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VALTIOMIEHIÄ

HIENOSSA
SEURASSA
IlmariTurja, Päämajan
upseereja, tapasi kerran
Helsingissä Kämpin
edustalla itsensä Suo-
men Marsalkan, joka
pyysi kapteenia kävele-
mään kanssaan asun-
nolleen Kaivopuistoon.

Saatettuaan Marsal-
kan tämän kotiovelle
Twja plasi Swnulai-
selle Klubille

- Sattuipa huono tuu-
ri! hän selitti kavereille.

Kävelin Marskin
kanssa läpi puolen Hel-
singin eikä yhtään tut-
tua tullut vastaan.

- Vaan olisitpas kä-
vellyt jonkun huoran
kanssa, lausahti Ensio
Rislakki.

o
SELVÄ ASIA

- Jos Neuvostoliit-
to ja ltä-Saksa aloit-
tavat Puolan miehi-
tyksen, kumpaa
vastaan puolalaiset
ensin kääntävät
aseensa?

Tietenkin ve-
niiläisiä vastaan!

- Miksi niin?
Ensin työ ja

sitten huvitukset...

SAASTAYAISYYS
ENNEN KAIKKEA
Paasikiven 17.11.1944
muodostamaan halli-
tukseen tuli useita kom-
munistiministereitä,
jotka olivat istuneet so-
tavuodet vankilassa.
Hallitus pyysi kansan-
huoltoministeriöItä yli-
määräisiä v aatepisteitä,
jotta uusille ministereil-
le olisi voitu hankkia
edustuspuvut, joista
tärkein oli tässä vaihees-
sa saketti raitahousui.
neen.

Tunnollinen virkaili-
ja kansanhuoltominis-
teriössä esitti, että an-
nettaisiin pisteet vain ta-
kin hankkimiseen.

- Raitahousuthan
niilh on ennestään, pe-
rusteli kantaansa tun-
nollinen virkamies.

o
SELVÅ PELI
Sodan jäIkeen meni
humalainen kom-
munisti Väinö Tan-
nerin puheille ja
uhosi:

- Nyt on kuule
tullut sellainen aika
että riistäjien omai-
suus iaetaan tasan!

- Hyvä on!
myöntyi Väinö §uu-
ri. Minulla on
kahdeksan miljoo-
naa ia Suomessa on
neljä miljoonaa asu-
kasta. Näinollen si-
nun osuutesi on kak-
si markkaa. Siinä on
ia ulos!"o

VAARAN PAIKKA
Brezhnev oli kutsunut
vanhan ukrainalaisen
äitimuorinsa vierailulle
ja esitteli täIle loisteli-
aan asuntonsa monine
huoneineen, hienoine
teknisine laitteineen ja
taideaarteineen. Sitten
hän vei äitikullan pitkäl-
lä mustalla virka-
autollaan Mustan me-
ren rantaan ja näytti hä-
nelle huv ilansa tro oppi-
sine puutarhoineen,
uima-altaineen ja
ran ta p av ilj o n ke ineen.

- Mitäs arvelet kaikes-
ta tästä? kysyi Brezhnev
lopuksi.
.- Kylläseonkaikkiai-
van ihanaa ja hienoa!
myönteli äitimuori. -Mutta mitäs teet jos
kommutnistit tulevat?

o
OLI PERILLA
ASIOISTA
Talvisodan aikana
pommitettiin muun
muassa Turkua anka-
rasti. Luhistuneiden ra-
kennusten joukossa oli
tunnettu Aschanin talo.

Raivaajat kuulivat
raunioista ääntelyä ja
uskoivat jonkun iää-
neen puristuksiin Io hka-
reiden alle. Työtä jat-
kettiin kuumeisesti.

Pohjimmaisten loh-
kareiden seasta löytyi
vihdoin huutaja: papu-
kaija, joka oli kuin ih-
meen kautta säilynyt eh-
jänä häkkeineen. Kun
palomies nosti tiilen- ja
kalkinpöIyn peittämän
linnun päivänvaloon
ojentautui se täyteen pi-
tuuteensa, ravisteli höy-
heniään ja karjaisi:

- Saatanan Molo-
toffi!

FUTUROLOGIAA
Reagan ja Brezhnev
keskustelevat.

Kuulehan, Ron-
nie! Me molemmat
olemme tainnet aliar-
vioida niimä kiinalai-
set...

- Näin on, Lenja!
OIet ihan oikeassa.
Mutta otahan nyt kiinni
tuosta pöllin toixsta
päiistä niin kannetaan
se tuonne leirin puutr-
pänverstaalle niinkuin
vartija kiiski...

o
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pa ne ennakoiden. Jäl-
keenpäin vasta voidaan
arvioida noiden ratkai-
sujen tarkoituksenmu-
kaisuus, niiden oikeelli-
suus ja vaikutus sodan
lopputulokseen.

Tarkkailuetäisyyden
kasvaessa kasvaa myös
tiedon määrä ja nuo ar-
viot selkiytyvät. Päälin-
jat koostuvat yksityis-
kohdista ja välillisesti-
kin vaikuttaneet, aika-
naan tiedostamattomat
tekijat tuovat arvioille
lisäperusteita. Kuva sy-
venee ja laajenee.

Pian neljä vuosikym-
mentä on saatu elää rau-
han aikaa. 25 vuoden
ajan on lehtemme ollut
mukana keräämässätie-
toja sotatapahtumista.
Päälinjat ovat siivilöity-
neet mukana olleiden
kertomasta ja arkisto-
jen asiakirjoista. Aika-
naan unohtuvatkin yk-
sityistiedot ovat näin ol-
leet muovaamassa sitä
kuvaa, mitä laajemmis-
sa näkymissä työskente-
levä tutkimus on koon-
nut sodistamme, kuvaa
Suomen kansan hellitta-
mättömästä taistelusta.
Siinä taistelussa me voi-
timme sekä oman elä-
mänmuotomme vapau-
den että niin entisen vas-
tustajamme kuin koko
maailmankin arvonan-
non meistä sitoumus-
temme mittaisena ia
omaa aluettamme puo-
lustamaan kykenevänä
kansakuntana.

Älkäämme päästäkö
tätä kuvaa tahraantu-
maan.

Sotiemme
kokonatskara

ffiMytW
fÄNÄÄN tarkkailem-
me sotavuosiamme jo
runsaan miespolven ai-
kaetäisyydeltä. Suurim-
malle osalle kansastam-
me ne ovat näinollen
vain luetun tai kuullun
tiedon varassa. Mutta
vielä on joukossamme
runsaasti meitä, jotka
olemme ne itse kokeneet
ja olemme niistä toisil-
lemme ja nuoremmille
kertoneet tai edelleen
kertomassa.

Tässä lehdessämme
on näitä kertomuksia
julkaistu jo neljännes-
vuosisadan ajan. Aluksi
ne olivat siis muistoja l5
vuoden takaa. Tänään
kerrottuina niita hä-
märtää - toisaalta kir-
kastaa - neljän vuosi-
kymmenen tapahtu-
main kerrostumat. Yk-
sityiskohdat ovat näi-
den alle himmentyneet,
mutta vastaavasti ehkä
myöhemmin saatu tieto
on niitä selkiyttänyt,
auttanut sijoittamaan
omat kokemukset ajan-

kohdan laajempiin
tapahtumaympäristöi-
hin.

Valtaosa "miesten
kertomasta" on muis-
toa omakohtaisesti koe-
tusta sieltä ihan edestä,
"sammakkoperspektii-
vistä", läheltä nähtyä.
Runsaat yksityiskohdat
peittävät siellä alleen
kokonaisuuden, kuten
mielikuvan taulusta, jos
sitä katsellaan liian lä-
helta. Kokonaisuus
koostuu kuitenkin nois-
ta yksityiskohdista.
Taistelu on yksittäisten
miesten ponnistelua,
jotka johtajan on koot-
tava joukkonsa tehtä-
vän saavuttamiseksi. Ja
mitä korkeampi johtaja
on sitä laajemmin ja
etäisetkin tekijät huo-
mioonottaen hänen on
ohjattava taisteluita,
koko sodan kulkua kan-
sakunnan yhteista paa-
määrää kohti. Ylimmän
johdon on tehtävä suu-
retkin ratkaisunsa ta-
pahtumain hetkellä, jo- /u,t,.oL,
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.'..1 Neliä nes

ELETTIIN vuotta
1956.

Pahimmat sotaa seu-
ranneet puutteen ja vaa-
ran vuodet olivat ohi.
Kenraaliluutnantti Aar-
ne Blickoli päässyt eläk-
keelle l. Divisioonan
komentajan virasta.
Kenraaliluutnantti Len-
nart Oesch oli sen ajan
muodin mukaan istunut
kaksi ja puoli vuotta
vankilassa tekemättö-
mistä "sotarikoksista"
ja eversti Valo Nihtila
kärsinyt saman verran
asekätkennästä.

Väinö Linna oli juuri
julkaissut Tuntematto-
man sotilaansa, joka al-
koi voittokulkunsa kan-
salliskirj allisuutemme
merkkiteoksena. Kansa

alkoi kiinnostua sotiem-
me historiasta.

Aarne Blick teki sit-
ten aloitteen asiassa, jo-
ka oli muutenkin ilmas-
sa: pitäisi kertoa enem-
mänkin sotavuosien
koettelemuksista, pon-
nistuksista ja saavutuk-
sista. Kunniakkaiden
päivien muistoja ei saisi
päästää painumaan
unhoon.

Asian ympärille ko-
koontui Katajanokan
kasinolle joukko arvo-
valtaisia herroja. Pää-
tös syntyi nopeasti: pan-
naan pystyyn aikakaus-
lehti, joka kertoo kan-
salle yksittäisten sotu-
reiden ja pienten ryh-
mien taisteluista sekä
miesten tekojen merki-

"Eniten minua loukkaa tietoinen
historian vääristely, selvien
totuuksien kieltäminen poliittisista
tarkoituksenmukaisuussyistä.
Ilmeiset realiteetitkin unohdetaan
tarkoituksellisesti, mikäli tämä

. palvelee uuden 'tieteen' päämääriä".

.\ Kenraaliluutnantti Lennart Oesch
8. 8. 1977.

tyksestä jo vakiintu-
neelle vapaudelle ja de-
mokratialle itsenäisessä
isänmaassa. Näistä sei-
koista ei sodan jälkeen
ollut juuri puhuttu -muodikas propaganda
esitteli mielellään vain
hallitusten sotavuosina

Ensimmäinen päätoimittaia Aarne Blick sodanaian komentopaikallaan
kenraalimaiurina
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uuosisadan tai leelh
tekemiä "rikollisia" vir-
heita ja puhui "hävityis-
tä sodista". Sotilaiden
suorituksia väheksyt-
tiin.

LEHTI SYNTYY
Näin lähti lehti alkuun.
Arveltiin, että painos
voisi olla kymmenisen-
tuhatta ja kertomiset
olisi kerrottu muuta-

/ Kova taist€li,apari niin sodan kuin
\ rauhankin vuosina: kenraali Oesch ja

hänen esikuntapåålllkkönsä eversti
Nihtilä kertovat ulkomaiden
sotilasasiamiehille Porlammin motin
äärellä Viipurin vapautuksesta

Alkuvuosien voittovarola
luovutetaan Sotainvalidien
veljesliitolle. Vas€mmalta Pajunen,
Oesch, Kur€nmaa ia Nihtilä

massa vuodessa.
Toisin kävi: lehden

painos nousi nopeasti
70.000:n paremmalle
puolelle eikä ilmestymi-
sen päätä ole näkyvissä
neljännesvuosisadan
taipaleen j älkeenkään.

Lehden päätoimitta-
jaksi tuli Aarne Blick,
toimituskunnan pu-
heenjohtajaksi Lennart
Oesch apunaan muun
muassa Valo Nihtilä,
Oeschin Viipurin val-
tauksen aikainen esi-
kuntapäällikkö. Ensim-
mäinen toimituskunta
ei ole väistänyt rintama-
vastuuta: Nykyisessä
Sotamuistoyhdistykses-
sä on sen jäsenistä edel-
leen mukana eversti
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lleliännesuoslsadan hipaleelta...

Toimiiuksen avainhenkilöt vuonna 1974, vasemmalta Kalervo, Liespalo, Magnusson, Pöyhönen, Lehti, Oesch, Kuussaari, Harvila, Santavuori (takana), Pertamo

Vahdinvaihto. Puheenjohtaja Harvila kiittää 11.3.74 kenraali Oeschiä, ioka on
juuri luovuttanut päåtoimittalan tehtävåt nuoremmille SA-kuva

Lauri Harvila, nykyi-
nen puheenjohtaja,
everstit Eka Magnus-
son, Bertel lkonen ja
Urho Tähtinen sekä
vääpeli, toiminnanjoh-
tajaGunnar Lehti. Yuo-
sien varrella on riveihin
astunut monia muitakin
entisiä ja nykyisiä sotu-
reita, arvovaltaisimpa-

na entinen Puolustus-
voimain komentaja jal-
kaväenkenraali Sakari
Simelius.

Alusta alkaen on lehti
ollut pulassa käytettä-
vissä olevan juttumate-
riaalin suhteen - nimit-
täin runsauden pulassa.
Järjestetyt kirjoituskil-
pailut ovat kukin tuot-

1E6



taneet runsaat määrät
artikkeleita, esimerkiksi
vuonna 1977 yli 700.
Kovin usein joudutaan
kirjoittajien kanssa jos-
kus tiukkoihinkin kes-
kusteluihin siitä, miksi
suurella työllä aikaan-
saatua juttua ei ole jul-
kaistu. Syy on aivan yk-
sinkertainen: lehti on
pieni ja ilmestyy har-
voin, kaikki jutut eivät
yksinkertaisesti mahdu
mukaan. Jatietenkin on
niin, että hyvä artikkeli
tässäkin lehdessä si-
vuuttaa aina heikom-
man.

MIEHET
VAIHTUVAT
Aarne Blickin jälkeen
ryhtyi päätoimittajaksi
1961 kenraaliluutnantti
Arvi Akseli Kurertmaa.
Vuonna 1964 kenraali
Oesch otti nimiinsä
myös päätoimittajan
tehtävät pätevinä apu-
laisinaan tunnettu his-
toriankirj oittaja, evers-
ti Eero Kuussaari ja
everstiluutnantti Reino
Kalervo. Vuonna 1974
Kalervo tuli päätoimit-
tajaksi ja luovutti parin
vuoden kuluttua tehtä-
vät nykyiselle lehden te-
kijälle eversti Eero
Eräsaarelle.

Lehden taustayhtei-
sönä toimiva Sotamuis-
toyhdistys ry perustet-
tiin pari vuotta lehden
jälkeen. Sen ensimmäi-
senä puheenjohtajana
toimi Lennart Oesch
vuoteen 1964 saakka,

sen jälkeen Valo Nihtilä
kuolemaansa saakka
vuonna 1973, mistä läh-
tien remmissä on ollut
nykyinen puheenjohta-
ja I-auri Harvila.

Kannattaa mainita,
että kenraali Oesch oli
työssä mukana henkise-
nä tukena ja taustavoi-
mana, yhdistyksen kun-
niapuheenj ohtaj ana, ai-
na kuolemaansa saakka
vuonna 1978. Hänen il-
mestymisensä toimituk-
seen oli aina juhlahetki,
joka antoi arkipäivän
työlle väriä ja taustaa.

Lukijakuntakin on
vuosien kuluessa muut-
tunut: ensialkuun olivat
lehdestä kiinnostuneita
yleensä vain rintama-
miehet, nykyisin jo mo-
net muutkin. Viimei-
simmän tutkimuksen
mukaan on lukijoista
kolmannes naisia ja hiu-
kan yli puolet alle
45-vuotiaita, siis muita
kuin sodan rintamilla
kokeneita. Nuorten,
l5-25-vuotiaiden
osuus kaikista lukij oista
on noin 2l prosenttia.
Useassa yhteydessä on-
kin korostettu, että oi-
kean tiedon saaminen
sotavuosien tapahtu-
mista juuri nuoremmal-
le polvelle on ensiarvoi-
sen tärkeää, koska tuota
tietoa ei nyky-yhteis-
kunnassa muutoin lii-
emmälti tarjota.

Neljännesvuosisadan
täyttäneenä on lehti vir-
keässä kunnossa. Tästä
on hyväjatkaa. tr
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Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykulut 6,50 mk/l kpl, 8 mk/2 kpl,
13 mk/3-5 kpl).
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TI1AUSKORMI
VUOS!lGRTAlGilSIOT
Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
_ kpl. Hinta '18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 9. 1982 saakka.

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh

Posttnunrero Postrtormrparkka
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SAKARI SIMELIUS

Jalkav äen tarkastajana
ja Puolustusvoimain
komentajana ansioitu-
nut kenraali Simelius
toimi sotiemme aikana
tärkeissä esikunta- ja
komentajatehtävissä.

Tässä erääseen histo-
riateokseen lähde aineis-
toksi kirj o ittamassaan
katkelmassa hän ker-
too, kuinka hänen ko-
mennossaan ollut Jalka-
väkirykmentti 4 aloitti
to rjuntataistelut Syv ä-
rillä ratkaisun kesänä
1944.

suuRHYö«ÅvrsEN käytyä
ilmeiseksi siirrettiin JR 4, josta
puuttui II P, Shemenskin lohkol-
ta VI AK:n reserviksi Enemä-
joki - Karjalankylä -linjalle.

Kun hyökkäys sitten alkoi ja
vetäytyminen Syväriltä läksi
käyntiin alistettiin rykmentti
21.6.44 klo 23.10 saapuneella

188

käskyllä 5. D:lle. Tehtävänä oli
valmistautua vastahyökkäyksiin
joko JR 2:ntai JR 44:n suunnille
tai osallistua puolustukseen edel-
lämainitulla linjalla. Näin ryk-
mentti joutui valmistautumaan
taisteluun kenttälinnoitetuissa
asemissa, jotka se itse oli edelli-
sen talven aikana rakentanut.

Työt tosin olivat vielä kesken-
eräisiä.

Niinpä niitä kovalla kiireellä
ryhdyttiin täydentämään; mm.
tie Sammatus - Karjalankylära-
kennettiin viime hetkessä
kuntoon.

Puuttuvan II P:n (everstiluut-
nantti Viisterä)tilalle rykmentille
alistettiin 21.6.44 klo 11.30 Pa-
taljoona Leppäkoski 15. Pr:sta.
Se ei kuitenkaan ollut vielä käy-
tettävissä vaan aloitti vasta siirty-
misen Kuuttilahdesta Samma-
tukseen.

JR 4:n ryhmitys Karjalankylä

- Enemäjoki asemassa oli seu-
raaYa: l/JR 4, majuri L. Holo-
painen, Karjalankylän lohkolla
ja IIIIJR 4, kapteeni M.S. Han-
nr'Ia, Enemäjoen linjalla. Reser-
vinä oli vain kaksi joukkuetta 10.
K:sta luutnantti Ristolanjohdol-
la Jängerjoen varressa. Tukiryh-
mänä toimivat majur i Alm in joh-
dolla Kev.Psto l0 ja Rask.Psto 2.

Myöhemmin samana päivänä
VI AKEtiedotti, ettämyös IIIJR
4 siirtyy Sammatukseen.

5. D:n vetäydyttyä JR 4:n läpi
rykmentti otti rintamavastuun.

Vihollisen painostus alkoi vii-
pymättä. Ensiksi sen hyökkäys
kohdistui I P:aa vastaan, jossa
sen useita tunnusteluhyökkäyk-
siä torjuttiin ia ensimmäiset
panssarivaunut karkoitettiin.
Hyökkäykset tiivistyivät kuiten-
kin vähitellen ja levisivät myös
III P:n lohkolle.

Tykistötuli ja ilmapommituk-
set voimistuivat voimistumis-
taan. 22.6.44 klo I 7.00 ajoissa vi-
hollinen murtautui Karjalanky-
lässä I P:n asemiin panssarivau-
nujen tukemana. Eräs sen vau-
nuista ajoi keskusteltan yli ja tu-

I
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23.6.44 klo 6.50 esitin kenraali
Tapolalle, että I P saisi vetäytyä
vihollista viivyttäen Jängerjoel-
le. Tähän divisioonan komentaja
suostuikin.

Tällä välin oli 15. Pr:n Patal-
joona Leppäkoski saapunut ja
saanut käskyn ryhmittyä puolus-
tukseen Sammatuksen kylään
asemiin. Samoin oli IIIJR 4 saa-
pumassa ja oli saanut VI

( vr nr,n ryhmitys 22.6.44ketto'12.@

JB 4:n esikunta työskentelee. Käsky låhtoe
joukoille SA-kuva

hosi radion ja keskuksen. Peite-
sanasto "Auran tarinat" joutui
vihollisen kasiin.

Annoin majuri Holopaiselle
tehtäväksi palauttaa linjat enti-
selleen ja alistin hänelle hänen
vastahyökkäysvoimansa vahvis-
tukseksi luutnantti Ristolan joh-
dossa olleen reservini.

Vastahyökkäys, joka alkoi
seuravaana yönä valmistelujen
jälkeen, näytti aluksi menesty-
vän hyvin. Vihollinen väistyi
Karjalankylästä, mutta sai sitten
vahvistuksia takaa, jolloin hyök-
käyksemme tyrehtyi ja vasta-
hyökkäystä suorittavan joukon
oli vetäydyttävä takaisin. Tappi-
ot olivat raskaat, mm. luutnantti
Ristola ja toinen hänen joukku-
eistaan jäivät palaamatta mel-
kein kokonaan. Vastahyökkäyk-
sen suorittajille on annettava
korkein tunnustus.

189

JR 4:n yksiköt marssivat uusiin asemiin SA-kuva
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AKE:sta käskyn ryhmittyä puo-
lustukseen päätien suunnassa
Sammatusasemiin.

Pataljoonaa komensi nyt
everstiluutnantti L. Airila. Yiis-
terä oli määrätty toisiin tehtä-
viin. Lisäksi tähän asemaan ryh-
mittyi osia JR 2:sta, joka oli ve-
täytynyt JR 4:n läpi Voimalai-
toksen suunnalta. Sammatusase-
massa johto annettiin JR 2:n ko-
mentajalle eversti Saurelle.

JR 4:n taistelut jatkuivat mo-
nivaiheisena viivytyksenä. Myös
III P joutui ankaran painostuk-
sen alaiseksi. Vihollinen pyrki
koukkaamaan soita myöten III
P:n sivustaan ja onnistuikin
osittain.

III P sai käskyn mukauttaa ve-
täytymisensä I P:n mukaan vii-
vyttäen päätien suunnassa mää-
rätyissä "viivytyskatkoksissa",
jotka olivat lyhyita
asemanpätkiä.

I P:aa vastaan kohdistui kui-
tenkin vihollisen pääpaino ja
panssarivaunuj en pääosa. Useita
vaunuja tuhottiin. Vihollinen oli

190

Rykmentin Kranaatinheitinkomppania
valmistautuu taisteluun SA-kuva

omaksunut meikäläisen taktii-
kan sikäli että se levittäytyi hyvin
nopeasti sen jälkeen kun koske-
tus tien suunnassa syntyi ja pyrki
metsää hyväksi käyttäen kiertä-
mään sivustaan.

24.6.44 JR 4 vetäytyi Samma-
tuksen aseman läpi, jolloin sen
alistus 5.D:lle siinä vaiheessa
päättyi.

JR 4 siis viivytti kaksi ja puoli
vuorokautta noin l0 km taipa-
leella. Viivytys tapahtui voimak-
kaan, lukuisilla panssarivaunuil-
la vahvennetun vihollisen pai-
nostamana. Sitä tuki voimakas
tykistö, joka käytti paljon suora-
suuntaustoimintaa, sekä ilma-
voimien jatkuva terrori.

Suoritukselle on annettava ar-
voa siinäkin mielessä, että vetäy-
tyvien joukkojen hiipparit eivät
aiheuttaneet vastaavaa ilmiötä
rykmentin riveissä, vaan tehtävät
suoritettiin järjestelmällisesti an-
nettujen käskyjen hengessä. Il

SAKARI ALAPURO

SODITTIIN vetäytymisvai-
hetta1944.

Aunuksen kannaksella
toimiva lentorykmenttimme

-Lentorykmenttil-olivastikään kokenut kovia.
Tiedustelulentolaivue l2 oli
vuosien 1943 ja -44 aikana
vähitellen menettänyt tai ku-
luttanut loppuun miltei koko
vanhan lentokalustonsa ja
pääosa laivueen ohjaajista
oli kotiseudulla saamassa
koulutusta parhaillaan val-
mistuviin Myrsky-hävittä-
jiin.

Laivueemme, Hävittäjä-
laivue 32, oli kesäkuun 24.
päivänä konekivääritulituk-
sessa Tuulokseen suoritetul-

la maihinnousuntorjunta-
lennolla menettänyt kaksi
konetta ohjaajineen, lentu-
een päällikön ja hänen siipi-
partionsa johtajan; lopuista
kuudesta koneesta melkein
kaikki olivat pahasti osumis-
ta vaurioituneita - kirjoitta-
jan koneessakin oli l6
sisääntuloreikää.

Tämän maihinnousuntor-
juntalennon jälkeen lento-
rykmenttimme päivätiedus-
telulennot siirtyivät viholli-
sen yliyoimaisesta lentotoi-
minnasta johtuen meidän



Ilmataistelussa ja ny rkke ily o ttelussa häv iää
se joka suuttuu.
Tiu kass akin p a ikassa hermoje nsa hallinnan
säily ttäv ä taistelija j ää henkiin.
H äv ittäj älen täj ä ke r to o.

Curtlss sotal€nnolla

laivueemme suoritettaviksr.
Ei meille kukaan ollut aikai-
semmin lentotiedustelukou-
lutusta antanut, mutta pak-
ko on sellainen kouluttaja,
joka teettää temppunsa
nopeasti.

Noustessani ensimmäisel-
le tiedustelulennolle oli len-
topäiväkirj ani mukaan kulu-
nut tasan yksi tunti siitä kun
olin laskeutunut ankaralta
maihinnousun torjuntalen-
nolta. On jäänyt mieleeni, et-
tei juuri suoritetun ja ankaria
tappioita tuottaneen lennon

jälkeen tavallisesti niin in-
nokkaita "tiimakyttiä" -lentotuntien metsästäjiä -näyttänyt löytyvan. Ohjaa-
jakurssitoverini Kustaa Ki-
velä oli sentään henkeä täyn-
nä ja valmis lennolle.

Kahta konetta enempää ei
laivueemme siinä vaiheessa
pystynyt saamaan ilmaan.
Niinpä sitten muutaman päi-
vän jatkuneen kiivaan lento-
toiminnan jälkeen tultiin ke-
säkuun 28. päivään, jolloin
jouduin käymään elämäni
kovimman taistelun.

KAIKKIKONEET
ILMAAN
Laivueemme oli sijoitettuna
Uomaan lentokentälle. Sain
lentotiedustelutehtävän, jo-
ka ulottui Aunuksenlinnaan,
Lotinanpeltoon ja Syvärin
kaupunkiin. Vihollisen luku-
määräisestä ja kalustollisesta
ylivoimasta j ohtuen tehtävää
suorittamaan oli määrätty
laivueen kaikki silloin kun-
nossa olleet koneet, yhteensä
kolme. Tehtävään osallistu-
neet muut lentueeni ohjaajat
olivat luutnanlti Jukka Kle-

mola ja kersantti Kustaa
Kivelä.

Lensimme pilvirajassa va-
jaan 1000m korkeudessa rin-
tamalinjalle asti Viteleen itä-
puolelle, mistä tiedusteluteh-
tävä alkoi. Katseeni seurasi
tiiviisti kaakosta etenevän vi-
hollisen hyökkäysuraa.

Äkkiä havaitsin matalalla
kaksi vastaamme lentävää
vihollishävittäjää. Koska
tehtävämme oli vasta alka-
nut, ajattelin "rangaista" vi-
hollisia ennen kuin ennättä-
vät pahojaan tekemään.
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LaGG-3 rintamalla 1944

Viholliskoneet olivat juuri
katoamassa oikean siipeni
alle piiloon, kun taitoin oike-
anpuolisella syöksykään-
nöksellä niiden perään. Kaa-
su auki ja ylinopeudella lä-
hemmäksi punahävittäjiä!
Viholliskoneet, ilmeisesti
Lagg-3 tyyppisiä hävittäjiä,
havaitsivat luonnollisesti ta-
kaa ylhäältä tulevan hyök.
käyksen ja lisäsivät nekin
kaasua; sehän näkyi konei-
den jättämistä mustista
savujuovista.

Koska viholliskoneet oli-
vat omia Curtiss P-36 "Mo-
hawk"-koneitamme huo-
mattavasti nopeampia, oli
ammuttava heti, jos mieli
saada jotain aikaan. Otin siis
vihollispartion johtokoneen
valorengastähtäimeeni ja so-
pivan ennakon sekä painoin
liipasimella reilun sarjan.

Koneeni kaksi 12,7 mm ja
neljä 7,7 mm konekivääriä
sylkäisivät komean suihkun.
Valojuovaluotien kimpoa-
miset viholliskoneesta osoit-
tivat, että olin osunut vihol-
lispartion johtokoneeseen.
Etäisyys oli noin 200 m.

Samassa tämä johtokone
veti tiukan vasemman kaar-
ron vastaani ja molemmat
ammuimme lyhyen sarjan
vastakkaisilta suunnilta.
Olin toki ollut samantapai-
sessa taistelutilanteessa en-
nenkin, mutta jatko ei suju-
nut aikaisemman mallin
mukaisesti.

TIUKAT PAIKAT
Ohituksen jälkeen oletin vi-
holliskoneen nimittäin vetä-
vän reilun nousukaarron ja
siten irtautuvan hitaasta ja
huonosti nousevasta Curtiss-
koneesta. Näin ei kuitenkaan
tapahtunut, vaan vihollinen
teki heti tiukan kaarron ku-
ten minäkin - täysin ilma-
taisteluoppien mukaisesti.
Lyhyt sarja molemmilta ko-
neilta ja - jälleen yllätys! -ohitustilanteessa jouduin to-
teamaan, että jollen minä oli-
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si väistänyt, olisimme lentä-
neet yhteen - vai olinko eh-
kä tajunnut tilanteen väärin?

Ei - näin ei ollut asian lai-
ta. Jouduin sen tosiasian
eteen, että nyt käydään otte-
lu, josta vain toinen voi selvi-
tä hengissä - vai oliko vihol-
liseni tarkoitus, että me mo-
lemmat kaadumme? Hi-
taammalla ja huonommin
nousevalla koneella lentävä-
nä minulla ei ollut mahdolli-
suutta irtaantua taistelusta
eikä sellaista ollut tarvinnut
koskaan ajatellakaan.

Eikä vihollisellakaan näyt-
tänyt olevan irtautumisaikei-
ta. Hänellä oli fanaattinen
kiihko tuhota - ja tuhoutua
itse.

Mikä oli saattanut hänet
tuohon itsetuhon raivoon?

Vastaavan tapaisista ai-
kaisemmista ilmataisteluista
minulle oli jäänyt sellainen
mielikuva, että neuvostoliit-
tolaiset lentäjät turvautuivat
helposti paremman lentoka-
Iustonsa suomaan etuun ja
irtautuivat taistelusta. Tä-
mäkin lentäjä oli nähtävästi
aikonut aluksi tehdä niin,
mutta saatuaan osumia ko-
nekivääreistäni hän oli tullut
toisiin ajatuksiin. Se tuli ole-
maan kohtalokasta toiselle
meistä vaiko meille
molemmille?

Hävittäjälentåiiä Lappe€nrannassa nykyisen Påällystöopiston ovella,
eturivissä vasemmalta Alapuro, Aulis Br€mer, Hillo, takana vasemmalta
Fräntilä, Koskinen ia Salminen

MIELETÖNTÄ
MENOA
Hyökkäykset vastakkaisilta
suunnilta jatkuivat. Ilmei-
sesti emme tässä vaiheessa
kumpikaan saaneet osumia
toisiimme. Jotain oli tehtava
taistelutavan muuttamisek-
si, koska vihollinen yritti jo-
ka kerta kohtaamisessa yh-
teenajoa ja siis molempien
tuhoa. On jäänyt mieleeni
kuinka kerran vastakkain
lentäessämme viime hetkellä
painaessani koneeni viholli-
sen alitse ja juuri puiden lat-
voja hipoessani vihollinen

kallisti koneensa kyljelleen
osuakseen siivenkärjellään
potkuriini. Ei ihmeekseni
osunut kuitenkaan.

Vihollislentäjä hallitsi ko-
neensa. Nopeiden kaartojen
aikana hän veti niin tiukasti,
että siivistä jäivät "laka-
natt'.

Välähdyksenomaisesti
tein päätöksen: vihollinen on
saatava kaartamaan takaani
niin, ettei se pääse ampu-
maan minua kohti ainakaan
läheltä ja myöhemmin estän
sen saamasta ennakkoa
kaartamalla kyllin tiukasti.
Loppuvaiheessa sen on len-



nettävä suuremmasta siipi-
kuormituksestaan johtuen
ohitseni, jolloin - jos olen
onnekas - pääsen tulitta-
maan sitä takaa ellei se lopeta
kaartoaan niin aikaisin, että
pystyy vielä jyrkkään nousu-
kaartoon. Siinä tapauksessa
pääsisin sellaiseen asemaan
kaarron sisäpuolelle, ettei vi-
holliskonekaan voisi tulittaa
minua.

Tiesin tämän taistelutavan
muutoksen vaarallisuuden.
Silloinhan viholliskone pää-
see aluksi tulittamaan takaa
ja hyvän ampujan kanssa
saattaisi olla kohtalokkaita
vaikeuksia, mutta fanaatti-
sessa tilassa oleva ja jatku-
vasti tulittava vihollinen ei
ehkä pystyisi tähtäämään
kyllin tarkasti.

TEMPPU ONNISTUI
Siis - seuraavan vastak-
kainlentämisen jälkeen en
kaartanut, vaan jatkoin suo-
raan. Viholliskone teki nope-
an kaarron ja pyrki heti pe-
rääni. Vedin koneeni tiuk-
kaan kaartoon oikealle ja
yritin pitaa jo pitkältä etäi-
syydeltä jatkuvan tulituksen
aloittaneen viholliskoneen
sellaisessa asemassa, ettei se

saisi osumiseen tarvittavaa
ennakkoa. Tiesin, että vihol-
liskone saa kaarrossa olla
kohti minua, jolloin liikkees-
tä johtuen tarpeellista en-
nakkoa ei ole. Vihollisko-
neen pohja ei sensijaan saa
näkyä taakse katsoessani,
sillä silloin olisi ennakko riit-
täv ä Sa kohtalokas minulle.

Totesin heti, että viholli-
nen menetteli malttamatto-
masti lähestyessään minua
liian suurella nopeudella. Se
ei pystyisi kaartamaan niin
tiukkaan kuin minä vaan
joutuisi takaa ohitseni ja sii-
nä saattaisi olla mahdolli-
suuteni.

Vihollinen lähestyi am-
puen koko ajan tykillään ja
konekivääreillään. Kiristin
kaartoa estääkseni sitä saa-
masta ennakkoa. Myös vi-
hollinen kiristi kaartoa.

Kun naapuri oli noin 2-3
koneenmitan etäisyydellä ta-
kanani kuulin vihollisasei-
den äänen ja näin jatkuvat

suuliekit.
Molemmat olimme jyrkäs-

sä kaarrossa. Vilkaisin no-
peusmittariini. Se naytti 180
km tunnissa. Tiesin, että
täyskaasulla voin vielä kiris-
tää kaartoa hiukan.

Vedin ohjaussauvasta ja
niin näytti tekevän takaa tu-
leva vihollinenkin.

Sitten se tapahtui.
Vihollisen kone ei enää

kestänyt, vaan jouduttuaan
liian tiukassa kaarrossa pot-
kurivirtaani se pyörähti vir-
heliikkeestä alas puiden lat-
vojen sekaan.

Näin koneen pyrstön ka-
toavan puiden sekaan. Sa-
malla hetkellä syöksähti tuli-
suihku ylös.

Taistelu oli ohi.
Rohkea ja fanaattinen

neuvostoliittolainen oli ta-
vannut kohtalonsa ja minä
totesin olevani hengissä.

VARSINAINEN
TEHTÄVÄ OLI
SUORITTAMATTA
Oikaisin puiden latvoissa
lentävän koneeni ja katsoin
ympärilleni. Lentäjätoverini
Jukka ja Kustaa lensivät pari
sataa metriä ylempänä ja hei-
dän yläpuolellaan kyttaili
metsään juuri syöksyneen vi-
holliskoneen siipikone, joka
nyt otti suunnan etelään ja li-
säsi kaasua häviten
näköpiiristä.

Oliko tiedustelutehtävä
suoritettu? Ei ollut, jouduin
vastaamaan itselleni. Niinpä
aloitimme kaiken jälleen
alusta ja suoritimme tehtä-
vämme perusteellisesti lop-
puun asti.

Tämän lennon jälkeen tein
tiedusteluilmoituksen ja
mainitsin siinä myös vihollis-
koneen alasampumisen. Il-
mataistelukertomusta eivät
paikalla olleet esimieheni pi-
täneet tarpeellisena. Nyt
vuosien kuluttua olen tullut
huomaamaan, ettei alasam-
pumista ole virallisesti hy-
väksytty tilastoihin. Sota-
arkistossa olevassa laivu-
eemme sotapäiväkirjassakin
tapaus on kuitattu mainitse-
malla, että yksi viholliskone
oli "pakotettu laskeutu-

Tmaan"
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MIKKO KAUKONEN

"Helvettl ralvosl maan påållå"

HELVETTI
paalra.

Se oli alkanut jo eilen, ke-
säkuun yhdeksäntenä, kau-
niina kesäisenä aamuna, sa-
tojen lentokoneiden tullessa
etelästä yli rintamalinjan ja
alkaessa pommituksen Val-
keasaaren lohkolla. Sen jäl-
keen oli seurannut tuhansien
tykkien, kranaatinheitinten
ja urkupyssyjen tuli, joka
osui kaikkialle. Se puhkoi,
mursi, kaatoi, tappoi. Se
nostatti ilmoille tonneittain
Valkeasaaren hienoa pöly-
hiekkaa hämärtäen auringon
vaimeaksi punaiseksi keräk-
si, joka ei pystynyt edes var-
joa langettamaan. Se mitä oli
aavisteltu, oli nyt totta.

Tottako?
Eikö totuus ole jollakin ta-

voin käsitettävää, järjellä
hallittavaa? Olihan toki en-
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nenkin oltu hyökkääjän kra-
naattitulessa, pahoissakin
keskityksissä. Kyllä se tiedet-
tiin, mitä on maata tuli-iskun
alla.

Mutta pitihän kaiken lop-

pua joskus! Olihan todelli-
suudella rajansa! Täytyihän
olla jokin kohtuus, kuinka
äärimmäinen tahansa, jonka
saattoi tajuta!

HAAVOITTUNEET
LOUKUSSA
Näitä ajatuksia pohtivat tur-
tuneesti ne 26 miestä, jotka
koettivat korviensa turvin
päästä perille, mitä korsun
ulkopuolella oli tapahtumas-
sa. He olivat kaikki haavoit-
tuneita, jotka olivat päässeet
suojaan avoimen taivaan al-
ta, turvaan edes niiltä myria-
deilta sirpaleilta, jotka repi-
västi siristen täyttivät ilman.
Luutnantti ala-laverilla oli
kai jo kuollut, koska han ei
enää siirrellyt jalkaansa.
Korpraali repi paitaansa si-
toakseen toverinsa jalantyn-
kää paremmin. Sotamies is-
tui kokoonkipristyneenä lat-
tialla painaen kuvettaan kyy-
närpäällään. Kaikkien silmät
tähyilivät katonrajassa ole-
vaan kahteen pieneen

raivosi maan Suurhyökkäyksen murskatessa puo-
lustuksen katkesivat kaikki tavano-
maiset toiminnat.

Haavoittuneitakaan ei aina voitu
auttaa.

Sirpaleiden ruhjomien liikuntaky-
vyttömien miesten aivoissa kiersi vain
yksi kuumeinen ajatus: Tappaako
meidät ohi juoksevan hyökkääjän ka-

mään vankileiriin saakka... ?

sapano§ vai onnistummeko pääse-



Näid6n miest€n osalta soia on ohi däkseen ulos.

- Siellä peräännytään,
hän huusi. Juoksevat
taaksepäin...

,'JÄTTÄvÄrxÖ
TÄNNE...?',
Kaksikymmentäviisi myk-
kää vastausta kääntyi tuijot-
tamaan häneen. Kukaan ei
sano mitään. Jokainen tie-
tää, mitä se merkitsee, mutta
eihän ole tehtävissä mitaan.
On vain odotusta.

Korsu, missä miehet ovat,
kuuluu pataljoonan viesti-
joukkueelle. Sen vakinaiset
asukkaat ovat jo poissa, he
odottavat hieman taempana
olevassa keskuskorsussa an-
nettavia käskyjä. Mutta kor-
susta muutaman kymmentä
metriä eteen vievän tien var-
ressa on vielä viestijoukku-
een radioryhmän korsu, jos-
tajuuri nyt syöksyi ulos neljä
miestä. Ovea pitelevä ker-
santti tunsi radioryhmän
johtajan, alikersantin, ja
miesryhmän ollessa oviau-
kon sirpalesuojan takana
hän avasi jälleen oven.

Alikersantti katseli kii-
reesti ympärilleen ja tajusi,
ettei viestijoukkuetta enää
ollut paikalla. Sitten hän nä-
ki kersantin, joka yhä piti oi-
kealla kädellään ovea kiinni.
Vasen roikkui sivulla verise-
nä, siitä oli sirpale vienyt
peukalon ja etusormen ja
osan kämmentäkin. Hän ei
ollut vielä edes sitonut sitä.

- Terve, Kalle! sanoi ali-
kersantti vaisusti. - Olet
saanut pahoin käteesi.

- Pikku juttu. Särkee
vain niin vietävästi. Minne
matka muuten? Kirkonristil-
lekö, kun noin kiire?

Alikersantti naurahti tah-
tomattaankin. Hän tunsi
kersantin, joka oli saman pi-
täjän poika kuin hänkin.
Vasta rintamalla he olivat tu-
tustuneet, vaikka molemmat
aikoinaan olivatkin iltaisin
harjoitelleet tyttöjen kiinni-
ottoa kirkonkylän maantien-
risteyksessä, Kirkonristillä.
Eri kylissä asuvina ei tutta-
vuutta ollut silloin vielä
syntynyt.

- Oletko ollut tässä kau-
an? alikersantti kysyi.

sa vai ei, ja senkin minkä sai,
pilasivat tomu ja räjähdys-
kaasut.

Lainehtivan kranaattitu-
len huippu tuntui siirtyvän
taas hieman kauemmaksi.

Mutta mitä nyt?
Se kuului aivan selvästi

kranaattien räiskeen läpikin.
Vihollisen jalkaväki ryhtyi
hyökkäämään panssarilau-
mojensa tukemana. Jo eilen

Rakennelmat sortuvat

Korsu on k$tånyt tulimyrskyn

ikkuna-aukkoon, joista nä-
kyi samea taivas ja silloin täl-
löin näköaukkoon sattunut
maataistelukone. Joku jv-
kersantti piti kiinni ovesta,

joka räjähdysten tempoma-
na oli murtanut hakansa. Oli
vaikea hengittää, sillä paine-
aaltojen vaihtelu ratkaisi
sen, saiko ilmaa keuhkoihin-

se oli päässyt vain vajaan pa-
rinsadan metrin päähän tääl-
tä, pataljoonan komento-
paikasta.

Kersantti raotti ovea näh-
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- Neljännestunnin. Olin
tuolla yhdyshaudan varrella,
mihin vanja yöllä tunkeutui.
Yritin vaihtaa asemaani ly-
hyellä syöksyllä, mutta sir-
pale tavoitti. Jotenkin pääsin
tänne, mutta en taida jaksaa
jatkaa. On kai jokin kappale
polvitaipeessakin, kun se
niin oudosti jäykistyy.

Korsuun suojautuneet
miehet katsovat radisteja,
jotka kiirehtivät lähtöä. Jo-
ku kysyy:

- Mikäontilanne?Onko
linja pitänyt?

Eräs radisteista vastaa:

- Emme tiedä. Meiltä
meni viisi minuuttia sitten
antenni poikki ja puhelinyh-
teys katkesi. Tulimme täältä
etsimään muuta joukkuetta.

"NE VAIN
JUOKSEVAT..."
- Mistä ne juoksevat?
Edestäkö? kysyy toinen
ääni.

- Niin...
Mies, joka on istunut latti-

alla, kohottaa äkkiä silmän-
sä miehiin. Niihin on sytty-
nyt kiihkeä liekki.

- Haetaanhan meidät
pois, eikö niin?

Siinä se, jota jokainen oli
itseltään kysynyt uskalta-
matta sitä esittää toiselle -ettei tarvitsisi hänen suus-
taan saada vahvistusta hir-
vittävälle totuudelle.

Kuka heidät hakisi pois?
Vain yhdelle se olisi mah-

dollista, mutta Sitäei kukaan
halunnut noutajaksi.

Juuri Sitä he kaikki
pelkäsivät!

Neljä radistia katsoo mies-
tä, jonka silmät pyytävät
vastausta, myöntävää vas-
tausta. Jokainen koettaa
keksiä jotakin helpottavaa,
mutta se on vaikeata, mah-
dotonta. Heita polttaa halu
lähteä matkaan, sillä kone-
pistoolien soitto ja telaketju-
jen räminä on tullut jo kovin
lähelle.

He tietävät radisteina, mi-
kä on tilanne. Konepistoolit
kuuluttavat noutajaa kaikil-
le, jotka ovat korsuissa, ei-
vätkä uskalla tai eivät pääse
niistä ulos.

Hyökkääjät eivät jouda
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tutkimaan korsuja ja otta-
maan vankeja. Ne turvaavat
selkäpuolensa kasapanok-
sin, jotka heitetään korsuun
ikkunasta, varmistavat vai-
kutuksen konepistoolin suih-
kulla ja ryntäävät taas
eteenpäin.

Uraa!Uraa!
Olihan se jo nähty eilen,

kun etuasemat menetettiin...
Niin - enää ei voi viipyä.

On mentävä!
Alikersantti vilkaisee kii-

reesti radiomiehiään, jotka
ovat valmiina. Sitten hän
kääntyy korsuun.

- Näkemiin, pojat. Hy-
vää vointia!

Hänen äänensä murtuu
viimeistä sanaa sanoessaan.

''VIE TERVETSIÄ
KOTIIN!"
Kersantti avaa oven. Hän on
kuin Manalan vartiomies,
joka joko pitää tai päästää.
Eikä kukaan tiedä, kumpi
vaihtoehto on parempi. Jo
viiden metrin päässä voi olla
uloslähtevän noutaja - eh-
kä. Mutta minuutin perästä
on paikalla Se, joka noutaa
myös korsuissa olevat.

- Sano terveisiä Martal-
le, sanoo kersantti
lähtevälle.

- Minun piti lähteä huo-
menna lomalle katsomaan
poikaa, joka syntyi viikko
sitten. Ehkä minä en
tulekaan...

Hätäinen kädenojennus
vakuuttaa kersantille, että
terveiset menevät, jos Kir-
konristille tie vielä milloin
johtaa.

Neljä miestä syöksyy ulos,
he heittaytyvät maahan ja
syöksyvät taas, kunnes jyrk-
kä mäenrinne kätkee heidät
näkyvistä.

Jostakin läheltä kuuluu
outo maanalainen mossah-
dus. Siellä kävi Noutaja jo,
naapurikorsussa.

"Eikö siellä kotikylässä
olekin nyt juuri tuomi kukas-
saan?" ajattelee kersantti.
' 'Ja pelloilla kaunis oras ! Sii-
nä tuvan seinustalla oli niin
hyvä ottaa aurinkoa, siellä
lekottelee varmaankin poi-
kakin nytjuuri. Poika - hä-
nellehän tulee isän nimi. . . "

Suurhyökkäys murskasi painopiste-
suunnan puolustuksen. Järjestynyt
vastarinta romahti. Jokainen sai vas-
tata itsestään ja selviytyä niin hyvin
kuin voi.

Suomalainen ei hevin antautunut
vangiksi. Omien luo pyrittiin, vaikka
onnistumisen mahdollisuus olisi ollut
lähes olematon.

Näköala Valk€asaareen Vasklsavoian tl6n olkealta puol€lta

NIILO TIKKA
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Luultavasti viimåisena

suomalaisena juoksin taak-
sepäin JR l:n 6.Komppanian
komentopaikalta kapeaa
kaapeliojaa pitkin kohti II
Pataljoonan komcntopaik-
kaa. Juoksin niin kovaa kuin
ikinä kykenin, sillä taakse
vilkuillessani näin venäläisen
soturin juoksevan muuta-
man metrin päässä perässäni
montun kallasta pitkin.

Koko ajan odotin selkääni
sarjaa naapurin konepistoo-
lista. Sirä ei kuitenkaan
tullut.

Venäläisiä oli ympärillä vi-
lisemällä ja hurja juoksu tar-
josi ainoan pelastumisen
mahdollisuuden. Panssari-
vaunujen möyrinä kuului jo
kaukaa edestä.

Edellisenä päivänä olin ot-

konepistoolia. Ymmärsin,
että patruunoista voi näissä
ympyröissä tulla puute.

Olin jo päässyt onnellisesti
ohi komppaniamme saunan
ja saavuin pataljoonan ko-
mentopaikan
suolle.

läheiselle

Äkkiä huomasin, että jo-
ku punasoturi nostaa oikeal-
la olevasta pajupensaasta
konepistooliaan minua koh-
ti. Matkaa oli ehkä kymmen-
kunta metriä.

Suihkaisin konepistoolis-
tani takakäteen sarjan pen-
sasta kohti. Saman tien lau-
kaisi aseensa Venäjän
mieskin.

Pats-pats! Pats!
Molemmilla oli syöttöhäi-

riö! Kumpikaan ei ehtiriyt
saada osumaa.

Tuli kiire!

kön hännät. Tuli niin sakeat
paikat, että katsoin parhaak-
si hypätä pommikuoppaan
ja yrittaa sieltä selvitellä väle-
jäni vanjojen kanssa.

Montun pohjalla oli havu-
ja ja niiden alla jotakin peh-
meää. Äkkiä kuului jalkoje-
ni alta ääni:

- Mene pois tästä - älä
tästä ammu! Muuten ne tap-
paa meidätkin...

hyvin pysyin mukana. Mat-
kalla piti rutuutellakin muu-
tama sarja päin lähimpiä
vanjoja - muuten ei juoksu-
rata auennut.

Sitten törmäsimme tihe-
ään vihollisporukkaan, josta
ei pääsisi läpi. Paikalla sattui
olemaan pari hevoskorsua.
Pujahdimme pilttuuseen
suojaan odottamaan, että
vanj arypäs hiukan harvenisi.

Vartiomieh€n iokapäivåinen näkymä Valkeasaaren Keskilohkolta

tanut haltuuni päällikköm-
me kapteeni Pentti Haanti-
/an konepistoolin - hän kun
ei haavoittuneena sitä tois-
taiseksi tarvinnut. Pätevä ase
olikin tarpeen alkaneessa
"ampumajuoksussa".

SE ALKOI EILEN
Komppanian komentokorsu
oli sortunut heti ryminän al-
kaessa 9.6. aamulla. Saman
tien hävisi kuvioista koko
komentoporras. Satuin en-
simmäisenä paikalle kaiva-
maan kavereita ylös. Joita-
kin saimme esiin elävinä, toi-
setjäivät hirsienja soran alle.
Kapteenin saimme hengissä
paareille.

Nyt siis juostiin.
Käyttelin säästeliäästi luo-

tettavinta kaveriani, Suomi-

Kaveri oli pajupuskassa
rintaansa myöten näkyvissä
ja kävi melkoinen rapina kun
hän rassasi asettaan ampu-
makuntoon. Itseltäni huo-
masin lippaan tyhjentyneen.

Lippaan vaihto tuntui vie-
vän iäisyyden. Kaveri oli no-
pea, sillä juuri kun olin saa-
nut täyden lippaan paikoil-
leen ja vedin liikkuvia osia
taakse näin hänenkin kohot-
tavan omaa tappokonettaan.
Olin kuitenkin sekunnin
edellä ja ohi juostessani eh-
din vain nähdä kolme veripi-
saraa hänen kasvoillaan.

ASEVELJET
AHTAALLA
Suon takalaidalla tapasin vi-
hollisen hyökkäävän yksi-

Havujen alla oli viisi tai
kuusi meikäläistä liikuntaky-
vytöntä haavoittunutta -lienevätkö siellä vieläkin...?

Oli eläväkin mies, pitkä ja
vaalea suomalainen kersant-
ti, joka ilmestyi jostakin.

- Oletko kova juokse-
maan! hän kähisi. - Minä
olen kohtalainen.

- En taida olla mikään
erikoinen, vastasin. - Mut-
ta älä jätä, mennään
yhdessä.

Lähdettiin. En tiedä, pai-
neliko kaveri täysillä, mutta

VIIMEINEN
TAISTO
Olimme yrittäneet pujahtaa
korsuun salaa, mutta epäon-
nistuimme. Meitä alettiin he-
ti rassata sieltä ulos.

Päätimme, että emme an-
na mitään lahjaksi. Etunam-
me oli korsun hämäryys.

Lattia oli maantasossa.
Seinät ja katto näyttivät ko-
vin heppoisilta, mutta sitä-
hän vanjat tuskin tiesivät.

Kersantti asettui oviaukon
eteen ja minä vasemman

Suurtaistelu on iäll€en alkanut. Etulinjassa 9.6.1944
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ut lmelset uuaokiludet...
puolen suojaan. Näin saim-
me aikaan ristiin käyvän tä-
hystyksen. Tarkkailimme
naapurimaan miesten puu-
hia ja aina kun joku yritti lii-
aan lähelle ampua napsutte-
limme konepistooleilla
kertatulella, vain paukku
kerrallaan.

Välillä yritimme tehdä pe-
lastussuunnitelmia. Aikaa
oli jopa niin paljon, että hau-
tasimme turhat tavarat son-
nan alle. Sinne näyttivät ker-
santiltakin menevän komeat
tähtikokardit ja joukko
Puna-armeijan arvo- ja ansi-
omerkkejå. Jos huonosti kä-
visi, olisi hyvä ettei taskuissa
olisi voitonmerkkejä...

Minulla oli jäljellä kaksi
rumpulipasta, kersantilla
enemmän. Lisäksi hänellä oli
patruunoita minullekin ja-
kaa. Tasailimme paukut ja
täyttelimme lippaat. Siinä si-
vussa ilmoitimme toisillem-
me nimet ja siviiliosoitteet -jos jompi kumpi sattuisi pää-
semään kertomaan tervei-
siä.. .

Kersantti ilmoitti olevansa
kotoisin Jaakkimasta ja ni-
meltään Arvo Olavi Mörö-
nen. Sotaa hän oli käynyt ty-
kistön valonmittausryhmän
johtajana. Hän oli herännyt
korsussaan vasta vanjojen
painellessa ohi.

LAHITAISTELU
Vanjat eivät antaneet periksi
vaan olivat päättäneet kat-
soa meitä lähemmin. Piiritys
tiivistyi.

Mekin teimme parhaam-
me. Huomasimme, että kor-
sun etuseinä oli tehty melkein
vain riu'uista, joiden välistä
kiilui valo. Seinän läpi oli hy-
vä räiskiä sarjoja.

Katoltakin kuului rapi-
naa. Sekin oli kuitenkin ohut
ja liike loppui aina siihen kun
laskimme sarjan katon lapi.

Sitten tapahtui se mitä jo
olimme ehtineet odottaa: su-
hiseva käsikranaatti mok-
sahti oviaukon kynnyspuu-
hun. Heittäjän harmiksi se

kuitenkin vierähti ulkopuo-
lelle ennen räjähtämistään.
Yritimme tavoitella heittäj ää
konepistoolisarjoilla.

Jatkoa ei ollut vaikea

arvata.
Majapaikassamme oli

kaksi ovea vierekkäin ja nii-
den keskellä lautainen pilt-
tuiden väliseinä. Näin emme
pystyneet valvomaan toista
ovea.

Pian vihollinen huomasi
tässä seikassa piilevän mah-
dollisuuden: vartioimatto-
masta ovesta lennähti käsi-
kranaatti keskelle toista tal-
lin puolikasta, .lauta-aidan
taakse.

- Nyt meni henki! ennä-
tin hihkaista.

Saman tien tömähti.

me turvaan syöksyen ja aina
eteen osuvaa miestä lonkalta
ampuen.

Tuossa mielettömässä tör-
mäilyssä jouduimme eril-
leen. Itse selvisin suojaan ja
piiloon tykistötulen katkai-
seman tuuhean männynlat-
van alle. Kaverin kohtalosta
ei ollut tietoa, mutta rätinä
lakkasi.

Maiseman rauhoituttua
läksin taas juoksemaan ja
jouduin Valkeasaaren kivi-
tien eteläpuolella Papinojan
takana olevalle pusikkoiselle
suolle. Yritin jatkaa oikealle,

ihanaan elämään vankilei-
rissä.

Olin suon Valkeasaaren
puoleisessa reunassa, kun
paikalle ilmestyi joku korkea
komentaja esikuntineen.
Matkaa oli viitisenkymmen-
tä metriä. Herroilla oli ko-
meat arvomerkit,'kunnia-
merkkejä monta riviä ja
muutenkin olivat tärkeän nä-
köisiä. Jokin neuvonpito sii-
nä oli käynnissä, koska pu-
huttiin ja viittoiltiin kovasti.

Herrat olivat niin muka-
vasti konepistoolin jyvän
kohdalla, että oikein etusor-

Tuli on tllapålsostl tauonnut 9.6.44 lllallå. Takana nåk)1y Valk€asaaren as€ma
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Hetkeksi hengitys pysäh-
tyi - oli kuin olisi halolla
lyöty.

Savu kirvelsi silmiä ja
kurkkua. Tutkin jäseniäni:
ei reiän reikää! Kaverilla oli
käynyt yhtä hyvä onni.

-Ollaan olevinaan vai-
naita kun tulevat katso-
maan, ehdotin viimeisenä
keinona. Kersantti murahti
jotakin myöntymisen mer-
kiksi.

Ketään ei kuitenkaan kuu-
Iunut kämppään.

Ei kyllä meilläkään pitä-
nyt hermo jäädä odotta-
maan.

SURMANSYÖKSY
Yhteisestä sopimuksesta
syöksyimme ulos. Piirittäjat
olivat paikoillaan, sillä asei-
den rätinä alkoi heti. Yritim-

mutta suon laidassa oli suo-
malaisten huolella rakenta-
ma piikkilankaeste, josta en
päässyt läpi. Sen takana ka-
pealla sivutiellä oli vanjan
hevosajoneuvoja niin paljon
kuin ikinä peräkkäin mahtui
ja aivan häntätuntumalla.

Ryömin pitkin esteen si-
vua etsien reikää. Tarkoituk-
seni oli syöksyä tien yli ajo-
neuvojen välistä, koska arve-
lin, että kärryissä istuvat tö-
pinän miehet eivät tee taival-
ta aivan sormi liipasimella.
Rauhallisen ja ikävystyneen
näköisiä olivat ukot tarkkail-
lessani heitä muutaman met-
rin päästä. Este oli kuitenkin
turhan hyvin tehty enkä Iöy-
tänyt reikää.

Ryömin suolla etsien ulos-
pääsyä. Suon reunassa pau-
hasi kaiutin kehottaen an-
tautumaan ja osallistumaan

mea syyhytti. Omakin henki
oli kuitenkin kallis ja riista
täytyi katsoa rauhoitetuksi.

Puskat rapisivat suolla.
Tarmokas etsintä oli käyn-
nissä. Ei ollut syytä paljastaa
itseään.

Piiloleikkiä suolla vain
jatkui. Monta kertaa pelas-
tuin, koska mahorkan haju
ilmaisi vartiomiehen tai jäl-
jittäjän sijainnin.

IHMEELLINEN
KOHTAAMINEN
Ryömin jälleen piikkilan-
kaesteen sivua reikää etsien,
kun kuulin takaani rapinaa.

- Tämä taisi olla lorun
loppu ! ajattelin.

Kun käännyin, otti silmää-
ni kuitenkin heti sinivalkoi-
nen suomalainen kokardi ja
kadonnut taistelijaparini



kersantti Mörönen!
Elämä tuntui taas hivenen

paremmalta.

- Ota tuo kokardi pois,
se näkyy vaikka minne asti!
kehottelin kaveria.

Tapaaminen oli yhtä juh-
laa! Juhlimme sitä kersantin
taskusta löytyneillä sokeri-
paloilla - muuta muonaa ei
ollut. Jännityksen taas het-
keksi lauettua totesimme, et-
temme olleet syöneet pariin
vuorokauteen ja etta nalka
oli hirmuinen.

Sokerit oli pian syöty.

- Nyt pysytään porukas-

väsähtänyttä vaellusta eikä
kumpikaan toistaan häirin-
nyt.

KIVITIELLÄ ON
VILKASTA

Ehdotin, että lähtisimme
yrittämään omalle puolelle
kivitien suunnassa, koska
siellä ei ollut näkynyt suu-
rempaa liikettä. Kesäyön hä-
märtyessä pääsimmekin kivi-
tien laitaan Pastorinojalta
nousevan mäen puolivälin
kohdalla. Siinä oli oma tuki-
linjamme, j onka taisteluhau-

dasta tarkkailimme tilannet-
ta.

Yllätys oli ikävä: illan hä-
märtyessä koko liikenne oli
siirtynyt edellä mainitulta
metsätieltä kivitielle, joka
nyt oli tungokseen saakka
täynnä. Kohdallamme oli
kuorma-autorivistö, jossa
autot yrittivät eteenpäin met-
rin välein. Siellä tää[ä - eh-
kä yksikköjen välillä - oli
neljän metrin etäisyys. Lavat
olivat niin täynnä miehiä
kuin niihin ikinä sopi. Joissa-
kin autoissa oli kaikennä-
köistå huoltoon liittyvaa ma-

teriaalia - kotieläimiäkin!
Totisesti - lehmiä, sikoja ja
kanojakin! Meinaavat pirut
tulla tänne oikein asu-
maan...

Ehdotin tien ylitystä. Ker-
santti epäili:

- Miten siitä pääsee kun
tie on pyssyä ja ukkoa
täynnä?

- Ei ne ole sormi liipasi-
mella, koetin todistella. -Me ollaan montussa tien toi-
sella puolella yhdessä vilauk-
sessa! Minå menen nyt, tule
perässä jos huvittaa!

Kaveri tuli. Otettiin sellai-

Tullvalmistelua seuraa hyökkåys

Siellå niitå mene€ lien tåydoltå

sa, totesi kersantti.
Virisi keskustelu siitä, mi-

tä pitäisi tehdä, jos joudum-
me kiinni. Kaveri ehdotti, et-
tä ampuisimme toisemme.
Itse olin joskus päättänyt, et-
tä en vangiksi antautuisi
vaan lopettaisin sitä ennen it-
seni. Nyt tuli mieleen kuiten-
kin vangiksi jäämisen mah-
dollisuuskin - olihan sitä
kirjoista luettu, että joku oli
päässyt karkuun Siperias-
takin.

Päätöstä ei syntynyt tai oi-
keastaan syntyi välipäätös :

- Niin kauan kuin henki
pihisee on vielä toivoakin!

Lepäsimme. Joku vanja
käveli suolla ohi muutaman
metrin päästä. Sormi liipasi-
mella seurasimme kaverin

nen spurtti ettei ikinä ennen!
Mutta kun oltiin tiellä auto-
jen vålissä nousi kamala huu-'
to ja pulina. Kuulaa tuli kuin
rakeita ukkoskuurosta tien
penkkaan, josta yritimme
ylös. Tuo viiden tai kuuden
metrin kiipeäminen tieltä
taisteluhautaan oli elämäni
hankalin urheilusuoritus -tuntui että jalka luistaa hie-
kassa enemmän taakse- kuin
eteenpäin.

Tuntui ihmeeltä, että het-
ken kuluttua kuitenkin olim-
me turvassa taisteluhaudassa

- ja aivan ehjinä!

KAVERI JÄÄ
Etenimme pitkin tyhjää tais-
teluhautaa, joka oli niin sy-
vä, ettei nähnyt oliko sen kal-
laalla ketään. Siksi nousim-
me haudasta ja aloimme
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uilmeBet wotol«au0et...
juosta pitkin tasaista pellon
kumparetta.

Se oli kuitenkin virhe -tiellä olevat vanjat näkivät
meidät taivasta vasten ja luo-
teja alkoi suihkuta tiellä ole-
vien aseista.

Sivuutin korsun oven met-
rin päästä ja livahdin nurkan
taakse. Sitten aloitin viimei-
sen pikataipaleen. Perääni ei
edes ammuttu, mutta toinen
saapas jäi suon silmäkkee-
seen. Toisenkin heitin mene-

tuuhean katkenneen män-
nynlatvan alla.

Heräsin ankariin vilunvä-
ristyksiin. Satoi. Kylki oli
märkä. Huomasin, etten
enää ollut selvillä suunnasta,
kun aurinkoa ei näkynyt.

omien olevan.
Eivät olleet.
Paikalla sattui kuitenkin

olemaan tukkisuma, josta
menin yli.

Illalla pilkisti aurinko esiin
ja sain päivän harhailun jäl-
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Oli yritettävä takaisin
hautaan.

Juoksin edellä, kersantti
sen verran takana että hänen
huohotuksensa tuntui nis-
[assani. Luoteja tuli yhä
Cnemmän ja enemmän.

Äkkia huomasin, ettei ker-
santin huohotusta enää kuu-
lunut. Taakse vilkaistessani
totesin hänen kadonneen. Ei
ollut varaa pysähtyä. Sitten
pääsinkin jo pelastavaan
taisteluhautaan.

Hauta päättyi suon reu-
naan. Edessä oli kuitenkin
este: haudan pään kohdalla
oli oikeallaasuttu teltta java-
semmalla valaistu korsu,
molempien seuduilla vilkasta
liikettä.

Aloin olla loppuun väsy-
nyt ja päätin hämätä röyh-
keydellä. Heitin konepistoo-
lin hihnasta olalle ja kävelin
reippaasti korsua kohti.
Vanjat katselivat kesäyön
hämäryydessä kulkuani,
mutta eivät siihen puuttuneet

- lienevätkö luulleet lähe-
tiksi tai muuksi vierailijaksi.

mään tilanteen hiukan
rauhoituttua.

MATKA KATKEAA
Jatkoin matkaa sukkasillani.
Väsytti. Nälkä oli hirveä ja
heikotti. Päätin torkahtaa

Pitkän harkinnan jälkeen
läksin jatkamaan oikeaksi
arvioimaani suuntaan. Eteen
tuli vanha piikkilankaeste,
jonka yli kiipesin vaivalloi-
sesti ja hitaasti.

Sitten tulin Rajajoelle,
jonka takana olin arvellut

keen oikean suunnan. Sam-
malmättäältä löysin koural-
lisen perunankuoria ja isosta
pahvilaatikosta hyppyselli-
sen keksinmuruja. Ne eivät
paljoakaan nälkää vieneet.
Jatkoin vaellustani.

Elettiin sitten aamuyötä
12.6.44. Laukausten äänistä
olin toteavinani etulinjan
poikkisuuntaisen aukean
reunassa. Yritin läpi, mutta
joka paikassa oli vanjoja -mahorkan haju pelasti minut
kerran toisensa jälkeen.

Aamuyön sumussa yritin
lopulta pellon yli. En ollut
varma ketä oli vastassa.

Pelto kohosi eikä ylempä-
nä ollut enää sumua. Edessä
oli metsänreuna.

STOMuki verh! karjais-
tiin äkkiä edestä.

Eivät olleetkaan omia!
Edessä oli kymmenkunta
valppaan näköistä puna-
armeijalaista aseet suunnat-
tuna vatsaani kohti.

Kämmenet nousivat kor-
vien tasalle. Liike oli raskas
javaikea... tr

Onko suon takana omia vai vihollisia?
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LAILA
HAKKARAINEN

Monet rintamamie-
het heräävät joskus
yhä vieläkin sotaelä-
mysten painajais-
uniin. Lapselle, joka
siihen mennessä oli
kokenut vain kodin
turvallisuu tta, oliv at
ilmapommituksen
kauhut sitäkin vai-
keampi kokemus.

JATKOSODAN aikana ke-
sällä I 944 asuin vanhempieni
kanssa Viipurissa. Kotimme,
pieni omakotitalo, oli Yh-
teiskoulukadun varrella Tii-
liruukin kaupunginosassa,
aivan ratapihan tuntumassa

- ratapihan, joka sitten koi-
tuikin kohtalokkaaksi koko
elämälleni.

Noiden aikojen tapahtu-
mista on yleensä mielessäni
vain lyhyitä ja irrallisia mieli-
kuvia sieltä täältä. Ainoan
poikkeuksen tekee Viipurin
verilöyly, lapsen kokemuste-
ni suuri mysteeri.

MIKSI ON SOTA?
Minulle oli tietenkin kerrot-
tu, että on sota. Sen enempää
en muista siitä ymmärtänee-
ni eivätkä vanhempanikaan

*

*

"Äiti , mitsi on sota?" Laps€n on
vaikea ymmårtåå

Elämåä vålirauhan aikana. Pullisen

/I omakotitalo Viipurin Sorvalissa on
\ iäänyt sodan lalkoihin

,t
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varmaan halunneet rasittaa
lapsen onnellista maailmaa
turhilla peloilla.

Vasta Viipurin suuri pom-
mitus konkretisoi minulle so-
dan olemuksen. Se loi siitä
tajuntaani lähtemänömän
mielikuvan. Tuo tapahtuma-
ketju ei ole mielessäni vain
sarjana irrallisia sattumuksia
kuten muut noiden vuosien
kokemukset - se on muistis-
sani elämäni ensimmäisenä
katkeamattomana vuoro-
kauden filminä, jota vielä 35
vuotta myöhemmin voin ai-
voissani kelata eteen- tai
taaksepäin suuremmalla tai
pienemmällä nopeudella -miten vain. Yksityiskohdat
eivät ole hiukkaakaan him-
mentyneet. Milloin tahansa
voin sulkea silmäni ja painaa
mielessäni katkaisijaa "Vii-
purin ratapihan pommitus"

ja silloin filmi alkaa
pyöriä!

Tunnen palaneen räjäh-
dysaineen ja ruhjotun maan
tuoksun.

Näen mustalle mullalle
kynnetyn pommien repimän
pihamaan.

Kuulen korvissani tuskan-
huudot evakkojunasta.

Samalla tunnen sisälläni
syvää ahdistusfä 1a tuskaa,
jonkinlaista sielullista kou-
ristusta - pelkoa ja vihaa.

En tiedä sitten, onko tämä
sitä, jota nykypäivän ääriva-
semmistolaiset kutsuvat
"ryssänvihaksi". Missään
tapauksessa ei sitä ole minul-
le opettanut koti eikä koulu,
ei lietsoneet "lahtarit" tai
nakertanut politiikka. Se
vain on - se syntyi konkreet-
tisena havainto-opetuksena
ennak koasenteettomaan
lapsensieluun, joka oli siihen
asti ollut tabula rasa, kirjoit-
tamaton lehti.

KATKELMIA
FILMISTÄNI
Leikin päivät pääksytysten
pienen karitsani kanssa , jon-
ka olin onnistunut ruikutta-
maan isältäni eräälle karjati-
lalle tekemällämme retkellä.
Pihanurmella istuskellen
hoivailin lemmikkiäni, joka
tyytyi olemaan määkimättä
vain ne hetket, jotka olin sen

välittömässä läheisyydessä.
Silitin, rapsutin, taputin, tut-
kin, syötin, juotin ja haiste-
lin sen turkkia. Olin parhail-
lani nuuskimassa sen selkää:
niin ihanaa lampaan
villaa. . .

Silloin kuulin kovaa outoa
jylinää.

Äitini kiiruhri juosten ha-
kemaan minua karitsoineni

- Ne syöksevät sisuksis-
taan pommeja, jotka tuhoa-
vat - tappavat, selitti äiti
minulle noina ensimmäisinä
kauhun hetkinäni, jolloin
turvauduin äidin kaulaan
keittiön nurkassa hillittö-
mästi itkien.

Nyt vihelsi yhä kovemmin,
samanaikaisesti ulvoi monta
pommia ja sitten seurasi jy-

vän. Isä tuli kotiin, kun pom-
mitus oli lakannut.

Ilta oli rauhallinen.
Nukahdin.

Yöllä havahduin siihen,
että isä kääri takkia ja lilttiä
ympärilleni ja kahmaisi nri-
nut syliinsä ilmoittaen:

- Nyt mennään pommi-
suojaan !

srsaan.
POMMIKONEITA!
Mitä ne ovat?!
Näin taivaalla lentokonei-

ta, alempana kuin koskaan
ennen, suuria ja raskaan nä-
köisiä. Niitä oli paljon, kuin
suuri lintuparvi, mutta nämä
pitivät kamalaa meteliä -joka paikka tuntui tärisevän,
korvia koski.

Ne menivät ensin yli, kaar-
sivat sitten ratapihalle päin

- ja sitten se alkoi: hirveä
ääni - ulvoi yhä kovemmin

- räjähdys - räjähdys -räjähdys. . .

sähdys toinen toisensa pe-
rään. Piilouduin äidin pata-
kaappiin, josta en uskaltau-
tunut pois äidin lohdutuksis-
ta huolimatta. Siellä istuin
pienellä sykkeröllä loputto-
malta tuntuvan ajan jännit-
täen korvillani, tuliko ulina
suoraan kohti minun koloa-
ni.

Kuinka isä nyt pääsisi
kotiin?

Kuinka karitsani pelkäisi-
kään yksin omassa liiteris-
sään. . .

Pelon ja tuskan sekaisin
tuntein jännitin koko iltapäi-

Asuntoalue palaa

Pommi on iskenyt SA-kut'a

VAIKEA YO
Hädin tuskin pysyin isän sy-
lissä, kun hän juoksujalkaa
kiiruhti pieneen peruna-
kuoppaamme naapurin ton-
tilla äidin roikottaessa pik-
kuveljeäni, joka oli vasta pa-
rin kuukauden ikäinen. Kal-
liosuoja, johon meidän olisi
pitänyt mennä, oli noin puo-
len kilometrin päässä, mutta
sinne saakka emme ehtineet

- päir'ällisen kaltainen me-
teli ulr oi korvissamme ja niin
isä valitsi suojaksemme pe-
runakuopan, joka oti puolik-
si maan alla ja puoliksi maan
päällä. Sen katolla ja ympä-
rillä kasvoi korkeaa maito-
horsmaa ja jokunen suurem-
pi pensas. Kolmen metrin
päässä sen rappusyvennyk-
sestä oli valtavan suuri kivi

- kivi. joka oli myöhemmin
pelastava sekä oman että ko-
ko perheeni clämän.

Ollessamme juuri syöksy-
mässä kuoppaan kuului yhä



voimistuvaa pommin ulvon- maan tuoksu.
taa.

Jotenkin tajusin, että se oli
nyt tulossa suoraan kohti!

Sitten - kaiken täyttävä
räjähdys!

Tajuttuani jälleen joten-
kin tilanteen huomasin ole-
vani nelinkontin kuopan pe-
rällä, jonne ilmanpaine oli
minut isän sylistä heittänyt.
Rämmin siellä hiekan ja pirs-
taleiden seassa yöpaitaani
sotkeutuneena. En tiedä,
olinko ollut välillä tajutro-
mana - nyt vain totesin ole-
vani elossa eikä koskenut mi-
hinkään.

Kuulin isän huutavan
nimeäni.

Sitten vähitellen koko ta-
pahtuma alkoi hahmottua.
Pommi oli osunut kiveen ja
murskannut sen kuin sitä ei
olisi koskaan ollutkaan -jälkeäkään siitä ei näkynyt.
Ilmanpaine oli heittänyt mei-
dät kaikki kuopan suulta sen
perälle. Takimmaisena ollut
isä oli saanut kuormallisen
maata päälleen.

Siirä alkoi kauhun yö.
Istuimme loukussamme

aamuun kello viiteen saakka.
Koko ajan jännitimme kor-
viamme - milloin taas kuu-
luisi kohti tulevan pommin
ulvontaa? Monta kertaa jou-
duimmekin tuon koko tajun-
taa raastavan elämyksen ko-
kemaan, sillä tuolle naapurin
tontille, jossa kuoppamme
sijaitsi ja jonka koko oli noin
800 neliömetriä, putosi tuo-
na yönä yhdeksän pommia.
Me kuitenkin säilyimme va-
hingoittumattomina - kuin
myyrät kolossaan. Aikamme
ei vielä ollut täysi. . .

KAUHUJEN
AAMU
Aamulla meteli hiljeni.

Ryömimme ulos kolos-
tamme - kuin haudasta.

Tontti autio ja tyhjä. Ei
edes rikkaruohoa näkynyt
lähimaillakaan. Koko alue
oli kuin kynnetty mustalle
mullalle. Perunakuopan ka-
ton oli ilmanpaine haravoi-
nut putipuhtaaksi horsmista
ja pensaista.

Ilmassa leijaili palaneen
räjähdysaineen ja rikotun

Ratapihalta kuului kau-
histuttavaa ääntä: ihmisten
ja eläinten tuskanhuutoja,
avunpyyntÖjä ja valitusta.
Rajalta tullut evakkojuna oli
jäänyt ratapihalla pommi-
tuksessa räjähtelevien am-
musjunien väliin ja tuhoutu-
nut jokseenkin täydelleen.
Siinä olleita vanhuksia, nai-
sia, lapsia ja kotieläimiä ei
tässä vaiheessa voinut miten-
kään auttaa ja useat heistä ta-
pasivat tuona aamuna lopul-
lisen kohtalonsa. Jotenkin
tajusin epätoivoisen tilan-
teen.

Meidän onnemme oli ollut
uskomaton: kalliosuoja, jo-
hon emme ehtineet, oli saa-
nut täysosuman ja tuhoutu-
nut kokonaan. Kukaan siellä
olleista ei selvinnyt hengissä.
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NAISTEN
KESKEN

- Katsohan, kuin-
ka poika on aivan
isänsä ndköinen!

- Äu anna sen
masentaa mieltäsi!
Tärkeintä oD, ettd
hän on terve!

o
EIPÅHÄN OLTU
TURHAN
nÄrÅrsrÄ
Vaittisen emäntä
Valkjärveltä oli jo
kotinsa ovella läh-
dössä evakkoon,
mutta palasi vielä ta-
kaisin ja veti
seinäkellon.

- Mitäs sie nyt?
kyseli aviomies.

- Käin vetämäs
kellon, jotta näk:
kööt, jottei täält päi-
viä enne pakkoon
lähetty!

Kr 0sr0s

SiniYalkoinen
sotatoimialuekarth
Kansa taisteli -lehden lukijana Sinulla on nyt mahdollisuus
saada oman kotisi seinälle tai annettavaksi lahjaksi n. 600
paikannimeä käsittävä sotatoimialuekartta. Nimet tähän kart-
taan on kerätty alan kirjallisuudesta.
Kartta on painettu sinisellä ja mustalla himmeäpintaiselle val-
koiselle paperille. Kartan koko on 51 ,5 cm x 72cm jase lähe-
tetään tilaajille rullattuna pahviputkilossa.
Hinta on 17 mk/kpl + postitus- ja käsittelykulut 1--4 kpl/3 mk
la 5 kpl/S mk.
Karttoja on rajoitettu määrä ja ne toimitetaan tilausten saapu-
misjärjestyksessä.

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

EH
9Is 

=399 -o

?E§ il

EgE§E

(f)o

e.8-
(D-1
c-:dr
o§
=o

3v>I

IU-)E

=
TI1AUSKORIITI

sfiATorilr-
AlUEKARTTA

Olen kiinnostunut vanhoista alueista ya paikannimistä kuten
Uunitsa, Rasti, Vytegra, Hyrsylä. . .

Tilaan n. 600 paikannimeä käsittävän kartan.
Postitus- ja käsittelykulut lisätään ao. hintoihin.

! lkpl
! 2kpl
tr 3kpl
! 4kpl
! Skpl

Nimi- ja osoitetiedot painokirjaimin, kiitos.
Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Tarjous yllämainituilla hinnoilla on voimassa niin kauan kuin
karttoja riittää. Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia.

17 mk
34 mk
51 mk
68 mk
85 mk
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MIKKO POLLA/URHO NISSINEN

Suomalaisten vetäytyess ä Itä-
Karjalasta j äiv ät kaukop artiot alueel-
le ottamaan selvää vihollisen voimista
ja suuntautumisesta.
Tärke än työnsä su oritettuaan saivat
partiot marssia satoja kilometrejä
omien luo. Tilanne oli epävarma ei-
vätkä mitkään laskelmat pitäneet
paikkaansa.
Ensireissun miehelle retki oli melkoi-
nen kokemus!

Urho Nissinen, 20-vuotias soturi.
ioutui €nsimmäisellä
kaukopartioretkelläån koville

AUNUreE$
tulläkilähtö

ME kaukopartiomiehet vie-
timme alkukesän kauniita
päiviä Aunuksessa Mäkriän
kylän liepeillä sotavuonna
1944. Ilmassa oli kuitenkin
odotuksen tuntua.

Sitten saimme käskyn ryh-
tyåfvalmistelemaan kätköjä,
joihin piti sijoittaa patruu-
noita, räjähdysaineita, muo-
naa, lääkintävälineitä ja
muuta tarpeellista alueella
myöhemmin tapahtuvaa
kaukopartio- ja sissitoimin-
taa varten. Ne otettaisiin
käyttöön siinä tapauksessa,
että joutuisimme vetäyty-
mään Suur-Suomeksi val-
loittamaltamme alueelta en-
tiseen Tynkä-Suomeen.

Ryhdyimme kuljettamaan
tavaraa kätköihin, joista
käytettiin peitenimeä Matit.

Jo paljon ennen juhannus-
ta saimme niskaamme maa-
taistelukoneiden parvet.
Kerran toisensa jälkeen sai
kuorma-automme kuljettaj a
ulvottaa ajoneuvonsa lähes
olemattomia jarruja konei-
den hyökätessä. Me sissit
taas tunsimme olomme ko-
vin turvattomaksi yrittäes-
sämme suojautua Aunuksen
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Nuoret sissit Nissinen (vas.) ja Koski hurmaavat Uushiekan tyttöjä vähän
ennen äkkilähtöä

asukkaiden kanssa leppoisia
hetkiä lämmitellen saunoja
ja herkutellen Päämajan
erikoismuona-annoksilla,
joihin kaukopartiomiesten
virkistykseksi kuului tuona
aikana ihmeellisiä aineita:
teetä, kahvia, suklaata ja
erinomaisia lihasäilykkeitä.

Jytinä läheni päivä päi-
vältä.

Oli helppo todeta kylän
asukkaiden käyvän yhä le-
vottomammiksi. Eräänä päi-
vänä näin, kuinka hyvin pie-
nikokoinen karjalaisvanhus
yritti panna takkuista hevos-
taan aisoihin.

- Ka mitä starikka mei-
naat? kysäisin.

- Jos tulee voinaa, pitää
lähtiä pakohon, totesi ukko.

Hänellä oli kärryissään
koko pienen kylän vaatima-
ton omaisuus, jonka hän ai-
koi "voinaan" - sodan -ajaksi kätkeä metsään.

Meistä ajatus oli ihan hyvä
ja autoimme ukkoressua pol-
len valjastamisessa.

Juhannuspäivänä suoma-
laiset joukot alkoivat vetäy-
tyä alueen läpi ja me siirryim-
me metsään suorittamaan tu-
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lakeuksien peltojen pien-
tareille.

Ankaralla työllä saimme
kuin saimmekin kätköt val-
miiksi jo ennen juhannusta.
Oleilimme Uusihiekka-nimi-
sessä kyläpahasessa odotel-
len myrskyä. jonka tiesimme
jo pyyhkäisseen yli Syvärin.

Kaakosta kuului jatkuva jy-
tinä, joka ei jättänyt sijaa
epäilyksille - nyt oli tosi
kyseessä!

ASUKKAAT
PAKENEVAT
Vietimme kylän ystävällisten



levia tehtäviä. Saman tien
poistuivat asukkaat kylästä
niin pikku-ukon kuin kaik-
kien muidenkin painuessa
piilopirteilleen.

Porukassani oli mukana
ensimmäisellä reissullaan
nuori poika, Urho Nissinen,
joka oli minulle mieluisa yl-
lätys: tuo väsymätön korven
kasvatti pärjäsi alokkaaksi
tavallista paremmin. Vahin-
ko, ettei Urkki ollut aikai-
semmin päässyt mukaan
kaukopartiohommiin - hä-
nestä olisi voinut kehittya
vaikka mitä, oli sellainen tosi
erämies.

litterat kouraan ja matkani
suuntautui entisen kotiseutu-
ni Suojärven kautta Petros-
koihin ja edelleen Suojun
asemalle.

Oli vähän epävarma olo.
Ikää oli vasta 20 vuottaja tuli
mieleen, kuinka kokeneet
sissit suhtautuisivat "alok-
kaaseen"...

Matkalla tapasin samaan
porukkaan matkalla olevan
kersantti Vihtori Valkeisen,
joka opasti minut perille.

- Täällä saat kyllä poika
kävellä tarpeeksesi! oli Vih-
torin antama ensimmäinen
valistus.

Astuin sitten sisään maja-
paikkaan. Yläkerrasta kuu-
lui hilpeätä äänten sorinaa ja
hetken kuluttua vieri iso hon-
kapölkky portaita alas. Hyp-
päsin viime hetkellä sivuun
tuon tervetulotoivotuksen
tieltä.

Vähitellen sopeuduin po-
rukkaan. Kyselin ja kuunte-
lin juttuja aikaisemmilta ret-
kilta oppiakseni kikat.

Kerran olin jo vähällä
päästä retkelle mukaan, kun
käskettiin laittaa varusteet
kuntoon. Viime hetkellä läh-
töni kuitenkin peruttiin ja
mukaan pääsi vanhempi ja

kokeneempi Esko Ri/ala. Sil-
lä reissulla pojilla oli huono
tuuri, sillä kolme miestä jäi
taipaleelle.

Yritin kovasti lenkkeillä ja
pitaa huolta kunnostani -jos sattuisi pääsemään mu-
kaan seuraavalle reissulle...

Koittihan se sitten sekin
aika.

MIKKO POLLAN
KOVAAN
PORUKKAAN
Juhannuksen alla kesällä
1944 pantiin kokoon partio,
jonka johtajaksi tuli vänrik-
ki Mikko Pöllä. Siihen pää-
sin mukaan. Minun lisäkseni
tulivat partioon lussi Halt-
sonen, Onni Huovinen, Las-
si Lanamäki, Tappinen,
Kokko, Ryöti, Rusi, Heikki-
nen ja Vasken Topi.

Olimme siirtyneet Uusi-
hiekan kylään Aunukseen.
Tykistötulen voima kasvoi
päivä päivältä ja kylä alkoi
tyhjentyä siviileistä.

Mekin painuimme met-
sään. Tehtävämme oli jäädä
alueelle ja tarkkailla Neuvos-

Vänrikki, Mann€rheim-ristin ritari
Mikko Pöllän (takana kolmas
oikealta) partio iåtettiin
tieduslelemaan vihollisen s€luslaan
juhannuksena 19zl4

Juhannuks€n alla vuonna 1944 Uushiekan kylässä Måkriåltä itään
lähiiessä pakomatkalle sodan jaloista

Vänrikki Mikko Pöllä auttaa karialaisukkoa tämän

Näin muistelee asioita ys-
täväni Urho Nissinen.

NUOREN SISSIN
KERTOMAA
Palvelin Rajajääkäripatal-
joona 3:ssa Kuuttilahdessa
Syvärin suulla. Olin kuullut
jännittäviä juttuja kauko-
partiomiehistä ja nuoren
miehen innostuksella värk-
käsin siirtoanomuksen Osas-
to Kuismaseen, OsKuun. Pa-
peri kulki virkatietä komen-
tajallemme majuri Rautasa-
lolle, joka käski minut
puheilleen.

- Hengestään pääsee
kyllä täällä Syvärilläkin, ar-
veli Rautasalo, mutta pani
kuitenkin paperin eteen-
päin.

Muutaman viikon kulut-
tua tuli tieto, että minut oli
hyväksytty porukkaan. Sain
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toliiton joukkojen vahvuuk-
sia, aselajeja ja suuntau-
tumista.

Olimme perustaneet tä-
hystyspaikan vain muuta-
man metrin päähän tiestä.
Puna-armeijan joukkoja
marssi ohitse jatkuvasti tien
täydeltä kolmen vuorokau-
den ajan.

Koko aikana emme voi-
neet silmiämme ummistaa
emmekä j uuri liikahtaakaan.
Olomme alkoi jo olla varsin
tukala, kun marssirivistöön
lopulta tuli katkos ja pääsim-
me siirtymään toisen tien

Nurmoilan
lentokentällä
paukkuu

kin selkää ja tuppautui sil-
miin, hyttyset purivat ja jo-
kainen aisti oli äärimmäisen
valppaana.

Ätctcia joku kompastui
rautalankaan ja mätkähti
mahalleen. Onneksi ei ase
lauennut ja mies kömpi tois-
ten mukaan. Tapahtuman
aiheuttama ääni oli kuiten-
kin ollut melkoinen.

Samassa ilmestyi aivan

I

Talvisodan Kollaan maasio on vaikuttava muistomerkki SA-kuvo

varteen.
Tuon toisen tien suunnas-

sa suoritimme samoin mää-
räajan liikenteenlaskentaa.
Sitten saimme käskyn suun-
nistaa Nurmoilan lento-
kentälle.

TARKASTIMME
NURMOILAN
KENTÄN
Kentän lähellä oli joki, jonka
ylitimme kumiveneellä. Lä-
hellä oli siltakin, mutta siinä
oli punasoturi vartiossa. Va-
rovasti hiivimme kohti kent-
tää, jossa työt olivat tarmok-
kaasti käynnissä keskellä yö-
tä. Kiire tuntui naapureilla
olevan!

Tehtäva oli näin suoritettu
ja kentän kunto todettu.

Vänrikki antoi käskyn pa-
laamisesta toista tietä, koska
tulojälkemme oli varmasti
havaittu.

Läksimme hiipimään
eteenpäin kiitoradan vierellä
kasvavaa pensaikkoa myö-
ten. Hiki valui kesäyössä pit-
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eteen naamioitu teltta.
Pöllän Mikko, kokenut

partiokettu, oli heti tilanteen
tasalla: nyt oli aika vaihtaa
maisemaa ja rivakasti! Hän
antoi suunnan ja käskyn
juosta täyttä vauhtia maan-
tien yli metsään.

Painuimme matkaan kuin
hirvilauma. Juoksimme
taakse vilkaisematta. Vauhti
oli hirmuinen huolimatta
vaikeasta maastosta. Jonkin
ajan kuluttua kuului takaa
muutamia täysin vaaratto-
mia laukauksia.

Jatkoimme marssia Huo-
visen Onnin ja Haltsosen
Jussin vuoron perään suun-
nistaessa kärjessä. Mikko
Pöllä kulki porukan viimei-
senä tarkkaillen vihollista.
Takaa-ajajat häipyivät kan-
nasta varsin nopeasti.

Olimme olleet matkalla jo
viikon päivät ja oli levon ai-
ka. Keittelimme annoksia
hyvin pienellä nuotiolla ja
nukuimme oikein kunnolla.

Alkumatkalla olimme
käytelleet muona-annoksia

liian reilusti ja nyt niitä piti
ruveta säästämään. Retken
päättymisestä ei ollut aavis-
tustakaan...

VAELSIMME
VANHAAN
SUOMEEN
Matkan jatkuessa sain minä,
nuorin tulokas, kokeilla
marssikestävyyttäni ja ver-
tailla sitä vanhojen jermujen
taivaltamiseen. Päivästä päi-
vään jatkoimme länteen.
Pistäydyimme kylien liepeil-
lä ja tarkkailimme liikennet-
tä niissä. Seurailimme jouk-
kojen marssia ja huoltokul-
jetuksia teillä.

Eräänä päivänä tulimme
Tuulosjoelle. Ylimenopai-
kaksi löysimme karikon, jos-
sa oli äskettäin käyty taiste-
lu. Kaatuneita sotureita lojui
kivien välissä.

Päivä oli kuuma ja läksim-
me ylittämään jokea uimal-
la. Vaatteet, aseet ja varus-
teet vietiin yli rannalta löyty-
neellä pienellä lautalla.

Uintiretken ollessa hil-
peimmillään osui Huovisen
silmään venäläinen sotilas -Iieneekö ollut kalastamassa
vai paidan pesulla. Se pani
uintihommiin vauhtia ja
vaatteet saatiin päälle ennä-
tysajassa, jota varmaan pa-
lokuntakin kadehtisi. Sitten
vain taas metsään minkä kin-
tuista lähti!

Kuljettiin soita ja kankaita
suuntana länsi. Vallitsevasta
tilanteesta ja suomalaisten
joukkojen sijainnista ei meil-
lä ollut aavistustakaan.

Vaikeudet alkoivat ka-
saantua: radio meni rikki,
eväät loppuivat ja saapas al-
koi hiertää jalkaa.

Vanha raja ylitettiin Käs-
näselän kylän lähellä.

Eräällä suurella suolla py-
sähdyimme syömään lakko-
ja, jotka maistuivat vallan
hyviltä. Vihollinen oli kui-
tenkin ilmeisesti ollut tark-
kana ja seurannut vaellus-
tamme, sillä herkuttelu lop-
pui lyhyeen: vihollisen maa-
taistelukone antoi meille kii-



Reissu on tehtyl Runolaulaian patsas t€rvehtii Karialan laulumailta palaavia
siss€iä Tolvalärvellå

reen voidetta ja marssi
jatkui.

Ateriat olivat yhä harvem-
massa. Löysimme jostakin
pari pientä sorsaa ja keitim-
me ne kymmenelle miehelle.
Aloimme vähitellen pudotel-
la tavaraa kantamuksista,
jotta kaikki pysyisivät jou-
kon mukana.

TAISTELU.
PAIKOILLA
Eräänä päivänä tulimme

ruumiiden taskuista ja leipä-
laukuista kaiken syötäväksi
kelpaavan.

Ätt<ia aloi vihollisen auto-
rivistö ohi. Emme ehtineet
tehdä muuta kuin heittäytyä
ruumiiden sekaan yrittäen
olla mahdollisimman kuol-
leen näköisiä. Onneksi ei Ve-
näjän miehilla ollut tarvetta
tulla tutkimaan asiaa tar-
kemmin.

Matka jatkui suurten kor-
pien halki. Sitten osuttiin
rautatielle ja todettiin olta-

vat aivan rinnakkain. Olim-
me juuri ylittämässä niitä,
kun molemmilta suunnilta
tuli yllattaen autoja. Kaksi
kaveria ei ehtinyt yli, vaan
joutuivat maastoutumaan
maantienojaan. Onneksi au-
toissa istuvat vanjat katseli-
vat meidän juoksevien mies-
ten perään eivätkä huoman-
neet näitä kahta onnetonta.

Vänrikki Pöllä komensi
meidät asemiin siltä varalta
eträ vihollinen ryhtyisi ahdis-
tamaan ojaan jääneitä kave-
reita. Niin ei kuitenkaan ta-
pahtunut. Vanjat katselivat
aikansa maisemia ja jatkoi-
vat sitten matkaansa.

Mekin jatkoimme taas
taivallustamme.

Nälkä alkoi painaa jokais-
ta, mutta kaukainen tykistö-
tuli lännestä antoi toivoa ja
karkoitti väsymyksen: siellä
olivat omat!

Vähitellen lähestyimme
taistelualuetta. Joukkoja oli
enemmän ja ääniä kuului jo-
ka puolelta.

SUORAAN
TULIYLLÄTTÖÖru
Eräällä tauolla tutkimme
karttoja ja sain kuulla, että
olemme lähellä §emeikan ky-
lää, kymmenisen kilometriä
itään Tolvajärven Ristisal-
melta.

Yö oli hiljainen. Paikat al-
koivat olla minulle tuttuja,
koska olin poikasena ollut
näillä main isän mukana sa-
votoilla. Jätin repun ja aseen
maahan ja poistuin vähän
kauemmas tutkimaan maas-
toa. Myös Tappinen asioi
jos.sakin kauempana.

Akkiä suviyön rauhan kat-
kaisi repivä yhteislaukaus,
jota seurasi kiivas konetuli-
aseiden laulu.

Olimme tulleet suoraan
venäläisen kenttävartion sy-
liin! Mainio naamiointi oli
kätkenyt soturit, jotka olivat
olleet väijytysasemassa mei-
tä odottamassa.

Tuli kiire.
Mikko Pöllä näytti vain

suunnan ja painuimme täyt-
tä vauhtia pakoon. Minulta
ja joltakin muultakin jäivät
sekä ase että reppu. Yritin
viime hetkella syciksyä niita

pelastamaan, mutta Mikko
riuhtaisi minut takaisin ja
sähähti:

- Ätatran poika hullutre-
le! On sinne kuule tykkejäkin
jäänyt !

Niin painuimme karkuun
toisten juostessa ja toisten
vuoron perään ampuessa pi-
katulta takaa-ajajien silmil-
le. Minäkin sain joltakin ka-
verilta pienen pistoolin
aseekseni. Aamu-usvan tur-
vin pääsimme irtautumaan
ja ylitimme pienen puron.

,'KADET YLOS!''
Vielä parisen tuntia marssit-
tuamme alkoi edestä kuulua
hajanaisia laukauksia. Suon
takaa näkyi savua.

- Eivät suomalaiset tee
noin typerän isoa tulta, sanoi
Mikko.

Käänsimme suunnan toi-
seksi.

Jatkoimme synkeässä ri-
sukossa eteenpäin. Vilkaisin
porukkaa: kaikilla naama
savusta mustana, viikkojen
likainen parta, pitkä tukka j a
vaatteet repaleina. Varsinai-
nen rosvojoukko, mutta oli-
pa taivaltakin tehty 4fi)-
500 kilometriä.

Ättia kuului edestä maa-
ilman ihanin komento:

"Ketä siellä? Kädet ylös!"
Suomeksi!
Painuimme maahan pari-

kymmentä metriä suomalai-
sen konekivääripesäkkeen
edessä. Tilanne selvisi no-
peasti ja kajaanilainen jouk-
kueenjohtaja otti meidät hy-
vin vastaan - ennen muuta
saimme ruokaa.

Levähdettyämme suunta-
simme matkamme Ristisal-
men kautta Tolvajärvelle.
Matkalla pysähdyimme het-
keksi Tolvajärven harjulla
olevan runolaulajapatsaan
luo, koska sen tekstikin -"Matkamies! Pysähdy! " -
siihen velvoitti.

Olihan melkoinen ensireis-
su! Tehtävät oli suoritettu ja
oltiin taas omien puolella.
Kaikki olivat pätevän joh-
don ansiosta selvinneet ehjin
nahoin.

Pälkjärvellä odotti juhla-
muona, §auna, lepo - ja uu-
si tehtävä... tr

taistelupaikalle maantien
tuntumaan. Alueella oli usei-
ta kymmeniä ruumiita. Mo-
net olivat palaneet ja haju oli
hirvittävä. Nälkäisinä keräi-
limme matojen täyttämien

van Kollaan taistelupaikoil-
la. Alueella oli vielä talviso-
dan aikaisia kaatuneita -enää pelkkiä luita, kuin
risukasoja.

Maantie ja rautatie kulki-
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JATKOA ED. NO:STA

Usko Kåirki oli legendaari-
nen hahmo, joka talvisaikaan
liikkui köydellä vyötetyssä li-
kaisessa turkissa, karvareuhka
päässä lippa niskan puolella.
Hän oli papin poika ja itsekin
papiksi lukenut, tiettävästi
vihkimistä vailla. Kertomansa
mukaan hän huomasi viime
hetkellä, ettei ollut kutsumus-
ta ja ryhtyi maanviljelijäksi.
Osti maatilan Hämeen puoles-
ta ja hankki "Hilikkansa"
kanssa liudan lapsia.

Hän majaili aina tulenjoh-
tueessa ja ainakaan siellä hän-
tä ei saanut puhutella "herra
kapteeniksi". Mikäli joku
erehtyi niin tekemään, sai hän
kuulla rämäkän kiroustulvan.
Hän oli yksinkertaisesti "isän-
tä".

Usko Krirki hallitsi vakuut-
tavalla isännän tyylillään vai-
keimmatkin tilanteet ja hä-
neen luotettiin. Sodan jdlkeen
hän viljeli tarmokkaasti tiluk-
siaan ja monet aseveljet 

-niin upseerit kuin tykkimie-
hetkin 

- 
kyläilivät siellä. Hä-

nestä tuli vähitellen kuntansa
napamiehiä. Mies siirtyi ikui-
sille kentille eräitä vuosia sit-

a
ten.

KORPIKUUSEN
KYYNELIÄ
Lieneekö isäntä ollut tietoinen
pontikkakokeilusta, mikä pan-
tiin käyntiin alkukesästä
1942. Virallista siunausta hän
ei tiettävästi ainakaan antanut,
mutta sai kuitenkin aikanaan
maistiaiset.

Kaikessa hiljaisuudessa
koottiin kapulatien teon var-
jolla komennuskunta, joka
koostui pontikan asiantunti-
joista. Ylimpänä valvojana oli
kemisti-luutnantti. Varsinai-
sena mestarikokkina toimi tor-
pan isäntä, joka oli istunut
useaan otteeseen vankilassa
pontikkapuuhistaan. Tåimä
olikin pätevin suositus.

Taitava peltiseppä piipahti
Aunuksenkaupunkiin ja takoi
siellä eräässä verstaassa ensi-

208

REINO OLMALA

taoettiin
äikaa

puolesta. Pääkokki puolusteli
sillä, että kun on oltu vuosi-
kausia Ukko Kruunun leivissä
ja sekin tekee samoja aineita.
ei rike jzirin suuri ole. Saattaa-
pa se tosin kadehtia kilpailua,
mutta sekin olisi epiireilua,
kun kerran eletään kilpailuyh-
teiskunnassa...

TEHTAILUN
LOPPU
Ahneella on aina kakkanen
loppu. Niin kävi tässiikin ta-
pauksessa.

"Valioporukkaan" solut-
tautui riidanhaluisia yksilöitä
valjakkopaikalta. Tehtailu
laajeni jo toisen laskun aika-
na, kunnes kolmas tiputus lo-
petti sen tykkänään.

Tuli rähinää, pieni puuko-
tuskin. jolloin tykkimies nir-
haisi haavan tykinjohtajansa

-' s*@

"ltse asiassa kuvattuna". Korpikuusen kyyneleitä idyllisessä maastossa

t. lå

Siinähän sitä syntyy lusikkaa ia lampunjalkaa!

luokkaiset pillit ja pannut.
Jäiihdytysastia tiivistettiin am-
muslaatikosta. Arrrmattimuu-
rari latoi pitävän perustuksen
tehtaalle sopivasti puron tun-
tumaan saunarantaan. Muita
tehtäviä annettiin siviiliamma-
tin perusteella.

Niin koostui valioporukka
vaativaa tehtävää varten ja ai-
kanaan tippuivat korpikuusen

kyyneleet erinomaisesta lait-
teesta. Ainakin mestarikokki
ihaili sitä rajattomasti ja va-
kuutti, ettei hän eläissään ollut
nähnyt sillä alalla mitään niin
hyvää ja täydellistä. Yönsäkin
hän nukkui tehtaan liepeillä.

Kolmasti kirkastettua ko-
keiltiin saunan löylyssä, eri-
teltiin makueliimyksiä ja pu-
huttiin asian moraalisestakin

käsivarteen. Puukottaja, sata-
kiloinen mies, runnettiin erit-
täin häijyluontoisena ja joutui
tekonsa jdlkeen ns. remmi-
apellin kohteeksi.

Se oli verinen näytelmä
korsun lattialla ja tykkimies
kzirsi maata vain mahallaan
parin viikon ajan. Mutta tove-
rikuri teki tehtävänsä: miehes-
tä tuli siivo ja sopuisa.



Tehtaan konkurssi oli iikil-
linen. Remmiapellin jåilkeen
päivystysvuorossa oleva ker-
santti, raittiusmies ja körttiläi-
nen, nappasi kirveen, työntyi
ulos korsusta ja åiriihteli men-
nessään painokkaasti:

- Pontikankeitto loppuu
sitten tåillä päivåimääriillä...
kun ei osata ihmisiksi...

Kirves heilahti muutamia
kertoja kookkaan kersantin
kåisissä ja tehdas oli raunioina.
Vakituinen makutuomaristo
istui saunan portailla ja katseli
murheellisena hävitystä, mut-
ta kukaan ei esitt:inyt vasta-
lauseita.

POKKAHOMMIA
Pokerinpeluu oli suosiuu ajan-
viete asemasodan hiljaisina
päivinä. Neljåin kuninkaan
ktjaa tutkivat yleensä samat
miehet, mutta päivåirahojen
maksun j?ilkeen hrli mukaan
muitakin ja silloin katsottiin
kellon ympiiri, kenelle rahat
kuuluvat.

Avarakin korsu pyrki käy-
mäiin ahtaaksi, kun oli kaksi
pokkarinkiä. Pari koulunpen-
kiltä sodan melskeisiin liihte-
nyttä ahdettiin etäsimpäåin
nurkkaan lukemaan tenttejäiin
varten. Ylioppilasrutkinnosta
selvisi silloin helpommalla
kuin rauhan päivinä.

Rähinä täytti silloin korsun
ja piintyneet pokkamiehet ke-
hittivät oman sanastonsa, jota
käytettiin äiinekkäästi. Niinpä
patterin tunnetuin korttihai toi
julki hartaimman toiveensa:

- Voi kun olisi riparaha,
varsikortit ja nurkan takaa
lyönti... !

PITÄKÄÄH,N ilELEssÄ,
LAGUKSEiI TIEHETT

Suomalairn panscariryh-
män 40-vuotiejuhlia viete-
tään Häme€nlinnassa ja
Parolannummella lauantai-
na ja sunnuntaina, 3. ja 4.
päivånä heinäkuuta. Tar-
kempia tietoja påivälehdis-
tå ja Panssariprikaatista
Parolannummelta.

tr

FRED

Lehtemme viime
Yuoden kesäkuun
numerossa oli Lauri
Kultin kirjoittama
artikkeli "Oliko
Hitler
hengenvaarassa?"
Kultin mielestä ei
ollut. Eräs toinen
Iukijamme on
asiasta eri mieltä.

HITLERIN lento Marsalkan
syntymäpäiville ei suinkaan
nrllut yllätyksenä, vaan oli
erittäin hyvin valmisteltu. Ko-
ko lentoreitti oli rutkittu ja
koelennetty etukäteen, jotta
varmistuftaisiin mahdollisten
vaaratekijöiden eliminoimi-
sesta.

SUPISUOMALA!NEN
KUNNIA.
KOMPPANIA
Koska tietoa ei voitu levittää
liian aikaisin, oli kunnia-
komppania improvisoitava
melko lailla viime tipassa.

Tiedettiin hyvin, että Hitler,
Euroopan valloittaja, oli tot-
tunut kunniakomppaniassa nä-
kemään huippuunsa harjoitet-
tuja loistava-asuisia SS-mie-
hiä, näyttävää jalannostoa ja
sekunnin murto-osan täsmiilli-
syydellä tapahtuvia temppu-
ja. Meillä Immolassapa ei tzil-
laista porukkaa ollut, vaan
ainoa paikalla oleva joukko
koostui kenttåihuoltoon kuulu-
vista reserviläisistä. Asetel-
ma oli jotakuinkin sama kuin
jos kansanpelimanniyhtye oli-
si pantu esittämäiin sinfonia-
orkesterin konserttiohjelmaa!
Paikalla olevat miehet olivat
iiikkäitä reserviläisiä, suurim-
maksi osaksi Valkealan ym-
pdristön maanviljelijöitä, jot-
ka eivät pariinkymmeneen
vuoteen olleet temponeet ki-
väiiriä enempää jalalle kuin

olallekaan.
Kenttäviiki siis pantiin ri-

viin. Asuna miehillä oli tavan-
omaiset suorat sarkahousut ja
kesäpusero, kaikki enemmän
tai viihemmitn nuhruista ja ku-
lunutta kuosia, aseena vähem-
män sotaisen niiköinen Terni-
kiväiiri.

Ehdittiin sentään pitää har-
joitus. Se paljasti murheellisia
asioita: kantapäät eivät suin-
kaan menneet yhteen uljaalla
napsahduksella, vaan kuului
melkoinen kopina. Ternien

käsittelyssä oli huolestuttavan
selviä aika- ja tyylieroja.

Ei hyviiltä näyttiinyt!
Muna kun hetki sitten koit-

ti, vakaiset maalaisisännät sei-
soivat tanakasti Immolan suo-
malaisella maaperiillä 

- 
jiin-

nityksestä ja hermoilusta ei
näkynyt jiilkeåikäåin. Vakaasti
miehet ottivat asennon, ryh-
distäytyivät, tempaisivat Ter-
nin olalle ja katsoivat tiukasti
Hitleriä silmiin - ei kuten ki-
vikovat SS-fanaatikot, vaan
kuten vapaan kansan vapaat
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Hitler oli

Kunniamerkkejä oj€nnollaan puolin ia toisin

lmmolan lentokentån väkeä, vasemmalla Bruno Nyberg, oikealla kirjoitiaja



miehet: rauhallisesti, hiukan
uteliaasti maailman valloitta-
jaa tarkkaillen - vai että tuol-
lainen se nyt on...

Olisi ollut jännittävää tietää
Hitlerin ja hiinen seurueensa
kommentit tiimåin kansanrinta-
maparaatin johdosta. Ehkäpä
se vain vahvisti heidän us-
koaan arjalaisen rodun ylem-
myydestä...

Mutta palataanpas varsinai-
seen asiaan.

KAKSI
VAARANPAIKKAA
Kaikista perusteellisista en-
nakkovalmisteluista huolimat-
ta oli tipalla ettei Hitlerin uu-
den Euroopan rakentelu päät-
tynyt Immolaan. Hänen neli-
moottorisen Focke Wulf Con-
dor -koneensa ilmestyessä Im-
molan ilmatilaan ja kaartaessa
kentiille sää oli jossakin mää-
rin sumuinen. Ohjaajalle lie-
nee tässä vaiheessa tullut jon-
kinlainen oikosulku, sillä oli
hiuskarvan varassa, ettei kone
törm:innyt Kaukopään tehtaan
savupiippuun. Se se olisi ollut
varsinainen paukku!

Kun koneen laskutelineen
pyörät koskettivat kiitotien
pintaa leikkasivat jamrt ilmei-
sesti kiinni. Koneen liukuessa
eteenpäin alkoi pyöristä nous-
ta savua ja niissä nåikyi kipi-
nöintiä ja pientä tulen leimah-
telua, jonka me kentiillä olijat
selviisti havaitsimme.

Lentokonehallin edustalla
etuviistoon koneen tulosuun-
nasta seisoi reservin kersantti
Bruno Nyberg seuraten kiin-
nostuneena koneen laskeutu-
miskiitoa. "Brynkka" kuului
koneiden huollosta vastaavaan
henkilökuntaan.

Nyberg huomasi laskussa
jotakin epätavallista ja reagoi
salamannopeasti: hiin sieppasi
hallin seiniiltä vaahtosammut-
timen ja syöksyi pikajuoksijan
startilla konetta kohden ehtien
sen luo koneen vielä liikkues-
sa eteenpäin. Koneen rinnalla
juosten hiin suuntasi vaahto-
safirmuttimesta suihkun pyö-
riin.

Koneen pysåihtyessä syntyi
sen ulkopuolella vilkasta toi-
mintaa ja Bruno Nybergin toi-
minta jäi useimmilta meikiiläi-
siltä huomaamatta.
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Vaan eipä jäiinyt saksalai-
silta!

Kun seremoniat kentiillä
olivat ohi nousivat Hitler ja
Mannerheim avoautoon, joka
ajoi Kaukopäiin rautatien
vaihteessa odottavan Marskin
salonkivaunun luo. Filhrerin
kone jäi kentåille saksalaisten
tarkkaan valvontaan.

Joukon johtajana toimiva
upseeri käveli nyt sivummalla
seisovan Nybergin luo, kiitteli
häntä vuolaasti hyvästä toi-
minnasta ja ihmetteli miehen
kykyä oivaltaa nopeasti vaara-
tilanne sekä hänen tavattoman
nopeaa reagointiaan. Hyvillä
mielin hiin pyysi Brynkan mu-
kaansa katsomaan Hitlerin ko-
netta, joka olikin katsomisen
arvoinen.

Kaikkein Pyhintä - 
"Joh-

tajan" salonkia - sai tosin
katsella vain ovelta, sisäito as-
tuminen oli ehdottomasti kiel-
letty. Koneesta poistuttaessa
upseeri otti koneen baarikaa-
pista ison pullon tulista Stein-
hägeriä ojentaen sen Nyber-
gille jatkuvin onnen ja menes-
tyksen toivotuksin.

PERÄSTÄ KUULUU
Asia ei jäiinyt vielä tiihän-
käiin: parin viikon kuluttua
kutsui lentorykmentin komen-
taja Nybergin puheilleen ja
våilitti hiinelle Suomen Mar-
salkan terveiset saapua Mik-
keliin Päåimajaan. Täiillä hä-
nelle kerrottiin Hitlerin suu-
resti arvostaneen Nybergin
toimintaa, jonka johdosta hä-
nelle ojennettiin Saksan Kot-
karitarikunnan ritarimerkki.

Myöhemmin Nyberg sai
komennuksen RUK:uun ja
siirtyi upseerina Hyvinkäiille
uusiin tehtäviin. Vielä myö-
hemmin hänestä fuli Suomen
Painonnostoliiton perustaja ja
raskaan sarjan Suomen mesta-
ri.

Bruno Nybergin kohtalona
oli tavata vielä toinenkin dik-
taattori: toimiessaan kansain-
vdlisen painonnostoliiton pre-
sidenttinä hän joutui vuonna
1957 hoitamaan Teheranissa
maailmanmestaruuskilpailu-
jen ylituomarin tehtäviä. Tiil-
löin §aahi myönsi håinelle kor-
kean persialaisen kunniamer-

il1li: i:- ne'Kn,a, 
^uoftane.varsrnKrn lalat

olivat kipeät ja pohkeet kovat kuin kivi. Lihaslännitys ei kadonnut

lhmeiden aika ei ole ohi!
"Minulla oli ialat huonossa kunnossa. Kä-
vely oli erittäin vaikeaa. Jo muutaman
pävän lämpölevyjen käytön iälkeen huo-
masin olevani niihin täysin Wwäinen.
Nyt voin taas jatkaa keskewnyttä kunto-
liikuntahaftastustani aivan täysipainoises-
ti. Pyöräillen ja hiihtäen. Hiihdin UKK-
hiihdossa yhtenä päivänä toistasataa kilo-
metriä. Kiitollisin terveisin Oiva Keski-

edes yölevon aikana. Kun aamulla oiloin jalkojani niin pohkeissa
tuntui sellainen kipu kuin puukolla olisi viiltänyt. Olin välillä käyttä-
mättä lämpölevyjä ja parin viikon päästä särky palasi jälleen. Olen
kiitollinen levyjen keksijälle sekä vaimolleni, joka ennakkoluulotto-
masti tilasi minulle nuo mainiot levyt. Kirvesmies Kalevi Balk, Kuopio.

Mistä mahtaa iohtua?
Vaikka ei ole tieteellisesti todistettu lämpölevyjen lievittävästä vaiku-
tukseata reumatismiin, niveltulehdukseen, migreeniin, hermo- ym.
kipuihin, käyttävät q/ytyväiset naiset ja miehet kaikkialla maailmassa
lämpölevyjä.

Luonnonmenetelmä!
Käytä hyväksesi jo ikivanhaa keksintöä! Skandinaviassa lo yli nel-
jännesmiljoona käyttäjää. Tämä puhuu puolestaan!

"Olen erittäan kiitollinen levyjen keksijälle!"
"Olen \rytyväinen lämpölevyihin. llman niitä tuskin olisin siinä
kunnossa kuin nyt olen. Näiden levyjen ansiota kaikki. Pidän niitä
edelleen, koska ne ovat niin hyvän tuloksen tuottaneet. Tilaan kaksi
paria lisää." Mirjami Hämäläinen, Pattijoki.

tilMPUtEUYT sen saiuat aikaan!
Maailmankuulu lääkäri ja luonnontutkija Luigi
Galvani totesi jo parisataa vuotta sitten metal-
lien välisten alhaisten sähkövirtojen vaikutuk-
sen ihmisen lihastoimintoihin. Hän huomasi,
että kupari- ja sinkkilevyt, asetettuina suolave-
den lähelle tai välitömästi sen kosketukseen,
kehittivät matalajännitteistä sähkövirtaa ja hie-
man lämpöä, joiden vaikutus usein oli hyödylli-
nen ia toi mahdollisesti lievi§stä sellaisille
henkilöille, joita vaivasivat lisääntyvien ikävuo-
sien säryt ja kivut. Tämän vanhan keksinnön
perusteella on kehitetty kenkiin asetettavat
metallilevyt. Sinkkilevy toisessa ja kuparilevy
toisessa kengässä voivat ehkä auttaa Sinuakin.

"En pettynyt ostaessani!"
"Muutaman päivän kuluttua kun olin laittanut
lämpölevyt kenkiini, tuli niin sanomattoman
kevyt olo jalkoihin. Silloin ajattelin, että on hyvä
kun en pettynyt levyjä ostaessani. Kärsin mon-
ta vuotta ja ajattelin, että saan kärsiä hautaan
saakka kun mikään ei tuntunut auttavan. Tu-
hannet kiitokset näistä lämpölevyistä. Suosit-
telen niitä kaikille kärsiville." Edith Weiström.

KOKEILE!

Ylöjärvi
"lhmeiden aika
ei ole ohi!" ,§'a
"Aikaisemmin tilaa- -Iät^arDvilIilIr utdd_ !r B ä ili n'
mamme levyt ovat aivan ihmeelfiset. Minul-
la oli sääressä puutuneisuutta, joka on
vaivannut varsinkin kävellessä. Laitettuani
lämpölevyt paikoilleen rupesin odottamaan.
Nauroin vaimolleni, että jokohan se näin
nopeasti vaikuttaa. Käsien nosto ylös ia
sivuille tuotti melkoista tuskaa. Uudestaan
nauroin, että hartioihin asti näillä levyillä ei
ainakaan ole mitään vaikutusta. Mutta kuin-
kas kävikään? Tilaan kolme paria lisää."
Toivo Torpo, KAUHAJOKI.

Ruotsin Valtion Tutkimuslaitos on kokeissaan todennut lämpölevyjen
kehittävän heikkoa sähkövirtaa. Todistus no7843,30. 3. 1978.

Hinla 27,- I pri + postituskul ut.
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Åyräpään opeta&set Suomen
armeijan sotilaille
anlautsneiden sotamicstm ta a[iupceorioo

khje ilntomatwercills.
Me allekirjotltaoeet suomalaiset sotilaat oleemc saaneet Lrtkc.

rrrli tofer, mlten kyynillisesti meittr sromaidrir rotamtchll trpr.
tel[n. Åyråpåän tatstelu on slttå luotein ja :iikein eslmerhli.
. Manoerheimin rotahullut .!tenraalit i! usaerit eivät säålineet

tlehif pltåökseen kåsissåän Äyråpå& silLn:til Vuokgen varrellr.
Sinne trpalettiin p'rolet JR 7 miehrstf Er. P 15 melkein lokonaen
js osls muisla yksikölstå (JR l5:sta jr JR {};ti,;. Nyt mttlle prlJas-
bl lrlkesra alaslornuudesrern upseerien l,ehtrrlmaineo hoonamrl-
.[ur oeltÅ sotamlehiå lohtarr. §tt{ hduoc kertor lellfe, ml-
LL. lvlmiverlresli he meltä. taorttivr/
:j'Eiirrnnfun he ajoivat meidit, pr/ a ie hro;ltmrnrangalrtutten
iilrih tuonne errmsnirltihati. Jor treo vtl yief,ecsl !r. P 25
iftdm-fFimatr=' p-åftrt}ö'ilprtcrH' * påx tråd#-.-3r:-
§lriria ja Klrllovia, kun he eivät ht, rcct ELisl tuotle tooleora-
retgulle.

Heinåtruun 5 pnl, kun lllanne tåvi LlAnll*kri, uprccrll llsc
pekeoivat Vuoksen yli ja jilllvlt mCldåt Lrlfimtrn. Sellalneo oli
Irlsky. Ja lååkintåluutnrnttl Lutlala mlirlrl otanesslä1, etll rru.
elsra vlruvat haavolttuneet on rmmuttrva

Jo sl{l ennen olivat crlät upreeril ropar'ctl meltl sclklla, kun
alotmme dntEutua vangiksi. Nåirr stE- Eino Xiveli (JR 7 6. konp-
plniasta) sål luodin se*äånså jr samtn Lorrlpraian solamler Plavo
iirvtr.eo sri nlskaansa otuman, joka runteli tc.Lo teuan. Stm. Miel.
påå nåIi, miten upseerit ampuivnt hritä.

Mutta konnamäisinta oli se, kun heinilrr^n 5 päivån lllalla, jol-
loio me alolmme lolvottomassa tllassi .Irlrir:.:Ir uangilsi, niio omalta
puolelta avsttlin hirmuinen kraoaatti- ja §'riitull Äyräpäån nntra!.
josra. meitå oli Satora suomalaisil sote&i,tul. §rmmenlå oeirtå
Lmtui omien kranarltren sirpaleista.

Siis teris Jr lyijv oll viiqelnen, mlti at "{mme omlltr upree.
reiltamme. Mutta me allehirlolttaneat Ptl.ii,rimme .i! onnitluimme
tolautumran venålälsille vangiksl.

Rlularratoverlt Vuokren talrrnr.
Teltå odottaa sama kohtalo kuin oiitl u-!i,j! lovereilåmme, lotrr

rottulvEt KarJalan kanorksella, Äyåpåla >--irnpåisl-å tal Vuokreo
rrerlln. Te voitte pelrrta. lt!eEne, Jos toia.::t loukollr.

lmgitai

Tsistelut Ä;-ripiin t.trnpå,åesä lsolltivat, meille mitä on se srh'
rrlaioen komeåto, ;cu S'rorien armeijaan lyt juurutetaan. Ne oso§
ttvat meille suom:ii.ri*:c r'pstcrler. -konnrmalsuudm la mltatr lur'
mlollsta on totella herc.åo hå5kyjä..n.

Älkåå alistukq pstricr lqilit.rvtksi ia @prttavi&rit Ätkii to.
blto Lavalia upseerlfud I r 

-.lrte, y'i 2@'miertå rclrstuimel'. Äyråpäån sillapååstl tfllrutu'
larlh vtlgilsi. 'i

Jor hrlrettc pclatu ttscuht, riitn llhtetåä Jouf,ollr hcB rtrta.
arlr trl altrutular rugitsl

fuoalttilz,a .:laal JR.7 Je Et. P t5 tol*
* jo alir:,-tteait:

I

ffi=:?WWr:,btr#{#|iib
lLirld/r-t llLffi fr;4;,^
gg*1b.ffi*rt';#;1,*-
E"f >,Ay,'oår[f ''{#ru't^
rA itl;a L» {t-l,r: {-- l8 7 c u-*-..rA tay'a L» Lit"'J*: ,t-- 78 7 c u--,a-..
Q- i*,*9;?l:t^.4: +e 't^r ,r. t'Lnn

:: 1!9i'rl''f'ä;;# ii' ( ".§:;" t;,- i5;;;;i 4 s; tfrl"t- t^ ir »rrt
iZ !--J*r pÅ* &o';*. tc' t e'+'

G-Fr.qtL /{-&g'efb-T-
lt. -A;'7t+.14FE'iG

lr

Uielä Aytäpään sillanpästä
Lehtemme numerossa mia kirjeitä ja kirjailija raunioissa vangiksi jää- lista aihetta. Propagan-
3/82 oli Eero Kiviran- Kiviranta palaa mah- nyt,onlähettänyttoimi- dan yleiseen tapaan piti
nar artikkeli "Rasittaa- dollisesti vielä asiaan tukselle oheisen lento- asiasta saada mahdolli'
ko Adolf Ehrnroothia niiden valossa. lehtisen. Se osoittaa, simmankarmeakuvaei-
rike?" Toimitus on sen Muuan entinen sota- kuinka sotapropaganda kä totuudella ollut niin
johdosta saanut muuta- vanki, Äyräpään kirkon kåytti hyväkseen kiitol- väliä.

o
ANSION
MUKAAN
Sotavuosina eräät isät
antoivat perillisilleen ni-
miä rintamalohkon mu-
kaan. Suosittuja olivat
muun muassa Aunus,
Viena ja Inkeri, olipa
kuulemma jonkun toi-

nen nimi sellainenkin
kuin Syväri.

Samoina vuosina sai
eräs poikaparka etuni-
mikseen Uuno Turenki

- isä kun oli viettänyt
sotavuotensa käpykaar-
tissa täällä Hämeen
sydämessä.

o
SUPLIIKKI.
MIEHIÄ
Savolaispoika tans-
sittaa turkulaistyt-
töä. Hyvien tapojen
mukaisestihän aloit-
taa kohteliaan kes-
kustelun:

- Kylläpäs neiti on
haaskan näköinen!

Poika ei käsitä,
miksi tyttö jättää hä-
net keskelle tanssi-
lattiaa.

o
o
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Ki.joiturLilpailumme on
osoittautunut vuoden tapah-
tumaksi: juttuja on tullut yh-
teensä liki 800 kappaletta!
Materiaalia tutkitaan par-
haillaan, mutta sen selvittely
ja arvostelu vie kyllä aikaa -tulokset voidaan julistaa jos-
kus syksyllä. Jo etukäteen
voidaan kuitenkin paljastaa,
että lukijoiden iloksi on ker-
tynyt monta pätevää juttua.

aumalainen veteraani on
käynyt Petroskoissa ja kuu-
lulla Ki§in kirkkosaarella,
jossa hän on nähnyt venäläis-
ten partisaanien haudan. Sii-
tä hän haluaisi lisätietoja.

Tuo hauta ei mitenkään lii-
ty itse saaren tapahtumiin.
Suomalaiset halusivat sääs-
tää arvokkaat rakennukset
sodan tuhoiltaja jättivät saa-
ren miehittämättä, siellä oli
ajoittain vain muutama var-
tiomies. Vuonna 1944 se luo-
vutettiin taistelutta. Parti-
saanit ovat siis kaatuneet jos-
sakin muualla.

trtI lauhastapuhutaan paljon
ja kaikkialla - eika syyttä.
Tyyli on kuitenkin eri maissa
erilainen.

Neuvostoliiton puolustus-
voimain komentaja Nikolai
Ogarkov on vaatinut kansaa
taisteluun pasifismia vas-
taan, koska se heikentää
Neuvostoarmeijan iskuky-
kyä. Kuten muistamme on
Neuvostoliitossakin sallittu
Rauhanpuolustajat-järjestö,
jonka päämääränä lehtitie-
tojen mukaan on "Neuvos-
toliiton Kommunistisen puo-
lueen ja Neuvostoliiton rau-
hantahtoisen ulkopolitiikan
propagoiminen sekä imperi-
alismin aggressiivisen ole-
muksen palj astaminen".

Itä-Saksassa on rauhan
puolesta toiminut protes-
tanttinen pappi Reiner Ep-
pelmann pidätetty, mutta va-
pautettu kirkon puututtua
asiaan. Viralliseksi rauhan-
politiikaksi DDR:ssä on ju-
listettu tunnus "Rauhaa täy-
tyy puolustaa - rauha on
aseistettava ! "

Salmin nimi on säilynyt entis€nä

Tässä oli ennen Salmin sankarihauta

o

a

Pyhän Nikolauksen kirkko nykyisessä asussaan

Tulemajoen suu Laatokan rannalla



( H eitti Hyvönen, suoma-
laisen kansanmusiikin taita-
ja Salmin pitäjästä, pääsi va-
jaat kolme vuotta sitten käy-
mään entisessä kotipitäjäs-
sään, josta hän on lähettänyt
toimitukselle oheiset kiin-
nostavat valokuvat.

V Kuvaaja kotimaisemilla

Û.uruur,r,a soturersta Ja
heidän omaisistaan halutaan
tietoja:

Erkki Trygg, osoite Maja-
v.esi 52110, hakee yhteytta
Ayräpäässä 4. 7. 1944 ka-
donneen l. 9. 1925 Mikkelin
maalaiskunnassa syntyneen
veljensä sotamies Martti Il-

mari Tryggin aseveljiin. Vi-
hollisen hyökätessä Trygg oli
ilmeisesti parivartiossa.
Kuinka hänelle kävi?

Tauno Tikkanen, Irjalan-
tie 6, 7 2400 Pielavesi, haluai-
si kiittää sitä 10./JR I l:n III
Joukkueen kaveria, joka
kuljetti hänet heikossa kun-
nossa JSp:lle Kivennavan
Linnanmäen korsusta 17. 6.
44. Tikkanen toimi silloin
luutnantti Lyytikäisen taiste-
lulähettinä. Otapas yhteytta!

Arvo Kääntä, Stenskilsga-
tan 12, Eskilstuna, Sverige,
palveli vuosina 193 l-32 Vii-
purissa Karjalan Kaartin ko-
mentajan eversti Isaksonin
lähettinä. Kääntä haluaisi
yhteytta entisen esimiehensä
perheeseen.

Eetu Johannes Romppa-
nen, Pahkavaara, 81280 Ui-
maharju, haluaa yhteytta
"entiseen hyvään esimie-
heensä" 10./JR 9:n päällik-
köön kapteeni Talvistoon.
Yhdessä sodittiin vuosina
1942-44, Romppanen oli
niitä 23-syntyneitä.

o

I
rJalkavakimuseo avataan
Mikkelissä 12. 6. 82. Sen
osoite on Jääkärikatu 6-8,
50100 Mikkeli 10. Museo ha-
luaisi vielä lisää jalkaväkeen
liittyvaa materiaalia kuten
puku- ja varusesineitä,
merkkejä ja tunnuksia sekä
valokuvia. Tarkempia tieto-
ja antaa museonhoitaja Ai-
mo Metso, puhelin
955-369 660, paikalla arkisin
kello l3-15.

usikirkko-seura kerää
vanhoja valokuvia mainitul-
ta paikkakunnalta kuvateok-
sen jatko-osaa varten. Erityi-
sen tervetulleita ovat sota-
vuosien otokset. Kuvaan sel-
vitys ajasta ja paikasta sekä
henkilöistä ja lähettäjän
osoite. Kuvien pitaisi olla pe-

rillä l. 10. 82 mennessä Saka-
ri Rokalla, jonka osoite on
Rudolfintie l4 A 108, 00870
Helsinki 87, puhelin
90-698 3814.

o

Puuro Kairinen, eversti of
US Army, kirjoittelee toimi-
tukselle ja kertoo olleensa
sairaana, mutta nyt kuntou-
tumassa. Täyttäessään hil-
jattain 70 vuotta Paavo ker-
too joutuneensa sikäläisten
veteraanien ja Suomessa asu-
vien ystävien vaikuttavan
juhlinnan kohteeksi. Eipä
varmaan syyttä - niin pal-
jon Kairinen on tehnyt vete-
raanien hyväksi. Toimitus
pyytää yhtyä onnentoivo-
tuksiin!

a

A,,o Keravuori, toinen
USA:n armeijan suomalai-
nen eversti, kirjoittaa eräälle
suomalaiselle ystävälleen,
kuinka Lasse Törni, ritari ja
myöhemmin hänkin Yhdys-
valtain armeijan upseeri,
muisteli Mauno Koivistoa,
entistä alaistaan: "Hän oli
hyvä sotilas ja joka suhteessa
rehti mies." Nykyinen yli-
päällikkömmehän palveli
Törnin kuuluisassa yksikös-
sä, l. Divisioonan Jääkäri-
komppaniassa, helmikuusta
1944 sodan loppuun saakka.

Keravuori, jonka osoite
on R.R. l, Box 386, Warren,
ME 04864, USA, haluaisi yh-
teyttä entisiin Törnin komP-
panian aseveljiin, joille hän
tahtoisi luovuttaa Törnin
hautajaisissa Fort Braggissa
tekemänsä nauhoituksen. -Antakaapas sanan kiertää,
Törnin porukan veteraanit !
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Venäläisten kaatuneiden muistomerkki Kotkaliärvellä ltä-Karialassa



MAINIOTA
MAAKUNTA.
HISTORIAA -MEILLE
KAIKILLEKIN
Aulis J. Alanen, Etetaponla-
laisia taisteluissa 1, Otava,
Keuruu 1981, 421 sivua.

Oma historia ja erityisesti
kansakunnan vapaudenrak-
kautta kuvaavien ja itsenäi-
syyteen johtaneiden taistelui-
den vaiheet ovat kansan iden-
titeetin eli itsetuntemuksen
kannalta tiirkeitä. Isänmaan-
rakkaus alkaa maakuntahen-
gestä ja kotiseudun rakkau-
desta. Tätä heimohenkeä
meillä onnekserlme on. Näis-
sä asioissa on yhtä kaikki yh-
dellä maakunnalla erikoisase-
ma: Pohjanmaalla ja pohjalai-
suudella. Sen me muiden
maakuntien synnynnäiset
opettamattakin huomasimme
jo Maamme-kirjasta, "Vänri-
keistä", "Viilskåireistä" ja
Suomen historiastakin: Nuija-
sota ja Jaakko llkka, Tope-
liuksen "Våilskiireiden" vuo-
sisadat, Suomen sota 1808-
1809. Erityisesti myös va-
paussodan valmistelut, jääkä-
riviirväys ja etappipuuhat sekä
Pohjanmaan aseistariisunta ja
vapaussodan "Laurilain työt
sekä Vilppulan vaihe" ovat
Pohjanmaan historiaa.

Näistä asioista on kirjoitettu
ja täydentävää osahistoriaa
tuotetaan jatkuvasti, uutuuk-
sista parhainta on prof. Aulis
t. Alasen innoittuneesti ja su-
juvan kertovasti kirjoitettu
pohjalaisten itsenäisyystaiste-
luiden historia "Nuijasodasta
vapaussotiin", niin kuin teok-
sen alaotsikko mäiirittelee. Se
on ei vain pohjalaisten kirja,
vaan monine uusine tietoi-
neen, kiinnostavine yksityis-

kohtineen ja kuvituksineen
jännittävää luettavaa meille
kaikille. Saamme historian
kertauksena ja uusimpien tut-
kimusten tiivistelmänä nuija-
sodan vaiheet (muuallakin
kuin Pohjanmaalla) ja Jaakko
Ilkan tarinan. I7O0-luvunkin
onnettomat mutta oPettavat
sodat saavat uutta valaisua,
eritoten isoviha ja Napuen ul-
jas jiirkynävä taistelu. Ruotu-
jakolaitoskin selviää ja sen
merkitys. Aivan erikoisen in-
noittuneesti ja uusia piirteitä
ja tietoja tuoden prof. Alanen
kertoo Suomen sodan Pohjan-
maan taisteluista. Selkeät kar-
tat, taisteluiden rekonstruointi
ja juuri monet uudet jännittä-
vät seikat tuovat Runebergin
"Vänrikkien" taisteluvaiheet
läheisiksi 

- 
luuhsys5ti ensi

kerran näin selkeästi esitettyi-
nä.

Suuri osuus on vapausso-
dalla, pohjalaisten teoilla taas
pääasiallisesti, mutta koko sen
historianvaiheen alku jo vuo-
den l9l7 puolelta lähtien on
kerrottu uusin kiintoisin läh-
detiedoin valaistuna. Tiimän
osan tekee erityisen eläväksi
mm. monet mukana olleiden
kirjeet. Lapuan Lauriloiden
merkitys ja "Laurilain työt se-

kä Vilppulan vaihe" eli va-
paussodan ratkaisutaistelut
Pohjanmaalta Tampereen ope-
raatioon saakka tulevat kuin
uudelleen tutuiksi niihin pe-
rehtyneellekin juuri näiden
uusien piirteiden vuoksi. Lau-
riloiden ohessa monet muut-
kin Pohjanmaan jääkiirit ja
johtajat viirvääjistä ja etappi-
jääkåireistä alkaen nousevat
esille. Kuvaus ei ole varsinai-
sesti vapaussodan historiaa.
vaan mukana olleiden pohja-
laisten, mutta teos valaisee sa-
malla koko sotaa. Uusien tie-
tojen, mukana olleiden kerto-
musten, kuvaavien kirjeiden
ym. mäiirä on suuri ja se on
yksi kirjan ansio. Jotkin van-
hat lähteet 2O-luvun alusta,
pelkästään "papereihin" pää-
asiallisesti perustuvina, ovat
tuoneet tarkkaan ja historioit-
sijan taidolla rakennettuun
teokseen jonkin pienen vir-
heen: myöhempi tutkimus,
mm. maa§tossa tehty rekonst-
ruointi osoittaa, että Tampe-
reen operaatiota edeltäneessä

Oriveden vaiheessa on aiheet-
ta syytetty eversti H. Hjalmar-
sonia muka ta4)eettomasta
viivyttelystä (tyhjäksi ryöste-
tyssä) Kurun eriimaapitäjässä.
Todellisuudessa hänen ruotsa-
laiset upseeritoverinsa Seinä-
joen päiimajassa olivat tehneet
(Hjalmarsonille tässä toisen
kerran!) laskuvirheitä. Hänel-
le annettu tehtävä Oriveden
operaatiossa oli mahdoton
monestakin syystä, joiden sel-
vittely ei kuulu tähän. 

- 
Poh-

jalaisen "Melinin komppa-
ni6n" 

- 
Mannerheimin mu-

kaan vapaussodan uljain yk-
sittäisen komppanian teko 

-ryntäys läpi kapirnllisten hal-
litseman Tampereen Näsilin-
naan ja murtautuminen sieltä
takaisin ei ollut jääkdrikaptee-
ni G. Melinin päätös tai pää-
hänpisto, vaan oleellinen osa
Ausfeldin laatimaa valtaus-
suunnitelmaa. Siitä tuli se mi-
kä tuli siksi, ettei Melinin rai-
sua krirkikomppaniaa muu pa-
taljoona kyennytkään seuraa-
maan, vaan juuttui jo ennen
Sorinahteen siltaa. 

- 
Aivan

tarkka vapaussodan historia
on vielä tekemättä, ja paikoin
se jääkin tapahtumapaikoilla
tutkimatta, koska ne ovat ko-
vin muuttuneet, tiet rakennet-
tu uudelleen jne.

Prof. Alasen mainiolle kir-
jalle on luvassa jatko. Koko-
naisuudessaan teos on kaiketi
ensimmäinen vain itsenäi-
syystaisteluihimme keskitty-
nyt maakuntahistoria, oikeas-
taan maakunnan miesten ja
naisten historia, sillä tietysti
myöhempien itsenäisyysso-
tiemme kuvauksissa myös
naisten tärkeä osuus tulee esil-
le.

Eteläpohjalaisia taisteluissa
on erikoisuudessaan jo sinän-
sä kiitoksen ansaitseva. Sen
laaduntakeeksi riittäisi se, että
se on Pohjarunaan historiaa
laajalti tutkineen ansioituneen
ja sujuvakynäisen tiedemie-
hen työtä, mutta erityinen an-
sio on selvästi huomattavalla
innostuksella, jolla prof . Ala-
nen on tehtäväänsä syventy-
nyt. Paikoin, erityisesti Suo-
men sodan taisteluiden ja jää-
kiiriviirväyksen ja vapausso-
dan alkuvaiheiden kuvauksis-
sa on aivan "autenttisuuden
maku". Kirioittaiaila on ollut

käytettävänään runsaasti aitoa
läheistäkin perimätietoa ja
haastattelemalla saatua ensi
käden tietoa.

Teosta on suositeltava
muillekin kuin pohjalaisille,
ja erityisesti sen toivoo joutu-
van nuoren polvemme luetta-
vaksi.

Saisivatpa muutkin maa-
kuntamme samanlaisia histo-
rioita.

Erk

UUDISTUNUT
KUVATEOS
Sotatieteen laitos: Suomen
puolustusvoimat ennen ja
nyt, WSOY, Porvoo 19E2,
321 sivua, pääasiallisesti
valokuvia.
Määräajoin ilmestyvä Puo-
lustusvoimia esittelevä kuva-
teos on jälleen nähnyt päi-
vänvalon, tällä kertaa taval-
lista radikaalisemmin uudis-
tettuna. Huomattava osa va-
lokuvista on ennen julkaise-
mattomia, piirrokset on uu-
sittu ja lyhyet tekstiosat ne-
kin tarkistettu. Kirja on mu-
kava muisto varusmiesajas-
ta, minkå lisäksi se antaa
muillein tietoa "Intistä" ja
sen taustasta. - Toimituk-
sen saamassa kappaleessa
ovat eräät kuvat vaaleita ja
latteita - lieneekö satunnai-
nen virhe?

o
J.

KOTIMAISTA
rÄNNTTYSTÄ
Pekka Salo: Turkkilainen
kytkentä, Otava, Keuruu
1982, 255 sivua.

Lehtimiehen sujuvalla ky-
nällä kirjoitettu vauhdikas
jännäri kertoo, kuinka ääri-
vasemmistolainen radiotoi-
mittaja ryhtyy tekemään po-
litiikkaa tärkeiden rouvien
heikkouksiin perustuvalla
kiristyksellä ja huumeiden
salakuljetusjutuilla. Kirjoit-
taja liikkuu Istanbulissa kuin
kotonaan ja nojaa muutoin-
kin juttunsa vankkaan asian-
tuntemukseen. Osataan sitä
tehdä kansainvälisiä jännä-
reitä Suomessakin. S.

ki Palolampi

o
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Lomajunassa Äanis-
linnasta Karhu-
mäkeen.

( Lumbusin kylä Karhu-
mäen pohjoispuolella
keväällä 1942

<14./ JR 35:n
toimistokorsu
Stalinin kanavan
tuntumassa,
missä yksikkö
oli puolustus-
asemissa noin
puolitoista
vuotta.


