessä, pa-
hoittelee historiallista lipsah-
dustaan: repäisevän herätyk-
sen vuosiluku on tietenkin
1974 eikä 75.
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Här är ett av dom knepen:
Under rubriken "Samtal med
Smitare" berättar Helger
Persson, 23, hur han lurade
till sig frisedel av en
överläkare på värnpliktsver-
ket:
"Jag förberedde mig noga,
Det hela byggde ju på teater.
Så jag vakade före
läkarbesöket. Inte en blund
på två dygn, jag var helt
färdig. Jag gjorde upp en lista
på frågor jag trodde jag
skulle få och sen klädde jag ut
mig. Tjocka kläder, så jag
vart alldeles svettig, smör i
håret och skitiga glasögon.
Och när läkarn snackade med
mig undvek jag hela tiden
hans blick. Tittade i golvet i
stället. . ."
Efter ett par månader fick
Helger sin frisedel på posten.
Och han slapp det som boken
kallar för "en mildare form
av hjärntvätt".
Lumpen alltså.
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R.ro,.rrsakin toimii repäi-
seviä tempauksia harrastava
Varusmiesliitto. Muuan tuk-
holmalainen Iukijamme toi
kesiilomillaan sen lehden Tö-
pinän iloksi. Siinä oli muun
mukavan ohessa artikkeli, jos-
sa kehotettiin sotureita kävele-
mään "kuin apina", koska se

on muka terveellistä. Asiaa
selvennettiin oikein kuvalla!
Samassa lehdessä markkinoi-
tiin Lintsauksen Käsikirjaa,
joka antaa muun muassa tark-
koja ohjeita hulluksi heittäyty-
misestä.

Kaikkea sitä tehdään va-
pauden ja demokratian nimis-
sä! Saattaapa olla niin, että jos
vapaus ymmärretään kuritto-
muudeksi, koko vapaus on
vaarassa. tr
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Tilastotieteen ihme: 1. ja 2- . )
vuosi on vaihdettu keskenään 7

ja tulos on hieno

(
- Sain uuden
tuliterän
asunnon!
Jotain pientä on
vielä
viimeisteltävä...

)
Suunnitelma-
taloutta.
Kilvessä on
leksti
"Tähän
tullaan
rakentamaan
kottaraisen-
pönttö"

^. - 
Mitäs tarkastaiat sanovat, kun väkilannoitteet oval

t paljaan taivaan aila?

- Mitenkäs ne tänne pääsisivät kun tie
on tuossa kunnossa?
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