N:o 4 1982
9,2O mk sis.!vv.

-rtairehet ]«ertovat
t rt
a

1*
r-.":1^

tr

ILMASOTA
RATKAISEE
Sodan vielä iatkuessa kerrottiin Saksassa seuraavaa juttua.
Sota on päättynyt

ja Hitler, Göring ia

RAJANSA

KAIKELLA
Malenkov vieraili EngIannissa ja sai suopean

vastaanoton.

Koska

hän aina hymyili, käytti
Iehdistö hänestä lempinimeä Mister Smile,

Goebbels riippuvat
DIKTAATTOREITA rinnakkain hirres- Herra Hymy.
JA
sä. Viimeisillä voiVierailun päätyttyä
YALTIOMIEHIÄ
millaan Göring oli Hrushtshev lentokääntyy Goebbelsin kentäIh vastassa. MaIenkov astui hymyillen
VANHA HYVÄ
puoleen:
koneesta.
JUTTU
Tätähän minä
Piruakos enää virJuutalainen Goldberg aina
- ennustin: sota nistelet,
oli vihdoinkin päässyt ratkaistaan ilmas- taas, nyt olet kotona
kivahti Hrushtsulkomaanmatkalle Eurooppaan. Hänen mos- s4...

hev.

o

o

kovalaiset ystävänsä aIkavat pian saada kauniita postikortteja teksteineen:
Vapaasta Varsovasta tervehtii teitä
GoIdberg.
Vapaasta Budapestistä tervehtii teitä
Goldberg.
lspsssta Prahasta-teitä tervehtii Goldberg.
Tämän jäIkeen ei

PUOLENSA
Amerikkalainen turisti
kysyy oppaalta MoskoYASSAi

sia.

Kapitalismi lepää
kuolinvuoteellaan!
tämä toteaa mahtipontisesti. Hetken kuluttua
hiukan mietittyään

- l1y1111sn mies kuiten-kin lisää: §e on kyIIä
helkkarin-komea...

o

nen halusi

muuttaa

maasta ja joutui poliisin
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SIISTEYS ENNEN
KAIKKEA

Aina sinö tolva-

na-astut johonkin! tu-

Miten paljon insi- Vanha juutalainen listuu vaimo.
Meniiiiri ansaitsee keski- tulee kotiin ja kertoo ne nyt siivoamaan
mäiirin kuukaudessa vaimolleen:
kenkösi oikein huoNeuvostoliitossa?
Mutta teillähän

tiedustelevat työtoverit
matkalaisen kokemuk-

Neuvostoliiton juutalai-

viikkoon tullut ainutta-

KAIKELLA ON

Sosialistisen maan tiedemies on ollut matkalIa lännessä. Hänen paIattuaan kotimaahan

SYYTA OLI

kaan korttia. Lopulta
tuli Eiffeltornin kuva ja
teksti:
Pariisista teitä ter- vapaa Goldberg.
vehtii

KOMEASTI
LOPPUUN ASTI

Olen nyt sitten

Iynkataan neekereiä!

Puolueen riastunut

vastaa opas.

veihin.

lellisesti!

o

kuulusteluun.
Miksi haluatte lähteii- Neuvostoliitosta?
Minulla on kaksi
syytö...
Ja ne ovat?
- Jos vastavallankusattuisi voittamous
maan, on mahdollista,
ettö juutalaisia alettaisiin taas vainota.
Vastavallankumouksesta ei kyllö ole
pelkoa, siitii me pidömme huolen! vakuutti kuulustelija.
Se on juuri se toinen syy, huokasi juutalainen-

o

15.4. 1982
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Puhtroht4a L. Hflila, ry ryp
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TÄSSÄ NUMEROSSA
112 PIONEERIMUSEO
114 ENSIMMÄINEN
ILMATAISTELU

116 PAIMENPOJASTA
KENRAALIKSI

122 MANNERHEIM.
Ulq'ALTA

VIIPURINLAHDELLE

126 TUHOOJAPABTIO
129 KÄEN MUOR!
KERTOO

134 RADIOTIEDUSTELUN
RIVEISSÄ

136 POVENTSAN

APTEEKISSA

138 MUISTOJA

KOTIRINTAMALTA

140 SOTILAAN UNI

110 DIKTAATTOREITA JA
VALTIOM!EHIÄ

Ettei tofuu"s unohfuisi
Viime keväänä vietetyssä
arvovaltaisessa tilaisuu-

edistävät

ratkaisevasti
kyky?imme kestää kandessa, Maanpuolustus- sainviilisten kriisien
korkeakouluyhdistyksen
koettelemuksia.
20-vuotisjuhlassa, puoOlen vakuuttunut siitä,
lustusvoimain komentaja että meillä on olosuhteet
kenraali Lauri Sutela pu- huomioonottaen mahdolhui vakavia sanoja, jotka lisuus luoda tähän maaon syytä pitää pitem- han todella uskottava
päänkin mielessä.
puolustuskyky. Sitä nyt
Komentaja totesi, että heikentävät peruspuutturv allisuuspolitiikkamme teet on kuitenkin korjatpäiimä?irä on pysytellä tava. Niitä ei kompensoiaseellisten selkkausten da suomalaisella sisullaulkopuolella. Asia on kaan.
niin arvokas, että sen hyTosiasioiden tunnustaväksi on työskenneltävä minen on luotettavan arkaikilla sektoreilla mer- vion vdlttämätön edellykittäviäkään taloudellisia tys. On pantava merkille,
uhrauksia kaihtamatta.
että strategiset ratkaisut
ja sotatekniikan kehitys
Puhe jatkui näin:
"Tämä pätee myös ta- ovat kiistatta nostaneet
loudellisessa puolustus- varustelutasoa Pohjolasvalmiudessa olevien epä- sa. Samalla on oikeutettu
kohtien korjaamiseen. huoli alueemme turvalliOnhan selvää, että riittä- suudesta ymmärrettävästi
vien varmuusvarastojen lisääntynyt. Sotilaallisesluominen ja taloudellisen ti arvioiden Suomi ei ole
kriisivalmiuden kaikin- enää "Herran kukkarospuolinen vahvistaminen sa" eikä sen alueellinen

koskemattomuus kriisin
koittaessa ole suinkaan

ehdotonta. .

Sotilaana soisin, että
puolustusvoimien turvallisuuspoliittisesta tehtävästä käytävässä keskustelussa ja sitä seuraavassa päätöksenteossa esiin-

tyisi entistä

suurempaa

valmiutta tehdä asiallisia
johtopäätöksiä siitä, millaisia voimavaroja puolustusvoimille rauhan ja
sodan aikana asetettujen
tehtävien toteuttaminen
todella vaatii. Mielestäni
kyse ei voi olla pelkästään rahasta, vaan vahvasti myös turvallisuuspoliittisten velvoitteiden
sanelemista tarpeista
suhteessa muihin tarpeisiin.

"

Sutelan vakavaa sanaa
ei ole kuultu. Onko järkevä turvallisuuspoliittinen ajattelu jäänyt vähäisten kiistakysymysten
tr
alle?
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ajatuksia erityisten asesaamisesta tallentamaan
kunniakkaiden sotien
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muistoja ja saavutuksia.
Ensimmäisenä panivat toimeksi pioneerit,
jotka jo sodassa oli opittu tuntemaan kärkimiehinä.
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MAAN VANHIN ASELAJIMUSEO
Sisäkuva museosta. Erityisen kiinnostavia ovat monet sotasiltoien
pienoismallit
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Pirullinen suomalainen keksintö!
Tärymiina, iossa oli nestevarmistin.
Laitteeseen voitiin asentaa iopa
kolmen kuukauden varmistusaikaa
vastaava happo. Vasta tämän
ajan kuluttua miina toimi tärinästä
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Työkaluja, aseita Ja koneila
pioneerimuseossa

PIONEERIMUSEON varsinainen
perustaja on everstiluutnantti ja
kirjailija Eero-Eetu S aarinen, joka
nuorena vänrikkinä 1920-luvun lopulla toimitti Korialla Hakku-lehteä. Vuonna 1929 hän ryhtyi keräilemään esineistöä museota varten. Kun muuta paikkaa ei ollut,
kertyi materiaali Pioneeripataljoonan komentajan jäiikåirieverstiluut-

nantti Vöinö Heikki Vainionohjeiden mukaan Hakku-lehden toimitustiloihin. Talvisotaan mennessä
oli koossa jo viitisenkymmentä nimikettä.
Sodan puhjettua joutuivat puuhamiehet tåirkeiimpiin tehtäviin.

Hakku-lehden toimituskin siirtyi
paikasta toiseen ja kävi kuten kävi: museoesineet hävisivät sen tien
ilmeisesti sotamuistoiksi!

-

PERIKSI EI ANNETA
Eero-Eetu Saarinen ei kuitenkaan
ollut niitä miehiä, jotka lopettavat

yrityksen kesken:

palvellessaan

jatkosodan alussa Päåimajan Pioneeriosastolla hän laati armeija-

kuntien pioneerikomentajille osoitetun kirjelmän, jossa hän kehotti
näitä tallentamaan sopivaa aineistoa tulevaa museota varten. Esineistöä alkoikin saapua. Arvokkaan osan siitä muodostivat useiden pioneerien sotatoimialueelle
rakentamien siltojen pienoismallit.
Kesiillä 1944 tavaraa oli jo
koossa niin runsaasti, ettälkatsottiin aiheelliseksi hankkia museolle
sekä sisä- että ulkotilat paikasta,
jossa museo nykyisinkin sijaitsee.
Pioneereja kgn oltiin, käytiin
tietenkin heti käsiksi rakennustyöhön. Ensimmäinen vaihe oli 70
neliön puuparakki, jossa museo
avattiin jo 12. 5. 1945 eli heti Lapin sodan päätyttyä.
Vanha parakki osoittautui kuitenkin pian liian ahtaaksi. Siihen
liittyen rakennettiin lisätilaa ja
vuosikymmenen lopulla museo virallistettiin vahvistamalla sille ohjesääntö. Sen mukaan sitä hoiti
toimikunta, johon Korian varuskunta nimesi puheenjohtajan sekä
Pioneeriupseeri- ja Korian aliup-

seerikerho kumpikin yhden jäsenen ja varamiehen. Näissä puitteissa toiminta jatkui 1960-luvun
puoliv?iliin saakka.

KUNTAKIN
KIINNOSTUU
Museo ei tähän mennessä

ollut

saanut penniäkään julkista tukea,
vaan sen toiminta oli rahoitettu
pääsymaksuilla. Elimäen kunta tuli nyt avuksi ja lahjoitti toimikunnalle vanhan hirsirakennuksen,
jonka avulla saatiin kunnollista lisätilaa 90 neliötä. Kun vanhan
museon lisäsiivekkeen perustuksetkin olivat jo kuitenkin tässä vaiheessa osin pettäneet, tarvittiin
muutakin apua.
Asiaa ryhtyi hoitamaan valtakunnallinen organisaatio, Pioneerikilta. Toukokuussa l97l päätettiin ryhtyä toimiin kokonaan uuden museorakennuksen aikaansaamiseksi.
Vuoden loppuun mennessä hyvåiksyttiin Arkkitehtitoimisto Esko
Lehesmaan lahjoittamat sijainti- ja
rakennuspiirustukset. Kun asianomaiset luvat oli hankittu, saatiin
työt käyntiin kesällä 1972. Puutavara saatiin suurimmaksi osaksi
lahjaksi Elimäen isänniltä.
Rakennus alkoi varsinaisesti
nousta seuraavana kesänä ja harjannostajaisia vietettiin Schmardenin päivänä, pioneerien vuosipäivdnå, 25.7.1973.
Uusi 259 neliön rakennus avattiin yleisön käyttöön varsinaisesti
vappuna 1975, mistä päivästä alkaen museon piirissä virisi vilkas
toiminta.

MUSEOSSA LöYTYY
Nykyisin on museossa näytteillä

i;,|:*

noin 2500 erilaista esinettä ja varastossa vielä noin 1500 välinettä
ja kalua.
Museoalue jakautuu varsinaisesti ulkonäyttelyalueeseen, linnoitusalueeseen, katettuun ulkoalueeseen ja sisämuseoon. Aihepiireittäin on jzirjestetty ns. muis-

Miinalaudat, ioiden piti räiäyttää

miina siten että ialka iää
ehiäksi. Käytännössä
miinan räiähdys tunki miehen
ialkoihin niin palion tikkuja, että
välinettä ei otettu käyttöön
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tojen osasto sekä kentt?ilinnoitus-,
silta-, puku-, kirjasto-, valokuva-,
miina-, ansoitus-, räjäytys ja raivaus-, työkalu-, vesistökalusto- ja
kone-esittelyosastot. Lisiiksi ovat
näytteillä pioneerin käytössä nykyisin olevat vdlineet.
Kävijää kiinnostavat tavallisesti
eniten monet taidokkaasti valmistetut pienoismallit, joiden tekoon
on tarvittu lukemattomia työtunteja, rajaton mäiirä kiirsiviillisyyttä
sekä pioneerin kätevyyttä. Museossa on käytettävissä myös tunnin mittainen ääninauha esittelyä
varten. Aikaa käyntiin kulunee
normaalisti tunti tai pari. Museo
on auki viikonloppuisin tai ryhmille sopimuksen mukaan.

KIINTOISIA
VBMPAIMIA
Muuan museon kiintoisista esi-

qr
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ENSIMMÄNEN
Ensimmäisen il-

-mataistelun muiste-

leminen hätkähdyttää vieläkin. Henki
oli tuolloin kova
ttmeidän maata -ei
saa muutlt'

o

NÄIN muistelee lentäjäaikojaan Lauri Hiimölöinen, monet kovat ilmataistelut läpikäynyt soturi, jonka tilille tuli
viisi pudotusta.
fu6n ensimmäisen ilma-

taisteluni
kävin kotikaupunki
ni Savonlinnan yläpuolella.

Muistan, kuinka niikyvyys oli
hyvä. Lensimme parin tuhannen metrin korkeudessa.

ÄttOa näimme

kaverini

neistä on veniiläinen trirymiina, joka saatiin jatkosodan aikana Seesjåirven Suurlahdessa olleesta pioneerivarastosta. Miina toimii pienen metallilieriön avulla, jonka sisiillä on kaksi penninrahan kaltaista metallikiekkoa, kumpikin omalla akselillaan. Ne pääsevät vapaasti heilumaan ja pienikin tåirähdys
saa ne koskettamaan toisiinsa, jolloin virta kytkeytyy ja panos laukeaa vieden esimerkiksi junan veturin sen tien. Asentamista varten
on miinassa viisi minuuttia kellolaitteen avulla toimiva varmistin.
Vielä ovelampi on vastaava
suomalainen miina, jossa on varsinaisen tiirysytyttimen lisäksi nes-

kanssa taivaanrannalla neljä

tevarmistin. Varmistimen toiminta-aika mäiirätään nestevarmistimeen sijoitettavan hapon viikevyyden avulla. Happo voidaan laimentaa esimerkiksi sellaiseksi, että se syövyttää varmistimen pois
vaikkapa kolmen kuukauden kuluttua, minkä jiilkeen tiirysytytin
on toimintavalmis.
Paljon pirullista se on tuo ihminen keksinyt toisen pään menoksi!
"Mitä kieree miäs, sen paree pioneeri", totesi kuulemma aikoinaan

hempieni asustelevan siellä

Pajuojan
1't4

Mattikin.

tr

pistettä, jotka liihestyivät. Vedin nopeasti korkeutta. Pommittajat liihestyivät ja selvästi
havaitsi niiden olevan matkalla pommittamaan Kyrönsalmen si-ltaa.
Seuraava maali saattoi olla
vaikkapa Korian rautatiesilta.

Niimä molemmat pisteet
olivat heille tiirkeitä, sillä jos
näihin olisi saatu osumia, olisi
suomalaisten yhteys Karjalan
kannakselle vakavasti vaarantunut.

KOTIKAUPUNGIN

YLLÄ
Savonlinnan kaupunki oli
edessämme kauniina kesäauringon loisteessa. Tiesin van-

Miekkoniemen mökissä. Eivätpiihän tienneet, että juuri

viilettelin kesäisten

maise-

mien yllä
kuulivat enintään
ujelluksen.Olavinlinna ja Kyrönsalmi
siltoineen olivat edessä. Siinä
olivat myös vihollisen pom-

marit. Kaikki oli vielä idyllisen rauhallista.

Kokeilimme nopeasti aseet.
Mikään ei saanut klikata pyrittäessä yllättävään iskuun.

Pyhäpuvussa voi hymyillä
sota-aikanakin

ILMATASTELU
Liihestyimme pommarilauttaa.

Vihollinen oli nyt vain kolmekymmentä astetta edessä

alapuolella, etäisyyttä ehkä
kuutisensataa metriä.

Lentuaan päiillikkö antoi
selvän

ja

ytimekkään hyök-

käyskäskyn.

Painuimme syöksyyn.

Hyökkäys alkoi aivan harjoitustilanteiden mu(6an

oli

ss

kouluesimerkki kaikesta

MYLLÄKKÄ ALKAA
Äkkiä muuan

pommittajista

hiljensi nopeuttaan ja jättäytyi
taakse. Itse olin siirtynyt maalikoneeni vasemnan moottorin taakse aikoen vaientaa sen.
Samassa sivulleni jättäytynyt pommari avasi tulen minua kohti. Se sai vuorostaan
kimppuunsa jonkun meikäläi-

sen

ja yleinen mylläkkä oli

pian käynnissä.

Tulitin vielä naapurin va-

opitusta.

LAURI KULTTI

pinnalla kun Fiat raketin tavoin kimposi ylös.
Painuin uudelleen äskeisen
vihollisen kimppuun. Tulitin
sitä pitkällä sarjalla.

Patruunat olivat lopussa!
Ei ollut muuta tehtävää
kuin palata kotikentälle. Pommarin putoaminen jäisi näkemättä.

ENSIMMÄINEN
OSUMA!

Rantasalmen kentälle. Pian
sain lohduttavan tiedon, että
pommari, jota kukaan muu ei
ollut ampunut, oli pudonnut

Mitäpäs muuta kuin

Samassa huomasin, että sen
toinen moottori savusi.
Olin saanut osuman ! Peli
oli avattu!

Rajattomaksi riemukseni

alas

Simpeleenjärveen.

Ensimmäinen pudotukseni!
Yrittäessäni jälkikäteen ar-

vostella ensimmäistä taiste-

.l*

Potkuri oli tehokkaasti tikattu. Oli ollut poialla
tuuria!

Fiatlentäliä Lunkulassa elokuun lopulla 1941. Vaemmalta kersantti K. Tuomikoski, luutnantti Lauri
Hämåläinen, kersantti T. Bergman ia kersantti l. Josnsuu.

Vihollisen pommarista

kyi

nä-

senta moottoria. Vaikutusta ei

konekiväiiriampujan pää.

näkynyt. Sitten oli aika vetää

Naapuri näytti tarmokkaasti
ponnistelevan pääståikseen tikkaamaan Fiattiini kuolemansarjansa.

Pujahdin SB:n pyrstön alle

ja olin

turvassa. Vihollinen
suureni silmissä. Vielä sekunnin odotus, että tapaus olisi
varma...
Sitten painallus liipasimesta
ja konekivä:irit puhuivat. Naa-

purin konekiväiiriampujan pää
heilahti ja hävisi niikyvistä,
uutta sarjaa ei kuulunut.

täydellä kaasulla

pystyyn

jyrkkään nousuun.
Koneiden hyörintä alhaalla
oli mahtavaa nähtävää. Mi-

nulla oli parisen

sekuntia
aikaa yrinää keksiä uusia juonia.
Äkkia nain naapurini painu-

van jyrkkään syöksyyn kohti
vihollista. Liike oli kuitenkin
liian raju
ksng painui vihollisen ohi- vaarallisen näköisesti kohti pintaa.
Selviääköhän poika... ?
Kaverille tuli kiire! Kone
v6sloikeni viime hetkellä

pärskeitä näkyi Haapaveden

Br-f

totesin pommarin menettävän
korkeutta. Ammuin sitä jatkuvasti. Se kävi kätevästi, koska
vihollisen konekivääriampuja
näytti olevan lopullisesti pois-

luani jäi päällimmäiseksi mieleen toteamus, kuinka nopeasti oli pakko ratkoa tilanteita
viillänkö vihollisen ohi?
Koukkaanko alta? Joko avaan

sa pelistä.

tulen? Ehdinkö vielä ampua

Aloin olla varma saaliistal
Savuvana pommarin moot-

torista kasvoi jatkuvasti.

Se

painui yhä alemmas ja alem-

mas. Sitten se teki jyrkän
käännöksen

kohti

kotimaa-

taan. Kaverit olivat

saaneet

tarpeekseen ja yrittivät vain
pakoon omalle puolelleen.

Sitten

kellä!

juuri voiton het-

-koin ankaran

petty-

muksen- : painaessani liipasinta

ei tapahtunut mitään.

.IL^-

sarjan vai joko on väistettävä?
Mekaanikot totesivat, että
olin ensimmäisessä yhteen-

otossani saanut pahan näköisen konekiväärisuihkun Fiatin

potkuriin. Itselläni ei ollut
asiasta minkäänlaista havain-

toa.
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PAIINEN-

EINO POHJAMO

I

POJASIA
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I(EN MLI
KENRAALI.
LUUTNANTTI
ALBERT
ALEKSANDER
PUROMAN
SOTILAAN
ELÄMA
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JATKOA ED NO:STA
Poventsassa 1943 oli sihdaftava
vihollisen puolelle vaivihkaa
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Jääkäreitä matkalla taisteluun

UUTEEN
SUUNTAAN
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tV

Levossa Nurmeksessa oltaessa rykmentti liitettiin jälleen
omaan 6.Divisioonaan, jonka
komentajaksi oli tullut jääkä-

rikenraalimajuri

Einar

Vih-

rza, Saksan Jäiikäripataljoonan toisen komppanian miehiä

kuten Puromakin. Tammi-

,jl

kuussa 1943 rykmentti siirtyi
divisioonansa mukana ItäKarjalaan Äänisen rannalle,
josta kesän alussa linjavastuuseen Vienan Kanavan lohkolle. Siellä Puroman miehet tor-

juivat päämajasta saakka kiitosta saaden monet rajutkin
vihollisiskuhyökkäykset varsinkin Pirunsaarella ja Poventsassa.

Seuraavan vuoden alkupuo-

lella tuli jänkäjääkäreitä kohauttanut tieto, että Puroma
jättää rykmentin siirtyäkseen
Panssaridivisioonan Jääkåiri-

Puroman Jääkäriprikaatin soturi Kuuttilahdessa

prikaatin komentajaksi. Yli

kesällä 1943

kolmen vuoden ajan komentajan tehtävää hoitanutta Puromaa pidettiin erottamattomasti
rykmenttiin kasvaneena, joten
siirtouutista kuunneltiin tyrmistyksellä. Tokihan ymmärrettiin, että oli kohtuullista

päästä virkauralla eteenpäin.
Asemasotavaihe päättyi ra-
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justi 9.6.1944.
Viipurissa majaillut Jäiikä-

riprikaati neljine pataljoonineen heitettiin heti tuleen ja
taisteli ankarasti muun muassa

Kuuterselässä, Talin Konkkalsnyuqlgn-I eitimojåirven
alueella ja Vuosalmella. Suur-

totisista monipäiväisistä yri-

taistelun ankara paine kulutti
nopeasti prikaatin voimia.

auki! Jos motti olisi

tyksistä huolimatta pussin suu

jäi vain puolisen

kilometriä
saatu

Ihantalan taisteluvaihe har-

kiinni ja saartorengas pitänyt,
olisi Ihantalan eteläpuolelle

mittaa komentajaa vieläkin:

jäänyt kaikkien aikojen saalis.

Pohjoisessa Ihantalan kirkonkylän ja Pyöräkankaan alueella vihollisen paraatimarssin

pysäytti Puroman vanha rykmentti JR 12.

TAKAISIN

JÄNKÄ.
JÄÄKÄRIEN
PARIIN
Ennen aselevon solmimista
Puroma mäåirättiin 6.D:n komentajaksi Einar Vihman elo-

tienoille. Aseveljille suodun
evakuointiajan kuluttua umpeen sai divisioona käskyn
aloittaa hyökkäyksen kohti
Rovanientä.

Vaivalloinen kulku divisioonan kotialueelle Lappiin
liihti käyntiin syksyn kaamoksessa teillä ja maastoissa, joihin uusi vihollinen oli kylvänyt roppakaupalla miinoitteita
ja joitten kulku-urien rummut

ja sillat oli lennätetty taivaan
tuuliin. Kyläpaikoilla tervehtivät saapuvia suomalaisia ra-

tua lapioon saadakseen murskatun tien joten kuten kuntoon
ajoneuvoliikenteelle.
Mitä ylernmåiksi pohjoisiin
saavuttiin, sitä sitkaammin

saksalaiset väistyivät. Pari

kertaa ennen

Rovaniemeä

käytiin tappioita kiirsien hyökkäykseen saksalaislinjaa vastaan. Koukkaukset vastustajan
sivustaan ja selustaan olivat
ankaran maaston ja hyytävän
sateisen sään vuoksi aikaa viepiä ja voimia kuluttavia.
Vendläiset Valvontakomis-

Heiskase lta komentajan tehtä-

vät ja rintamavastuun muo-

dostui parin tuhannen l8-2Ovuotiaan miehen sotajoukosta

Ryhmä Puroma. Ankaran talven kynsissä se tunki hiljalleen viimeisiä saksalaisia Suomen maaperältä ylväässä tunturimaastossa. Muu Suomi oli
jo låihes unohtanut, että viihämiehinen sota jatkui yhä totisena.

Kaaresuvannosta 120 km

päässä sijaitsevan etulinjan
huolto jourui kovan ja runsas-

v^*1,

lhantalassa palaa

kuun alussa tapahtuneen kaatumisen jiilkeen. Etelässä lainassa

ollut

Reikåirauta-Puro-

ma palasi näin Pohjan miestähän divitensä joukkoon

sioonaanhan kuuluivat
kovan
päivätyön Ihantalan harjanteilla tehneet JR l2:n jänkäjä:ikiiritkin.
Kyllä väen laatu oli hyvä

- Laguksen Jäiikiiriprikaaniin
tissa kuin JR 12:ssa ja koko
6.Divisioonassa, muistelee

Lapin sodan ki€varikolonnan levähdystauko

kennusten roihut tai törröttävien savupiippujen juurilla pa-

sion upseerit seurasivat suomalaisten sotatoimia epäillen.

lumisen talven vuoksi tavattomiin huoltovaikeuksiin. Keh-

lojen hehkut.

Muun muassa he väittivät, että Puroma oli tahallaan pääs-

nolla ja viihäisellä aurauska-

lustolla ei kyetty pitämään

tänyt saksalaiset karkuun Tai-

pääteitäkään

paleen kylästä.
Palavan Rovaniemen kauppalan äåireltä Kemijoen varrelta divisioona suunnattiin poh-

miehineen olisi ollut tunturi-

Suomussalmen kirkonkylän
tasalla tavattiin saksalaisten
jiiljissä saapuneet Uhtuan ve-

nåiläiset, jotka Puroman käydessä yhteyden otossa sanoi-

vat jäävänsä toistaiseksi paikalleen.

,,JUOSTEN EI
KYNNETÄ''

joiseen Jäiimerentielle. Sattaseen saavuttua oli tullut aika
reserviläisten kotiuttamiseen,
mikä merkitsi myös divisioonan haiottamista.

komentaja.
Jäiik:iriprikaatin miehet olivat
muita nuorempia ja pyöriimiehinä liik-

Yhä pohjoisemmaksi jutasivat

Mutta komentajan sota ei
loppunut: hänet lähetettiin

keissään nopeampia. Yhteistä

6.Divisioonan yksiköt suun-

Käsivarren

kaikille oli kovan paikan kohdalla supisuomalainen kiro ja

taurana tieosuus

purnaus, josta huolimatta teh-

tävät kuitenkin rulivat aina
hoidetuksi.

Mutta vielä oli edessä yksi
sota.

Rauhanteon jiilkeen siirret-

tiin 6.D

demarkaatiolinjalle
saksalaisia vastaan Kajaanin

Pudasjiirvi-

f,3nu6-ftsvaniemi.
"Juosten ei kynnetä", sanotaan.

Ei juossut Pohjolan divisioonakaan
ei kerta kaik-

- kun tiimän täskiaan kyennyt,
piti
pys:ihtyä
tä
odottelemaan
kohdalle sattuneen vesieste€n
ylitystä tilapäiskeinoin tai tart-

Länsi-Lappiin

suunnalle, missä sotatoimet
jatkuivat kevääseen 1945.

JATKOSODAN
VIIMEINEN
TAISTELUOSASTO
Eversti Puroman otettua Ylimuoniossa kenraalimajuri K.

auki.

Puroma

maassa melko niilkiintynyt,
elleivät ruotsalaiset olisi autta-

neet tuomalla täysvahvuisen
divisioonan kuukauden muonan Kaaresuvantoon. Sieltä
rekihevoset kuljettivat tarvikkeet linjaan. Hevoset oli majoitettu tuon l2-peninkulmaisen matkan varrelle sopivin
v:ilietapein

kuten kestikie-

- Lähtöpaikalla
varien aikaan.

kuormattu reki teki koko matkan, mutta hevonen ja ajomies
vaihtuivat: täydellä reellä

mentiin ylös ja tyhjiillä alas.

Ruotsalaisten toimittama

oli yleensä hyvää ja
haluttua. Vain leipä, jota suomuona

malainen on tottunut puremaan va\vana ja rukiisena,

lujana valtion näkkinä tai
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limppuna, oli miesten mieles-

jaa ei Puroman taskusta ole

heiveröistä
varastolaatua. Suun täytettä ei
siitä juuri ollut, mahasta puhumattakaan. Pian se tunnettiin "pierunkuoren " nimisenä.

löytynyt. Ei myöskään vapaamuurarien luetteloista nimeä
löydy. Tekemistä ja tyydytystä on viran kunnollinen hoito

tä tyhjää, kovin
I
a

I

Vihdoin kevään kirkkaudessa huhtikuun 27. päivänä
kello 13.30 todettiin viimeistenkin saksalaisyksiköiden vetäytyneen Suomen kamaralta.

tarjonnut yllin kyllin.

ANTOISIA
ELÄKEPÄIVIÄ
Reikärauta-Puroma, myös
Pohjolan Rommeliksi kutsut-

tu, on viettänyt ansaitsemiaan
eläkepäiviä 26 vuotta. Eivät

RAUHAN AJAN
TEHTÄVIIN
i
*

I

nämäkään

ole

toimettomuu-

maanmatkat outojen asioiden
ja vieraitten kansojen pariin
ovat olleet vuosittaisia tapahtumia.
Pitkäaikaisin ja yhä jatkuva
harrastuksen kohde lienee sit-

tenkin jo 48 vuotta kestänyt
sarnan kesäpaikan hoivaus.

Pirkkalan Virosmäeksi kutsu-

tulla kohoumalla sijaitseva
kallioperäinen tonttimaa on
vaatinut luvuttomasti työtunteja ennen kuin ruusut ja yrtit
ovat syttyneet viirimosaiikkiinsa.
Virosmäen olopaikka sallii

Puroman palattua Lapista Helsinkiin määrättiin hänet aluksi
silloin Santahaminassa toimivan Taistelukoulun johtajaksi.
Jo seuraavana vuonna kenraa-

meen.

Ei kuitenkaan jiilkeä jänämättä.

Myöhemmille polville on
jäänyt ihmereltäviiksi ja ihailtavaksi ihmisen kätten töitä,
aikaansaannoksia, jotka valot-

tavat pitkää perspektiiviä
mennees€en.

Ei ole syytä epäillä, etteivätkö mäen nykyisenkin asukkaan työt ja toimet isänmaan
historian kuohuvissa ratkaisu-

ASEVELJEYS
EI RUOSTU

limajuriksi ylennettynä hänet
tavataan Pääesikunnan Komentoesikunnan päällikkönä,
jota työsarkaa kesti kolmisen

Kenraali käy aina tervehti-

vuotta.

menttinsä ja divisioonansa ko-

mässä aseveljiään entisen ryk-

koontuessa. Näissä tilaisuuksissa Puroma on ja tuntee olevansa haluttu väåirti, kuten
Pohjan miehet parasta tuttuaan nimittävät. He kuuntelevat halusta ja hiiskumatta
väiirtinsä puheita
kuten
silkuuntelivat jo sota-aikana,
lä Puroman teksti on aina ollut

päättyi
Rajavartiolaitoksen päällikköa

sytytellyt honkatulta, pyytänyt kalaa ja riistaa, kunnes
lainalaisena vaipunut nur-

vaiheissa muistettaisi sukupolvien taa.

Pitkä palvelu-ura

I

on äijä perheineen asustanut,

nä. Kuutisen vuotta Puroma
piti komentoa Korkeavuorenkadun varrella. Kolmena viimeisenä vuotena, ennen eroamistaan täysin palvelleena
vuonna 1956, kiiltelivät hänen
asepukunsa kauluksessa ken-

suoraa ja selvää.
Hän on nåihnyt rykmenttin-

raaliluutnantin kaksi leijonaa.

Albert Puroma

muistelee

palveluaan "Rajassa" miellyt. tävänä vaiheena, jossa tarjoutui kosolti työtä. Erityisen leiman siihen antoi laajamittai-

t;.

,{

so-vuotispäivän upea lahiapeski 21.2. 1945. Bouva Puromakin
on tullut vieraaksi parakkiin

sä muistokiven valmistumisen

Sallan Hautajiirvellä, rykmentin pääosan "Puroman polun"

alkupäässä. Myös hänen so-

nen rakennustoiminta kautta

dan loppuvaiheessa komenta-

rajaseudun komppanioiden ja

mansa 6.Divisioona sai kesällä
98

I muistopaatensa Rovanie-

vartioiden. Tyytyväisenä Pu-

I

roma voi todeta mielihyvänsä

melle.

Yhdeksättä

päiillikkökautenaan tapahtuneesta rajamiesten majoitusolojen liihes mullistavasta kohenemisesta. Siihen aikaan
eduskunta hyväksyi Rajavar-

d(r

.&

tiostojen ehdottamat mädrärahat liihes mukisematta, jopa

maaherra

\

Aikio ilmaisi

hiimminkinsä
hienoisen
myönteisen kehitiksen johdosta kysyen Puromalta:
Miten te niitä asioita oi-

- esittelette, kun toivokein
muksenne läpäisevät

lähes

nuijan kopauksella?!

Äänestyspaikka rintamalla Käsivarressa kevättalvella 1 945

dessa kuluneet, vaan monet

viran aikanaan

häiritsemät
harrastukset ovat saaneet toteutuksensa ja syventymisen-

Pitkän työpäivän aikana nä-

sä. Tosin aikanaan intensiivi-

kyvin luottamustoimi oli vuo-

set metsä- ja kalamiehen hommat ovat iän karttuessa jääneet

rollaan suoritettu Upseeriliiton puheenjohtajuus.
Minkään puolueen jäsenkir118

kästi havaitseva. Aika-ajoin
hän mittaa yhä eri yhteyksissä
nuorisoa, "kansaa kasuavaa",

ja

niin, että silloinen sisäminis-

teri

kymmentään

käyvä kenraali on yhä teräväsanainen ja ajan menon her-

vfiemmälle, mutta muuta on
tullut tilalle. Lukuisat ulko-

Puroman sukukunnalle huikean ja lähes kosketeltavan
yhteyden vuosituhansien taa.
Autotallin sijalta on Albert
Puroma tavannut esineitä, jotka asiantuntijat ovat ajoittaneet kivikauteen. Löydöt panevat mielikuvituksen voimakkaaseen liikkeeseen: siinä

päättelee kuulemastaan ja
niikemästään, että nykyinen
upseeripolvi on tehtäviensä tasalla ja kiirkipäästään jopa oppineempaa kuin tehtävä sinänsä edellyttäisi. Asevelvolliset
täyttävät niinikään mitan monessa mielessä.

Aseistakieltäytyjien

päätä

ei Puroma halua silitellä. Hän
niikee nämä joukkiona, joka

vaatii kaiken

mahdollisen

etuoikeuden, mutta sysää
kaikki mahdolliset vaivat ja
vastukset muitten kannetta-

viksi. Upseerien

rajoittamatonta ja avointa politikointia,
jota viime aikoina on ehdotettu, Puroma ei pidä suotavana.
Virka ei voi tulla kun- ja puolueettomasti hoinolla

detuksi, jos toinen silmä tähyilee kaiken aikaa puoluetoimistoon, sanoo kokenut veteraani.
Suomen kansan kohtaloista
keskusteltaessa kenraali viit-

taa usein siteerattuihin, mutta
yhä jiirkkymättömän totuuden
sisiiltäviin sanoihin, jotka ker-

ran hakattiin

Suomenlinnan

maine låihti jo ensimmäisen
kahakan jiilkeen kulkemaan
suusta suuhun. Puhuttiin pelottomasta ja selväsanaisesta

KORPISOTAA
YHTEISVOIMIN

soturista.

Eräässä sodan jiilkeen julkis-

Kuvaan liittyi pian myös inhimillisiä piirteitä: tiedettiin,
että komentajan pakkiin ei tule enempää valtion muonaa
kuin muillekaan eivätkä muutkaan mukavuudet ylitä tavanomaista tasoa. Puroman ko.
mentopaikoilta oli turha hakea
koristeellisia korsuja.
Merkittäviä hengen kohot-

tetussa tutkimuksessa kerrotaan jonkun haastatellun mai-

tajia olivat Puroman naulan

ninneen Puroman "miesten ta-

pattajana". Asiakirjamerkinnät ja käytännön tapahtumien
kertomukset eivät viihääkään
tue käsitystä. Ei tavata ainuttakaan taistelutointa, jonkla
Puroma olisi omaa etuaan ta-

voitellen pannut toimeen.
Päinvastoin hän vastusti eräitä

luissakin viitataan erämaataistelujen erityispiirteisiin: "Toi-

miessaan vaikeassa korpi
maastossa onkin hänen kekse-

liäisyyttään ja henkilökohtaista rohkeuttaan tarvittu, sillä
erämaaolosuhteissa tehdyt sotatoimet ovat vaatineet pailsi
alaisten rautaista kestävyyttä
myöskin johtajan lujatahtoista
ja selväpiirteistä, kaikki mah-

dollisuudet huomioonottavaa
toimintaa...

"

Alusta loppuun Albert Puroman sotilaan kaari täyttyi

jalkaväessä. Jänkäjäiikiirit,

Puroman perustaman rykmen-

tin miehet ja ilmeisesti koko
kuudennen divisioonan viiki
katsovat ja tunnustavat entisen

komentajansa todelliseksi jalkaväen kenraaliksi. Tosin hän
itse monissa yhteyksissä jo sodan aikana ja sen jiilkeen haluaa aina siirtää kiitoksen alaisilleen:

Aina te purnasitte! on
kenraali
hymysuussa sanonut
puhuessaan jänkäjäiikiireiden

sodan jiilkeisissä tapaamisissa.

Samaan hengenvetoon hän
tunnustus-

kuitenkin jatkaa
taan:
l:a

CiJänkäiääkäreitä komentaiansa 7s-vuotispäivillä 1970. Vasemmalta iääkärikapteeni Taito Nurminen,
everstiluutnantti Reko Moisio, itse iuhlakalu, everstiluutnantti Torsten von Essen ia kenraaliluutnantti

Olli Kaakinen

Mutta ette te koskaan

jättäneet
minua pulaan!
Varmaan

jo

jääkiiriajoilta

on Puromalle valjennut,

että

sotahomma
isommankin
joukon
on- ryhmätyötä, jo-

onnistuakseen
vaatii yhteistä yritystä.
ka

jykevään graniittiin: "Seiso
tässä omalla pohjallasi iiliikä
luota vieraan apuun!"

,,MIKÄ MIES?''
Siinäpä jokaiselle asepalvelun
suorittaneelle tuttu kysymys.
Mikiihän mies se oli tiirnä
Puroma

upseerina, komen-

ja aseveljetajana, ihmisenä

kantaan iskevät tokaisut
esimerkiksi näin.

-

JR 12 oli låihdössä hyökkäykseen. Sivulta kuultiin tavanomainen mutina:
On siitä yritetty vain eipä

ole- läpi päästy...
Mutta JR 12 ei ole vielä
yrittänyt!
napautti komentaja.
Mutinat vaikenivat ja jän-

seen. "Reikiirauta" todella

käjäiik?irit nostivat rintaansa.
Kiestingissä jaettiin kerran
marssin aikana suuri leipäannos yhdellä kertaa. Muuan
telttakunta jopa polki leipäpaloja jalkoihinsa.
Puroma piti kovan puhuttelun ja kysyi lopuksi:
Oletteko koskaan näh- nälkää?
neet

tietää, mitä etulinjan poteron
miehen mielessä liikkuu.

Miehet olivat vaiti.
Minäpä olen, lausui ko-

nä?

Hänen luonteva suhtautu-

misensa rivimiehiin ja ymmiirtävä asenteensa näiden

mielenliikkeisiin pohjautuu
työnliiheiseen lapsuuteen ia
nuoruuteen sekä jäiikiiriaiko-

jen omaan rivimieskokemuk-

Tavallinen soturi mittaa esimiehensä niikemänsä ja kuule-

mentaja
hiljaa.

Hiljaa olivat muutkin.

mansa perusteella. Puroman

ylempää ehdotettuja tarpeettomiksi katsomiaan ja arvatta-

vasti verta vaativia yrilyksiä.

Menestyneenä komentajana
hän saikin ehdotukset kumotuiksi. Puromankin johtamissa
sotatoimissa toki syntyi tappioita, mutta niihin johti aina
yleistilanne ja esimiesten käs-

ky. Komentaja pani myös aina
itsensäkin alttiiksi pyrkimättä
koskaan väistämään varuaa,
vaivoja tai vastuuta.
Erityisesti Puroman johtajuuden laatu pantiin puntariin
erämaaolosuhteissa napapiirin
tuntumassa. Niissä rannatto-

muuksissa kykeni vihollinen
iskemään mistä suunnasta tahansa. Naapurienkaan tukeen
ja apuun ei läheskään aina
voinut laskea, koska nåimäkin

,'ITSE ASIASTA
KUULTUNA"
Näin muistavat entistä

esi-

miestään pari aseveljeä, molemmat kenraalin liihimmässä
piirissä toimineita, toinen upseeri ja toinen taistelulähetti.
Olavi Kaakinen, entinen JR
l2:n viestiupseeri, adjutantti
ja tykkikomppanian päällikkö, lopulta Rajavartiolaitoksen komentaja:

"Minulla oli onni saada toimia yhdessä silloisen eversti
Puroman kanssa lähes koko
jatkosodan ajan. Olin jo valinnut sotilasuran elämäntehtä-

väkseni, joten viilitön alai-

olivat kiinni taistelussa omissa

suussuhde komentajaani sota-

ympyröissään.

vuosina oli minulle yhtäjaksoista oppia joukon johtami-

Mannerheim-ristin peruste-
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tä

mukaa kuin niitä saatiin

muualta irrotetuksi siten, että
vihollisen lopullisen lyömisen

mitä minun tulee tehdä ja mitä
näin selnaapurit tekevät
- Saksan
västi ei käsketä edes

alkaessa vasen siipi oli meillä

Sotakorkeakoulussa! jatkoi

!

ja sieltä koukattiin ensimmäi-

Pilgrim.

a

nen osavoitto.

Puroman joukkoa
I
L

a

I

t-;

ei

kos-

kaan yllätettykään sivustoilta.
Tehokas tiedustelu oli se ykkös-asia, mitä hän korosti ensimmäiseksi varsinaisen taistelutehtävän jiilkeen.
Mitä sinulla on edessä?
- kysyi.
hän
Jos vastaus ei tyydyttänyt,
kyseinen komentaja tai päiillikkö sai ohjeet mihin partiot
oli suunnattava ja mitkä maas-

komentajan tavanomaiset sa-

tonkohdat tutkittava. Ja sau-

Puroman joukoissa vdlitsi
hyvä henki ja kuri. Hiukset piti olla leikattu ja parta ajettu.
Miltäs te nuoret miehet

mat sekä niiden varniistaminen testattiin aina.

Puroma

oli

erinomainen

käskijä. Ei varmaan sattunut

niin, että komentajan antama
käsky olisi ymm:irretty toisin
kuin oli tarkoitettu.

Mainittuihin Jelettijiirven
taisteluihin liittyvässä käskyn-

a

a

sesta, suomalaisesta taktiikasta, ihmisen käsinelystä ja monesta muusta ammattisotilaalle tarpeellisesta asiasta.

Sotaeverstin periaatteisiin
kuului oman esimerkin merkityksen arvostaminen. Etenemisvaiheen aikana hän kulki
aina keulilla, jossakin kiirkikomppanian takana. Alettiinkin sanoa, että rykmentti
marssii takapuoli edellä. Hän
ei johtanut pitkien yhteyksien
takaa, vaan hän oli joukon
mukana niin Kelsinkäisten armottomissa taisteluissa Sallassa kuin Kiestingin marraskui-

sissa

läpimurtotaisteluissa
1941 ja kevään 1942 Jelettijdrven torjuntaoperaatiossa aivan samalla tavalla kuin kesän

1944 Kannaksen suurtaisteluissakin.

1n

Puroma osoittautui todelli-

missä

partakarvoinenne

vanhoilta ukoilta! Kuka tyttö
nyt sellaisesta välittää...

Mitä Puroma pelkäsi?
Hän pelkäsi, että pitkien

uhka joukon tehokkuudelle

lut!)

Raskaan taisteluvaiheen jälkeen joukkotarvitsivältt:imät-

-

Tiedän aivan

soidun johtoryhmänsä kanssa
johtamaan syvän murron tehne€n vihollisen takaisinlyömistä. Perustettuaan komentG.
paikkansa keskelle murtautuneen vihollisen yhteyksiä, pysäytettyään lisäjoukkojen etenemisen ja estettyään yhteytensä menettäneiden vihollisosastojen takaisinmurtautumisen Puroma mainitsi minulle:

hän

näytätte
lomalla tyttöjen sil-

taistelussa.

Jelettijiirven taisteluissa Pu-

Tässä tarkoituksessa

ja

tiesi, että he
osaavat hoitaa asiansa sovifussa hengessä.
johtajansa

kynsä saksan kielellä.
Käskynannon päätyttyä tc.
tesi Radfahrer-Abteilung
(Polkupyöräpataljoona) 99:n
komentaja majuri Pilgrim minulle:
So einen klaren Belehl
- ich nie gehört!(Näin selhab'
vää käskyä en ole ikinä kuul-

roma joutui pienen improvi-

ohjasi lisäjoukot taisteluun si-

Komentajahan oli antanut
selvät käskynsä, hän tunsi ali-

na joukkoon alkaisi levitä apatia. Se jos mikään olisi vakava

paan liittyvät taktiset seikat
olivat luontaisia.

va-

hoitaa.

toimettomien vaiheiden aika-

Koukkaukset olivat herkässä
ja muut tfiän sodankäyntita-

Nyt alkaa kilpailu

Kyllä Wetteri hoitaa!
- Pentikäinen tietää mitä
Kyllä
tekee. Kyllä Suurkari os: sen

kahden Puromalle alistetun

seksi korpisodan mestariksi.

siivestä!
senrmasta

nonnat:

jaossa olivat mukana myös
saksalaisen pataljoonan komentaiat. Puroma antoi käs-

Komentaia matkalla Porojärvelle elokuussa 1955. Näkkileivåt ia
muut eväät on itse kannettava

Puroma luotti alaisiinsa.
Kovin tutuksi rulivat minulle

Komentaiaa mietiMtää

tarkasti,

Vuolevatko miehet tik-

- tiukkasi hän usein tarkuja?
kastuskäynnei!lään.

Tikkujen vuoleskelu oli
pohjoisen miesten kohdalla
ensimmäinen apaattisuuden
merkki. Silloin oli keksittävä
jotakin vastaläiikettä.

Såiilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

!ehtesi
Yuosikerrat
Yahvassa

kansiossa
Tämän llehden

hcttc»ruhtct rru«t tosi

u«uhhaa
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Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
V

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/1 kpl, 8 mk/2 kpl,
13

mk/3-5

kpl).
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EJR 12:n muistopaasi Sallan Hautakylässä
IU

tä lepoa. Komentajat ja päiilli-

köt yrittivät tietenkin pitkittää
luppoaikaa huolimatta siitä,
että joukkoa olisi jiilleen tu-

tavan komentajan johdossa
joukko pystyy merkittäviin
Hyvästä aineksesta Puroma

loi kokonaisuuden, joka

kysellyt,
oliko levätty tarpeeksi. Hän
tiesi sen muutenkin. Korkeintaan saattoi alaspäin mennä

tyi aikanaan

toisen komentajan
alaisena
lopullisesti kohdallaan pysäyttämään Kannaksen suurhyök-

tyy!

Viiinö Jurvakainen, joka
Javarukselta tukinuitosta käs-

taisteluvalmiudesta.

Esimiehenä Puroma oli
vaativa ja tarvittaessa tiukka,
huumorintajuinen, ehdottoman tasapuolinen ja oikeudenmukainen. Hän ymm?irsi alaisiaan ja huolehti heistä kaikin

käytettävissä olevin keinoin.
Arnmattitaitoisen ja luotet-
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pys-

käyksen.

oli varma merkki joukon

=t
#e

silloin jo tosin

käsky:
Ilmoittakaa heti, kun enpokkasakki ilmessimmäinen
Se

EE
>-

o

suorituksiin. Tållainen joukko
Jänkäjääkiirit.

maan jotakin aukkoa.

ei juuri

(E-

.-oG

oli Puroman

lenpalavasti tarvittu paikkaa-

Puroma

-cr
v

#§
fc)

.tr

Millainen johtaja, sellainen

joukko."

kettiin sotahommiin ja toimi

Sallan suunnalla muun muassa Puroman lähettinä, todistaa

TI1AUSKORTTI

WOSIIGRTAIGNSIfi
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

-

Sul(unlmt

Etunrmr

Osoile

Puh

yksikantaan:

Oli

se tosi

miesl Kirikas-

sa -kuolema sitä melkein pyyh-

Postinumero

Postitoimipaikka

käisi. Miehen läpi se katteli,
Puroma

lehella...-

ei sille auttanut va-

n

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 5. 1 982 saakka.

JORMA NAPOLA

VÄLIASIMA

MANNTR-

Viipurinlahden saariston kylät palavat

fg;,r§1|iflta

Viipurinlahdelle

-

Napolan

l.tuMlN-

§kkiioukkuee" )

LINJA
}.|aqjapellonmäki

"Alinomainen hermorasitus, vilu,
näIkä ja unen puute alkoivat tehdä
meistä selvää. Olimme laihoja,

voimattomia ja likaisia. Samat täiset
vaatteet pääIH yötä päivää toista
kuukautta. Ja koko puolustustaistelu
oli hajoamassa pirstoiksi..."

021+6810
KM

KuoleNajärvi
Suomen\ah\\

Ahve{oki

JATKOA ED. NO:STA

Mannerheiltt'
linialta
Uiihuriltlahdelle

.l

Kirioittaia
iatkosodan
päivinä
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I .PANSSARINTOzuI.JN-
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TATYKKUOUKKUE oli

Sa-

molassa sa:unansa marssikäs-

kyn mukaan vetäytynyt ns.
Våiliasemasta JR l2:n kolonnan jiilkivarmistajana Viipurinlahdelle. Olimme rantautuneet Koivuniemen tienoille ja

käskyn mukaan

I'I

d

,rlrr.{.
*I
Yl*

{

.M

saisimme

täiillä tarkemmat ohjeet.
Kukaan ei niitä kuitenkaan

ollut antamassa. Tiimän vuoksi itsenäinen tilanteenarviointi
ja päätös olivat viilttiimättömiä. Katselin karttaa ja silmäilin ympiirilleni.

"JÄÄiIME TÄHÄN
VAIKKA YKSIN"
Tåihän Koivuniemestä kaikkein uloimmaksi Viipurinlahdelle työntyvään niemenkiir-

keen

ei ollut

jäänyt mitään

miehitystä. Olimme yksin.
Paikka oli kuin astinlauta
mantereelle, kun vihollinen
rulisi Keihäsniemestä. Niemi
nousi loivasti jäiiltä ja sen kärjessä oli pieni Honkniemen
laivalaituri. Kivikkoinen maaperä kasvoi harvaa männikköä. Männikössä oli pieni

evakuoitu huvila, betoninen

ja liiteri. Erinomaisella paikalla oli valtava
irtokivilohkare, jonka kupeesulkokellari

ta tykkimme hallitsisi

puo-

liympyrän laajuisesti jääaavaa
Kesämaan ja Keihäsniemen
vlilissä. Ongelma oli ratkaistu.

Tykki asemiin

jäåimme
taakse,

kiven
tähän!

Edellåimme kulkenut JR
l2:n marssirivistö oli rannalle
noustuaan hävinnyt metsään
ilmeisesti levittäytyiikseen sen
jiilkeen rikkonaisen ja saarisen

Tykin tuliasema-alue oli Koivuniemessä Honkniemen laiturin luona (viivojen väli

sen ilmeiseen

fulosuuntaan

ulos kattoräppiinästä.

kumpaan suuntaan tahansa ja

puolet,

melkein miten pitkiille tahansa. Jos vihollinen olisi viilittö-

aina tykkivartiossa loput saattoivat vuorollaan yrittää nukahtaa tässä keksimässiimme
majapaikassa.

mekö yksin olisimme olsilti
tiesin tehneeni taktisesti oi-

-leet sitä vastassa? Muna

kean ratkaisun.
Huvilan pihalla oleva kellari oli tukeva, betoninen, ja sen
katto kivetty maavalliksi. Sii-

nä oli kaksinkertaiset ovet.
Huono seikka oli se, että sen
ovet avautuivat jäåille, viholli-

1 km)

päin, eikä harva puusto tarjonnut juuri näkösuojaa. Mutta
tykille oli matkaa ehkä vain
kolmisenkymmentä metriä ja
rantaan satakunta metriä. Harvinaisen leveär hillohyllyt kelpasivat makuulavereiksi ja kamiinan savutorven johdimme

rannan puolustukseen. Minkäänlaista miehitystä ei rannalla näkynyt kulkipa sivulle

mästi seurannut meitä jään yli

:

*dr r

,", r^- l, **S
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Meitä oli alkuperäisestä
joukkueesta jiiljenä enää vajaa
14

miestä. Kun osa oli

,,EI ANNETA
PERIKSI!''
Seuraavana päivänä alkoivat
vihollisen tiedustelu- ja hävittäjäkoneet lennellä vilkkaasti
yläpuolellamme. Marssiko'
lonnien j:iljet jä:illä ilmaisivat

ii

rU

JR 11:n miehet ovat vetäytyneet Viipurinlahden yli
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niille joukkojemme

I'

vetäyty-

missuunnat.

a

Niemekkeemme oikeaan
kainaloon, hataraan venevalkamaan, ilmestyi koneviväzirijoukkue JR l2:sta. Sen johta-

I

I

jana oli vänrikki Laurema,

I

reipas vaaleatukkainen nuori-

i;v;*'
,
t,

mies. Pyysin häntä ilmoittamaan taakse, että tarvitsernme
kipeästi muonitusta. Sitä ei

kuitenkaan kuulunut pariin
päivään.

Sen sijaan seuraavana päivänä hiihteli paikalle rykmen-

tistä luutnantti Koivisro, tuttu
mies jo Muurilasta ja Marjapellonmäestä.

i

t

J22[2. Täälläkös te olet-

te,- hän sanoi.

Puna-armeiian konekivääriryhmä Viipurin tuntumassa

Rantavartio

Mutta vaja luhistui. Sen kaksi

Täällä. Täytyihän tähän

jäädä, kun rykmentti
jonkun
I

painui metsiin,

seinää sortui, samoin katto

sanoin.

Yksi hevosistamme oli ollut

Kuten näkyy, tiimä on paras
mahdollinen asema tykille

koko ajan vajassa kaiken varalta. Tuhon jåilkeen ei vajasta
kuulunut ääntiikään, ei elonmerkkiä. Hevosmies oli ollut

näillä rannoilla. Kai ne tulevat

Lihaniemestä

ja

Keihäsnie-

mestä.

No niin, mikäs tässä.

kovin kiintynyt hevoseensa ja
kaiken sodassa kokemansa

Terä oli katouunassa iou-

jälkeen näin hänen itkevän ensimmäisen kerran.
Kaksi vuorokautta myöhemmin joku kuuli hirnahduksen vajasta. Revimme seinän
auki. Hevonen oli täysin va-

a

I

jy-

sähti läjään.

- sitten täällä vain, KoiOlkaa
visto sanoi ja hiihti matkoihinsa.

koistamme. Kannaksen murruttua uupumus ja masennus

tekivät tehtävänsä. Tapahtui
mitä tapahtui, yhdentekevää
enää. Ainoa tärkeä asia oli olla antamatta periksi, taistella
loppuun asti.

Viipuri palaa

kamman piikkien jäIkiä. Hitaasti ne lähestyivät ja lähestyivät. Jokaisen uran päässä
oli lumikumpu. Ja pian selvisi, että jokaisen kummun ta-

Parin vuorokauden kuluttua

oli kaarevan panssarikilven suojaama pika- tai konekivä?iri ja mies. Sen jdlkeen
kun yrittäjät pääsivät niin lä-

harvakseen rantavyöhykkeelle

helle. että kilpien taakse voitiin tulittaa sivuilta, näiden lu-

ja niemeemme. Hävittäjät rie-

mimyyrienkin matka päättyi

PANSSARIKILPI.
MYYRÄT JÄÄLLÄ
alkoi kranaatteja tipahdella
huivat ja tulittivat jokaista
liikkujaa.

Keihäsniemestä,

kana

jäiille.
Aamuhämiirissä

runsaan

tuli tykki-

nut:

matka päättyi konekivädritu-

kemaan ne?

leemme.

Ja jonkun takana voi olla
- mies, sanoin, Meitä
terve
- mies,
on enää vain muutama
jokainen tarpeen. Emme me-

Keihäsniemen kdrkeen ilmestyi lumeen satojen metrien
leveydeltä uria kuin jättiläis-
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littamaan tulijaa.

afa tule siitä! Maahan!

- ampuu!
Peekoo
-saansa.

Tästä ihan nenän alle pesiY-

tyneestä pikakiväiiristä tuli
riesa. Sen enempää kk-miehet
kuin mekään emme Päässeet
sitä ampumaan eikä lähestymään. Lopuksi sentään käsikranaatti teki siitä selvän.

Rannalla on ainakin 40

Mennäänkö hakonekiväiiriä!

ne.

Onneksi hillitsimme halumme.

Pari tuntia myöhemmin tuli
muuan Laureman miehistä

meille päin. Silloin näin että
niemen kiirjessä sadan metrin

KELLARIKORSU
KESTÄÄ
Päivä päiviiltä yltynyt kranaattisade harvensi nopeasti muutenkin harvan männikön Ym-

piiriltiimme. Maaperä oli kovin kivikkoinen ja tämä seikka

tehosti kranaattien

rePivää

vaikutusta.

ei

hingoittumaton

nåilkäi-

nen mutta janoinen!
Sitkeä,

rauhallinen suomalainen vetohevonen.

Mies vilkaisi laiturille päin
ja sai luodin keskelle ot-

vartiomies herättiimään mi-

kilometrin päästä, alkoi jäälle
lappaa vihollisen jzrlkaväkeä,
mutta jo puolessa välissä sen
Eräässä vaiheessa vihollinen haki kaatuneensa ja haavoittuneensa jäältä kuormaauroilla eikä tärä toimintaa
omalta puoleltamme häiritty.
Sitten ilmestyivät jäälle uudet yrittäjät.

päässä leimahti pikakiväiiri tu-

!

Kun kerran illalla

palasin

kellarikorsuumme eräs pojista

kamppaili

öljylyhtymme

ei löytynyt vikaa, mutta se ei suostunut
kanssa. Siitä

liioin palamaan. Huomasin että pojat olivat epänormaalin
syvässä unessa ja että ilma oli
raskas.

Ovet auki! Hapen puute.

-Lamppu syt§ri

suureen liek-

kiin ja miehet heräsivät.

HYOKKÄYSVAUNU.
PIRSSIN TUHO
Lentokoneitten surina ja öisten taistelujen ja kranaattien
räjiihdysten äänet olivat tehneet vaikeaksi todeta, mitä
edessämme Viipurinlahden

Muuan kranaatti osui kellarikorsumme ja sen vieressä olleen halkovajan viiliin PYstYmättä kuitenkaan vahingoitta-

jä?ilIä pimeydessä

maan vahvaa asuntoamme.

huusi korvaatli:

oli taPahtu-

nut. Mutta heti aamun valjetessa asia selvisi.

Heräsin siihen että joku

Yhdeksåin panssaria ai-

- rannalla! Miten toimimvan
me?

Arnmunrme ne! sanoin
ja -riensin ulos ampujan ja lataajan kanssa.
Sadan metrin päässä tykiltåimme, ehkä kolmenkymmenen metrin päässä rannasta
seisoi liikkumattomana paikoillaan kokonainen pirssi yhdeksän tonnin Vickersejä,

sa-

manlaisia joita tuhosimme
Marjapellonmäessä. Suunta
oli vasemmalle Viipuriin, kylki meihin päin.
Miksi jiilleen kylki, miksi

ei

etupää? Luultavasti siksi,
että ne turvaisivat leveämmäs-

Nousin kilven takaa.
Jatka! sanoin tykkimies

- Korvolalle. JiirjesValto
tyksessä vasemmalta- oikealle.
Jos jokin yrittiiä liikkeelle, se
ensimmäiseksi.
Korvola, aina vakaa Isonkyrön mies, asettui tykin taakse ja hoiti tehtävänsä tunnontarkasti. Vain yksi vaunuista
pääsi pakoon Keihäsniemeen.
Etäisyyden kasvaessa ja tarkkuuden vähentyessä ei siihen

kannattanut tuhlata ammuksia. Kaikkki muut kahdeksan
vaunua muuttuivat romuiksi.

Oikealta puoleltamme kan-

yllä yötä päivää jo

pitkåilti

tautui tietoja, että vihollinen

toista kuukautta. Ja homma,

oli päässyt kauas taaksemme.
Etsiydyin JR l2:n komen-

jota varten täällä oltiin, hajoamassa pirstoiksi.

topaikkaan kuullakseni, miten
tästä eteen päin.

"EIVÄTKOS NUO

Everstiluutnantti Aaro
Heikki Rautiainen, JR l2:n

oLE RYSSTÄ...?"

komentaja, hiimmästyi, kun

Maaliskuun 13. päivänä

ilmoittauduin:

muyöllä tuli tieto

nut!
-

aa-

ei käsky

Kuulin että olitte kaatu-

- pelastaa
että jos aiomme
-nahkamme, on aika lähteä

Ihme etten ole, vastasin.

liikkeelle. Ryssä on oikealla

Yksikään näistä panssareista ei åilynnyt tai ehtinyt taikka

nähnyt ampua omalla tykil-

'I r

,..1

*
JR 11:n konapistoolimies Viipurinlahdella. Eipä ole poika ehtinyt

Tykki on ,älleen saatu asemaan

ti

Oli rr reillläärr karttaneuvottelu 1- sain odotella oven

edes poteroa kaivamaan!

takana tulevaa jalkaväkeä.

Työnsimme kolmeen mieheen tuon 370 kiloa painavan

tykin

suojapaikastaan esiin,

mutta vain sen verran, että

putki

esteettömästi

pääsi

kään§mään koko maaliin.
Paukku piippuun, minä

- sanoin.
aloitan,

Otin jonon ensimmäisen

vaunun tåihtäimeen, tähtäsin
tornin juureen ja laukaisin.
Terävä jyrähdys
meni!

-

sinne

Osuin tornin juureen kuten
pitikin.

Vaunun kattoluukku lenniihti auki ja kolme nahkapu-

kuista ja nahkapäähineistä
miestä pudottautui vaunun
taakse jäiille. Näin heidän

juoksevan vaunujen takana ja

kaksi ujuttautui jdrjestyksessä
kolmannen vaunun kattoluukusta sisään.

Siirsin tiihtäyksen tähän

lään yhtään laukausta tykkiiimme kohti. Meistä ei kukaan saanut naarmuakaan.
Marjapellonmäessä koke-

marnme katkerat menetykset
oli nyt monin verroin hyvitetty.

Vihollinen oli yrittänyt
päästä tähän kohtaan Koivunientä ensin tavallisin jalkaväkijoukoin, sitten konekiväiirikomppanioin panssarikilpien
suojassa, sen jåilkeen hyökkäysvaunuin. Kaikki sen yritykset raukesivat tyhjiin. Tämän jiilkeen se ei enää tehnyt
uusia yrityksiä. Se valitsi hel-

Maailma katosi ympiiriltäni. Lopulta heräsin siihen että
komentaja hymyillen herätti
minut ja talutti pöydiille levitettyjen karttojen äiireen. En
nähnyt mitään, en ymmiirtänyt mitään siitä mistä puhuttiin. Horjuin ulos ja pakkanen

pompia kohteita

päästäkseen

piristi sen verran, että jaksoin

pureutumaan maihin Viipurin-

takaisin kellariin poikien luo.

lahdella.

Alinomainen hermorasitus,

LOPPU HÄÄMUTTÄÄ
Saatoimme yli jään niihdä Viipurin, todeta sen eteläpuolella

roihuavat valtavat palot ja

Laukaus, jyriihdys, osuma!

kuulla pommikoneiden hyristävän ilmassa ja pudottavan

mies

jyliseviä lastejaan kaupungin

vaunuun.

Luukku auki, yksi
enää ulos.

pielessä. Korsun lämpö painoi
silmäni kiinni ja oveen nojaten nukahdin seis, ,ltani. Joku
huomasi, että alorn kaatua ja
komentaja ja pari muuta upseeria auttoivat minut komentajan sänkyyn.

liepeillä.

vilu, nälkä ja unen puute alkoivat tehdä meistä selvää.
Pojat eivät olleet itseäni parefiunassa kunnossa. Eivätkä

muut etulinjan miehet. Muo.
nitushuoltokaan ei toiminut
enää kuin satunnaisesti. Olimme laihoja ja voimattomia ja
likaisia. Samat vaatteet, samat
täiset alusvaatteet ja jalkarätit

SA-kuta

muutzunan sadan metrin päässä ja pääsemässä myös taakserrune. Kaikki muutkin vetäytyvät Ahokkaan kylään tai

siitä ohi.

Oli toimittava

nopeasti.

Otimme tykin asemasta ja lähdimme liikkeelle. Aamun valjetessa saavuimme erään talon

pihalle kyläaukeaman

reunaan. Olimme veäytyneet kolmisen kilometriä taemmaksi.

Aamu

oli

kaunis ja aurin-

koinen, ilmassa kevään tuntua. JR l2:n miehiä oli siellä
ja täiillä. He kertoivat, että joku kapteeni oli kierrellyt kertomassa, että tuli lopetetaan
kello I l.0O aamupäivdllä. Jot-

kut olivat pitäneet kapteenia

vihollisen lähettinä ja olivat
olleet vähiillä ampua hänet,
tuntematon kun oli.

Koko aamupäivän tykistötuli oli erittäin ankaraa. Se ei
suinkaan luvannut mitään
muutosta tilanteeseen.

Olimme panneet tykin asemiin talon pihamaalle, ampumasuuntana peltoaukea, jonka
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PAULI MADETOJA
Rauha on tullut ia
vetäytyminen alkanul

i

I

I

reunassa kulkevaa tietä olim-

me kylään saapuneet.

Tuhoof

Aukean toiseen reunaan ilmestyi äkkiä vihreäpukuisia

miehiä. He kaivoivat kai

f'.!*,:-..

rr,..

i-

ase-

mia.

Eivätkös nuo tuolla ole
- hämmästeli tykkimies
ryssiä!
Kinnunen.

Pihalla oli seinää vasten
polkupyörä. Kinnunen omi
sen heti itselleen, mutta jätti
sen toistaiseksi seinustalle.
Kello Iähestyi yhtätoista.
Alettiin kokoontua tielle.
Odotettiin jotakin. jota ei uskottu todeksi.
Viisi minuuttia vailla yksi-

toista putosi kranaatti tielle
nousseeseen miesjoukkoon.
Kolme miestä kuoli ja muutama muu haavoittui.
Tasan kello yksitoista tuli
lakkasi. Vain muutamia yksinäisiä laukauksia kuului josta-

Väkivaltainen tiedustelu siihen tiittyvine tuhoamistehtävineen vaati asemasodan olosuhteissa kovia miehiä
eikä tappioita yleensä voitu välttää.
Yhden kylmäpäisen ja taitavan soturin päättäväisyys ratkaisi usein

kriittisen tilanteen.
ELETTIIN

asemast»dan ke-

tätulta vihollisen taempiin tu-

kikohtiin. mulla ei tavoittee-

ja

vättalvea vuonna l9-1?.
Pataljoonasta oli koottu vapaaehtoinen taistclupartio.
viisikymmentä rniestä. Johtajana oli luutnuntli Alppisuru.
Omaa ryhnrääni johti tuttu
mies, kersantti Viiisiinen.

paistaa räiskäleitä vedestä ja

Valmisteltiin lähtöä oman

vehnäjauhosta. Viisitoista mi-

kenttävartion korsulla Janclebajoella. Syvärin eteläpuolella. Alppisara antoi käskyn:
J3y6[11sgmme on vihol-

kin etäältä.

Tuli käsittiimätön, uskomaton hiljaisuus.

Alettiin keittää kahvia

nuuttia myöhemmin talon pihamaalle ilmestyi joukko
Neuvostomaan sotilaita. Kolme heistä tarrasi heti kiinni
Kinnusen keksimään polkuKinnunen manaili:

Ottavat pirut pyöräni!
Menenkö
hakemaan sen pois?
Ei
Et mene! sanoin.
- polkupyörän takia- kanyhden
nata aloittaa uutta

- tukikohta noin puolenlisen

sotaa... fl

seen.

Muistakaa. että risaustakaan ei saa kuulua
on hiivittävä kuin aaveetl- Jos joku
tunari laukaisee aseensa vahingossa, sc mies hirtetään
ensimmäiseen petäjään!
Kovat olivat ohjeet
eh- luotkäpä luutnantti ei oikein

tanut meihin nuoriin varus-

miehiin. Jalkaväkirykmentti
):n sotureihin.

toista kilometrin päässä. Par-

pyrki inne aivan äänettömästi pää .äkseen yllättämään
vihollisen.
tio

pyörään.

Partio matkalla tositoimiin

Tukikohta tuhotaan kasapanoksilla. Sen miehistöstä on
saatava vankeja.

Oma tykistö ampuu häirin-

H!IHDETTIIN

Äkkiä alkoi ankara keväihiutaleet oli-

nen lumisade

- karvahatut.
vat suuria kuin
Tiheä metsä nielaisi partion. Lumisade lakkasi yhtä
äkkiä kuin oli alkanutkin.
Väisänen avasi itse latua.
Hänen jäljessään sujutteli Pes o ne n kannoillaan pienikokoinen Kiljunen, jonka

nen

puoliautomaattikivädri.

Loput viisi miestä olivat tuntemattomia, toisista komppanioista.
Lunta oli paljon ja meno hi-

Ryhmien välit määrättiin pariksikymmeneksi metriksi.

dasta.

Kaikki viisi ryhmää olivat valmiina kello l-5.00, jolloin tuli

sähdyttiin. Suuta kuivasi

lähtökäsky.

Puolen tunnin kuluttua py-

taisi olla jännityksestä. Tiedettiin, että ollaan jo lähellä
vihollista.
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perässä

itse hiihtelin. Takanani taivalsi Tuohinen selässään venäläi-

(

Poiat ovat lavastaneel
iulman sotakuvan
Jandebaioen rannalle

nä se oli, vihollisen tukikohta!

Näkyvissä

oli vain

kumpare, joka

oli

luminen

muodostu-

nen eråimaa.

Sen hiljaisuuden rikkoivat
äkkiä omien patterien lähtölaukaukset. Kranaatit lensivät
suhisten ylitsemme ja putosi-

vat jonnekin kauas.
Jatkettiin matkaa, Väisänen

kuun!

keassa toppatakissa ja karvahattu päässä pilkkoi puita kor-

Väisänen paiskasi valmiiksi
laittamansa kranaatit aukiolle.
Ryhmä lähti puurtamaan puoIireiteen ulottuvassa pehmeässä lumessa kohti korsua.

sun edessä. Mies näkyi vain

Sitten rävähti ilmoille kor-

vyötdröstä ylöspäin. Soturi teki työtään tomerasti, nostamatta kertaakaan katsettaan
pölkystä. Tiirailimme häntä

via huumaava pauke ja rätinä.
Vihollinen ampui pikatulta
kaikilla aseillaan. Meihin päin

nut taisteluhaudasta sen eteen
Ympärillä oli ääretön lumi-

Kslsun edessä oli aliluutnantti,
mutta pääsi kar-

heitetystä tuiskulumesta.
Tanakka vihollissotilas rus-

ampui pikakiväiiri ja joitakin

sen silmäkulmasta noruu verta. Hän ryömii kaatuneen Kiljusen luokse ja ottaa tämän ki-

väiirin.
Pesosen silmäkulmassa on
puolen sentin pituinen sirpale.
Nykäisen sen pois. Se on pe-

räisin konepistoolin hylsystä
edellisen patruunan luoti

-oli jäänyt piippuun ja seuraava
räjähti patruunapesässä.
Tuohisenkin ase lakkoilee.

Hän tempoo sitä hermostunee-
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Varovasti eteenpäin...

edelleen kiirkimiehenä. Aseet
pidettiin toimintavalmiina rin-

Ratkaiseva isku

puiden lomasta 3G.--40 metrin
päästä.

muita aseita. Kolmenkymmenen metrin päästä ammutut

Emme häirinneet kipinä-

luotisuihkut ryöpyttivät han-

Oman tykistön kranaatit rä-

mikkoa, vaan jatkoimme mat-

gen pintaa ja pirstoivat leikku-

jähtelivät edelleen jossakin
edessä. Korpi kajahteli repi-

paikkaan.
metsän reu-

nalla.

vistä äänistä.
Taas pysähdyttiin. Lähetti
hiihti luoksemme ja ilmoitti
vihollisen tukikohdan olevan
edessä noin 50 metrin päässä.
Samalla hän vdlitti käskyn:
Ryhmä Väisänen lähtee
ja hiihtää tukikohliikkeelle
dan vasemmalta puolelta kaartaen sen taakse idän puolelle.

kaa käskettyyn

Sukset jätettiin
naan. Ryhmityimme ketjuun

pienelle aukiolle tukikohdan
itäpuolella.
Korsuun oli matkaa 40 metriä. Aukiolla kasvoi metrin
mittaisia männynvesoja, joiden latvat pistivät ylös lumesta.

Kahlasimme

kyyryssä

eteenpäin. Tuon tuostakin
luotisuihkun aiheuttama ilmavirta läpätti korvan juuressa.
Meidänkin aseemme lauloivat nyt torven täydeltä. Käsi-

liikkuvat osat

taakse.

HÄLYTYS
Samassa kajahti korsun poh-

läinen makaa hangessa ja hui-

JULMAA SOTAA
Ollaan jo aivan korsun tuntu-

Ättia fil;unen nyykähtää
ja häviää kinok-

laukaus.
Seuraavan silmänräpäyksen

seen. Ryömin hänen luok-

aikana tapahtui monta asiaa

aukko, luotisuihkun repimä.
Selkdranka näyttää olevan

Nenään tuli selvä savun ha-

Puita pilkkonut vanja heitti
kirveen kädestään ja syöksyi

poikki, veri pulppuaa. Viti-

korsuun.

jäytynyt punaiseksi.
Pesosen konepistooli poksahtaa oudolla äänellä.
Ase ei toimi! hihkaisee

mista. Tarvoimme hiljaa lähemmäksi.

Väisänen pysähtyi taas ja
osoitti kädellään oikealle. Sii-

Luutnantti Alppisara karjaisi mahtavalla äänellä:
Eteenpäin!
-Joku ryhmän jiilkipään miehistä huusi:

too käsillään kuin

uidessa.

Ympärillä taistellaan ja luotisuihku lopettaa miehen kiirsimykset.

massa.

korva
tarkkana. Katse etsi vihollista
jokaisen kumpareen ja kohoutuman takaa.

Väisänen pysähtyi. Edestä
oikealta kuului puiden pilkko-

Vihollinenkin on kärsinyt

hoa paksussa lumessa.

vatsalleen

ju.

Muitakin on haavoittunut.
Kiljusen lisäksi on kaksi muuta miestä kaatunut.
tappioita. Haavoittunut venä-

joispuolelta terävä kiväiirin

sarnaan aikaan.

Ryhmiimme vierestä oikealta yrittää korpraali Rydman rämäpäisesti korsulle.
Hän saa rintaansa solisluun
alapuolelle luodin. Alikersantti tiirvinen ottaa Rydmanin hoiviinsa.

kranaatit jysähtelivät korsun
ympiirillä. Niillä oli tuskin te-

Konepistooleista vedettiin

Tulenavaus tilanteen mukaan.

VIHOLLINEN
PILKKOI PUITA
Jännitti. Kuunneltiin

rin tavoin männyntaimia.

na ja saakin sen toimimaan.

seen. Selässä on ammottava

valkoinen lumipuku on jo viir-

mies.

Vilkaisen sinne päin. Peso-

TUKIKOHDAN
LOPPU
Vihollinen vetäytyy taisteluhaudasta ja linnoittautuu korsun lähipuolustusasemiin. Se
taistelee kuin riivattu
ei
merkkiäkään antautumisesta.
Aseiden laulu ei vähääkään
hiljene.

Kuinka kauan voimme vielä viipyä täällä ennen kuin vihollinen tulee omiensa avuksi?
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Paluumatka oli vaikea. Ahkioita oli mukana vain pari
kolmea kaatunutta ja kuutta

,ll
I

haavoittunufta varten. Miehiä
pantiin hakemaan lisäahkioita. Siihen mennessä otettiin
avuksi vihollisen kömpelötekoinen puukelkka.
Viisi vankia tarpoi jalkaisin
edellåimme tulolatuja pitkin.
Meno oli hidasta eikä haavoit-

I
a

I

tuneita voinut hoputtaa. Vihollinen ampui käsiaseillaan

I

jostakin kauempaa

saamatta
kuitenkaan mitään aikaan. Se-

i
I

kaan loksuttivat vihollisen

il

kranaatinheittimet, mutta kranaatit lensivät ylitsemme
kenttävartioon, josta olimme
matkaan lähteneet.
Päivä hiimåirtyi illaksi. Saa-

vuimme tukikohtaan, jota vihollinen edelleen ampui heittimillä.
Korpi hiimärtyi ja hiljeni.
Yksi vainon ja veren päivä oli
jiilleen päättynyt.

Kuinka monta olisi vielä
tr

edessä...?

.-.

Äkkiä muuan hurjapää ryntää metsän reunasta korsulle
kasapanokset kourissaan ja

heittää ne

1923 syntynyt Muolaan poika
Valter Sipiläinen, ritari N:o 178,
laukaisi hankalan tilanteen

Haavoittunutta vankiakin
autetaan

LAURI MIKKONEN
ON syksyn kolmekymmentäyhdeksiin kolmaskymmenes
marraskuuta.

Käen perhe, kuten kaikki
muu&in seudun asukkaat, on

saanut evakuoimismäiiräyksen. Tavaroista parhaita, mitä
voidaan kuljettaa, pakataan

kiireesti lähtökuntoon.
Ajomiehet saapuvat ja kiirehtivät matkalle.
Vaan kuinkas vaarin, kuo'
lemansairas kun hän on? Kysytään kerran vielä hiinen mie-

lipidettii:in.
Vaari pysyy päätöksessäiin:
En liihde, matkalla kui- kuolen. Tahdon kuolla
tenkin
kotona.

Hetken siinä tuumitaan, mikä nyt neuvoksi. Yksinkö vaari jätetäiin kuolemaan?
Ei! Muori tekee päätöksensä:

Minä jäiin myös hoita-

- fuota avutonta.
maan

Ja niin katoaa hyvåistelyn
jåilkeen viimeinenkin rakkaita
kuljettava kuorma liinteen johtavaa tietä tummenevaan syksyiseen yöhön.

korsukäytävään.

Kuin ihmeen kaupalla hän selviää suojaan ehjin nahoin.
Maa vavahtaa jalkojen alla.

rl

Tukikohta tuntuu hypähtävän
ilmaan. Korsukäytävästä tulvahtaa ilmoille pölyä, maata
ja trotyylin katkua, joka jää
leijailemaan maisemaan.

Vihollinen on saanut tarpeekseen: hajonneen korsun
uumenista kömpivät esiin viisi
viimeistä hengissä olevaa tukikohdan puolustajaa. joista
neljä on haavoittunut ja viideskin saanut kolhuja.

L?ihenevä taistelun jylinä ja

Pystyssä olevat kädet vapi-

pauke erottuu yhä voimak-

sevat. Erään korva-aukoista

kaampana, kun ajoneuvojen
etäiintyvä ratina ei enää kuulu.

valuu verta. Eräs näyttää rintaansa, josta luoti on mennyt

Valonlieskat lyövät taivaal-

le. Niitä

läpi.

Kersantti Väisänen tarkastaa korsun. Taistelu on lopussa.

Selviää, että kovimman
urakan tehnyt kasapanosmies
on Muolaan pitäjässä syntynyt

seuraavat myös räjiihdykset, ja selvästi erothru
sen rakennuksen hienoinen
vavahtelu, missä kaksi vanhusta elävät elämiinsä tähiin

asti iåinnittävimpiä hetkiä.

sotamies Valter Sipibinen,

Vaarin toivo, mikä oli sairauden sumentamissa aivoissa

josta pari vuotta myöhemmin
tuli Mannerheim-ristin ritari

viihitellen kiteytynyt ikäiin
kuin oikeutetuksi vaatimuk-

n:o

seksi,
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178.

oli

saada

kuollakotona.

Evakuointi oli väsyneille ja sairaille
vanhuksille ankara koettelemus. Ei
ihme, että jotkut heistä halusivat jäädä kotiin
tuli mitä tuli!
Vihollisen jalkoihin jääneitä odotti
kuitenkin kova kohtalo. Viimeisillä

voimilla kestettiin kotiin pääsyyn

saakka...
II

KAEN
MUORI
KERTOO
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Mutta oliko se nyt enää mahdollista luonnollista kuolemaa

ajatellen? Kuinka

hänen,

muorin, kävisi?
Heille eliimän koulussa har-

maantuneille

vanhuksille

avartuu noina hetkinä uusia
niiköaloja siihen maailmaan,
mistä väettömille tulee viikeä
ja voimattomille voimaa. Niin

he nyt jo

rauhallisemmin

odottavat, mitä låihenevät hetket tuonevatkaan tullessaan.

SOTA KULKEE

YLI
On jo keskiyö. Taistelun rätinä ja pauke, mikä on yhä lähentynyt, tuntuu nyt siirtyvän

sivummalle valtatien suuntaan. Ehkä sittenkin tiimä si-

vussa, yksinäisellä paikalla
oleva torppa jää huomaamatta...

Äkkiä vanhukset

herkistä-

vät kuuloansa. Ulkoa kuuluu
outoja ääniä, vierasta kieltä,

sotilaiden työntyessä siitä si-

ulos, jos olisivat jotakin tien-

sään.

neetkin.

Kauhistuksissansa on muori

P.intama siirtyy yhä. Van-

vetäytynyt
nurkkaan vaarin vuoteen viereen, missä he nyt pelokkaina

hukset jäävät nyt kokonaan vihollisen puolelle. Vähäiset

kyyhöttävät sotilaiden ilakoidessa löytönsä johdosta. Ja
niin pian kuin suomea ymmärtävä ja puhuva mies saadaan

män antimet, jotka muu perhe

jo aikaisemmin

paikalle, aloitetaan heidän
kuulustelunsa. Uhkauksia-

josta he eivät saa selvää. Sa-

kaan ei puutu, vaan mitäpä he
tietävät ja tuskin heidän huu-

massa avautuu ovi vihollisen

liensa läpi olisi helposti tullut

ruokavarat hupenevat. Lehjätti heille, alkavat olla ainoana ravitsemuksena.

Päivä päiviiltä toistuu heidän kuulustelunsa, vaan aina
on sama tulos. He eivät tiedä
mitään. Ainoan. mitä he suo-

malaisista tietävät, ovat

ne

haavoittuneet, jotka kuljetet-

i
I
I

pit:ä vain sen, minkä omisti,

I

minkä oli pienesiä kasvattanut
ja vasikasta lehmäksi juottanut, oli t:imä nyt ainoa keino
heidiin pysyiikseen hengissä.

t;

VANHUKSET

VANKILEIRIIN

i'

Näitiikåiiin onnen päiviä omas-

I

sa pirtissä ei heille kuitenkaan

!

i

ollut suotu: oli liihdettävä ja

I

päinvastaiseen suuntaan kuin
muu perhe. Tiillä kertaa ei ky-

sytty omaa mielipidettä, tuli
vain kylmii kiisky nousta ajo.
neuvoon.

Matka vankileirille ja oleskelu siellä oli vanhuksille hirvittävää aikaa. Kuin ihmeen
kaupalla he kuitenkin selvisivät niin matkasta kuin leiristäkin näiintymättä nåilkäiin tai
muihin vaivoihin. Muori teki
koko ajan kaikkensa helpottaakseen sailaan vaarin kiirsimyksiä ja pitäåikseen hiinestä

Murheellista evakkotietä

tiin

taakse heidän torppzransa
sidontapaikkana käyttäen.
He näkevät myös, että suomalaisten aseet ovat tehneet

selvää jiilkeä. Kuolema on

huolta.

Ankea vankeusaika jatkui
tapahrumaköyhiinä päiv:istä
päivåiiin, viikosta viikkoon,

kulkenut hyökkääjän riveissä.
Vaaria ei kuolema vielä ha-

lunnut korjata
ei kaikesta
kurjuudesta huolimatta.
Hänen elämänsä mitta ei vielä ollut täysi...

kuukaudesta kuukauteen.. .
Sitten tuli tieto rauhasta.

Sekäiin ei kuitenkaan tuonut
muutoksia vanhusten eliimäiin
vain mielet askaroivat toi-von ja epätoivon viilillä: päåis-

AINUT LEHMÄ
MENI

täisiinkö rfllqinkaan

Eräiinä aamuna lypsylle mennessään muori hätkiihtää ja aavistaa pahaa: vihollisen kenttiikeitin höyryää torpan pihalla. Aavistukset osoittautuvat
todeksi: navetta on tyhjä!
Rakkaaksi käynyt kotieläin
ja ainoa elannon turvaaja kiehuu padassa vihollisen ruoaksi
jotta jaksaisivat paremmin
-raiskata Karjalaa...

Tyhjä kiulu

mainitaan luettelossa
kaan.

Kehtaavat kysyiikin!
Tieto valaa uutta elämiinus-

koa jo sammumaisillaan olevaan vanhusten eliimäiin. Se
saa vaarissakin jokaisen solun

toimintaan ja miltei jo pysiih§mäisilläåin olevan veren nopearnmin kierteimäiin. Ja ikäiin

kädessäiin

Sitten muori kokoaa suo.
malaisen sisunsa: lehmästä on
saatava selvyys! Ei rosvous
voi olla Puna-armeijankaan
ohjesäiinnön mukaista!
Kenttiikeitin on täynnä lihaa. Sotilas hiimmentää pataa
suurella puumelalla.

Muorin hysteerinen itku
hellynää keittiömiehen ja tämä löytää venäjänkielensä se130

jos he

- matnimittäin haluavat liihteä

muori palaa pirttiin. Hän ei
enää voi pidättää parahtavaa
itkua.

Suo-

meen, kotiin...?
Lopulta tulee sitten vankien
vaihto. Molempien nimet

kuin viimeisellä

kaan suomalaisenkin lauseen:
Ei itke, maama! Minä
- uuven lehmän hankin!
siul
Muutkin sotilaat katselevat
mufilmoa kummastellen: ko-

vaa väkeä nuo suomalaiset,
uskaltavat uhmata aseistettuja

sotilaitakin...
Ja ihme ja kumma: torpan

tahdonsäi-

keelliikin hiin nyt vielä tahtoisi
elää, sillä oltiinhan taas matkalla liinteen.

Lehmä oli ainoa turva.

pihaan ilmestyy lehmä, Punaarmeijalaisten jostakin naaPurista kuljettama outo eläin.

Muori häåirää kuin sairaanhoitaja ikäiin kohentaen pielusta, tarjoten vettä ja koet-

Muorin on pakko ottaa se
hoiviinsa, sillä niilkä on huutava. Sairaalle vaarillekin täY-

taen kaiken, mikä

näissi
oloissa on mahdollista saadak.
seen vaarin olon jotenkin sie

aina tilkkanen tarjota ja
ruoaksi valmistaa.
Ja vaikka hiin olisi tahtonut

dettäviiksi.

tyi

OLI KUIN

jäädä kotiin kuolemaan, olivat

HERÄTTÄrsrrN
PAINAJAIS.

kään mielen sijaan oli kärsi-

UNESTA
Yliletään raja, havahdutaan
kuin ylen raskaasta painajaisunesta. Niin
onhan täiillä
kaikki niin toisenlaista...
Vaan niinkuin jousi, joka
on jännitetty äärimmilleen,
äkkiä laukeaa katketen, katkeaa vaarinkin elämä nyt,
vain hiljaa sarunuen. Hänen
ajatuksensa olivat keskittyneet
vain tuohon sanaan: Suomeen! Tiimän toiveensa toteu-

duttua hän nukahtaa pois tomumajan saadessa sijansa vapaan isänmaan mullassa.
Siitä, minne koti jää ja että
raja kotiseutua erotti. ei voitu
hänelle viime hetkillä puhua.
Sillä ne inhimillisesti katsoen

oikeutetutkin vaatimukset,
joihin luottaen vaari tahtoi

FIITEIII

vähitellen hävinneet. Itsek-

roilil

mysten kautta tullut nöyrä,
alistuvainen mieli. Siksi tahdottiin vaarille puhua vain täs-

Allaolevalla kortilla voit tilata Kansa taisteli

miehet
kertovat -leffien, hoitaa osoitteenmuutoksen sekä suorittaa 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 maksamaan saamiensa lehtien hinnan. Puhelintilausten

tä kotimatkasta ja rajan ylityksestä.

Muori, tehtyään vaarille
viimeisen palveluksen, tuntee
täyttäneensä velvollisuutensa.
Hän oli elänyt miehensä rinnalla myötä- ja vastoinkäymisissä eikä ollut jättänyt häntä

peruuttaminen tapahtuu veloituksetta, siinä tapauk-

yksin vaarankaan uhatessa.
Vaikka hänen ei sallittu pitää kaikkea sirä, minkä hän
omisti, olihan hänellä jiiljellä
vielä niin paljon: vapaa, vaikka pienentynytkin isänmaa ja
aikaisemmin evakkoon siirtyneet lapsensa. Nuo rakkaat
jossakin Savon sydänmailla!
Heidän luokseen hänet ohjattiin odottamaan uuden, valoisa[lman ajan

-

sessa että asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti kahdeksan

vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden ilmes§misestä (Kuluttajansuojalaki, 6. luku).
Huom! Soittamalla tilaajapalveluumme, hoidat kaikki tilaustasi koskevat asiat vaivattomasti. Puh. 90-6164 833.

Tilaushinnat
kotimaahan 12 kk 109 mk
myös muihin Pohjoismaihin
ilman postituslisää
muihin maihin 12 kk 1 19 mk
(hintavarauksin)

koittamista. tr
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Sotilaat auttavat väkeä evakkomatkalle
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(Täytä tekstaten, merkitse rastilla käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)
--r
tr Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi alkaen
tr Olen uusitilaaja

tr -Olen jatkotilaaja -'198tr Vaihdan kotia, osoitteenmuutostiedot tässä kortissa
/- 198- alkaneentilaukseni
n Peruutan
tr Osallistun Sanomain aikakauslehtien voimassa

-

oleviin arvontoihin
Sukunimi

Etunimi
Puh.

Jakeluosoate
Postinumero

Postitoimipaikka

Osoitteenmuutostiedot: uusi

osoite- /-

Uusi jakeluosoite

198

alkaen.')

Puh.

I

Postinumero

Postitoimipaikka

I
I
I

') Teippaa korttiisi lehtesi takakannen oikeassa yläreunassa oleva
osoitelipuke.
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NIILO RAUTAVALA
RadiotiedustePäämajan Radiopataljoona, peiteni- Iuun on myöhemmeltään Hauki, oli min muun muassa
eräs jatkosodan SteIIa Polaris -jutun
yhteydessä liitetty
tunnetuimmista
joukko-osastoista.
moninaisia agenttiEräs sen keskuspai- tarinoita. Itse asiaskoista oli Sortava- sa se oli eräs aivan
tavallinen sodanlan kaupunki.
134

käynnin osa §uo- tamessa ehkä vain
vanomaista paremmin organisoitu ja
johdettu.
Radiotiedustelun
rivimies kertoo.

SOTAVUONNA 1943 jou-

duin

kahdeksantoistavuotiaa-

na pojankoltiaisena Kouvolan
koulutuskeskuksen 6.Komppaniaan, luutnantti Erkki Tillin kovaan komentoon. Enpä-

hän tuossa vaiheessa osannut
.uvata. mihin sota voi vielä
miestä heittää!
Tulipa nimittäin eräänä päivänä paikalle Päämajasta kak-

si

psykologia pitiimään tes-

§ä..

.raillotieilustelun rivelssä .. . radiofief,ustelun rlvei
ä
-\

ffilll

taustilaisuutta! Kenelliikään ei

raan Päåimajan eli Lokin alai-

ollut tarkkaa tietoa mistä oikeastaan oli kyse
tiedettiin

nen.

vain sen olevan jotakin
radio-

rittaa sekä korkein- sotilastut-

hommaa. Meidän poikien
mielestä se oli tietenkin hel-

kinto että ns kansainvdlinen
morse, vieläpä silloinen "jatti" eli kaukokirjoitin. Sen jiil-

pompaa kuin syöksyileminen
kiväiirikomppanian riveissä.

Sattui niin kummasti, että
minä
oppikoulun kesken

ffixmixxtrtr

- pojanjolppi Laukaan
jättänyt
pitäjästä

Sortavalan Vaaliala oli mahtava rakennuskompleksi

läpäisin tuon kak-

keen lyötiin komennustodistus
kouraan. Osoitteena oli Sorta-

valan vajaamielislaitos.

TIEDUSTELUN
ETULINJAAN

diosiihköttäjien

nimi oli Vaaliala, valtava rakennuskompleksi, jossa väi-

aliupseeri-

Elettiin syksyä 1943. Paikan

kurssille Säiimingin Rauhalinnaan lähelle Savonlinnan kaupunkia.
Kurssilta jäi mieleen monta
merkittävää henkilöhahmoa.
Vääpelinä toimi meidän poikien suuresti kunnioittama

taan radiotiedusteluun ja että
porukan peitenimi on Hauki.

Toivo Pohjavirra, sotilasmestarina pelätty ja kunnioitettu
Kuisma, ylikersanttina Mali
nen ia opttajina vielä lisäksi

komentajakapteefi Pekka Visa. Porukan johdossa touhusi
myös hänen veljensä ilmavoimien kapteeni Paavo Visa.

nuoruuttaan innokas kokelas
Niilo Norilo sekä myöhemmin Helsingin kaupungin johtajistoonkin kiivennut Aarne

I. Viilikangas. Olimme kovasti otettuja siitä, että porukkamme 9763|KPK l0 oli suo.

tettiin olevan peräti 365 huonetta! Tiedettiin, että kuulu-

Pataljoonan komentajana

toimi hiljattain edesmennyt

Heti alkuun pisti

silmään

porukan kova taso: kaikki olivat alallaan huippumiehiä.
Useat Rauhalinnan kovan
kurssin suorittaneista ja Sortavalan praktiikan läpikäyneistä
ovatkin kohonneet huomattaviin asemiin rauhan ajan viestiliikenteessä, niin maalla

if

Viihdytystilaisuudessa on valittu "Miss Vaaliala"

suo-

- testin! Hetimiten
sipäiväisen
tuli komennus myöhemmin
hyvin kuuluisaksi rulleelle ra-

muiden ohella Walström,
juoksijanakin tunnettu Ek,

Viihdetilaisuus syksyllä .1943: ohjelma alkaa!

piti

Kurssi oli kqva

.-

"Radiovakoilijoita" nauttimassa kevätauringosta Sortavalan lyseon edustalla keväällä 1944
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kuin merillä. Eräät ovat olleet
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kauppalaivastoissakin. Kokonaisuudessaan touhumme ilmeisesti antoi vankan panok-

kaukopartiomies vastaa divisioonaa!"

l

I

I

I

T

20 KAPTEENIA!

Kuuluin luutnantti Sormusen jaostoon. Tiimä tunnollinen soturi käytti ratsuväen vir-

Keskittynyt kuuntelu oli rankkaa hommaa. Meitä nuorimpia se joskus väsytti ja v?ilillä

kapukua kannuksineen kaikki-

saattoi torkahtaakin radion ääreen yön pitkinä tunteina. Onneksi luutnantti Sormusen

Meidän radiomiesten tehtävät olivat yksinkertaisia: pidimme yhteyttä eri puolilla sijaitseviin kuunteluasemiin sekä myös ulkona oleviin kaukopartioihin. Tarkkana piti ol-

la varsinkin

I

rl

KOMPPANIASSA OLI

kuin rauhankin oloissa.

neen.

I

t'

korostettiin usein: "Jokainen

sen koko maan viestiliikenteen kehitykselle niin sodan

l,

heikko. Tehtävän ttukeyttä

näkyvästi esillä ulkomaiden

liikennöitäessä

kaukopartioiden kanssa kuuluvuuden usein ollessa kovin

kannusten kilinä useimmiten
herätti ajoissa.
Sanomien sisdllöstä emme
paljoakaan tienneet. Salakieli
avattiin muualla.
Tässä tehtävrissä toimi kielimiehiä ja korkeasti koulutet-

tuja matemaatikkoja. Sadan
miehen yksikköömme kuului
parisenkymmentä kapteeniakin! Olimme ylpeitä tehtävästfunme, vaikka emme silloin
sen kaikkia hienouksia ym-

Asemasota

ikävystytti
yritteliästä
nuorukaista ia pani
yrittämään
merkillisiä asioita.

Niinkuin nyt sekin
apteekkireissu...

OSMO HERNALA

Tuli käytyä

märtäneetkään. Vasta jiilkeen-

päin on selvinnyt, millaisia

palveluksia

?I
Tunnetteko pahan ilman tulon
lihaksissanne? Reumaattinen
lihassärky sään muuttuessa
on hyvin tavallista.
Kuten usein säryn ollessa
kysymyksessä, lämpö tuntuu
miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.

Reseptittä apteekeista.

radiotiedustelu
maanpuolustuksellemme teki.
Oli hienoa olla pienenä renkaana tuossa tärkeässä ketjussa!

Muutoin oli eliimä Hauen
leivissä aivan tavanomaista:
tehtiin työtä, pidettiin lomia,
jiirjestettiin viihdetilaisuuksia,
keksittiin milloin mitäkin mukavaa. Vaihtelevampaa se tietenkin oli kuin jossakin etulin-

jan korsussa, mutta

mitään

agenttitarinoiden jännitystä
emme me viihäiset titarit pääs-

seet tuntemaan. varsinaiset
avainhenkilöt lienevät kokeneet sitäkin enemmän.

Kesällä 1944 tuli sitten läh-

tö Sortavalasta. Karjalan silta
lensi toistamiseen ilmaan ja
käyttöön jäi vain Lyseota vastapäätä oleva puinen "Rak-

Medisan AB,Uppsala

hyökkäysvaiheen

ja oikealla

Äänisen rannalla

Poventsan kaupunki.

Elettiin pakkastalvea 1942.
Kevät alkoi tehdä tuloaan.
Vihanpito oli varsin vähäistä
ja me viestimiehet aloimme

jouk-

Komulainen, ylikersantti levo, alikersantti Lehtinen sekä
tämän kirjoittaja.
Kohtaloa uhmaten läksimme matkaan. Suunnitteluvaiheessa liimpimässä korsussa

yrityksestä oli keskusteltu

naureskellen. Ny t kyllä hymyt
hyytyivät ja vitsit olivat våihis-

Mieleen tuli hurjia ajatuk-

sä.

sia.

Tiesimme, että Poventsassa

Poventsan sairaala

oli mei-

oli apteekki, jossa kukaan

käläisten hallussa. Siellä oli

meikiiläinen ei vielä ollut käynyt
sieltä voisi löytyä vaik-

muun ohessa oma konekivädri
hyvässä asemassa. Apteekki

- Rakennus oli pahassa
ka mitä!
paikassa, linjojen vzilissä, mikä selittää sen säästymisen
"tutkijoilta". Sinne meno ei

reksi ja Seurahuoneen edessä

suun kostuketta korsukunnan

soa Suomeen päin tippa silD

tyi "neljän kopla":

kueemme johtaja luutnantti

ikävystyä pelkkään olemi-

olisi helppoa. Toisaalta olisi

istuva Väinämöinen taitaa kat-

Lopulta syntyi riimäpäinen
päätös: sinnehän mennään!
Sitä oltiin nuoria silloin...
Yritystä toteuttamaan syn-

seen.

kauden silta". Osa kaupunkia
jäi pelkiiksi savupiippujen me-

massa...
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jdlkeen päätyi JR 35:n II Pataljoona asemasotaan Stalinin
kanavan Poventsan lohkolle.
Vasemmalla kuului palstaamme pahamaineinen Pirunsaari

kovin mukavaa saada jotakin
illanviettoon.. .
Asiaa pohdittiin pitkään
uskaltaisikohan yrinää. .. ?

-

oli sairaalasta parinsadan metrin päässä ja iivana kyttäsi kanavan toisella puolella.
Kevätaurinko liimmitti mu-

kavasti. kun ryömimme sairaalaan. Konekiväiirin pojat
kieltelivät kovasti menemästä
pitivät koko yriapteekkiin

tystä seiniihulluna.

V,q,'"41

Po/entsa vallattiin 6. 12. 41 illalla.
Katukuva kaupungista s€uraavana
päivänä.

Suomalaisten edetessä Poventsaan avasivat venåläiset Stalinin kanavan sulut ia tulva peitti kaupungin kadut

P0UENTSAN apteekissa
Ja kun teillä ei ole reseptiåikäåin, leukaili muuan kone-

-

kiväåirimies.

Tuskinpa siellä on farpaikalla, totesi
maseutitkaan
joku meikiiläisistä vastaan.
Niin liihdettiin ryömimään
eteenpäin. Etumaastossa oli
talven taisteluissa kaatuneita
vihollisia, joita piti työnnellä
sivuun. Toisaalta ne antoivat

-g*'

suojaakin.

Huolellinen etenemisemme
tuotti tuloksen: päiistiin ehjinä

-

sisdlle rakennukseen! Vaatteet

olivat ryömimisen jiiljiltä surkeassa kunnossa, mutta kunto

kova.

,t,

Apteekissa oli tavaton mää-

rä purkkeja ja pulloja

miiksi irvistettyjä

valaineitakin

päiikallonkuvineen! Ja voi sitä
puuterien ja hajuvesien määrää! Ne olisivat takuulla kelvanneet Karhurnäen tynölap
sille

!

Pojat! Mulla on sellai- kumma tunne että tää
nen
homma ei pääty hyvin...
Luutnanfti Komulainen se

',.*

Poventsan maisemaa talvella 1942

-(l

-

karjaista.

Maahan kaikki! ehdin

Makasimme litteinä kuin
pannukakku. Viihitellen on-

kääntåimässä

S amassa konekiväiirisuihku
läpäisi rakennuksen lattian ra-

nistuimme matelemaan uunin
taakse, jossa saimme hiukan

konekiväåiriåiiin asemiin meihin päin. Oli kysymys hetkis-

jasta. Kuulaa ruli solkenaan,
vihelsi ja surrasi, siilöt sinkoi-

suojaa. Liikkua

tä.

livat ympiiriinsä.

näin mietiskeli.
Vilkaisin vanjan puolelle.
Meidät oli huomatru! Naa-

purit olivat juuri

ei

kiirsinY

tippaakaan.

Kirosimme omaa tyhmyyt137
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Pikkupuistakin saatiin energiaa

Tämän kuvan alikersantti Lehtovaara nappasi mahtavasta kanavasta.
Vania oli asemissa vastarannalla

SOTA kosketti välittömästi
niin kaukana rintamalta kuin
tåimme. Onneksi oli tulossa

il-

ta ja pimeä, mutta pari tuntia
ehtisi vanja meitä sitä ennen
kiusata. Naapuri oli niin liihellä, että sen asemiin olisi ulottunut käsikranaatilla. Eipä ollut tullut otettua noita tappovehkeitä mukaan...

Lopulta alkoi

håimåirtää.

nasta heiluttamalla erään nurkan takaa jostakin löytiimäänsä pyöreää paistinpannua.
Apteekin tuomiset jäivät
saamatta. Jonkinlaista vaihtelua toi retken muisteleminen
ja sen vaiheiden selostaminen
kavereille.
Joitakin muitakin hullun

Päätimme yrittää poistua rakennuksesta siten että hyppäi-

yrityksiä tehtiin. Niinpä alikersantti Lehtovaara ryömi

simme vuoron perään ikku-

kameroineen aivan kanavan
reunalle ja nappasi tosiharvinaisen kuvan itse kuuluisasta
vesireitistä aivan vanjan no-

nasta ulos.

Homma onnistui hyvin. Alla oli pari vainajaa pehmentämässä putousta. Omalle puolelle paluu olikin sitten helppoa tulojåilkiä pitkin. Ylikersantti Levo, varsinainen koiranleuka, antoi vielä lopuksi

vanjoille tiedon ohiammun138

kan alta. Kävi pojalla hyvä
tuuri! Myöhemmin hän oli
kyllä joutua asiasta vallan sotaoikeuteen, mutta reilu esimies pelasti yritteliään taide-

valokuvaajan.

tr

mielenkiintomme. Samainen

Ikaalisissa asuvaa lasta melko
vähän. Isäni oli jo niin vanha,
ettei hän joutunut lähtemään,
ja veljeni taas olivat liian nuo-

poika kertoi meille tietämättömämmille oman käsityksensä
sodasta ja evakoista, kun me
monipäisenä joukkona oikaisimme peltoa Jiimijiirven tien

ria.

varteen.

Mutta välillisestihän sota
tuntui kaikessa. Monet ta-

tomiksi. Pitkän pitkä jono he-

paukset syöpyivät lapsenmieleeni.

Elettiin sodan alkuaikoja.
Eräänä iltapuolena kävim-

me lumisotaa kotini pihalla.
Alkoi olla jo hiimärä. Sää oli
leudon kostea ja satoi märkää
lunta.
Evakoita tuodaan Niini- asemalta! Mennään katsalon

somaan Peltosen kohdalle!
kuulutti naapurin poika juosten pihamaalle.
Evakko!

Sana herätti outoudellaan

Näky pysäytti meidät sanatvosten vetämiä rekiä, jotka oli
ahdettu täyteen etupäässä naisia ja lapsia, rahisi hitaasti
ohitsemme lumen ja hiekan
sekaista maantietä. Lapsen

mieli ei jaksanut yltää alkusyyhyn, jonka pakottamana
tämä alakuloisuutta huokuva
äänetön joukko oli lähtenyt
se jzirkytti.
Mutta kun siirtolaiset oli saatu
sijoitetuksi taloihin, olimme
oli
me lapset mielissämme
saatu lisää kavereita.
Toinen muistikuva on talvi-

liikkeelle. Jotenkin

]«otinintamalta
sodan päiviltä. Helmikuinen
pakkaspävä oli aurinkoinen ja
kirkas. Olin yksin hiihtelemässä peltoaukealla, kun yht:ikkiä piiråihti hiilyryssireeni
soimaan koti§liini Kilvakkalan Helkatörmänmäen vartio-

**t
*"*fu***-.;:

tornissa.

Tiesin mitä se merkitsi.

,

Käiinsin kiireesti lenkkisukse-

1

ni kotia kohti.
Olin vielä kaukana pellolla,
kun veljeni huusi pihassa, että
minun pitäisi tulla nopeammin

viholliskoneita

nåisi
-Kauhuissani jäin paikoilleni

jo.
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tuijottarnaan. Ja sitten minä-

kin näin ne koneet huikeansinistä taivasta vasten.

Minä, pieni 6-wotias, tunsin
olevani sodankäynnin keskipisteessä. Yhtäiin pommia ei
kuitenkaan pudotettu. Koneet

mennä jyristivät kohti Tamperetta.

TALKOOTYÖTÄ
Mutta sota toi liepeissään
muutakin kuin hävisstä ja
kauhua. Kekseliäisyys ja uutteruus kukkivat. Meillä lapsilla puhkesi varsinainen keräilymania. Kauppa osti ja vdlitti
melkein mitä vain.
Pihkankeruu oli mielestiini
kaikkein jåinnift ävintä puuhaa.

Vielä nytkin, kun näen

måin-

nyn tai kuusen kyljessä pihka-

möy§n,

tekee mieleni käydä

raapimaan sitä irti.

Käpyjen kokoaminen oli
hupaisaa hommaa sekin.
Liimpimänä ja kuivana kesä-

Evakkoien murheellinen vaellus
iärkytti lapsen mieltä

päiviinä harittivat kuusenkävyt komeimmillaan. Kottikåirryillä kiskoimme niitä senkin

Pihkasta valmistettiin tärkeää
hartsia teollisuuden tarpeisiin

seitsemät såikilliset låihimetsis-

tä. Kävyt käytettiin

etupäässä

saunan liimmittåimiseen. Monet makoiset löylyt niillä saatiinkin. Puita piti sälistää talvea varten.
Voikukat katosivat kedoilta
sitä mukaa kun keltainen my-

kerö nosti päätään. Kaivoimme niitten juuret, pesimme ja
kuivatimme. Niistä valmistettiin "kahvin korvikkeen vastiksffn"
vai mitä se jo oli-

-

kaan nimeltään. Myös sotaajan tee, vadelman lehdet,

\:4

"u'.i,
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huiski kotonurkilla. Riivimme
niitä ja kuivasimme vintin lat-

tialle levitettyjen papereitten
päiilH. trhtiä saikin olla valtaisat pussit ennen kuin kauppiaan vaaka näytti edes jotakin.
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MUISTOJA
KOTIRINTAMALTA

Soti laan

uni

Nurkan takana taas kasva-

tettiin kolmatta nautintoainet-

ta, tupakkaa elikä "presua".
Veljilläni ja minulla oli omat

KASKU KIERTÄÄ

o

tupakkapenkkimme, joiden
satoa emme itse tarvinneet,
vaan muutimme nekin rahaksi.

Marjojen poimiminen oli
selviö jokaiselle joka kynnelle
kykeni. Erityisesti muistan,

miten hyviltä maistuivat kuivatut mustikat. Ja niitten kuivattaminen se vasta jänniftävää oli. Kiipesimme kotini
jyrk?ille katolle pullapellit kainalossa. Savupiipun juuressa
olevalla telineellä pelti pysyi
vaakatasossa. Mustikat sitten
vain pellille ja annettiin auringon ja tuulen tehdä tehtävänsä.

VALTION
VIRASTOSSA
Kirioituskone on
riistäiien keksintö työtätekevien öriuuttamiseksi!

Kuinka niin?!

- Ennen kun kirioi- käsin ei kukaan
tettiin
tiennyt teitkö töitä vai
ei. Nyt sen kuulee heti
jokainen!

Kani on eläin. joka sopi so-

o

ta-aikaan. Se lisääntyi suunnattomasti ja kasvoi nopeasti.

Meillä oli kesäaikaan kanih?ikkejä nurkat ja pielet täynnä. Osan söimme 1a liiat
myimme. Koko viiki komeili
kanilakeissa ja -kauluksissa.

Kansakouluaikani sattui
juuri näille sotavuosille. Kilvakkalan talojen sänkipelloilta
koululaiset
noukkimassa pudonneet tähkät, joista saaduista jyvistä ja

kävimme me

edelleen jauhoista leivottiin
joulu- ja laskiaispullat. Tum-

oli, mutta hyvältä
maistui.
Koulusta päin kävimme kirveiften ja sahojen kanssa Kymaa se

rösjåirven rantalepikoissa tekemässä pilkepuita autojen puu-

kaasupönttöihin. Mahdoimme
me olla uljasta joukkoa puu-

pohjaisine monoinemme ja
pula-ajan vaatteinemme.
Mutta intoa riitti! Talkoo§ökirja oli ainoa työkirja sen
ajan koululaiselle. Se kirja ei
liiemmin opastanut tietojen
hankinnassa, mutta muovasi
eliimisen perusarvoja. Työn

vlna.
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SOTILAS nukkui ja näki un-

on aivan ilmeistä, että

ta.

luontoa raiskaantuisi. Jos tais-

Maailma oli ajautunut kriisiin. Suuret soti.lasliittoutumat

telut sattuisivat kevätaikaan

valmistautuivat pahimman varalle.
Kriisin vaikutukset säteili-

vät myös

MITÄ
POLITIIKKA ON?

osa

saattaisi lisiiksi linrujen pesimdrauha häiriintyä.
4. Kaupungissa sodankäynnin estävät Museovirasto sekä

Pohjolaan. Suomessakin har-

julkisivulautakunnat, joilta
olisi mahdotonta saada lupaa

kittiin

kaupunkien

ydinaseettomaan

liikekannallepanoa.
Kyseeseen tulevien ikiiluokkien miehet miettivät jo mielessään siirtymistä käpykaartiin muistaessaan miten hyviä
korvauksia mainitun kaartin

urhoille maksettiin edellisen
sodan jiilkeen

herrahissiin

pääsemisestä puhumattakaan.

Monelta kaverilta haaveet
kuitenkin katosivat nopeasti

historiallisen
yleiskuvan muuttamiseen.
Sen varalta, että sotatoimet
kuitenkin yllättäen ulottuisivat

maahamme, valmistaudutaan
kutsumaan palvelukseen Rauhanpuolustajat -jitjestön jäsenet. Koska he eivät kanna
asetta, jaetaan heille mahdollisuuksien mukaan kaupun-

geissa Valkotornadoa

sekä

mielestä, kun muistettiin Andyä, joka suorastaan räÄäni Länsi-Saksasta:
jäyttää kaiken. Maaseudulla
YYA-sopimuksen velvoitteet
poliion
"Politiikka
siellähän ei naapurissa kuu- jaetaan vastaavasti Raidia, jo'
tikkoien taistelua eduis- lemma tunneta koko käpy- ka tappaa sekä talossa että
ta. Se naamioidaan pe- kaartia!
puutarhassa.
riaatteiden väIiseksi kilYlipäiillikön päiviikäskyn
Liikekannallepanoa ei kuipailuksi. On oltava mo- tenkaan julistettu. Eräs nuori motoksi tulee tiillöin luonnolnipuolinen: ei riitä, että ministeri todisti hätätilaistun- lisesti "Puhtain asein puhtaan
muille hallituksen jäse- asian puolesta".
ulvoo susien mukana, nossa
Koska varmuusvarastoja ei
nille, ettei maa voi missään
:

on myös osattava vavista lampaiden kanssa."
Ääni Jugoslaviasta:
"Tyhiätlä päällä on
helppo nyökkäillä."
Aäni ltävallasta:

"Politiikka on taito

rikkailta rahaa ia
köyhittä ääniä. Kumpikin tapahtuu sillä vesaada

rukkeella, että haluaa
suoiella toista sitä toista
vastaan.tt

täkeys kävi selviiksi. Se olikin oppi, jota ei ole tarvinnut
vähätellä parempinakaan päi-

AAKE PESONEN

o

tapauksessa joutua sotaan seu-

ole, ratkaistaan muonitusky-

raavista syistä:
l. Puolustusvoimien jokaisessa yksikössä toimiva työ-

kirjaa Syömättä

suojeluasiamies vastustaa sitä,

koska hänen tehtäviinsä kuu-

luu valvoa, että

kenenkään

yksikön sotilaan terveyttä ja
hyvinvointia ei vaaranneta.

2. Varusmiesliitto,

joka
ajaa palvelusajan lyhentämistä, vastustaa asiaa, koska saattaisi käydä niin, että palvelusaika muodostuisi jopa nykfistä pidemmäksi. Lisäksi varusmiesten viihtyminen tulisi joka tapauksessa kiirsimään.

3.

Luonnonsuojelijat vas-

tustavat jyrkästi sotaa, koska

symys jakamalla kansalaisille
solakaksi.

Sissilehtäviin vihollisen selustaan joutuville jaetaan kuitenkin rajoitetusti Huovisen
Lampaansyöjät -kirjaa.
Tässä vaiheessa sotilas he-

räsi tuskan hiki

otsallaan,

huokasi helpotuksesta ja alkoi

lukea yöpöydiilleen varaamaansa III Parlamentaarisen
puolustuskomitean mietintöä.

luki kaks.
Luki sivun
Verensä tunsi kuumemmaks.
Kauhun vallassa sotilaskin
sitten pakeni takaisin onnelli-

seenunimaai-lmaan... tr

Raimo Seppälä: Rudolf
Walden, Isänrnaan mies,

sotapäåillikön maineen samalla vaikuttaen ratkaisevasti ko-

vyyttä vaikeina vdlirauhan

Otava, Keuruu 1981, 288 sivua, valokuvia.

ko

talvisotaan. Jatkosodassa
tarkastellaan l8.Divisioonan

toiset kokivat monia pettymyksiä preussilaisen koulu-

Rudolf Walden, kenraali ja
teollisuusjohtaja, eräs Man-

hyökkäysvaihetta, Suursaaren
valtausta, 3.Divisioonan puo.

nerheimin harvoista läheisistä

lustustaistelua kesåillä 1944 ja

ystävistä, pysyi elinaikanaan

vihdoin Tornion maihinnou-

tustyylin leimaamilla leireillä,
joutuivat hajalleen eri yksiköihin ja niiden mukana itiirintaman katkeriin taisteluihin nä-

suurelle yleisölle melko tunte-

sua saksalaissodassa. Siinäpä
sitä onkin ansioluetteloa yhdelle miehelle! Hyvät kartat
valaisevat tapahtumia paitsi

mattomana henkilönä huolimatta siitä, että hän usein jou-

tui julkisuuden

valokeilaan.

Tiillöin hän aina esiintyi hiljaisesti ja vaatimattomasti vetäytyen mielellään Marskin
varjoon. Niimä miehet, Mannerheim ja Walden, muodosti-

vat kuitenkin erottamattoman

Pajarin oman yhtymän usein
myös naapurien ja ylemmän
johtoportaan osalta.

miehiä, iotka ylittävät tavallisen komentajan mitat: joku

JAMERAA
JUTTUA
Sakari Virkkunen: Svinhufvud, Kansallinen presidentti,
Otava, Keuruu 1981, 218 siYua, run§aasti valokuvia.

sotaa hän joutui viime hetkellä

lista enemmän kykyä

organisoimaan asehankinnat,
joita ilman ei sodassa olisi
päästy alkua pitemmåille, sotien aikana paperikenraali piti

painetta, rohkeutta tehdä ko-

huolta teollisuuden kapasiteetin hyväksikäytöstä ja voimien

toimeen, taitoa innostaa, johtaa ja ohjata. Tåillainen komentaja lienee harvoin rauhan
aikanakaan kesy keskivertoih-

osaan. Kuten hän itsekin toteaa, kirja valottaa vain osaa

Ukko-Pekan

eliimäntyöstä:

käsittelemättä jää aktivisti ja

tys maan kohtalon vuosina oli

Vihma tai Pajari

korvaamaton: vapaussodassa
Walden loi tyhjästä valkoisen

joukkoineen selviiimään toivottomalta näyttävästä tilan-

armeijan huollon, ennen talvi-

teesta, koska hänellä on taval-

Siperian
vanki, itsenäisyyssenaatin pu-

kokoamisesta yhteisen päämäiirän taakse, vielä jatkosodan päätyttyä hän oli ohjaa-

heenjohtaja

massa maata rauhaan.

laillisuustaistelija,

ja

valtionhoitaja
Svinhufvud, jonka merkitys
maarnme kohtaloissa oli ensisijaisen t:irkeä. Presidentti-

kausi merkitsi vanhenevalle

Kirjoittaja, lehtimies ja kirjailija, valottaa Waldenin henkilökuvaa taitavasti, iskevästi
ja kiinnostavasti. Kirja ottaa

kemään kauhistuen myös saksalaisen sodankäynnin raa-

kuudet. Raskaita

tappioita
vapaaehtoisjoukko
kotiutettiin kahden vuoden sitoumusajan päätyttyä.

k:irsinyt

Korjus raportoi SS-miehis-

Sotien vaikeimmissa vaiheissa nousee joskus esille

voimakaksikon, jonka merki-

Kirjoittaja on päässyt presidenttisarjansa kolmanteen

vuosina. Innokkaat vapaaeh-

kykenee

tään kiinnostavasti ja samalla
kiihkottoman asiallisesti. Kir-

ja on

omiaan selventämään

kuvaa siitä, että hyväuskoisina Saksaan lähteneet nuorukaiset olivat kovina sotavuosina isänmaan asialla siinä kuin
muutkin.

kestää

S.

via päätöksiä panemalla ennen

muuta itsensä alttiiksi, kestä-

vyyttä panna suunnitelmansa

minen, hänen temperamenttinsa tuntuu ja nåikyy. Täytyy
vain toivoa, etä Pajarin kaltaisia miehiä tiukan paikan tullen
vastaisuudessakin ilmestyy. E

KIRJA
LENTÄJÄN

rÄrrrcN

Joppe Karhunen: Tarunhohtoiset talvisodan fokkerit, l{eilin + Göös, Espoo
1981, 2U sivua, valokuvia.
Vdlttäen pelkästään fokkerohjaajien ja laivueen komentajan ylistiimistä on Joppe

suojeluskuntavääpelille ilmeisesti vain jonkinlaista kertausharjoitusta.
Toki siihenkin mahtui monta tiirkeää ratkaisua: oli luotsattava valtio jatkamaan rau-

paikkansa eliimäkertateosten
E.

Karhunen saanut vasta ilmestyneelle talvisotaromaanilleen

hallista kehitystään toisaalta

ULJAAN MIEHEN
MUOTOKUVA

SOTUREITA SIINÄ myksenä on ollut hävittäjiilaivue 24:n kokonaispanoksen
MISSÄ MUUTKIN
korostaminen ottamalla muJaakko Korjus: Otsassa kaan mekaanikko- ja asehenkuoleman kuva, Raportti kilöstön ratkaisevan panoksen

kommunistien ja toisaalta lapualaisten nostattamien kuohujen viilistä, oli valmistau-

duttava tulevaan suursotaan.
Ehkä merkittävimmäksi toi-

eturivissä.

uuden niikökulman: §rki-

Tauno Kuosa: A. O. Paiari,
Viiden sodan soturi, WSOY,
Porvoo l.'981r 347 sivua, Ya-

suomalaisesta SS-vapaaeh-

torjuntataistelun loistavassa

toisjoukosta, Yaasa Oy, Yaa-

lopputuloksessa. Muusta yhteen hiileen puhaltaneesta joukosta vain laivueen energinen
huoltopäiillikkö on saanut tunnustusta ansaitsemallaan mi-

sa 1981, 2(X) sivua, valoku-

menpiteeksi Ukko-Pekan presidenttikaudella jääkin Mannerheimin kutsuminen maanpuolustuksen johtoon, Puolustusneuvoston §ön avulla aikanaan syntynyt perushankintalaki ja sen mahdollistama vähimmäisvarustautuminen, jota
ilman talvisota tuskin olisi ollut mahdollinen.
Kirja sisåiltää paljon mielenkiintoista juttua perhepiiristä, kansanmiehen rehevää
huumoria ja lähikuvia valtakunnan keskeisistä henkilöis-

lokuvaliite, karttapiirrok-

via.

sia.

Kirjailija, yleisesikuntaupseeri ja historiantutkija, on

Waffen-SS:n luonteesta on
meillä esiintynyt virheellisiä
käsityksiä: se on rinnastettu

vankan anrmattitaidon turvin

keskitysleire

tä. Ihan mukavaa

joka varsinaisesti loi Pajarin
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juttua!

E.

paneutunut selvittåirnään Aaro
Pajarin komentajuuden olemusta ja samalla hiinen elämäntyönsä merkitystä kan-

sarlme kohtaloissa. Lukija
perehdytetään Pajarin kasvamiseen sotilaaksi, selvitellään
Tampereen lippuselkkauksen
syitä ja seurauksia sekä siirrytään TolvajiWen operaatioon,

jä vartioineeseen

poliittiseen SS:ään, jonka
kanssa sillä ei ole mitään teke-

mistä. Waffen-SS oli Hitlerin
Saksan sotavoimien normaali
osa, johon miehet saatiin joko
vapaaehtoisina tai Saksasta tavanomaista kutsuntatietä.
Suomalaiset SS-miehet vdrvättiin Saksaan jatkamaan jää-

kiirien perinnettä, symbolisoimaan kansojen vdlistä ystä-

talla. Ehkä kirioittaja olisi
voinut muistaa muutamalla
lauseella myös kitkatonta toimintaa täydentänyttä laivueen
esikuntaa ja monissa vaikeuksissa kamppaillutta huoltoporrasta.

Kirjan anti on joka tapauksessa sen kokoavassa muotoi-

lussa. Joppe Karhunen on
esittåinyt parastaan

ja

teosta

voidaan pitää håinen talvisodantestamenttinaan. S.A.

N"urortotiitossa ilmestyvä Krokodil-lehti tekee pientä

)

pilaa pilkkimiehistä. Ylemmässä kuvassa kaverukset
pohtivat, mahtaako 4O7o on-

kia olla riittävästi, ja

alem-

massa kuvassa avulias naapuri

kertoo lehtimiehille ja elokuvaajille:

II

I loinen uutinen yllätti toimi-

tuksemme vuoden vaihteessa:
lehtemme tilaaja tuolta Pieli-

sen rannoilta voitti Sanoma
Oy:n lehtien Timanttiarvonnassa pääpalkinnon 5000O

-

Tällä kaverilla nykäisi!

o

P

nä sen nyt niikee, kuinka edullinen sijoitus tiimä lehti on.

ari lukijaamme on valmis luopumaan eräistä lehtemme vanhoista vuosikerroista. Reino Reiska Tampereelta (puhelin iltaisin 54301)

o

omistaa vuosikerrat vuodesta
1958 alkaen ja Erkki Ahola

markkaa! Onnittelemme! Sii-

Iistä, osoite

ota-arkistossa Helsingissä osoitteessa Siltasaarenranta
16 on avattu Suomen laivastoa

kåisittelevä asiakirjanäyttely,
johon voi tutustua virka-aikana. Merivoimien historia asia-

kirjojen valossa ulottuu aina
1700-luvulle saakka. Uudempaa tietoa edustavat nrm. tor-

pedovene

S 2:n

Haminantie,
91100 n, puhelin 981-73522,
vuodesta 196O alkaen. Edvin
Immonen, osoite Piiremiehenkatu 16, 98120 Kemijärvi 2,
puhelin 992-21 362, ilmoittaa
myyv:insä 152 kappaletta Kevyt osasto 3:n sotaa käsitteleviä valokuvia.

o

uppoamista

vuonna 1925 koskeva selostus
ja panssarilaiva Ilmarisen tuhoa koskevat asiakirjat.

seat lukijamme

O

kiinnittåineet huomiota eräisiin
tilaajalahjana jaetun kartan

virheisiin

muun

ovat

muztssa

auri Vilhelm Haapalainen, l9l5 Viipurissa syntynyt

eräät paikannimet
eivät ole oi-

alikersantti, kaatui Viipurin
Nisalahden iääJlä 7.3.1940.
Vainaja jäi sekavassa tilanteessa kentdlle. Voisiko joku
aseveli kertoa tilanteesta ja

tuntuu kuitenkin olevan Kan-

sankarivainajan viime vaiheis-

aika vaikeaa: paikannimet eivät aina mahdu juuri sopivaan
paikkaan ja painatusvaiheessakin tapahruu lipsahduksia.
Lrmpaala korjattiin tarkistusvaiheissa varmaankin kolmeen kertaan, mutta aina joku
nuoremman polven mies kirjapainossa ehti korjaamaan
sen tutuinmaksi Lempäåiliiksi
lieneekö ollut Pispalan poi-

ta? Tietoa kaipaa sisar Aune
Sopanen, Notkotie 5 F 45,
37130 Nokia 3.

IJ
I-Oluotsissa ilmestyvä Tukholmalainen-lehti kertoo Eli-

senvaaran

pommituksesta

20.6.1944. Artikkelin kirjoittaja muistelee, että asiaan olisi
ollut osuutta paikallisella va-

koilijalla. Eräs

ruotsalainen

kealla kohdalla. Pahin virhe
naksen paikannimi Lempäåilä,

jonka tietenkin pitäisi olla
I-empaala.

Tiillaisen kartan teko on

-kia?

Toimitus ei voi antaa
muuta neuvoa kuin että jos
asia oikein pahasti kiusaa,

ll-

lokruuympyrä-niminen

joukko, jota edustaa Teuvo
Niemelä, postilokero 595 Hel-

sinki 0Ol0l, puhelin

(9O)

6946227, suunnittelee eloku-

vaa Siikkijiirven ja Yliimaan

historiasta. Tässä mielessä et-

sitäåin yhteyttä henkilöihin,
jotka voisivat antaa tietoja so-

lukijamme tiedustelee, tietäisikö joku jotakin asiasta nimenomaan vakoilun osalta.

raaputtakoon asianomainen

ta-ajan tapahtumista tåillä

vaikka puukonkiirjellä ne äåin-

alueella, erityisesti ns. Hiikämiehen taistelusta.

o

o

pilkut pois.

o

Ea"

Heikkilä valkeakoskelta låihetti jiilleen toimitukselle nipun hyviä valokuvia

Kevyt Osasto 6:n sotatieltä.
Suuret kiitokset vanhalle ystä-

viillemme!

il

14tl
.*Ä,.§"-

!3|-

j-.[,_f

