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DIKTAATTOREITA
JA

YALTIOT!EHIÄ

SE OLI SITÄ
AIKAA
USA:n presidentti Tlzr-
man oli Moskovassa,
jossa §talin iiiriesti hä-
nen kunniakseen mah-
tavan sotilasparaatin:
kymmenen funnin ajan
marssi korokkeen ohi
panssareita, tykistöä ia
ialkavåikeä. Ilmassa jy-
lisivät pommikoneet.

Sitten Stalin tuli
Washingtoniin ia halusi
myib nähdä paraatin.
Se järjestettiin: kunnia-
korokkeen ohi marssi
valtava sotilassoitto-
kunta ia sen peråissä
kalsi silinteripäistä
frakkipukuista herraa
salkku kainalossa.

Missåis sotavåiki
on? ihmetteli Statin.

- Ei ole muuta kuin
niimä kaksi herraa,
vastasi Truman.
Toisella on salkussaan
vetypommi ja toisella
valmis antaufumisasia-
kirja.

MONENLAISIA
rÄHoBN-
LENTOJA
Neuvostoliitto lähetti
vuonna 1957 avaruuteen

ensimmäisen maata kier-
tävän satelliitin, Sputnik
I:n, joka lähetti yksinker-
taista radiosignaalia. Ka-
dar oli puolestaan unkari-
lainen poliitikko, joka ei
osallistunut vuoden 1956
kapinayritykseen, vaan
asettui Neuvostoliiton
käytettäväksi ja yleni
maan johtajaksi.

Parisenkymmentä
vuotta sitten kierteli
maailmalla seuraava jut-
tu.

- 
Mikä ero on Sput-

Kun Hrushtshev
lensi, hän ei piipittänyt.

- Jos Kadar olisi pii-
pittänyt, hänkin olisi len-
tänyt.

LOISTAVA
KARRIEERI
Viimeisenä sotavuonna
oli kaksi vanhaa profes-
soria kutsuttu nosto-
miehinä palvelukseen.
Herrat eivät kuiten-

kaan olleet edes saksa-
Iaisen kåisityksen mu-
kaan sotakelpoisia,
vaan toimittelivat pik-
ku askareita koulutus-
keskuksen kasarmialu-
eella.

Eräänä aamuna tie-
demiehet tapaavat. Toi-
nen on keräåimässä ros-
kia ia pudonneita lehtiä
puiden alta, toinen ajaa
niitä ikåilopu[h hevos-
Iuuskalla kaatopaikal-
le.

Syntyy kmkustelu.

HIRTEHISTA
Juutalaista viedään am-
muttavaksi. Vastaan tu-
lee tuttava ja kysyy:

- Mihinkäs olet mat-
kalla?

- Metsåille.

- Missäs on pyssy?

- Apulaiset kantavat,
san(D mies ja viittaa var-
tijoihin.

Matkalla puhkeaa hyy-
tävä lumimyrsky. Juuta-
lainen kuitenkin vain hy-
myilee.

- Mitäs virnistelet?

tässä lumessa takaisin-
kin...

Tullaan sitten teloitus-
paikalle.

- Onko joitakin toi-
vomuksia? tokaisee ko-
mentaja.

- Mikäs viikon päivä
tåinään on?

- Maanantai.
Huonostipa alkaa

tåimåikin viikko...

nikilla, Hrushtshevilla ja 
- Kas vain! Sinusta- tiukkaa osaston komenta-

Kadarilla? han on tullut io piiri- ja.

- Kun Sputnik len- iohtaia! (Tåirkeä natsi- - Ajattelen vain, että
tää, se piipittää. Ix)mo, saksaksi Gaulei- teidän pitää vielä kahlata

,
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ter. Äännettynä sana
kuulostaa samalta kuin
sana Gaulleiter, ioka
tarkoittaa hevoskaakin
aiajaa.)

- Hyvinhän tuo me-
nee sinullakin. Sinusta
ovat tehneet jo tam-
menlehvien kantaian.

Tammenlehvien saa-
minen rautaristin rita-
riristiin oli saavutus
kunniamerkkirintamal-la' o
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Manryprh,eim puhui Stntnen
nnisille
Suomen Marsalkka Man-
nerheimilla oli veressään
ylipäällikölle niin välttä-
mätön kiittämisen taito.
Suomalaiselle naiselle toi
hän moneen otteeseen
päiväkäskyissään ilmi
kiitollisuutensa heidän
eri aloilla isänmaalleen
suorittamistaan palveluk-
sista, heidän antamansa
uhrin suuruudesta. Edel-
leen hän toi ilmi syvän
kunnioituksensa heidän
sanattomalle ja hiljaiselle
kiirsimykselleen rakkait-
tensa puolesta.

Jo vapaussodan päät-
tymisen päiväkäskyssä
16.5.1918 hän kiitti sai-
raanhoitajattaria ja niitä
naisia, jotka olivat seu-
ranneet armeijaa ja hoita-
neet sen muonitusta:
"Taistelutantereilla lau-
peudensisarina tai Lotta
Svördinii tai kodeissa uu-
pumattomasti aherrellen
s otilaiden v arustamis eksi
tai muonittamiseksi,
kaikkialla kaikilla aloilla
on Suomen nainen työs-
kennellyt hiljaisesti ja

vaatimattomasti muista-
matta unta ja lepoa."
Tällöin mainittiin julki-
sesti ensi kertaa Lotta
Svärdin nimi.

Sotiemme 1939-45
aikana hän moneen ker-
taan toi esille kiitollisuu-
tensa.

Päiväkäskyssään n:o
10124.12.1939 hän lau-
sui: "...Kaukana lumien
peittiimässö Pohjolassa,
Jäiimeren rannikolla, on
lotta Sirkka Liisa Uuras-
maa sekö ittiisillä korpi-
mailla lotat Julia She-
meikka ja Julia Merkku
loppuun saakka ttiyttii-
neet velvollisuutensa.
Uskollisesti he seisoivat
vaaranalaisilla vartio-
paikoillaan ja kaatuivat
järjestönsö ensimmöisi-
nö. Armeijan nimessä
teen kunniaa heidön
muistolleen ja samalla
kiitän Suomen lottia an-
taumuksesta, urhoolli-
suudesta ja uupumatto-
masta vartiotyöstti." 

-Mainittakoon, että lotta
Uurasmaa ei kaatunut

vaan joutui sotavangiksi
ja palasi aikanaan koti-
maahan.

Ikimuistettavassa tal-
visodan päiväkäskyssään
14.3.40 hän lausui:
"Ilolla ja ylpeydellö ajat-
telen Suomen lottia ja
heidön osuuttaan sodas-
sa, heidän uhrimieltöän
ja uupumatonta työtäön
eri aloilla, mikii on va-
pauttanut tuhansia mie-
hiä tulilinjoille. Heidän
jalo henkensii on kannus-
tanut ja tukenut armei-
jaa, jonka kiitollisuuden
ja arvonnannon he töysin
ovat saavuttaneet."

Välirauhan aikana toi
hän päiväkäskyissään il-
mi kiitollisuutensa sota-
ja kenttäsairaaloissa
työskennelleille sairaan-
hoitajattarille ja lotille,
sotilaskotisisarille ja
väestösuojelutyössä toi-
mineille naisille.

Jatkosodan aikana hän
päiväkäskyissään kiitti
Suomen Punaisen Ristin
Sisaria ja apuhoitajia se-
kä lottia heidän haavoit-
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tuneiden hyviiksi suorit-
tamastaan työstä, kiitti
suomaläista naista työstä
pelloilla elintarvikkeiden
tuottamiseksi ja tehtaissa
sodankäynnille viilttä-
mättömien tarvikkeiden
valmistamiseksi.

Kauneimman kiitok-
sen sota-ajan suomalai-
selle naiselle hän antoi
myöntäessään äitienpäi-
vänä 10.5. 1942 kaikille
Suomen äideille yhtei-
sesti omistetun vapau-
denristin, joka kunnia-
tauluineen yhä koristaa
jokaista silloisen seura-
kuntamme kirkkoa:

"Te olette paljon anta-
neet tölle maalle. Te
olette kehdosta alkaen
kasvattaneet sen polven,
jonka ansiosta maa on
vapaa. Parhaillaan käy-
tövön vapaustaistelumme
aikana - miestenne tais-
tellessa rintamalla 

- Te
kasvatatte kodeissa isön-
maalle uutta polvea, jon-
ka sallittakoon viljelki ja
rakentaa tötö maata rau-
hallisemmissa oloissa
kuin mitö nykyinen polvi
on saanut tehdä.

Töin ja rukouksin Te
olette nöinä taistelun
vuosina tukeneet puolus-
tusvartiossa seisovia poi-
kianne ja tyttöriänne.
Näistii rakkaistanne Tei-
dän on ollut luovuttava
maan hyvöksi kansamme
koettelemuksen ajaksi.
Teidön siunauksenne on
s eurannut lap sianne tai s-
telukentille ja antanut
heille sankaruuden voi-
maa isänmaan pelasta-
miseksi ja kestävön rau-
han turvaamiseksi. Tah-
don tönö piiivänä erik-
seen lausua tervehdykse-
ni ja syvän osanottoni
niille Suomen öideille,

joiden rakkaimmat san-
kareina ovat uhranneet
henkensö isönmaan ja
sen tulevaisuuden puo-
lesta.

Kaikkien Teidön työn-
ne on ja on ollut kansam-
me taisteluissa arvioi-
mattoman suuri ja uhrin-
ne mittaamaton..."

Jatkosodan päättymi-
sen päiväkäskyssään
22.9.1944 Mannerheim
lausui: "...Lausun har-
taan kiitokseni Suomen
naiselle, joka uskollisesti
itseäön söästämöttö on
velvollisuutensa täyttö-
nyt..."

Jättäessään Suomen
puolustusvoimain aktii-
visen johdon lausui yli-
päiillikkö viimeisessä
päiväkäskyssään
13713t.t2.1944:

"Puolustusvoimain ni-
messä - 

ja uskon tössii
esittövöni jokaisen mie-
hen mielipiteen - kiitön
sydömestiini lottiamme,
joiden uhrautuva toimin-
ta myöskin vaarallisim-
milla paikoilla on kautta
aikojen siiilyvö ylevönä
esikuvana Suomen nai-
sille. "

Suomen Marsalkka
Mannerheim ei unohta-
nut sota-ajan suomalaista
naista, hänen suurimerki-
tyksellistä työtään kan-
sarnme puolustustaiste-
lun hyväksi. Meillä so-
tien veteraaneilla ovat
kiitoksen sanat hänelle,
elämäntoverillemme niin
sodan kuin rauhankin
työssä, olleet liiankin tiu-
kassa. Näkyvä muisto-
merkki sankarilliselle
Suomen Naiselle on
edelleen py styttiimättä.

tr
Osmo Hyvönen

Vihottisen hyökkäykset pitkän itära- ffi
jamme yli yllättivät suomalaiset voi- !r?
mallaan. Divisioonia vastassa oli I
aluksi vain ioukkueita. I

Kun meikäläiset totesivat yaaran ia il

UULA AAPA

saivat haalituksi paikalle sekalaiset ia
huonosti varustetut, mutta sitä sisuk-
kaammat reservinsä, pantiin viholli-
nen luiille ia hyökkäyksen kärki tu-
hottiin maahan tunkeutuialle raskain
tappioin.

Tunnettu sotilaskiriailija kertoo
tässä artikkelissa Sallan suunnan so-
tatoimista ensisiiaisesti komentaman-
sa Sallan Pataljoonan näkökulmasta.

JO PITEMMAN AIKAA oli Suo-
men puolella rajaa oltu tietoisia
siitä, että Neuvostoliiton puolella
kovalla kiireellä rakennetaan
maantietä Kantalahdesta Suomen
rajalle Alakurtin kylän kohdalle.
Kuului myös huhuja aloitetusta
rautatien rakentamisesta Kantalah-
den eteläpuolelta, Rut§ista, Suo-
men rajalle.

Tähystyksen avulla saatiin
26.11.39 selville, että maantien
pää oli rajasta 100 metrin päässä.
Samoin todettiin Neuvostoliiton
keskittäneen suurehkoja joukkoja
lähelle rajaa, jossa ne avoimesti
suorittivat taisteluharjoituksiaan.

SUURVALTA ISKEE
TYHJÄÄN
Kun Neuvostoliiton tykistöllä ja
panssareilla vahvennettu rykment-
ti marraskuun viimeisenä päivänä
ylitti valtakunnan rajan ja valtasi
yllättäen Alakurtin kylän, josta



Taluisodan Sallan
suunnan taisteluista
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maantie Sallan kirkonkylään al-
koi, aloitti kylään sijoitettu jouk-
kueella vahvennettu kenttävartio
käskyn mukaisen viivytystaiste-
lunsa. Sen avuksi riensi Sallan kir-
konkylässä perustettu Erillinen Pa-
taljoona 17,. Sallan pataljoona,
Kelsinkäisten tunturimaastoon,
jonne rajalta on 34 kilometriä.

I

i3 '',

Erämaita riittää
Sallessa
SA-taru

Pataljoonan komentajana toimi
jääkiirimajuri Vilho Arvid Roini-
nen, l.Komppanian pä?illikkönä
kapteeni Akseli Olli Vöönänen,
2.K:n luutnantti Aulis Ensio Nyys-
sölä,3.K:n luutnantti Veikko He-
liö Kiiveri ja Konekiväåirikomppa-
nian luutnantti Karl Eino Reini.
Pataljoonan miehistö oli Sallan,

Savukosken, Pelkosenniemen ja
Kemij?irven kunnista. Joukon va-
rustetaso oli heikko: vanhan ki-
väiirin lisäksi oli osalle miehistä
voitu sotaväen puolesta antaa vain
vyö ja kokardi.

Taistelu Kelsinkäisten maastos-
sa alkoi 2.12. kello 20.30. Vihol-
lisen puolelta siihen osallistui
alussa mainittu vahvennettu ryk-
mentti.

Suuren ylivoiman painostamana
pataljoonan oli jätettävä asemansa
3.12. kello 10.50 ja vetäydyttävä
uusiin asemiin Kuolajåirven vesis-
tölinjalle, jonne rajalta oli matkaa
47 kilometriä.

Taistelut vesistölinjalla alkoivat
5.12. Seuraavana itsenäisyyspäi-
vänä avuksi saapui Erillinen Patal-
joona 25, jota komensi jääkåirikap-
te.enl Ejwind Isac Johannes Aho-
nius.

Molemmat pataljoonat yhdistet-
tiin Osasto Roiniseksi. ErP l7:n
komentajaksi tuli kapteeni Väänä-
nen.

VAIKEAA VIIVYTYSTÄ
Kuolajåirven vesistölinjalla kesti-
vät taistelut 7.12. saakka, jolloin
Osasto Roinisen oli ankaran pai-
nostuksen ja saarrostusuhan vuok-
si luovuttava asemistaan. Lapin

Sallan
Patalioonan eli
ErP 17:n
komentaie
iääkårimaluri
Vilho Arvid
Roininen

{

#

Kaavio Sallan suunnan taistelumaastosta
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Ryhmän komentaja kenraalimajuri
Kurt Martti Wallenius antoi sille
viivytystehtävän.

Ensimmäinen viivytysasema oli
56 kilometrin päässä rajalta Jänis-
vaaran maastossa. Siinä taisteltiin
8.12. Kolsanojalla 6l kilometrin
päässä rajalta ja Sallan kirkonky-
lässä tapeltiin 8.-9. 1 2.

Vielä sarnana päivänä oli vetäy-
dyttävä Särkivaaralle 70 kilomet-
rin päähän rajasta. Seuraavana

päivänä taisteltiin Aatsinkijoella
(76 km) ja Kellon kylässä (78
km), I1.12. Sarviselän maastossa
(84 km) ja Pennasen torpan luona
(86 km). Porttoaapan alueella ja
Märkäjärven kylässä, jonne rajalta
on matkaa 93 kilometriä, viivytet-
tiin vihollista I I .-12.12.

Täällä murtautui yhdeksän
panssarivaunua viivytysaseman lä-
pi. Torjuntavälineiden puutteen

l.nli'' i
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vuoksi ne pääsivät viivyttäjien se-
lustaan, jossa aiheuttivat suurta
vahinkoa varsinkin ErP 25:n kuor-
mastolle.

Seuraavat viivytysasemat olivat
Salmijiirvellä 12.12. (105 km),
josta vetäydyttiin Kursun kylän
maastoon (120 km). Täiillä taistel-
tiin 13.-14.12.

Os. Roinisen avuksi saapui
Kursuun vielä ErP 26 komentaja-
naan jääkiirikapteeni Juho Alfred
Hänninen.

Saaduilta vangeilta saatiin tie-
tää, että Kemijärven suuntaan oli-
vat etenemässä 88. ja l22.Divi-
sioonat, joiden ensi tavoitteena oli
"Kemijärven kaupunki". Seuraa-
va tavoite oli Rovaniemi ja edel-
leen Tornio.

Seuraavan kerran jatkettiin vii-
vytystä Lapin talon maastossa
15.12. (rajalta 123 km). Täåiltä ve-
täydyttiin Vuosamonselkään
15.12. illalla (rajalta 128 km) ja,
seuraavana päivänä 16.12. Joutsi-

..t *, A''l'i ':; "':1''r 1,,

-. !r., \i
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kapteeni
Eiwind lsac
Johannes
Ahonius

Kursun
i kyläaukeaav
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Taistelu on alkanut, taustalla Sallatunturi

Märkäjärven taistelumaastoa
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jiirven kylän maastoon (rajalta 161
km). Se oli mäiirätty viivytys-
alueen takarajaksi.

- Tästä ei enää lähdetä taakse-
päin vaan tapellaan vaikka viimei-
seen mieheen, oli sisuuntuneiden
Sallan Pataljoonan miesten yksi-
mielinen päätös.

KOVA KOVAA VASTEN
Joutsijärven maastossa saatiin an-
karien taisteluiden jälkeen viholli-
sen eteneminen lopullisesti pysäh-
tymään 20.12. Torjuntataistelui-
hin osallistuivat ErP l7 jaBrP 25.
Reservinä puolustusasemien taka-
maastossa oli ErP 26.

Tähän saakka ja tästä vielä
eteenkinpäin aina sodan loppuun
saakka olivat sääsuhteet vihollisel-
le erittäin edulliset. Lunta oli
maastossa vain l5-25 senttiä, jo-

maantien suunnassa. Tällöin osas-
ton komentaja antoi pataljoonalle
kolmen vuorokauden lepohetken
ja käski sen samalla osaston reser-
viksi Mäntyvaaran maastoon, jon-
ne Joutsijärveltä oli matkaa 8 kilo-
metriä. Pataljoonan asemat etulin-
jassa miehitti ErP 26. Tuliasemiin
piti jättää kk-komppania ja krh-
osasto.

Pataljoona saapui marssien
20.12. kello 11.30 Mäntyvaaran
maastoon vaaran eteläpuolelle,
jossa alkoi leiriytyä Kemijiirvelle
johtavan maantien molemmille
puolille.

Mäntyvaara on noin 120 metriä
korkea harvaa metsää kasvava
vaara.

Kesken telttojen pystyttämisen
osaston komentajalta saapui ilmoi-
tus, että vaaran päällä on nähty
paljon mustapukuisia miehiä ja et-

Jåäkärikapte€ni Juho Alfred
Hänninen, Er.P 26:n
komentda

ten maastossa liikkuminen ilman
suksia oli vaivatonta. Siitä oli huo-
non hiihtotaidon omaavalle vihol-
liselle arvaamatonta hyötyä. Myös
ankarat pakkassäät 

- 
usein 35-

43 astetta 
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jäädyttivät vesistöt ja
upottavat jänkåimaat niin lujiksi
silloiksi, että rlm. keskiraskaat
panssarit voivat niillä vaivatta liik-
kua.

ErP 17 oli rajalta saakka taistel-
lut ilman lepoa aina Joutsijiirvelle
asti, joten miehet olivat lopen vä-
syneitä. Kun vihollisen kaikki
hyökkäykset oli verissä päin lyöty
takaisin, hiljeni taistelutoiminta

Joutsilärvollä on palalioonan
sisämaioitukseen

' ' ,§./

esikunta päåissyt

tä vaaralle johtaa vahvoja tossu-
polkuja. Tiedon olivat tuoneet työ-
komppanian miehet, jotka olivat
olleet rakentamassa taempia ase-
mia vaaran itärinteelle. Majuri
Roininen käski pataljoonan selvit-
tää, pitääkö työkomppanian mies-
ten ilmoitus paikkansa.

MÄNTYVAARAN
TAPPOTANNER
Jotta käsky rulisi pian täytetyksi ja
miehet viimeinkin pääsisivät hy-
vin ansaittuun lepoon, pataljoonan
komentaja antoi 1. ja 2.Komppa-

\

Puolustaiia Joutsilärven asemissa

nian päälliköille käskyn hyökätä
vaaran päälle ja puhdistaa se mah-
dollisista vihollisista. Johtokomp-
paniana toimisi l.Komppania.

Komppaniat lähtivät ripeästi
liikkeelle. Niiden edettyä vaaran
rinteen puoliviiliin avattiin vaaran
päältä ankara tuli, joka pakotti
komppaniat pysähtymään.

Taistelun äänistä päätellen ar-
vioi komentaja vastassa olevan
2-3 kranaatinheitintä, ainakin l0
konekivääriä sekä 600-800 mies-
tä, siis pataljoonan voimat. T?imän
todettuaan hän antoi 3.Komppa-
nian päiillikölle käskyn kiertää
vaaran pohjoispuolelle ja hyökätä
sieltä vihollisen selustaan. Samaan
aikaan sai l.Komppania käskyn
liittyä 3.K:n iskuun.

3.Komppanian hyökkäys alkoi
kello 16.10. Se yllätti kokonaan
vihollisen, joka oli jäänyt kahden
tulen viiliin. Ankara taistelu riehui
vaaralla joka puolella.

Sen vielä kestäessä tuli pimeä.
Sekavan tilanteen vuoksi komen-
taja kielsi käyttiimästä tuliaseita ja
käski ottaa puukot esiin 

- 
useim-

milla miehillähän oli mahtavat La-
pin leukut. Näiden avulla taistelu
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saatiin päättymään noin kello
18.15.

Seuraavana aamuna työkomp-
panian miehet kokosivat taistelu-
maastosta yli 600 kaatunutta vi-
hollista. Vihollispataljoonan taita-
va koukkaus, joka olisi voinut joh-
taa meikåiläisten kannalta vaikeaan
tilanteeseen, oli päättynyt surkeas-
ti. Vain muutamia yksittäisiä vi-
hollisia oli päässyt pakoon ja
pääosan näistäkin omat partiot
myöhemmin tuhosivat.

Vihollispataljoonan komentaja
räjäytti itsensä käsikranaatilla. Hä-
nen karttalaukustaan löytyneestä
hyökkäyskäskystä kävi ilmi, että
rykmentin kaksi muuta pataljoo-
naa olivat odottamassa lähtöase-
missa Niilkåimäj?irven maastossa.
Jos kiirkipataljoonan isku Joutsi-
jåirven-Kemijåirven maantien kat-
kaisemiseksi olisi onnistunut, oli-
sivat seuraavat pataljoonat jatka-
neet vanhaa talvitien pohjaa Kemi-
järven-Pelkosenniemen maan-
tielle ja sieltä edelleen Kemijärven
"kaupunkiin", joka oli rykmentin
ensimmäinen tavoite.

VIHOLLINEN OLI
SAANUT TARPEEKSEEN
Kun osaston komentaja sai tästä
tiedon hän mäiiräsi ErP l7;n ete-
nemään Nåilkiimäjåirvelle ja tuhoa-
maan siellä mahdollisesti olevan
vihollisen. Pataljoona ei siis vielä-
kään päässyt lepoon, vaan lähti
matkaan seuraavana päivänä saa-
puen tavoitteeseen 23.12. kello
15.4O vihollista kohtaamatta.

Jiiljet osoittivat vihollisen ve-
täytyneen Kursun kylän suuntaan.
Pataljoona sai käskyn palata takai-
sin Mäntyvaaraan.

Joutsijtirvelle saapui 28. 12. vie-
lä yhtä pataljoonaa vajaa JR 40,
jota komensi jääkiirimajtri Armas
Josef Perksalo. Tiimä rykmentti
miehitti nyt puolustusasemat ja
osasto Roininen sai 3.1.40 käskyn
hyökätä Vuosamonselkään pesiy-
tyneen vihollisen lyömiseksi. Isku

44

piti suunnata sen sivustaan ja sel-
kään.

Hyökkäys ei onnistunut, sillä
vastassa oli liian suuri ylivoima.
Lisäksi olivat vihollisen lentäjät
paljastaneet suomalaisten aikeet
liian aikaisessa vaiheessa.

raan Lapin ryhmän komentajalle
kenraalimajuri Walleniukselle.
Komentaja sai käskyn ryhtyä sissi-
toimintaan vihollisen huoltokulje-
tuksia vastaan tieosuudella Joutsi-
jåirvi-Salla. Samalla pataljoonal-
le alistettiin aikaisemmin Onka-

JR 40 on saapunut Joutsiiärvelle. Keskellä rykmentin koment4a jääkärimaluri Armas Jos€, Perksalo

Torjuntataistelut Joutsijiirvellä
jatkuivat. ErP l7 heitettiin kuiten-
kin autoilla Kemijiirven kautta
Hautajiirvelle ja täUiltä edelleen
hiihtäen kohti Miirkäjdrveä, jossa
sijaitseva vihollisen huoltokeskus
pataljoonan oli mäiirä tuhota.

Hyökkäys kylään alkoi 18.1.
aamuvarhaisella. Runsain konetu-
liasein varustautunut vihollinen oli
kuitenkin vastassa varustetuissa
asemissa ja eteneminen pysähtyi.
Seuraavan päivän aamuyöllä kello
3.45 pataljoona sai käskyn vetäy-
tyä Pyhätunturin maastoon.

KÄYDÄÄN ISKEMÄÄN
SISSEINÄ
Tä?illä pataljoona alistettiin suo-

mon tienhaaraan lähetetty Tiedus-
teluosasto Koljonen.

Pataljoonan komentaja jakoi
tieosuuden komppanioitten kes-
ken. Niiden tuli sissipartioillaan
suorittaa jatkuvasti ylläköitä vihol-
lisen huoltokuljetuksia vastaan,
tuhota siltoja ja viestiyhteyksiä se-
kä miinoittaa huoltotietä.

Toiminnasta oli seurauksena,
että vihollisen etulinjan joukot al-
koivat kiirsiä tarvikepulaa. Ehkäpä
tiimä oli yhtenä syynä siihen, että
vihollinen vetäytyi Joutsijiirveltä
Miirkävaaran maastoon, jossa
asettui puolustukseen.

JR 40 ja Osasto Roinisen pää-
osat suunnattiin Joutsijiirveltä vi-
hollisen perään. Ne eivät kuiten-
kaan kyenneet murtamaan viholli-



sen puolustusta Miirkävaaralla.
Siihen ei liioin pystynyt 26.2. rin-
tamavastuun ottanut ruotsalainen
vapaaehtoisjoukkokaan, vaan vi-
hollinen pysyi asemissaan sodan
loppuun saakka.

Ruotsalaisten vapaaehtoisten
saavuttua siirrettiin Osasto Roini-
nen, josta edelleen puuttui ErP 17,
Savukosken-Sallan suunnalle.
JR 40 marssitettiin Rovaniemelle
Päiimajan reserviksi.

ErP 17 jäi jatkamaan sissitoi-
mintaansa Märkävaaran-Sallan
tieosuudella ruotsalaiselle prikaa-
tille alistettuna. Venäläiset yritti-
vät kaikin voimin karkoittaa selus-
tastaan pirulliset sissit. Tässä tar-
koituksessa hyökkäsi panssarivau-
nuilla vahvennettu pataljoona Py-
hätunturin asemia vastaan, mutta
lyötiin takaisin.

Sitten vihollinenkin siirtyi pie-
nempien osastojen käyttöön ja
hyökkäili jatkuvasti vahvoilla
joukkueita tai kokonaisen komp-
paniankin käsittävillä taistelupar-
tioilla meikäläisten sissitukikohtia
vastaan Lampelan-Onkamon ja
Aatsingin-Aatsinginhaudan
alueilla. Hyökkäykset torjuttiin
yleensä viholliselle raskain tap-
pioin. Sissisota jatkui täIlä alueella
sodan loppuun saakka. tl
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Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

Tämän Lehdzn bentomuh-.tet ctvat to.ti va-nhlza.a,
Luettavaa, ja, niiden pa,ttiin on hlinno.rtavaa
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Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikefia,12 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, 8 mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

! Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 5. 1982 saakka.
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KENRAALILUUTNANTTI
ALBERT ALEKSANDER
PUROMAN SOTILAAN
ELÄMA

e'... Toiminut koko sodan ajan ryk-
mentin komentajana vaikuttaen ker-
ta toisensa jäIkeen taidollaan ia neu-
vokkuudellaan ratkaisevasti käynnis-
sä olevan operaation lopputulokseen,
miltei aina sen painopistesuunnas-
Ifl...92

Muunmuassa näin kirjoitti kenraa-
Iiluutnantti Hjalmar Siilasvuo ehdot-
taessaan III AK:n komentajana syys-
kesäIlä 1942 Mannerheim-ristin
myöntämistä alaiselleen silloiselle
eversti Puromalle.

Kenraalin
75-vuotispäivän
tienoilla aseveli
Nuutinen ikuisti
komentajan koko
komeudessaan

xe
tÄgÄN TULLESSA olivat
jatkosodan tuliset liikuntavai-
heet jo historiaa. Ja alkuke-
väästä samana vuonna oli tor-
juttu vihollisen yritys vallata
ylivoimaisin joukoin Kiestin-
gin kauppala. Näissä monissa
taisteluissa, erämaasodan pai-
neissa mitattiin ihan riittiimiin
Puroman kyvyt komentajana.

Liihes kolmen vuosikym-
menen takana oli tiillöin se

päivä, jolloin Albert Puroma
astui sotilaan sittemmin koko
työiän kestävään rooliin, min-
kä kuluessa tehtävät monita-
hoisina vaihtelivat johdattaen
hänet lopulta korkeisiin ko-
mentajan virkoihin ja suoma-
laisen sotilaallisen arvoastei-
kon huipulle.

Albert Aleksander Puroma,
entinen Bäckman syntyi Tuu-
sulassa 2l .2. 1895.

Kohtalo tarttui lujin kourin
miehenalkuun låihes siitä het-
kestä kun muisti kantaa, sillä
nuorta elämää varjosti molem-
pien vanhempien poismeno.
Äiti kuoli Albert-pojan ollessa
vasta kolmevuotias ja isåikin
kannettiin hautaan pojan pääs-
tyä tuskin kymmenen ikäisek-
si. Kun myöhemmin vielä ai-

EINO POHJAMO

PAIIUIEN.
POJASTA
I(ENMHK§T



PAIM ENPOJASTA KENRAALIKSI

O Jämerä jääkärikenraali, jänkä-
jääkärien ja monen muun joukon
mainehikas komentaja kenraaliluut-
nantti Albert Puroma täyttää 87
vuotta! Sitä on tämän reippaan ter-
vaskannon tuttavien vaikea uskoa.
a Jalkaväkirykmentti L2:n ja 6.Di-
visioonan historioitsija kirjailija Eino
Pohjamo on syventynyt tämän teko-
jen miehen elämänvaiheisiin.
O Siinä sitä on Suomalaisen Miehen

/2.K:n asealiupseeri
I GruPpenliihrer

Bäckman on tärkeä
herra

nut sisarus, parisen vuotta
vanhempi veli laskettiin maan
poveen havaitsi tuleva kenraa-
li olevansa täysorpo ja ainoa-
na elossa Magnus Biickmanin
perheestä Tuusulan pitäjän
kolmitaloisessa Hyökkåilän
kylässä.

Nyt nuori Puroma joutui
maanviljelystä harjoittavan
lapsettoman kummiperheen
hoitoon. Silloisissa maanvilje-
lijätalouksissa joutuivat lap-
setkin varsin nuorina tosityö-
hön. Albert-poikakin osallis-
tui kouraantuntuvasti moni-
puolisiin ja raskaisiinkin arki-
töihin, jotka §syivät ja kar-
tuttivat lihasvoimaa. Halvek-
sia ei sopinut paimenen tehtä-
vää ja pellon viilun tuli aueta
kyntömiehen hommassa.

Maalaiskylän tasaiseen elä-

mään sisziltyi joskus ratkiyllät-
täväiikin. Sellainen tapahtui
Puroman kohdalle joskus vuo-
sisatamme seitsemäntenä tai
kahdeksantena vuonna, jol-
loin Hyökkiilään saapui en-
simmäinen henkilöauto. Oli
Helsingin herraa kyydissä.
Lasten ihmetellessä moista
mööpeliä otti kuljettaja paluu-
matkalleen autonsa täyteen
kylän lapsia vieden niimä puo-
len peninkulman päiihän Mä-
tiikylän mäelle. Riemun jiil-
keen oli juosta kipaistava ta-
kaisin kotitanhuville.

Muun arkitouhun ohessa tu-
li täytetyksi senaikuinen oppi-
velvollisuuskin: 4 luokkaa
kansakoulua, joka Tuusulan
mailla silloin oli kaksikieli-
nen. Kaikki vuosiluokat aher-
sivat samanaikaisesti yhdessä
kouluhuoneessa, tosin tytöt ja
pojat erikseen omissaan. Uut-
terassa opin harjoituksessa su-
jui toisilla luvun lasku toisten
syventyessä lukemisen salai-
suuksiin. Kysymyksiä ja vas-
tauksia sinkosi molemmilla
kotimaisilla. Mutta niin vain
opin tiellä edistyttiin, ihan
riittävästi, kuten silloiset tar-
peet ja vaatimukset edellytti
vät.elämäntyötä kerrakseen !
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PAIM ENPOJASTA KENRAALIKSI
MERI KUTSUU
NUORUKAISTA
Lahjomaton aika pyöritti ta-
saisesti vuosiaan Suomen
Suuriruhtinaskunnassakin ja
Puroma monien ikätovereit-
tensa tavoin tiihyili mahdolli
suuksia laajemmille maisemil-
le tai paremmin vesille, sillä
kaikkein onnekkainta nuorien
toiveissa oli päiistä merille. Ja
nimenomaan purjelaivaan,
jollaisia vielä mahtavin pur-
jein kynsi valtamerten adtoja!
Tuskin mikään veden pintaa
kiitävä on voinut niin vetoava-
na tehota nuoreen mieleen
kuin pullistunein purjein tyrs-

t. .4 :,r 4

aloittanut sodan. Siinä Eu-
rooppa ja pian låihes koko
maailma vapisi alkaneessa
myllerryksessä. Venäjä alus-
maineen oli Saksan viholli-
nen. Suomalaiset laivat jou-
tuivat saksalaisten kaappaus-
uhan alaisiksi. Niinpä Puroma
pestautui ruotsalaiseen höyry-
laivaan s/s Birkaan, jonka pe-
rässä liehui puolueettoman
Ruotsin sinikeltainen lippu.

Senkään suojassa ei Suo-
men passin omaavilla laiva-
miehillä ollut turvaa: jo toisel-
la matkalla Englantiin saksa-
laisen sota-aluksen väki inter-
noi Puroman ja toisenkin lai-
vamiehenä olleen suomalai-

Eräänä päivänä kaivokselle
saapui yllättävä vieras: suo-
malainen saksalaisessa asepu-
vussa. Nyt kuulivat kaivok-
sessa työskentelevät zugfiihrer
Iacobsonin kertomana Lock-
stedtin joukosta, johon hiin oli
värväiimässä Saksassa olevia
suomalaisia.

- 
Oletteko kiinnostuneita?

tiedusteli Jacobson.

KELPO
GENTLEMANNI
Kahta kertaa ei tarvinnut ky-
syä!

Puroma ja kumppanit päät-

tivät lähteä niiltä sijoiltaan.
He uskoivat !a ymmirsivät
enempiä todisteluja kaipaa-
matta, että aikapommi Suo-
men kansan kahleitten katkai-
semiseksi oli vihdoin viritetty.

Matkalle Lockstedtiin pan-
tiin vankien saattomieheksi
aseistettu vääpeli. Vielä Ber-
liinissä yövyttäessä pantiin
miehet poliisiputkaan, olivat-
han he yhä muodollisesti van-
kityöläisiä.

Mutta se olikin vankeusajan
viimeinen yö! Marraskuun
kuudentena vuonna l915 kah-
takymmentäyhtään käyvä Pu-
roma veti yllensä ensi kerran
sotisovan - arvaamatta, että

: .,? , \r1,t . )!r
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kyjä halkova purjelaiva.
Pyrkimystä merelle siivitti

sen ajan nuorissa sekin, että
haluttiin viilttää ioutumasta
asepalvelukseen keisarin sota-
väkeen. "Suuri isänmaa" ei
ole koskaan erikoisemmin tosi
suomalaista kiinnostanut.

Mutta Puroma oli päättiinyt
myös jäädä meren arnmattilai-
seksi ja kehittää merenkulun
taitonsa aina kapteeniksi saak-
ka. Vuonna l9l3 hän pyrki ja
päiisi ensimmäiseen palvelus-
paikkaansa laivassa. Ikävuo'
sia oli tiillöin nuorukaiselle
kertynyt kukkeimmat 18.

Ensimmäinen laiva oli suo-
malainen purjelaiva kuten toi-
nenkin. Merimiehen ura oli
hohtoisesti ja vakavasti alul-
laan.

Mutta kohtalopa oli päättä-
nyt toisin.

Saksan Wille, keisari, oli
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sen. Suomalaisten takana sul-
keutui saksalaisen vankilan
portti.

Kolmen kuukauden kulut-
tua ehdotettiin suomalaisille
vapaaehtoista työpalvelua
keski-Saksan ruskohiilikai-
voksilla. Keskustelu kävi kan-
sainviilisellä sormi- ja viitto-
makielellä. Vangit tulivat tol-
kulle, että heille tarjotaan työ-
tä. He hyväksyivät tarjouksen
pitemmittä neuvotteluitta,
koska mikä tahansa paikka
tuntui vankilaa miellyttävåim-
mältä.

Kaivos osoittautui avolou-
hokseksi, jonka pohja ulottui
puolensadan metrin syvyy-
teen. Hiilen louhiminen ha-
kuin ja kangein tuli miesten
työksi.

Jäiikiiriliikkeestä ei vankien
korviin ollut kaikunut vielä
sanan sanaa.

.-.
Pc,iat Libaussa,
vas€mmalta Puroma,
Toivo Johannes
Eloranta ia Vil|o
August Laakso.
Eloranta matkasi
1930-luvun alussa
rakentamaan Nsn,
Yorkia, Puuialka-
Laakso nimitettiin
samoin kuin
Puromakin aikanaan
Mannerheim-ristin
ritariksi

Tyylikäs iääkäri- \
luutnantti 7
turkeissaan
'1920-luvulla



siitä alkoi pitkåin pitkä ja an-
siokas palvelu vapaan Suo-
men tasavallan armeijassa.

Vaikka koulutus olikin lu-
jaa Ausbildungsgruppe
Lockstedtissa, ei se tuntunut
vastenmieliseltä verrattuna
kaivostyön harmaaseen ar-
keen.

Seuraavan vuoden touko.
kuussa määrättiin suomalaiset
saamrurn todellista sotakoke-
musta tulirintamalla. Kunin-
kaallisen Preussin Jäiikiiripa-
taljoona 27zn etujoukkona
liihti linjaan sen 2.Komppa-
nia, johon Puromakin kuului.

Rintamalohko sijaitsi l?ihel-
lä Mitaun kaupunkia viihäisen
Missejoen rantamaalla. Liim-
min keväinen ilmanala oli saa-
nut puitten lehdet puhkea-
maan. Muutoin erulinja sijait-
si epiimiellyftäv:illä råimealu-
eella, jonne varusteluun tar-
vittavat tukitkin tuotiin rulva-
vesissä uittamalla. Maiseman
ankeutta lisäsivät paikalle pe-
siytyneet rottalaumat ja käiir-
meet.

Etulinjojen viilissä levittäy-
tyi liihes kilometrinen viili-
maasto, jonka luonne sulki
pois merkittävämmän taistelu-
toiminnan. Mutta kranaatteja
tippui suomalaisten niskaan
tavallista tiheåimmin veniiläis-
puolelle selvittyä rintarnavas-
tuun olevan suomalaisilla.
Suuri isänmaa halusi rangaista
edes siten petrurikansalai-
siaan.

MILLOIN
PÄÄSTÄÄN
SUOITIEEN?
Kolmen kuukauden kuluttua
patal joona siirrettiin Riianlah-
den lohkolle. Syyskuun alussa
koko pataljoonan voima sitou-
tui rintamaan Saksan pohjoi-
simmalle lohkolle meren ran-
nalle, jonka aavan ulapan ta-
kana tiedettiin isänmaan ran-
nan kallioiden huuhtoutuvan
safilan meren aelloissa.

Joulukuussa, talven kyn-
nyksellä suomalaiset irrotet-
tiin rintarnavastuusta ja siirret-
tiin Libaun kaupunkiin jatko-
koulurukseen. Mutta jo vajaan
kuukauden kuluttua hiilytettiin
jåiiikiirit Aa-joen lohkolle tor-
jumaan veniiläisten aloittamaa

hyökkäystä. Perustettiinpa
jäiik?ireistä 5fi)-miehinen hiih-
to.osastokin, jonka tehtävåiksi
oli ajateltu iskua vihollisen se-
lustaan. Ankara pakkaskausi
sitoi kuitenkin lopulta molem-
pien taistelupuolien liikkeet
paikoilleen ja taistelutoiminta
joella tyrehtyi.

Jäåikiiripatal joona si irrettiin
nyt Tuckumin kaupunkiin ja
mealiskuun lopulla jiilleen Li-
bauhin. Venäjiillä tapahtunut
vallankumous alkoi nyt vai-
kuttaa jäåikiirienkin käytön
suunnitteluun varsinaisessa
tehtävässään Suomen vapaut-
tamisessa.

Mutta siihen oli vielä pitkä
matka. Liihtöä kuumeisesti
odotettaessa tehostui monita-
hoinen erikoiskoulutus, jonka
pääosan muodostivat isku-
joukko. ja konekiväiiriharjoi-
tukset.

Jo edellisvuoden lokakuus-
sa oli Puroma ylennetty hilfs-
gruppenfiihreritsi eli ryhmän
varajohtajaksi ja kesiikuun en-
simmäisenä l9l7 aliupseeri-
kurssin käytyään gruppenfilh-
reriksi eli aliupseerin arvoon.
Tiimän arvon merkkinä olkai-
missa oli kaksi nauhaa, joita
käytettiin vain jäiikiiripatal-

Jääkäreitä
Suornessa,
vasemmalta
vänrikki Puroma,
vääpeli Augus
Vddemar Ansa, joka
kaatui luutnanttina
19.7. 1941, Feliks
Waldemar Tuisku ia
Johan Oskar (?)
Gustafsson

joonan aliupseerien tunnus-
merkkeinä.

Vuoden 1917 Libaun aikaa
leimasi kåirsimätön Suomeen
pääsyn odotus. Kun kuumei-
sesti toivotusta liihdöstä ei
kuulunut mitään, alkoi moni
jäiik?iri tuskastua. Stressi il-
meni supisuomalaisena pur-
nauksena ja pinnauksena.

KOVA KOULU
KEVEIN EVÄIN
Sodan alusta alkaen Saksan
elintarviketilanne oli heikko ja
paheni vuosi vuodelta. Nåilkä-
vyö oli tiukilla armeijassakin,
varsinkin koulutusvaiheiden
aikana.

niin, että jos vielä torstaina
kykeni nakertelemaan leivän
loppuja, oli mies synnynnäi-
nen taituri ja itsensäkiduttaja.
Lauantaiaamuisin, kun viikon
leipäannoksesta oli muisto
vain, tehtiin jopa neljän pe-
ninkulman marssi. Jos sitä ei
kestänyt, oli liihdettävä sun-
nuntaina uusimaan. Sen voi
tosin tehdä uuden viikon lei-
päannoksen turvin, mutta seu-
raavana lauantaina marssille
lfidettäessä maha huusi entis-
tä surkeampana n?ilkäänsä.
Kierre jatkui.

Toki jäiikiirilläkin oli päivä-
rahansa - 30 Saksan pfenni-
giä 

- 
jolla olisi voinut kant-

tiinista ostaa ravinnon jatket-
ta, mutta niukat pennoset ku-

Menu oli todella tyrmistyttä-
vän yksitoikkoinen. Joskus
saatiin låimpimänä muonana
kaakaovelliä, mutta suomalai-
seen läskisoosiin ja lihakeit-
toon tottunutta ei sekään juuri
hyvittänyt.

Hivuttava nåilkä oli alati
Iäsnä ja muuttui yhä pahem-
maksi, kun päiviikäskyssä il-
moitettiin armeijan päättäneen
"vapaaehtoisesti" tyytyä pie-
nennettyyn leipäannokseen
kotirintaman hyvåiksi.

VIIMEINKIN
VAASAAN
Jäiikiirien halu päästä Suo.
meen kohosi polttavaksi, kun

);

PAIM EN POJASTA KEN RAALIKSI
Aamukorvikkeen lisäksi

saivat jäiikiiritkin vain kerran
päivässä liimmintä ruokaa tai
sitä vastaavaa. Ruokalista ei
häikäissyt: päivästä päivään
hapankaalisoppaa, joskus
vaihteluksi silliä ja kuoriperu-
noita. Suomalaiselle niin kes-
keinen ravinnon osa kuin lei-
päannos ei sekään ollut suu-
ruudella pilattu: 25G-3OO
grzunmaa vuorokautta koh-
den. Siten kerran viikossa,
lauantaisin, jaettu annos oli
parisen kiloa. Yleensä kävi

luivat melko tyysti toiseen
tuskaan: tupakkaan, sillä ker-
ran viikossa jaetun kuivan
muonan kaksi savuketta päi-
vää kohden riittivät vain iirsyt-
tiimään tupakannälkää.

Etulinjassa oltaessa päivän
leipäannos kohosi puoleen ki-
loon, mutta ei sekään juuri
kauluksen mittaa kasvattanut.
Lämmin ruoka kuitattiin rinta-
mallakin päivittäisenä kertata-
pahtumana. Useimmiten sil-
loin kokkipoika ammensi pak-
kiin kapakalaa ja hapankaalia.
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Jääkärien ulias paraati Vaasassa

heidän korviinsa kulkeutui tie-
toja kotona perustetuista suo-
jeluskunnista ja punakaarteis-
ta. Ymmåirrettiin, että taiste-
lutta ei Suomen kansan va-
paus vakiinnu, vaikka valitet-
tavalta tuntuikin olettafirus
veljen nousemisesta veljeä
vastaan. Selvåinä pidettiin, et-
tä punakaartit ajavat muutakin
kuin Suomen etua.

Tiinnekö ne meidät
unohti? kysyivät monet.

Jäåikåirien tiet:imättä jopa
yleiseurooppalainen poliitti-
nen tilanne pani kapuloita pa-
luun rattaisiin.

Vihdoin koitti kuitenkin se-
kin odotettu päivä, että saksa-
laiset sotilasvarusteet riisut-
tiin!

Useimpien varastoon jättä-
mät siviilivarusteet olivat vuo-
sien kuluessa hiiipyneet tiety-
mättömiin. Näitten jäiikiirien
oli pukeuduttava Saksan val-
tion antamiin paperikankaisiin
siviilitamineihin. Nepä olivat
vasta kertakäyttötavaraa: hiha
tai lahje saattoi kesken kaiken
tipahtaa miehen asusta!

Näin vaatetettu jälikiirien
piiäjoukko sijoitnri kahteen
laivaan, jotka Ruotsin alueve-
sien kautta höyrysivät talvisen
meren halki kohti Vaasan kau-
punkia. Upouudet sotilaspuki-
met ja aseita ammuksineen oli
sijoitettu laivojen ruumiin tiu-
kasti suljettuihin laatikoihin.

Vanha jäänmurtaia Sarnpo
asettui Pohjanlahdella saat-
rueen kärkeen ja repi ryskyen
väylåiä auki. Kun helmikuun
25. päiviinä l9l8 hohtavan
jäiilakeuden takaa hahmottui
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hetki hetkeltä vahvistuen isän-
maan kamaran äiiriviiva, py-
syi tuskin ainoankaan jäiikiirin
silmåikulma kuivana. Poskia
piirsivät ilon karpalot - sillä-
kin uhalla, että hyvin käsitet-
tiin kotoisten vaikeuksien ja
veristen päivien olevan aivan
äiirellä.

Jo kauaksi merelle, kilo'
metrien päåihiin kaupungista
olivat vaasalaiset saapuneet
toivojaan jäiikåireitä vastaan.
Tervehdykset olivat sydiimel-
lisiä. Tiillöin jii?ikiirit olivat jo
pukeutuneet sinivihreäiin soti-
sopaan ja paperivaatteet lojui
vat jätekasassa.

Jäåik?irien saapuessa ruokai-
lemaan vaasalaiseen kansa-
kouluun mykistyivät he ih-
mettelemään nähdessään vuo-
sien niilkäkuurin jiilkeen tar-
jolla olevaa ruoan paljoutta ja
monipuolisuutta. Kaiken
muun ihanuuden joukossa
höyrysi herkullinen riisipuu-
ro, jonka makukin oli melkein
Saksan vuosina unohtunut.
Puuroa popsiessaan Puroma-
kin uskoi varmasti olevansa
Suomessa.

Seuraavana päivänä patal-
joona koottiin viimeiseen yh-
teiseen katselmukseensa ja
esittäytymiseensä uudelle yli-
päåillikölle, kenraali Manner-
heimille. Våilinömiisti tiimän
jiilkeen jä?ikärit hajaantuivat
kautta Suomen perustetnrihin
tai perustettavina oloriin yksi-
köihin. Vain aniharva jäåikfi
jättäytyi poliittisen kantansa
vuoksi joukosta ja vapausso-
dasta.
JATKUU SEUR. NO:SSA

JORMA NAPOLA

Lauri Sotisaari iohti jatkosodassa Suursaaren valtauksen iskuporrasta.
Tåissä hän raportoi kenraali Aaro Palarille sA-kuva

"Marjapellonmäestä eivät kyIIä
päässeet läpi vaikka vissiin miljoona
tonnia rautaa ovat sinne syytdneet.
Tiedä häntä koko Mannerheim-
Iinjasta...
Eiköhän liene niin, että me miehet
olemme se Mannerheim-Iinja! "

Tykistötulen iälkiä Mariapellonmäessä helmikuun alussa't 94O
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reiimanttelista vihollista, jotka
ampuivat pikakiväåireillä ja
käsituliaseilla alas mäenrin-
nettä meikiiläisiä.

Miehet olivat jätt:imässä
tykkiä. Riensin sitä kohti.

Silloin näin erään vihollisen
nousevan pystyyn, käännähtä-
vän vihreät manttelinhelmat
hulmahtaen ja heittävän käsi-
kranaatin suoraan kohti.

Kranaatti tuli suhahtaen.
Kumamrin ja se räjähti taka-
nani. Heittäjään osui ja hän
lysähti mahalleen hankeen.

Tyhjensin pistoolini mäen-
harjan valtaajiin ja panokseni
loppuivat.

- Antakaa jokin ase! Onko
käsikranaatteja? huusin taak-
seni.

Ei vastausta. Kellään ei ol-
lut kuin kivädrinsä.

Vihollinen 2O-3O metrin
päässä ja olin aseeton!

LTEKEHTIVÄ
HELVETTI
Samassa mäen takaa alkoi
kuulua raskasta moottorin su-
rinaa.

Loikkasin tykin ampujan
paikalle. Tykkimies Unto
Pakkala tuli lataajaksi. Surina
voimistui ja hyökkäysvaunun
vihreä torni häivähti hetkeksi
näkyviin - kadoten heti.

Juuri kun suuntasin tykkiä
syöksähti meistä muutaman
metrin päähän miehenkorkui-
nen humiseva tulenlieska, jo-
ka esti kaiken niikyvyyden. Se
paloi muutaman sekunnin pai-
koillaan ja liekin kuumuus
liimmitti kasvojamme.

Liekinheitinvaunuja!
En ollut kuullut niitä vielä

missään käytetyn koko rinta-
malla.

Taas hulmahti valtava liek-
ki, sen kuumuus tuntui pistä-
våiltä. Vahva petroolinhaju le-
visi ympdrille.

Käteni puristi tykin laukai-
suvipua, mutta maali pysyi
näkymättömissä. Vielä pari
rulisuihkua ja moottorinsurina
etääntyi.

Päätin päästä ampumaan.
Oli saatava miehiä työntä-
mään tykkiä ylös jyrkkää mä-
keä, sen harjalle.

Äkkiä runsin omituisen viu-
hahduksen ja ilmavirran mo-
lemmissa korvissani. Samassa

Mannerheim-
linfalta
Uiipurin-
lahdelle JATKOA ED. NO:STA

Mariapellonmäki näh§nä Puna-armeiian puolelta

HELMIKUUN 14. päivän tie-
noilla levisi huhu, että 4-5
kilometrin päässä meistä koil-
liseen, Summassa, vihollinen
oli murtanut Mannerheim-lin-
jan ja päässyt läpi. Entä sit-
ten? Mitä nyt tapahtuisi?

Aamusta alkaen vihollisen
tykistö ryöpytti asemiamme
kiivaammin kuin koskaan.
Oma tykistömme ampui tuli-
peitteen, joka varmasti tehosi.
Pommikonelaivueet jylistivät
ylitsemme ja pudottivat lastin-
sa jonnekin Karhulan ja Kol-
mikesälän tienoille.

Iltapäivän alkaessa mäen

pohjoispäästä alkoi kuulua kä-
situliaseitten kiivasta rätinää.
Aikaisemmin ei sitä näin ko-
vin läheltä ollut kuultu.

Koska tykkimme oli tarkoin
rätinän kohdalla, kävin levot-
tomaksi ja päätin mennä otta-
maan selvää ti-lanteesta.

SILMÄSTÄ SILMÄÄN
Muuan mies tuli juosten ja
huusi:

- Ryssä hyökkää! Se on jo
mäen harjalla! Ja tulossa tän-
ne! Meidän kookoo on pelistä
poissa!

- Painu komentokorsuun!
Ilmoita majuri Sotisaarelle!

Kiiruhdin yhteyspolkua
kohti rätinää ja pauketta. Al-
haalla tiellä oma kevyt kra-
naatinheitin ampui tavalla jol-
laista en ennen ollut nähnyt:
putki oli vain aavistuksen vi-
nossa, laukaukset liihtivät lä-
hes suoraan ylös! Noin ei voi-
nut ampua viittäkymmentä
metriä kauemmaksi.

Tulin paikalle.
Ryhmän verran meikåiläisiä

makasi mäen jyrkässä rintees-
sä ja tulitti mäen harjaa. Edes-
sä oli parisenkyrnmentä vih-
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Pakkala huojahti kylkeäni
vasten ja lysähti kasvoilleen
hankeen.

- 
Sattuiko sinuun?

Tartuin häneen ja käänsin
hänet. Luoti kurkkuun ja nis-
kasta ulos!

- 
Vetäkää Pakkala pois!

Joku toinen tilalle! huusin
taakseni.

Samassa huomasin että ma-
juri Lauri Sotisaari mukanaan
joukko miehiä oli tullut
apuun. Rauhallisena kuin am-
pumaradalla tuo peloton am-
mattisotilas käytti pistooliaan

- 
tarkoin joka laukauksensa

tähdäten.
Oliko tuo mies kuolema-

ton?
Vihollinen alkoi vetäytyä.

Mies joka oli heittänyt minua
käsikranaatilla, makasi yhä
hangessa.

Häneltä saisin aseen!
Syöksyin miehen luo. Hän

henkilökohtaiset kalavelkani.
Hän oli yrittänyt surmata mi-
nut. Miksi en nyt vastaisi sa-
moin? Olisin voinut raahata
hänet mäkeä alas omalle puo-
lelle ja ottaa hänet vangiksi.

Katsoin häntä hetken sil-
mästä silmään. Sitten huitai-
sin hänelle vain kädelläni ja
seurasin muita puhdistamaan
etumaastoa.

Liekinheitinvaunuja ei nä-
kynyt, ne olivat jyrränneet tie-
hensä.

Kun palasin paikalle, jossa
olin riisunut hyökkääjän aseis-
ta, en löytänyt häntä enää mis-
tään.

HYOKKÄYS.
VAUNUJEN TUHO
Korsuun palattuani ajattelin
täpiirää tilannetta 

- 
pikaki-

väärin suihkua, joka surmasi
Pakkalan mutta säästi minut.

:

I
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"Sadan metrin päässä seisoi rivissä viisi Vickersiä hyökkäysryhmityksessä".7
--.
Tankkimiehiä Marlapellonmäessä
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vääntäytyi kyljelleen ja nosti
kätensä antautumisen merkik-
si. Sieppasin kiväiirin ja riuh-
taisin patruunavyön.

Seisoin hänen vieressään
kiväiiri kädessä. Hän makasi
avuttomana jaloissani, armoil-
lani. Olisin voinut maksaa
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Kuinka vähältä pitikään ettei
vihollinen päässyt liekinhei-
tinvaunuineen vyöryttämään
Marjapellonmäkeä...

Menin ulos ja törmäsin
viestintuojaan:

- 
Viisi panssaria pyrki-

mässä tielle!

Riensin jzilleen tykillemme.
Noin sadan metrin päässä

metsikössä, korkean vesaikon
osittain kätkeminä seisoi jo-
nossa viisi panssaria, kaikki
yhdeksän tonnin Vickersejä.
Ne surrasivat hyökkäysryhmi-
tyksessä, keula tielle, kylki

meihin päin.
Tajusin vaaran: jos ne en-

nättäisivät liikkeelle, ne olisi-
vat hetkessä tiellä, joka kulki
Marjapellonmäen ja Solka-
suon vdlissä 

- 
huoltotielliim-

me. Kaikki tukikohtamme
korsut menisivät, koska vau-
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se tuleen! Ellei syty, moottori
hajalle. Kiväärimiehet huo-
Iehtivat, ettei yksikään selviä
tornista. No, paukku putkeen!
Antaa mennä!

- 
Tykki ei toimi! huusi

ampuja. 
- 

Lukko ei avaudu,
ei millään!

Jos me näimme, meidät
nähtiin. Oli kysymys vain het-
kistä.

Ampuja väistyi. Aloin riuh-
toa lukkoa auki.

Ei auennut.
Sen täytyi olla jäässä. joten

voiman täytyi tehota. Keskitin
kaikki voimani ja kiskaisin.

Lukko avautui!
Ammus sujahti putkeen.

Ampuja suuntasi.

- 
Nopeasti, nopeasti!

Terävä jyrähdys, lyhyt re-
kyyli taakse.

Johtovaunu sai osuman!
Luukku lensi auki ja nahkapu-
kuinen panssarimies yritti
vaunusta ulos. Kiväärinlau-
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nut pääsisivät ampumaan suo-
raan oviaukoista sisään. Mar-
japellonmäki olisi silloin me-
netetty.

Emme voineet ampua niitä
vinosta mäenrinteestä, jossa
tykkimme oli.

- 
Tykki alas tielle! Ja äk-

kiä!
Raahasimme tykin vauhdil-

la tielle. Asetimme sen ampu-
ma-asentoon ja miehet asettui-
vat paikoilleen. Maalit näkyi-
vät hyvin ja etäisyys niihin oli
vähäinen.

- 
Kiirkivaunu ensimmäi-

seksi, muut sitten tilanteen
mukaan! sanoin. 

- 
Muista-

kaa: ensin tornin juureen. ettei
se pääse arnpumaan takaisin,
sitten telaketjuihin, ettei se
pääse liikkumaan, sitten polt-
toainetankkiin, että saataisiin

kauksia kajahteli ja mies ret-
kahti roikkumaan torniaukos-
ta.

Vielä pari tykin jyrähdystä
ja toinen hyökkäysvaunu hul-
mahti tuleen. Hetken kuluttua
se räjähti ja pienempää räjäh-
telyä jatkui pitkään.
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Yksikään vaunuista ei ehti-
nyt ampua vastaan. Yksikään
ei päässyt pakenemaan.

Tiesin eltä kussrrkin noistu
panssareista oli ollut neljän
hengen miehistö. Monikaan
heistä ei voinut selvitä pa-
koon. Ykköstykkimme tuho
oli nyt kuitattu monin verroin.
Mutta Pakkalan ja muiden
kuutuneitlemme mcnetystä.
heidän omaistenslr surua ja
haavr'»ittuneittemme kärsi-
nryksiä ei mikään koskaan
voisi lievittää.

Tuhoamamme panssarit oli-
vat luultavasti samoja liekin-
heitinvaunuja, jotka syöksivät
liekkisuihkujaan mäen h:rrjal-
ta vähän aikaisemmin. Sillä
palava vaunu roihusi tulessa
koko yön. se hehkui jrr sevusi
vielä seuraavana aamunakin.

MARJAPELLONMÄKI
KESTÄÄ
Vihollisen tykistötuli vaimeni
usein öisin vain häirintätulek-
si. Mutta se alkoi uudelleen
kiivaana heti aamuhämärissä
ja jatkui enemmän tai vähem-
män raivokkaana iltahämä-
riin.

Ammuksia tuli 2-3 sekun-
nissa. Huhu kertoi että tuki-
kohtaamme syyti kranuatteja
toista sataa vihollisen tykkiä.
Vihollinen hyökkäsi Marja-
pellonmäkeä vastaan kolmelta
suunnalta: idästä Tyiippölän-
joelta. etelästä Kinnassaaresta
ja Hanhiojansuolta sekä poh-
joispuolelta metsäsaarekkeit-
ten suunnalta. Arveltiin. että
ei vain pataljoonia ja rykment-
tejä. vaan lopuksi kokonainen
divisioona oli kimpussamme.
JR l0:n avuksi saapuneet Ma-
juri Lauri Sotisaaren johtamat
PPP -5:n ja JR I I :n 7. ja 9.K:n
miehet liiivät kuitenkin takai-
sin kaikki yritykset vallata tä-
mä tukikohta.

Lääkintäkorsussa makasi
ylälaverilla muuan vatsaan
hauvoittunut JR l0:n mies.
Tunnistu toiseen hän valitti
sydäntäsärkevästi:

- 
Min mage. min mage...

Sanoin lääkintäkersantille :

- 
Ettekö voisi jotenkin lie-

vittää hänen tuskiaan?
Kersantti jolla oli äärim-

mäisen ylirasituksen s)'nnyttä-
mä outo palo silmissään. vas-
tasi:
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- 
Minulla ei ole enää lääk-

keitä. ei edes sidetarvikkeita.
Ei enää mitään. En pysty aut-
tamaan enää ketään. Ja olen
itsckin loppu. Ja sydämeni on
loppu.

Hän otti esiin pienen pul-
lon.

- 
Tässä on tilkka kamfert-

{;*t

liikkui linjoilla öisin. Illan hä-
märtyessä mies rakenteli kasa-
panoksia varsikäsikranaateista
ja rotulipakkauksista. Hänellä
oli vyö täynnä koukkuja, joi-
hin hän ripusti kasapanokset
polttopullojen seuraksi.

Hänestä ei saanut sanaa irti.
Yksinäinen susi, joka öisin
hiiviskeli tuottarnassa tuhoa
viholliselle.

Yön mentyä joku tuli sisään
ja sanoi ohimennen:

- 
Pojat, menkääs katso-

maan! Oven pielessä on outo
vartiomies...

Oven suuhun oli yöllä is-
keytynyt räjähtämätön l0 tuu-
man kranaatti. Se oli juuttunut
tukevasti jäiseen kamaraan.
Se ulottui lantioon saakka ja
sen kanta oli kuin suuri hel-
lanlevy.

Katseltiin. kuunneltiin...

- 
Onkohan siinä eloa? Mi-

täs teemme tuolle? joku ky-
syi.

- 
§6 6n tarkoitettu räjähtä-

mään ja voi vieläkin räjähtää,
jos kajoamme siihen. Tai jos
lähelle putoaa toinen ammus,
joka saa sen t:irähtämään. Ai-

( vaunupirssi palaa

Haavoittunut aseveli on päässyt
selustaanv

.'§{*'' *t

sy*ii'i

titippoja. Ja nyt otan tämän lo-
pun itse.

Ja niin hän siemaisi pullon
tyhjäksi. Menin ulos. Haa-
voittunut kuoli yöllä.

Pioneerikorsussa majaili
muuan vähäläntä punakkakas-
voinen ja palavakatseinen
mies. Hän lepäili päivät ja
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taamme sen kuin marjapen-
saan. sanoin. 

- 
Jos tuo olisi

toiminut. emme ikinä olisi he-
ränneet tähän aamuun. Voi se

vieläkin lähettää korsun ja
meidät taivaan tuuliin....

Tuo ammus, jonka armoilla
elimme. kiusasi siitä lähtien
mieltämme.
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VIIMEISIN VOIMIN
Mäen rinteessä veti lääkintä-
mies ahkiota, jossa lojui sil-
mät ummessa lumipukuinen
haavoittunut sotilas päässään
valkoiseksi maalattu kypåirä.
Kun vetäjä tuli kohdalle näin
että ahkiossa istuvalla ei ollut
lainkaan alaruumista! Se oli
sahautunut vatsan kohdalta
poikki.

Hetkeä myöhemmin muuan
mies tuupertui hankeen kra-
naatista, joka räjähti välissiim-
me. Riensin hänen luokseen ja
autoin hänet jaloilleen.

Kranaatin sirpale oli iskey-
tynyt kypdrään otsan kohdalla
ja kypiirässä oli tuuman levyi-

nua. Mutta tähän tuiskuttaa,
mennäänpä vähän sivummal-
le.

Iltapäivällä osuin paikalle,
kun muuan miehistäni oli löy-
tänyt mäestä saappaan ja vä-
hän etäiimpää sille parin. Poi-
ka kävi vaihtamaan parempia
saappaita jalkaansa. Toinen
sopi kuin valettu, mutta toi-
seen tuntui juuttuneen joku
männynkarahka. Otin saap-
paan ja kävin kiskomaan ok-
saa siitä ulos.

- 
Ei näistä ole sinulle. Vie

tiimä saapas lääkintiimiehille !

- 
Mitä, mirä...?

- 
Täällä hankaa vastaan

puoli säziriluuta ja jäätynyt jal-
katerä...

sokea sattuma, onni tai epäon-
ni. Mutta koska tiesimme tais-
telumme ehdottoman oikeu-
tuksen, ja sen että vaihtoehto-
ja ei ollut. yksikään mies ei
edes ajatellut muuta kuin täyt-
tää velvollisuutensa loppuun
saakka. Hermomme parkkiu-
tuivat kestämään kaikki rinta-
malla alituisesti kokemamme
karmeat raakuudet.

Eräänä päivänä sitten kuu-
limme, että naapurilohko va-
semmalla, Summa, on pettä-
nyt. Siellä on Mannerheimlin-
ja murtunut.

Mitä nyt tapahruu?

- 
Marjapellonmäestä eivät

kyllä päässeet läpi, vaikka
vissiin miljoona tonnia rautaa

lemmilta puolin huomaamat-
ta. l4l. Panssarintorjuntatyk-
kijoukkue oli mäiirätty irtautu-
vien joukkojen jälkivarmis-
tukseen, joten jäimme paikal-
le viimeisiksi.

Pimeys oli jo langennut.
Kuljin korsulta toiselle var-
mistuakseni, että kaikki todel-
la olivat lähteneet. Äänettö-
mät, pimeät korsut vaikuttivat
aavemaisilta. Marjapellonmä-
ki ilman ainoatakaan puolus-
tajaa! Vihollisen tykistö am-
pui edelleenkin tyhjää tuki-
kohtaa...

Lähdimme muun kolonnan
perään. Liekit roihusivat Kar-
hulan kylässä. jonka pionee-
rimme olivat sytyttäneet tu-

nen palkeenkieli sisään päin.
Mies oli iskusta vain hetkeksi
pökertynyt.

- 
Läheltä liippasi, sanoin.

ja näytin miehelle hänen ky-
piiräänsä. 

- 
Sattuiko muual-

le?

- 
Ei kai. Kiitos vain avus-

ta...

- 
Kiitä kypiirääsi, älä mi-

Kaatuneiden
venäläisten
panssari-
miesten hauta
keväällä 1942.
Taustalla näkyy
Mariapellon-
mäki

.a Lauri Sotisaaren
t komentokorsun

suuaukko
Marlapellon-
mäessä touko-
kuussa 1942

Hermojamme söi unen
mahdottomuus, ruumiillinen
väsymys, vilu ja niilkä, pesey-
tymättömyys. Mieltämme pai-
noi huoli epätasaisen taiste-
lumme loppuruloksesta, tap-
pioittemme kasvusta, arnmus-
ten vähäisyydestä - 

ja se

seikka, että elämän tai kuole-
man täällä näytti ratkaisevan

ovat tänne syytäneet. Tiedä
häntä koko Mannerheim-lin-
jaa...Vähän piikkilankaa, jos-
sakin kai kivilinjaa, siellä
täällä kookoo ja jokunen kor-
su---

Eiköhän ole niin, että me
miehet olernme se Manner-
heim-linja!

HWÄSTr
MARJAPELLONMÄKI
Summan murtuminen ei heti
vaikuttanut Marjapellonmäen
puolustukseen. Helmikuun
16. päivänä tuli kuitenkin käs-
ky tukikohdan tyhjentämises-
tä. Marssi taakse alkaisi illan
pimetessä.

Haetutin hevoset Kolmike-
sälästä. Kolonna lastattiin
marssivalmiiksi mäen juurel-
le. Viime tingassa kranaatti
vei meiltä yhden hevosen ja
reen. Miehet säästyivät.

JR lo:n, JR I l:n ja PPP 5:n
sekä 2.Er.Pion.K:n miehet ir-
tautuivat mäestä ja sen mo-

leen.

- Missähän se Erlin vii-
pyy? tuli joku sanomaan.

- Kolonna seis! Puuttuuko
Erlin?

- Joo. Se unohti vilttinsä
korsuun...

Pian poika juosta taapersi
viltti kainalossaan perässä ja
tavoitti meidät. Panin miehen
koville. Kävi ilmi, että joku
lääkintäkapteeni - ei sellaista
ollut - oli muka lahjoittanut
hänelle liimpimän vilttinsä ja
mies oli omin lupinsa käynyt
sen noutamassa tyhjästä tuki
kohdasta. Marjapellonmäen
viimeinen soturi...

Tehtävämme oli pysäyttää
panssarit, jos vetäytyviä jouk-
kojamme olisi lähdetty takaa-
ajamaan. Mutta irtautumisem-
me onnistui täydellisesti. Kun
viimeisten aukeitten kohdalla
katsoimme taaksemme, Kar-
hula loimusi liekeissä ja Mar-
japellonmäkeen satoi yhä rau-
taa...
JATKUU SEUR. NO:SSA
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I/KTR 2:n tukema 4.Prikaati
oli 16.117.2. 1940 irrottautu-
nut Muolaanjärven-Yksjär-
ven kannakselta Oinalan-
Kyyrölän tasalta ja siirtynyt
yön kuluessa uudelle puolus-
tuslinjalle Muolaan kannak-
selle. Kevyt Osasto 2, joka oli
edellisenä päivänä alistettu
prikaatille, miehitti taistelu-
etuvartioasemat Kangaspellon
kylän luoteisreunassa.

Joukot olivat tavattoman
väsyneitä seitsemän vuoro-
kautta kestäneiden yhtiimit-
taisten taisteluiden vuoksi.
Samoin taisi olla vihollisen
laita. Sen suuret tappiot vaati-

puolelle joen länsirannalle ja
2./KTR 2:n miehet Mutaran-
taan.

17.2. oli vihollisen ilmatoi-
minta ennennäkemättömän
vilkasta: p«>mrnisarjojr putosi
:rlueillemmc yhtämittaa ji,
myös ilmataisteluita käytiin.
Hävittäjiimme ja ilmatorjun-
tamme pudottivat alas aintrkin
kahdeksan viholliskonetta ja
laskuvarjoja leijaili taivaalla.
Lentäjät joko pidätettiin tai
ammuttiin, mikäli tekivät vas-
tarintaa.

Muu taistelutoiminta oli
hiljentynyt. Summan suunnal-
lakin oli kaksiviikkoisen rum-

kaistan jäädessä edelleen Er.P
I :lle. Reserveinä olivat Er.P 4
ja Kev.Os 2 Alusjärven länsi-
ja kaakkoispuolisessa maas-
tossa.

18.2. teki 'rihollinen maan-
tien suunnassa noin komppa-
nian voimin hyökkäyksen
panssarivaunujen tukemana.
Se lyötiin takaisin I .Patterin
sulkutulella, jolloin yksi vau-
nu tuhoutui täysosumasta.

VIHOLLINEN ON
TOSISSAAN
19.2. vihollinen siirsi lukuisia
tykkejään etcen suora-am-

le saakka, jolloin vänrikki
Jorma Virtasen l.Patterin tu-
lenjohtoryhmä ja yksi koneki-
vääri jäivät saarroksiin Muo-
laanjärven rannassa olevaan
vanhanmalliseen korsuun.

Vihollinen tunki päälle,
mutta Virtanen torjui sen en-
simmäisen yrityksen srapnel-
leilla.

Kello ll.O0 sai 3.lEr.P 2
eli Komppan\a Liikkanen käs-
kyn suorittaa vastaiskun ja pe-
lastaa vaikeuksiin joutuneet
tykkimiehet. Yritys ei kuiten-
kaan onnistunut.

TYKISTO
TAISTELEE
Puolenpäivän aikoihin viholli-
nen alkoi tikata tulenjohtokor-
sua 203 millimetrin suora-
suuntaustykillä. Korsun osit-
tain sorruttua se teki kello 13

uuden yrityksen sen valtaami-
seksi.

Tässä vaiheessa Virtanen
oli jo hävittänyt kaikki kartat
ja paperit. Korsun miehistö
onnistui pitåimään vihollisen
kurissa vasemmalla, mutta
rannan suunnasta se pääsi aina
korsun katolle saakka raaha-
ten mukanaan konekiväiirejä.

Tulenjohtaja ei antanut pe-
riksi: hän antoi koko patteris-
tolle maaliksi oman tulenjoh-
topaikan ammuttavaksi piste-
maalina! Hurja temppu auttoi:
vihollinen kiirsi raskaita tap-
pioita ja vetäytyi korsulta.

Kello 13.20 tuli patterin tu-
liasemaan Virtasen radiosano-
ma:

- Ellei apua tule jatkamme
taistelua viimeiseen mieheen.

Pian tåimän jälkeen viholli-
nen onnistui suora-ammunta-
tykeillään tuhoamaan korsun
vasernmanpuoleisen pesäk-
keen, jolloin myös konekivää-
ri rikkoutui. Viholliset yritti-
vät jälleen tunkeutua auk-
koon, mutta tulenjohtoryhmä
torjui hyökkääjän käsikranaa-
teilla.

Seurasi hetken tauko. Kello
17.00 vihollinen aloitti jälleen
hyökkäyksen, mutta tulenjoh-
topaikan koordinaateilla am-
mutut patteriston iskut karkot-
tivat sen jälleen.

w*
Muolaaniärvelle sen luotoisrannaltaNäh/mä

vat ilmeisesti täydennyksiä ja
uudelleen jiirjestelyjä, koska
se ei heti seurannut vetäytyviä
joukkojamme. Tiimä helpotti
uusiin asemiin siirtymistä ja
niiden miehiftiimistä.

PUREUDUTTIIN
MAASTOON
Erillinen Pataljoona I ryhmit-
tyi yhdessä Kevyt Osasto 2:n
osien kanssa päävastarinta-
asemaan ja majoittui etulinjan
betonikorsuihin.

Tulenjohtopaikat miehitet-
tiiln 17.2. aamulla siten, että
l./KTR 2:n miehet asettuivat
vanhanmalliseen betonikor-
suun Muolaanjiirven rantaan,
3./KTR 2:n pojat samoin van-
haan korsuun Kangaspellon-
Hotakan maantien pohjois-

"b&

mutuksen jälkeen hiljaista.
Oinalaa ja Sudenojaa hakkasi
vihollinen tykistöllään pitkän
aikaa sen jzilkeen kun ne oli jo
tyhjennetty.

Puolen päivän aikaan il-
mestyivät vihollisen panssari-
vaunut etuasemiemme eteen
karkottaen varustamattomissa
asemissa olevan Kevyt osasto
2:n asettafiran taisteluetuvar-
tion. Prikaati hälytettiin. Vau-
nut poistuivat saadessaan tulta
Käenniemeen sijoitetusta lai-
vatykistä, ns. Muolaan tykis-
tä. Myöskin patteristo ampui
sulkumaaleihin saatuaan am-
mustäydennystä. Väsyneen
jalkaväen ei tarvinnut päivän
kuluessa osallistua taisteluun.

Yöllä l7.i 18.2. otti Erilli-
nen Pataljoona 2 rintamavas-
tuun oikealla Muolaan kaistal-
la vasemrnan Mutarannan

muntatchtävit" j" rrUt":;
vaasti tikata vanhanmallisia
betonikorsujamme. Oma ty-
kistö vaiensi muutamia tik-
kaustykeistä. Panssarivaunut
yrittelivät edetä Muolaanjär-
ven jään kautta uusien operaa-
tionsa seuraavana päivänä.
l.Patteri torjui koukkauksen
yhden vaunun jäädessä pala-
vana jäälle.

Viholliserr suora-ammunta-
tykit ampuivat 3.Patterin tu-
lenjohtokorsun hajalle, jolloin
tulenjohtoryhmä siirtyi taiste-
luhautaan.

21.2. kello 07.00 alkoi vi-
hollisen voimakas tykistöval-
mistelu, jota seurasi kello
09.2O maantien suunnassa
suurin voimin suoritettu hyök-
käys. Oma jalkaväki joutui ir-
tautumaan asemista tien etelä-
puolella aina Yrjönahon tasal-

s9
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Jalkaväkikään ei antanut
periksi: kello 18.15 onnistui
luutnantti Gummeruksen joh-
taman komppanian lopulta
lyödä vihollinen takaisin ja
vapauttaa tulenjohtokorsun
miehet. Vänrikki Virtanen
miehineen pääsi ulos hajalle
ammutusta korsusta kello
20. l5 oltuaan kymmenisen
tuntia saarroksissa.

Korsun ympärillä ja katolla
lepäsi yli 200 vihollisen kaa-
tunutta. Patteriston tuli oli ol-
lut koossa ja maalissa!

Virtasen tulenjohtoryhmään
kuuluivat hänen lisäkseen ker-
santit Rossi 1a Partanen sekä
alikersantit livonen. Koiranen
ja Leppänen Kaikki olivat
menettäneet joko kokonaan tai
osittain kuulonsa.

OLI ANNETTAVA
PERIKSI
Kello 17.45 pakotti parin
komppanian ja kymmenen
panssarivaunun hyökkäys
myöskin maantien pohjois-
puolella olevan Komppania
Mytyn eli 2.lEr.P 2:n vetäyty-
mään. Tällöin haavoittui
3.Patterin tulenjohtaja luut-
nantti Tamminen.

Mutarannan kaistalla oli ty-
kistövalmistelu alkanut kello
09.00. Hyökkäys seurasi kello
12.00 panssarivaunujen tuke-
mana. Taistelu jatkui koko
päivän. Betonikorsu tuhoutui,
samoin yksi panssarintorjun-
tatykkimme ja kaksi koneki-
vääriä.

Kello 17.15 sai tukikohdan
päällikkö luvan vetäytyä Kai-
vannolle pääpuolustuslinjalle.
Menetetyt asemat oli alunpe-
rinkin tarkoitettu vain etuase-
miksi.

Varsinainen pääpuolustus-
linja oli vielä keskeneräinen.
Siellä oli linnoitustöissä Erilli-
nen Pataljoona 4.

Tulenjohtajia varten oli uu-
della linjalla nykyaikaiset be-
tonikasematit. Joistakin oli
kuitenkin niin huonot tähys-
tysmahdollisuudet, että esi-
merkiksi 3.Patterin tulenjoh-
taja toimi mieluummin ampu-
mahaudassa.

Tulenjohto etsii maalia

Tulikomento lähtee

Päivän lopputulos oli todet-
lava kohtalaiseksi: asemien
eteen oli jäänyt noin 500 kaa-
tunutta hyökkääjää ja kaksi
palavaa panssarivaunua. \'ksi
vihollisen patteri oli vaiennet-
tu. Lisäksi syöksyi kaksi pala-
vaa pommikonetta asemien lä-
heisyyteen.

PÄÄPUOLUSTUS-
LINJASTA
TAISTELLAAN
Yön aikana oli pataljoonan
vahvuinen vihollisosasto yl-
lättäen päässyt tunkeutumaan

Mutarannan kaistalla Muo-
laanlammen kautta Kirnumet-
sän reunaan lähelle 4.Prikaa-
tin komentopaikkaa. Er.P I
oli vahingossa jättänyt miehit-
tämättä kyseisen kohdan,
vaikka oli saanut siitä käskyn.

Kaikki prikaatista liikene-
vät voimat hälytettiin torju-
maan uhkaavaa vaaraa. Vasta
iltapäivällä oli metsikkö täy-
sin puhdistettu. Suuri osa vi-
hollisista saatiin tuhotuksi
loppujen antautuessa vangeik-
si.

Muolaan järven poh joispuo-
litse yritti pataljoonan vahvui-
nen osasto kolonnineen avuk-

si. mutta 2.Patteri sai tulellaan
rivistön suurin tappioin hajoa-
maan ja perääntymään.

Noin kello 13.00 hyökkäsi
pataljoonan vahvuinen vihol-
linen Kaivannon tukikohtaa
vastaan. 2.Patterin tuli teki tu-
hoisaa jälkeä vänrikki Levan-
ron johtamana ja konekivädrit
tekivät lopuista selvän.

Samaan aikaan yritti vah-
vistettu pataljoona saartaa tu-
kikohdan idästä käsin. Koska
kaikki omat patterit olivat
kiinni torjunnassa pyysi patte-
riston komentaja apua Siknie-
men kaistan tykistökomenta-
jalta, joka patteristollaan ha-
jottikin hyökkäävän rivistön.

Kaivantokannaksella ei kui-
tenkaan vielä helpottanut, sil-
lä vihollinen työnsi jatkuvasti
uusia joukkoja panssarivaunu-
jen tukemana taisteluun. Suo-
rasuuntaustykit lisääntyivät
jatkuvasti. Iltaan mennessä
saivat patteriston sulkutuli se-
kä tarkat tuli-iskut ja jalkavä-
kiaseiden tuli vihollisen pe-
rääntymään ja tilanteen selviä-
mään.

Iltapäivällä vaurioitti vihol-
lisen suorasuuntaustykin kase-
matista sisään ampuma kra-
naatti "Muolaan tykin" käyt-
tökelvottomaksi yhden mie-
hen haavoittuessa samalla.

Myöskin maantien suun-
nassa torjuttiin vihollisen vah-
voin voimin tekemät hyök-
käykset.

22.2. aikara oli vihollinen
hyökännyt alueella divisioo-
nan voimin. Sen tappiot kaa-
tuneina olivat noin 700 mies-
rä, minkä lisäksi saatiin 34
vankia, joiden joukossa oli
useita upseereja. Taisteluken-
tälle jäi useita panssarivaunu-
ja, konekiväärejä, radioase-
mia ja muuta kamaa.

Yön aikana siirsi 2.Divi-
sioonan Esikunta prikaatin
vahvennukseksi uuden patal-
joonan, II/JR 5:n. Se mäiirät-
tiin kaistan reserviksi.

JALLEEN
SAARROKSISSA
23.2. aamulla kello 07.00 vi-
hollinen aloitti Mutarannan
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kaistalla panssarivaunujen tu-
keman hyökkäyksen Kaivan-
non kannaksella. Vähitellen
se pakotti Komppania Vno-
lion vetaytymään aina Salme-
lan talon tasalle saakka.

2.Patterin tulenjohtaja vän-
rikki Antero Levanto jäi tässä
vaiheessa kolmentoista mie-
hensä kanssa saarroksiin beto-
nikorsuun Kaivannon luoteis-
puolelle. Panssarivaunut saar-
toivat korsun ja tulittivat sen
ampuma-aukkoja. jolloin si-
sään tunkeutunut kranaatti tu-
hosi konekiväärin ja haavoitti
vaikeasti kahta miestä. Sa-
maan aikaan katkesi Levan-
non puhelinyhteys tulipatte-
riin. Radiota ei ollut. Tuhou-
tuneen konekiväärin tilalle
asetettiin pikakivääri. joten
molemmista aukoista pystyt-
tiin jälleen pitämään sivustat
vapaina vihollisen jalkaväes-
tä.

Nyt yrittivät viholliset
nousta suoraan edestäpäin
korsun katolle, mutta yrityk-
set tukahdutettiin konepistoo-
lilla tähystyskuvun aukosta
käsin.

Silloin kohdisti vihollinen
suora-ammuntatykeistään voi-
makkaan tulen tähystysku-
puun. jonka .lälkeen oleskelu
siellä 

- 
kahden haavoittumi-

sen jo tapahduttua 
- 

kävi
mahdottomaksi.

Tähystyskupu tuhoutui, jol-
loin kattoon syntyi aukko.
Tiillöin onnistui useiden vi-
hollisten nousta katolle ja
heittää käsikranaatteja aukon
kautta sisälle korsuun. Levan-
to miehineen heitteli puoles-
taan korsun ovelta katolle kä-
sikranaatteja puhdistaen sen
usearnpaan kertaan.

Noin kello 18.00 vihollinen
pudotti korsun savutorveen
kasapanoksen, jolloin kamiina
räjähti hajalle. Tämä räjähdys
aiheuni kaikille sisällä oleville
vaikeampia ja lievempiä vam-
moja ja teki hengittämisen ja
puhumisen korsussa kitkerän
kaasun vuoksi tavattoman vai-
keaksi.

Nyt päätti Levanto murtau-
tua miehineen sl:rrroksista.

Vihollinen suuntasi konetu-
liaseillaan ja tykeillään mur-

Asemanvaihto

Jälle€n ammutaan

haavan tulen uloshyökkääviin
puolustajiin, mutta pimeän
suojaamana yritys onnistui ai-
noastaan yhden miehen jää-
dessä surmanluodin tavoitta-
mana taipaleelle. Korsuun jäi
kaksi kaatunutta sekä yksi eh-
jä ja yksi tuhoutunut koneki-
vääri. Vetäytymisensä aikana
ehti Levanto miehineen vielä
tuhota erään panssarivaunun
miehistön sen poistuttua vau-
nustaan.

VIIMEISET
VASTAISKUT
Kello 15.00 oli Er.P I :n

SA-kuva

Komppania Teriisvirta saanut
käskyn vallata takaisin Käen-
niemen alueen, josta Komp-
pania Vuolio oli joutunut ve-
täytymään Salmelaan. Vas-
taisku onnistui ja Käenniemi
oli omien hallussa kello
17.00. Asiaan vaikutti paljolti
se, että vänrikki Levanto oli
taistelullaan estänyt suurem-
pien vihollisvoimien tulon
paikalle.

Kello 16.45 sai Er.P 4:n
Komppania Gummerus käs-
kyn suorittaa vastaiskun saar-
roksiin jääneen tulenjohtueen
pelastamiseksi. Gummerus
miehineen pääsikin noin 200

metrin päähän Kaivannosta ja
tapasi täällä Levannon miehi-
neen. Komppania jäi puolus-
tukseen noin 400 metriä Kai-
vannosta luoteeseen olevaan
metsänreunaan ja osillaan
Käenniemeen.

Muolaan kaistalla olivat
asemarrme aamusta alkaen ol-
leet erittäin ankaran tykistötu-
len alla. Iltapäivällä ryhtyi vi-
hollinen täälläkin hyökkää-
mään päästen tunkeutumaan
Ilveksen kylän kaakkoispuoli-
siin metsiin.

Kello 21.00 sai l.lEr.P 4
käskyn suorittaa alueelle vas-
taiskun lännestä. Hyökkäyk-
seen liittyi Komppania Suorsa
JR 5:stä pohjoisesta.

Hyökkäykset tyrehtyivät
kuitenkin vihollisen voimak-
kaaseen vastarintaan. Metsäs-
sä taisteltiin koko yö.

Aamulla työnsi vihollinen
alueelle vielä Iisää panssari-
vaunuja. Ne tuhosivat liekin-
heittimillään muun muassa
erään betonikasematin miehis-
tön ruiskuttamalla korsun au-
koista sisään palavaa naftaa.

24.2. kello 07.30 alkoi Mu-
tarannan kaistalla vihollisen
hyökkäys Käenniemeä vas-
taan ja llveksen suuntaan
panssarivaunujen ja tykistön
tukemana. Oma jalkaväki oli
hyvin uupunut saatuaan olla
melkein yhtämittaa etulinjassa
kovissa torjuntataisteluissa jo
viikkokausia. Vain tykistötu-
lella voitiin ehkäistä sisään-
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murtoyritykset.
Kello I 3.00 pakotti uusi

hyökkäys Komppania Gum-
meruksen vetäytymään ase-
mislailn. mutta tykistömme
purevat tuli-iskut ju niitä seu-
rannut vastaisku heittivät vi-
hollisen takaisin ja Käenniemi
oli jälleen joukkojemme hal-
lussa.

Puoleen yöhön mennessä
oli komppania Suorsa puhdis-
tanut myös Ilveksen metsiköt
ja pääsi yhteyteen majuri
Vieskan Er.P 2 kanssil.

Päivän kuluessa oli viholli-
nen menettänyt noin 400
miestä.

Iltapäivällä tuli 2.DE:sta
valmistav:.r käsky irtuuntumis-
ta varten ja patteristosta lähe-
tettiin asematiedusteluelimet
Ala-Noskuaan ja Kuparsaa-
reen.

25.2. alistettiin aseman
puolustajat I .D:lle.

Yö oli ollut verratlain rau-
hullinen. muttu aamullu eteni
vihollispataljoona Muolaan-
lammen länsipuolitse Kirnu-
metsän suuntaan ja tuli saman
tien lyödyksi takaisin suurin
tappioin pattereittemme tulel-
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la. Myöskin Käenniemessä
hyökättiin ja panssarivaunut
tuhosivat jälleen liekinheinä-
jillään polttamalla yhden beto-
nikasematin miehistön.

Nämä betonikorsut suivat
joukkojen taholta varsin kir-
peää arvostelua osakseen.
l.Patterin tulenjohtaja. luut-
n'antti H e i kk i Tu I i ko ura kertoo
niistä näin:

- 
Nuo harvassa matalassa

metsässä seisovat mustat
bunkkerit ilman mitään yh-
dyshautoja ja usein ilman pu-
helinkaapeleitakin olivat to-
della niin sietämättömiä lai-
toksia taistelun aikana. ettei
niissä viettämiään hetkiä var-
maan kukaan mukana ollut
unohda. Huolimatta kalleu-
destaan olivat ne miehiä täy-
teen ahdettuina sellirisia avut-
tomia rolanloukkuia, että on
ihme. ettei vihollinen puistu-
nut joka ainoata. Olisi niissä
ollut edes pst-aseistus. niin
olisi voinut hätistää vaunut
pois silmiltä, mutta nyt ei voi-
nut muuta kuin istua nököttää
jrr odottaa. milloin pansslri-
vaunu tulee ovelle ja tekee mi-
tä haluttaa. !

Muolaanjärven pohjoispäässä sijainnut betonipesäke on räiäytetty

VALTIO.
TIETEITÄ

- Mikä ero on
demokratialla ja
kansandemokratial-
Ia?

- Sama kuin
paidalla ja
pakkopaidalla.

o
KOVA NAAMA
Alikersantti on komenta-
jan puheilla pyrkimässä
vakinaiseen palveluk-
seen.

- 
Olettekos te sellai-

nen mies joka saa poruk-
kansa pysymään kurissa?
tiedustaa komentaja.

- 
Ei huoli yllyttää,

herra everstiluutnantti!
innostuu alikersantti.

Väinö Ahonen. Helsinki

o
MASSA.
RUOKAILUA
Merivoimien alokkaat
keskustelevat ruokalas-
sa.

Millä kummalla
ne pystyvät keittämään
näin paljon perunoita
kerralla?

- 
Niillä on varmaan

sukellusvene, iolla ne
käyvät katsomassa,
ovatko perunat jo kyP-
siä.

o

SELVÄT MERKIT
Amerikkalainen turisti
kulkee iltapimeän Mos-
kovan syriäkadulla ja
putoaa työn alla ole-
vaan syvään viemäri-
kaivantoon. Avunhuu-
dot kuultuaan saapuu
paikalle miliisi, joka
auttaa märän ja kurai-
sen ienkin ylös montus-
ta'.

Tåimä on vihainen:

- Meillä Amerikas-
sa täIlainen vaarallinen
monttu olisi kyllä mer-
kitty pienillä punaisilla
lipuilla - teillä ollaan
leväperäisiä!

- Ettekös te raialla
nähnyt, että koko maa
on merkitty suurilla pu-
naisilla lipuilla? vastaa
miliisi väsyneesti.

o
PUOLUE.
KOULUSSA

Voisitko selittää,
millaista on sosialisti-
nen kritiikki ja itsekri-
tiikki?

- KyIlä vain. Sanoin
juuri eilen puolueko-
kouksessa toveri GoId-
bergille: "Puolue on
Iuottanut sinuun ja nyt
sinusta on tullut kaval-
taja. Hylkäät sosialisti-
sen isänmaamme ja
muutat Israeliin." Se
oli sosialistista kritiik-
kiä.

Entäpäs itsekri-
tiikki?

- Kun menin kotiin
puoluekokouksesta sa-
noin itselleni: OIit helk-
karin hölmö kun et ldh-
tenyt mukaan!

o

KASKU KIERTÄÄ

Väinö Ahonen. Helsinki



PENTTI PARRE

Ilelsinkiä pommitti
helmikuussa 1944
yhteensä 2120 ko-
netta, Tehokkaan iI-
matorjunnan an-
siuta vain 530 pom-
mia putosi kaupun-
kiin.

Pahin pommitus-
yö oli 26./27.2.44,
Silloin ilmatorjunta

taivaalle
18.672 kranaattia
ja yhteensä toista-
kymmentä
pudotettiin,

konetta
Pom-

l'

r!
lr

ll

meja putosi kaupun-
kiin 338 ja sen ulku
puolelle noin 5750.

Pommitusyö Kai-
vopuiston kevyessä
patterissa oli nuoril-
Ie koulupojille an-
kara tulikaste.

HELSINKILÄTSTNN Koulun-
käynti oli sota-aikana varsin
risaista, ns oppiennätyksiä ei
pystytty läheskään toteutta-
maan, ja helmikuun kuuden-
nen ja seitsemännen päivän
viilinen yö vuonna 1944 kat-
kaisi koko toiminnan täydelli-
sesti noin yhdeksäksi kuukau-
deksi. Koulut suljettiin, pie-
nemmät lapset ja tyttöset lähe-
tettiin maalle ja yläluokkien
pojat, jotka miltei kaikki kuu-
luivat Suojeluskuntajiirjestöön

. sotilaspoikina, rupesivat ha-
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keutumaan erilaisiin maan-
puolustuksen aputehtäviin.
Meidän koulumme, Töölön
Yhteiskoulu, oli saanut pom-
miosuman ja siellä riini joksi-
kin aikaa raivaamista.

Vihollinen ennätti tehdä
toisenkin hyökkäyksen helmi-
kuussa 16. päivän iltana, kun

me vielä odottelimme sijoittu-
mistamme johonkin sopivaan
hommaan, ja vaurioita tuli jåil-

leen. Tunnelma stadissa rupe-
si olemaan hieman kireä.

Vihdoin tuli ilmoitus, että
sotilaspojat sijoitetaan Helsin-
gin ilmatorjuntaan jaettuna eri
pattereille; meidän luokasta

kymmenkunta poikaa Tähti-
torninmäelle kevyeen jaok-
seen, jossa oli kolme 2x2O-
millistä ja yksi IT-kk sijoitet-
tuna Haaksirikkoiset-patsaan
ympiirille.

26. päivänä haimme varus-
teet ja ilmoittauduimme jaok-
sessa, vanhassa arvokkaassa



observatoriossa Tähtitornin-
mäellä. Kello taisi olla siinä
puoli-neljän maissa, kun osas-
ton päiillikkö, kapteeni Tai-
nio, tuli katsomaan tulokkaita
ja lausumaan muutaman ystä-
viillisen sanan. Taisi olla aika
håimmästynyt nähdessään l6-
ja l7-vuotiaiden lapsekkaat
naamat. Keskustelu katkesi
lähetin ilmoitukseen:

- Torjuntavaroitus.
Kapteenin kasvoille levisi

arvoituksellinen hy-y, hän
katsoi meitä pitkään ja sanoi:

- Pojat, ette vielä osaa
hommaa 

- 
jätän teille mah-

dollisuuden valita, tuonne
mäen sisään pommisuojaan -tai sitten tykeille opettele-
maan.

hyökkääjää. Siitä sitten ruvet-
tiin pukemaan liimpimiä vaat-
teita päälle 

- 
oli tuollainen

mukava 5-6 asteen pakkanen

- 
ja köpöteltiin asemiin kat-

somaan tykistöä.
Olimme sangen pettyneitä,

kun totesimme aseiden pie-
nuuden ja saimme kuulla, et-
tei edellisen hyökkäyksen ai-
kana oltu ammuttu laukausta-
kaan, hyökkääjä oli ollut liian
korkealla. Aseet oli tarkoitettu
sataman puolustukseen pin-
nassa lentävää hyökkääjää
vastaan ja siihen niiden sijoi-
tuspaikka tuntuikin tosi hie-
nolta. Jaos oli saapunut Itä-
Karjalasta rintamalta, ja me
pojat tunsimme suurta luotta-
musta sen miehistön kykyi-
hin.

punki oli täysin valoton, lumi
ympärillä kajasti sen verran,
että pystyi juuri liikkumaan.

Jaoksen komentopaikka oli
jyrkänteen reunassa ja siellä
olevan puhelimen kautta rupe-
si kuulumaan ilmoituksia ha-
vaituista koneista ja ammutta-
vista suluista. Me emme nii-
hin kyenneet. mutta monet
muut kykenivät.

Kallio allamme rupesi täri-
semään. kun raskaat patterit
eri puolilla kaupunkia avasi-
vat tulen. Yhtämittaisen jyri-
nän aikana taivas välähteli
taukoamattomista räjähdyk-
sistä ja sekaan kiipesi kim-
puittain 40-millisten helmi-
nauhoja.

Yhtäkkiä maisema edes-
sämme. Eteläsataman päällä
valkeni kirkkaaksi näyttämök-
si, kun vihollisen kohteenmer-
kitsijä oli onnistunut pääse-
mään läpi ja pudottamaan las-
kuvarjon varassa leijailevan
valopomminsa. Samassa ru-
pesi myös raskaampaa tavaraa
tippumaan taivaalta.

SOTA SOI
Rivi rivin jälkeen kohosi tuli-
patsaita meren jäältä Kataja-
nokan ja Santahaminan välillä
tai Kaivopuiston edessä. Ras-
kaat tykit ampuivat mahtavia
sulkuja merialueen yläpuolel-
le melkein taukoamatta, mutta
niiden jyrinään sekaantui yhtä
keskeytymätön pommien rä-
jähtely. Lähelle putoavat von-
kuivat ilkeästi.

Kaupunkiin rupesi tule-
maan osumia. Avoimelta nä-
köalapaikaltamme sataman
kupeella näki koko Katajano-
kan ja Helsingin kauniin mo-
numentaalikeskustan, ja näki
myös. kuinka pommit osuivat
taloihin heittäen peltikaton il-
maan valtavan kipinäsuihkun
saattamana. kuinka kaikkiin
ikkunoihin syttyi loimuava
valo ja, kuinka korkea seinä
lysähti väsyneesti perustuksil-
leen.

Liekit kohosivat raunioista
korkealle. Punainen savupilvi
peitti edessä olevan alueen,
muta ajautui meistä poispäin
niin, että yllämme säilyi tai-
vas kirkkaana. Olimme aitio-
paikalla. kammottava näytel-
mä silmiemme edessä, kyke-

nemättä tekemään mitään, sil-
Iä hyökkääjät olivat kaikki ke-
vyiden tykkiemme kantaman
yläpuolella.

POJILLA ON SISUA
Jatkuvasti tuli ilmoituksia sa-
tamaa lähestyvistä vihollisko-
neista, mutta vain hyvin h:r-
vat niistä pääsivät ylilentoon.
Tiesin. että sellaiset olivat eri-
tyisen vaarallisia, koska sijait-
simme kohdealueella. Voi-
mattomuuterrrme raivostutti
minua ja toimettomuus antoi
aikaa seurata yksityiskohtai-
sesti ympärillä vallitsevaa ti-
lannetta. En tiedä. kuinka pal-
jon jaoksen miehistö mahtoi
pelätä täysosumaa, mutta ku-
kaan ei ainakaan pelkoaan
näyttänyt. Yleinen henki oli
kiihkeä toimintavalmius; sil-
mät tuijottivat taivasta sata-
man yllä odottaen, että näky-
viin ilmestyisi joku matalalla
lentävä uskalikko, mutta tur-
fis3n 

- 
aina vain turhaan.

Parin tunnin taistelun jäl-
keen tuli muutamia pahoja yli-
lentoja. pommeja putosi ensin
Katajanokan rantaan, maka-
siiniin, sitten jäälle satama-al-
taaseen ja lopuksi meidän
eteerune laiturille. Laiturissa
oli laiva, Patria. joka sai osu-
man, se irtosi laiturista, kään-
tyi keulan kiinnitysköyden
ympäri ja upposi keula kohti
laituria. Laivasta rupesi kuu-
lumaan hätäistä avunhuutoa.
Jaoksen päällikkö katkaisi
kylmästi yrityksen ansaita
hengenpelastusmitalin ja ko-
mensi takaisin tykille. Eikä
turhaan, tuskin päästiin ase-
maan, kun kuului lyhyt ko-
hahdus ja samassa räjähti. Se
oli osuma kalavarastoon, joka
hajosi maisemaan. Joka puo-
lella oli pilvenään silakoita ja
pojat kehuivat, että jos olisi
nostanut käden pystyyn olisi
siinä ollut ainakin yksi kala.

,,YLILENTO!''

Venäläisten rynnäkkö vaimeni
vähitellen. sulutkin harveni-
vat, ensimmäinen näytös oli
päättymässä.

Jos muistini ei petä, juuri
tässä vaiheessa saimme kokea
näytöksen, jonka tuottama pa-
hansuopa riemu suotakoon

Sotilaspoikien koulutus on alkanut

Sotilaspoian
helmikuulta

muistikuva
1944

SOTAAN VAI
POMMISUOJAAN?
Me viihän niirkästyimme kun
nuoria sankareita ruvettiin
pommisuojaan kehottelemaan
ja saimme sanotuksi, että tar-
koitus olisi kyllä antaa päihin

Tunnin odottelun jälkeen
tuli torjuntahälytys ja heti pe-
rään yleinen ilmahälytys. Ky-
pärät ripustettiin karvalakin
päåille.

Ilta oli pimentynyt. taivas
oli tähtikirkas. kuutamoton,
loistelias pommitussää. Kau-
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meille. Kuului huuto "ylilen-
to", ja sarnassa osui valon-
heittimen keila nelimoottori-
seen pommittajaan, joka tuli
idästäpäin suoraan ylitsemme.
Se pääsi hetkeksi pois valo-
keilasta, mutta joutui uudes-
taan kiinni. kun useat valon-
heittimet osuivat siihen.

Se purjehti kuin valomeres-
sä kaartaen loivasti merelle
päin, kun sen taakse ilmestyi
punainen valopiste. Pisteestä
irtosi pätkä kellanvihreätä hel-
minauhaa, joka upposi pom-
mittajaan 

- 
kuului hiljainen

kurluttava ääni. Vielä toinen
pätkä helminauhaa, joka myös
meni perille ja tuloksena oli
ensin hyvin pieni, mutta sitten
valtavaksi roihuksi muuttuva
liekki vihollisessa, joka no-
peasti vajoten kaartoi etelään
ja katosi Kaivopuiston talojen
taakse.

Tilanne rauhoittui jonkin
verran sataman alueella lähel-
lä keskiyötä, vaikka ilmoituk-
sia lähestyvistä pienistä mää-
ristä koneita tulikin jatkuvasti.
Usein ne suorittivat lähesty-
misensä kihelmöivän alhaalla,
mutta ottivat sitten korkeutta,
kun olivat lähellä maalialuet-
ta. Ilmeisestikin ilmatorjun-
nan pakottamana, koska yli-
lentoja ei juurikaan tapahtu-
nut.

Sammutusmiehistöt pääsi-
vät työskentelemään. Mielee-
ni on pysyvästi painunut sil-
huettikuva miehistä, jotka kä-
velivät Katajanokan rantama-
kasiinin seinän päällä pitäen
jotakin levyä suojanaan ja raa-
haten sammutusletkua peräs-
sään. Taustana loimuavat lie-
kit ja kaiken kattava punainen
savumeri, josta silloin tällöin
syöksyi esiin talojen väliin si-
joitetun 40-millisen valojuo-
via.

Vihollinen ei tuntunut koko
yön aikana jättävän yhtään
taukoa, vaikka käyttikin välil-
lä pienempiä muodostelmia.

Kylmä ja väsymys ja tietys-
ti nälkäkin rupesivat vaivaa-
maan aamuyön tunteina. ja
poikia ruvettiin päästämään
aseman alueella sijaitsevaan
pahvitelttaan liirnmittelemään.
Halukkaita ei kuitenkaan ko-
vin paljon löytynyt; teltta oli
suljettu tila, siellä oli kuin
pussissa, se ei tarjonnut min-
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Lasse Pöysti ilmatoriunnan riveissä 1944 -- ammusten käsittoly näyttää
käyvän ammattimiehen ottein

llmatoriuntapoiat Pekka Pantzar ia Tapani Santasalo §ökalunsa ääressä
Taivaskallion patterilla keväällä 1944

käänlaista turvaa, se teki ih-
misestä sokean, mutta sinne
kuului jokainen kohahdus, jo-
kainen laukaus ja räjähdys.

Johonkin aikaan aamuyöstä
saatiin hernerokkaa, parasta
mitä olen syönyt. Se ei ollut
pelkästään ruumiinravintoa,
sen saapuminen osoitti, että
systeemi toimi, että kaupunki
eli ja hengitti. vaikka aitio-
paikkamme näkymät olivatkin
lähinnä verenpunaisia.

UUSI ISKU
Muistelen, että kello oli vähän
yli kaksi, kun tuli ilmoitus jat-
kuvasta surinasta.

Vihollinen lähestyi useina
portaina.

Raskaat patterit ampuivat
jälleen tuhottomasti sulkuja.
Pommeja putosi meren jädlle
jälleen pitkinä riveinä nostat-
taen mahtavia tulipatsaita.

Takanamme, kaupungin
alueella punotti taivas yhä
kirkkaampana. mutta siitä
huolimatta tuntui. kuin kärki
olisi hyökkäyksistä katkennut.
Ylilentoja ei muistaakseni ol-
lut kuin pari.

Pommeja tuli tosin jälleen
epiimiellyttävän lähelle. Vi-
hollinen yritti ilmeisesti joita-
kin kertoja myös tarkkuus-
pommitusta sataman alueelle,
koska lukuisten moottorien



yhteiseen aaltoilevaan jyri-
nään sekoittui silloin tällöin
tyypillinen kireä ylösvedon
ääni. Mitään erityisiä tuloksia
en huomannut.

Ryntäilyä jatkui koko aa-
muyön. Tulipalot kaupungin
eleläosassa valaisivat savuka-
ton vaaleanpunaiseksi. Naa-
puritalon katonharjasta riippui
siihen takertunut valopommi.
Katonharja näkyi terävänä
taustan tulenkajoa vastaan.

Myöhään aamuyöstä rupesi
kuulumaan pehmeähköä räti-
nää. Joku arveli. että Kaartin
kasarmin alueella räjähtelivät
kiväiirinpatruunat; saattaa ol-
la.

Kello lienee ollut neljä, kun
hyökkäys selvästi rupesi ole-
maan lopussa. Lentoja tuli
kyllä tasaisesti. mutta muo-
dostelmat olivat pieniä. Taisi
hyökkäyshenki myös rakoilla.
koska koneet kääntyivät pois
melko helposti ja pudottivat
pomminsa mereen.

SELVITTIIN!
Vähän yli viideltä ilmoitettiin.
että torjuntahälytys oli ohi ja
torjuntavaroitus voimassa.
Uusia ilmoituksiu lennoista
odotettiin jännittyneinä. Niitä
ei enää tullut. suurhyökkäys
oli päättyn;"t. Pillit ulvoivat
yleisen vaariln ohi -merkin.
Kello oli silloin täsmälleen
puoli seitsemän.

Helsinki oli selvinnyt hen-
gissä kolmannesta ja kovim-
masta koettelemuksesta sa-
man kuukauden aikana. Ulko-
puoliselle silminnäkijälle.
mukanaolleelle tai vaikkir
puolustukseen osallistuneellc
vaara ohi -merkki oli samall:r
ilmoitus siitä, että yli yön kes-
tänyt tuhon uhka oli poistu-
nut.

Meille helsinkiläisille pojil-
le se ei vielä antanut lievitystri
jännitykseen. Olimme koko
yön kuunnelleet pommien
vonkunaa ja jysähtelyä ja näh-
neet tulipalojen kuvastuvan
taivaan peittävään savuver-
hoon. Emme tienneet, paljon-
ko pommeja oli pudonnut
kaupunkiin näköpiirimme ul-
kopuolelle. minne niitä oli pu-
donnut ja paljonko ne olivat
aiheuttaneet ihmisuhreja.

Emme tienneet omaisistam-
me mitään. Jaoksen toimistos-
sa oli puhelin ja sen luoksc
koko poikajoukko ryntäsi he-
ti, kun oli mahdollista, että si-
viiliväestö oli saattanut palatir
koteihinsa pommisuojista, jot-
ka useimmissa asuintaloissrr
olivat varsin symbolisia. Yksi
toisensa jälkeen pojat saiv:rt
yhteyden omaisiinsa ja suun-
nattomaksi helpotukseksi kuu-
livat. että kaikki läheiset oli-
vat säilyneet terveinä. L

Artikkeli on julkaistu Ilmatorjuntaup-
seeri-lehdessä.

I +2i
--I

FilTEUI
loniill

Allaolevalla kortilla voit tilata Kansa taisteli - miehet
kertovat -lehden, hoitaa osoitteenmuutoksen sekä suo-
rittaa mahdollisen tilauksen peruutuksen ja osallistua
Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarpajaisiin. Tilaukset, osoitteenmuutokset
ja peruutukset tulevat voimaan kahden viikon kuluessa
ilmoituspäivästä.
Peruutuksen tapahtuessa asiakas on velvollinen mak-
samaan saamiensa lehtien hinnan. Puhelintilausten
peruuttaminen tapahtuu veloituksetta, siinä tapauk-
sessa että asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti kahdeksan
vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden ilmesty-
misestä (Kuluttajansuojalaki, 6. luku).
Huom ! Soittamalla tilaajapalveluumme, hoidat kaikki ti-
laustasi koskevat asiat vaivattomasti. Puh. 90-6164 833.

Tilaushinnat
kotimaahan 12 kk 99 mk
myös muihin Pohjoismaihin
ilman postituslisää
muihin maihin 12 kk 1 12 mk
(hintavarauksin)

oo
§l
Yz
a
J
UJ

Het
@=

dE

:9
.c
o
-Y.-
EEo.9
(E.9
Eooocc(UGAY

trJ
-(E
E

HITEIII I

IORilil i

rastilla käsiteltävää asiaasi I(Täytä tekstaten, merkitse
selventävät vaihtoehdot)
! Tilaan Kansa taisteli -lehden

- 
kk:ksi alkaen 

- 
198-

tr Olen uusitilaaja
tr Olen jatkotilaaja
tr Vaihdan kotia, osoitteenmuutostiedot tässä kortissa
E Peruutan 

- 
/- 198- alkaneen tilaukseni

tr Osallistun Sanomain aikakauslehtien voimassa
oleviin arvontoihin

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite- /- 198- alkaen
Uusi jak€luosoite Puh.

Postinumero Postiloimipaikka

') Teippaa korttiisi lehtesi takakannen oikeassa yläreunassa oleva
osoitelipuke.
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urhoolliset tanskalaislentäjät, joista

Talvisodan Fokker-lentäiiä
alokkeineen, vas. kersantti
M. Alho, luutnantti F.
Rasmussen, vänrikki T.
Harmaia la luutnantti P.
Sovelius

KAAKKOIS-SUOMEN ve-
sistöistä on eräs sukeltajaryh-
mä muutaman viime vuoden
aikana nostanut sodissamme
tuhoutuneiden lentokoneiden
jäännöksiä. Näiden joukossa
on ollut kahden tanskalaisen
vapaaehtoislentäjän talviso-
dassamme alasammutut ko-
neet. Kuten on kerrottu, ko-
neiden ohjaajat uhrasivat elä-
mänsä taistellessaan Suomen
puolesta. Tanskalaislentäjien
panos tässä sodassa oli suu-
rempi kuin yleensä muiste-
taankaan.

jiä, enemmän tai vähemmän
kokeneita. Koko Pohjois-Suo-
men ilmapuolustushan jäi
omalla kalustollaan toimineen
ruotsalaisen laivueen huolek-
si. Muista saapuneista ohjaa-
jista ainoastaan harva täytti
sotalentäjiille asetetut vaati-
mukset.

PÄTEVÄÄ
PORUKKAA
Pääosan vapaaehtoisista ulko-
maalaisista lentäjistä muodos-
ti kahdeksan tanskalaislentä-
jän ryhmä. Useimmat heistä

olivat sotilaslentäjiä, jotka oli-
vat lähteneet omista Puolus-
tusvoimistaan luPaa odotta-
matta. Suomessa heidät sijoi-
tettiin kolmeen eri hävittäjä-
laivueeseen.

Lentolaivue 26 oli saanut
aloittaa sotansa ikiilopuilla
Bristol Bulldog -hävittäjillä.
Vasta tammikuun loPulla
1940 laivueelle alkoi saapua
hieman uudenaikaisempia
Gloster Gladiatoreita.

Nämäkin olivat tosin kaksi-

tasoja ja erittäin herkästi haa-
voittuvia. Tyypillä saavutet-
tiin kuitenkin lukuisia ilma-
voittoja, joista neljä ensim-
mäistä jo helmikuun 2. päivä-
nä. Yksi näistä oli tanskalai-
sen luutnantti Jörn Ulrichin
Suomenlahdella alasampuma
Tupolev SB-2 -pommittaja.

Helmikuun 13. päivänä Ul-
rich tuhosi kaksi SB-konetta
Jänisjiirven yläpuolella. Kol-
mannen hän sai vielä savua-
maan Tulemajiirven seudulla,

EINO RITARANTA

man Vdrtsilän yllä käydyssä
ilmataistelussa ja tuhoutui.
Ohjaaja haavoittui pahoin.

Toinenkin tanskalainen am-
muttiin alas samassa kahakas-
sa. Luutnantti Knud Kalm-
berg sai surmansa hänen oh-
jaamansa GL-260:n syöksyt-
tyä palavana maahan. Päivää
aikaisemmin hän oli saanut
saaliikseen SB-2 -pommitta-
jan Loimolan kaakkoispuolel-
la.

Helmikuun 19. päivänä
merkittiin luutnantti Poul
Christensenin tilille l/2 ilma-
voittoa hänen osallistuttuaan
Polikarpov I-153 -hävittäjän
tuhoamiseen yhdessä vänrikki
Sihvon kanssa. Kymmenen
päivää myöhemmin hän sai
Polikarpov I-16 -hävittäjän
vetåimään savuvanaa Vuok-
senniskan yläpuolella, mufta
voitto jäi varmistamatta.

Muutama tunti tiimän jdl-
keen hän osallistui sodan suu-
rimpaan ilmataisteluun Ruo-
kolahdella. Hänen Gladiato-
rinsa GL-261 syttyi osumasta
tuleen. Christensen turvautui

Thnskalaiset

Talvisodan päivinä ei myötätunnosta
ja sympatiasta ollut puutetta.
Todellisen avun laita oli kuitenkin
vähän niin ja ndin.
Loistavan poikkeuksen tekivät

Monista maista saapunei- DuOIet uhfaSi henkenSä SUOmen
den vapaaehtoisten joukossa r -

ori myös jonkin verran;;iå: vapauden puolesta.



kuun I -j . päivänä. Ollessaan
harjoituslennolla Parolassa
hänen oh jaamansa Bristol
Bulldog törmäsi jäähän vau-
rioituen pahoin. Ohjaaja selvi-
si kuitenkin pelkällä säikäh-
dyksellä.

tanskalaislentäjäri sijoitettiin
tähän Iaivuecscen siksi. ettii
hc olivat jo kotirnlassaan len-
t.ineet samantyyppisillä ko-
neilla.

Helmikuun rlussa maamme
asutuskeskuksia vlrstlan suun-

nuttiin cntistai kiivarrlpia
polrrrttihriikk:ir ksili. Ponrrrrr-
I ttstt'trtork rrlt'l lt't:rl oI ir trl ertirtt-
rrriikrccrr rflr'lkrr :uuri.r. ilr rrii-
tlcll sttrti:rtt:r s:urllrri trll;r jolrlr
.lO---10 hrivirrii jriri e.li enenr-
nrrin kuin prslt,ilnnrc Ihdellii
kcrt:rlr llihcttiirrrlilirr niitli rrr.-
liliul. Niin rrrr,'iis hclrnikuun
Ioircnlr pliivrinli . iolloirt elliar-
:li pliirrin tnrrrtrr(:r ilrn:rl:ri:lt'-
Iuistl luutnrrnlti Fril: Rrrsrrrrrs-
scrtirt oh juuntlr I;R-li I lrnrntut-
liin tulccn Ruuhan y'llipuolcl-
lr. Ohjurrja hypprisi. nruttrr hai-

ncn llrskuvrrrionsrr prrloi ju hän
pulosi kuolt-rnrurn.

Mriir lrclnrik,,,,,1 1 
tr. priir ri-

nri klirtiin lrrktri'irr ilrttrrlrriste-
Itril:r rritt:t \r.ruren\'\ i:r prrn11111-

Iusl:rttlltljlr vir\lll;tn. Luutn:tnlli
Iirlurd Friys lrr iikkrisi e nirirr
vihollisrrtuotlostclrnur.r louk-
ktxrrr Heinjocllu. jolloin häncn
kont'cnvr FR-lil ) .;li ()\untiil
ponrrr-rituskoncirlcn Iorjuntu1u-
Icslir. K()nc syiiksl i rrraahan jl
Fri ls sui slrnlri.rnsu. Ennen
kuutumistuan hrin oli chtint't
suuvLltti.ur I I/l ilrrruvoittolr.

KOULUTUSLEIRIKIN
TAISTELI
Stxlrrn lrik:rttil pcru\lellu uusi
hiivittäjiiluivLre . [-Lv rli. ulkoi
saacl;.t ritnskullrisllr N'lorlne
Srrulnicr M. S. -1O(r -krluslrxr
hclnrikuurr lrlusslr. Koulrttus
tapahtui Säk1'liissii. Srunullu
Ilivue oslllislui Lounuis-Sr.ro-
rncn puolustuksccn chtien en-
nen sodiln päättYlnistai \lravr.lt-
trrrr lJ ilmar'oittou. Niiistii 1'ksi
Incrkitliin -1 .Lcnluecseen kuu-
Itrttcctt Ilrttsk;.lllri\ct) Iuutltilnlt i

M. Fensboerr tiliin.
Krrhdeksas tlnsklluispilotti

oli luutnantti K. Cluusotr
Kacr.s. Hän olr iotrkon lrnhin.
j,, hl.incn tttuklrrtr.urlonsr oli
rncrkitt:ivli siiniik in suhteessa.
r'llii hrin oli oslrllirltrtrut i,r
Strotnen vllp:luss()lllirn 11
vu()lllr uikrriscnrrnin l tnnen
liittvrnistärin Ll-r lS:run hän
cl.rti noutut kolrnc Ciladiator-
hävittäjää Ruotsista Suomeen.

Tirnskalaistcn r"apuaehtois-
lcntiiiicn ryhr)rii j()utui untu-
nrrun liiankin rrtskaan uhrin
vstrivämailn pu()lcstl : klhdck-
r:rst:r miehr'slii nelj:i k:r:rttti i:r
krrksi It:r:rvoiltrri. Hcirlrin trön-
sii lrnsaitsee syvirlmän kun-
nioituksemnre. !
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Lentolaivue 24:.n ohiaalia tauolla, vas. takana lentomestari V. Pyötsiä, vääpeli L. Heikinaro, luutnantti J. Sarvanto
ia luutnantti E. Friis, edessä vas. kersantti R. Heiramo, kersantti E. Kinnunen ia ylikersantti T. Kaarna

Karkauspäivän suuri ilmu-
taistelu jäi myiiskin KristensL'-
nin viimeiseksi. Hiin syöksyi
GL-l-59 -krlncinr'r'n S:.rintlurtt
j2iälle saaclcn sLlnllunsu.

EPÄONNEA
FOKKEREILLA
Lentolaivue 2-1 oli sodan ll-
kacssa toinen kahclestt hävit-
täjälaivueestir. Se oli varustet-
tu suhteellisen ujrtnnrukaisellu
Fokker D-2 I -tyypillii. Kaksi

Vihollisen pommrkone on pudonnut korpimaastoon

Nellä
tanskalais-
lentäjää sai
ajokikseen
herkästi

I haavoittu-
van Gloster
Gladiatorin

- kohta-
lokkain
seurauksin

laskuvarjoon, mutta ehti sitä
ennen saada vakavia palovam-
moja.

Neljäs tanskllainen Glndia-
tor-ohjaaja oli Iuutnantti
C. M. H. Kristensen. Hänelle-
kin oli käydä huonosti helmi-



RATKAISU.
TAISTELUN
ANATOMIAA
Eino Pohjamo: Ihantalan
murskattu teräs, Lähikuva
lähitorj untamiehistä, Karis-
to, Hämeenlinna 1981, 238
sivua, valokuvia, karttoja ja
piirroksia.
JR l2:n taistelujen pätevä ku-
vaaja viipyy vielä Ihantalassa
keskittyen tällä kertaa yksi-
tyiskohtuisesti tutkimaan
nyrkki- ja kauhumiesten hur-
jia tempauksia kesä- ja heinä-
kuun vaihteessa 1944. Noina
päivinähän ratkottiin Rauha-
mäessä ja Ihantalan kirkolla
isänmaan kohtaloita: viholli-
sen suurhyökkäys torjuttiin lo-
pullisesti uusien lähitorjunta-
aseiden avulla. joiden takana
olivat kovat pojat 

- 
yksin

Torsten von Essenin pataljoo-
na II/JR 12 tuhosi 48 tunnin
kuluessa 25 panssarivaunua!

Pohjamo kuvaa lähitorjun-
tamiesten kylmäpäistä sotaa
yksityiskohtaisesti ja jännittä-
västi. antaa runsaasti teknistä
tietoa niin panssarivaunuista
kuin torjunta-aseistakin sekä
syventyy kesän 1944 torjunta-
tuistelu jen yleiskulkuun ja
olemukseen. Lukijalle jää ku-
va panssarintorjunnan täysin
ratkaisevasta merkityksestä.
Panssarintorjunnan puolestaan
ratkaisevat toisaalta aseet sekä
toisaalta henki ja taistelutaito.
Tai niinkuin miehet sen sanoi-
vat: "Kyllä se rautakin palaa
kun on hyvät sytykkeet."

Mainio kirja!
E.

RÄMÄKOITÄ
POIKIA
Taisto Huuskonen: Teräs-
myrsky, WSOY, Juva 1981,
335 sivua.
Huuskonen, entinen suoma-
lainen rajavartija, loikkasi
vuonna 1949 Neuvostoliit-
toon, koki tavanomaisen van-
kilakierroksen ja päätyi Stali-
nin kuoleman jälkeen Petros-
koihin, missä ryhtyi kirjaili-
jaksi. Huuskosen sotaromaa-
ni. joka kuvasi kesän 1944
taisteluja Kannaksella, saa-
vutti Neuvostoliitossa menes-
tystä ja käännettiin venäjäksi
ja viroksi. Lopulta kirjailija
kuitenkin kyllästyi Neuvosto-
maahan. pääsi ETYKin lien-
nytysvaiheessa takaisin koti-
maahan ja kirjoitti dokumen-
tin nimeltä 'Laps Suomen'.
Tämä Neuvostomaata kärke-
västikin arvosteleva WSOY:n
kirja on saavuttanut huomatta-
van menestyksen.

Ilmeisesti Huuskonen oppi
Petroskoissa kirjailijan aruna-
tin, sillä nyt Suomessa ilmes-
tynyt romaani, joka kuvaa
erään pst-tykkiryhmän taiste-
Iua Etelä-Kannaksella jo Äy-
räpään sillanpäässä kesällä
1944. on taitavasti tehty. Re-
hevä huumori on paikoin var-
sin nautittavaa ja henkilöku-
vaus luontevan tuntuista.
Taisteluja kuvataan asiantun-
tijan ottein, joskin joitakin
virheellisiäkin käsityksiä
esiintyy 

- 
tuskin esimerkiksi

korkeat komentajat pahuut-
taan tapattivat miehiä Vuosal-
mella. kyse oli kyllä aivan
muusta.

Joka tapauksessa mukava
kirja. J.

VANKILASTA
VANKILAAN
Oskar Himiläinen: Vieras
isänmaa, Inkeriläisen kohta-
lontie. Gummerus, Jyväsky-
lä 1981, 205 sivua, valoku-
via.
Kirjoittaja syntyi Inkerin-
maan Soikkolan pitäjän Kol-
kanpään kylässä l9l5 ja oli
siis Stalinin vainon ja karkoi-
koitusten alkaessa nuori mies
parhaissa vuosissaan. Ehkäpä
hän juuri siksi kesti niinkin hy-
vin loputtoman kiertokulun lu-

kemattomissa vankiloissa ja

työleireillä koko laajassa Neu-
vostomaassa aina Kaukoitää
myöten. Seuraavat vaiheet oli-
vat Puna-armeija, mottiin jää-
minen Puolassa 1941. saksa-
lainen sotavankileiri. siirto
Suomeen, vapauttaminen lei-
ristä ja liittyminen Heimopa-
taljoona 3 :n riveihin,. Kannak-
sella, muun muassa Ayräpääs-
sä taistellut pataljoona hajo-
tettiin rauhanteossa ja miehistö
palautettiin Neuvostoliittoon
lukuunottamatta niitä onnelli-
sia, jotka pääsivät karkuun
Ruotsiin.

Kirjoittaja, alkuaan Arhi-
pov, kuului näihin onnen suo-
sikkeihin. Hän kertoo tapahtu-
mista tasapaksusti, kansan-
miehen yksinkertaisella tari-
nointityylillä. J.

RATKI.
RIEMULLISTA
KAPINANTEKOA
Paavo Susitaival: Aktivisti ei
hellitä, Tapahtumia, muistel-
mia ja mielipiteitä l9l7-
1939, koonnut Kauko Kare,
Karisto, Hämeenlinna 1981,
317 sivua, valokuvia.
Paavo Susitaival. 85, yleisesi-
kuntaupseeri. kirjailija ja po-
liitikko, on vuosikymmenet
ollut Suomen poliittisen elä-
män enfant terrible. Itse hän
täsmentää elämänkaarensa
näin: "Kolme sotaa. Kaksi
kapinaa. Nel jä linnareissua.
Kerran valitettavasti myös
eduskunnassa. . .. "

Kauko Kareen taitavasti sti-
lisoima teksti on kiinnostavaa
luettavaa. Susitaipaleen miet-
teet alkavat olla viimeisiä hen-
kilökohtaisia kannanottoja ak-
tivistiaikaan ja vapaussotaan.
Hänen muisteluksensa nuoren
tasavallan sotaväen alkuvai-
heista ja yksityisen sotakor-
keakoulun "kahvilakurssista"
Berliinissä ovat riemullista
tekstiä. Lapuan liikkeestä ja
IKL:n vaiheista annetaan kiin-
nostavaa tietoa sisäpiirin mie-
hen asiantuntemuksella ja va-
pauttavalla huumorilla.

Kirjan loppupuoli on vaka-
varnpaa mietiskelyä: otetaan
kantaa talvisodan problema-
tiikkaan, sotaan ja sotataitoon
yleensä, Pohjolan puolueetto-

muuteen ja vieläpä vapa:rmuu-
rariuteen.

Asioista ja niiden yhteyk-
sistä voidaan tietenkin esittää
eriäviä mielipiteitä. Kuitenkin
kaikitenkin 

- 
on varsin kiin-

nostavaa saada käsiinsä pu-
heenvuoro taholta, jonka mie-
lipiteet viime vuosikymmeni-
nä vain kovin harvoin ovat
päässeet julkisuuteen. E.

OIKEUSMURHA
VIELÄ KERRAN
Hannu Rautkallio: Sotasyyl-
lisyysnäytelmä, Valvontako-
mission salaiset asiakirjat pu-
huvat, Weilin+Göös, Savon-
linna 1981, 336 sivua.
Tohtori Rautkallio on jatkanut
Ison-Britannian salaisten ar-
kistojen tutkimustyötään ja
syventynyt tällä kertaa Liit-
toutuneiden valvontakomis-
siossa toimineiden brittien pa-
pereihin Neuvostoliiton
asiakirjoihinhan ei päästä kä-
siksi.

Huolimatta siitä, että britil
olivat komissiossa jotakuinkin
statisteina 

- 
eiväthän neu-

vostoliittolaiset aina välittä-
neet edes kertoa liittolaisilleen
komission nimissä suoritta-
mistaan toimenpiteistä 

- 
on

kiriassa joitakin kiinnostavia
tietoja esimerkiksi venäläisten
suhtautumisesta asekätken-
tään ja Reserviupseeriliittoon
sekä sotilasliittosuunnitelmis-
ta vuonna 1945. Mielenkiin-
toinen on myös kirjoittajan
väite, että sotasyyllisyyskysy-
myksen esilleottoon vaikutti
ratkaisevasti kostonhimoisten
kotikommunistien asiasta pi-
tämä meteli ja kirjoittelu Mos-
kovan radioon ja Neuvostolii-
ton lehtiin 

- 
v3n[2 ja aina

käyttökelpoinen menettelyta-
pa.

Itse oikeudenkäyntiä on kä-
sitelty tavalla. joka lähtee sii-
tä, että lukija tuntee tosiasiat
ennestään 

- 
esimerkiksi tun-

netun Buschenhagenin todis-
tuksen yhteydessä ei ole ker-
rottu. että hän myöhemmin
venäläisten sotavankeudesta
vapauduttuaan peruutti koko
todistuksen.

Joka tapauksessa lukemisen
arvoinen kirja.

J.
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aanpu()lustuskilt()jen
lludenmaan piiri järjestää ku-
luvan kuun 17. päivänä, kes-
kiviikkona. kello 19.00 Yli-
opiston juhlasalissa muistoi-
hin vetoavan maanpuolustus-
konsertin, jossa esiintyvät
Helsingin Varuskuntasoitto-
kunta ja Viipurin Lauluveikot.
Tulot käytetään Kaunialan so-
tavammasairaalan potilaiden
hyväksi. Pääsymaksu on 20
markkaa. Lippujen saannista
ynnä muusta tätä odotettua
konserttia koskevasta saa tie-
toja puhelinnumerosta (90)-
496 186/Tetri.

Pidetäänpäs tärkeä
mielessä!

asla

I leijo Porkka, Kajaanrn-
linnantie 6 B 17. 00900 Hel-
sinki 90, puhelin kotiin (90)-
335 @2 ja työhön (90)-
7332744. on jo useita vuosia
valtion apurahan turvin kerän-
nyt tietoja suomalaisista valo-
kuvaajista. Nyt hän etsii yh-
teyttä henkilöihin. jotka voi-
vat kertoa sotien rintamavalo-
kuvaajista. Erityisesti Porkkaa
kiinnostaa, pidettiinkö TK-
kuvaajia pelkureina vai yltiö-
päisinä sotasankareina. Us -

kottiinko heidän kuviinsa vai
pidettiinkö niitä lavastettuina?
Toimivatko TK-kuvaajat to-
della etulinjassa?

Kertokaapas Porkalle käsi-
tyksistänne !

rvo Lehtonen, Alhonii-
9, 37 l3O Nokia 3,tynkatu

haavoittui Torniossa
l.lO.1944 ja makasi vuoro-
kauden ojassa yhdessä Veikko
Turusen kanssa. Vasta sitten
onnistui Mannerheim-ristin ri-
tari, majuri Pentti Valkonen
saamaan miehet suojaan ja
hoitoon Ruotsin puolelle. Val-
konen itse kaatui 6. 10.44.
Lehtonen haluaisi yhteyttä

kohtalotoveriinsa Veikko
ruseen.

atti Kokko, syntynyt
Rautjärvellä 3.6. 1925, kaatui
konekivääriampujana Karja-
lan kannaksen Ihantalan
alueella jollakin suolla vetäy-
dyttäessä taaksepäin
2'7.6.1944. Ruumis jäi vihol-

liselle eikä tapahtuman yksi-
tyiskohdista ole saatu rietoja

- 
ehtikö esimerkiksi joku to-

teamaan hänet kuolleeksi vai
jäikö hän kentälle haavoittu-
neena?

Tietoja haluaisi sankarivai-
najan eno Reino Vertanen,
osoite Takakatu 12. 88600
Sotkamo, puhelin 986-61 284.

( 
A ."n,,,]"n. rakennus-
mestari, Koulukatu l9 A 23.
20100 Turku 10. haluaisi tie-
toja tästä joulunviettokuvasta,
joka on ilmeisesti otettu Jan-
debajoella Mainila-tukikoh-
dassa jouluna 1943. Edessä
vasemmalla on komppanian
päällikkö luutnantti T.O. Les-
kinen. Keitä ovat muut']

( 
R,,,,,atil,..o Lap-
peenrannan Linnoituksessa
järjestää ajankohtaisia näytte-
lyitä. Kuvassamme osasto
Breitenfeldin taistelun juhla-
näyttelystä, johon oli saatu
esineitä muun muassa Ruot-
sista.

( 
Vr,"o *".1"r", vanha ys-
tävämme Loimaalta. on lähet-
tänyt lukijoittemme iloksi ku-
van jatkosodan aikaisesta puu-
veistoksestaan. Taideteoksen
tilasi päätoimittaja ja Suomen
saunaseuran puheenjohtaja
Matti Wiherjuuri, joka lähetti
sen ystävällesn §6ksa3n. 

-Ilmankos ne siellä Keski-Eu-
roopassa ovat nyt niin innos-
tuneita näihin saunatouhuihin !

JR 49,,n,..-
rian toimituskunta kertoo, että
rykmentin historiankirjan 

-2.Divisioonan Jalkaväkiryk-
mentti 49 sodassa vv. l94l-
1944 

- 
painos on loppunut.

Kirjaa voi kuitenkin edelleen
tilata, koska mahdollisuuksia
toisen painoksen ottamiseksi
tutkitaan. JR 49:n Historiatoi-
mikunnan osoite on Korois-
tentie 6 F 4. 00280 Helsinki
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