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KASKU KIERTÄÄ

SUOMENKIELEN
VAIKEUKSIA
J aI kav äenken raali Karl
Wilkama, 187L1947,
kierteli jatkosodan ai-
kana jakamassa kun-
niamerkkejä sotasai-
raaloissa.

Vuorossa oli Hä-
meenlinnan sotilassai-
raalan Keskuskansa-
koululle sijoitettu osas-
to.

Potilaat, Iääkärit,
hoitajattaret ja muu
henkilökunta oli paikal-
la eräiissä suuressa po-
tilashuoneessa. Ken-
raali, jonka äidinkieli
oli suomi, piti kaunista
puhetta: hän kiitti haa-
voittuneita isänmaan
hyväksi tehdystä työstä
ja toivoi, että lääkärit
onnistuisivat mahdolli-
simman hyvin palautta-
maan miesten tervey-
den. Lopuksi hän kään-
tyi naisten puoleen:

- Ja teille, hoitajat-
taret, tahtoisin osoittaa
toivomuksen, että teillä
näitä sankaripoikiam-
me hoivatessa aina olisi
hellät sydämet ja läm-
pimät rinnat!

"Sankaripoikia"
p*kasi nauratta,maan
ia asiasta tuli sairaalan
seisova vitsi.

MERIMIES ON
ERI MIES
Kontra-amiraali
Gustav von Schoultz,
1871-1946, jakeli
hiinkin sotavuosina
kunniamerkkejä haa-
voittuneille. Eriiiiltö
aseveljeltii hiin tie-
dusteli, miten tämii
oli menettiinyt jal-
kansa.

- Menin miinaan,
herra amiraali, vas-
tasi poika.

Amiraali kääntyi
läiikörin puoleen ja
tiedusteli kuiskaten,
oliko miesparka me-
nettiinyt myös jiirken-
sä. Läiikiiri vakuutti

VANHA
KORPRAALI
Jääkärieversti Eino Po-
Idn komensi kesän 1944
taisteluissa rykment-
tiään Juustilan suun-
nalla. Kesäkuun lopulla
mainittu JR 30 ioutui
vaikeisiin taisteluihin ia
vetäytymään. Komen-
taia, io ikämies, iäi iäl-
keen ia kahlaili yksi-
nään Kilpeenioen yli.
Lähettikorpraali antoi
väsyneelle ia hyvin liki-
näköiselle esimiehelleen
oman manttelinsa, ios-
sa oli korpraalin natsat.
Eversti iatkoi matkaa
sattumakyydillä ohikul-
kevalla kuorma-autol-
la.

Auton lavalla oli haa-
voittuneita. Muuan lie-

VANHAAN
TYYLIIN
Uudenmaan Rakuunat
olivat suuressa paraa-
fissa Lappeenrannan
Ieirikentällä 1922. Ken-
raali Wilkama tarkasti
rivistön ja tervehti es-
kadroonaa:

Hyvää päivää,
nuoret rakuunat!

Hyvää päivää,
herra kenraali! jyrähti
hyvin harjoiteltu vas-
taus.

Sitten kuului takari-
vistä kuin kaikuna nuo-
ren maalta tulleen alok-
kaan ääni:

Amiraali von Bonsdortf jakaa kunniamerkkeiä sotasairaalassa, keskellä låäkintäeversti, professori Elfving ia oikealla
ylihoitajatar Liisa Vesamaa

potilaan olevan täys-
jiirkisen ja ihmetteli
kysymystii.

Mutta eihiin
maaviiki mene mii-
naan! selitti amiraa-
li. 

- Se on meriväki
kun menee miinaan!

o

västi siipeensä saanut
alkoi tuiiotella everstiä
ja lausahti lopuksi:

Onpas vanha
korpraali ioutunut ku-
seen!

Eversti Pol6n vilkaisi
poikaan ia virkahti yk-
sikantaan:

- Niin on, tosiaan.
Pekka Ajaste, Pori

- Jumal antakoon,
herra kenraali!

Kenraalia hymyilyt-
ti. Ofi kai poika oppi-
nut vastauksen joltakin
vanhan väen veteraa-
nilta.

A. Nordling, Tampere
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Kerät 1 942 - asem a,§o taa
t ai ra tkais u tais teluita ?
Kevätauringon sulatel-
lessa lumia sotatoimi-
alueilta ja vapauttaessa
merten ulapoita jääpeit-
teestä eivät mielialat kui-
tenkaan olleet keväisiä
sen enempää sodan joh-
toportaissa kuin rintamil-
la tai kotialueella.

Ankarin ponnistuksin
oli tosin onnistuttu torju-
maan vihollisen voimak-
kaat huhtikuiset hyök-
käykset Syvärillä ja
Kiestingissä. Mutta vaik-
ka rintamat tuntuivatkin
nyt rauhoittuneen, nuo
hyökkäykset olivat osoit-
taneet vastustajan säilyt-
täneen aktiivisuutensa ja
näin pakottaneet johtom-
me hidastamaan jo aloi-
tettuja osittaisia kotiutta-
misia, joita kotona kiih-
keästi odotettiin.

Samaa vihollisen te-
rästynyttä aktiivisuutta
oli osoittanut sen yllättä-
vä paluu jo jättZimäänsä
Suursaareen. Tämä en-
teili toimeliaisuutta jäit-
ten lähdettyä myös meri-
rintamilla. Saaren takai-
sin valtaus ei tuota uhkaa
ollut suinkaan sellaise-
naan poistanut.

Puolustustoimenpiteitä
oli siis tehokkaasti jatket-
tava. Maarintamia ja ran-
nikon tukikohtia oli
suunnitelmallisesti lin-
noitettava, kotialueen il-
mapuolustusta ja meri-
voimien iskuvoimaa oli
tehostettava.

Mutta vielä ajankoh-
taisempaa oli käytettävis-
sä olevan työvoiman oh-
jaaminen joukkojen tais-
teluedellytyksiä paranta-

viin töihin, kuten tiestön
kunnostamiseen sekä
huoltolaitosten ja vies-
tiyhteyksien rakentami-
seen asemasodaksi juut-
tuneiden rintamien selus-
tassa. Samalla kun jalka-
väen vanhimpia ikäluok-
kia voitiin kotiuttaa, oli
sotatoimialueelle saatava
lisää työjoukkoja linnoi-
tus- ja rakennustöihin se-
kä moninaisiin korjaa-
moihin.

Talvi 1942 oli koetel-
lut tuntuvasti myös koti-
rintaman väkeä. Varsin-
kin elintarviketilanne
muistutti jokaista sodan
vaikutusten ulottumisesta
kaikkialle. Muittenkin
tarvikkeiden puute sään-
nöstelyineen alkoi tuntua
yhä kiusallisernmin joka-

xÄÄtuNÄ
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päiväisessä eliimässä.
Kevättyöt odottivat teki-
jöitäiin pelloille, naisten
vastuulle tuli yhä ras-
kaampia töitä. Suomen
kansa tunsi olevansa
kiinni pitkittyvässä so-
dassa.

Päättäväisinä oltiin
kuitenkin yhteisellä
asialla. Johtoon luottaen
odoteltiin mitä ratkaisuja
alkava kesä toisi tulles-
saan suursodan rintamil-
la. Vaikka ponnistelim-
mekin vain omien sodan-
päiimäåiriemme 

- turva-
tun tulevalsuufsmms -puolesta, tiesimme noi-
den ratkaisujen säteile-
vän vaikutuksiaan myös
meidän rintamillemme ja
kansanhuoltoomme, koko
sodan lopputulokseen.

Myöskin tuo vastuu
edellyttää, ettemme vaih-
da turvallisuuttamme tur-
vattomuuteen, vaan yllä-
pid?imme turvallisuuspo-
litiikkamme toisenkin
osan, maanpuolustuksen
esimerkillisenä. Siksi
puolustustahto ja sotilaan
ammatti on kohotettava
Suomessakin niille kuu-
luvaan arvoon. Itsenäi-
sen Suomen puolustus-
voimat eivät ole uhkana
maailmanrauhalle. Ole-
massaolollaan ne tehok-
kaana suojakilpenä päin-
vastoin turvaavat rauhan
säilymistä.

Nuorisollemme siirtyy
aikanaan vastuu isän-
maastamme. Tehtäviim-
me on kirkastaa heille
menneisyyden perustalta
jalot ja rakentavat perin-

Kuusamon myöhästyneel mitalit on iaettu. Saimi Petrelius sai Martti Avelalta
viisi muistomitalia isänsä ia neliän kaatuneen veliensä edustajana

Sanlrareiden murstoja
uuden polren Yastuu

Tiimä maa on kalliisti lu-
nastettu. Ne omaisemme
ja ystävämme, joita nyt
muistelemme, kuolivat,
jotta meillä olisi elåimää
yltäkyllin ja vapaus. San-
karikuolemallaan he teki-
vät työnsä päätökseen ja
jättivät meille sekä tule-
ville polville velvoitta-
van perinnön, kansalli-
sen tehtävän. Se on isästä
poikaan, polvesta pol-
veen, jatkuvaa isän-
maarnme rakentamista ja
sen olemassaolon suojaa-
mista.

Tiimä on suuri perintö.
Se muistuttaa meitä siitä,
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että itsekkyyden ohella
on olemassa myös suu-
rinta rakkautta ja altista
mieltä.

Se oli välttämätön uh-
ritie Suomen puolesta.
He olivat eloonjääneiden
aseveljiensä kanssa mei-
dän suojamuurinrme, jot-
ta saamme vapaina työs-
kennellä maarnme hy-
väksi.

Puhuminen kansamme
perusarvoista ja niiden
puolustamisesta ei suin-
kaan ole vanhoillista, ei
sodan palvontaa eikä ny-
kyisen rauhan tahdon
vastaista. Se on sellaista

aitoa ja luonnollista isän-
maallisuutta, johon ei si-
sälly vihaa toisia ihmisiä
eikä muita kansoja koh-
taan. Se on oman kan-
sarnme ja maamme ra-
kentamista, sen vastuul-
lista palvelemista ja ke-
hittiimistä. Siihen sisäl-
tyy vastuu siitä, että
maksamme kunniavel-
kamme sotiemme vete-
raaneille. Annetut lu-
paukset ovat yhä voimas-
sa. On häpeäksi kansal-
lemme, että olemme vii-
vytelleet rintamamies-
temme ja -naistemme
asioiden hoitamisessa.

teernme. Niitä ovat isien
usko, moraalinen ryhti,
horjumaton oikeudentun-
to sekä rakkaus maaham-
me ja kansaamme. San-
kariemme teot ja muisto
velvoittakoot nuorisoam-
me nyt ja aina toimimaan
niin, että kansamme tah-
too jatkuvasti ponnistella
oikeudestaan ilsenäiseen
elämään. Jos tämä tahto
lakkaa, jos kansallisten
ja yhteiskunnallisten ar-
vojen puolustaminen
muuttuu itse kullekin si-
vuseikaksi, on vapaus
vaarassa. tr

Eero Lattula



LAURI SOTISAARI

PAT§ASJA
PERINTEET

TARTON rauhan jiilkeen syksyllä
l92O muodostettiin Kannaksella
rajavartiointia suorittaneesta Käki-
salmen Läänin Rykmentistä
20.4.21 Polkupyöräpataljoonat 1

ja 2. Näistä PPP 1 majoittui Kello-
mäelle, josta pian muutti Terijoel-
le. PPP 2 jäi Raivolaan muuta-
maksi vuodeksi.

Monien vaiheitten jiilkeen edel-
lisestä on tullut Lapin Jääkiiripa-
taljoona ja jiilkimmäisestä Uuden-
maan Jääkriripataljoona.

Tasavallan Presidentti vahvisti
26.1.26 molempien pataljoonien
vuosipäiväksi vuonna 1555 käy-
dyn Joutselän taistelun tapahtuma-
päivän I1.3. Tässä taistelussa Ki-
vennavan vouti Juho Maununpoi-
ka, jonka joukot käsittivät noin
550 miestä, löi takaisin rajan yli
tunkeutuneen useita tuhansia mie-
hiä vahvan vihollisjoukon. Tien
suunnassa hyökkäyksen pysäytti
muutamia kymmeniä miehiä käsit-
tänyt sotilasosasto, jonka tukena
oli kaksi kevyttä tykkiä. Tiimä va-
rustettu tiesulku oli Mörölänmäes-
sä Joutselän kylän poh joislaidassa.

Kirjoittaja, ansioitunut rintamako-
mentaia ja nykyinen kenraali, palveli
Iähes koko maailmansotien väIisen
ajan TerijreIla Polkupyöräpataljoo-

kuului ja kuuluu läheisesti Joutselän
taistelu vuonna L555.

Kenraali Sotisaari kertoi Kevyt
asiastaaseveliiuhlassa

( eottrpyorapataljoona 1 paraatissa Teriioella 1929

Useita kilometrejä pitkä vihol-
lisrivistö ruuhkautui tielle pääse-
mättä eteenpäin. Paikallisista ta-
lonpojista muodostetut hiihto-
osastot, jotka toimivat molemmin
puolin tietä, kävivät nyt rivistön
kimppuun. Syvässä lumessa jalan
liikkuva vihollinen oli tien ulko-
puolella täysin avuton. Taistelu
päättyi vihollisen paniikinomai-
seen pakoon Rajajoen taakse.

Mieleen tulee Raatteen tie run-
saat 40 vuotta sitten.

Vuosipäivää vietettiin alkuvuo-

Dot myöhemmin Jääkäripataljoona
7:ssä. Tämän joukon perinteisiin

Osasto 7:n
näin.

Joutselån taistelun muistomerkki on iälleen sodan ,aloissa
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Teksti kertoo ohikulkiialle esi-isien teoista

sina joskus yhdessä Terijoella,
jossa juhlaviin tilaisuuksiin oli pa-
remmat mahdollisuudet kuin Rai-
volan vaatimattomassa kylässä.
PPP 2 siirtyi aikanaan Raivolasta
Valkjiirvelle rakennettuihin kasar-
meihinsa. Joutselän taistelun pe-
rinteitä ryhtyi kehittiimään taiste-
lupaikan liiheisyyteen jäänyt PPP
1.

Ensimmäinen tdllainen toiminta
oli rajakaste. Se suoritettiin Jout-
selän eteläpuolella olevan räjäyte-
tyn Jäppisen maantiesillan maas-
tossa Rajajoen rannalla. Tåimän
ajatuksen isistä mainittakoon up-
seerikokelas Antero Rautavaara

- 
nykyisin opetusneuvos - 

ja
kapteeni Kalle Breitholtz. Ensim-
mäinen kastetilaisuus oli elokuus-
sa 1926 ja rajakastetodistus n:o I
annettiin kokelas Rautavaaralle.

Oli selvää, että Joutselän taiste-
lupaikalle ryhdyttiin suunnittele-
maan myös muistomerkkiä. Aloit-
teen tekijänä oli PPP 1:n silloinen
komentaja everstiluutn antti S tröm -
berg (Siilasvuo). Apulaisena oli
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kapteeni Breitholtz. Luonnoksen
hahmoitteli kapteeni, taiteilija
Aarno Karimo. Kipsisen pienois-
mallin teki taiteilija Alpo Sailo.
Rakennustyössä avusti Kellomäel-
lä majaillut Erillinen Pioneeri-
komppania. Rahojen keräämisen
hoiti pääosin pataljoonan soitto-
kunta kapellimestarinsa Juho Les-
kisen johdolla antamalla konsert-
teja lähipaikkakunnilla.

Patsaan paljastusjuhla oli
5.7.1931 

- 
sattumalta minun 30-

vuotispäiväni. Läsnä olleista mai-
nittakoon armeijamme ylimmästä
johdosta kenraalit Sihvo, Öster-
man ja öhquist. Samoin oli muka-
na huomattavia rajaseudun siviili-
viranomaisia ja paikallisten suoje-
luskuntien edustajia lippuineen.
PPP l:n lippukomppanian lisäksi
paikalla oli myös Valkjåirveltä tul-
lut PPP 2:n lippukomppania. Ti-
laisuus oli juhlava ja sitä suosi
erinomaisen kaunis sää 

- 
voipa

sanoa, että meillä mukana olleilla
oli liiankin liimmintä.

Paljastuspuheessaan everstiluut-

nantti Strömberg sanoi mm: "Tä-
mä muistomerkki on vapaan Suo-
men sotilaiden omin käsin pystyt-
tämä isien teon kunniaksi. Tätä
työtä tehdessämme olemme ru-
koilleet itsellemme voimaa kestää
kohtalon hetkenä niinkuin mui-
noin Joutselän sankarit kestivät
vartiopaikallaan. "

Monien vaiheitten jiilkeen siir-
tyi Pohjanmaan Jääkiiripataljoo-
naksi muuttunut PPP I pyöräillen
2.8.@ Vaasasta Sodankyläåin, jos-
sa siitä aikanaan tuli Lapin Jäåikä-
ripataljoona. Vuosikymmenien ai-
kana tapahtuneesta nimenmuutos-
sarjasta ja monista varuskuntapai-
kan muutoksista huolimatta ei yh-
teyttä vanhoihin juuriin ja perintei-
siin ole unohdettu: Jäåikiiripatal-
joona l:n - Lapin Jääkåiripatal-
joonan Kilta ryhtyi puuhaamaan
Sodankylään uutta Joutselän pat-
sasta.

Itsenäisyyspäivåinä 6.12.67 kn-
lan puheenjohtaja kapteeni Pentti
Tikkanen luovutti patsaan patal-
joonan komentajalle, Terijoella
syntyneelle everstiluutnattli Kau-
ko Kuismaselle. Luovutuspuhees-
saan Tikkanen lausui mm: "Lapin
jääkiirit! Muistuttakoon tämä pat-
sas meitä tiimän päivän jäiik?ireitä
miehistä, jotka ovat antaneet kaik-
kensa isänmaan ja meidän puoles-
tamme."

Patsaan kuparilevyihin on kai-
verrettu pataljoonan riveissä mo-
lemmissa sodissa kaatuneiden san-
karijä2ikåireiden nimet.

Tässä perinteistään huolehtivas-
sa pataljoonassa itse kaksikym-
mentä vuotta upseerina palvellee-
na olen erittäin iloinen siitä, että
sen sisarpataljoona, nykyinen Uu-
denmaan Jä?ikiiripataljoona, on
luonut itselleen patsaan vanhojen
Joutselän muistojen merkeissä.

Esitän parhaat aseveliterveiseni
Kevyt Osasto 1:lle, jonka kantana
ja runkona on ollut talvisodassa
komentamani Kevyt Osasto 4.
Hengessä puristan teidän jokaisen
kättänne, pojat! tr



Sankarhautofen
taustaa

Sotilaspappien työtä on viime vuosina
kärkevästikin arvosteltu. Sotilaista
tuntui ja tuntuu edelleenkin luonnol-
Iiselta, että sielunpaimenet olivat mu-
kana auttamassa ja tukemassa siellä
missä kansakunnan kohtalo ratkais-
tiin ja missä vaikeudet olivat suurim-
mat.

Kirjoittaja, joka sodan aikana pal-
veli Jalkaväkirykmentti 5:n III Patal-
jwnan pastorina, kertoo sotilaspapin
työstä rintamalla la erityisesti kaatu-
neiden omaisten kirjeistd.

Kirje€nvaihto kaatuneiden omaisten kanssa oli tärkeä osa solilaspastorin
työstå SA-kuva

JAAKKO NAKARI

Kaatuneen aseveljen taival kohti kolis€udun kirkkomaala on alkanut

OSUIPA käteeni kellastunut
kirjepino vuosikymmenien ta-
kaa. Kirjeet ovat vastauksia ja
kyselyjä taistelutzrntereilta lä-
hetettyihin kuolinsanomiin.

SATTUMAN
SATOA
Muistuupa mieleen eräs mur-
heellinen episodi.

Kaksi soturia oli lähdössä
lomalle ja puhdistivat aseitaan
luovuttaakseen ne loman ajak-
si varastoon. Silloin osui pai-
kalle yllättävästi vihollisen
raskaiden heittimien tuli-isku.

Oli aurinkoinen kesäpäivä.
Pataljoonan lääkiti. hyvä ys-
täviini, saapui komentopaikal-
le noutamaan minua joukkosi-
dontapaikalle, Jiiäspeelle 

-sinne oli tulossa pari vaikeaa

tapausta.
Kaksi hevosta perässään

purilaat saapui juuri perille
soisilta rintamateiltä.

Ensimmäinen on päässyl
krirsimystiensä loppuun. Nos-
tamme hänet vajan seinustal-
le.

Samoin aiomme tehdä
myös toiselle. Tapaus näyttää
toivottomalta: rinnan alaosas-
sa on syvä avoin haava ja tois-

ta sirpaleiden runtelemaa jal-
katerää pitää kiinni vain na-
hansuikale pohkeen kohdalta.
Mitään elonmerkkejä ei näy.

Siinä he makaavat maassa
kumpainenkin. Katsomme ää-
nettöminä tapahtunutta.

Ättia viimeksimainittu
aseveli raottaa silmiäåin ja
kuiskaa:

- 
Auttakaa... Henki lop-

puu...
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roistaan, mitö hiinellä oli,
musta villapaita, mustat villa-
housut, sormikkaat, lapaset,
kauluri, kahdet harmaat sukat
ja huopa. Pojat kyllö tietövät
siellii joukko-osastossa, mitii
hiinellii oli aina lompakkoa
myöten. tos pastori olisi hyvii
ja ottaisi huomioon. Vielii mi-
nö kokoan voimani. Olen niin
uupunut. En tiedii, että mihin
köiinnyn, sillii miehestöni mi-
nulle ei ole mitiiiin apua. Olen
kahdeksan vuotta ollut yksin
poikani kanssa. Mihin köän-
nyn saadakseni eliikkeen, sillii

vaan taivaan Herra, ios antaa
surua, antaa voimaakin. Se-
hiin se tössii oli ensinnö, kun
hiinestii kuolemantieto tuli, et-
tö mihin hiinen sielunsa iou-
tui. Se on vanhemmille liian
raskas asia. Mutta en ollut
siitö puhumatta. Viimeisessö
paketissa vielö laitoin kirieen
ja sanoin, ettii tarvitsette siel-
lii kahdenlaista eviistii. Se oli
aina mielessiini, jos niin köy,
ettii siellii pitiiii silmönsii um-
mistaa, ettei iankaikkisuus
tuomiona eteen avautuisi.
Epiiusko kiusaa. Ioka ilta,

innostuen ja vähöökiiiin epö-
röimätti hiin aina tehtövänsö
suorittikin. Niinpö hiin sanoi
viime lomallaan, ettö kuinka-
han köy, jos sota vielä muuta-
man vuoden jatkuu. työnteon
kanssa? Nyt on hiineltii tuo
huoli poissa. Enkii miniiköön
saa olla onnellinen poikaani
ohjatessa. Tiedön kyllii, ettii
aika arpeuttaa raskaankin su-
run, mutta mielestö ei tule
koskaan haihtumaan, vaan
velvoittaa ja useinkin valis-
taen ohjaa meitä läpi tiimön
elömön Suokoon Iu-

Mitä voimme tehdä?
Läiikiiri tekee kaikkensa

huolimatta siitä, että tietää
työnsä turhaksi. Minä pappina
en pysty tekemään mitään 

-mies ei enää tajua olevaisia.
Voin vain ajatuksissani luvata
kirjoittaa vaimolle ja pojalle,
jotka juuri nyt odottavat isää
lomalle. Ajatuksissani huo-
kaan Korkeimman puoleen:

- 
J6 6nn6 kaikille maail-

man kansoille rauha ja sovin-
to... !

Kerran teki vihollinen rai-
sun ryntäyksen asemiamme
vastaan, jolloin torjuntataiste-
lun tiimellyksessä toistakym-
mentä miestä jäi asemien vzili-
maastoon, josta emme saaneet
ruumiita evakuoiduksi lähetet-
täviksi kotiseudun multiin.

Kaatuneista ilmoitettiin ko-
tiseudulle puhelimitse. Tiimän
virallisen tiedotuksen lisäksi
joutui sotapappi päivittäin kir-
joittamaan lukuisia kirjeitä
omaisille sekä vastaamaan
moniin kyselyihin ja tieduste-
luihin rakkaiden vainajien vii-
meisistä hetkistä.

Osa omaisten kirjeistä on
nyt tuossa pöydåilläni. Niistä
henkii vieläkin vastaan ajan
vakavuus.

KIRJEET
KERTOVAT
Näin lähestyy minua
koäiti:

"Kiitiin kirjeestiinne, jonka
sain suureksi surukseni.
Muistitte minua menettäessö-
ni ainoan poikani. Jumala tie-
fiö. ettii hön oli kalleimpani.
Olen kasvattanut höntö kuin
kukkaa. Omalla työlliini olen
vienyt poikani tähiin saakka.
Odotin aikaa, jolloin sota lop-
puu. Viimeksi, kun hän kövi
lomalla, hön sanoi, ettö sitten
kun hön pöiisee kotiin, niin iii-
din ei tarvitse eniiii ommella.
Minulla ei ole nyt mitiiiin. Sy-
dömeni menehtyy. Silmäni
kuivuvat kyynelistii. Ei, tuma-
la, tahdon seurata höntö. Nyt
hiin on haudattu. Kukat puhu-
vat rakkaudesta, jota vielii
sain osoittaa. Hiin odottaa
viimeistii kutsua. Käiinnyn
teidön puoleenne hiinen tava-
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itse olen sairas ja tiimö vei
viimeiset voimat

evak- Toinen äiti kirjoittaa:
"Kiitiin kirjee stänne, jonka

sain ja joka oli raskas vas-
taanottaa. Mutta senkin on
Jumala vahvistanut. ettö voin
kantaa, niin ankarana ja yl-
löttöviinö kuin se kohdalleni
tulikin, enkii ollut osannut
odottaakaan, ettii Jumala sen
oli kohdalleni miiiiriinnyt. Si-
tö minun tiiytyy pastorille va-
littaa, kuinka olen riidellyt Ju-
malaa vastaan, ettö olenko
minii niin rikollinen, rikolli-
sempi kuin nuot ihmiset, joille
niiin kovasti ei ole kiiynyt.
Kun Hän ensin ottaa lapsilta
isön pois ja jiitiliA puolison
orpoja hoivaamaan. Ia kun
nömöt saapi aikuisiksi, niin
ottaa niimötkin sitten pois ja
nöin julmalla tavalla. Kyllii
pastori tietöä. ettii tiissii on
surua. Enkä voisikaan kestaä-

kun levolle laskeennuin, niin
ensin minii rukouksissa pyy-
sin. ettö taivaan Herro pitiiisi
suojelevan kiitensti hiinen
pöälläiin. Mutta Jumala antaa
tiihiinkin voimaa vielii, kun
jaksan vain rukoilla ja luottaa
Hiineen. Jumala antakoon
pastorille voimaa nöin ras-
kaana aikana, ettii voisitte
johdattaa sotureita sille pai-
kalle. joka on ihmiselle tör-
kein paikka, kun astutaan elö-
viin tumalan kasvojen eteen

,,ODOTIN
nÄNBSrÄ
PALJON"
Eräs isä kirjoittaa näin:

"Odotin hönestä niin pal-
jon. Usein jöi vanha ammatti-
mieskin ihaillen seuraamaan
hönen työskentelyö ja todella

mala armon pojalleni 
- -

Erään kersantin sisar kir-
joittaa näin:

veljestöni vielö muuta tietoa
kuin kuolinsanoman. Mihin
hän oli haavoittunut ia oliko
hön sen jölkeen vielii iaksanut
puhua jotain tovereilleen? Su-
runi tuntuu niin raskaalta,
kun en saanut olla hiinen kuo-
linvuoteensa luona. Hän oli
rokkain veljeni. Pahaa sanaa
hön ei sanonut koskaan. Hdn
oli aina lomalle tullessaankin
kuin auringonpaiste ia niin
tyytyviiinen aina kaikkeen 

-
- - 

Hön oli rukousten laPsi
niin kuin me toisetkin. Meillii
oli uskovainen öiti, että ei hiin
voinut hukkaan ioutua - -

Morsian, joka odottaa lasta,
kirjoittaa:

"Kunnioittaen pyydiin tei-



Tåståkin on elämän iaikuttava. . .

kakin he olivat luvanneet ne
anteeksi ja kaikki kyllii oli so-
vittu ennen sinne rintamalle
löhtöii. Mutta sittenkin eri-
mielisyydet yhä uudelleen ja
uudelleen tulevat esiin. Eikö
Iumala niitä annakaan an-
teeksi? Tahtoisin saada sielul-
leni rauhan, mutta pahuuteni
tulee esiin hirmuisempana
kuin koskaan ennen. Pahuute-
si tiihden sinyq l<yvi1s16sn 

-
Saman kaatuneen vanha äiti

kirjoittaa myös useita kirjeitä.
Ensimmäisessä hän sanoo:

Herra katsonut tarpeelliseksi
koetella uskoamme (isö kuol-
lut ja molemmat pojat kaatu-
neet). Iospa lienee Herra ra-
kastanut, kun otti poikani pois
tiiöltii surun ja murheen laak-
sosta. ja kaikesta onnettomuu-
desta. Vaikka tuntuu niin ras-
kaalta toisinaan, niin tiiytyy
ajate lla kerran nökevönsii.

Tunnen olleeni huono las-
tenkasvattaja. En ole osqnnut
Herrallen kasvattaa, kun synti
tekeehitaaksi---"

"Suokaa anteeksi, kun ru-
pesin taas töhrimiiiin poikani
kaatumisen johdosta, kun en
saa rauhaa yöllö enkii piiivöl-
lii, vaikka koettaisin kuinka
rukoilla. Pelköiin, ettö poika-
ni joutui kadotukseen juuri
sen vuoksi, kun on itse halun-
nut siihen iskujoukkoon tu-
hoamaan toisia. Jos vaikka
hiinen tiihtensii meni niin pal-
jon muitakin omia miehiö,
vaikkapa hön oli uskon kan-
nalla jo ennen sotavökeen me-
noa. Kun se portti on niin ah-
das. Jumala sen yksin tietäö.
Hän kyllö on miiörännyt kuo-
leman, eikii soisi kenenkäiin
hukkuvan. Kirjoittihan poika-
ni. ettii jos täöllö ei enöö tava-
ta, niin taivaassa tavataan sit-
ten. Oi, jospa niin tapahtuisi.
Kyllö hön kielsi murehtimasta
silloin, kun veljensii jiii taiste-
lutantereelle 

- - - 
Kyllö

on Herra lyönyt ankarasti,
varmaan vsldasvcls$an5a 

-
- - 

Oi, jospa saisi Herra
kaikillen Henkensii kautta
Kristusta kirkastaa. Siis jiitän
teidiit Korkeimman varjeluk-
seen 

-Tapahtumasta oli kulunut jo
toista vuotta. kun samaiselta
äidiltä saapui yhä kirjeitä.

,,OLISIMME
JUURI PÄÄSSBNT
KARJALAAN''
Seuraavan kirjoittaa Pohjan-
maalta aliupseerin sisko:

"Kuolinsanoman saatuam-
me alkoi tuntoani syyttiiii, ettö
liian vähön rukoilimme vel-
jiemme ja heidiin aseveljiensii
puolesta. Olisi pitiinyt yötii
piiivöä huutaa tumalan puo-
leen, ettii pitiiisi poikiemme
sielun kiidessöiin, joskin ruu-
mis joutuisi vihollisen kuulien
liivistiimiiksi. Tiediin kyllii, et-
tii jokaisen meidiin sielumme
on fumalan kädessii ja voi jos
uskaltaisin uskoa, ettii fumala
hoiteli veljeni sinne oikeaan
isiinmaahan. Olisi ryöviirin
osan hönelle antanut
Ei liene kaikkien kaatuneiden
omaisten kohta töllainen. Ne
pojat, joilla vielii on elossa
isii ja öiti, omistavat uskolliset
esirukoilijat. Nuo rukoilijat
ovat io veljeltiini poissa, mut-
ta on Kristus, on Kristus, joka
rukoili ristillii meidiin kaik-
kien puolesta ja joka valvoi
silloinkin, kun taistelut olivat
kovat ja kuumimmillaan. Voi,
kun Kristus olisi ollut veljeni
turvana

Kaikkia surevia muistaen
jää mieleen evakkoäidin sa-
nat:

"Kiitos teille surusanomas-
ta 

- - - 
Hiin oli ainoa tur-

va töiillö maailmassa minulle
ja kahdelle nuoremmalle sisa-
rukselleen. Niiin kauan hiin
oli ollut siellö keskellii taiste-
luita ja aina oli lumala höntö
suojellut. Nyt suren, oliko hiin
valmistautunut tiihiin kaik-
keen? Oliko hiin köynyt Her-
ran P. Ehtoollisella ja kuinka
oli hönen sielunsa laita? Oli-
ko hiin ajatellut mitäiin tiil-
laista löhtiessiiön taisteluun?

Hön oli vasta lomal-
la terveenä ja reippaana ja
eliimiinpyrkimykset suurina.
Keviiiillii olisimme piiiisseet
muuttamaan takaisin Karja-
laan. Hön ei saanut tulla uu-
teen maalliseen kotiin, vaan
sai kutsun taivaaseen. Pysiih-
dyn ajattelemaan: Miksi?
Miksi Herra sallit kaiken
niiin? Uhrimme on niin vaikea
kestiiö 

- - - 
Ajattelin, ettö

olinko minii liian heikko iiiti
rukoilemaan tr

tö, arvoisa kenttiipastori, jos
olisitte niin ystiiviillinen ja ot-
taisitte huomioon tiimiin. Pyy-
tiiisin saada joitain tarkempia
tietoja hiinestö ja mikii häneen
lie osunut, kranaatinsirpale
vai mikii? Onko hiinen var-
masti niihty kaatuvan? Ettei
ole joutunut vangiksi viholli-
selle? Pyytöisin, jos olisi suin-
kin mahdollista, ettii hiinen
ruumiinsa koetettaisiin hom-
mata tAnne kotikirkon multiin.
Olisi niin hauskaa, kun saisi
edes ruumiin kotipuoleen.
Niin, hänen piti juuri muuta-
man piiiviin kuluttua saapua
vihkilomalle, mutta se jiii
töiillö ajassa. Olen hyviissö
uskossa, ettii vielä tavataan
siellii, missö ei itkua ole 

- -
- 

Tiissii maailmassa ollaan
matkalla vain. Ia kaikki ka-
toaa hetkessii

,,MIKSI JUMALA
EI KUULE?"
Muudan kaatuneen sisko Poh-

jois-Karjalasta sanoo:

tämii taakka niin raskaalta.
Miksi niiin piti kiiydii? Miksi
lumala ei ole kuullut niitii ru-
kouksia, joita jokainen piiivö
oli hiinenkin puolestansa ko-
honnut? Olisimmehan tahto-
neet hiinet vielii tönne kotiin
saapuvaksi. Mutta ennen
kaikkea hänen sielunsa pelas-
tus oli suuri kysymys. Voitte-
ko siitö puhua mitöiin, hyvii
pastori? Tiedömme hiinellii
kyllö olleen halun omistaa tai-
vasosa. Nuoruudesta huoli-
matta kirkko oli hiinelle ra-
kas. Missii lumalan sanaa ju-
listettiin, sinne hönen tiensö
johti. Oi, jospa hön olisi saa-
nut piiiistii siihen kotiin, min-
ne hiinen oli halu pöiistii vel-
jensii (kaatunut hieman aikai-
semmin) luo taivaan ihanuu-
teen. Voi, miten toisinaan
tuntuu, ettei Jumalan armo
kuulukaan minulle, koska toi-
sinaan oli tullut oltua epiiso-
pua tööllö kotona. Oli tullut
rikottua veljiö vastaan. Vaik-
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Jatkosodassa armei-
jamme hyökkäsi
Iaajoilla alueilla
kaukaisin tavottein.
Viestijoukot olivat
uuden
edessä.

tehtävän

-ry-#

l0.Divisioonan tyylikäs keskus "Tiira" Kar,alan kannaksella

viesfi-
toiminnasta

Jo talvisodassa oli
todettu, että etulin-
jan yhteydet toimi-
vat vain silloin kun
ei taisteltu - tuli-
toiminnan alettua
sirpaleet pätkivät
tapsit eikä radioita
ollut.

Köyhyys esti kui-
tenkin radiokalus-
ton kehittämisen ja
kesän 1944 ratkai-
sutaistelujen alettua
oli etulinja taas Iä-
hettiyhteyksien va-
rassa.

VALIRAUHAN AIKA
TALVISODAN päättyessä ar-
meija palautettiin pääosin rau-
hanajan kannalle.Suoritettu
demobilisaatio, menetettyjen
alueiden evakuointi, uudet
puolustussuunnitelmat ja uu-
den rajan linnoittamisjärjeste-
lyt työllistivät myös viestiase-
lajin.

Rauhan tilaan siirtyminen
tapahtui kuitenkin johtamis-
valmiuden säilyttäen ja toi-
saalta koulutusnäkökohdat
huomioonottaen. Pääesikun-
taan sijoitettu aselajin ylin
johto laajeni talvisotaa edeltä-
neeseen kokoonsa verrattuna
moninkertaiseksi. Uuden puo-
lustussuunnitelman mukainen
armeijakuntaesikuntien perus-
taminen, vastuualueitten mää-
rittiiminen ja suojatehtäviin
mäiirättyjen joukkojen alista-
minen oli viestitoirninnankin
kannalta hyvin edullista.

't54

Mahdollistihan se yhtymäpor-
taissa 

- 
armeijakunta ja pri-

kaati 
- 

yleisjohdon, eri ase-
lajien huollon ja viestijohdon
yhteistyön todellisia vaati-
muksia vastaavaksi.

Maavoimien ylimmän joh-
don viestiyhteyksien järjeste-
lyä ja hoitamista varten perus-
tettiin kolmekomppaniainen
VP 20. Talvisodan armeija-
kuntien viestipataljoonien
henkilöstiiä ja materiaalia hy-
väksikäyttäen muodostettiin
viisi viestipataljoonaa, VP I

Mäntyharjulle, YP 2 Kouvo-
laan, VP 3 Savonlinnaan, VP
4 Tuusniemelle ja VP 5 Ou-
Iuun. Nämä olivat ensisijai-
sesti koulutusyksikköjä ja ku-
hunkin pataljoonaan kuului
keskus- ja radiokomppanian
lisäksi kaksi puhelinkomppa-
niaa sekä esikunta.

Koulutuksen alalla sodarr

kokemuksia ryhdyttiin hyö-
dyntämään uusimalla ohje-
sääntöjä ja täydentämällä op-
paita. Päåillystön jatkokoulut-
tamiseksi ja saatujen koke-
musten yhdenmukaistamisek-
si perustettiin Viestikoulu, jo-
ka tosin pääsi aloittamaan
työnsä vasta uuden sodan alet-
tua.

Viestikaluston ja tarvikkei-
den osalta pyrittiin kiireisesti
omavaraisiksi. Radio-, paris-
to- sekä kaapeliteollisuutta
laajennettiin ja oma puhelin-
teollisuus perustettiin. Kun li-
säksi talvisodan aikana alulle-
pannut ja sittemmin jatketut
hankinnat alkoivat saapua jou-
koille, kaluston mäiirällinen
tilanne parani siihen nähden
mitä se oli ollut talvisotaan
jouduttaessa. Kuitenkin eräi-
den raaka-aineiden niukkuus
hidasti tuotantoa ja materiaali

muodosti hyvin kirjavan ka-
lustokavalkadin vaikeuttaen
siten varsinkin korjaushuol-
toa.

Sodassa havaittua taistelu-
joukkojen radiokaluston vaka-
vaa puutetta ei kyetty välirau-
hankaan aikana poistamaan.

JATKOSODAN
VIESTIJOUKKOJEN
PERUSTAMINEN
Liikekannallepanon alkaessa
edellä mainitut viisi koulutus-
viestipataljoonaa muutettiin
kenttäarmeijan viestipataljoo-
niksi, minkä lisäksi joukko-
osastojen viestiyksiköt saatet-
tiin sodan ajan vahvuuteen.

Sotilaspiirit perustivat tä-
män lisäksi 20 viestipataljoo-
naa, 3 viestivarastokomppa-
niaa, l6 rautateiden puhelin-
1a lennätinjoukkuetta sekä



eräitä pienehköjä osastoja.
Valtakunnan kiinteiden

viestiyhteyksien käytön ja ra-
kentamisen turvaamiseksi
posti- ja lennätinlaitoksen
henkilöstöä hyväksikäyttäen
perustettiin Päåimajan erikois-
viestipataljoona. Tähän patal-
joonaan 

- VP 10 - kuului
esikunta, viisi puhelinkomp-

käytössä oli neljä muuta orga-
nisaatiota.

Päåimajan alaisena toimivat
edellä mainittu vP 10, vP I
(A) sekä YP 2 1a 3 (B). Ar-
meijakuntien viestipataljoonia
oli kaikkiaan 6 (VP 5 ja VP
I l-15). Pataljoonien erikois-
puhelinjoukkueet oli koottu
posti- ja lennätinlaitoksen arn-

tön täydentiimisestä vastasi
Viestikoulutuskeskus.

Merivoimien viestivoimaa
lisättiin myös jonkin verran,
olennaisinta lisäystä merkitsi
rannikkoprikaatien viesti-
komppanioiden perustaminen.

Ilmavoimien viestitoiminta
ei ollut ehtinyt käynnistyä vie-
lä sodan alkaessa, vaikka val-

koihin kuului Ilmavoimien
Esikunnan viestiosaston alai-
sena Ilmavoimien Viestikou-
lu, Ilmavoimien Radiopatal-
joona ja 8 ilmavalvontapatal-
joonaa.

HYöKKÄYSVAIHE
Ylijohdon alaisten viestiasela-
jin joukkojen viihyydestä joh-
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Eråån rykmentin puhelinyhteydet asemasodan aikana. "Alasin" on rykmentin esikunnan la "Syväri" huollon keskus, "Kasa", "Alku" ia "Kolpakko" pataljooni€n
k€skuksia. Niiden alapuolella komppanioiden keskukset (Mokka-Kako) ia tukikohtien puhelinpäåtteet. Mm. "T€rä", "Varis", "Aro", "Putki" ja "Korkki" ovat
tykistön keskuksia

paniaa maan eri puolille jouk-
kueittain hajautettuina, radio-
komppaniaksi yhdistetyt pu-
helinpaja, radiopaja ja tarvi-
kevarastot sekä 3 erillistä eri-
koispuhelinjoukkuetta.

Viestipataljoona tuli ole-
maan viestijoukkojen perus-
kokoonpanona kuitenkin si-
ten, että toimintatasosta riip-
puen pataljoonien kokoonpa-
no oli erilainen. Edellä kuva-
tun erikoispataljoonan lisäksi

mattimiehistä ja niihin kuului
mm. kantoaaltoryhmiä. Divi-
sioonien viestipataljoonia oli
16 (vP 2r-36).

Viestipataljoonat olivat jo
osaksi moottoroituja Liikun-
takykyisimpiä olivat divisioo-
nien viestipataljoonat.

Jalkaväen ja tykistön viesti-
joukot olivat rykmentti- ja pa-
taljoona- (patteristo-) tasoilla
edelleen joukkue- (jaos-) ko-
koonpanoissa. Viestihenkilös-

misteluja oli jo tehty. Ilmavoi-
mien viestijoukkojen toiminta
alkoi vasta Ol .12. 1941, kun
Naarajärvelle perustettiin Il-
mavoimien Viestivarikko.
Vuotta myöhemmin varikko
muutettiin laajentuneiden teh-
täviensä mukaisesti Ilmavoi-
mien Viestikouluksi ja siirret-
tiin samalla Hämeenlinnaan.

Sodan kestäessä ilmavoi-
mien viestitoiminta laajeni ja
sodan päättyessä viestijouk-

tuen sotatoimiyhtymät joutui-
vat viestitoiminnassaan toimi-
maan omavaraisesti lähtö-
alueeltaan alkaen aina tavoit-
teeseensa saakka - kahden-
sadankin kilometrin syvyy-
teen. Koska laajojen operaa-
tioiden moninaisista tehtävistä
vain murto-osaa voitiin johtaa
radioin, oli vrilttämätöntä ra-
kentaa johdinrungot hyök-
käyssuunnissa taistelujoukko-
ja seuraten. Tavoitteiden etäi-
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syydestä ja taistelujoukkojen
etenemisen nopeudesta joh-
tuen tämä tehtävä vaati run-
sasta kalustotäydennystä ja
paljon tvövoimaa.

Niin jalkaväen kuin tykis-
tönkin viestiosastot olisivat
hyvin kyenneet rakentamaan
hyökkäyksessä tarvittavat joh-
dinyhteydet. jo. materiaali-
täydennystä olisi ollut riittä-
västi. Rakennetun purkami-
seen ei ollut aikaa eikä voi-
maakaan ja kun taistelujouk-
kojen maahan rakentamista
kenttäkaapeliyhteyksistä ei ol-
lut selusta-alueen yhteyksiksi,
ne jäivät vaille käyttöä. Pur-
kaa ne voitiin vasta hyökkäyk-
sen päätyttyä. kun yhtymien
omat viestijoukot olivat jäl-
leen käytettävissä.

Hyökkäystä seuraavan avo-
johdinrungon rakentamisno-
peus riippui yhtymäporrastuk-
sesta ja sotatoimiyksikköjen
lukumäärästä. Esimerkiksi
ylijohdon alainen 4-5 sota-
toimiyksikön voimalla hyök-
käävä armeijakunta joutui pal-
jon vaativampaan rakennus-
tehtävään kuin sotatoimiyksi-
köiltään vastaava ylijohdon
alainen kahteen armeijakun-
taan jaettu armeija. Edellises-
sä tapauksessa käytettävissä
oli vain yksi viestipataljoona.
jiilkimmäisessä 3, vastuua-
lueitten koon vastatessa lähes
toisiaan.

Viestiaselajin armeijajouk-
kojen vähyyden vuoksi ylin
aselajijohto ei voinut tasata tä-
tä epäsuhdetta. Vallinneessa
tilanteessa armeijakuntien
viestipataljoonat kehittyivät
nopeiksi ja taitaviksi avojoh-
dinlinjojen rakentajiksi, mutta
eivät aina kyenneet tukemaan
alaisiaan sotatoimiyksiköitä
näiden vaatimusten mukaises-
ti.

Syviin tavoineisiin edet-
täessä viestikaluston niukkuus
ilmeni myös siten, että ei ollut
aikaa lähettää korjattavaa ka-
Iustoa kotimaan korjauspaik-
koihin, vaan sotatoimiyhty-
mät kehittivät oman korjaus-
toiminnan joukkojen lähise-
lustaan.

ASEMASOTA
Hyökkäysvaiheen päätyttyä
syksyllä l94l muodostettiin
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vavirtatoiminta, aina etulinjan
korsuihin asti.

Puolustusasemien johdin-
yhteyksien suojauksessa ei
päästy tyydyttävään ratkai-
suun, minkä takia joukot vaa-
tivat radioita etulinjan viesti-
välineiksi. Käyttökelpoista
etulinjan radiota ei kuitenkaan
kyetty hankkimaan. Sen si-
jaan rakennettiin taempia yh-
teysvälejä varten suuritehoi-
nen A-radio.

Etulinjan hiilytysyhteysvä-
lineenä käytettiin jo talviso-
dan aikana valmisteille pantua

saavuttivat myöhemmin asela-
jijohdon avustamana erittäin
hyviä tuloksia.

Taempia puolustusasemia
suunniteltaessa ja rakennet-
taessa viestiyhteyksien suun-
nittelu ja rakentaminen jäi
usein pahasti jälkeen. Linnoi-
tuslaitteet valmistuivat, mutta
usein ilman viestiyhteyksiä.

Selusta-alueen johdinver-
kostoa täydennettäessä otettiin
huomioon alueen hallintojiir-
jestelyt, vetäytymistehtävän
suunnittelu ja viihtyvyyttä tar-
koittavat mukavuusvaatimuk-

Patalioonan keskus toimii SA-kuva
liikuntasodan aikana maastossa

Viipurin ja Syvärin yläjuok-
sun alueiden poikkeuksellisen
vaikeita selvittelytöitä varten
Viipurin viestiosasto ja Vies-
tiosasto Pertamo.

Kun talvella 1942 aletliin
kotiuttaa vanhimpia ikdluok-
kia, siirryttiin osittain divi-
sioonakokoonpanoista prikaa-
teihin, jolloin myös vastaavat
viestipataljoonat muutettiin
prikaatien viestikomppanioik-
si.

Asemasotavaiheessa viesti-
joukkoien tdrkeimpiä tehtäviä
olivat suojata ja varmentaa
puolustusasemaan johdinyh-
teydet, aikaansaada etulinjan
hälytysyhteydet, jdrjestää etu-
linjan viestikuuntelu, rakentaa
taemman puolustusaseman
viestiyhteydet. täydentää se-
lusta-alueen johdinverkkoa,
jiirjestää ilmavalvontayhtey-
det, jiirjestää oman viestilii-
kenteen salaaminen ja valvon-
ta ja ulottaa valaistus, ns. vah-

Rykmentin radio työsk€ntel€e maastossa SA-kuva

"radiopuhelinta". Rakenteel-
lisesti heikkona tiimä väline
kuitenkin oli hyvin oikukas.

Ylijohdon suorittama kuun-
telu suuntautui kauas rintama-
linjan taakse, joten taistelu-
joukkojen tiedustelutietoja ei
voitu täydentää. Taistelujou-
kot kehittivät kuitenkin viesti-
tiedusteluaan omatoimisesti ja

set. Sotatoimiyhtymien laa-
joista hallintoalueista johtuen
niiden viestijohto ja -joukot
kehittyivät raskaan avojohto-
verkoston rakentamisessa ja
ylläpidossa. Johdintarvikkei-
den ja erityisesti kuparijohti-
men niukkuus rajoittivat kui-
tenkin toimintaa.

Ilmavalvontayhteyksien ai-
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kaansaamisesta vastasivat il-
mavoimien iv-pataljoonat.
Sotatoimiyhtymien alueella
yhteydet perustuivat oleviin
tai yhtymien rakentamiin joh-
dinverkkoihin ja toiminta jäi
merkityksettömäksi, sillä har-
vankin lentotoiminnan aikana
se oli liian hidas, runsaan len-
totoiminnan aikana se lamaan-
tui toimintakyvyttömäksi ja
liikkeen aikana se ei ennättä-
nyt lainkaan sijoittua tehtä-
väänsä.

Tutkalaitteisiin perustuva
ilmavalvonta sensijaan kehit-
tyi nopeasti ja vähäisestä ka-
lustosta huolimatta tulokset
olivat hyviä.

Oman viestiliikenteen sa-
laamista johti aselajin ylin

kunnat. Viestijoukkojen hen-
kilöstövahvuus oli noin
13000, minkä lisäksi tulivat
jalkaväen noin 8 000 viesti-
miestä.

Viestijoukkojen henkilös-
tön puute oli vuoden 1944
alussa noin 1000 miestä. Jal-
kaväen viestielimien henkilös-
töpuute oli huomattavasti suu-
rempi, runsaat puolitoistatu-
hatta miestä. Esimerkiksi Kar-
jalan kannaksen jalkaväki-
joukkojen viestimiehistöä ei
oltu täydennetty koko sodan
aikana.

Viestilottien määrää oli jat-
kuvasti Iisätty ja heitä oli vies-
titehtävissä I 80O eli neljän
viestipataljoonan vahvuutta
vastaava mäiirä.

Kaukopartioradio "Kyynel" oli näppärå kotimainen keksintö

johto. Saavutettu tulos viittaa
siihen, että käytetyt keinot ja
tavat olivat onnistuneet. Nii-
den noudattamista valvottiin
kaikissa portaissa. Salaamista
heikentäviä liikennerikko-
muksia sattui viestihenkilös-
tönkin osalle, mutta pääosa
virheistä lankesi puhelinta
käyttävien johtajien tilille.

Sodan kuluessa toteutettiin
viestijoukoissa organisaatio-
muutoksia siten, että ennen
vuoden 1944 suurhyökkäystä
kenttäarmeijaan kuului 4 Pää-
majan, 7 armeijakuntien ja 15

divisioonien viestipataljoonaa
sekä 7 prikaatien ja 2 erillistä
viestikomppaniaa, Viipurin ja
Äänislinnan viestiosastot, 1l
erikoispuhelinjoukkuetta, ll
rautateiden puhelin- ja lennä-
tinjoukkuetta, 4 viestivarikko-
komppaniaa sekä Pohjois-
Suomen ja Helsingin viestiesi-

SUURHYöKKÄYK.
SEN TORJUNTA
Kesän 1944 suurhyökkäystä
torjuttaessa todettiin kouriin-
tuntuvasti, että etulinjan jou-
koilta puuttui yhteysväline.
Vihollisen tykistötuli pätki
johtimet jo taistelun alkuvai-
heessa eikä radioita ollut. Jo
talvisodassa selvästi ilmennyt-
tä etulinjan radion puutetta ei
ollut kyetty poistamaan. Huo-
not ja hitaat yhteydet - usein
liihetin varassa - aiheuttivat
tietenkin monia sekaannuksia,
johtamisvirheitä ja väiirinkäsi-
tyksiä. Taempien esikuntien
yhteydet toimivat kuitenkin
yleensä hyvin.

Viivy§soperaatioissa tu-
keuduttiin etupäässä alueella
oleviin avojohdinyhteyksiin.
Viestijoukot kehittyivät no-
peasti porrastaessaan toimin-

tansa taistelujoukkojen ope-
raatioiden porrastuksen mu-
kaiseksi ja selviytyivät tehtä-
västään hyvin asemasotavai-
heen aikaisen toiminta-
alueensa takarajaan saakka.
Tästä taaksepäin ja siellä,
missä selustan johdinverkosto
oli harva ja puutteellinen, toi-
minta vaikeutui, sillä ylijoh-
don viestipataljoonien vähyy-
destä johtuen taistelujoukkoja
ei kyetty tukemaan ja nopeasti
rakennettavaa kaukokaapelia
oli hyvin rajoitetusti taistelu-
joukkojen käytössä.

Vaikeiden viivytystaistelu-
jen aikana jouduttiin vastuua-
lueiden rajoja ja alistussuhtei-
ta usein muuttamaan ottamatta
huomioon runkoyhteyksien
suuntautumista. Usein vai-
keutti toimintaa myös se seik-
ka, että alueen luovuttanut
johtoporras ei ollut ehtinyt an-
taa vastaanottajalle tietoja ole-
vista yhteyksistä, vaan tiimän
oli ne tiedustelulla itse selvi-
tettävä.

Eräillä alueilla muodostui-
vat kalustomenetykset suurik-
si johtuen liian rohkeasta ja
etupainoisesta varastoinnista.

SAKSALAISIA
VASTAAN
Vdlirauhansopimuksen tultua
voimaan alkoi kotiuttamisen
ohessa joukkojen keskittämi-
nen Pohjois-Suomeen saksa-
laisten häätämiseksi maasta.
Pohjoinen viestitoiminta-alue
oli pinta-alaltaan lähes puolet
koko valtakunnasta, joten oli
selvää, että Lappiin suunnatut

yhtymät eivät omin vormln
voisi hoitaa edessä olevia teh-
täviä. Armeijakunnan ja kol-
men divisioonan viestipatal-
joonien 

- VP 6, VP 31, VP
32 ja YP 35 - lisäksi tehtä-
vään oli aluksi käytettävissä
VP 13 ja VP 14. Sotatoimien
alettua Päiimaja keskitti
alueelle vielä neljä viestipatal-
joonaa, nimittäin VP 5, VP
23, YP 25 ja VP 29. Nåimä
eivät kuitenkaan ehtineet sa-

nottavasti vaikuttaa ennenkuin
niiden kotiuttaminen 16. I l.
1944 aloitettiin. Jiitjelle jäi ai-
noastaan VP 14.

Rovaniemellä perustettiin
17.11. 1944 lähestyvän rau-
han ajan ensimmäisenä viesti-
joukkona Erillinen Viesti-
komppania käyttäen tiihän
Jäiikäriprikaatin viestikomp-
panian ja Panssaridivisioonan
viestipataljoonan (VP 6) hen-
kilöstöä. Komppanian sijoi-
tuspaikaksi tuli myöhemmin
Hämeenlinna.

Ol.12. 1944 annetulla käs-
kyllä aloitettiin viestijoukko-
jen siirtäminen rauhan ajan
kannalle. Tiillöin mäiirättiin
perustettavaksi Viestiryk-
mentti sijoituspaikkanaan Rii-
himäki. Rykmentin II Patal-
joonaksi tuli VP 14. Koska
sotatoimet kuitenkin vielä jat-
kuivat. IllViestiR jäi Lappiin
aina 21.03. 1945 asti.

Ilmavoimien viestijoukot
siirtyivät rauhan ajan kannalle
04.12. 1944, kun Ilmavoi-
mien Viestipataljoona perus-
tettiin lähinnä sodanaikaisesta
Ilmavoimien Viestikoulusta.
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Radiotoiminnan huippua edustava ilmavoimien 500 watin Hellberg-AB-asema
ia FBx-vastaanotin toiminassa Lappeenrannassa SA-kuva
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"Ei tullut siitä purosta Suur-Suomen rajaa.. ." Suomalaiset vetäytyvät Syväriltå 21.6.1944

ONNI TUHKANEN

T.Divisioonan jou-
kot vetäytyivät Sy-
värin eteläpuolelta
virran yli 19.6.1944
mennessä. Vetäyty-
mistä suojasi JR 9:n
2.Komppania kap-
teeni Vilannin joh-
dolla.

Kirjoittaia palveli
JR 9:n I Patalioo-
nan Jääkärijouk-
kueessa, ioka alis-
tettiin kapteeni Vi-
lannille. VesistöIlä
kehittyi melkoinen
sotatoimi.

JOUKKUEEMME johtajana
toimi vänrikk\ Pentti Lappete-
löinen. Meidät mäåirättiin
puolustamaan Syvlirissä ole-
vaa Vjassasaarta, jossa jo en-

nestään oli muutarna ryhmä
miehiä.

Vihollinen ilmestyi vasta-
rannalle kiitettäviillä nopeu-
della. Ensimmäinen toimenpi-
de näytti olevan talojen purka-
minen ja lauttojen rakentami-
nen niiden seiniihirsistä.

SIELTÄ NE TULEVAT
Hyökkäys alkoi jo iltapäiviil-
lä.

Koko salmen leveydeltä tuli
lauttaa ja miestä asemiamme
kohti, kymmenkunta soturia
kullakin lautalla. Ylitystä tuki
kiivas konekiväåirituli vasta-
rannan kukkulalta.

Me puolustajat yritimme
ampua mitä suinkin torvista
irtosi. Ketju oli kuitenkin har-
va ja vihollinen pääsi pureutu-
maan rantaan. Taistelu ei kui-
tenkaan ollut vielä lopussa ja
hyökkääjä kiirsi tulessamme
ankaria tappioita. Luotisuih-
kut lakaisivat lautan toisensa
perästä puhtaaksi, mutta aina
näytti uutta väkeä ja kopukkaa
tulevan tilalle.

Lopulta ylimeno pysiihtyi.

Railakkaasti
SyuäriF-

niskalla
Ylimeno on kåynnisså

t*

""*tue.,' -

Lähitaistelu ratkaisee
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Jo maihin päässyt porukka
sensijaan tappeli tomerasti ja
pääsi tunkeutumaan asemiim-
me.

Vihollinen ei aikaillut het-
ke?ikäiin, vaan aloitti heti ase-
mien vyörytyksen saaren poh-
joispäästä alkaen. Taistelu jat-
kui kiivaana mies miestä vas-
taan käsikranaattien kumah-
dellessa taisteluhaudan mut-
kissa ja iikäisten konepistooli
sarjojen räiskiessä. Hyökkääjä
joutui luopumaan joistakin pe-
siikkeistä ja tilapäisesti vetäy-
tymään.

Äkkiä rannasta irtautui mei-
käläisten sinne tuoma vene ja
suuntautui vihollisrantaa koh-
ti. Luutnantti Juya suolasi
yrittäjät konepistoolillaan ja
vene liihti ajelehtimaan virtaa
alas.

Hetkeä myöhemmin irtosi
rannasta lautta täynnä viholli-
sia. Ankarasti meloen niimä
näyttivät pyrkivåin vastaran-
nalle. Konepistoolisuihkut te-

TAISTELU-UIMARI
TOtMI
Laukkanen riisui arvelematta
kamppeensa ja painui Äänisen
kylmäiin veteen. Kaikki omat
aseet ampuivat hänen ylitseen
pitäiikseen vihollisen matala-
na. Taisteluhaudassa jatkui
kiivas kamppailu mies miestä
vastaan.

Ylävirran puolelta uimari
pääsi lautan reunaan kiinni.
Käsillään tukien hän ponnis-
tautui lautalle.

Kaikki ei kuitenkaan ollut
vielä selvää: lautalla oli elossa
olevia vihollisia ja konepis-
tooli! Salamana Laukkanen
tempasi konepistoolin, ojensi
sen vihollista kohti ja karjaisi
kamalasti:

- Harasoo vinski!
Ei tullut pikatilanteessa

muutakaan mieleen...
Sekin kuitenkin riitti, vihol-

linen oli hiljaa ja Laukkanen
meloi lautan rantaan.

oli tuolla saaren pohjoispäiin
pesäkkeessä!

Nyt muutkin tuntevat ase-
veikon ja Niskanen liihtee raa-
haamaan veljeään taaksepäin.
Vangit pystyvät omin voimin
kävelemään. Eräiiltä heistä
löytyy lappu, johon on töher-
retty: "Olemme vaikeassa ti-
lanteessa. Liihettiikää kiireesti
apua. "

SAARESTA
IRTAUDUTAAN
Tiillä viilin oli vihollinen pääs-
syt niskan päiille. Jostakin oli
kai tullut käsky vetäytyä saa-
resta takana olevan joen haa-
ran yli vievää surkeaa pikasil-
taa pitkin.

Uimarin piti kuitenkin en-
sin pukeutua ja viinrikki Kus-
kelin jäi hänen seurakseen.
Sitten molemmat lfitivät tais-
teluhautaa pohjoiseen.

Seuraavassa mutkassa tuli
kaksi vanjaa vastaan! Laukka-

Mitäiin ei tapahdu. Kone-
pistoolin liikkuvat osat ovat
jääneet eteen.

Miettimisaikaa ei ole, sillä
vastustajan ase räviihtää soi-
maan sillä sekunnin murto-
osalla. Laukkanen heittäytyy
vaistonvaraisesti sivuun oi-
kealle. Luodit iskevät haudan
reunaan liki vasenta kättä. Sa-
malla hetkellä Laukkanen
syöksåihtää taaksepäin seuraa-
van haudan mutkan taa.

Samassa lentää viereen voi-
makas vendläinen munakäsi-
kranaatti. Se pyörii pari jiin-
niftävää sekuntia taisteluhau-
dan pohjarallin päiillä. Sitten
mies potkaisee sen luotaan.

Samassa kranaatti räjiihtää.
Multaa ja puun kappaleita len-
tää silmille.

Vänrikki Kuskelin on seu-
raavan mutkan takana. Yhdes-
sä veikot painuvat täyftä vauh-
tia pikasillalle ja saman tien
vli.

Irtonaiset tukit heiluvat ja
vesi roiskuu kaverusten juos-
tessa likimain hajonneen sil-
lan yli. Kuitenkin he ehtivät
huomata, että polkusillan jät-
teisiin on takertu[ut suuria
mäiiriä veden liottamia näkki-
leipiilevyjä - nyt sitä kerran-
kin riittäisi!

Viimeisillä voimillaan
juoksijat heittäytyvät oman
puolen rannalle heiniin se-
kaan. Sieltä nousee jo kave-
rien nauravia naamoja - nä-
mä ovat seuranneet puomi-
juoksua valmiina suojaamaan
miehiä aseillaan.

OMA TYKISTU TOIMII
Vihollinen on muutzrman tun-
nin hiljaa. Sitten se alkaa si-
vallella puolustajia piiskaty-
killä. Pian parivartion toinen
mies juoksee rannasta ilmoit-
tamaan:

- Vanjat työntää saaren ta-
kana kopukoita veteen!

Paikalla on nyt myös kai-
vattu tykistön tulenjohtue. Ra-
dioyhteys pelaa.

Jo ujeltaa oma yksinäinen
kranaatti ja iskeytyy oikeassa
suunnassa joen pintaan, mutta
iiiä paljon lyhyeksi.

Korjauskomento l?ihtee.

Pikasilta on aina €päilyttåvå kulkuti€

kivät kuitenkin purjehtijoista
taas selvää jiilkeä: kertapyyh-
kåiisyllä lakosivat soutajat
kaatuen lautalle ja veteen.

Viinrikki Kuskelin hihkaisi
liihellä olevalle rennoksi sotu-
riksi tunnerulle Pauli Laukka-
selle:

- Menepä ja vedä rantaan
tuo ohi ajelehtiva lautta!

Rannalla todettiin aluksella
olevan neljä kuollutta ja viisi
haavoitrunutta, joista yhdellä
oli päiilläiin suomalainen ar-
meijan villapaita.

Päfiän haavoittunutta taju-
tonta miestä tutkitaan tarkem-
min. Äkkia Niskanen, erås
rannalla olevista, huudahtaa:

- Sehiin on velipoika! Se

nen, jonka kielitaito kehittyi
nopeasti, karjaisi:

- [ti sutaa ja ruuki verh!
Vihollinen kuitenkin painui

matalaksi ja samassa silmän-
räpäyksessä syöksyi esiin vi-
hollissoturi konepistooli ojos-
sa. Laukkanen ja vanja tuijot-
tivat hetken toisiaan. Sitten
Laukkanen painoi liipasinta.
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Tiedustelu
otrrristui

Kesän 1.944
epätasaisessa
taistelussa taitava
vihollinen vaihtoi
näppärästi
painopistettä ja
yllätti kerran
toisensa jälkeen
väsyneet
puolustajat.
Tiedot sen aikeista
olivat äärimmäisen
tärkeitä, mutta
niiden saaminen oli
kiven takana.
Tällä kertaa
onnistuttiin.

PALVELIN Jalkaväkiryk-
mentti 6:ssa.

Rykmentti oli asettunut ase-
miin Riihisyrjän suolle.

Kosketusta viholliseen ei
ollut - vain vasemmalta, Sii-
ranmäen suunnasta, kuului
jatkuva jyly. Siellä oli pantu
kova kovaa vastaan.

Meidänkin asemiimme tip-
pui kranaatteja, mutta harvak-
seen, kuin tunnustellen. Kyy-
höttelimme hatarissa maan-
pädllisissä asemissa majapaik-
koina teltat. Kaivaa ei voinut,
koska suon vesi nousi heti pie-
neenkin monttuun.

Odottelimme vihollista se-
kavin tuntein. Edestä ei kui-
tenkaan tullut muuta kuin pie-
niä porukoita siellä hajalle
joutuneista omista joukoista.

Mitä on vahvalla vihollisel-
la varattuna meidän päiimme
menoksi? Se askarrutti jokai-
sen mieltä.

ELINTÄRKEÄÄ
TIEDUSTELUA
Asian selvittämiseksi komp-
pania lähetti 13.6.44 eteen
kaksi partiota, toisen ensim-
mäisestä ja toisen neljännestä
joukkueesta.

Neljännen joukkueen johta-
ja mäiiräsi partion vetäjäksi
juuri RUK:sta tulleen nuoren
kokelaan ja partiomiehiksi ali-
kersantin, korpraalin ja sota-
miehen. Kuuluin tähän poruk-
kaan.

Kello 21.0O ilmoittauduim-
me komppanian komentopai-
kalla käskyn saantia varten.
Siellä oli myös ensimmäisestä
joukkueesta koottu partio,
jonka johtajana toimi kokenut
Töysästä kotoisin oleva ker-
santti. Se sai tehtäväkseen
ylinää linjan parisensataa met-
riä komentopaikasta oikealle.

Meidän kokelaamme teki
muotopuhtaan ilmoituksen
komppanianpäiillikölle, kan-
ta-aliupseerista kapteeniksi
kohonneelle soturille, joka
komppaniassa kantoi nimeä
Luupää. Päiillikkö otti ilmoi-
tuksen vastaan istualtaan,
mietti hetken ja lausui sitten
rauhallisen sovittelevalla ää-
nellä:

- 
Kokelas on vasta yksik-

köön saapunut ja paperien pe-
rusteella sotahommissa varsin
kokematon. Teemme nyt sel-
laisen poikkeuksen, että tä-
män partion johtajana toimii
alikersantti.

Niin sai vasta parikymmen-
kesäinen. muna jo monissa
partio- ja muissa rintamatehtä-
vissä kokemusta ja mainetta
hankkinut Virroilta kotoisin
oleva alikersantti tehtävän: pi-
ti painua linjoista yli komen-
topaikan kohdalta ja edetä niin
pitkiille, että vihollinen löy-
tyy.

Homma oli harvinaisen sel-
vä.

Samaan aikaan on kuiten-
kin vesillä jo jiilleen kokonai-
nen laivasto lauttoja.

Ehtiikö tykistö leikkiin mu-
kaan? Osuuko tuli?

Kuuluu liihtölaukausten ku-
mu ja kranaatit suhahtavat
ylitse 

- 
suoraan lauttojen se-

kaan! Ne keinuvat kuin lastut
laineilla. Joku ammus iskee
suoraan lauttaan ja hirrenkap-
paleet lentelevät.

Seuraamme aitiopaikalta
harvinaista näytelmää. Joku
hihkuu ilosta 

- 
saapahan nyt

naapurikin siipeensä!
Tulee uusia täysosumia. ve-

sipatsaat peittävät näkyvyy-
den.

Vihollinen luopuu aikeis-
taan ja vetäytyy vesistöltä.
Lauttoia ja ruumiita valuu hil-
jalleen Syviiriä alas.

Rannalla jatketaan vartioin-
tia. SyMään jonkun linnoitus-
komppanian jiilkeensä jättä-
mästä varastosta evakuoituja
lihasäilykkeitä.

KARMEA KÄSKY
Paikalle on saatu puhelinyh-
teyskin. Osaston johtaja käs-
ketään puhelimeen.

Kaikki paikalla olevat hö-
ristävät korviaan - kunhan ei
vain tulisi hankalia käsky-
jä...?

- Kyllä, herra eversti! Ai-
van niin. Asia on selvä! sane-
lee osaston johtaja puheli-
meen.

Miesten kysyviin katseisiin
hiin vastaa hiljaa:

- Tuli käsky, että saari on
vallattava vielä tänä yönä ta-
kaisin...

Siinä sitä ollaan! Se tietää
varmaa kuolemaa. Mahdolli-
suudet ovat nollassa. Ovatko
suuret herrat kokonaan seon-
neet...?

Muutaman tunnin kuluttua
hyökkäyskäsky peruutetaan.
Henkäistään helpotuksesta.

Maataan ja syiidäiin. Sinä
yönä ei ole puutetta leivästä,
jota on rannalla paksuna laut-
tana ja valmiiksi lionneena.
Jokin Vosnesenjassa sijainnut
ETp. on joutunut heittiimään
vanikkavarastonsa Syvåiriin.

- Armeijassa se ei leipä
lopu vaikka halla panisi aidan
seipäätkin! muistaa joku filo-

T.H. KORHONEN

lkuinen kysymys: mitä vihollinen
puuhaa etulinian vartiomiesten
edessä?

SIITÄ VAIN LÄPI
Vartiomiehet eivät olleet illan
kuluessa todenneet edessä mi-
tään erikoista. Heillä oli kui-
tenkin jonkinlainen kuva vi-
hollisen vartiopaikoista.

Hiimåirtyvässä illassa läh-
dettiin liikkeelle. Oletettu vi-
hollisen vartiopaikka kierret-
tiin vasemmalta. Eteenpäin
päästiin käyttiimiillä hyväksisofoida.
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vähäisiä puita ja jokaista suol-
la eteen osuvaa mätästä ja pai-
nautumaa.

Tarkka tähystys osoitti, että
oletetussa pesäkkeessä todella
oli neljä miestä ja pikakiväiiri.

Huomaisivatko ne meitä?
Vaara tuntui kovin suurelta.
Aukealla suolla ei olisi juuri
mahdollisuuksia, jos pikaki-
väiiri pääsisi aloittamaan tulen
tiiltä lähietäisyydeltä...

Samassa räviihti tulitaistelu
käyntiin oikealla. jossakin en-
simmäisen joukkueen partion
suunnalla. Vihollisen vartio-
miehet kääntyivät nopeasti ja
valppaan näköisinä siihen
suuntaan.

Alikersanttimme käytti sa-
lamana tilannetta hyväkseen.
Hän komensi partion rivakasti
eteenpäin ja pääsimme enem-
mittä seikkailuitta pesäkkeen
ohi takamaastoon, jossa metsä
tiheni ja antoi paremman suo-
jan.

Noin puolen kilometrin
päässä lähestyimme poikit-
taissuuntaista tietä, joka ää-
nistä päätellen tuntui olevan
käytössä. Jatkoimme matkaa
tien suunnassa tähystysetäi-
syyden päässä siitä.

varten valmiiksi vahvennettu
pataljoona.

Liikenne tiellä vilkastui.
Jatkaminen eteenpäin näytti
vaikealta. Muutoinkin olimme
nähneet tarpeeksi.

Tehtävä oli suoritettu.
Kaikki näytti selvältä: viholli-
nen oli maisemassa sen näköi-
senä, että aamulla tullaan.
Joukkojen sijoitus ja maasto
antoivat viitteitä painopistees-
täkin.

Nyt piti v;in saada tiedot
omalle puolelle. Läksimme
liikkeelle s€unaa tietä mitä
olimme alueelle tulleetkin.

Aivan näin helppoa ei paluu
kuitenkaan ollut: äskeisen jo-
toksemme vieressä oli nyt pari
vihollista. jotka huolettomasti
sytyttelivät mahorkkasätkiä.
Kesäyön hämärässä tulitikun
leimahdus varoitti partiota te-
hokkaasti.

Viime tingassa suorifettu
väistö onnistui.

Sitten lähestyttiin äskeistä
varmistuslinjaa.

Jännitti.

VIHOLLINENKIN
TIEDUSTELEE
Mitä nyt?

Konepistcrrlien varm i stimet
rapsahtivat.

Sitten asia selviää: omilta
linjoilta päin lähestyy tummia
hahmoja, 2G-3O miestä. Tu-
levat suoraan kohti.

Vihollisiako?
Niitähän ne. Alikersantti

puhuu aivan hiljaa tukahdut-
taen äänensä painamalla suun-
sa turvetta vasten:

- 
Olkaa aivan ääneti 

-kukaan ei saa ampua!
Sivulla olevasta vihollispe-

säkkeestä on myös havaittu
tulijat. Huudetaan jotakin ve-
näjäksi 

- 
ilmeisesti kysytään

tunnussanaa.
Tulijat seisahtuvat. Sama

huuto toistuu.
Sitten tulijat vastaavat.

Osasto tekee jyrkän suunnan-
muutoksen ja palaa pesäkkeen
kautta omalle puolelleen.

Katselemme sormi liipasi-
mella sen ohikulkua parin-

Pääsemme ilman viilikoh-
tauksia omalle puolelle.
Komppanian komentopaikalla
makaa paareilla ensimmäisen
joukkueen partion johtaja.
Hän on lähdössä Töysän san-
karihautaan. Partio oli heti
törmännyt viholliseen, joutu-
nut tulitaisteluun ja palaamaan
tappioita kdrsien. Sen työ ei
ollut kuitenkaan ollut mennyt
hukkaan: juuri tämä kahakka
kiinnitti vihollisen huomion ja
mahdollisti meidän onnistu-
misemme.

TIEDUSTELUN
ANSIOSTA
TORJUNTA
ONNISTUI
Asemissamme alkoi kiireinen
toiminta. Puolustuksen järjes-
telyt tarkistettiin partion tuo-
mien tietojen mukaisesti. Aa-
muun mennessä kaikki oli val-
miina.

Sitten vain odotettiin.
Hyökkäys alkoi tavanmu-

kaiseen "työaikaan" aamulla
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Siinä se on, vihollinent
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ASIAT SELVIÄVÄT
Tien toisella puolella oli pie-
nillä nuotioilla suurehkoja vi-
hollisryhmiä. Laskeskelimme
edessä olevan ainakin patal-
joonan ryhmitysalueen.

Äkkiä ilmestyi eteen pans-
sarivaunuja. Niitä oli paikalla
kymmenkunta - siis täysi
komppania. Yhteensä voisi
siis olla kyseessä hyökkäystä

Päätettiin koukata kauem-
paa vasefirmalta, koska sillä
suunnalla ei ollut havaittu vi-
hollista. Maasto oli täiillä kyl-
lä avoimempaa ja vaara suu-
rempi, mutta yön pimein hetki
suojasi jonkin verran.

Päästiin huomaamatta var-
mistuslinjan kohdalle ja hiu-
kan sen ohikin.

Äkkla alikersantti antaa
merkin: suojautukaa!

kymmenen metrin päästä. Jos
taistelu alkaisi, ei meillä olisi
juuri mahdollisuuksia aukeal-
la suolla vihollisen pesäkkeen
vieressä. Emme millään sel-
viäisi ylivoimaisesta viholli-
sesta.

Ikuisuudelta tuntuvan jän-
nityksen jiilkeen ohittaa vihol-
lisen jonon viimeinen mies
meidät. Jatkamme varovasti
matkaa.

ja juuri odotetulla tavalla.
Panssarivaunut tulivat täsmiil-
leen siitä mistä pitikin ja ne
torjuttiin kuten vihollisen ko-
ko operaatio. Puolustus kesti
vielä seuraavankin päiviin.
Sitten sattui jossakin oikealla
murtuma ja asemat luovutet-
tiin vapaaehtoisesti linjan oi-
kaisemiseksi. tr



JUSSI RYTKONEN

§issien toiminta
perustui
sotavuosina hyvään
huomiokykyyn ja
nopeaan reagointiin
kohdattaessa
vihollinen.
Koira oli tässä
suhteessa ihmistä
etevämpi.
Taitava ja
urhoollinen
sotakoira oli
persoonallisuus,
taistelutoveri, jonka
palvelukset olivat
joukolle
korvaamattomia.

JATKOSODAN vuosina pal-
velin Sissipataljoona 3:n l.
Komppaniassa. Yksikkömme
vahvuuteen kuului sotakoira
Pomo, Saksan paimenkoira eli
schdfer. johon komppanian
miehet sokeasti luottivat.

Pomo totteli vain hoitajansa
Veikko Vartiaisen käskyjä.
Hänen pienintiikin viittaustaan
se totteli silmänräpäyksessä

- 
satoi tai paistoi. ammuttiin

taikka ei. Vartiainen oli myös
ainoa henkilö joka kykeni kes-
keyttiimään Pomon ruokailun.

Partiomatkalla Pomo kulki
näköetäisyydellä ilman eri
käskyjä. Vaadittaessa se liik-
kui kauempanakin osaston
edellä, jopa IOG-2OO metrin
päässä. Lfiestyttäessä vihol-
lista tai omaakin partiota Po-
mo pysähtyi. varmisti asian
kuulollaan ja palasi äänettö-
mästi hoitajansa luo asettuen
hänen sivulleen. Heikolla vi-
kiniillä ja häntäänsä liikuttaen
se antoi merkin, että jotakin
erikoista oli edessä. Hoitaja
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viilitti tiedon käsimerkillä par-
tion johtajale.

Normaaleissa oloissa ei Po-
mo juuri sietänyt taputteluja.
Häiritsijöille se näytti herkästi
mahtavia kulmahampaitaan.
Sille näyttivät riittävän hoita-
ian kiitokset ja lavoille tapu-
tukset hyvin suoritetun tehtä-
vän jåilkeen.

Kerran Pomo hoitajineen
toimi lainattuna naapurikomp-
panialle 2./Sissi P3:lle.

Venåiläinen partio oli yllät-
tänyt erään mainitun yksikön
kenttävartion parivartiomie-
het. Toinen miehistä jäi haa-
voittuneena vartiopaikalle ja
sitä tietä vendläisten vangiksi.
Niimä panivat hiinet suksille ja
hiihtelemään kohti itää ja
Murmannin rataa.

Vangiksi joutunut sissi oi-
valsi, että häntä yritetään aut-
taa. Soturi pyrki kaikin tavoin
hidastamaan matkantekoa 

-milloin oli niilkä, milloin ja-
no, milloin väsymyskohtaus
yllätti. Itse asiassa viivyttely
ei ollutkaan kovin vaikeaa,
sillä poika oli haavoittumises-
ta johtuen osittain halvaantu-
nut. Hidastelua auttoi vielä se-

kin, että muuan vihollismies
otti meikdläiseltä toisen suk-
sen rikki menneen omansa ti-
lalle.

Naapurit olivat ehtineet
saada huomattavan etumat-
kan. Sitä lähdettiin kuromaan
kiinni parinkymmenen mie-
hen voimalla, Pomo hoitaji-
neen kåirjessä.

Oli hiihdetty melkein kol-
mekymmentä kilometriä kun
Pomo pysähtyi, kuunteli het-

Koirai on pantu oikein suljettuun -
tähtimuotoon. Koulutettavat eivät
nåytä varsin tyytyvåisiltå
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Tähänkin tehtävään käytettiin koiria pohioisiila erämaataipateiila

ken ja palasi nopeasti mutta
äänettömästi takaisin. Kuo-
nollaan se osoitti suunnan
edessä olevaan mäkeen ja il-
moitti ilmiselvästi hiljaa vikis-
ten:

- 
Siinä ne ovat!

Siellä oli vihollispartio van-
keineen ruokatauolla.

Takaa-ajopartio jakaantui
kahtia sulkeakseen vihollisen
pihteihin. Pomo hoitajineen
jäi ladulle. Koukkaavat ryh-
mät sulkivat vihollisen pussiin
yllättäen sen täydellisesti.

Ladun suunnassa kataja-
pensaan takana istui vartio-
mies. Veikko Vartiainen antoi
koiralleen käskyn vaientaa
vanja ja Pomo syöksyi tiirnän
kimppuun. Mies ei voinut teh-
dä mitään.

Polirrukki oli lepopaikalla
puhdistamassa jäätynyttä ko-
nepistooliaan ja yritti ampua
vangin. Pomo syöksyi hänen
niskaansa ja peli oli hänenkin

kohdaltaan selvä. Tässä vai-
heessa olivat takaa-ajajatkin
jo mukana taistelussa ja tilan-
ne ratkesi nopeasti: viisitoista
vihollista jäi hangelle ja vain
kolme pääsi kotiin kertomaan
partion surkeasta lopusta.
Oma partio palasi takaisin il-
man tappiota mukanaan va-
pautettu vanki.

Tämän tapauksen ansiosta
Pomo sai legendaarisen mai-
neen. Ilman sen apua ei vihol-
lista olisi kyetty yllättämään.
vaan se olisi päässyt avaa-
maan tulen väijytyksestä, mi-
kä olisi merkinnyt raskaita
tappioita. Syntyneestä taiste-
lusta ei ainakaan vanki olisi
selvinnyt hengissä.

Vartiainen kaatui jatkoso-
dan aikana. Tiedossani ei ole
Pomon, urhoollisen sotakoi-
ran, kohtalo. Jos joku tuntee
asian. voisi antaa siitä tiedon
tämän lehtemme toimituksel-
le.
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"Tällaista
silminnäkijän

kuvausta ei ole
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Unkarin kapinasta tuli syksyllä 1981 kuluneeksi 25 vuotta. eikå
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Nykyisin Suomessa
asuva inkeriläinen
eli kouluPoikana
syksyn ia talven
saarretussa
Leningradissa.
Noiden kuukausien
kauhut eivät ikinä
unohdu. Kaikkea ei
edes voi kertoa...
Artikkeli selvittelee
myös Karialan
kannakselta
evakuoidun
venäIäisen väestön
kohtaloita.
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.^.
Saksalaisten kranaatit
räiähtelevät Nevski Prospektilla
(Kuva kirjasta Saarenu kningrad)

^l Kaikki kvnnelle kykenevät
t pantiin tinnoitustionön

(Kuva kiriasta Saarreuu Leningad)

PALATESSANI aiatuksissani
tuohon aikaan näen kaiken
yhä vielä elävänä silmieni
edessä.

Asuin maalla, aivan lähellä
Leningradia. Jo sodan ensim-
mäisenä päivänä lensivät sak-

salaiset pommikoneet Ylitse
matkalla pommittamaan kau-
pungin keskustaa. Ilmatorjun-
ta yritti Parhaansa, mutta
meistä näytti, että tuli oli ai-

van tehotonta. Mieleeni on
jäänyt kuva, että Pidimme
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J



saksalaisten sotatekniikkaa ai-
van ylivoimaisena omaamme
nähden noiden ensimmäisten
sotakuukausien aikana.

Jo muutamia vuosia ennen
sotaa oli paikkakuntaamme
ryhdytty varustamaan sodan
varalta: oli kaivettu taistelu-
hautoja ja asepesäkkeitä, il-
matorjuntatykkejä oli huolelli-
sesti naamioitu maastoon,
joukko-osastoja oli sijoitettu
uusiin kasarmeihin.

Mieleeni on jäänyt elokuun
ilta kesdllä 1941. Katselimme
taivasta kaupungin suunnalla

- 
koko taivaanranta hehkui

ja kuumotti tulipunaisena,
tuntui kuin koko kaupunki oli-
si muuttunut tulimereksi, ih-
misten aikaansaamaksi helve-
tiksi. Kaiken aikaa kaupun-
kiin putosi uusia pommeja 

-laivue toisensa perästä kylvi
kuolemaa Leningradin elin-
keskuksiin.

Syyskuun 8. päivänä kuis-
kailtiin, että kaupungissa oli
palanut viihistä varastoista
3000 tonnia viljaa ja 2500 ton-
nia sokeria.

Kuolisimmeko niilkään?
Silloin emme onneksi vielä

tienneet, että samana päivänä

olivat kaikki maayhteydet lo-
pullisesti katkenneet. Rautai-
nen rengas puristi onnetonta
kaupunkia.

LAPSET
LINNOITTAMAAN
Kävin koulua. Oppituntien
jiilkeen vietiin meidät tytöt ja
pojat kaivamaan taisteluhau-
toja ja estekaivantoja. Oli teh-
tävä ahkerasti työtä vihollisen
pysäyttåimiseksi, sanottiin
meille.

Ruoka oli jo tässä vaiheessa
tiukalla, mutta me kaivajat
saimme työn jiilkeen ylimää-
räisen päiviillisen, johon kuu-
lui lautasellinen kylvövirviläs-
td valmistettua rasvatonta
puuroa ja palanen leipää. Ate-
ria oli ihana ja innosti tieten-
kin meitä raskaaseen työhön.
Puuro maistui paljon parem-
malta kuin äidin ennen sotaa
keittiimät voilla maustetut rii-
si- ja mannapuurot!

Myöhemmin syksyllä oppi-
tunteja ei enää pidetty, vaan
koko päivä käytettiin linnoit-
tamistöihin. Meidän lisäksem-
me ahersivat estetyömaalla
kaupungista kuorma-autoilla

I

I

i

Sakselaist€n rautainen \
r€ngas puristi 7
onn€tonta kaupunkia

Asukkaat pakensvat palavasta talosta
(Kuva kirjasta Saarreuu kningrad)

La na
saa ss ja

ja
tuodut naiset, ylioppilaat
kaupungin koulujen tytöt
pojat.

Usein aamupäivillä syök-
syilivät saksalaiset pommiko-
neet yläpuolellamme kouk-
kien usein aivan alhaalla ja si-
rotellen päiillemme erivåirisiä
It'ntolehtisiä, joita keräilimme
ja luimme. Niissä oli kuvia ja
runonpätkiä, joissa ivan ja
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huun:orin asein ennustettiin
l)ömnre turhaksi ja roivotro-
maksi.

Silloin rakentamissamme
asemissa ei koskaan taisteltu.
Niitä tasoireltiin sodan jäl-
keen, mutta r ieläkin on tyilm-
me jälkiä näk_vvissä alueella,
jossa tuona kauheana syksynä
raadoimme.

RUOKA OLI AINOA
PUHEENAIHE
Kun maa s1 ksyllä jiiätyi lop-
pui työmaamme. Samalla jäi-
vät saamatta ylimääriiisr't päi-
vällisannokset.

Oli edessä Nälkä.
Annokset olivat taas kerran

pienentyneet 
- 

niitährin pie-
nennettiin yhteensä viisi ker-
taa. Kauhulla kuuntelimme
radion ilmoituksia uusista näl-
känormeista. kerta kerralta
surkeammista. Joka kerta seli-
teltiin. mistä annosren pienen-
täminen johtui. mutta se ei ke-
tään lohduttanut 

- 
syyt lie-

dettiin ilman selityksiäkin.
Viimeinen annosten pie-

nentäminen rapahtui 20. päi-
vänä marraskuuta 1941. Siitä
alkaen ruumillista työtä teke-
vät saivat päivässä 250 g lei-
pää. muut vain 125 gruunmaa

- 
eikä mitään muuta! Ja mil-

laista leipää! Siinä oli tuskin
leivän hajuakaan 

- 
olipahan

epämääräincn sekoitus tum-
maa märkää massaa 

- 
että

paino olisi ainakin ollut se mi-
tä oli luva[u...

Vallitseva olotila oli jäytä-
vä nälän runne. alituinen
ruoan himo, tuskallinen. eläi-
mellinen halu saada jotakin
suuhunsa. Ruoka oli ainainen
puheenaihe 

- 
muisteltiin rau-

han ajan ruokapiiytiä, pitoruo-
kia. erikoisherkkuja. Tuntui
aivan käsittämärrömälrä. mi-
ten silloin oli niin halveksien
suhtauduttu muslaan leipään.
joka nyt oli suurinta herkkua.
Puurot eivät olleet tahtoneet
kelvata ja perunat oli kuorittu
tuhlailevasti 

- 
millaista .juh-

laruokaa nyt olivatkaan peru-
nankuoret !

Syötiin ja keitettiin kaikki
mitä löytyi ja mitä hiukankin
voitiin ravinnoksi ajatclla 

-nahkaesineet . vyör , Iiimar .

puiden kuoret. Metsästä haet-
tiin erityisesti haavan kuorta,
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Kuolema lapsenmurhaaiille! Propagandaa raunioissa
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mat kuljettivat tavaroitaan re-
pussa, jotkut työnsivät tai ve-
tivät omaisuuttaan kärryillä.
Kaikki suuntautuival itään
Laatokalle päin, mutta useim-
mat eivät ehtineel päästä sen
yli saartorenkaan sulkeutues-
sa. Junat eivät kulkeneet, jul-
kista liikennettä ei ollut ja pa-
kolaiset jäivät saarettuun kau-
punkiin.

Karjalan kannaksen asuk-
kaat olivat vain vuotta aikai-
semmin siirtyneet Neuvosto-
liiton talvisodassa valloitta-
maan Karjalaan. He olivat
pääosin valkovendläisiä ja uk-
rainalaisia, joukossa myös ve-
näläisiä. Kaikki kirosivat ko-
vaa kohtaloaan 

- 
he eivät ol-

leet ehtineet edes kunnolla tot-
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joka oli pehmeää ja maukasta.
Hyvin tosin kelpasi mäntykin

- 
ja pihlaja ja koivu...

Kotieläimet olivat tietenkin
suurinta herkkua niin
kauan kuin niitä riirri. Meillä
oli kotona musta kissa. jota
me kaikki rakastimme. Se oli
perheen jäsen emmekä pahim-
massa nälässämmekään voi-
neet ajatella sen syömistä.
Ruokaa sille ei voitu antaa,
mutta se hankki itse jostakin
ateriansa 

- ilmeisesti rottia ja
hiiriä oli vielä. Monta kertaa
taloamme kiertelevät kaupun-
gista tulleet ruoan metsästäjät
tarjosivat siitä suuria summia

- 
1n[33 ja arvoesineitä, kul-

taakin. Kun keväällä 1942
muutimme pois jäi kissa ta-
loon kuinkahan Iienee
raukka selvinnyt...?

Erityisesti on jäänyt mielee-

ni. kuinka äiti kerran oli on-
nistunut hankkimaan jostakin
eläimille tarkoitettuja rehu-
kakkuja. Ne maistuivat suun-
nattoman hyviltä! Eivät mit-
kään piiraat. piparkakut tai
leivokset sitä ennen eikä sen
jälkeen ole maistuneet yhtä
taivaallisilta!

PAKOLAISIA
KARJALAN
KANNAKSELTA
Järkyttävä muisto sodan alku-
kuukausilta olivat sotapako-
laiset, joita tulvi kyläämme
Karjalan kannakselta. Heitä
tuli sieltä jatkuvana virtana
heinä- ja elokuussa 

- 
yleensä

jalan, vain aniharvoilla oli he-
vonen, jotkut taluttivat vuohta
tai lammasta. Valtatie oli aina
täynnd ihmisiä. joista useim-



tua uusiin oloihin kun jo tuli
lähtö.

Myöhemmin tutustuin pa-
rernmin joihinkin Kannakselta
tulleisiin perheisiin. Minua
kiinnosti suuresti elämä Suo-
messa ja kyselin heiltä kaiken-
laista.

Kaikki ylistivät olosuhteita
entisessä Suomessa: talot ja
rakennukset olivat erinomai-
sia, jdrjestys hyvä, kaikki oli
siistiä ja tarkoituksenmukais-
ta, pellot ja maatilat hyvin
hoidettuja. Kaikki pahoitteli-
vat, että tuo erinomainen alue
nyt oli jäteftävä 

- 
ehkäpä lo-

pullisesti koko eliniäksi.
Näin sitten todella kävikin

- 
kukaan tuntemistani pako-

laisista ei enää nähnyt Kan-

Leningradilais€n viimeinen matka
( Kuva kirjasta Saarrettu kningradl

nasta. Kaikki menehtyivät
n:ilkään ja pakkaseen. Tiimä
johtui siitä, että heillä ei ollut
minkäänlaisia majapaikkoja

- 
perheet sijoitettiin kylmiin

ullakkotiloihin. saunoihin, va-
joihin. latoihin. entisiin vain
kesää varten rakennettuihin
pioneerileireihin. Kevytraken-
teisissa parakeissa ndlkäiset
muukalaiset menehtyivät
muutamissa kuukausissa.

Apaattiset pakolaiset olisi-
vat vaihtaneet vaikka sielunsa
ruoan mureneeseen. Heillä ei
ollut mitään. useimmilla ei
edes mitään myytävää tai
vaihdettavaa. Heidän kohta-
lonsa oli hirvittävä.

KUOLEMA ON
ARKIPÄIVÄÄ
Historia kertoo. että Leningra-

dulla lojuvien ruumiiden yli,
jotka makasivat siinä kuin
puupölkyt, emme kiinnittä-
neet niihin mitään huomiota.

Talven jatkuessa muuttui
Leningradin katukuva yhä jär-
kyttävämmäksi. Jouduin käy-
mään kaupungin keskustassa
hakemassa pieniä leipäannok-
siamme jakelupaikoista. Oli
liikuttava jalan, koska bussit
ja raitiovaunut eivät kulke-
neet. Äidin vaatimuksesta oli
vielä käytävä tapaamassa joi-
takin sukulaisia.

Silmissäni on yhä kuva
Vanhalta Nevskiltä tammi-
kuulta 1942: siellä täällä joku
hoiperteleva ihmishaamu,
kuolleita jalkakäytävillä ja
keskellä katua, joiltakin jokin
ruumiinosa hakattu pois. Vas-
taani horjuu nainen kallisar-
voisessa turkissa arvokas

ajoi. Kuormana oli ruumiita,
ladottuina siistiin pinoon kuin
halot. Kaikki näyttivät poik-
keuksellisen nuorilta, joillakin
oli silmälasit jäätyneinä kas-
voille.

- 
Mistä tämä kuorma tu-

lee? kysyin kuskilta.

- 
Yliopistolta, asuntolas-

ta, henkisen työn tekijöitä...

PERHEKALLEUDET
VAIHTUVAT
LEIVÄNPALAAN
Muutaman kerran kävin lap-
sen uteliaisuudesta jollakin to-
rilla. Kaupanteko oli järkyttä-
vää.

Myytävänä oli arvokasta ta-
varaa, usein perhekalleuksia.
Rahaa ei kaupassa hyväksytty
maksuvälineeksi, kaikki vaih-
dettiin vain ruokaan. Pöydillä

iin:*,.b:
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Vettä iaetaan asukkaille Nevski Prospektilla tunnetun tavaratalon edessä 1942 ( Kuva kirjasta Saarrett u bningrod)
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dissa piirityksen aikana kuoli
noin miljoona ihmistä. Tark-
kaa lukua ei liene koskaan sel-
vitetty.

Suhde kuolleisiin muuttui
nopeasti 

- 
ruumiisiin tottui.

Ensimmäiset ruumiit syk-
syllä järkyttivät lapsenmieltä

- 
oli kammottavaa, kun niil-

käinen ihminen noin vain kaa-
tuu laahustaessaan kadulla ja
kuolee. Kukaan ei kiiruhtanut
apuun.

Vähitellen tunteet tylsistyi-
vät, kuolema muuttui osaksi
arkipäivän todellisuutta. Leik-
kiessämme hyppelimme ka-

orenburgilainen huivi pääs-
sään, kalpeat ja nääntyneet
vanhuksen kasvot pesemättö-
minä. vetäen narussa peräs-
sään pientä käsilaukkua. Jos-
sakin joku vetäen lakanassa
perässään kuollutta omais-
taan...

Ihmisten ikää on mahdoton
arvioida 

- 
melkein kaikki

näyttävät vanhuksilta. Nälkä
tekee kaikista samannäköisiä.

Syystalvelta muistan erään
minua syvästi järkyttäneen
kohtauksen.

Vastaan tuli luurangonlaiha
hevonen. jota vanha mies

oli kultaa, hopeaa, timantteja,
antiikkiesineitä. arvokkaita
maalauksia ja veistoksia 

-kaikki vaihdettavana palaseen
mustaa leipää tai muutarnaan
perunaan. Kokonaisella lim-
pulla olisi voinut vaihtaa
omaisuuden, mutta kenelläpä
sellaista aarretta olisi ollut.

Jossakin joku myi itse val-
mistamiaan lihatuotteita. Vas-
ta jälkeenpäin olen ymmärtä-
nyt miksi ne eivät käyneet
kaupaksi...

Radiolähetyksissä yritettiin
ylläpitää päättäväisrä mieli-
alaa. Annettiin tieteellisiä oh-
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jeitakin, kuinka tulla toimeen
125 gramman leipäannoksel-
la: neuvottiin jakamaan leipä-
pala kolmeen osaan ja syö-
mään ne tavallisina ateria-ai-
koina hitaasti imeksien, jotta
vaikutus olisi mahdollisim-
man tehokas.

Kukapa sellaista neuvoa
olisi noudattanut! teipäpala
ahmittiin kerralla heti kun sen
käteensä sai.

Myös kehotettiin vdlttä-
mään suolaa ja vettä, koska ne
aiheuttivat pöhötystä.

IHMISYYTTÄ
KUOLEMAN
KESKELLÄ
Me asuimme maalla ja meillä
oli pieni kasvitarha, josta syk-
syllä saatiin hiukan suuhun-
pantavaa. Olisimme ehkä elä-
neet paremminkin, ellei äitim-
me olisi ollut niin tavattoman
vieraanvarainen. Jo syksyn
kuluessa pääosa perunoistam-
me tuli syödyksi, kun niitä ja-
kamassa oli suuri suku, lukui-
sa ystävien joukko sekä lau-
moittain pakolaisia ja muita
kerjäläisiä kaupungista.

Me lapset ymmärsimme hy-
vin äidin ajatukset 

- 
oli vai-

keaa olla auttarnatta nälkiinty-
neitä ihmisiä. Kysymys oli
hyvin selvä ja yksinkertainen:
joko annat lähimmäisellesi jo-
takin syötävää tai saat nähdä
hänen nääntyvän niilkään.

Jiilkeenpäin olen ymmärtä-
nyt, että äitini pelasti monia
niilkäkuolemalta. Ihmiskun-
nan kannalta on lohdullista,
että vielä nytkin eräät ystä-
vämme ja tuttavarnme tunte-
vat kiitollisuutta ja muistavat
tavatessamme todeta:

- 
Olen hengissä vain sinun

äitisi liihimmäisenrakkauden
ansiosta...

Sitten perunat alkoivat lop-
pua. Kevättalvella äiti laski jo
jokaisen rasvattomaan vesi-
keittoon pantavan mukulan.

Kaikki olimme heikkoja nä-
lästä. Äiti, joka ajatteli toisia
enemmän kuin itseään, pöhöt-
tyi ensimmäisenä.

Käsky evakuoinnista tuli
viimeisellä hetkellä maalis-
kuun 25. päivänä vuonna
1942. D

Raskas Patteristo 16:n 3.Patterin väkeå Uhtuan suunnalla
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LAURI NUKARI

Kirjoittaja, entinen
Eldankan lyseon
rehtori, on vielä
kerran syventynyt
tunnetuimman soti-
Iaslaulumme synty-
historiaan.

"Paljon vähem-
mänkin tunnettujen
Iaulujen alkuhisto-
riaa tutkitaan", to-
teaa Nukari.

MUUTAMA VUOSI sitten
kuulin radiosta akateemikko
Erkki Laurilan kertovan El-
dankajärven jää Jaulun syn-
nystä. Samaa teemaa käsitteli
Aapeli Vuoristo tämän lehden
tammikuun 1980 numerossa.

On tietenkin totta, että lau-
lun sepini vanha ystäväni
RtlK:n 15. kurssilta, truba-
duuri Erkki Tiesmaa JR 32:n
komentopaikalla eräiden mui-
den avustamana. Hän ei kui-
tenkaan keksinyt laulun ideaa,
joka syntyi seuraavalla taval-
la.

JR 32:n ensimmäinen patal-
joona 

- 
I/JR 32 

- 
oli hyök-

käysvaiheen jälkeen asemissa
Uhtuan-Malviaisten tien län-
sipuolella kukkulamaastossa,
jota me tykkimiehet kutsuim-
me 160-kukkulaksi. Sen oli
pataljoona vallannut elokuun
lopulla 194 I saatuaan loppua-
lueen valtauksessa avukseen
saksalaiset hyökkäysvaunut
osasto Waltherista ja kivääri-
joukkueen vahvuisen iskuo-
saston. Minäkin jouduin ole-
maan tuossa loppuvaiheessa
mukana patterin päiillikkönä
samoin kuin luutnantti Erkki
Laurila, joka toimi yhdysup-
seerina saksalaisten ja suoma-
laisten viilillä.

Vastassa oli kovia poikia,
jotka eivät tahtoneet lähteä
kuopistaan, niin enä hyök-
käysvaunut joutuivat ajamaan
päälle joissakin tapauksessa.
Pataljoonaa komensi silloin
kapteeni Johan Maristo, van-
ha santsaritoverigi RUK:n 16.
kurssilta. Vakinainen komen-
taja Vilho Halonen oli haa-
voittunut ja palasi joskus
syys-lokakuussa pataljoo-
naan.

Tuon pataljoqrnan komento-
paikalla jouduin oleskelemaan
monet viikot patterinpäällik-
könä. Toimin silloin 3.1
Rask.Psto l6:n isäntiinä.

RUNOLLINEN
TAISTELU-
LÄHETTI
Mukanani komentopaikalla
oli taistelulähettini alikersantti
Topi luntunen Oulusta, Ou-
luyhtiön miehiä. Hän oli erin-
omaisen luotettava ja täsmiilli-
nen lähetti, huolehtiva ja jopa
seurallinen. Hänellä oli jo ai-
kaisemminkin ollut runonteon
harrastuksia 

- 
hän oli kerran

rustannut leikillisen runon ko-
mentopaikan henkilöiden töis-
tä ja toimista.

Joskus lokakuussa hän ru-
pesi riimittiimään vanhan
"Abessinian" tekstin pohjalta
uutta laulua. Samana päivänä
sain pston komentajalta kap-
teeni Lepikölrä käskyn saapua
pston komentopaikalle neu-
votteluun, josta palasin vasta
seuraavana päivänä.

Palattuani sain kuulla, että
Topi oli saanut laulunsa val-
miiksi. Sitä oli jopa harjoiteltu
miehissä iltaa varten, sillä
Erkki Tiesmaan piti tulla sau-
nomaan. Hän kävi meillä vie-
raissa silloin tdllöin, sillä ko-
mentopaikalla oli hyvä sauna
ja hauskaa seuraa 

- 
olihan

siellä sellainenkin ilonpitäjä
kuin Kuhmon pappilan poika
Kullervo Leskinen, myöhem-



enempää kuin yhden kohdan,
joka on säilynyt Tiesmaan ke-
hitelmässäkin.

Pataljoonan komentajalla
Ville Halosella oli liihettinä
jääkäri Martti Mustonen, Kai-
nuun poikia, mukava ja rehe-
vä nuori mies. Topin laulussa
oli jakso: "Varjossa honkien
on pieni keittiö, kahvia keittä-
vi siin Mustos-heittiö."

Tuo oli melko suora lainaus
"Abessinian" alkuperäisista
suomalaisista sanoista, sillä
niissä oli "musta heittiö". Ei
tarvitse sanoa, että sanat suu-
tuttivat jääkiiri Muslosta, joka
ei ollut heittiö viihimmässä-

Kapteeni Erkki Tiesmaa opeltaa Eldankan lyseossa asemasodan aikana

eslhl$orH
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pi Mannerheim-ristin ritari.
Illalla laulu oli esiteny Eral-

le. Hän oli antanut tunnustuk-
sen:

- Tää on hyvä idea!
Muistaakseni parin viikon

kuluttua hän palasi kitara mu-
kanaan ja esitti oman version-
sa. Se oli "Eldanka järven
jää" tai ainakin sen raakako-
Pio.

Miniikin oli kuullut Topin
alkuperäisen version. Se oli
paljon vaatimattomampi, kä-
sitteli vain pienen joukon olo-
ja ja eliimää. Tiesmaan laulu
oli laajennettu koko sotatoi-
miyhtymän olojen kuvauksek-
si sekä monipuoliseksi ja her-
syvän humoristiseksi muiste-
luksi. Se ei ollut pelkkää ko-
miikkaa - olipa siinä hirte-
hishumoristisia piirteitiikin.

Molempien laulelmien vä-
lillä oli huikea ero.

Mutta idea oli Topi Juntu-
sen! Hän oli myös antanut nä-
kemyksen ja käsittelytavan
Tiesmaalle sekä löytänyt van-
hassa iskelmässä aiheeseen
aopivan sävelmän, joka vielä
korosti näkemyksen koomi-
suutta.

VERSIOITA
Aikaa on kulunut niin paljon,
että en muista Topin laulusta

.Jr

§

kään mäiirässä. HZin oli luon-
nonlapsi, joka ei ollut koskaan
aikaisemmin käynyt kaupun-
gissa, mutta oli komentajan
mukana päässyt ennen sodan
syttymistä käymäiin Kajaanis-
sa. Kun kysyin hiineltä, mikä
siellä oli ollut merkillisintä,
hän kertoi:

- Siellä oli ruskeeta vii-
noo...

Aapeli Vuoriston kertoman
mukaan Tiesmaa sepitti laulun
joulukuussa 1941. Minä aset-
taisin syntymäajan aikaisem-
maksi. Voihan tietysti olla
niin, että varhaisin versio on
syntynyt jo marraskuussa ja
laulua on sitten paranneltu ja
viilailtu myöhemmin.

Olen liittänyt oheen ryhmä-
kuvan, joka on otettu loka-
kuussa Rask.Psto 16:n 3.Pat-
terin tuliasemassa Uhtuan
suunnalla. Toinen mies va-
semmalta, käsi etumiehen
olalla, on alikersantti Topi
Juntunen. Eturivin oikeassa
laidassa seisoo patteriupseeri,
luutnantti, myöhempi Man-
nerheim-ristin ritari C.-B.
Kvikant. Toisessa kuvassa nä-
kyy "lotta Lunkreeni" varhai-
semmassa muodossa, toisin
sanoen "Mustos-heittiö", jää-
kiiri Martti Mustonen mieli-
hommassaan, voileipää teke-

fl
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"Mustos-heittiö", .iääkäri Martti Mustonen ruokapuuhissa
massa.



\'ANJAN
PUOLELLA
SOITIMELLA

G. O. MERIKOSKI

VALIRAUHA oli saatu aikaan ke-
vdällä 1940.

Olimme asettuneet varmista-
maan uutta rajaa Ylämaan seutu-
ville. Muutaman puun väliin oli
vedetty vähän piikkilankaa miehen
korkeudelle. Siinä se nyt sitten oli

- raja.
Asetuimme taloksi ja pystytim-

me teltan, jossa asukkaina oli
muutama raumalainen. Ratsuhe-
vosella saimme korpeen päivittäi-
sen elantomme: vanikkaa, kylmää
kaurapuuroa ja vähän muuta. Ei-
vätpä ne sapuskat oikein suussa
sulaneet!

Useimmiten nukuimme yöt il-
man minkäänlaista vartiointia.
Konekiväärikin meillä oli, mutta
ei patruunavyötä. Ohje olikin, että
jos Venäjän miehiä tulee näkyviin,
ei pidä ampua, vaan on muuten
tehtävä selväksi uuden rajan si-
jainti.

Rauhallisestihan se elämä sujui
eikä pahempia yhteenottoja tullut-
kaan.

Pääsiäinen lähestyi. Kurjet teki-
vät jo muuttoa Pohjolaan. Eräänä-
kin yönä lensi komea kurkiaura ra-
jan suunnassa ja sai naapurin puo-
lelta peräänsä komeat konekivää-
rien valojuovasuihkut. Kurjet ei-
vät kuitenkaan olleet millänsäkään

- sen kun jatkoivat määrätietoista
taivallustaan.

Eräänä yönä satoi hiukan nuos-
kaa lunta. Kun menin ulos, tein
havainnon, joka totisesti pani van-
han eränkävijän veret kiertiimään:
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Putosihan se metso



olimme aivan metsojen soidin-
alueen vieressä!

Pahaksi onneksi alue oli osa
Neuvostoliittoa.

Ja ampuminenkin oli tietenkin
ankarasti kielletty...

Sisu ei kuitenkaan antanut myö-
ten luopua herkullisesta tilantees-
ta. Saapastelin takaisin telttaan,

ran muotoon.
Uljas näky!
Kaurapuuron jatkoksi oli kui-

tenkin jotakin saatava - näin ai-
nakin perustelin asiaa mielessäni
työntäessäni kiväiiriä varovasti
tähtäysasentoon. Hetken päästä
sulhasmetso istui tukevasti jyviillä
ja pienen epåiröinnin jälkeen vedin

Palailin takaisin omalle puolelle
aamun jo alkaessa sarastaa.

Edessä lumessa nåikyi jotain 
-oliko siinä hirven jälkiä?

Ei, vaan ainakin kymmenet juu-
ri syntyneet miehen jäljet!

Olin joutunut venäläisten pus-
sittamaksi. Tästä ei hyvä seurai-
si... Naapurit olivat ilmeisesti ai-
van liihellä valmiina nappaamaan
minut ollessani palaamassa omalle
puolelle. Teltoilla ei kukaan tien-
nyt asiasta mitään - ihmeteltäi-
siin vain katoamistani. Voisi tulla
hankala vankilamatka...

Vanhana urheilijana olin tuohon
aikaan eliimäni kunnossa. Vetäy-
dyin taaksepäin kauemmas Venä-
jänmaan puolelle ja otin jalat alle-
ni. Kivääri ja metso eivät siinä
menossa paljon painaneet.

Juoksin rajan suunnassa sivuun
ainakin kilometrin, sitten koti-
maan suuntaan suoraan poispäin
nousevasta auringosta ja pian olin
taas omalla puolella. Siitä sitten
vain hiljalleen teltoille.

IJseana seuraavanakin yönä
kuuntelin metsojen peliä, mutta en
uskaltanut mennä niitä paukuttele-
maan. Eivät sitä kyllä tehneet naa-
purin miehetkään - lienevätkö
sitten olleet muuten valmiina.

Metso keiteltiin ja paisteltiin
peltisessä pesuvadissa. Kastik-
keessa kasteltiin vanikanpalaa ja
elettiin kuin herrat. Se oli mones-
sakin suhteessa mieleenpainuva
pitopöytä.

Pääsiäisen tienoilla hävisi erää-
nä yönä tuntemattomalla tavalla
pari meikäläistä.

Olisivatkohan lähteneet soiti-
melle... ?

Usean kuukauden vankeuden
jälkeen he palasivat kotimaahan.
Tapaus osoitti, kuinka hyvin venä-
läiset sotilaat olivat selvillä jokai-
sesta liikkeestämme, vaikka emme
heitä vahingossakaan nähneet. D
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Kenttägrilli toimii hyvin

vedin saappaat jalkaan, pistin la-
datun kiväiirin selkään ja suunnis-
tin lievässä lumisateessa kohti lä-
hintä laulupuuta, joka oli parisen-
sataa metriä Karjalais-Suomalai-
sen Neuvostotasavallan puolella.

Harkituin hypyin olin päässyt jo
aivan soidinpuun alle.

Ja siellä se oli - melkein lat-
vuksissa pelasi komea ukkometso
keväistä lemmenpeliään: ensin ko-
putukset, sitten sihaukset ja pyrstö
kaartui sarnaan aikaan upeasti lyy-

liipasinta.
Oli kuin koko maailma olisi rat-

kennut!
Metso putosi rymisten.
Pamauksen kaiku kiiri ympä-

riinsä ja olin hetken aivan hiljaa -kauhusta mykkänä. Sitten kuunte-
lin, tapahtuisiko mitään. Mistään
ei kuulunut muuta ääntä kuin tois-
ten metsojen soidinsäysls1 - ns
nimittäin jatkoivat menojaan kiin-
nittiimättä mitään huomiota yhden
kilpakosijan katoamiseen.
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kerääntvi vhteensä

miiän meifuilöiSen kotiseudulle siellä oleviin hevos- Kurssin ohjelma oli tiukan so

taktiitcnn sanete- iSxlljijliil;Jähjij:lTj":'å åli1åä'j:";"å:äyi",i:, ,i:Jå:
missa vaikeissA Olo- .i"iJ-"ir. iui ioirr"tin tapauk- Senjälkeenmarssiuiinnoinkol- ..§1 .A . j
SUhteiSSA, tiettömien sissa kotiutettiin. men kilometrin päässä oleville b,.ä*--_. ^å{_ talleille, missä seurasi tallitöitä
taipaleiden taluna. LOTAT oTETTIIN iä'1r"",". Aamiaisele palauiin

AVUKSI jälleen kaupunkiin. Kello 13.00
alkaen oli talleilla kaki luento
tuntia, minkä jälkeen seurasi si-

vvr«rr ASE'ELT, kuormas- y§i [.,:i[:jj,:"H,i'l,Jill :,'.il:Tä,iiåi'f;,,1'il:ff?11:
tohevonen, selvisi sodassa kum- etulinjassa. Jälleen otettiin reip teen saakka. Illalla oli iltahar-
man hyvin. Se osoitti samaa sit- paat naiset avuksi. taus kello 21.00 ja hiljaisuus
keyttä ja kest?ivyyttä kuin isän- Jo ennen sotia oli asia sen ver- kello 22.00. §äsm
tänsäkin. Heikosti ruokittuna ja ran alullaan, että lotille oli lär-
usein yliraskaita kuormia vi- jestetty kahden viikon pikakurs- TYTOT OLIVAT sotasaalishevosia kootaan

täen tai kantaen, pakkasessa si hevosten hoidossa ja lääkin- ROHKEITA
värjötellensekestirintamannässä.Kevätkesälläl941orga-Etomiehetkatselivattyttöjentou-
koettelemukset. nisoitiin sitten varsinainen nel- 

- 

hujavähänepäillenjaerääthie-
Talleilla kierteli hevosten vii- jän viikon kurssi Hämeenlinnan Ensimmäisinä aamuina tuntui nokeltaan hymyillen. Varsin

saudesta monia juttuja: joku kotihevossairaalassa, jossa sil- hieman jännittävältä mennä pian heidän oli kuitenkin annet-
osasi mennä maihin, joku kar- loin oli muutamia satoja haa- noin vain aivan out<rjen hevos- tava lotille tunnustusta: monet
kasi vangiksi jouduttuaan takai- voittuneita hevospotilaita. Kurs- ten alle puhdistustöihin. Hevo tytöt menivät kiukkuisten he-

sin omalle puolelle tuoden vielä sin johtajana toimi neiti Eva set olivat jotakuinkin kaikki ol- vosten pilttuuseen rohkeammin
ammuskuorman tullessaan. Wrede Myllykoskelta. leet rintamalla, useimmat olivat kuin eräät miehet.

Hevosia haavoittui tulessa sii- Olin aina ollut kiinnostunut haavoittuneet ja monet olivat Lannanluonnin jälkeen hevo-

nä kuin miehiäkin. Rykmentti- hevosista - varsinkin niiden lää- koko lailla hermostuneita. Mut- set juotettiin ja ruokittiin. Sitten
portaassa oli eläinlääkäri ja he- kitseminen ja hoitaminen oli jo ta ei auttanut kun oli kcrran seurasi jynssäys, jota olisi riittä-
vosten sidontapaikka, divisie pitkiiän kuulunut mielihommii- mukaan tullut, piti vain rohkais- nyt vaikka kuinka paljon, sillä
naportaassa sairastalli ja jokai- ni. Niinpä ilmoittauduin heti ti- ta luontonsa. Näin sitäkin suu- nriehiä oli riittänyt tähän tyG
sella armeijakunnalla kenttähe- laisuuden tarjoutuessa kurssille, remmalla syyllä. kun herrat nos- hön varsin vähän ja eläimet oli-
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vat sen mukaisessa kunnossa.

Työ oli raskasta. Hiki pinnas-
sa siinä kilpailtiin, kenen hevc
sen karva kauneimmin kiilsi.

Sotasaalishevosista saimme
valita itsellemme nimikkoja,
joille tavallisesti annettiin jon-
kun ystävän nimi. Niitä hoidet-
tiin tavallistakin huolellisem-
min, koska niiden kunto kuu-
lemma otettaisiin huomioon lop
puarvostelussa. Minulla oli en-
sin nimikkona lumivalkoinen
Valko, mutta kun aina vain löy-
tyi uusia herttaisia hevosia, oli
nimikkoja lopuksi monia: oli
Hiirakko, Iso Poika ja eräs, joka
oli oikein sairas.

ONNELLISTA
YSTÄVYYTTÄ

Neljäs ystiiväni kiini monista
vaivoista: yhdessäjalassa oli ka-
viokuume, toisessa jännetuleh-
dus ja muutoinkin oli eläinpar-
ka haavoja tiiynnä. Se oli kuu-
lemma päiissyt karkuun ja tart-
tunut kiinni metsään, jossa se oli
joutunut olemaan pitkiä aikoja
ilman ruokaa ja juomaa.

Haudoin ahkerasti sen jalko
ja ja hevonen tulikin paljon vir-
keämmäksi. Kun ilma oli läm-
min ja ruoho ulkona kovin hou-
kuttelevan näköistii, pyysin ja
sain luvan viedä ystiiväni joka
päivä ulos. Silloin se oli onnelli-
nen - yritti raukka hirnahtaa ja
vähän hyppiäkin, vaikka ei se

kipeillä jaloillaan tässä juun on-

nistunut. Halukkaasti se kuiten-
kin söi tuoretta ruohoa ja kunto
kin näytti kohentuvan aivan sil-
missä.

Sitten jalat tulivat kuitenkin
pahemmiksi eikä se enää pääs-

syt ulos. Aina kun ehdin vein sil-
le lisäruokaa karsinaan, istuin
siellä sen seurana ja taputtelin
sitä. Siitä se näytti kovasti pitä-
vän - totesin sen oikein odotte-
levan minua, korvat olivat hG
röllään aina kun avasin karsinan
oven. Joskus istuin piloillani ai
van toiseen karsinan nurkkaan
kuin missä sen pää oli. Suurella
vaivalla se silloin käänsi itsensä
ympäri niin että sai päänsä sylii-
ni. Kun sitten juttelin sille ja vä-
hän taputtelin pani eläinressu
silmänsä kiinni ja oli mielestiini
niin onnellisen näköinen.

Eräänä aamuna sitii ei enää
ollut. Sotilaat olivat auttaneet
parantumattoman pollen pa-
remmille laitumille.

KOVIA OTTEITA

Ryhmä kerrallaan olimme klini-
kalla eläinlääkäreiden apulaisi-
na. Tämä työvuoro oli erittiiin
mielenkiintoinen. Saimme olla
apuna hoidossa ja leikkauksissa,
mutta useimmiten jouduimme
puhdistamaan kamalan näköi-
siä märkiviä haavoja. Eräältä-
kin hevoselta oli koko takaosa
pahoin palanut eikii sen lääkit-

seminen ollut kaikkein helpoim-
pia hommia.

Hevosen hillitseminen sitä
lääkittäessä ja operoitaessa vaa-
ti joskus kovia otteita. Pahim-
mat vikurit pantiin niinsanot-
tuun pakkopilttuuseen, jossa oli
edessä ja takana paksut lankut
ja luja remmi selän yli. Sekään
ei aina auttanut - joku hurjimus
osasi potkia paksut lankut poik-
ki kuin tulitikut!

Rauhallisempia eläimiä hoi
dettiin huulipuristimen arulla.
Se oli puunpalaseen kiinnitetty
nuorasilmukka, joka pujotettiin
hevosen ylähuulen ympäri ja
kierrettiin tiukkaan. Kun sitä
hiukan liikutteli kiintyi hevospa-
ran huomio kokonaan siihen ja
haavoja voitiin kiisitellä kaikes-
sa rauhassa.

Yksi vaikeimmista tehtävistä
oli takajalan nosto, jota eräät
hevoset eivät lainkaan sietiineet.
Opettelimme sita hiki hatussa
koko kunsin ajan. Loppuko
keessa tuotiin paikalle oikein
tunnettu potkuri, jonka takajal-
ka piti saada ylös. Siinä sai pon-

KOVAT
LOPPUKOKEET

Luentoja piti pääasiallisesti sai-

raalan päällikkölääkäri eläinlää-
kintäkapteeni lxnkka. Asiat oli-
vat mielestäni kiinnostavia ja
kaikki olivat innolla mukana.
Loppupuheessa saimmekin kii-
tosta: lotille oli ollut hauska
luennoida, kun koko auditorio
oli kaiken aikaa tarkkana kuin
porkkana.

Kurssin päätteeksi oli oikein
everstin pitämä loppukoe.
Saimme näyttää kaikki mahdol-
Iiset taitomme. Pätevä oli kurssi
ollut, koska kaikki hyväksyttiin.

Sattui niissä kokeissa jotain
hauskaakin: Eråiän lotan piti
tuoda ulos tietty hevonen ja ku-
vaille se tarkoin - väri, rakenne,
ravitsemustila, yleinen kunto

Tyttö ei osannutkaan vastata!
Hän tutki ja tutki eläintii joka
puolelta oikein hevosmiesten ta-
jne. Tytttl selvisikin hyvin, vain
sukupuoli jäi mainitsematta. Si-
tä eversti sitten tiukkasikin.

Lottia työssä hevossairaalassa

nistella aivan tosissaan - hevG
nen nimittäin halusi pitää mo
Iemmat takajalat ilmassa sa-

maan aikaan! Jäi siinä sentään
lottaressullekin nostoYuoro, kun
oli oikein näppärä.

Sidontaharjoitukset olivat ne-

kin kiinnostavia: hienoja sidok-
sia oli saatava jalkoihin, varta-
loon ja vieläpä häntäänkin. Li-
säksi oli opittava antamaan
lääkkeitä, pistoksia ja narkoo
siakin.

Ratsastuskin kuului ohjel-
maan. Se oli tietenkin reipasta
ja hauskaa urheilua.

paan, mutta ei saanut selvää ja
tunnusti lopuksi tietämättömyy-
tensä.

Ihmeellisintä oli, että hevo
nen oli selvä tamma.

Lotan tietämättömyys johtui
siilä, että se oli erään ruotsinkie-
lisen lotan nimikko ja nimeltään
Johan - kuinka se siis voisi olla
tamma?

Nauru kelpasi niin tytöille
kuin herroillekin.

Jatkosodassa kurssi sitten
joutui tosihommiin eri puolille
Suomea ja sotatoimialueellekin.
Toivottavasti voimme vähäisel-
tä osaltamme auttaa niin kärsi-
viä eläimiä kuin koko kansakun-
taa sen taistelussa. trMykkä aseveli saamassa hoitoa kaåsukopissa
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Allaolevalla kortilla voit tilata Kansa taisteli - miehet
kertovat -lefuen, hoitaa osoitteenmuutoksen sekä suo-
rittaa mahdollisen tilauksen peruutuksen ja osallistua
Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarpajaisii n. Tilaukset, osoitteenmuutokset
ja peruutukset tulevat voimaan kahden viikon kuluessa
ilmoituspäivästä.
Peruutuksen tapahtuessa asiakas on velvollinen mak-
samaan saamiensa lehtien hinnan. Puhelintilausten
peruuttaminen tapahtuu veloituksetta, siinä tapauk-
sessa että asiakas ilmoittaa siitä kirjallisesti kahdeksan
vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden ilmes§-
misestä (Kuluttajansuojalaki, 6. luku).
Huom ! Soittamalla tilaajapalveluumme, hoidat kaikki ti-
laustasi 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)
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(Täytä tekstaten, merkitse rastilla käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)
tr Tilaan Kansa taisteli -lehden

- 
kk:ksi alkaen 

- 
198-

Olen uusitilaaja
Olen jatkotilaaja
Vaihdan kotia, osoitteenmuutostiedot tässä kortissa
Peruutan- /- 198- alkaneen tilaukseni
Osallistun Sanomain aikakauslehtien voimassa
oleviin arvontoihin

Sukunimi Etunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite- /- 198- alkaen..')
Uusr jakeluosoite Puh

Postinumero Postiloimioaikka

-'Teippaa korniisi lehtesi takakannen oikeassa yläreunassa oleva
osoitelipuke.
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Asemasodan ankeissa oloissa oli tärkeåä keksiä jotakin mielekästä loimintaa

Asemasodan aikana
virisi rintamaiou-
koissa monenmoista
harrastusta.

Tykistön tuliase-
maportaat olivat
muutaman kilomet-

rin päässä etulinjas-
ta, joten toiminta-
mahdollisuudetkin
olivat paremmat
kuin etulinjan jal-
kaväellä.

AsemNt
§oda§§a

aikaa
REINO OLMALA

Hvö«ÄvsresÄN t94r
lämpöisinä päivinä ja öinä
mentiin eikä meinattu. Jokai-
nen mukana ollut muistaa sen

varsin tarkkaan vielä vanhoil-
la päivilläänkin. Raju meno
savussa, pölyssä ja tulessa lä-
pi palavien kylien ja metsien
vei voimat. Unen puute, vilu
öisin, nälkä ja pelko veivät
joskus kestävyyden äiirirajoil-
le.



Sitten seurasi pitkä asema-
sotakausi, kolmisen vuotta.
Toimintaahan silloinkin oli
rintamilla, mutta vain aika-
ajoin. Kun ammuksen kestä-
vät korsut olivat valmistuneet
ja viilttiimättömät kapulariet
jotenkin siedettävässä kunnos-
sa, oli keksittävä omasta takaa
jotakin mielekästä puuhaa.

Tiillöin tuli huomaamaan
uusia piirteitä aseveljen per-
soonassa. Joku vdrkkäsi into-
mielisesti pirttikalustoja, pyt-
tyjä ja rasioita. Metallialasta
kiinnostuneet olivat kuin su-
det maahan pudonneen lento-
koneen kimpussa. Siitä kun
sai "nöyrää" raaka-ainetta,

kevytmetallia, sormuksiin se-
kä ranne- ja kaulaketjuihin.

Patteristomme - peitenimi
"Tuuli" 

- kävi sotaansa kak-
si vuotta rintaman kaukaisim-
piin kolkkiin kuuluvassa laa-
jassa sillanpäiiasemassa Syvä-
rin tuolla puolen, Juksovan
kylän liepeillä. Ammuskeli,
paranteli korsuja ja kapulatei-
tä, mutta pääasiassa tappoi
aikaa.

Kukin omalla tavallaan.

OIKUKAS
METSÄJUNA
Sinne patterini oli muuttanut

valla ja Homoravitshan metsä-
rataa puksuttavalla pikku ju-
nalla.

Rannassa lastattiin junaan
lautoja ja lankkuja korsutar-
peiksi. Makailimme rantanur-
mikolla varhaiskesiin säysei-
den sääskiparvien hellässä
suojeluksessa ja kuuntelimme
hiimärtyvän yön ääniä.

Yli kaiken erottui sammak-
kojen kurnutus. Se oli vaikut-
tava konsertti, sillä varmaan-
kin satoja sammakkoja majaili
liiheisissä lammikoissa.

Taivas meni pilveen ja tuli
tervanmusta yö. Junamatkasta
muodostui melkoinen paina-
jainen. Vaunut keinuivat kuin

Vaikka juna kulki reipasta
kävelyvauhtia, oli täysi työ
pysytellä heilahtelevien lauta-
kasojen päiillä ja samalla pitää
huolta ettei reppu ja kiväiiri
putoa.

Kommelluksitta ei kuiten-
kaan selvitty. Pahassa mut-
kassa viimeinen vaunu änkesi
kulkemaan ratapölkkyjä pit-
kin. Kun se oli miehissä saatu
takaisin kiskoille jatkui taival
kurtnes veturi teki sauran tem-
pun, mutta ei sentään kaatu-
nut. Muutama tunti tuhraantui
sen nostamisessa. Aleksei
häiiri ja komenteli eikä sietä-
nyt edes taskulamppujen va-
loa. Onneksi itäinen taivas

Kalastus antoi lisäkalorioita niukan ruokalistan lisäksi SA-kuva Lukeminen oli tärkeä ajanviete

lomalla ollessani ja asettunut
pysyvåiltä tuntuviin asemiin.
Jouduin haeskelemaan yksik-
köiini ja siitä kertyi lomaan
pari päivää lisää. Silloin ei
vielä oltu kovin tarkkoja myö-
hästymisistä. Lopputaival tait-
tui muiden lomalaisten mat-
kassa kevättulvien vallassa
olevaa Syviiriä pienoisella lai-

aallokossa vanhalla kapearai-
teisella radalla. Suomea puhu-
va veturinkuljettaja Aleksei
taisi kuitenkin tehtävänsä,
vaikka oli ajettava ilman valo-
ja rintaman låiheisyyden vuok-
si. Hän oli paikallisia asukkai-
ta, pienehkö miehenkääpä, jo-
ka ilmeisesti nautti siitä, että
sai komennella valloittajia:

- 
Tulitikkuja ei sitten raa-

pita ja pitåikää pyssyt laahin-
gissa...

Aleksei puhui tiheään ja va-
roitteli partioista.

osoitti jo vaalenemisen merk-
kejä, kun päästiin jiilleen tai-
paleelle.

Oma turvallinen yksikkö
löytyi muhkeasta ikihongikos-
ta. Siellä asuttiin vielä teltois-
sa, mutta korsutyöt oli pantu
alulle, sillä jostain ylempää
oli tullut viesti, että tähän jää-
däiin kenties pitkiiksi aikaa.
Kukaan ei silloin aavistanut,
että t:illä sinänsä miellyrtäviil-
lä kankaalla majailisimme
kaksi vuotta.

Hyvä niin. Tietämättömyys( Joku erikoistui ruoanlaitloon
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tulevaisuudesta piti yllä toi-
von kipinää.

KULTTUURI
VERSOO JA
KUKOISTAA
Kehkeytyi lämmin kesä ja hy-
gieninen puoli kohentui. Sau-
na liimpesi joka päivä ja täi-
kanta voitettiin, mutta vielä
pitkäiin käytiin sitkeää uuvu-
tustaistelua kirppuja, torakoita
ja nopeasti sikiäviä rottalau-
moja vastaan.

Ronajahti kehittyi huip-
puunsa naapurilohkolla. Ker-
rottiin, että komentaja oli lu-
vannut 14 vuorokauden koti-
loman sille, jolla on esittää sa-
dan rotanhännän kokoelma.

Tiimä oli ruhtinaallinen pal-
kinto! Miehiä ravasi lomilla
jatkuvasti 

- kunnes kaikki
lopahti. Sotamiehelle siviilistä
tullut paketti hajosi kenttäpos-
tissa ja siitä vier:ihti esiin
muhkea nippu rotanhäntiä. Jo'
ku oli kotirintamalla kaivan-
nut miestä lomalle...

Joka tapauksessa tarkoitus
saavutettiin ja rotat lyötiin
matalaksi. Ei ollut kuitenkaan
tiedossa, missä mäiirin siviili-
maailman rottakanta våiheni
operaation kustannuksella.

Nyt olikin aikaa "ommiin
hommiin" ja kulttuuririentoi-
hin.

Henkinen puoli kohentui
pikkuhiljaa, kun patteristoom-
me sattui osumaan yksilöitä,
jotka rauhan tultua yltivät
melkoisiin saavutuksiin kult-
ruurin kivikkoisella saralla.

Pappina oli Veikko Mattila,
koulutoverini Kannuksen yh-
teiskoulussa. Sittemmin ro-
vasti ja kansanedustaja. Hiin
oli innokas jiirjestiimäåin kesä-
juhlia, joissa sopivasti viljel-
tiin Herran sanaa tietokilpailu-
jen ja urheilun lomassa. Mat-
tila olikin aikoinaan koulum-
me paras voimistelija.

Varsinainen valistusupsee-
rimme oli Yrjö lyrinkoski, 1o
silloin lausuja henkeen ja ve-
reen. Sotavuosien jåilkeen håin
oli tiirnän taiteenalan nimek-
käin lipunkantaja ja siirtyi äs-
kettäin manan majoille.

Erään kesäillan håimyssä il-
mestyi kapulatieltä kaksi hy-
myilevää, siloposkista poikaa.
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Jo kaukaa niiki, että he ovat
odotettuja täydennysmiehiä.
Hyvät ventterit ja tukka siis-
tisti leikattu.

Toinen oli Ekke Hiimiiliii-
nen, jolla oli kuitenkin kaiken
aikaa sopeutumisvaikeuksia
sotilaan karuun eliimään. Hän
oli paljon haavemaailmois-
saan ja suunnitteli teatterikou-
luun liihtöä heti kun sota lop-
puu. Sen hän toteuttikin ja Ek-
ke nähtiin valkokankaalla
kymmenissä elokuvissa,
eräissä pääosissakin. Tuon-
nottain tuli tieto, että Ekke,
korsukaverini, oli menehtynyt
sydänkohtaukseen lomamat-
kalla Floridassa, USA:ssa.

Toinen tulokkaista oli Bör-
je Lampenius, joka sijoitettiin
kolmanteen patteriin, mutta
vieraili usein ensimmäisessä
Ekkeä tapaamassa. Hänellä
taisi silloin olla toinen koti-
mainen kieli vahvempi puoli
ja siksi kai tyytyi etupäässä
hymyilemään istuessaan kan-
non päässä. Nykyisin hän on
teatterin keulanimiä ruotsin-
kielisellä sektorilla.

Jos vielä jatkaa näitä toi-
mintaamme vaikuttaneita
kulttuurinimiä ei sovi unohtaa
Iaakko Hiikkiliiö, toimekasta
jaosjohtajaa. Varsinaiselta
ammatiltaan maanviljelijä,
mutta näytteli avainhenkilöä
muutama vuosi sitten Mikko
Niskasen elokuvassa "Pulaka-
pina". Häkkilä oli muuten
vankina tässä kapinassa pai-
menpojan ikäisenä, joten hä-
nellä oli elävä kosketus tapah-
tumiin.

VIERAILU
VITJASSA
Kun oli tdllaisia kantavia voi-
mia, päästiin hyvään alkuun
kulttuuririennoissa. Harjoitel-
tiin näytelmiä ja valmisteltiin
ohjelmia kanttiinin illanviet-
toihin. Miinnikkökangas rai-
kui, kun kuoro, jota johti ni-
valalainen maanviljelijä, ka-
jautteli säveliään. Harjoituk-
siin kertyi yllättävän paljon
laulun taitaiia tai ainakin kaik-
ki vakuuttivat sitä olevansa.
Kuoro kun teki useita kotiseu-
tukiertueita, mikä oli suuri
houkutus.

Suppea kuorolaisten joukko

meni kerran antamaan esilyk-
sen tulenjohtueelle ja muille
aivan etulinjassa oleville.
Tuumittiin, että saapa veli ve-
niiläinenkin samalla kuulla
suomalaista kuorolaulua.

Suojaisessa juoksuhaudassa
kajautettiin ensin "Itiimaille
rientää ma tahdon..." Kun se

oli päättynyt, hitnmästeltiin
suurta hiljaisuutta molemmin
puolin linjoja. Vain pikkulintu
tirskui puunoksalla. Koneki-
väåirit olivat vaienneet. Ei
kuulunut edes tarkka-ampu-
jien napsauksia.

Vastapuolella lienee ollut
laulua harrastavia kaiutinmie-
hiä. Tauon jåilkeen sieltä rä-
viihti:

- Hyvä, suomalaiset!
Kehaisua seurasivat raiku-

vat aplodit.
Koko valmisteilla oleva oh-

jelma käytiin läpi. Sitten naa-
purin kaiuttimesta kuului:

- Laulakaapa vielä Kan-
sainvåilinen! Sen taitaminen
on pian tarpeen tanner-man-
nerheimiläiselle rosvokoplal-
Ie...

Tuo laulu ei kuulunut ohjel-
mistoomme, joten toivomusta
ei voitu toteuttaa.

Aavisteltiin, että kaiutin-
miehen äiinensävy ei lupaa
hyvää ja katsottiin parhaaksi
hivuttautua vahvaan tulenjoh-
tokorsuun, jossa oli kattona
puolenkymmentä hirsikertaa.
Konsertti päättyikin mahta-
vaan tuliryöppyyn, jonka vas-
tapuoli antoi kaikilla aseil-
laan.

Tulenjohtueen miehet suh-
tautuivat tyynesti röykytyk-
seen, mutta letkauttivat sen-
tään meille:

Mitäs tulette hdrnää-
mään verta nenästä...

Tämän tapauksen jiilkeen
moiset vierailut kiellettiin.
Eikä kuorolaisilla ollut sen
suhteen valittamista.

Muistelen, että ainakin ker-
ran vieraili porukassa Toiuo
Kiirkihaitareineen. Hän ei ol-
lut vielä silloin säveltäjän
maineessa. Tuli vain tapaa-
maan veljeäiin Usko Körkeii,
joka oli meillä patterinpäällik-
könä.

JATKUU SEUR. N:OSSA

Persoonallisuuksia

TAALTA PESEE!
Sattuipa asemasodan
aikana Lempaalassa,
että muuan Matti oikai-
si oman miinakentän
halki hiihdellessään
komppanien töpinään
iollekin asialle. Latu-
han jäi näkyväksi todis-
teeksi ia komppanian
päåiltikkö käski Matin
pakeilleen.

Syntyi seuraaYa kes-
kustelu.

- Mitenkäs te sillä
tavalla hiihtelette mii-
nakenttään? Onhan sii-
nä selvät merkit.

- No kun oli kiire...
Ja tiesinhän minä, että
se on panssarimiinoja
ia sellainen Yaatii 300
kilon painon ennen
kuin räjähtää...

- Siinä voi miina-
kentässä aina olla her-
kempiä miinoia joukos-
sa, tykistötulen herkis-
tämiä ja muita. Sitä-
paitsi jokainen miina
maksaa 700 markkaa
eikä niitä ole vara tur-
hanpäiten potkia.

- Minulla on kyllä
hyvä henkivakuutus,
tokeni Matti lopuksi. -Voin kirioittaa valta-
kirian, että saa eukolta
periä miinan hinnan ios
satun ioskus potkaise-
maan...

Tuomio Matille oli 7
kertaa työtä vuorotta
eli niissä oloissa 7 mot-
tia halkoia palelevan
kotirintaman tarpei-
Siin. Matti Kiviharju, Joutseno



pÄrBvÄ r,q.
HAUSKA
TIETOKIRJA
Matti Klinge: Suomen sini-
valkoiset värit, Kansallisten
ja muidenkin symbolien vai-
heista ja merkityksestä, Ota-
va, Keuruu 1981,203 sivua,
runsas kuvitus.

Kirjoittaja, historian pro-
fessori, on koonnut yksiin
kansiin tutkimuksiaan ja artik-
keleitaan monista mielenkiin-
toisista kysymyksistä: Suo-
men lipun kehityksestä, kan-
sallislaulun synnystä, vaaku-
nan muotoutumisesta ja työ-
väenliikkeen symboleista.
Ohimennen puututaan eräisiin
muihinkin kysymyksiin kuten
yliopiston merkitykseen
"maan sydämenä". Kiintoisa
on kysymys Suomen kansal-
lisromaanista: kirjoinaja to-
teaa, että Tuntematon sotilas
liittyy samaan sarjaan Kiven
Seitsemän veljeksen sekä Ru-
nebergin Hirvenhiihtäjien ja
Vänrikki Stoolin tarinoiden
kanssa. mutta että todellinen
Suomen kansallisromaani on
Linnan Täällä Pohjantähden
alla.

Kiintoisa tietokirja monine
omaperäisine kannanottoi-
neen. J.

RENTOA
HUULEN.
HEITTOA
J. H. Magill: Tasavalta tuli-
kokeessa. Muistelmia Suo-
mesta kuuman ja kylmän so-
dan vuosilra. Weilin+Göös,

Mikkeli 1981,215 sivua, va-
lokuvaliite.
Irlantilaissyntyinen eversti
Magill eksyi Suomeen jo
vuonna 1931, harjoittelijaksi
metsätyömaille. Hän tuli tässä
vaiheessa hankkineeksi mel-
koisen suomen- ja ruotsinkie-
len taidon, mikä on suuresti
vaikuttanut hänen myöhem-
piin elämänvaiheisiinsa.

Talvisodan aikana Magill,
"Janne Mäkelä", vaikutti
täiillä yhteysupseerina ja tulk-
kina touhuillen muun muassa
brittien avustusretkikunnan
asioissa. Välirauhan ajan ja
jatkosodan alkukuukaudet hän
toimi Helsingissä sotilasasia-
miehenä. Jatkosodan jälkeen
"Janne" ilmestyi jälleen Suo-
meen Valvontakomission jä-
senenä ja jäi vielä senkin jäl-
keen pariksi vuodeksi maahan
sotilasasiamiehenä.

Jukka Tarkan stilisoima
teksti on sujuvaa ja Magillin
brittihuumori nautittavaa.
Eräisiin ilmeisen vakaviksi
tarkoitettuihin kannanottoihin
voi puuttua.

Kesän 1944 suurhyökkäyk-
sestä arvellaan, että "sen val-
mistelu alueella on ollut hir-
vittävä kokemus neuvostoliit-
tolaisille". Aika erikoinen nä-
kemys! Asekätköistä Magill
toteaa, että "vain Sveitsin
kansa on henkisesti niin kyp-
sää, että aseita voidaan varas-
toida yksityisihmisten vas-
tuulla". Ei ole Janne sattunut
kuulemaan Suojeluskuntajär-
jestöstä! Varsinaisena tieto-
miehenä eversti esiintyy sota-
syyllisoikeudenkäynnissä to-
detessaan, että "Suomella oli
mahdollisuuksia päästä irti so-
dasta aikaisemmassakin vai-
heessa", mistä syystä "syylli-
sille oli mädrättävä rangais-
tukset". Kun omasi näin var-
mat mielipiteet. voikin §tten
istua oikeudenkäynnissä lu-
kien kaikessa rauhassa Nalle
Puh -nimistä merkkiteosta.
Vielä vähän myöhemmin
eversti ottaa kantaa pohjois-
maiseen puolustusliittoon,
jonka hän tyrmää lähinnä sillä
perusteella, että niin eripurai-
set maat eivät voi liittoutua.
koska muun muassa Ruotsi ja
'l'anska ovat sotineet keske-
nään lukemattomia kertoja.

Hauska kirja. E.

MAAILMAN.
SODAN
KESKIPISTEESSÄ
Nicolaus v. Below: Hitlerin
adiutanttina 193745, Lib-
rum, Mikkeli 1981, 578 si-
vua, valokuvia.
Kirjoittaja, aatelismies ja ak-
tiiviupseeri, kertoo elämäs-
tään Hitlerin lähimmässä pii-
rissä kiinnostavan asiallisesti.
Kirjassa tutustutaan muun
ohessa valtion ja puolueen si-
säisiin kriiseihin, Hitlerin yk-
sityiseliimään. Itävallan ja
T§ekkoslovakian miehityk-
seen sekä sotatapahtumiin
Puolasta Stalingradiin ja Ber-
liinin raunioihin.

Kirjoittaja todistelee, että
ainoa, joka Saksassa todella
halusi sotaa, oli Hitler 

- 
kii-

vaimmin rauhan puolesta
esiintyivät ammattisotilaat.
Jos näin on, on todella kyse
hirvittävästä jdrjestelmästä:
diktaattori, korpraali ja koris-
temaalari, kykenee yksin rau-
nioittamaan puoli Eurooppaa
ja saamaan aikaan muutamia
kymmeniä miljoonia ruumii-
ta. Oli miten oli 

- 
joka ta-

pauksessa maailman on aina
kavahdettava hallintomalleja,
joissa päätökset voidaan tehdä
aivan pienessä piirissä ja sa-
lassa, kansan mieltä kysymät-
tä. Seurauksena saattaa olla
katastrofi. Kansat tuskin kos-
kaan haluavat sotaa.

Kääntäjän kieli on paikoin
kovin kömpelöä. Joidenkin
kuvien painoasu on heikon-
puoleinen. J.

SURUTON
SISSIJUTTU
Reino Lehväslaiho: Aunus
tulessa, WSOY, Juva 1981,
292 sivua.
Lehväslaihon tämänvuotinen
isänpäivän kirja kertoo erään
kuvitellun divisioonan sissi-
komppanian partion retkestä
Laatokan takana vuoden 1944
syyskesällä. Paikannimien
mukaan divisioona voisi olla
vaikkapa Tapolan 5.D.

Lennokas romaani vie mie-
herrsä tuliylläköstä toiseen.
hurjista hyökkäyksistä päättä-
väisiin läpimurtoihin. Partiol-

le sattuu ja tapahtuu. mutta se

selviää aina pinteestä hurjasti
ampuen ja päättäväisesti ryn-
näköiden. Siinä sivussa se tu-
hoaa muutaman sillan ja kym-
menkunta panssarivaunua se-
kä lukuisia kolonnia.

Patruunat ja räjähteet on
saatu riittämään näppärästi:
partio saa niitä alueella olevis-
ta kätköistä, niinsanotuista
Mateista, joita tosiaan Aunuk-
seen tehtiin.

Vauhdikas, joskin melko
tavanomainen mielikuvitus-
juttu, jossa hurjien sissien me-
noa rajoittaa vain kirjailijan
lennokas mielikuvitus.

J.

ASEMASODAN
ASKARTELUA
Liisa ja Tim Steffa: Muisto
Syväriltä, Sota-ajan puhde-
työt, 169 sivua, 72 piirrosta
ia 123 valokuvaa, Otava,
Keuruu 1981.
Puhdetyöharrastus lähti rinta-
milla käyntiin asemasodan
alettua, kun alkoi olla vapaa-
aikaa, jonka viettoon oli kovin
vähäiset mahdollisuudet. Al-
koi syntyä monenmoista lam-
punjalkaa, kippoa ja kuppia,
joista muutamat harvat olivat
todella taidonnäytteitä, eräät
jopa taideteoksia. Kirjaan on
koottu valokuvia ja piirroksia
parhaan pään aikaansaannok-
sista. Tekstissä kerrotaan töi-
den syntyvaiheista ja koko
puhdetyökulttuurista.

Alkusanoissaan kirjailija,
eversti Wolf H. Halsti ottaa
asiallisesti kantaa myös puh-
detöiden kielteiseen puoleen:
kippojen näpertelyyn käytet-
tiin usein aika, joka olisi ki
peästi tarvittu Iinnoituslaittei-
den täydentämiseen. Siten oli-
si myöhemmin voitu säästää
monen soturin henki.

Puhdetyökulttuurin muisto-
jen pelastaminen jälkimaail-
malle on joka tapauksessa kat-
sottava myönteiseksi teoksi.
Eräiden tekstin osien englan-
ninkieliset käännökset tekevät
kirjan sopivaksi lahjaesineeksi
vaikkapa ulkomaalaisille ystä-
ville 

- 
siinä sitä on suoma-

laista uus-tuohikulttuuria hil-
peimmillään!

S.



eningradissa Leninin
prospektin varrella on Lenrn-
gradin puolustuksen museo,
jossa on muun muassa komen-
topaikkana toimineen korsun
jiiljennös. Sen entisöinnissä
ovat auttaneet sotaveteraanit,
jotka työskentelevät museossa
yhdessä koululasten kanssa.
Saman kadun varrella olevas-
sa vanhassa tulikorsussa oleva
näyttely kertoo kaupunkia
puolustaneiden sotilaiden ar-
jesta. 

- 
Siinäpä muuan turis-

tikohde suomalaisillekin.

o

iin ne vain asiat selviä-

Ingemar Ros6n, vanha vii-
purilainen ja nykyinen helsin-
kiläinen, puhelin 90-653 067,
tiedusteli lehtemme numeros-
sa 7/8 I , minne joutui Mikael
Agricolan patsas Viipurin tuo-
miokirkon edustalta.

Kenraaliluutnantti Reino
Arimo tiesi asian aivan täs-
mälleen: Hän palveli talviso-
dassa 6.D:n 

- 
myöhemmin

3.D:n 
- 

pioneerikomentaja-
na. Taistelujen lähestyessä
Viipuria otti häneen yhteyttä
3./Pion P.3:n päiillikkö insi-
nööriluutnantti Ossi Kivelä ja
pyysi lupaa evakuoida Viipu-

..F.

YI etroskoissa ilmestyvä Pu-
nalippu-lehti kertoo mainitus-
sa kaupungissa toimeenpan-
nusta neuvostoliittolais-suo-
malaisesta historiantutkijoi-
den symposiumista. johon
Suomesta osallistui 33 tiede-
miestä professori Tuomo Pol-
visen johdolla. Kolmantena
kokouspäivänä oli teemana
Suomen irtautuminen toisesta
maailmansodasta. Toisena
alustajana oli professori Olli
Vehviläinen Tampereelta.

Aiheesta syntyi vilkas kes-
kustelu, josta lehti kertoo
run: "Useat puheenvuoroja
käyttäneet aivan oikein väitti-
vät. että Suomen hallitus. jos
se olisi todellakin halunnut lo-

pettaa sodan, olisi voinut alle-
kirjoittaa rauhansopimuksen
jo ennen syksyä 1944. Tätä
mielipidettä kannattivat suo-
malainen sotahistorian tutkija,
professori (!) Helge Seppälä,
neuvostoliittolaiset professori
V. M. Koval5uk. historiatie-
teiden tohtori A. S. Kann. his-
toriatieteiden lisensiaatti J. J.
Miettinen."

"Professori" Helge Seppälä
jäikin sitten lehden mukaan
ainoaksi suomalaiseksi "kan-
nattajaksi" 

- 
muut meikdläi-

set esittivät poikkeavia kanto-
ja.

Mahtoipa olla monessakin
mielessä kiintoisa keskustelu.

estiläinen vapaaehtoinen
panssaritorjuntamies Karjalan
kannakselta, kesän 1944 an-
karat torjuntataistelut läpikäy-
nyt veteraani ja lehtemme
avustaja, soitteli toimitukseen
ja oli vihainen: huolimatta sii-
tä, että asianomainen asuu
Suomessa ja on Suomen kan-
salainen. ei hänelle suoda
muille rintamamiehille kuulu-
via etuuksia. koska hän ei
Suomea puolustaessaan ollut
Suomen vaan Eestin kansalai-
nen!

On tosiaan merkillinen kan-
nanotto! Tuntuisi oikeuden-
mukaiselta. että meitä hädän
hetkellä auttrunaan tulleet va-
paaehtoiset saisivat ainakin
samat eläkkeet ja muut edut
kuin omaa kotikontuaan puo-
lustaneet suomalaisetkin. Voi-
sikohan joku selittää. mistä
tässä oikein on kyse?

a

Rurnuntusvatus on Suo-
messakin tulossa peruskoulun
ohjelmaan. Otetaankohan op-
pia esimerkiksi DDR:n koulu-
laitoksesta. jossa kyseinen op-
piaine on ollut pakollista jo
pitkään. Kaikkein pienimmät
saavat aluksi leikkiä oheisen
kuvan esittdmien rauhankas-
vatuslelujen kanssa. jotka
esittävät DDR:n Rauhan Ar-
meijan sotilaita. Seuraavassa
vaiheessa saadaan havaintovä-
lineiksi ilmeisesti oikeita kä-
sikranaatteja ja pistimiä, joi-
den avulla päästään oikein
käytännön rauhankasvatushar-
ioituksiin.

ino Ritaranta Mäntästä.
lehtemme pitkäaikainen avus-
taja, pahoittelee lehtemme tä-
män vuoden helmikuun nume-
ron sivulla 69 olevan ylimmän
kuvan tekstiin pujahtanutta
virhettä: vasemmalla takana
oleva lentäjä ei ole lentomes-
tari Pyötsiä vaan lentomestari
"Pappa" Turkka. Kiitos vaan
oikaisusta muillekin lukijoil-
lemme!

rin kuvapatsaita. Torkkeli )
Knuutinpoikaa ei silloisilla z

vehkeillä saatu liikkeelle,
mutta pioneerit irrottivat mai-
nitun Agricolan ja veivät sen
Tienhaaraan junakuljetusta
varten. Lähtötohinoissa pat-
sasta ei kuitenkaan saatu ju-
naan, vaan se jäi Tienhaaraan
ja piilotettiin. Jatkosodan
alussa pioneerit kävivät etsi-
mässä patsasta, mutta se oli
hävinnyt eikä sitä ole sen jäl-
keen tavattu.

o
-t\
LJole Kallioniemi-Hauki-
lahti, pianotaiteilija ja lehtem-
me avustaia. pyytää korjaa-
maan toimituksen tekemän
virheen hänen viime vuoden
syyskuun numerossa olleen
artikkelinsa kuvatekstissä: en-
sikonsertti ei ollut vuonna
1938 vaan jo vuonna 1932. 

-Anteeksi ja kiitos korjaukses-
ta!

N
vät!

o

o o
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