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Persoonallisuuksia
KULTAA JA
KUNNIAA
Vanha kenraali P. M.
Wetzpr jakoi talvi- ja
jatkosodan aikana
kunniamerkkejä sota-
sairaaloissa. Hän oli
varsin erikoislaatuinen
herra, jonka persoo-
naan aina liittyi kiin-
toisia juttuja.

Saapuessaan kerran
erääseen sotasairaa-
laan Wetzer vahingos-
sa meni osastolle, jossa
oleili veneerisiä tauteja
sairastavia potilaita.
Lääkärit yrittivät an-
karasti vastustella,
mutta ukko piti pintan-
sa ja jakoi vapauden-
mitalin joka kymme-
nennelle potilaalle kiit-
täen heitä "isänmaan
hyväksi tehdystä työs-
til".

Myöhemmin hänelle
selvitettiin tapahtunut
virhe. Wetzeriä tieten-
kin harmitti ja hän
päätti ottaa opikseen.

Seuraayan kerran
potilasosastolle tulles-
saan hän tiedusteli, ke-
nellä potilaista oli "ve-
rihaava" - ilman sitä ei
mitalia saanut.

Eräässä sairaalassa
ylilääkäri esitteli poti-

K€nraali Wetzer iakaa kunniamerkkejä sotasairaalassa,
adiulanttina tunnettu "Synkkä Yksinpuhelila" kiriailiia Olavi
Paavolain€n

Kaamasmukan puo-
Iesa ja tuli viinan hi-
mo. Met muistimma
sen Alman mökin ja
lähimmä katsom-
han, olisko siltä jo
pontikat valamhiina

- 
ja ne oli. Ja siitä

se taas rupes kehit-
hyn ja päästhin itte
asihhan. Metriset
oli hanget, kun
aloimma painos-
tamhan, ja lehti oli
koivusa, kun luoja
suvvaitti järjen pal-
lauttaa...

o
TEHOSIPAS!
Ylikersantti Einar PaI-
munen, nykyinen ases-
sori, palveli talvisodas-
sa 2.Prikaatin III Patal-
joonan lääkintäaliup-
seerina. Ilelmikuun
suurhyökkäyksen aika-
na 1940 oli JSp:IIä an-
kara pula siteistä ja las-
toista, joita ei monista
yrityksistä huolimatta
saatu riittävästi. Lopul-
ta kaavakkeiden täyttä-
miseen kyllästynyt PaI-
munen työnsi tilauslis-
tat laatikkoon ja kir-
joitti veriseen Työmies-
askin kanteen lyijyky-
näIIä:

- Lähettäkää Juma-
Ian tähden siteiti, mie-
het kuolee käsiin.

Tavaraa tuli ennätys-
vauhtia.

Aarne Kankainen, Hämeenlinna

laan, joka oli tuhonnut
kolme vihollisen pans-
sarivaunua, mutta jää-
nyt neljännen alle, jol-
loin sen telaketju oli
ruhjonut hänen jalkan-
sa.

Wetzer kuunteli
kiinnostuneena.

Onko verihaava?
hän sitten tiedusteli
tiukkaan sävyynsä.

Sitä ei ollut ja poika
jäi ilman mitalia.

Myöhemmin hänen
kerrotaan yhäkin nos-
taneen vaatimusta-
soaan ja ryhtyneen tiu-
kasti kuulustelemaan
potilaita:

- Onko te höökännyt
vai onko te poolusta-
nut?

Jos oli "höökännyt",
sai ensimmäisen luo-
kan mitalin, muuten
vain toisen.

Lauri Harvila, Helsinki

sen tuotetta):
Istuipa kaksi ka-

veria kaljalta Ivalon
Matkailumajalla.
Juttu kääntyi ryyp-
pyreissuihin, jolloin
toinen, merimies
etelästä, innostui
kehumaan:

Muistanpa
kerran, kun tulim-
me selluloosalastissa
Rio de Janeiroon ja
painuimme kapak-
kaan. Alkoi sellai-
nen ilo, että heräsin
Yasta, kun kippari
tuli pari viikkoa
myöhemmin hake-
maan - 

ja kahdes-
ta viikosta en muis-
ta mitään!

Kauanpa olit
sie kuoma muista-

o ft?[1"il'rj,#{,å:ii
Kenraaliluutnantti jälkeen Lapin mies
OII| Korhonen, ar- ja jatkoi sitten:
moitettu koira-, Muistanpa mieki
erä- ia juttumies, kerran, kun olimma
kertoilee (nimet Arviitin kansa poro-
ovat mielikuvituk- jen matkasa tuolla
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Sanoma- ja aikakaus-
lehdet kertovat usein toi-
sen maailmansodan vete-
raanien kokoontumisista
eri puolilla maapalloa.
Useimmille mukana ol-
leille muodostui sota-
vuosista elämän järkyttä-
vin ja monessa suhteessa
merkittävin vaihe, joka ei
koskaan unohdu. Kuole-
man silmien alla solmi-
tut ystävyys- ja aseveli-
suhteet eivät hevin ruos-
tu.

Veteraanien tapaami-
siin ei milloinkaan sisälly
militarismia eikä sotaista
uhoa. Entistä vastusta-
jaakin muistetaan kunni-
oittavin ajatuksin. Vuo-
sikymmenet ovat selkiyt-
täneet tunteiden pinta-
kuohua. Sodan kokeneet
rintamamiehet eivät ha-
lua uusia sotia lapsilleen
ja lapsenlapsilleen. He
tietävät, mistä taistelu-
kentän helvetissä on ky-
symys.

Eräissä Länsi-Euroo-
pan maissa on tullut ta-

vaksi viettää yhteisiä vel-
jesjuhlia sodassa vasta-
puolella olleen entisen vi-
hollisen joukko-osasto-
jen miesten kanssa. Ko-
koontumiset ovat muo-
dostuneet antoisiksi tilai
suuksiksi, jotka ovat li-
sänneet toistensa tekojen
ja motiivien ymmärtä-
mystä sekä soturien kes-
kinäisen solidaarisuuden
syntymistä yli rajojen.
Entisten vihollisten yh-
teiset tilaisuudet ovat
näinollen parasta rau-
hantyötä, koska ne hävit-
tävät kuvan tuntematto-
masta, pelottavasta ja vi-
hattavasta vastustajasta
tuoden tilalle tavallisen
ihmisen heikkouksineen
ja kansallisine erityispiir-
teineen.

Entisten vastustajien
kunnioitus kohdistuu ylei-
sesti myös sodanaikaisen
vihollisen hautoihin ja
muistomerkkeihin. Kaik-
kensa antanutta vastusta-
jaa muistetaan usein lä-
hes samanlaisin tuntein

kuin omaa aseveljeä.
Suomessakin on tästä
esimerkkejä niin venä-
läisten kuin saksalaisten-
kin hautojen ja muisto-
merkkien osalta.

Kaikkialla ei kuiten-
kaan ole vielä päästy ylös
sotavuosien poteroista.
Yhteyksien saaminen on
tällöin kiven takana ja
onnistuu poikkeusta-
pauksissakin vain poliit-
tisista tarkoituksenmu-
kaisuussyistä. Kokoon-
tumisten teemat eivät
useinkaan paljoakaan
poikkea sodan ajan pro-
pagandateksteistä.

Olisikohan mahdollis-
ta, ettd suomalaiset vete-
raanijärjestöt entistäkin
tehokkaammin pyrkisi-
vät rakentavaan yhtey-
teen entisten vihollisten
kanssa yli rajojen? Eh-
käpä ennakkoluulot ja
byrokratian barrikadit
eivät sittenkään ole mur-
tumattomia. tr
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Talvelan Vl AK:n osien hyökkäys Tuulosioella 5.9.1941 Kolme mainehikasta rintamakomentajaa, vasemmalta Karjalan Armeijan komentaja Erik
Heinrichs, 1.Jääkäriprikaatin komeniaia Ruben Lagus,a Vl Armeijakunnan komentaja
Paavo Talvela

SYYSKUUN 3. ja 4. päivän vä-
lisenä yönä l94l alkoi viisi tuntia
yhtiimittaisena jatkunut tykist<i
valmistelu Tuuloksen rintamalla,
mistä kenraalimajlÅ Paavo Tal-
velan johtaman VI Armeijakun-
nan oli måiärä edetii Aunukseen
ja edelleen Syvärille saakka.

Talvela o[ tunnetusti aikaan-
saapa ja tarmokas sotapiiällikkö,
joka oli saanut kootuksi tulival-
misteluun parisataa tykkiä ja
kranaatinheitintli. Edellisten
joukkoon kuului mm. viisi ras-
kasta patteristoa. Jälkeenpäin on
laskettu, ettii Sänämän- ja Tuu-
losjoen ylimenopaikkojen koh-
dalle ja takamaastoon ammut-
tiin lamautus- ja saattoammun-
tana kaikkiaan yli kaksikym-
mentiituhatta ammusta. Öinen
taivas, jolla entuudestaan purjeh-
ti sadetta ennustavia synkkiä pil-
viä, rävähti leimuavaksi tulime-
reksi ja maa alkoi jytist?i Vitelee-
seen saakka, missä takimmaiset
Osasto t-aguksen jiiäkärit vielä
odottivat vuoroaan.

MAHTAVASTI,
VOIMAKKAASTI
Jiiäkäripataljoona 2:n l.Komp
panialle oli jo hyvissä ajoin illalla
annettu oikein käsky kaikessa
rauhassa asettua telttoihin levol-
le, jotta sitten aikanaan, kun
eversti llmari Karhun s.Divisi-
oona oli saanut Tuulosjoen toi-
selle puolelle jonkinlaisen si-
såiänmurron aikaan, Ruben La-
guksen jääkärit yhdessä panssa-
rivaunujen kanssa olisivat
teräkunnossa jatkamaan Au-
nuksen lakeuksille.

TUU

sl
VILJO IISALO

Osasto Laguksen syöksy Syvärille 5.
9. l94l oli nuorten suomalaisten so-
turien juhlaa.

Tuulosjoen raju tykistövalmistelu
oli murtanut vihollisen taistelutah-
don ja rämäpäiset jääkärit etenivät
Aunuksen lakeuksilla ennätysyauh-
dilla.

Ritari Topi Häkkisen komenta-
man taisteluosaston luutnantti ker-
too.

Mutta ei nukkumisesta tullut
mitiiän. Siit2i huolimatra, ett2i
esim. II Joukkueen johtajana
toiminut luutnantti Ville lisalo
kiiskevliän sälyyn koetti tailutel-
la poikiaan pysymåiän kiltisti tel-
toissa, olivat teltat pian tyhjinä.
Jääkärit halusivat kerrankin olla
todistamassa näytelmåiä, joka oli
tarkoitettu suomalaisten sotilai-
den hyväksi.

Tietenkin myös tietoisuus si.i-

tii, että pian olisi edessä rasittava
ja kentien viimeinen syöksy kau-
aksi vihollisen puolelle, oli omi-
aan herkistämåiän mieliä. Kaik-
kihan kyllä tiesivätjo parin kuu-
kauden ajan jatkuneen etene-
misvaiheen kokemusten pe-
rusteella, ettii jokainen lepoon
tarjoutuva hetki oli syytii käyttiiii
hyväksi eikä turhaan olisi saanut
poukkoilla yöpuultaan. Mutta
minkäpä sille mahtoi, kun maa
tiirisi ja useiden kilometrien sek-
torissa tykkien suuliekit ja kra-
naattien tummemman punaiset
riijähdyslieskat vädäsivät taivas-
ta ja koko maisemaa kerrassaan
omalaatuisella tavalla! - Ker-
toopa itse kenraali Talvelakin
vuosikymmeniä myöhemmin
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Majuri Toivo Nikodemus Häkkinen, Mannerheim-ristin ritari N:o 46,
Jääkäripataljoona 2:n komentaja

Olavi Aalos Liukkonen, silloin JP 2:n
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eversti
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JP 2:n 1.K:n päällystöä ja alipäällystöå ennen syyskuun hyökkäystä.
Seisomassa vasemmalta panssarivaunujoukkueen johtaja luutnantti Melart,
vääpeli Kauppinen, luutnantti Liukkonen, vänrikki Nurmi, kir.ioittaia, vänrikki
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Hhaftussafilmä

sammalikko paikka paikoin klti
vielä ja ilmassa leijui kirpeätä rä-
jähdyskaasujen katkua. Oli siinä
neuvostosotilailla - tai ryssäpa-
roilla niinkuin siihen aikaan sa-
nottiin - ollut tekemistä ja ole-
mista!

Mutta tilanne metsässä muut-
tui sitä mukaa kuin edettiin kau-
emmaksi joenrannasta. Viholli-
nen oli osannut ottaa puolustuk-
selleen sylg.tä useita kilometre-
jä. Monet varustetut tuliasemat

1a ampumahautaketjut olivat
kuitenkin .jääneet aivan koske-
mattomiksi. Ehkä se oli ollut sil-
mitön pakokauhu. joka oli saa-
nut niistäkin luopumaan.

Puolen päivän tienoilla patal-
joona saawtti murtokohdan
uloimman kehän Alavoisten
sovhoosin kohdalla. Valtavia vil
ja-aumoja paloi kylätien va-
semmalla puolella entisten omis-
tajiensa tahallaan sy'tyttiminä.
Hiljaisina nii&i surkuteltiin,
vaikkei vielä osattukaan arvailla
seuraavan talven ja kevätkesän
aikana siviiliväestön keskuudes-
sa vallinnutta niukkuutta, puolit-
taista nälänhätilä.

Muuten edessä avautuva mai-
sema aavoine lakeuksineen ja
näkymiiä pirisävine metsäsarr-
rekkeineen, joihin mielikuvitus
puolestaan sijoitteli vanhoja uh-
rikalmistoja Aunuksen alkupe-
räisen ka{alaisasutuksen ajoilta.
oli vapauttavan avara ja omalla
tavallaan kiehtova. Jopa tum-
mina ryhminä loivitla töyräillä si-
jainneet asuintalot olivat etiiältä
katsottuna miellyttäviiä nähtä-
vdä.

Pataljoonan ensimmäinen tais-
telutehtiivä oli ottaa haltuun
Aunuksen- eli Alavoistenjoen
varressa sijaitseva kylä. jolla sil-
loisten karttojen mukaan oli ni-
menä Tuuksi. mutta vanhem-
man - ja myöhemmänkin
nimistötietiimyksen mukaan
Tuuksa.

Pataljoonan kärkikomppani-
alta, jonka mukana oli muuta-
mia Vickers-vaunukomppanian
panssareita. kävi kylän valtaus
melkein käden käänteessä.
Vaikka perässä ajava l.Komp-
paniakin oli saanut käskyn oike-
alta koukaten yhtyä pienen mä-
en päällä sijaitsevan kylän val-
taukseen. jäi mvöhemmin evers-
tiksi kohonneen. silloisen
luutnantti I-iukkosen johtaman

komppanian tehtäväksi suorit-
taa vain kylässä loppupuhdistus.

Sen sijaan komppania sai pi-
an toisen vaati!'amman tehtä-
vän. Kun pataloona pääosiltaan
ja lähes kaikkine panssareineen
saman tien jatkoi nopeata hyök-
käystään Tuuksan kautta kulke-
vaa tieä Aunuksenkaupunkiin.
käskettiin l.Komppania otta-
maan haltuunsa Alavoistenjoen
toinenkin ranta ja katkaisemaan
joen silläkin puolella kulkeva tie.

Tiedettiin. että vihollisella oli
luoteeseen virtaavan Alavoisten-
joen länsipuolella vielä joukkoja
ia kalustoa. iota 5.D:n ioukot.ia
Osasto lagukseen kuuluva Jää-
käripataljoona 4 olivat tunke-
massa joen suupuolelta Aunuk-
senkaupunkia kohti.

dnt#lsarian I palkinnon juhla

-*,,er,ffi:::%*
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Alavoistenlokea iltahåmärissä 5.9.1941. Joon molemmilla puolilla Tuuksan
kyläå. Panssarintorjuntatykki ampuu
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Suomalaineh Vickers-panssarivaunukomppania ia vangiksi otettuja venålålsiå panssarimi€hiå saattajanaan pal|ain
päin vänrikki Hakala
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frloltusHtpettrssslänä rrfff,f,elt on rolttanut rtntamasarian I palHnnon luh
srrrÄ vAAN YLt!
Ville lisalon II Joukkue. joka oli
jo ennen Tuulosjoen ylitystä täy-
dennetty I Joukkueen rippeillä.
sai kunniakkaan tehtävän yrittiiä
ensimmäisenä joen yli veden va-
rassa kelluvaa siltaa myöten.

Joki oli suhteellisen leveä, sil-
lankorvasta toiseen ainakin sata
metriä. Ja vielä uskalletummaksi
ylityksen teki se, että sillan kestä-
\yyteen ei ollut luottamista. Vas-
tarannalle paenneet viholliset oli-
vat jo yrittäneet vahingoittaa sitä
eikä ollut takeita oliko se toisesta
piiästi edes kunnolla rannassa
kiinni. Kivääritultakin tuli länsi-
rannan taloryhmästri niin. että
komppanianpiiällikön oli pakko
käskeä muut joukkueet ja
komppanialle alistetut pari pans-
sarintoduntat)'kkiä Tuuksan ky-
län itiiiselle tö1rälle asemiin.

Ennen joen 1'litysyritystä
joukkueenjohtaja kutsui ryh-
mänjohtajansa llhlelle käskyn-

.laolle kuten asiaan oikeaoppises-
sa valmistelussa aina kuului.

- Kuule Seppiilii, sinä saat
kunnian ryhmäsi kanssa lähteä
ensimmäisenä s1öks11,n. aloitti
Iisalo. KiiretkäI saman tien
rantatövryn päälle ja pitäkää ko-
ko ajan käsikranaatit heittoval-
miina! Minä tulen lähettieni
kanssa perässä ja te muut heti sen
jälkeen. kun huomaatte ensim-
mäisten olevan vastarannalla.
Siellä noustaan taloryhmään ja
puhdistetaan se. Meidän pitää
pysyä melko kiinteänä keduna
eikä mihinkiiän takaa-ajoon saa

ryhtyä. Tuo oikealla näkyvä tor-
nimainen rakennus saa jo jäädä
ketjun ulkopuolelle. Mitäs
tykkiiätte tehtiivästii?

- Siitä "kunniasta" en erikoi-
semmin tykkää, mutta yritetään
nyt kuitenkin. oli kärkiryhmän
johtajan yimekäs vastaus.

HIENOSTI MENI
Ryhmänjohtajat riensivät takai-
sin miestensä luo. antoivat lyhyet
käskynsä ja alkoivat johdatella

ryhmiiiän sovittuun järjestyk-
seen.

Kun kello oli kolme iltapäiväl-
lä, antoivat rantatöyräällä ase-
missa olleet jåiäkärit aseittensa
laulaa. Pst-tykit lähettivät vasta-
rannalle omat terveisensä ja ai-
noa Vickers-vaunukin. joka
Tuuksan itäisen osan valtaukses-
sa oli rikkoutuneena jäänyt ky-
lään. saatiin mukaan valmiste-
luun.

Joen ylittiijät lähtivät syök-
syyn muutamia minuutteja myö-
hemmin. Vesi alkoi roiskua. kun

ryhmä toisensa jälkeen polki
iuoksutahtia kapeata. veden va-
rassa kelluvaa lautasiltaa. Mah-
dollisesti vesi roiskahteli vasta-
rannalta kuuluneiden laukaus-
tenkin voimasta. mutta sitä aina-
kaan joukkueenjohtaja. joka
mainioiden lähettiensä Unto
Laakson ja An,i Taureninkanssa
juoksi heti kärkiryhmän perässä.

ei kerinnyt huomata.
Parempi olikin seurata. miten

kärkiryhmän käy. Mutta hlvin
siinä kävi: käsikranaatit lennäh-
tivät .jo jyrkän töyrään pliälle.
konepistoolit päästelivät lyhy'itä
sarjojaan ja kiväärit yksitäisiä
laukauksia. Kymmenessä mi-
nuutissa koko vastarannan talo-
ryhmä oli joukkueen hallussa. Yl-
lätetty vihollinen - parikl'm-
mentä miestä juoksi henkensä
hädässä niin kauaksi lakeudelle
kuin näköpiiriä riitti.

Rynnäkkö oli onnistunut hr.
vin. Yhtään joukkueen miestä ei

ollut kaatunut ja haavoittuneita-
kin oli vain pari. Komppanian-
päällikkökin joen itärannalla oli
innoissaan lähettäen Suomen li-
pun lähettialiupseei Suut a lan t'it-
lityksellä vedettär'äksi tornin
huippuun.joka soiotti kylän poh-
joisella reunamalla.

Kuten lähempi tarkastelu
osoitti. tuo samainen torni ei ol-
lutkaan mikä tahansa rakennus.
vaan sen olivat kylän ka{alaiset
asukkaat rakentaneet t§asou-
naksi eli jumalanpalveluspaikak-
seen. Laguksen jääkäreille t§a-
sounasta oli pian myös todellista
hyötyä. kun sen tomiin huomat-
tiin panna tiihystäjä ottamaan
selvää. mitä joen suupuolen .ia
[-aatokan suunnalta mahdolli-
sesti ilmest)y näköpiiriin. Sitä
ennen katsottiin kaiken varalta
parhaat mahdolliset asemapaikat
taloryhmän ympäriltä ja pidettiin
hwin ansaittua tupakka- ja uri-
nataukoa. Taisipa Arv'i Tauren.

.jouk kueenjohtajan toinen lähetti.
ehtiä keittämliän hyvään suoma-
laiseen tapaan vähän teetäkin
pienen johtoporukan piristeeksi.

HÄLYTYS!
Se oli varmaan korprnali Tauren,
ioka ensimmäisenä huomasi. että
t§asounan tornissa ollut ähystä-
jä vimmatusti viittoili joen ala-

.juoksun suuntaan. Ttlinen lähet-
ti. alikersantiksi 1'lennetty Unto
laakso. joka oli käyny't lähem-
min ottamassa selvää tähystäjän
huomioista. kertoi puolestaan.
että länsirannan tietä on alajuok-
sun suunnasta lähestymässä ai-
nakin yksi ajoneuvo. mahdolli-

sesti useampiakin.
Muutaman minuutin kuluttua

käli ilmi. että ensimmäinen aio-
neuvo oli venäläinen panssari-
vaunu.

Alkoi kuumeinen valmistelu
kolonnan pysiilttämiseksi. Iaak-
so keräsi kiireimmän kaupalla
kasapanokseen parhaiten sopivia
varsikäsikranaatte.ja. joista vain
keskimmäiseen jätettiin sl,tl,t,""s-
varsi. Joukkueenj ohtaja yritti ja
saikin hrrutol,htcvdcn itärannalla
olleeseen komppanianpiiällik-
köön. .iolloin sorittiin. että pst-
tVkit saisivat n1r nä1tellä pää-
osaa. Niitä ei kylläkään ehdiuäisi
enää tuoda joen länsirannalle
eikä ollut varmaa olisiko veden-
rarainen silta niiden painoa kes-

VIHOLLINEN ON
HURJANA
Ensimmäisenä 4ioi paikalle
tunrmansär'vinen kuoma-auto,
.jonka lavalla istui tiivis ryhmii
miehiä. Sc' lcnniihti jo ennen talo-
n hmää r htr'islaukrruksen ia
muutamar käsikranaatin r oi-
masta k u molleen maantienoj aan.
Vasta sen perässä a.foi ensimmäi-
ncn panssarivaunu..ionka vauhti
oli hurja. Se pääsi kuin ihmeen
kaupalla kvliin liipi. vaikka vas-
tarannan pst-t)'kit e-htir'ät ampua
sitä kohti ainakin puolenkr,nt-
mentä laukausta. Tavallinen ki-
vrärituli ei siihen näy.ttänlt tehoa-
van.

Mutta vihollisvaunujen läpi-

Vankikolonna Aunuksen syksyisellå tiellå

t.in)tkään - mutta ne päätettiin
panna itärannalla töyryn päällc
tuliasemiin. mistä näkqls oli
vastarannalle mahdollisimman
hnä.

Nlt kiireesti viemään sanaa

.joukkueen.jokaiselle ryhmälle. et-
tä niiden on siirryttävä tun'aan
omien pst-tvkkien tuletta! oli
joukkueen johta.jan seuraava käs-
kv läheteilleen.

låheteille annettu tchtäl'ä
saattoi osittain olla turhakin. sillii
suuri osa joukkueen miehistä oli
varmaan jo omin kon'in kuullut
luutnantti Iisalon kovaäänisen
keskustelun joen takana olevan
komppanianpäällikön kanssa.
Mutta kaiken varalta pikakierros
oli vielä suoritettava. Oman.loh-
topaikkansa. .iohon liihctitkin
.juoksujalkaa palasir.'at. ioukku-
eenjohtaja valitsi ison kiven takaa
vajaan 50 metrin päässä ranta-
töyrvllä kulkevasta tiestä.

murtoyritys oli vasta alkua!
Kuin ruoskalla sivaltaen saivat

pst-tykit osuman seuraavaan
panssariin aivan j oukkueenj ohta-
jan ns. komentopaikan edustalla.
Vaunu horjahteli kuin horkassa,

mutta jäi lopulta kuitenkin pvs-

tyyn, kunnes Unto l-aakso tem-
paisi käsikranaattinippunsa esiin.
otti muutaman.itroksuaskeleen ja
sinkosi nipun vaunun pyörien vä-
liin.

- Perkele kun pelästYin!alkoi
sanailunsa Arvi -l-auren. jolle ai-
nakin pst-tykkien räiskäykset ai-
van nenän edessä tulivatjotenkin
yllätläen.

- Kyllähän tykit kaunista jäl-
keä aikaansaivat. mutta minua
pelotti vain se. etteivät ne ehtisi
ampua uudellccn ennen kuin
olen takaisin kiven takana. huo-
hotti Unto I;rakso.

I uliko teille tappioita? alet-
tiin samalla k1'scllii .ioen takaa.

Kaikki ollaan c'h.iinill luik-
kasi Ville lisalo vastaukseksi.
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I lamoden [irjoituskilpailussa fämä artiffieli on
edustalle tai otettiin vangiksi.

Kaikkiaan vankeja oli saman
verran kuin jliäkärijoukkuecssa
miehiä, kolme-neljäkymmenfä.
Joukossa oli jopa kolonnan joh-
taja, joka komppanianpäällikkö
Olli Liukkoselle myöhemmin il-
moittautuessaan sanoi olevansa
yliluutnantti ja toimineensa vii-
meksi pataljoonankomentajana.

JOUKKUE JUHLII
Jääkärijoukkueen pv:iäftämäs-
sä kolonnassa. jonka miehistöstä
vain vähäinen osa - vajaa sata
mieslä tuhottiin Aunuksen

Antaa tykkien vaan riiiskltcllii.
kun on panssareita irl'ällii!

NAAPURI SA!
TURPIINSA
Seuraava lähetys vihollisen pans-
sarivaunuja lähestyi muutaman
minuutin kuluttua.

Ensimmäisen pst-tykit onnis-
tuivat tuhoamaan jo taloryhmän
pohjoiselle reunalle. lähelle t§a-
sounaa. Seuraava näytti pääse-
vän karkuun. kunnes senkin kra-
naatti lopulta tavoitti. Vaunu teki
äkkinäisen kiemuran ja vierähti
saluavana vasemmalle jokeen.
Kuului vain loiskahdus ja kuuma
sihahdus.

Panssarivaun u jen viimci*-n s1,ök-

syn aikana kylää oli piilisstt lä-
hcstymään va.iaan kikrrnetrin
etäisvvdelle valtava kolonna. Sii-
nä närtti olevan aivan loputto-
miin kuorma-auto-ia. trakttrreita

.ia niiden vetämiä pitkäputkisia
tykkejä.

Joukkueen koko huomitr
suuntautui siitä lähtien tälle
suunnalle.

Kolonnasta oli varrniurn
huomattu, että kylä oli suoma-
laisten hallussa. T§asounan tor-
nissa liehuva lippukin sen ilmisel-
viisti osoitti.

Onneksi Alavoistenjoen läntis-
tii puolta kohti Aunuksen kau-
punkia pyrkivät viholliset eivät
arvanneet. että heillä oli tiillä
puolen kylää vastassaan vain yksi
vaivainen joukkue. Se olisi voitu
raivata tieltä vaikkapa jalkoihin
tallaamalla.

Onnellisena sattumana voi-
daan pitiiii kauempana joen itäi-
sellä rannalla Tuuksaa lähesty-
vän Jiäkäripataljoona 4:n ereh-
dystä, kun se påiiitti kranaatin-
heittimill2iän ampua keskityksen
kylän läntiselle reunalle - juuri
sinne missä jiiäkärijoukkue oli
tulppana periiäntyvälle vihollisen
kolonnalle.

Pian ensimmäisten ammusten
lähdettyä putkista pataljoonan
kärkijoukoissa huomattiin t§a-
sounan tornissa liehuva Suomen
lippu ja tulikäsky peruutettiin kii-
reesti. Kuitenkin ammutut lau-
kaukset olivat omiaan paranta-
maan kylässä olevan joukkueen
tilannetta. sillä ammukset putoi-
livat sopivasti viholliskolonnan
eteen. Kolonna pysähtyi koko-
naan ja sen miehistö alkoi paeta
lakeudelle etuviistoon lounasta ja
länttä kohti. Vain vähäisempi osa
kolonnan miehistösä uskaltau-
tui enää taloryhmiiä kohti, mutta
se tuhottiin jiiäkärijoukkueen
kiivaassa tulessa talorvhmän

Tässä ollaan ,o Petroskoin liepeillä. Jåäkäri ia panssarimies harkitsevat
hyökkäyksen latkamista s,t-tauc

pelloille, oli kolmen panssarivau-
nun lisäksi puolustusvoimain
piiäesikunnan laatiman sotasaa-
lisluettelon mukaan mm. 9 tyk-
kiä. niistä 6 raskasta. 8 traktoria
ja 24 kuorma-autoa. Lisäksi ko-
lonnaan jäi monenlaista muuta
kalustoa kuten ammustenkulie-
tus- ja muita perävaunuja sekä
käsituliaseita ja ampumatarvik-
keita.

Siinä oli yhdelle joukkueelleja
kokonaiselle komppaniallekin
saalista enemmän kuin kuvitella
osasi!

Perästä päin Tuuksan kylän
sotasaaliin valtaajilleen tuomasta
kunniasta lienevät pyrkineet osal-
lisiksi melkein kaikki kylän ohi
kulkeneet suomalaisjoukot. Ja
missään tosiasioita kertovassa so-
tateoksessa tuskin on yritetty-
kään tarkemmin selvittää. miten
saalis oikein hankittiin. Liihinnä
tuo syyskuun 5. päivän iltahämä-
rissä saadusta sotasaaliista tuleva
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kunnia kuuluu .lääkäripataljoo-
na 2:n I.Komppanialle. Kenraali
Talvela, joka Tuuksan kylän val-
tausta seuraavana päivänä kulki
pysäyetyn kolonnan ohi. mainit-
see muistelmissaan täsilikin saa-
vutuksesta aivan kuin kiittäen
tuntemattomien sotilaittensa uro-
työtä.

Vanha kyläkirkko, jonka tor-
nissa edelleen liehui lippu. ansait-
see vielä omat päätössanansa.

Yksi vihollisen kolonnan ty-
keistä oli saatu ennen sen miehis-
tön pakoonlähtöä käännetyksi
kirkkoa kohti ja ainakin yksi
kranaateista oli osunut siihen.
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Tähystäiä tornista oli joutunut
kiireesti tulemaan alas ja kirkko
oli alkanut palaa. Mröhemmin
kun ilta jo pimeni ja Liukkosen
komppanian oli aika vaihtaa
Tuuksan hallussapito Tuulok-
sen suunnasta paikalle ehtincillc-

ioukoille. tänui karialaisittain
t§asounaksi ninritettv pikku
kirkko nir,ähti palamaan kuin
soihtu. Kvliin l:intistii puolra hal-
lussaan pitäneelle .ioukkueelle.
.joka ascttui konrppanian hlinnil-
le viimeiseksi aiettaessa kohti
Aunuksc'nkarrptrnkia. roihuata
tomi liihetti viimeisen ten'ehd1,k-
sensä. Se sortui rliiskähdellen ia
sinkosi korkeuksiin kipinäsuih-
kun..joka iollakin tapaa toi mic-
leen pari vuorokautta aikaiscm-
mat Tuuloksen .jokivarren lci-
mahdukset. tr

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

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

Theranylissa on myös
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).

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

Reseptittä apteekeista.

Medisan AB, Uppsala
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Vanlu iloinen
Wipuri lreräsi elii-
miiiin sodan kes-
keUfr.

vat
lwti

IIPURI

Asuklunt palasi-
lrutpunkiin
n se vatn

oli mahdollista,
yhteisvoimin yri-
tettiin rakentaa
uudelleen sodan
ruhjonu kaupun-
ki.

"Riivä Wipuris-
sa oli ladn lqm-
menen mwnllaP'

VIIPURI
VIIPURILAISILLE
Karjalaisten kannalta oli ratkai-
sevaa Mannerheimin elokuun
23. päivänä l94l antama julis-
tus, jonka mukaan takaisinval-
latuilla alueilla oleva kiinteä ja
irtain omaisuus luovutetaan so-
tilashallintoviranomaisten an-
tamien tarkempien måiäräysten
mukaisesti entisten omistajiensa
hallintaah näiden palatessa ko-
tiseudulleen. Tämä tiirkeä julis-
tus liitettiin vuoden l94l ase-
tuskokoelmaan ja sai siten lain
vounan.

Samalla kun tuo julistus tun-
nusti viipurilaisten oikeudet ta-
kaisin saatuun kaupunkiinsa se
antoi sotilashallintoviranomai-
sille sangen laajat valtuudet.
Vallatut alueet kuuluivat soti-
lashallintoalueeseen, joka ja-
kautui edelleen piireihin. Viipu-
rin kaupunki muodosti yhden
sotilashallintopiirin. Sen joh-
dossa oli Aarno Tuurna, sotilas
ja siviili samassa persoonassa.

334

T,ATKOA E DE TLISESTÄ XU T E ROSTA

isteessä



Uiipuri...

3

1Il t1tirl
tl

1
.,

@

w

ffi
-7 -*1*" I 1

Kaupungin alueella oli run-
saasti neuvostojoukkojen aset-
tamia miinoja ja muita räjähtei-
tä. Sotilasviranomaiset eivät
ennättäneet purkaa niitä kaik-
kia ja seurauksena oli onnetto-
muuksia ja lisätuhoja. Pahim-
min olivat vaurioituneet Papula
ja itäiset esikaupungit.

Kotiseudulla muodostettiin
raivaus- ja puhdistusryhmiä,
joista jo lokakuun aikana oli
Viipurissa yhteensä 80. Monet
niistli korjasivat lievästi vaurioi-
tuneita rakennuksia asumiskel-
poisiksi. Raivaus- ja puhdistus-
töihin käytettiin myös runsaasti
sotavankeja.

Vielä vuonna 1942 kaupun-
kinäkymä oli alistuneen alaku-
loinen. Lumi peitti raunioita.
useat talot olivat ilman kattoa
ja monista oli jäljellä vain ulko-
seinät.
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Rautatieasemasta oli jäliellä vain nimi - tosin kahdella kielellä

*fr:X"

Näkymå linnan tornista
SA-kuvs

Hänellä oli esikunnassaan apu-
na mm. kaupunginkamreeri
Emil Koponen talouspäällik-
könä, taksoitussihteeri Toito
Uimonen väestönsiirtojohtaja-
na, entinen poliisimestari Ollo
M iik e liiinen maj oituspäällikkö-
nä ja huonekalukauppias, so-
tamies i'oivo Nupponen irtai-
mistopäällikkönä.

Tehtävien siirtämiseen soti-
lashallinnolta siviilihallinnolle
pyrittiin mahdollisimman no-
peasti. Kaupunginvaltuusto piti
ensimmäisen kokouksensa
Pyöreässä Tornissa 1o 29.11.
1941. Helmikuussa 1942 asetet-

tiin kunnalliset lautakunnat ja
1943 kesällä aloittivat toimin-
tansa Viipurin lliäninhallitus ja
tuomiokapituli.

SOTA TUHOS!
Vuokralaisten hallinnassa oli
kaupunki joka suhteessa pa-
hoin vaurioitunut. Ennen sotia
oli Viipurissa ollut yli 6000
asuinrakennusta. Näistä yli
puolet eli noin 3 500 oli nyt täy-
sin tuhoutunut. Asuttavaan
kuntoon oli jäänyt vain noin
500 rakennusta.

Monilla keskeisillä paikoilla

kaupungin näkymät olivat loh-
duttomia. Suuri ja monitahoi-
nen jälleenrakennustyö oli odot-
tamassa niitä kaupunkilaisia,
jotka välittömästi halusivat pa-
lata kotikaupunkiinsa.

Viipurin rautatieasemasta,
Eliel Saarisen arvokkaasta työs-
tä vuodelta 1913, oli vain nimi
jäljellä - tosin kahdella kielel-
lä. Hyökkiiävät suomalaiset
joukot eivät olleet tulittaneet
kaupunkia enemp?iä tykistöllä
kuin ilmapommituksinkaan, jo-
ten kaupungin kokema tuho oli
yksinomaan vihollisen aikaan-
saamaa.

VIERAAN SILMIN
Maaliskuussa 1942 kaupungis-
sa vieraili tunnettu italialainen
kirjailija ja lehtimies Curzio
Malaparte, joka kirjoitti näin:

"Viipurissa ollessani kuljin
torilla, jonka reunassa oli kau-
pungin kirjasto. Erittiiin mo-
demi rakennus on vahingoil-
tumaton. Kiiiintyessiini sata-
maan johtavalle kadulle törmii-
sin veniiliiiseen vankiosastoon.
Se oli lapioimassa lunta ja sora-
löjiii, raivaomassa sortuneita
seiniii. Vangit olivat ilman var-
tioita. Heitii piti silmiillii vain

Vlipuriin pitkin Kannaksenkatua sz-tava
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katupartio, ioko tiissii tarkoi-
tuksessa kierteli ympiiri kau-
punkia.

Ylhddlld linnan tornin
u I oimma lla p arve kkee I la minua
kohtosi hirveii niiky: laaja talo-
jen hautausmaa. Taloja ilmon
kaltoa, sortuneila ja mustuneita
seiniä, satama tiiynnä katken-
neita mastoja ja savupiippuja,
viiiintyneitii nostokurkia, re-
venneitii kölejti .ja niin kauas
kuin silmti kantoi soravuoria,
hiiltynyttii puuta, sortumaisil-
laan olevia seiniii kuin murhe-
niiy t e I miin k u lisseina.

Loskeuduttuani tomista ka-
dulle olin huomoavinani, euii
kadulla kulkevilla ihmisillii oli
tiukka katse, ankarat, valppaat
kasvot ja vakava itseensii sul-
keutunut ilme. Muua samalla
he niiyttiviit inhimillisiltii, sy-
diime llisiltiikin. He eliiviit t iiiillii
sortuneiden seinien keskellii, so-
raliijien peil tiimillii pihoilla, kel-
loreissa, jotka ovat puolillaan
muur ilaas t ia, u I lakko huoneissa,
jotko ovat sortumoisillaan rau-
nioituneiden kerrostasanteiden
piiiille. Heitii asuu myös repey-
t yneiden rakennus I en y limmissii
kenoksisso.

Suurenmoinen elinvoimon
osoitus tiissii konsassa, joka on
kylmii ja vaitelias, mutta kui-
tenkin itsepiiinen ja kiivas tah-
donvoimassaan."

Valloittajillakin on ollut "kelloverstas" €ntisen viipurilaisen kellosepäntiikkeen
huoneistossa

ASUKKAAT PALAAVAT
Viipurin väestönsiirtotoimisto
oli ensin Helsingissä. Sieltä jaet-
tiin halukkaille paluulupia, jot-
ka sitten Viipurissa vaihdettiin
pysyviksi oleskeluluviksi. Alku-
vaiheessa takaisin muuttaneiden
piti olla terveitii ja työkykyisiä
henkilöitii.

Matkustusta Viipuriin hel-
potti suuresti junaliikenteen al-
kaminen jo syyskuun lopulla eli
vajaa kuukausi valtauksen jäl-
keen.
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Linnankatua, oikealla oli k€rran Lehtovaaran ravintola sz-tuva

Tunnettu viipurilainen lehtori
Valtavuo on palannut kotikaupunkiin

Tammikuussa 1942 suorite-
tun väestönlaskennan mukaan
Viipurissa asui noin 10000 hen-
kilöä. Todellinen väkiluku saat-
toi kuitenkin olla jopa kaksin-
kertainen, sillä kaupungissa oli
runsaasti eri toimialoille ulko-
puolelta komennettuja henkilöi-
tii, sotilasosastoja ja työvelvolli-
sia. Kaikkiaan Viipuriin ennätti
jatkosodan aikana muuttaa lä-
hes 30000 henkilöä eli 40 pro-
senttia sotia edelttineestä väes-
töstii - silloinhan väkiluku oli
ollut 73 000.

Oman leimansa kaupungin
kuvaan antoivat Kannaksen so-
tilaallisen johtoportaan toimin-
nat: viestiliikenne, huoltopalve-
lu monine laitoksineen, joukko-
jen täydennyspaikat ja monet
muut suuren sotatoimiyhtymän
selustaan kuuluvat elimet, jotka
olivat ryhmittyneet kaupunkiin
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tai sen lähiympäristöön. Viipuri
oli tärkeä selustan sotilaallinen
solmukohta. joka lähialueineen
muodosti tärkeän tukialueen
Kannaksen puolustukselle.

ELÄMÄ HERÄÄ
Viipurin asemasodan aikaiset
tapahtumat syksystii l94l ke-
vääseen 1944 ovat moninaiset.
Kahden vuoden, yhdeksän ja
puolen kuukauden aikana kau-
punki pyrki kiihkeästi kehitty-
mään kohti sitä elämänmuotoa,
joka siellä oli ennen sotia vallin-
nut.

Viipuri oli ollut kansainväli-
sestikin merkittiivä kauppakau-
punki ja sen liikemiehet tunnet-
tuja tehokkuudestaan. Nytkin
pyrkivät liike- ja palvelualojen
edustajat palaamaan kaupun-
kiin niin pian kuin se suinkin oli
mahdollista ammatin harjoit-
tamisen kannalta. Kun Viipurin
valtauspäivä oli perjantai, oli jo
seuraavan sunnuntain Ka{ala-
lehden etusiw täynnä niiden
liikkeiden ilmoituksia, jotka lu-
pasivat avata toimipaikkansa
Viipurissa niin pian kuin mah-
dollista ja toivottivat entiset ja
uudet asiakkaat tervetulleiksi.

Kolme viikkoa valtauksen
jälkeen ilmestyivätkin sitten en-
simmäiset liikkeet katukuvaan
jä{estyksessä Tarvaisen parturi-
liike ja Montosen sekatavara-
kauppa. Viimemainittu käytti
ensi päivinään paremman puut-
teessa kilpenåiän seinään naulat-
tua venäjänkielistii ruokatavara-
liikkeen kilpeä! Eipä silti - osa-
sivathan ne viipurilaiset venät-
tlikin.

Osuusliike Torkkeli aloitti
toimintansa puolittain raunioi-
tuneessa rakennuksessa. En-
simmäisen ravintolan avasi Vii-
purin Osuusliike. Suomen pan-
kin Viipurin konttori ja muut
pankit seurasivat välittömästi.
Nopea oli myös kuljetusliike
Nopea, joka samoin kuin Sil-
janderin autokorjaamo ja Wi-
dingin moottoripajakin aloitti
toimintansa pari kuukautta val-
tauksen jälkeen.

Vuoden l94l påiättyessä oli
Viipurissa jo satakunta liikelai-
tosta. Työvoimasta oli tietenkin
huutava puute. Sanomalehti- ja
muilla ilmoituksilla sekä henki-
lökohtaisin yhteydenotoin yri-
tettiin saada kaupunkiin varsin-
kin rakennustyöläisiä sekä
kauppa- ja ravintolahenkilö-
kuntaa.

KAIKKEA PUUTTUI
Työvoimapulan ohella vaivasi
heriiävää kaupunkia ankara
raaka-aine-, tarvike- ja konepu-
la. Hätiitilanteessa Puolustus-
voimat ottivat huolehtiakseen
useiden laitosten tuotannosta.
Erityisesti yhteiskunnan kannal-
ta elintiirkeät alat pyrittiin kyn-
sin hampain pit?imliän käynnis-
sä.

Elintarvikehuolto oli muun
Suomen varassa. Tiirkeä maito
tuotiin tahden alueelta. Pant-

RAKENTAMINEN OLI
VÄLTTÄMÄTöNTÄ
Rakentamisen tarve oli kau-
pungissa lähes rajaton, koska
asukasluku ja erilaiset toiminnat
kasvoivat nopeasti. Valtiovallan
mahdollisuudet rakennustoi-
minnan tukemiseen olivat alku-
vaiheessa vähäiset. Piiäosa ra-
kennustoiminnasta tapahtui yk-
sityisen yritteliäisyyden ja pan-
keilta saadun luoton varassa.

Kaikkien puutteiden ja rajoi-
tusten keskelläkin pyrittiin ra-

kennusosastolle eli Kymrolle.
Viipurissa toimi rakennusyhtiö
foramid sekä kahdeksan pie-
nempää alan yrittäjää. Jo syk-
systä l94l alkaen toimi mm.
Starkjohan Torkkelinkadun ja
Karjalankadun kulmassa.

TERVEYS ON TÄRKEÄ
Yleiseen huoltotoimintaan liit-
tyen kunnostettiin jo syksyllä
l94l pibni 30 potilaan sairaala
Monrepoon kartanoon. Kau-
punginsairaalan rakennuksissa

fl-.

Sotavangit työssä Linnankadulla

sarlahden puisto ja Pelikaanin
puisto taidemuseon vallin juu-
rella luovutettiin kaupunkilais-
ten keittiöpuutarhoiksi. Erään
arvion mukaan peräti 7000
kaupunkilaista ahersi kesällä vi-
hannespalstoillaan.

Uuraan kalastajat yrittivät
parhaansa mukaan pitää huolta
siitä, että kalaa olisi kaupungis-
sa saatavissa omasta takaa.
Syyskuussa 1943 perustettiin
Ka{alan kalayhtiö, jonka tar-
koituksena oli harjoittaa kalan
ja kalastusvälineiden hankintaa
ja kauppaa sekä säilyketeolli-
suutta.

Torikauppa alkoi vilkkaana
jo ruoden 1942 kesällä.

l-aivaliikenne Viipuriin saa-
tiin käyntiin keväällä 1943, jol-
loin satama kykeni palvelemaan
myös kaukoliikennettä. Jo ky-
seisen purjehduskauden aikana
satamassa kävi satakunta koti-
maista ja kymmenisen ulkolais-
ta alusta.

kentamisessa tarkkaan suunnl-
telmallisuuteen aina uutta ase-
makaavaa myöten. Silloinen in-
sinöörikapteeni professori Ol-
to-Iivori Meurman komennet-
tiin nimittiiin lokakuussa l94l
Viipurin sotilashallintopiirin
esikuntaan laatimaan kaupun-
gille uutta asemakaavaa. Erityi-
sellä huolella ja parhaalla mah-
dollisella pätevyydellä laadittu
asemakaavaluonnos valmistui
keviällä 1943. Se olisi antanut
mahdollisuuden kaupungin
asukasluvun kaswun aina
I 50 000 henkilöön vuoteen 1970
mennessä. Asemakaavassa oli
varattu paikka myös tulevalle
Viipurin yliopistolle. Toiminta
kokonaisuudessaan oli todistus
optimismista ja vankasta luot-
tamuksesta kaupungin tulevai-
suuteen.

Vuoden 1942 alussa siirtyi ra-
kennustoimen yleinen johto so-
tilashallinnolta Kulkulaitosten
ja yleisten töiden ministeriön ra-

aloitti toimintansa liiäninsairaa-
la. Liiäkehuolto järjestyi ap-
teekkien avulla. Vastuu siviili-
henkilöiden terveydenhoidosta
siirtyi vuoden 1942 kesällä Liiii-
kintöhallitukselle, jonka alaise-
na Viipuri muodosti oman pii-
nn.

Ensimmäinen viipurilainen
vapautetussa kaupungissa syn-
ti 13.2.1942 ja sai kasteessa ni-
men Kaarina. Yksityisten järjes-
töjen, Suomen Huollon, Man-
nerheimin lastensuojeluliiton
sekä Ruotsin vapaaehtoisen tu-
en turvin käynnistettiin kevåällii
l942lastentarhoja ja seimiä sekä
saatiin aikaan mm. lasten ham-
masklinikka ja leikkikenttiä.
Toimintansa aloittivat myös äi-
dinmaitokeskus, pienten lasten
vastaanottokoti, koululaisten
päiväkoti ja eräät muut vastaa-
vat laitokset. Kehittyvän kau-
pungin elämän sykintåi oli voi-
makasta.
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Uiipuri...
KULTTUUnI vInHÄ
Kohta valtauksen jälkeen jou-
duttiin suorittamaan sankari-
hautauksia tuhoutuneen tuo-
miokirkon äärellä. Varsinainen
seurakuntatyö alkoi marras-
kuussa 1941. Jumalanpalveluk-
sia pidettiin Hiekan kappelissa
sekä Ruotsalais-saksalaisessa
kirkossa, NNKY:n salissa ja
seurakuntatalossa, joka oli par-
haiten säilyny. Kirkkoherran
virka täytettiin hakuajan jälkeen
vuoden 1942 lopulla, jolloin ro-
vasti Santovuori astui virkaan.
Tähän mennessä olivat jo toi-
minnassa kaikki normaaliin
seurakuntatyöhön liittyvat har-
rastuspiirit ja -alat.

Kansakoulut aloittivat toi-
mintansa woden 1942 alussa.
Seuraavana wonna oli oppi-
lasmäärä noin 2000 sadan opet-
tajan huolenpidon alaisina.

Oppikoulut avasivat ovensa
lokakuussa 1942. Tuolloin kir-
joittautui Viipurin kaksoislyse-
oon 558 oppilasta. Ullakkohuo-
neetkin oli varattava opetusti-
loiksi. Tytttilyseoon otettiin 225
ja Viipurin uuteen yhteiskou-
luun 356 oppilasta. Vuotta
myöhemmin aloitti vielä toimin-
tansa Viipurin yhteislyseo.

Vuoden 1943 aikana käynnis-

tyi opetustyö myös kauppakou-
lussa ja -opistossa, merenkul-
kuopistossa sekä ammattioppi-
laitoksessa ja sahateollisuuskou-
lussa. Yhteensä näissä oppi-
laitoksissa oli yli 300 oppilasta,
joukossa sotavammaisia.

VANHA ILOINEN
wilPuRt
Vapaan kulttuuritoiminnan eri
aloilla oli Viipuri aina ollut
maamme eturivin kaupunkeja.
Iloinen ilme pyrki nytkin esiin
kaiken murheen ja kaaoksen
keskelt2ikin.

Palautetulla alueella kierteli
alussa sanonta "Myö ei sit muu-
ta henkist huoltoo tarvita ku
rehhuu". Pian kuitenkin todet-
tiin, että Viipurissa tarvittiin
"sekä henkist huoltoojotta reh-
huu".

Helmikuun 7. päivänä 1942
esitti Viipurin sotateatteri ama-
töörivoimin avajaisnäytäntii
nään Jiäkärin morsiamen Ha-
vin kesäteatterin tiloissa. Sa-
massa paikassa oli kaupungin-
teatterin ensi-ilta 6.6.1942,
jolloin esitettiin - tietenkin -Anu ja Mikko. Samoihin aikoi-
hin saatiin Punaisenlähteentorin
kirjastotaloon kunnostetuksi
35Gpaikkainen teatterikatsomo
näyttiimöineen. Parin vuoden

kuluessa ehdittiin Viipurissa jär-
jeståiii peräti 265 teatteriesitystä

- kunnioitettava luku! Lisäksi
vieraili kaupungissa monia ul-
kopuolisia näyttiimö- ja viihdy-
tyskiertueita sekä yksittiiisiä tai-
teilijoita. Yleisömenestys oli
kaikissa tilaisuuksissa erinomai-
nen.

Elokuvateatterit tiiydensivät
vapaa-ajan virkistysmahdolli-
suuksia. Ensimmäisenä aloitti jo
20.12.41 Palatsi.

Maankuulu Viipurin musiik-
kiopisto oli välirauhan ajan
toiminut lahdessa. Syksyllä
1942 sekin piiäsi muuttamaan
Viipurin piispantaloon. Sinne
kunnostettiin 2fi) henkilön kon-
serttisali ja kymmenen luokka-
huonetta. Huhtikuun 16. päivä-
nä 1944 musiikkiopisto järjesti
2S-vuotisjuhlakonsertin, jonka
ohjelman se esitti viikkoa myö-
hemmin uudelleen [ahdessa.
Opistossa oli tuolloin 370 oppi-
lasta ja 17 opettalaa.

Kuorolauluperinteen ylläpi-
tämiseksi perustettiin tammi-
kuussa 1942 mieskuoro Pa-
maus. Tarkoitus oli, ettii tiimä
tilapäiskuoro toimisi siihen
saakka kunnes kaupungin muut
kuorot piiäsisivät työn alkuun.

Lisäksi kaupungissa toimi
kirkkokuoro ja lottakuoro. Va-

ruskunnan varsinaiseksi soitto-
kunnaksi kasvoi ilmasuojelu-
keskukseen tukeutunut sangen
mahtava torvisoittokunta.

UUTISET OLIVAT
TÄRKEITÄ
Sotawosina oli tiirkeää olla pe-
rillä maailman menosta. Tietoja
oli saatava.

Karjala-lehti perusti heti Vii-
puriin oman toimituksen, vaik-
ka lehti painettiinkin Helsingis-
sä. Sosiaalidemokraattisen puo-
lueen valtalehti Kansan työ pa-
lasi Mikkelisfii Viipuriin vuoden
1942 alussa. Seuraavana vuon-
na alkoi kaupungissa ilmestyä
Ka{alan sanomat lehti Maa-
kansan seuraajana.

Omaleimainen tiedotustar-
peen ja -toiminnan ilmaus oli
suullinen tiedotustilaisuus, jon-
ka sotilashallintopiiri järjesti
kerran viikossa, perjantai-iltai-
sin, §öreässä Tornissa. Siellä
kuultiin laulun ja muun ohjel-
man ohella kaupungin johtavien
virkamiesten sekä yksityishenki-
löidenkin vastauksia tehtyihin
ajankohtaisiin kysymyksiin sekä
annettiin muutoinkin ärkeåiä
tietoa ja ohjausta. Nämä tilai-
suudet saawttivat suuren suo-
sion.

Kirjastotoiminnan kannalta
Viipuri oli koko palautetun alu-
een keskeinen paikka: sinne oli
keriiäntynyt runsaasti evakuoi-
tua kirjallisuutta sekä sanoma-ja
aikakauslehtiä. Muun muassa
koko foöreä Torni oli äynnä
viipurilaiskodeista koottua kir-
jallisuutta - kymmenin tuhan-
sin nitein! Joukossa oli myös
venäjänkieli§tii tuotantoa.

Kirjallisuuden, arkistojen ja
tiete€llisten kokoelmien järjeste-
lyä varten muodostettiin mar-
raskuussa l94l selvittelyelin, jo-
ta johti pätevä asiantuntija, kir-
jastonhoitaja Waher Appel-
qvisl. Kaupunginkirjasto avat-
tiin syyskuussa 1942, jolloin
käytettåivissä oli jo noin 200fi)
teosta.

Vuoden 1943 heinäkuussa
järjestettiin kirjastossa sellaisten
arvokkaiden teosten näyttely,
jotka oli löydetty Viipurista,
mutta joiden omistajista ei ollut
tietoa. Näitii kirjoja kertyi peräti
80 hyllymetriä!

URHEILU HERÄÄ
Pian kaupungin valtauksen jäl-
keen Rettigin ja Strengbergin
tupakkatehtaat lahjoittivat
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kaupungille miljoona markkaa
käytettäväksi'teryeen pohjan
luomiseksi jälleenrakentavien
viipurilaisten nousevalle elämiil-
lC. Lahjoitusvaroilla kunnostet-
tiin Keskuskenttä sekä Papulan,
Saunalahden ja Sorvalin urhei-
lukentät.

Ensimmäiset huomattåvat
kilpailut,'Nousevan Viipurin
kisat", järjestettiin 12. heinäkuu-
ra 1942 SVUL:n ja TUL:n yh-
teisesti organisoimina. Osanot-
tajia oli 300, lähinnä rintama-
joukoista, ja maksaneita katso-
jia parisen tuhatta. Vuosina
1942--4 olivat toiminnassa
Viipurin maankuulut urheilu-
seurat - sellaiset kuin Viipurin
Reipas, Viipurin Urheilijat, Kar-
jalan Urheilijat, Viipurin Sudet,
Viipurin Ilves, Viipurin Tennis-
seura ja Viipurin Moottoriker-
ho.

Omakohtaisesta maanpuo-
lustustyöstii vastasivat paikalli-
set suojeluskunta- ja lottajärjes-
töt, joiden monipuolinen toi-
minta käynnistyi ruoden 1942
alussa. Myös ilmasuojelujou-
koilla oli huomattava merkitys
yleisen turvallisuuden kannalta.

"PÄtvÄ v[PURlssA
VASTAA
KYMMENTÄ
MUUALLA"
Kaiken kaikkiaan voidaan tode-
ta, et*i vuoden 1942 alusta al-
kaen Viipuri oli vilkas ja elämän-
iloinen kaupunki huolimatta pe-
rin ankeasta lähtökohdasta. Ke-
sällä 1943 se oli jo noussut
jälleen Itii-Suomen merkittä-
väksi kauppa-, liikenne-ja kult-
tuurikeskukseksi. Entisestä
kaupunkikuvasta ei tuntunut
enåiä puuttuvan juuri mitään,
kun raitiovaunuliikennekin al-
koi toukokuussa 1943.

Juhlatapaus oli, kun erittiiin
nykyaikaisesti kalustettu hotelli-
ravintola Marski avasi ovensa
75 matkustavaiselle ja 2fi) ravin-
tolavieraalle. Kaikki Viipurissa
asuvat ja siellä kävijätkin voivat
nyt yhtyä kaupunginjohtaja
Tuurnan lausumaan: "Päivä
Viipurissa on kuin kymmenen
muualla!'

Näin siitiikin huolimatta, ettii
elettiin kaikenlaisen puutteen,
korvikkeiden, kuponkien ja
korttien keskellä sodan etulinjan
ollessa 80 kilometrin p?iässä.

JATKUU SEUR. NO:SSA

Löydetty panssarimiina poistetaan

Käsky aiheutti ainehistoa
täydentämässä olleessa joukos-
sa hämmennystä, koska läsnäol-
leista pääosa oli niita, jotka tuli-
sivat nimettäviksi komennus-
kuntaan. nitä silmälläpitiien
jatkotyön organisointi oli me-
nossa, kun kaksi tuntia myö-
hemmin saatiin tietiiä komen-

nuskunnan lähdön siirtyvän I
tai 2 vuorokautta myöhäisem-
mäksi. Tämän siirron sotilasjoh-
tomme sopi valvontakomission
kanssa, koska ensimmäinen
määräaika oli teknillisesti mah-
doton toteuttaa.

Kun sitten armeijakuntamme
edustajat eversti Hiilphersin

johdolla ottivat yhteyttä venä-
läiseen delegatioon aluksi ilmoi-
tettuna rajanylityshetkenä, 2. 10.

klo 9.00, olivat venäläiset häm-
mästyneitä ja ärtyneitä siirrosta.
josta he eivät ilmoituksensa mu-
kaan tienneet mitään, vaan ih-
mettelivät, ettei yhtä pioneeripa-
taljoonaa saatu liikkeelle näin .

nopeasti. He ymmärsivät kui-
tenkin tilanteen, kun heille seli-
tettiin komennuskunnan muo-
dostuvan useasta pioneeripatal-
joonasta koottavista komppa-
nioista, jotka olivat aikanaan
osallistuneet sulutusten raken-
tamiseen. Tåissä neuvottelutilai-
suudessa sovittiin:

l) tarpeellisista miinoitusasia-
ki{oista, ei ainoastaan U-lin-
jaa vaan koko aluetta Syvä-
riltä Pitkärantaan ynnä
Loimolaan ja Korpiselkään
asti ulottuen; venäläisille
luovutettiin juuri valmistu-
nut yksityiskohtainen selvi-
tys vastauksena everstiluut-
nantti Ain'in aikaisemmin
mainittuun kirjelmään

2) kuolleitten, haavoittuneiden
ja sairaiden evakuoinnista
kotimaahan: sairastuneet
voidaan evakuoida välittö-
mästi; leikkauksia saadaan
suorittaa Punaisen Armeijan
sairaaloissa, joissa myös jat-
kohoito mahdollista niin
kauan kunnes potilas on siir-
rettävässä kunnossa

3) riijähdysaineiden tarpeelli-
suudesta purkaustöissä

4) Koirinojan kallioleikkauk-
sen räjähdysaineitten pois-
tamismahdollisuuksista

5) veneitten mahdollisesta käyt-
tötarpeesta laatokalla

6) tarvikkeista huomioiden piik-
kilankaesteiden purkamis-

Raivasimme
ooafmeuanselustaa#

JATIOA ED. NO:STA

"Etsii, etsii eikå soisi löytävänså." Maastoa tutkitaan miinaharavan avulla
SA-kuva
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vaatimuksen
7) polttoainetarpeesta
8) teltoista
9)eräistä muista käytännön

kysymyksistä

SALAPERÄISYYTTÄ
VALMISTELUISSA

Kiireisten valmistelujen jälkeen
komennuskunnan joukot ko-
koontuivat Kiteen kirkonkyliän
2. ja 3.10. Komennuskunta ko-
koontui pioneerijoukkojen osal-
ta seuraavasti:

Pion.P I I
Pion.P 2l
Pion.P 22
YHT

u
5

t4
6

25

au
26
39
23
88

pion
104
125
tt2
34r

Osastoon kuului lisäksi 4lää-
käriä, Jsp. ja 5 tulkkia päätulkin
johdolla. Ajoneuvoja oli 31, jois-
ta I sairasauto. Kuorma-autois-
ta oli puolet armeijamme vuon-
na 1944 saamia uusia kookkaita
kuljetusautoja, jotka kirkkaan
keltaisen värin puolesta erottui-
vat selvästi muusta kuljetuska-
lustosta.

Kiteellä suoritettiin kiireisiä
viime hetken valmisteluja. Ret-
ken kestoajaksi arvioitiin 2-3
viikkoa, jota silmälläpitäen
huolto oli suunniteltava täysin
omavaraisuuden pohjalle. Aseis-
tus jätettiin Kiteelle, sillä puuk-
koa raskaampaa asetta ei ollut
lupa ottaa mukaan. Valoku-
vauskone ei myöskään ollut sal-
littu eikä rajan tälläkåiän puolel-
la liene otettu yhtään kuvaa
komennuskunnan vaiheisiin liit-
tyvistä tapahtumista.

Erikoisen valmistelutyön jou-
tui esikunta tulkkeineen suorit-
tamaan, sillä koko henkilöstös-
tii, kalustosta ja päätarvikkeista
oli vastaanottajia varten laadit-
tava venäjänkieliset luettelot.
Kirjoituskoneet saatiin nopeasti
paikalle. Tämä työ vei pitkälle
lähtöpäivää edeltäneeseen yö-
hön.

Komennuskunnan jäsenet
saivat kehotuksen kirjoittaa ko-
teihinsa ilmoituksen erikoisko-
mennuksesta, ei kuitenkaan to-
dellista tehtävää mainiten. Tä-
mä estäisi kirjeenvaihdon parin
kolmen seuraavan viikon aika-
na. Useissa kodeissa tämän oli
oletettu merkitsevän siirtvmistä
lapin sotaan.

L:ihtöhetken mietteitä vaka-
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Laatikkomiina eli "p6naali" tehdåån vaarattomaksl

Vanhasla murroksesta löytyy miinoja

voitti epätietoisuus siitä, rajoit-
tuuko tehtävä vain UJinjan
puhdistukseen vai jatkuuko se
ehkä Syvärille asti vetäytymis-
vaiheen, ehkäpä Syvärin asema-
sotavaiheenkin miinoituksia ja
muita sulutuksia purkamaan.
Kuten aikaisemmin on mainit-
tu, tehtiin vetäytymisvaiheen
miinoitukset kiireessä ja mah-
dollisimman vaikeasti puretta-
viksi ilman normaaleja merkin-

töjä ja piirroksia, joten niistä
laadittu aineisto ei suinkaan
tyydyttänyt venäläisiä. Huolta
lisäsi vielä se, että syksy oli pian
kääntyvä talveksi. jolloin toi-
mintamahdollisuudet vaikeu-
tuisivat entisestään. Nämä olivat
komennuskunnan piirissä liik-
kuvia mietteitä, jotka olivat
ymmärrettäviä senhetkisissä epä-
varmoilta tuntuvissa olosuhteis-
sa.

4.10.44 klo 9.00 kolonna saa-
pui rajapuomille Närsäkkälään,
rajapaalulle ll I 140. Vastaanot-
tajana oli venäläinen valtuus-
kunta korkea-arvoisen upseerin
johdolla. Viimemainitun kerrot-
tiin olevan Laatokan koillispuo-
lella toimineen venäläisen armei-
jaryhmän komentajan, mutta
asian todenperäisyys ei ole kir-
joittajan muistissa. Edelleen oli
mukana yhdysupseeriksi ja
työmaakomendantiksi nimetty
everstiluutnantti sekä muutama
muu upseeri ynnä vartiojoukok-
semme määrätty vartiokomp-
pania automaattiaseineen.

YLI RAJAN

Esittelyn ja tervehdysten jälkeen
alkoi rajaviivan ylitys. Se tapah-
tui siten, että ajoneuvo kerral-
laan suoritti ylityksen vain kul-
jettaja mukanaan muiden hen-
kilöiden ohittaessa puomin
marssien. Tässä vastaanottajat
laskivat ajoneuvojen ja henki-
löiden lukumäärän sekä loivat
pikasilmäyksen auton lastiin.
Sen jälkeen kuljetettavat nousi-
vat autoon. joka ajoi niin pit-
källe, että koko kolonna mah-
tui rajalinjan toiselle puolelle.
Tietä reunusti molemmin puo-
lin vartiokomppania valvoen
tarkasti kolonnan järjestäyty-
mistä. Venäläisten kuljetusautot
asettuivat miärävälein omien
ajoneuvojemme väliin mahdol-
lisimman tehokasta valvontaa
silmälläpiäen.

Kun viimeinen auto oli ohit-
tanut rajapuomin, luettelot luo-
vutettu ja laskutoimitukset suo-
ritettu, täsmäsi henkilöiden lu-
kumäärä, mutta vastaanottajat
väittivät yllättlivästi autoja ol-
leen yhden liikaa.

Tässä vaiheessa puomi oli
laskettu alas ja saattajat hyväs-
telty. Ei auttanut muu kuin
suorittaa laskenta uudelleen
samalla kun siirryimme kolon-
nan kärjessä lähtevään omaan
henkilöautoomme. Nyt vas-
taanottajatkin saivat ajoneuvo-
jen lukumiärän oikein. Ehkäpä
virhelaskenta oli tarkoituksellis-
ta.

Johtoautoon asettuivat kap-
teeni Mannisen ja yhdysupsee-
rin lisäksi tulkkiemme johtaja ja
kirjoittaja. Tehtäväni tässä ko-
mennuskunnassa oli adjutantin
toimi varsinaiseen tiedustelu-
upseerin vakanssiini kuuluvien
miinoitusasioiden selvittelyn
muodostuessa påätyökseni ret-
kellä.



ENTISEN VIHOLLISEN
SELUSTASSA

Matka suuntautui kohti Sorta-
valaa sen pohjoispuolitse kier-
täen ja edelleen Kirjavalahden
rantaa noudattavaa päätietä
Impilahdelle. Kolonnamme he-
rätti huomiota ja siellä täällä
näkyi sotilasryhmiä menoamme
katselemassa. Ehkäpä retkes-
tämme oli annettu tieto reit-
timme varrelle.

Paikka paikoin olijo ehditty
pystyttää venäläisille tyypillisiä
koristeltuja portteja ja tienvie-
rustauluja, joiden teksti sisälsi
tulkkimme käännöksen mu-
kaan ylistystä Stalinille. Joi-
denkin siltojen päissä näkyi
merkinnät 60 tonnin kantavuu-
desta. Ainakin osa oli omien
pioneeriemme vahvistamia. osa
ilmeisesti uusien isäntien.

Ensimmäiseksi pysähdyspai-
kaksi valittiin vähän ennen Koi-
rinojan tienhaaraa oleva kohta,
jossa tien vierellä oli pitkähkö
aukio. Tänne koko komennus-
kunta järjestäyyi ja jälleen tar-
kastettiin sen vahruus. mikä ei
matkan aikana kuitenkaan ol-
lut muuttunut. Tarkastuksen
jälkeen matka jatkui muutaman
kilometrin eteenpäin Lemetin
tienhaaran maastoon, jonka
vastaanottajamme hyväksyivät
ehdotuksestamme ensimmäisek-
si leirialueeksi.

Tziällä oli jäljellä JR 2:n ko
mentopaikan konuryhmä, mikii
tarjosi hyvän perusmajoituksen.
Koska koko komennuskunnan
piti asettua hyvin suppealle
alueelle tehokasta valvontaa sil-
mällä pitäen, nousi alueelle
myös teltta§lä. Pääosa venäläi-
sestä upseeristosta asettui yh-
teen korsuun, johon meitä ei
muistaakseni kertaakaan kut-
suttu käymään.

KÄYTIIN TYöHöN
Itse työhön piti päästä nopeasti
ja tehokkaasti käsiksi.

Jo matkalla oli autossa neu-
voteltu työn käytännöllisestä
järjestämisestä. Komentajamme
esitti työn jouduttamiseksi sel-
laista järjestelyä, että kukin
komppania sijoitettaisiin aluksi
sille lohkolle. jossa se on aikoi-
naan toiminut ja alueen tultua
puhdistetuksi siirrettäisiin mui-
den avuksi esteitä purkamaan.

Tähän ei suostuttu. vaan
määrättiin, että koko pataljoo-
nan on toimittava koossa. Kos-
ka tällainen olisi kuitenkin ai-

heuttanut hankaluuksia, suos-
tuivat venäläiset siihen. että
5.D:n lohkolla. johon siis ensin
mentiin, saatiin työt aloittaa
samanaikaisesti kahdessa koh-
dassa, nimittäin Nietjärven loh-
kolla laatokasta lähtien .la Le-
metin lohkolla Nietjärvestä läh-
tien. Näiden lohkojen miinoi-
tuksia tuntemattontat suorit-
tivat piikkilankaestelin jojen pur-
kamista. Muillakin alueilla
tultiin toimimaan samaan ta-
paan.

Kunkin työosaston mukana
oli tulkki ja miino.ia purkavien
osasto.jen mukana mt,ris lääkin-
tähenkilöstöä sekä luonnollises-
ti venäläinen vartio-osasto.
Muonitushuolto .järlestettiin te-
hokkaaksi. mikä oli onriaan
kohottamaan mielialaa. joka
olisi saattanut helposti laskea
oudoissa olosuhteissa.

Joka ilta tehtiin miinakentän
tarkkuudella t1,önjako seuraa-
vaa päivää varten nimeten pur-
kausrvhmiin niitä henkilöitä.
jotka olivat olleet näitä kenttiä
rakentamassa tai ainakin val-
vomassa. Poikkeuksen teki ai-
noastaan muutamassa tapauk-
sessa jo puretun, paljon työtä
vaatineen kentärr tarkistami-
nen, johon psykologisista syistä
näytti olevan edullisempaa si-
joittaa toinen, kenttää tuntema-
ton osasto.

Kun useissa miinakentissä oli
suuria epätarkkuuksia aikai-
semmin mainituista syistä, odo-
tettiin jatkuvasti mielenkiinnol-
la, missä määrin purettu kenttä
täsmäsi siitä laadittujen asiakir-
jojen kanssa. Tavalla tai toisella
ne oli saatava täsmäämään ve-
näläisille luovutettavissa rapor-
teissa. Olihan pyrittävä saa-
maan takuu siitä, että kukin
alue .jäi puhtaaksi ja vaamtto-
maksi. Miinaharavasta ei ollut
apua metallittomia miinalaieja
etsittäessä.

PAPERISOTA
ON KOVAA

Paperisota oli suuritöistä sekin
ia niinpä piirustus- ja raportoin-
timateriaali loppui pian kesken,
koska asiakirjoissa näkyy mai-
ninta jo 10. 10. siitä, että "Huol-
to 5.D:n kautta lähetettiin
kapt. Manniselle luovutetulle
alueelle peitepiirrospaperia. pa-
periliimaa ja rasvaliituja".

Näytteeksi seuraavassa kaksi
miinakenttäraporttia, joista en-
simmäisessä kentän rakentaja
on eri pioneeripataljoonasta
kuin kentän valvojat UJinjan
taistelujen aikana:

2248 I 5. Kpk
.loukko-o.sasto

-, .r-f

Purettua miinakenttää s.4-tryo

Maastosta palattuaan pur-
kausosastojen johtaiat jättivät
raporttinsa suoritetusta päivän
työstä. Näiden perusteella laa-
dittiin työmaakomendantille
joka ilta luowtettava ilmoitus.
Siinä mainittiin miinakentistä
poistetut, räjähtäneiksi todetut
ja räjäytetyt miinat sekä estelin-
joista kyseenollen purettu este-
määrä metreissä.

MIINOITUSSELOSTUS
N:O 22
Sijoiru.spiirros, liite nr I
Miinapiirros, liite n:o 2 (t'h-
dessii n:o 2l:n kanssa)
Miinakartta, liite n:o 3 (yh-
clessii n:o 2l:n kanssa). Siitii
on luovutettu iiiliennöksiii 2
kpl. 2200:lle ia 4 kpl lohkon
k ontentaial le, ev. luut n. R.v t-
köselle

t.
2.

?

4.

5.

4. Miinakenuiitin on kiiytettr
57 kpl putkitniinoja, jorka
o|oI kolnrcs.\u rivi:;.;ii .siten,
ettii luoteispuoleisessa on l7
kpl, mui.ssa 20 kpl

5. Kenttii on rakennettu vaksi-
.sana aikana kiireesti

6. Kentiin on rakentanut
5.7.44 r'iinr. A. Hokaiiini
os.5 Kpk 2329

T.Kenttii on luo\utetu 10.7.44
2248:lle
LEIMA Viinr. A Hokajiirvi
5 I 2329

Itsellemme iääneeseen kappa-
leeseen on tehty seuraava mer-
kintä:
9.10.44 poisrettu 27 putkimii
naa, riijiihtiineiksi todeuu 28 ja
poistetuiksi todeuu 2, ),ht. 57.
Merk. yiinr. A. Hokajiirvi.

MIINOITUSSELOSTL/S
N:O 60

l. Siioitttspiirros, liite n:o I
2. Miinapiirros, liite n:o 2
3. Miinakartta, liite n:o 3. Tii-

mii kaavake sekii liitteet n:o
2 ja 3 on laadittu 30.9.44 eikii
niistii o le teht.t' .iiiliennöksiii
muualle.
?

Kentiin on rakentanut
11.7.44 luutn. P. Vik.stedt,

os. 5 Kpk 2501, mutta koska
hiin on koatunut, ei kentiistii
voida esittiiii tarkempia tie-
toia.
Ken t t iiii e i piiiis t -t' k a I so rnaqn
5.-12.10.44 EY. Kenrrii si-
jaitsi lrtnetin luhkolla, rin-
ru ma I in j an edes sii Nie t j iirven
koillispuolella.

Venäläiset käyttivät omia pio-
neerejaan tarkistamassa pure-
tuiksi ilmoittamiamme miina-
kenttiä. Eräästä laatikkomiina-
ke.ntästä he löysivätkin kaksi
mltnaa.

Tämä aiheutti tiukat jälkisel-
vittely. Purkuosaston johtaja
oli ilmoittanut maastossa ken-
tän tulleen puretuksi. Hänellejäi
kuitenkin vielä epäily tilanteesta
eikä hän sen vuoksi jättäny illal-
la tavanmukaista raporttia tuos-
ta kentästä vaan ajatteli seuraa-
vana aamuna vielä suorittaa
tarkastuksen. Venäläiset pio-
neerit olivat kuitenkin vielä
menneet kenttään kerrotuin
seurauksin.

Työmaakomendanttimme oli
asiasta ankaran vihainen näyt-
täen komentajallemme kuvaan-
nollisen kurkunkatkaisueleen.
Hänet saatiin kuitenkin lopuksi
vakuuttuneeksi toimenpiteittem-
me vilpittömyydestä. Asiaan

6.
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vaikutti vielä se seikka, että eräs
purkausosastomme joutui sil-
minnäkijäksi venäläisille itsel-
leen sattuneesta räjähdysonnet-
tomuudesta heikäläisten ollessa
purkamassa omaa panssarimii-
nakenttäänsä Nietjärven tiellä.

SYSKYJÄRVI
JA KITELÄ

Noin viikon uurastuksen jäl-
keen saatiin työt piiätökseen
5.D:n entisellä lohkolla. Välit-
tömästi pataljoona siirtyi seu-
raavaan tukikohtaan, entiselle
8.D:n lohkolle Syskyjärven
rannalle, kohta 2 karttaluon-
noksessa. Majoittuminen ta-
pahtui muutamaan alueella si-
jaitsevaan taloon sekä telttoi-
hin.

Komennuskunnan oli jälleen
järjestäydyttävä rivistöön tar-
kastusta.ja ennen kaikkea vah-
vuuden toteamista varten. Tä-
mä oli entistä suuritöisempi ta-
pahtuma riveistä poistuneiden
aiheuttaman vähennyksen ja
muutaman teltoissa makaavan
potilaan j ohdosta. Yksimielisyys
saalutettiin lopulta.

Työn järjestely sujui samojen
periaatteiden mukaan kuin edel-
lä on kerrottu. Nyt oli päävastuu
miinakenttien purkamisesta Pi-
on.P 22:n pojilla. Vajaan viikon
työskentelyn jälkeen saattoi pa-
taljoonamme siirtyä Kitelän ky-
lään, kohta 3 karttaluonnokses-
sa. Raivauskohteina ol, enää
jonkin verran estelinjaa.

Vielä tässä vaiheessa ei mu-
kanaolleilla ollut varmaa käsi-
tystä tehtävän påättymisestii,
jonka vuoksi tieto takaisin pa-
luusta vastaanotettiin helpotus-
ta tuntien. Viimeisen alueen työt
vaativat pari päiviiä.

MIINA. JA
ESTEMÄÄRÄT

Ki{oittajan muistinvaraisen kä-
sityksen mukaan pataljoona
poisti pitkälti toistakymmentä-
tuhatta erilaista miinaa. Ne
koottiin purkupaikan viereen
pinoihin ja luolutettiin sotasaa-
liina.

Piikkilankaesteitä oli pelkäs-
tään 5.D:n lohkolla noin 25 ki-
lometrin pituudelta. Osa ennen
välirauhantekoa puretuista es-
teistä sisältynee tähän lukuun.
Lisäksi tulevat 8.D:n lohkon es-
tepituudet. Itse piikkilanka ke-
lattiin keriksi, varastoitiin ja
luovutettiin. Samoin aitatolpat
irrotettiin ja luowtettiin.
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HENKILöVAHtNGOT

Purkaustyö oli vaarallista, vaik-
ka se saatiinkin suorittaa rau-
hanomaisissa olosuhteissa. Niin-
pä tappioilta ei valitettavasti voi-
tu välttyä.

Työ vaati uhreikseen I kaa-
tuneen ja 12 haavoittunutta,
joista puolet menettijoko toisen
kätensä tai toisen jalkansa. Jo
ennen lähtöä käydyssä neuvotte-
lussa oli meille ilmoitettu mah-
dollisuudesta käyttää hyväksi
venäläisten sairaalapalveluksia.
Tähän tarjoutui tilaisuus Sal-
missa. suomalaisten entisessä
sairaalassa. Vaikka tämä mer-
kitsikin kuljetusta poispäin ko-
timaasta. sitä todella käytettiin.

miehitetty JSp. oli todella eh-
dottoman välttämätön tällaisel-
la komennuksella.

VIIHDYTYS
OLI RANKKAA

Yhdysupseerina toiminut evers-
tiluutnantti, työmaakomendant-
timme, hoiti itse kaikki asiat
komennuskuntamme johtopor-
taan kanssa. Hän vieraili joka
ilta komentokorsussamme ra-
portointiasioissa ja pysähtyi
usein keskustelemaan kans-
samme. Saksankieltä erinomai-
sesti hallitsevana hän voi tällä
kielellä ilman tulkin välitystä
käydä epävirallisia keskusteluja.

Vaikka hän asemansa vuoksi

Nämä olivat lyhytfilmejä, joissa
esitettiin sekä sotakuvia rinta-
malta ja rintaman takaa että ve-
näläisille niin rakasta balettia.
Annoimme arvoa tälle tilaisuu-
delle. mutta kun tihkusateessa
istuessamme alkoi jo neljäs esi-
tystunti lähetä loppuaan ennen
filmien loppumista, ei pitkästy-
miseltä voitu välttyä.

KOTIMATKA

Kotiinpaluu oli edessä 20. 10.

[åhtöaamuna oli komennus-
kuntamme tavanomainen kat-
selmus, joka oli kuitenkin taval-
lista yksityiskohtaisempi. Kun
tarkasti oli käyty lävitse asiakir-
jat riveistä poistuneiden osalta,

Syskyjärven kylämaisemaa s,a-tura

Potilaittemme kokemukset
eivät kuitenkaan olleet kovin
myönteiset, ei niinkään itse hoi-
don suhteen, olihan tukena oma
lääkintäpäällystö, vaan yleensä.
Oli tietysti outoa olla entisen
vastustajan hoivissa, kuulla vie-
rasta kieltä ja tuntea olosuhteet
perin oudoiksi.

Ehkä epämielllttävin koke-
mus oli sotilasunivormujen ta-
paisiin asusteisiin pukeutunut
sairaanhoitajakunta, jonka ole-
mus ja käyttäytyminen ei vas-
tannut mielikuvaa "sisar hento
valkoisesta". Muistelen sairaa-
lassa käyneitten kertoneen näi-
den sisarten kantaneen lyöllään
aseistustakin. Niinpä poikamme
olivat todella t»/ty,väisiä pääs-
tessään seuraavalla evakuointi-
kuljetuksella koti-Suomeen hoi-
dettaviksi. JSp:llämme oli tytitä
myös sairaiden hoidossa, sillä
sairaustapauksia sattui toki
myös, etupäässä kuitenkin lie-
viä, jotka hoidettiin omin toi-
min. Pätevällä henkilostolla

joutui ottamaan joihinkin ky-
symyksiin hyvinkin tiukan kan-
nan, oli hän kultivoituneena
henkilönä meidän kannaltam-
me katsoen erinomaisen sopiva
tähän tehtävään. Se oli omiaan
luomaan meihin luottavaista
mielialaa. Hän antoi varaukset-
toman tunnustuksen pataljoo-
nallemme sen työskentelytavas-
ta ja kälttiiytymisestä, mikä to'
della olikin kiitoksen ansaitse-
vaa. Muun venäläisen upseeris-
ton joukossa arvelimme olevan
jonkun suomenkielentaitoisen-
kin, vaikkemme päässeet tästä
selvyyteen joistakin pikku ki-
koistamme huolimatta.

Komendanttimme ymmärsi
henkisen huollon tärkeyden
vaikeata tehtäväänsä suoritta-
van pataljoonamme keskuudes-
sa. Niinpä hän järjesti Lemetin
työtukikohdassa ollessamme
viihdytystilaisuuden. Koko pa-
taljoona koottiin tukikohdas-
samme olevaan koivikkorintee-
seen katselemaan elokuvia.

voitiin todeta lukumäärän ole-
van oikean.

Tielle muodostettiin kolonna
samojen periaatteiden mukaan
kuin komennukselle lähties-
sämme. Tämän kirjoittaja mää-
rättiin kolonnan viimeiseen ajo-
neuvoon, venäläiseen henkilö-
autoon erään venäläisen upsee-
rin 1a tulkkimme kanssa.
tehtävänä olla takuumiehenä
siitä. että rajapuomin ohittajia
on oikea määrä.

Autossa oli monille venäläisil-
le tuotteille tyypillinen ällöttävä
tuoksu, johon sekoittui saatta-
jamme sätkän haju hänen kää-
rittyään sellaisen sanomalehden
palaseen polvensa päällä. On-
neksi tulkkimme oli tupakka-
mies, saattaen tarjota loppu-
matkaksi kunnon sauhut.

Mitään yllättävåiä ei paluu-
matkalla sattunut ja kun raja-
puomi sulkeutui kolonnamme
ohitettua sen klo 12.00 mennes-
sä, tunsi jokainen varmaan sy-

dänalassaan jotain lämmintä.
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Viimeiset suomalaiset vetäytyvät lmpilahd€n kirkon ohi 16.9.1944. Samana
påivänäoli kirkossa pidetty viimeinen murheellinen jumalanpalvelus

Paluumatkalla mieleeni s1'ö-
pyi ennen kaikkea näk1mä ohit-
taessamme Impilahden kirkon:
kirkon portailla oli vieras vahti-
sotilas kivääri olallaan pistin
kiinnitettynä. Näin jätti viimei-
nen suomalainen sotilas nuo
l-aatokan ihanat koillisrannan
alueet, joiden puolesta oli jälleen
lrrodatettu niin runsaasti kallis-
ta verta.

LOPPUTOIMET

Miinanpurkausretkestä ei laa-
dittu kirjallista kerromusta sen
erikoisluonteen vuoksi. valitet-
tavasti. Edellä kerrottu perustuu
näin ollen pääosin mukanaol-
leen jo hämärtyviin muistiku-
viin. Työhön liittyvät \'äluämät-
tömät asiapaperit tallennettiin ja
miinakenttien purkamisen tek-
niikasta saadusta kokemuspe-
räisestä opista kirjoitettiin l1,h1t
ohje.

Jo ennen kerrottua retkeä
käydyissä keskusteluissa venä-
läisten kanssa oli käsitelty koko
aluetta Syväriltä lähtien. Tämä
työ jatkui retken jälkeenkin.
Päämaja käski lennätinsano-
mallaan luovuttaa venäläisille
alueen kartat mittakaavassa
l:20.000 sekä piirrokset ja selos-
tukset kaikista alueella olevista
sulutteista.

PAI,VETTIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Osakeyhtiön aikakauslehtien
järjestämiin markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markki-
nointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantaitai pyhäpäivä, saa peruuttaminen
tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimite-
tut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli-lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SO!TTAMALLA
tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivat-
tomasti ja nopeasti.
Puh. (90)6164833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

Leikkaa
tästii.

€
Tähän laajaan työhön oli

käytettävissä vain muutama
worokausi. Pion.P 2l jätti
oman laajan aineistonsa ylem-
mälle esikunnalle 30.10. kello
14.00. Jo puolentoista tunnin
kuluttua se luowtettiin edelleen
venäläisille. Venäläisten tutus-
tuttua aineistoon oli siitä vielä
annettava suullinen selitys, mikä
tapahtui VI Armeijakunnan
Esikunnassa l.ll.44 kello 12.40
alkaen.

Tähän päättyi lopultakin vai-
herikas rauhan ajan miinasota!

Muillakin alueilla olivat sulu-
tusten purkamistoimet saman
tapaisia. Everstiluutnantti kro-
ktu Saarinen mainitsee Pionee-
riaselajin historiassa asiasta
näin: "Raivaustyön aikana pio-
neerit poistivat yhteensä 78.569
erilaista miinaa. Tappiot olivat
l0 kaatunuttaja ll0 haavoittu-
nutta." tr

VIITTEET
Eero Kuussaari - Vilho Niitemaa:
Suomen Sota w. 194l-1945
Einar Palmunen: Hämäläisdivisioo-
na Jatkosodassa
Eero-Eetu Saarinen: Pioneeriasela-
jin historia 19l8-1968
Sota-arkisto: VI AK:n, 5.D:n ja
Pion.P 2l:n asiapapereita

EEEiltgä

= 
äää,-8 äsI

TII..AUSHINNAT
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Nuoren, myöhemmin
upsoeriksi ylentyneen
rahuunan mieleen jäi-
vät tabtelun tapahtu-
mat tarkkoina muisti-
kuvina.

Monen tie katkesi,

Mahtava Suunujoki virtaa mllloln
rauhallls€na -

- mllloln taas koskena ryöpyt€n ltå- >
Karlalan korpien halki

jan kornetti Toivo Pörssism
toinen taistelulähetti. Ei muu-
ta kuin unenpöpperöisenä
saappaat jalkaan, pakit kii-
teen ja ulos hakemaan teeä
kentäkeittiölä.

Suuri oli håimmiistykseni,
kun tulin ulos telttavaatteen
alta: edellisen illan harmaa
ympäristö oli nyt lumivalkoi-
nen. Oli kylmännyt yöllä ja
lyhyessä ajassa satanut useita
senttejä lunta. Hieroin lumella
unet pois silmistiini.

Nopean teenjuonnin jäl-
keen jokainen pakkasi varus-
teensa ja työntyi ulos. Valkean
lumen vaalentamassa hämä-
riissä kokoontui eskadroona
hiljaisuuden vallitessa kolmi-
riviin telttojen eteen.

Eskadroonan piällikkö
kornetti Antti Haanpiiti ttrh
komentoryhmineen ja antoi
hyökkäyskåiskyn. Tuo pidetty
sotien veteraani oli luottamus-
ta herätt2ivä johtaja. Selkein
sanoin hiin selvitti tilanteen:

- Uudenmaan Rakuuna-
rykmentti ylittqii syöksyve-
neillä läheisen Aäniseen las-
kevan Suunujoenja valtaa sil-
lanpdiiseman joen toiselta
rannalta.

Haanpän tapana oli selvit-
Ei:ä ennen jokaista tilannetta

-jos se suiirkin oli mahdollis-
ta - mahdollisimman tark-
kaan, mitä oli teht?ivä ja min-
kii takia. Lienee ollut harvinai-
nen ominaisuus johtajien jou-
kossa - mutta taistelevien
miesten kannalta erittiiin hy-
vä.

ioillekin oli
liian kova.

Nuorekas

jåirkytys

joukko
tiiytti kuitenkin reip
paasti tehtävdnsä.

ERKKI HYTTI

SATEISEN harmaa lokakuu
vuonna l94l oli lopuillaal
Ratsuväkiprikaati oli kouk-
kaillen ja taistellen edennyt Ilo
mantsista Kontupohjan liihet-
tyville. .

Olimme koukanneet jåilleen
ja saaneetjonkin päiväri levon
Suunuioen tuntumassa. Par-
tiossa itäyneet miehet tiesivät
kertoa wolaana virtaavasta
joesta. Olivatpa joukkueem-
he kaksi ikuista partiomiestii,
boksohorju ja Yrjönm, ttt-
kin seliissä istuen meloneet yli
joen ja hiippailleet siellä tie-
dusteluretkelliiiin koko yön.
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Lokakuun 25. päivä oli
painunut tihkuisena iltaan.
Hevosten rouskutellessa ja
tömistellessä joka puolella
oainuivat rakuunat havuille
ieltoissaan, j oita kipinävartiot
pitivät liimpiminä. Jotkut löi-
vat vielli korttia ja onnelliset
voittajat ostivat rahoillaan
leipåä, mikä koukkaavassa
osastossa oli tuohon aikaan
hyvin haluttua. Joku tappoi
tiiitii.

Vihdoin tuli hiljaista, vain
kamiina hehkui punaisena
keskellii telttaa ja salosta
roikkui pienellåi tuikulla pala-
va myrs§lyhty.

IDYLLI RIKKOUTUU

- Herätys - eskadroona jär-
jestiiytyy ulos kello kolme!
kuului eskadroonanpällikön
liihetin hihkaisu teltan oviau-
kosta.

Nukuin oviaukon vieresså,
koska olin joukkueeni johta-



Hevoset oli jälleen kerran
jätettiivä käsihevostenpitiijien
hoiviin. Varmaan monen
miehen mieli teki mennä vielä
hyvästelemiän ratsuaan, j oka
oli uskollisesti kantanut rat-
sastajansa näihin kaukaisiin
korpiin.

Siihen ei enä.ii kuitenkaan
ollut aikaa, sillä ryhmityskäs-
kyn mukaisessa järjestyksessä
Iähdettiin hiljaa tarpomaan
lumista metsä. johon pian
tallautuivat tummat polut.
Hevosten aiheuttamat rakuu-
noille kotoisat ja mieluisat ää-
netjäivät taakse.

Marssimme ehdottoman
hiljaisuuden vallitessa hyök-
käysasemiin lähelle joen ran-
taa. H-hetki oli muistaakseni
viiden ajoissa. Ennen sitii jau-
haisi tykistö tuli-iskun vasta-
rannalle.

UUSI ELÄMYS
Vatsassa oli outo tunne kuten
aina ennen hyökkäysä. Nyt
oli.kysymyksessä vielä siihen
asti tuntematon taistelun
muoto. vesistön ylittiiminen.
Joki näkyi edessämme tum-
mana eikä vertaus Tuonelan
jokeen varmaankaan puuttu-
nut monenkaan miehen aja-
tuksista. Se virtasi leveänä ja
vuolaana juuri sillä kohtaa.
Keskellä koskea oli pieni saa-
n.

Osasto toisesta eskadroo-
nasta ottaisi ensin haltuunsa
saaren, josta antaisi tulitukea
meille. Me 3.Eskadroona
hyökkäisimme saaren yläpuo-
lelta yli joen.

Minuutit matelivat hiljal-
Ieen. Kelloa katsottiin tihe-
åän. Ajatukset kävivät kau-
kana kotona.

Ät<t<ia jyrähtivät sodan
urut soimaan takanamme.
Tykistö avasi tulen. Hetken
kuluttua kuului ujellus kra-
naattien kiiäessä vlitsemme
kohti vastarantaa, jossa pian
rämähti täysi helvetti valloil-
leen.

Kranaattien jatkuva riijäh-
tely näkyi aamuhämärissä
hyvin. Näimme puitten ja
maan lenlåvän korkealle il-
nuan.

Samassa pärähtivät en-
simmäiset syöksyveneet käyn-
tiin - hyökkäys oli alkanut.
Tykistötulen kattaessa tai-
vaan hyökkäsi 2./URR:n
osasto saareen.
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Täysi vauhti pääll€!

Äkkia kuului takaamme
metsäsä kovaa kivliäritulen
tapaista napsahtelua - vasta-
rannalta oli avattu tuli. Luodit
pamahtetvat osuessaan pui-
hin ja pitivät meidät matalina.
Saaressa käytiin taistelua,
mutta syöksyveneet palasivat
samaa vauhtia hakemaan
meiä.

Veneessä, johon joutuisin,
oli jo yksi haavoittunut tulos-
sa pois taistelusta. Hän oli tut-
tu monille joukkueemme po-
jille, Pohjanmaan poikia. Nä-
ki heti, etä viimeinen taistelu
hänen kohdallaan oli jo käyty

- joka henkäyksellä tulvahti
verisfå vaahtoa kalvakoille
kasvoille. Rinnan lävistiinyt
konekiviiärisuihku oli tehnyt
tehtävänsä.

Tuntui karmealta kiivetii
veneeseen tuon soturin kasvot
silmissåiän. mutta kiire oli.
Vene täyttyi miehistä ja lähti.

Kyyrötimme veneen poh-
jalla vain kypärät veneen reu-
nan yläpuolella. Ihmetellen
katselin pioneeria, joka pysty-
asennossa ohjaili venettii.

Vihollisen tuli kiihtyi jatku-
vasti luotien piiskatessa vett?i
joka puolella. Tuo parinsadan
metrin matka tuntui ikuisuu-
delta. Hitaasti läheni vasta-
ranta ja viimein kalahti ve-
neen keula rantaan.

Hypimme maihin - ja sii-
nä siä oltiin! Rantatörmä
nousi jyrkästi ja lumisena se

oli todella liukas. Pensaista ja
puista tukea yritellen ryö-
mimme rinnettä ylös. Ampua
emme voineet, sillä siitii ei olisi
ollut mitään hyötyä. viholli-
sen ammunta rätisi korvissa,
mutta luodit tuntuivat mene-
vän yli.

Jokunen käsikranaatti len-
nähti joukkoomme. An-
noimme niille kiireesti lisä-
vauhtia alaspäin.

Loputtomalta tuntuneen
kipuamisen jälkeen påiäsimme
törmälle ja huutaen syök-
syimme eteenpäin. Osa pudo-
ta mätkähti monttuihin -vi-hollisella oli katetut asemat
juuri rinteen pällä. Konepis-
toolit rätisivät, käsikranaatit
paukkuivat ja hetkessä oli
hauta meidän.

rÄpÄnÄflLANTEITA
Joukkueemme komennettiin
jonossa juosten pienen pai-
nanteen reunaa eteenpäin, sil-
lii vihollissotilaita nä§i tum-
mina hahmoina pyrkimässä
pakoon painannetta myöten.
Toinen joukkue hyökkiisi
painanteen toista reunaa. Ko-
nepistoolien ja pikakiviärien
rätinä oli korvia huumaava
suuliekkien välähdellessä pi-
mentynecssä aamussa.

Kesken kuumimman ka-
hakan sain kornetti Pärssisel-
t?i kliskyn viedä sanan läpi ket-
juun ryhmittyneen joukku-

eemme, ettii omia oli painan-
teen toisella puolella ja näin
ollen oli varottava ampumas-
ta liian ylös. Olinjo palaamas-
sa takaisin kulkien pystyssä
kuten mennessåkin, kun ra-
kuuna Jiirvinen karjaisi mi-
nut matalaksi. Kyykistyin
eräiin koivun taakse, ja silloin
sirahti: kolme lähekkäin ole-
vaa reikiiä juuri påäni yläpuo'
lella kertoivat suihkun iske-
neen läpi puun. Huomatta-
vasti kyyristynecnä jatkoin
juoksuani joukkueenjohtajan
luo.

Kornetti Pärssinen seisoi
kiviäri hihnasta olalla polulla.
§sähdyin hänen eteensä ja
ilmoitin suorittaneeni anne-
tun tehtiivän.

Siinä samassa hän heilautti
kiviiärin olaltaan ja pamautti
heittolaukauksen aivan kor-
vani juuresta. Pyörähdin ym-
päri ja näin, kun noin kym-
menen metriä takanani vihol-
lissotilas vaipui maahan.

Hyppäsimme Pärssisen
kanssa miehen luo. Keskellä
otsaa oli reikä - onnistunut
laukaus j oukkueenjohtajalta-

Nyt on se hetki! Vene vesille!
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ni,laukaus, joka pelasti minut
sekii hiinet itsensä minuajuuri
selkiiiin ähdiinneen miehen
automaattikivärin suihkulta.

Korva soi niin, etten kuul-
lut mitiiåin. Hiljainen kiitos jo
toisesta tiipäriistii pelastumi-
sestani lyhyen ajan sisällä lähti
ylöspäin.

SILTANPÄÄSSÄ
Taistelu rauhoittui vähitellen.
Valtasimme noin kilometrin
syvyisen sillanp?iiiaseman ja
asetuimme asemiin. Tuli tieto,
etä neljännen eskadroonan
pEiällikkö ratsumestari,Sran-
dertskjöld oli astunut miinaan
ja menettlinyt jalkansa.

Tieto miinoituksista lisåisi
varovaisuutta liikkumisessam-
me. Joukkueemme oli selviyty-
nyt vähin tappioin. Vankeja
sai eskadroonamme noin
kuusikymmenä.

Päivä valkeni hitaasti ja va-
lui hiljalleen kohti uutta hä-
märiiä. Tehävämme oli ase-
missamme pysytellen varmis-
taa sillanpiiiiasemasta Kon-
tupohjasta pohjoiseen
kulkevan tien suuntaan.

I aaksoharju ja Yrjönen
kiivivät jälleen partiossa tien
laitamilla, jossa vihollisia tun-
tui löytwän joka puolella.
Odotimme vastaiskua ja
monttuja syntyi nopeasti. Nii-
tii paranneltiin ja naamioitiin
p?iivän mittaan.

Jotain sanaa viedessäni tu-
lin eråälle montulle, jossa istui
helsinkiliiinen alikersantti, Iai-
vaston mies, joka oli juuri
äydennyksenä tullut ratsuvä-
keen. Aioin poiketa vähän
haastelemassa, mutta liihem-
miis tultuani näin håinen istu-
van montun pohjalla ase pys-
tyssä - ja näin kyynelten vie-
rivän pitkin hänen poskiaan.

Tein mutkan ja katselin
poispäin ohittaessani hiinet.-Ihmettelin vain mielessäni,
mikä sai iloisen, maailmaa
nähneen meripojan itkemiiän.
Maasota oli merimiehelle ou-
toa.

Illan håimärä tiheni ja ä-
hystyksemme valpastui. OIin
Pärssisen kanssa eriiän polun
varressa, joka tuli vihollisen
puoJelta kohti rantaa.

Akkiä alkoi polulta kuulua
öriniiä ja murinaa. Tähys-
timme tarkkaan.

Eikös sielt2i tullutkin nelin-
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EteenPåin!

kontin tumma hahmo, joka
mörisi kovin.

Ensimmäinen ajatuksem-
me oli, ettii karhu siinä tulla
möyrysi sodan melskeen häi-
ritsemänä ja vihaisena herä-
tykseståi. Aseet kohosivat tiih-
läysasentoon, mutta an-
noimme olion tulla lähelle.
Muutaman metrin påi?issä

huomasimme, etä se olikin
vihollissotilas. joka ryömi
öristen autuaåssa umpihuma-
lassa kiv?iäri hihnasta kaulas-
sa roikkuen.

Nostimme miehen pystyyn,
mutta hän ei pysynyt jaloil-
laan. Kaverioli hurjan näköi-
nen - ehkii joku kirgiisi, tais-
telun likaama partainen veik-
ko. ioka vain mörisi.

Mies vietiin taemmas selviä-
miiän. Mahtoi hänen häm-
miistyksensä selvitty2iän hu-
malastaan olla suurenpuoleis-
la luokkaa huomatessaan
vaihtaneensa puolta tieämät-
ä siiä itse mitiiiin.

OUTO ILTATEE
Illan hämärissä saimme käs-

kyn pystyttiiii teltat. Kun ka-
minassa oli tuli ja lämpö alkoi
hwäillä likomärkiä miehiä
airtoi Pärssinen minulle ta-
vanomaisen saikankeittokiis-
kvn.

" Kompuroin ulos pimeiiän
etsimiiän vetä. L'äheisen suon
painanteessa olikin jotakin
iummaa. Painoin siihen
saappaallani syvän kolon, jos-
ta t2iytin pakit.

Teltassa vesi näytti kum-
man väriseltii. Suovettä, tuu-
mailin.

Kun saikka oli valmista se-
koitteli Pärssinen sitli tyyty-
väisenä ja r»ppiisi sitten or-
kein pitkåiän I sylkäisten kui-
tenkin saman tien kaiken ulos.

- Katsohan poika vähiin
tiitii vettii! hän karjaisi kars-
kiin sävyyn.

Maistoin minäkin. Eliimys
oli omituisen etova.

Verta!
Vatsaa kiersi liihtiessäni et-

simiän uutta vesipaikkaa, jo
hon ei olisi valunut jonkun
kaatuneen elinnestettä... tr
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Miino oä sodmt
piruIlisin ase.
Sm vafoprus ei
koskam mlmrrt

ticsi oinfl
ialon,

matta usein myös
hengm menuu

PENTTI TOLONEN

VANHA RAJA oli jo kau-
kana takana päin. Seuraava
tavoite oli Petroskoin ja Syvä-
rin välinen rautatielinja.

Tiedettiin, etä sinne on
vielä monen miehen ikä.
Omakohtaisesti ei sitii kui-
tenkaan noin uskallettu aja-
tella. 'Eihän sodassa kaikki
kuole' piti toivoa yllä. Jospa
minä kuitenkin selviäisin! To-
sin mahdollisuudet selviämi-
sestli näyttivät pienenevän si-
fä mukaa kun sota jatkui.

Tänä kauniina syksyisenä
päivänä ponnisteli vänrikki
Toivolan joukkue muiden
mukana kohti itiiii. Hetki sit-
ten oli vänrikki saanut käs-
kyn vetiä joukkueensa kär-
keen ja edelä suoraan idässä
noin 1,5 km:n pä2issä olevalle
lammelle.

Vänrikki näytti aliupsee-
reille ja lähinnä oleville mie-
hille venäläiseltii kartalta
lammen takana olevia pieniä
pisteiä.

- Tuonne kyliiän sitä sit-
ten pitiiisi mennä.

Joukosta kuului purnaus-
ta:

- Saattepa pojat nähdä
ettii turpiin taas tulee...

Se oli sotamies [.eivo, ainai-
nen pahan ilman lintu.

Näin oli yleensä aina pur-
nattu ja lähdetty. Mentiin
käskysä ja sotilaan velvolli-
suudesta.

Eteneminen oli hidasta ja
varovaista. Joukkue oli ko-
kenut ja kypsä: Alituinen vä-
symys, pelko ja raskaat tap-
piot olivat opettaneet.

Ei törmäilty. Tehtiin vain
se mikä oli pakko.
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Miinaheluetti
Nirkan lrylässä

SIINÄ ON KYLÄ
Tunnustelija nosti kätensä
pysähtymisen merkiksi. Kaik-
ki painautuivat paikoilleen.

Edessä näkyi puiden välistä
pieni niityn lämpäre, joka
vietti jyrkästi lampeen. Tässä

oltiin kuin tarjottimella. Mut-
ta niin oli vastarannalla oleva
kyläkin.

Vänrikki tarkasteli edessä
aukeavaa maisemaa. [-am-
men vastarannalla peltojen
keskellä oli kaksi taloa ulko-

Varovasti eteenpåin...

rakennuksineen. Toisen talon
pihalla käyskenteli hevonen
syöden nurrnea. l-apset kir-
mailivat hevosen ympärillä.
Elämä nältti siellä kulkevan
niin kuin Li sodasta olisi tie-
toakaan.
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Edessä rä,ähti! Miten kävi kaverin...? SA-kuva

Kaveri on saatava pois miinakentästä! .s:.-r-&arz



Liihirintamillakin oli ih-
meen hiljaista. Vain silloin
tiillöin kauas etiiisyyteen hiii-
pyvä jyminä muistutti todelli-
suudesta. Tällaisina hetkinä
loman odotuksen paine kii-
pesi korkeimmilleen. Joissa-
kin porukoissa oli kuultu jo
lomia myönnetyn...

Eilen oli saapunut hajuve-
dentuoksuinen kirje. Ne aja-
tukset valiasivat vänrikin ko-
ko olemuksen. Ne huimasivat
ja kouraisivat sisuksia...

Akkiii nuori upseeri herZisi

kuin säikiihäen näisä tun-
nelmista komppanianpälli-
kön kapteeni Kumpulaisen
liihestyviin askeliin.

- Miltii tilanne nävttiiii?
kysäisi kapteeni puofiääneen

§yristyen pajupensaan taak-
se.

Vänrikki siirtyi kapteenin
vierelle ja selitti.

- Ei siellä näytii olevan
sotiliaita, mutta lähetetiiiin
kaiken varalta ensiksi partio.

Kolmen miehen partio lii-
hetettiin vänrikki Kivilahden
joukkueesta. Sen tehtiivänä
oli edetii lammen vasenta
rantaa kaartaen niin pitkale
kyliiåin kuin mahdollista an-
tamatta huomata itseiiän.
Matka oli lyhyt, alle kilomet-
nn.

VIHOLLINEN OLI
JÄRJESTÄNYT
YLLÄTYKSEN
Pitkiiän aikaan ei kuulunut
miäiin. Odotettiin partion pa-
laavan pian. Elätettiin toiveita

- j ospa sotilaat ovat jätäneet
kylän ja piiiisemme sinne il-
man vastusta...

Toive raukesi.
Kuului kova jymähdys.

Jokainen tunsi diinesä, että
se oli miina. Ja jokainen
myös tiesi mitii se merkitsi:

fgkalqiksi repeytynyt. jal$,
hirmuiset tuskat ja useimmrs-
sa tapauksissa kuolema ve-
renvuotoon.

Odotettiin huutoa "ld:ikin-
Eimies', mutta sitii ei kuulu-
nut. Sen sijaan kohta nähtiin
sotamies Mikkosen juokse-
van hääisenä komentopaik-
kaa kohti. Hän sai hengrtyk-
sen viiliin huudettua:

- Kiireesti paaÅt ja l?ää-
kinämiehiä! Intke meni mii-
naan!

Intke oli Salmin poikia,
tanakka, hiljainen ja kova-
luontoinen mies. Hän makasi
sel2illiiiin mättiiiden välissä
mihin räjähdys oli hiinet heit-
tiinyt.

- Voi hyvä Jumala mikii
piti sattua. On tiimä yhä

perkelettii! Ai-ai-kun kos-
kee... Sitokaa hyvät pojat!
voihki mies tuskissaan.

Låiiikintiiryhmä oli jo ym-
pärillii. Kersantti Kuorikoski
repi puukolla auttaen irti rik-
konaisen housunlahkeen ja
sukanvarren.

Kenkä gli hajonnut ja ir-
ronnut räjähdyksen voimas-
ta. Intke kiemurteli tuskis-
srutn. Sitten hän kaikkien
kauhuksi veti puukon tupesta
ja leikkasi irti akillesjänteesä
roikkuvan jalkateän rieka-
Ieen sekä viskasi sen lepik-
koon!

Hullun ilme silmissiiän po.
tilas vaikeroi paarilla. [2ä-
kinämiehet sitoivat kiristiiviä
siteiä polven ylii- ja alapuo'
lelle verenvuotoa esämäiin.

Kuljetus taakse Jsp:lle al-
koi veren tippuessa paari-
kankaalle ja sen liipi. Liiiikin-
tiimiehet kiirehtivät raahaten
paar.a hiiäisesti. JSp oli
kaukana, kilometrien p?iiis-
sä...

Intken tapaus madalsi suh-
teellisen hyvän ja helpon mie-
len. Miehet alkoivat liikkua
varovaisemmin ja yrittivät
pysyä mahdollisimman nä-
kymättöminä partioon jou-
tumisen pelosta.

UUSI YRITYS
Lyhyen harkinnan jälkeen
piällikkö pätti, ettii yritettiin
mennä kyliän lammen påäs-
tä suoraan lepikon läpi. Käs-
ky kuului:

Vänrikki Toivolan
joukkue pyrkii etenemliän
jonossa aivan ruispellon reu-
naan ja levittiiytyy siellä ryn-
näkköä varten. Astukaa keu-
lamiehen jälkiii miinavaaran
takia! Saavuttuanne ruispel-
lon reunaan liihettåikåiii ilmoi-
tus!

Toiset joukkueenjohtajat
huokaisivat helpotuksesta.
Ilmettiikän muuttamatta
nosti Toivola käden piiähi-
neeseen asian ymmärtiimisen
merkiksi.

- On se tiimä joukkueen-
johtajan homma kurja va-
kanssi! Aina keulassa, kaik-
kien kliskettlivänä... Ja vielzi
pitiiii joka kerta saada miehet
j otenkin narrattua mukaansa.
manaili vänrikki mielessän
kåivellessåiiin raskain askelin
porukkansa luo.

Heikkinen huusi jo vas-
taan:

- ÄU vaan sano ettii me
liihdetiiiin taas keulaan!

Miesten kysyvät katseet li-
s?isivät vänrikin tuskaista
tunnelmaa. Tilanteen keven-
tiimiseksi hän yritti huolet-
toman tuntusestr:

- Liihdetiiiin taas, pojat!
Koettakaahan kävellä peräs-
sä!

- Ei jumalauta!

- Ei tiissä ole enäii mitiiiin
tolkkua!

- Aina saatana samat
miehet keulaan...

- Niin saatana on ollut
Värtsiliisä låihtien!

- Ei kai tiimä meidän
joukkueen sota ole - tuolla
takana on ukkoa kuin kusi-
aista...

Porukka purnasi mahta-
vasti, mutta lähti samalla
liikkeelle joukkueenjohtajan
peråissä.

SIINÄ
ON VIHOLLINEN
Vänrikki astui pitkin varovai-
sin askelin laskeutuen tihe2iän
lepikkoon. Hän koetti piiätel-
lä kellastuneesta ruohosta ja
sammaleesta miinojen sijain-
nin. Mutta kaikkialla oli
myöhäisesä syksystii j ohtuen
samanlaista keltaista ja kuol-
lutta ruohoa. Täytyi luottaa
vain onneensa. Jokainen as-
kel oli kuin yksiöisellä jäliUä
kulkemista.

Miehet seurasivat hiipien
peråissä - rohkeusjärjestyk-
sessä.

Jonon kärki saavutti met-
sän reunan ja se pysähtyi niille
jalan sijoille, joilla se vänrikin
pysähdysmerkin nähtyän oli.
Yksikiän jalka ei liikahtanut.

Edessä oleva kylä oli viat-
toman näköinen, mutta sen
yllä leplisi pelottava hiljai-
SUI§.

Vänrikki sopi Oinosen
kanssa, etä joukkue odottaa
kunnes h'än on ylitänyt au-
kean ja tarkastellut ruispellon
suojassa etumaaston.

Kyyryssä juosten siirtyi
y4lrit .fi aukean yli.vastapuo.
lella olevan ruispellon ojaan.
Vieläkiiän ei kuulunut mi-
tiiiin. Hiljaisella länellä vän-
rikki keskusteli Oinosen
kanssa. He sopivat, etä mie-
het siirtyvät yksitellen ruispel-
lon reunaan ja levittiiytyvät.

Vielä keskustelun käydessä
,u!.i.kki säpsähti ja paiskau-
tul oJaan.

Etuvasemmalle, muutå-
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man kymmenen metrin pää-
hän ilmestyi vihollinen juos-
ten lähellä olevaan latoon.
tato näytti tyhjältii ja sen ovi
ammotti pimeänä suoraan
vänrikkiin päin.

Vänrikki räväytti lonkalta
konepistoolisuihkun miehen
peråän. Hän tajusi samassa
heti vaaran: pimeästii ladosta
on helppo osua ulos valoi-
saan. Siksi hän painautui pel-
lon ojaan heinikon suojaan.

Hiljainen, piinallinen odo-
tus kesti vain pienen hetken.
Kylän suunnasta alkoi kuu-
lua. Muutama terävä pikaki-
våärisuihku pyyhki yli not-
kelman rapisten lepikkoon,
jossa jonon häntiipiiä oli. Siel-
lä miehet kyyryssä ja ryömyl-län ollen katselivat toisiaan
peläten jonkun saaneen osu-
man. Kukaan ei kuitenkaan
valittanut.

SUORAAN
MIINAKENTT;IÄN
Samalla takaa lähestyi
komppanian lähetti Hiltunen
juosten miehiä kohti. Hän ei
näyttiinyt käsitävän miina-
vaaraa, vaan tulla porhalsi
omaa reittiä.iin. Miehet huu-
sivat hänelle varoittaen ja ke-
hottaen tulemaan jälkiä myö-
ten.

Varoitukset tulivat kuiten-
kin liian mvöhän.

Miesten jännittyneenä seu-
ratessa se riijähti muutaman
metrin pii?issä heidän silmien-
sä edesså.

Hiltunen kaatui puoliksi
tajuttomana toiselle syrjäl-
leen. Maata ja sammalta sin-

koutui suihkuna ympärille.
Liihinnä olevat miehetkin
menettivät hetkeksi ilman-
paineen takia toimintakykyn-
sä.

Säikähdyksesä toivuttu-
aan syöksyi lrivo muutamal-
la loikalla auttamaan Hiltus-
ta. Mukaan tuli myös Mietti-
nen. He alkoivat raahata Hil-
tusta jaloista ja hartioista
roikottaen taakse päin.

Jonkun askeleen piäsä rä-
jähti taas.

Kantajat ja Hiltunen puto-
sivat maahan yhdeksi rykel-
mäksi. Räjähdys pelmautti
maata ja repi Miettisen jalan
nilkkaan asti muodottomaksi
veriseksi sotkuksi. Kitkerä
palaneen rotyylin haju las-
keutui maastoon.

kivo tunsi vihlovata ki-
pua ja kosteata haaroissaan.
Kuin vaiston ajamana hän
syöksyi juokuun taaksepäin.
Kauhun tunnelmissa, kuiten-
kin jalat terveenä hän juoksi
jälkiä myöten hyökkäyksen
lähtöpaikkaan. Vain miinan
kuoren kappaleita oli tunkeu-
tunut hänen haaroihinsa ja
sukuelimiin.

Hetken peräsä saapui
Kuorikoski liäkinäryhmän-
sä kanssa råijähdyspaikalle.
Hiltunen ja Miettinen voihki-
vat tuskissaan. Sitominen
suoritettiin vain kiristyssiteil-
la.

Toiset paarit eivät olleet
vielä paikalla. Miettinen nos-
tettiin paareille ja Kuorikoski
otti Hiltusen selkänsä.

Vänrikki kuunteli ruispel-
lon reunassa neuvottomana.
Hän ei nähnyt råijähdyspai-

kalle, mutta åänistä päätellen
hän oli tilanteen tasalla.

Vänrikki arvioi tilannetta
ja kyyryssä juosten alkoi ve-
äytyä taakse.

lrpikossa oli jäljellä eniä
Oinonen ja Heikkinen. He
sorkkivat seipäilIä riijähdys-
paikalle jäneiden reppuja
saadakseen ne mukaansa.

Epäonnen mitta ei kuiten-
kaan ollut vielä tiiysi: Heikki-
sen jalan vieressä riiähti ja
maahan repeytyi pitkä kuop-
pa. Oinonen kyykistyi vais-
tomaisesti ja siinä samassa
hän näki Heikkisen edessäin
istuallaan.

Heikkinen piteli jalkaansa
ja alkoi valittaa:

- Nyt kävi pahasti....Tul-

5.?q..p_ojat sitomaan! Alkzä
JanaKo...

Oinonen huomasi heti. etä
jalkaterä oli paikallaan jaetä
tiissä ei käynyt kovin pahasti.

Akkiä Heikkinen heittZiy-
tyi tuskissaan maahan seläl-
leen. Samalla kun hänen har-
tiansa koskettivat maahan
laukesi miina selän alla. Se
reuhautti miehen ilmaan.
Heikkinen alkoi heti tiiristä ja
silmiin tuli kuollut ilme.
Muutaman sekunnin sisällä
hän siirtyi sankarivainajien
joukkoon.

Vänrikki ja Oinonen kat-
soivat järkyttyneinä toisiinsa.
Ei ollut miäiin puhumista.
Räjähdysten hajun vielä leiju-
essa ilmassa he poistuivat hil-jn tzistii onnettomuuden
laaksosta. Kylä jäi valtaamat-
ta. D
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J o s v iho llinen p iiiis i y l-
liittiimiiän nukkuvot
miehet korcussa, oli-
val pelastwnisen mflh-
dollisuudet jotakuin-
kin nollossu

Piiiittiiviiinen toi-
minto jo parempi tais-
tehtoitosodtoivdkui
tmkin auttao tiissiikin
epätoivoisessa tilon-
teessa

JR 5:n sofuri mais-
telee.
PENTTI VÄHÄUSKI. \ete-
raani ja sotainvalidi Inkeroi-
sista. muistelee erästä sodan
järkytävimmistä tapahtumis-
ta.

"Jalkaväkin kmentti 5 oli
asemissa Maäselän kannak-
sella asemakr län kohdalla.
Pensaikkoista maastoa oli
vaikea valvoa.

Palvelin luutnantti Anton
Ortamon joukkueessa.

Illalla I 7.10.1942 kävimme
maata normaaliin tapaan.
Etulinjalla. jonne oli matkaa
sarakunra metriä. oli kaksi
miestä kerrallaan asemissa.
Vaihtoja valvoi sinä yönä ali-
kersantti ltlvlund istuskellen
samalla..tifinävartiossa ka-
ITrlnan aaressa.



Etulinian korsu ei ollut tyylikäs €ikä edustava, se pyrki olemaan vain
tarkoituksenmukainen SA-kuva

Nlt oli pimeässä korsussa
todella kuumat oltavat. Ko-
nepistoolin suuliekki lepatti
kammottavana ampujan
pyyhkiessä sarjoillaan makuu-
lavereita. Onneksemme ko-
nepistoolimies ampui pimeän
luoksi hivenen verran vli. mi-
kä pani meidät makåmaan
mahdollisimman litteinä kor-
sun laverilla.

Onnettomuudeksi oma ki-
vääritelineemme oli korsun
eteiskäytiivässä, siis vihollisen
selän takana. Sieltä ei tähän
hätään ollut aseita haettavis-
sa. Joku oli kuitenkin saanut
taskuaseensa esiin ja ampui
suuliekkiä kohti.

Konepistoolin luodit surra-
sivat korsussa 

.rep-ien.. 
seinistä

Ja varuseslnelsta saloja Ja ros-
kaa silmille. Ruudinsar.u lävtti
kuolemanloukon. taukais-
ten ääni tuntui hajottavan ai-
vot.

Olimme kuin lamautuneet

tyhläksi oviaukkoa kohti -.joka kerta tarkasti tähdäten
ilmestr,T rään aseen suuliekkiin.

Ovålta ei kuulunut enää mi-
tään.

Jokainen tuli ikään kuin
jälleen tajuihinsa - kaikki ei
ollutkaan vielä lopussa.

Tilanne ei kuitenkaan ollut
likimainkaan ohi: korsun ka-
tolta kuului uhkaavaa liikettä.
Mr.ristimme hyvin. mitä itse
olimme tehneet vastaavassa ti-
lanteessa: kasapanos vain si-
siiän käsikranaatin raivaa-
masta aukosta! Totta kai vi-
hollinenkin tajusi saman asi-
an.

Yritimme kuumeisesti tuk-
kia savutorvea mahdollisim-
man läheltä kattoa. Se olikui-
tenkin vain tilapäisratkaisu.
Jokainen ymmärsi. että kor-
susta oli piiäsävä blos.

Jokainen tajusi myös, että
vihollisen partio odotti ulos-
pyrkiiöitä oviaukolla aseet

Kertoja Pentti Vähåuski 50-
vuotispäivänåän 1971. Ohimolla
nåkyy vielå sirpaleen iättämä muisto
öisestå tragediasta

odottaen vain nopeaa loppua.
Henkilökohtaisesti pidin kuo-
lemaa varmana. Mahdolli-
suudet olivat nollassa.

PÄÄTTÄVÄISYYS SAA
IHMEITÄ AIKAAN
Kaikki ei kuitenkaan ollut vie-
lä lopussa.

Korsussa majaili myös
muuan sotamies Virtanen, jol-
la oli aseena sotasaaliina saatu
venäläinen puoliautomaatti-
kivåäri. Jostakin syystä hän ei
ollut jätänyt asettaan korsun
käytäviiän, vaan piti sitä la-
dattuna vierellään laverilla.

Tämä aseveli oli kvlmäve-
rinen soturi. Hän iempasi
aseensa esiin ja ampui lippaan

toimintavalmiina.
Kuka lähtisi kärkeen?

EPÄTOIVON
VOIMALLA
Alikersantti Pihlaiam(iki il-
moittautui yrityksen johtajak-
si. Hänen awkseen lupautui
heti nuori tävdennvsmiås. Itse
liityin rvhmåän koimanneksi.
Enempäa ei hrvittukaan.

Tempasin käteeni oven
eteen kaatuneen vanjan ko-
nepistoolin. Lippaassä oI vie-
lä patruunoita.

Päästiini luosi verta.
Pyyhkäisin sen silmistäni ja
olin valmis sotaan.

Korsun ovella oli kolme
kuollutta vihollista yhdessä

oli
lmrnrea

KAUHUN HETKET
Tuo päivystvs\uoro sinetöi
alikersanttimme kohtalon.

Ainoana valveilla olleena
hän oli todennäköisesri iuun
sillä hetkellä kamiinanså ää-
ressä kun ensimmäinen käsi-
kranaatti aamuyöllä kolmen
aikaan liukui ilmanvaihrotor-
ven kautta korsuun.

Alikersantti Nylund tarat-
tiin korsun lattialia vainajana.
Hän oli saanut surmansa sil-
mänräpäyksessä.

Räjähdys repäisi rietenkin
kaikki hereille sekunnin sisäl-
lä. Korsu oli täynnä savua,
nokea, tuhkaa ja råijähdysai-
neen käryä. [ampputuikku
oli sammunut.

Ennen kuin kukaan ehti
ryhtyä mihinkään tuikahti

säkkipimeään korsuun josta-
kin valoa. Ovi avautui ja sen
suunnastå kuului venäjänkie-
listä puhetta.

Viimeisäiin ny selvisi jokai-
selle mistii oli kyse!

Kuulin jonkin esineen len-
tävän lähetty.\iille. Samassa se
räjähti terävästi ja löi korvat
lukkoon.

Käsikranaatti oli råijähtii-
n1't vieressä nukkuneen anja-
lalaisen Tuure Nikulan päån-
alusena olleen repun takana.
Reppu. suojasi ihmeellisesti
omistajaansa, mutta minä
sain tästä kranaatista haavoit-
tavan sirpaleen päähäni.

Välittömästi tuon käsikra-
naatin jälkeen ovelle ilmesty-
nlt konepistoolimies avasi tu-
len.

Vartiomies vaihiuu .§,4-lLva
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Välttävå valaistus ia yhteysvåline divat korsun asukkaill€ tårkoltå asioita
SA-kuva
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kasassa. Työnsimme ruumiita
sivuun ja läksimme pyrki-
mään ulos.

Eteiskäytävässä ei ollut ke-
tiiän. Oli aivan hiljaista.

Jatkoimme eteenpäin. Va-
rovasti tulimme ulos. Raitis
ilma tuntui hyvältä keuhkois-
sa.

Vastassa oli pimeys ja tay-
dellinen hiljaisuus. Uskoimme
jo selvinneemme kuin koira
veräjästä.

Silloin joku teki virheen:
lausui pari sanaa puoliääneen.

Muuta ei tarvittu!
Vastaamme rävähti muu-

taman metrin päästä konetu-
liaseiden tuli lyöden silmät
sokeaksi.

Vaistomaisesti heittäydyim-
me suojaan hiekkäkäsan
taakse - oli sen verran koti-
kentäetua. että tiesimme sen
siinä olevan. Vastassa läpätti-
vät pirulliset suuliekitja luodit
surrasivat korvissa.

Ainoa mahdollisuus oli tu-
litaistelu olipa vastassa sit-
ten mitä tahansa. Ammuin
oudolla aseella yrittäen mah-
dollisimman tarkasti tähdää
lähimpään suuliekkiin.

Alikersantti Pihlajamäki
sai osuman ja kuoli ilmeisesti
heti. Samassa tunsin ankaran
iskun omassa oikeassa käsi-
varressani - ja ase putosi
hervottomasta kädestii.

Kaksi luotia oli läpäissyt
käsivarteni. Käsi ei toiminut.
Olin poissa pelistä. Vetäydyin
takaisin korsuun - ehkä vielä
keksisimme jotakin yhdessä
kavereiden kanssa...

APUA TULEE
Ihmeiden aika ei vieläkiän ol-
lut ohi.

3s2

Vihollispartio oli yrittany
nyrhätä korsusta keskukseen
johtavaa puhelintapsia poik-
ki, mutta jostakin syystti se ei
ollut kokonaan katkennut.
Luuntnantti Ortamon onnis-
tui saada yhteys muutaman
sadan metrin päässä olevaan
komppanian komentopaik-
kaan, jossa avunhuutomme
kuultiin. Sieltä ei kuulunut
mitään meille päin. Sitten yh-
teys katkesi kokonaan - il-
meisesti sitä juuri revittiin
poikki.

Komentopaikalla pantiin
toimeksi.

Liihellä ollut reservijouk-
kue hälytettiin ja pojat tulivat
avuksi parasta vauhtiaan.
Heidän lähestyessåiän viholli-
nen häipyi.

Selviteltäessä, mitä oikeas-
taan oli tapahtunut, todettiin
vihollispartion vahruuden il-
meisesti olleen l8 miestä.
Heistä oli korsuun kaatunut
kolme. joukossa partion joh-
taja. mikä seikka ilmeisesti se-
litti partion epävarman toi-
minnan sen hyökkäyksen
loppuvaiheessa. Partion pa-
luureitiltä tavattiin vielä yksi
vainaja.

Omat tappiomme olivat
mainitut kaksi aliupseeria ja
kolme miestä haavoittuneina.

Tutkimuksissa selvisi
myös, että partio oli tullut lin-
jasta läpi jo edellisenä yönä ja
tarkkaillut päivän aikana ti-
lannetta. Näin se oli päättän).t
iskeä meidän kimppuumme.
koska olimme korsurivissä
äärimmäisenä oikealla ja näin
helposti lähestyttiivissä.

Korsuun kaatuneilta löy-
dettiin muun muassa tyhjä
säkki ja köysinippu. Tarkoi-
tuksena oli siis ollut myös sie-
pata vanki." tr

Bror Laurla
TIE
TALVISODAN
RAUHAAN
Selkeä näkemys Suomen tai-
paleesta talvisodan rauhaan,
siihen johtaneista neuvotte-
luista ja kosketusten etsin-
nästä.

Laurla nojautuu dokumentteihin eikä voi välttyä reippaastikin
arvioimasta kansakuntaa johtaneiden valtiomiesten tekoja ja sanoja.
Sid. 320 s. Ovh. 97.-

Heinrich Böll - Lev Kopelev
MIKSI AMMUIMME TOISIAMME
Kaksi toisen maailmansodan propagandaupseeria keskustelemassa
sotapropagandasta. Taustana omat kokemukset Wehrmachtista ja
puna-armeijasta. Ainutlaatuinen teos, dokumenttiaineistoa.
Sid. 256 s. Ovh. 69.-

Nicolaus Yon Below
HITLERIN
ADJUTANTTINA
1937-45
Adolf Hitlerin adjutantin muistelma-
teos nyt suomeksi. Kirjallinen sensaatio -asiantuntijoiden huomion kohde kaik-
kialla, missä se on ilmestynyt. Lähes neljä
vuosikymmentä vaiennut sotilas ja sota-
historian tuntija tuo päivänvaloon run-
saasti uutta tietoa.
Sid. 578 s. 98,-

t$#;:r"åil,:ä;ff;,''-äfr ;#,
tumassa, kuljetettaessa haavoittuneita hoi-
toon tai sotalapsia Ruotsin rajalle.
Sid. 80 s. Ovh. 55.-
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pohjoisasa saksalaistm
joul«Iajm toimintn-
afurelk ms$oiswti
sotnsabanlaissa, ruilta
myös qiiissö maissa
tehtiivissii
Yhteyslotm oli pidfriivä
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MIRJAMI LAUKAS

Suomalaisia lottia P€tsamon iiellä §,4-t!v4

oli kenttiisairaala. Vähin oli lottia
muissakin yksiköissä; ilmavalvon-
ta-, viestitys-, toimisto-, muonitus-ja
kanttiinitehtiivissä - missä vain
tarvittiin.

rÄnv rÄvr
Lotta-Svärd -keskusjohtokunnan
rouvat olivat juuri käyneet tarkas-
tusmatkalla ja moittineet kortistoa-
ni: se oli epätiiydellinen eikä aivan
ajan tasalla. Sallan saksalaiseen
kenttiisairaalaan komennettujen
ylioppilaslottien asunto oli myös
huonosti siivottu. En kuulemma ol-
lut pitiinyt tarpeeksi silmällä. Siellä
käydessäni olin kyllä muistanut jär-
jestöni siiännöt ja huomauttanut, et-
tii lotat eivät käytii alkoholijuomia,

TIFTASIN TIINAHAMARIIN

YHTEYSESIKUNTA ROI
Verbindungsstab Roi - majaili
Lapin Rajavartioston tiloissa Ro-
vaniemellä ja minä siellä Påämajan
alaisena yhteyslottana.

Kortistooni kuuluivat komen-
nuksella olevat lotat Oulusta Liina-
hamariin saakka - muutamia oli
Kuolan niemimaan puolellakin.

Heitii oli kaikkiaan tuhatkunta.
Suomen ja Saksan armeijat elivät

aseveljeyden aikaa. Suomalaisia ja
saksalaisia sotasairaaloita oli järkyt-
tiivän paljon Oulussa ja niissä sata-
mäiirin låäkintiilottia. Kemissäkin
oli suuri sotasairaala, samoin Ro-
vaniemellä, Kuusamossa, Kemijär-
vellä, Torniossa ja Ivalossa. Sallassa

kun Herr Oberarzt kutsuttuaan
meidät vierailuni j ohdosta lounaalle
tarjosi shampanjaa. 

-Harmitti 
!

Oli ihan vähän pakkasta, kun
valkenevassa lokakuun aamussa jäl-
leen kerran olin menossa kenttiilot-
tia tapaamaan. Kuorma-auto, joka
vei muonaa suomalaisille yksiköille,
oli luvannut ottaa minut mukaan.

Marssin reippaasti sarkamantteli
ylläni, isot saappaat jalassa, karva-
lakki påiässä ja reppu selåissä armei-
jan varastolleja påiäsin istumaan so-
tapoikien väliin etuistuimelle. Iloi-
sesti jutellen ajeltiin pitkin autiota
Petsamon tietii. Vauhti oli tasainen,
alkoi nukuttaa.

Yhfiikkiä häkäpytty alkoi oiku-
tella - se yski ja yski. fusähdyttiin,
tutkittiin tilaa ja jatkettiin.

Taas - 
ja taas.

Mikiiiin ei auttanut. Sotapojat
ilmoittivat minulle lopulta, ettii nyt
ei ainakaan Petsamoon matka jat-
ku. Likellä on sivutie ja siellåipäin
korjaamo, johon äytW poiketa,
luultavasti jaädä yöksikin.

Vaikeaa kaiketi olisi ollut minua
sinne yöpuulle sovittaakaan ja mi-

,**..*y§:"§-'
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Aseveliet ajelivat muuleilla Petsamossakin .tr-tuva
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Hänellä oli hyvä mielikuva lotta-
työstä rintamalla. Saksalaisetkin
olivat jo tilanneet kotomaasta nai-
siaan l-appiin toimisto- ym. tehtä-
viin vapauttamaan miehiä lottiem-
me tavoin.

Tultiin vilauksessa Liinahama-
riin, jossa jo kovasti odoteltiin. Kii-
rehdin ilmoittautumaan suomalai
selle komendantille. Eversti istui
komentopaikalla korituolissa, toi
nen jalka paksuun huopaan kiedot-
tuna toisen tuolin piällä, kirjaa lu-
kien. Kihti vaivasi. Vastapainona
Jiämeren tuulen ulvonnalle parakin
nurkissa hän luki kirjaa leijonan-
metsästyksestii Afrikassa. Kannessa
oli viidakon pedon keltainen kuva.
Se kai lämmitti.

KUOLLAN
TURVEKAMMISSA
Toisena päivänä käväisin katso-
massa kenttälottia Kuollan niemi-
maalla. Sinne oli saksalaisten pyyn-
nöstä lähetetty kaksi keski-ikäisä
muonituslottaa ruoanlaittajiksi tur-
vekorsuun.

Tie kulkee ihan pitkin Jäämeren
rantaa. Jäinen tuuli keikutteli autoa.
Ilmarata korkealla tien reunassa
kuljetti muonan ja ammukset.

Työympäristö, vieras muona ja
vieraat ruokatottumukset olivat
tehneet sen, etä lotat melkein toivoi-
vat, ettei komennus tulisi olemaan
pitkåiaikainen. Olen usein mielessäni

Paikalliset asukkaat elivät vielå paikoin lurvekammeissa

nähän olin luvannut tiinåiän tulla.
Päivä oli vasta puolessa ja jäljellä
vain parisataa kilometriä.

KÄY MARSST
RINTAMALLE
Tein hurjan piätöksen.

Muitta mutkitta heilautin repun
selkåäni ja aloin marssia silmänkan-
tamattomiin ulottuvaa viivasuoraa
tietii. Sivuutin kilometripylväitii,
mutta yhtiiiin autoa ei näkynyt poh-
joiseen menossa. Pari ohitti, mutta
matkalla etelåän.

Silloin eivät vielä vihollispartiot
olleet ehtineet mellastelemaan Pet-
samon tiellä eikä yhtåiiin pelottanut
kävellä yksin keskellä l^appia. Siel-
lä, missä oltiin oman armeijan val-
vonnassa, oli turvallista tyttölap
senkin kuljeskella, sen olin jo mo.
neen kertaan kokenut - sielläkin,
missä oli saksalaisia.

Alkoi kumminkin hiukan huoles-
tuttaa, kun lyhyen syyspäivän ilta
hämärtyi eikä kuulunut moottorin
åänä.

Tulihan se sitten kumminkin,
saksalainen henkilöauto! Siinä istui
keski-ikäinen majuri matkalla Lii-
nahamariin.

Istuin takapenkillä keskustellen
majurin olan yli. Eipä voinut puhua
suomentaidosta.

-Tjää - tjöö,luki majuri "Tie-
työ" -kilpeä.
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kysellyt, mahtoiko lottien komen-
nus pliättyä ennen kuin niillåi kulmil-
la taas alkoi räis§ä ja aseveljeyskin
muuttui totiselai sodaksi. Miten
heidän on käynyt, jos komennus ei
piiättynyt?

En ehtinyt kauaa viivähtiiii kor-
sulla, vaikka olisi ollut molemmin
puolin mieluista jutella kauemmin-
kin.

AULIKKI
RAUTAVAARA SAI
RUUSUJA
TUKHOLMASTA
Kun palasin Liinahamariin, lotat
olivat hankkineet minullekin påiiisy-
lipun saksalaisten illanviettoon, Ber-
liinissä työskennelleen taiteilija Au-
likki Rautavaarun konserttiin. Hä-
net oli kutsuttu viihdyttiimåiän Sak-
san armeijaa ja näin meitiikin.

Me istuimme parvella - taisi olla
Liinahamarin vanha seuratalo - ja
upseerien juhla-asuissa alhaalla riitti
katselemista.

Kaikki unohtui kumminkin, kun
taiteilijatar astui lavalle pukeutu-
neena pitkiiän keltaiseen pitsiseen il-
tapukuun. Saksalainen valistusup-
seeri kantapåiät kolahtaen tervehti
hiin&i kädelle suudellen ja ojentaen
upean jättimäisen punaisen ruusu-
kimpun. Se oli aamulla tuotu lento-
koneella Tukholmasta!

Kukaan ei muistanut, ettii oli sota
ja oltiin Petsamossa, vaikka Jåäme-
ren hyinen tuuli kiukkuisesti ulvah-
teli nurkasta nurkkaan. Aulikki lau-
loi saksalaisesti pehmentyneellii lil-
låilliiiin oudosti liverrellen'kulllalle-
nr, mutta yhtiikaikki ihanasti.
Unohtumaton ilta!

Unohtumaton matka sotavuon-
na, josta on niin sanomattoman pit-
kä aika! Niin pitkä, etä tuntuu,
kuin semmoista aikaa ei olisi ollut-
kaan... tr
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VETERAANIEN
KESKEN
- Paljonkos niitii veniiliii-
siii knotuikaan talvisodos-
sa?

- Eikös se Marski
s anorut p iiiv iikiis ky s s iiiin,
ettii p afis atonluhntto v an-
jao tuijottan siirkynein
kal s ein t dhtil oiv aolle ?

- Joo - mutta eikös

SOTILAAL.
LISESTI
Sotilasl{adissa on jo-
no pululinkoppiin
Nwri l«sbiinrikki
luivelee turhann tas-
kujaan ja kiiiintlty
sitten oman komppa-
nian tutun miehen

na-

Tuhannet henkilöt maailmassa -
mm. monet tunnelut näyttelijät ja
kuuluisat poliitikot - käyttävät mag-
neettista rannerengasta, josta he
eivät enää suostu luopumaan.
Niin yksinkertainen seikka kuin
magneettisen rannerenkaan pitä-
minen ranteessa saattaa muuttaa
ihmisten elämän!

TIGER magneettinenranneren-
gas saattaa tuoda uuden elämän-
ilon Teille, Te olette tyytyväinen ja
suosittelette sitä ystävillenne.
Älkää viivytelkö tämän onnen het-
ken saavuttamisessa: tilatkaa Tl-
GER-rannerengas jo tänään!

TEHKAIi ITSE RATKAISEVA KOE!
Tilatkaa jo tänään magneettinen
TIGER-rannerengas! Asettakaa se
ranteeseenne heti kun saatte sen.
Bannerengas on muotoiltu litteäksi,
ionka ansiosta se on kuin elegantti
ja hillitty koru, joka sopii yhtä hyvin
naisille kuin miehille.

KAIKKIEN TULISI KOKEILLA
TIGERIA...
Lukuisat käyttäjät ovat kirjoittaneet
meille kiittääkseen:

huonoon verenkiertoon
reumatismiin
migreeniin
päänsärkyyn Ine...?

"Kun olen käWanyt Teidän elektro-
magneeftista rannekettanne noin
kolme kuukautta päivin ja öin, olen
tullut merkittävästi paremmaksi. Kol-
mekymmenta vuotta sitten alkoi va-
sen olkaniveleni tulla jäykäksi. Sain
silloin röntgenhoitoa, joka lievitti.
Neljän kuukauden kuluttua tuli tauti
takaisin ja sain ruiskeita ja lääkkei-
tä, mutta mikään ei auttanut. Olin
niin jäykkä, että en saanut kättäni
tukanrajaan kammatakseni itseni
vasemmalla kädellä. Nyt on serky
kadonnut ja liikkuvuus on niin hyvä,
etlä saan käden ylös ja voin kam-
mata itseni ilman oikean käden
apua. Voin lämpimästi suosite//a
tätä auttavaa rannekefta. "
Gunnar Ande69n, Bankogatan 13 vån. 1,
41 480 Göteborg

TIGER _ KUUSILAATTAINEN
MAGNEETNNEN RANNERENGAS
TIGER ei ole mikään tavallinen
magneettinen rengas. Se on suun-
niteltu eri§isen japanilaisen teknii-
kan mukaan. Sen muodostaa kuusi
toisiinsa niveltyvää laattaa. Nämä
kuusi laattaa aiheuttavat elektro-
magneettisen virtavärähtelyn.

a
a
ö
o

(Puh. 921 -391 000, läpi vuorokauden.)

ROllapreSS Oy, Pitt<ämäentie 13 KT. 20310 Turku 31

siinä olluvaon ne seliilleen puoleen:ktnlleet? 
- onl«t teillö vi-

UKKOSSAALLA pata minulle pulw-
Tiediitlös, mitö linmarklu?

vorten poliitikot aina - Joo - lcyllii, sa-
salaman iskiessii hy- noo poil{a ja l<nivaa
myilee niin ettö ta- markan taskustoaru
l<alumpaotkin
lW?

_?
- No lun ne luu-

lee että niitii valolu-
volsan ja ne piiiisee
lehtiin

Vastatl<aapas
sotil aal I i sesti ! i nno s -
tuu viinrikki. - Onlo
teillii lairuta minul-
le mafil<n?

viinrikki!

MARKALLA
MIJIJA
Elettiin asemasotakesää
Maaselässä vuonna 1943.
Slobo antoi niukasti hommia
ja elo oli tylsää ja yksitoik-
koista.

l,oikoilin hyvän ystäväni
Erkki Puhan kanssa korsun
edustalla. Lueskelimme ai-
kakausilehtiä, joita eräs lo-
malta palannut kaveri oli
tuonut.

Niissä oli ristisanatehtä-
vien voittajien nimet ja osoit-
teet. Saimme aatteen: ski-
vataan niille, naispuolisille,
jos vaikka joku lähettäis hi-
vakan!

Arvoimme osoltteet
markkaa heittämällä. Sitten
duunattiin kirjeen mallikipa-
le, josta kopioitiin kaikille
samanlainen nootti. Sitten
vain paperit kenttäpostiin ja
jäätiin venttaamaan ha-
kuammunnan tuloksia.

Tulihan niitä muutamia.
Eräs ammukseni oli osunut
Lempäälässä asuvaan arvok-
kaan talon arvokkaaseen
rouvaan.

Siitäkös oli myräkkä
noussut: "Ettäkö minä, ison
talon emäntä, viiden lapsen
äiti, rupeaisin kirjeenvaih-
toon jonkun tuntemattoman
soltun kanssa! Ei tule kuu-
loonkaan!"

Eräs rouvan tuttava neito-
nen oli kuitenkin sita mielta,
että kyllä tälle röyhkeälle
soltulle on tehtävä selväksi
mitä hänen kunniaansa kuu-
luu! Hän lähetti minulle kir-
peän kirjeen.

Eipä siihen kunniaan tun-
tunut paljon kuuluvan.

Johan nyt on peiiakas, mi-

nä aattelin. Tiltu haukkuu
päivät päästään linjojen ta-
kaa kovaäänisellä Hitlerin
kätyriksi, valkobantiitiksi ja
vaikka millaiseksi roistoksi -
ja n1,t kotimaan tyttö paah-
taa täydeltä laidalta!

Mutta koko maailmahan
tietää ettei suomalainen soti-
las koskaan peräänny, kor-
keintaan vetäytyy parempiin
asemiin. Niinpä minäkin pa-
nin koko älyni -joka ei, her-
ra paratkoon, ainakaan enti-
sen kansakoulunopettajani
mielestä järin häävi ollut
hommiin ja väsäsin t1,tölle
uuden nootin.

Näin jatkui nootin vaihto
välillämme koko sodan ajan.
Tuli rauha ja paha sai palk-
kansa.

Eräänä kauniina päivänä
seisoin totisena poikana nei-
tosen rinnalla kun pappi luki
meille tuomion: "Elinkauti-
nen."

Sitä markan heittoa mi-
nun ei ole tarvinnut katua.

Kaarle Heinonen. Helsinki

o
MENNYT AIKA
KULTAINBN
Kaksi laatokankar-
jalaista isäntää ta-
paa toisensa kau-
pungissa käydes-
sddn. Muistelevat
tietysti:

- A muistat sie
Mant§in aigoi?

- Ka muistanhai
mie ainos.

- Spirttuo joim-
mo piendaril, kä-
vimmö kondiedu
tappamas, akat
kyndi, pida hakka-
Ioi, heineä kandoi
dakkaloi...

Pieni haikea vai-
tiolo. Sitten toinen
tyrkkä.isee toista:

- Alä virka...

KASKU KIERTÄÄ

Ei ole, luwa

Hinta: naisten ja miesten ranneke 79,-/kpl + postituskulut



DRAAMAA
KERRAKSEEN
Savolaisperheessä hiero-
taan asumuseroa. Mies
ilmoittaa häipyvänsä ko-
ko huushollista.

- Aenahii vuojen on
ovi aaki takasi tullakses,
nyyhkii vaimo.

- Pie pakkasella kiini
jotta ei tupa jiähy!
jurauttaa mies.

pÄÄsrpÄ PAHAKST
Ritttmusoturi moioiltui
bmalloon oufulaiseen ho-
telliin io iuhli vorsin
perusteellisesti s(mtmuen
lopuha tiiydellisesti - ei
hcriiruyt edes kaupmgin
pommitukseen

Aanullawho heröili ja
nfrki hövityksil l<ruhistr*-
sm: lntelli oli polosina ia
huonekolut siipiileinil S o-
turi lwnkkhnui rupeasti
hotellin johlajan puheille
ja selitti iiiini vapisten:

- Minii oon seleviinä
oikein mukov a i o rulwlli-
nen mies, mutta lumolos-
sa pahnpiiinen Tiimmös-
tö jölökee en oo
kanminkam ikinii tehc-
ny. Millä minö nyt tiimiin
kaiken korvaan..?

Johan \ordling. Haapajärvi

TOISENLAISET
KORTTEERIT
Evakkoperhe on majoitet-
tu kovin kylmiiiin raken-
nukseen.

Kyllä rakkaus
vällyjä levittdii, lohduttaa
talon emäntä.

- Mutkueioovällylöi
mitä levittelis, valittaa
karjalaisemiintä.

No miksi ette
ottaneet vällyjä mukaan-
ne?

- Ko meil ei oltkaa
vällylöi, meilt jäivät sinne
sellaset talot ja huoneet jot
niis tarken ilma vällylöikii,
selittiiii evakkoemäntä.

Pääj ohtaj q. re.s.. maj .

URHO KAHOSEN
vaikuttava dokumentti
talvisodan Taipaleelta -
kertomui siitä, miten
Suomi taisteli ja
säilytti
itsenäisyytensä

. kuvltettu. karttoja
o sidottu. kovakantinen
o n. 250 sivua
o ovh. 69.-
"Olen harvoin. jos milloinkaan.
näin puhtaassa muodossa
nähnyt hcnkistcn voimicn
taistelua materian voimia

v

EäHIsäI E;tgl lsä

vastaan. En haluaisi uskoa, cttä tuollaincn --*CE;I I
taistclu päättyisi tappioon':. Näin lausui ------.f
ranskalai nen kenraa i i Clemcnt C randqourd [-:-l
kenraati Heinrichsiltc käyryään Taipaicc'rta l-}| lfustannspbtg Oy
helmikuussa -40. I I

Voiltamattomat pataljoonat on dokumentti talvisodan Taipaleelta. kun-
nianosoitus niille miehille. jotka tekivär kappaleen talvisodan maineik-
kainta historiaa.
Metsäpirtin ja Sakkolan pitäjien raja-alueella. vain tykinkantaman päässä
valtakunnan rajalta. vihollinen kävi hyökkäykseen samoja puolustusasemia
vastaan useammin kuin missään muualla. Armottomissa, usein koko alueen
peittävissä tykistökeskityksissä ja jatkuvissa ilmapommituksissa avoimet
pesäkkeet ja ampumahaudat r'1öry'ir'ät umpeen kerta toisensa jälkeen hau-
daten alleen eläviä ja kuolleita. Murta kriittisimmillä herkilläkin kohosi
raunioista sar un ja mullan tahrimia miehiä torjumaan hyökkääjän laumoja.
Päämajan tilannetiedotuksissa Taipale esiintyi 53 päivänä vihollishyök-
kä1ksen kohteena. usein vain lakonisena mainintana: "Taipaleella hyök-
kä1's torjuttu." Siellä miehet kär'irät sodan alusta loppuun omana eristet-

äZ Tilauskorttr
Z -.r Lähettäkää minulle postiennakolla
Z - rtät hintaan 69 mk urnö ranosen teos
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2 Taipaleen talvisota
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DRAMAATTI.
SESTI
MONTE
CASSINOLLA
Heinz G. Konsalik: Luosta-
rivuoren tuho, Karisto, Hä-
meenlinna 1981, 329 sivua.

Tuottelias saksalainen sota-
kirjailija liikkuu tällä kertaa
Italian rintamalla vuonna
1944. Romaani huipentuu
taisteluun benediktiinimunk-
kien ikivanhan emäluostarin
maisemilla: liittoutuneet pom-
mittavat luostarin pakolaisi-
neen hajalle kulttuuriarvoista
piittaamatta, sen jiilkeen sak-
salaiset laskuvarjojäiikåirit
puolustavat sitä kuukaudesta
toiseen uskomattoman sit-
keästi. Taistelujen kuvauksen
ohella kirjaan mahtuu kosolti
romantiikkaa: urhoollisen lää-
kiirikapteenin morsian hyppää
laskuvarjolla sulhonsa luo
luostarin raunioihin, isä ja
poika taistelevat eri puolilla
vastakkain, saksalainen pake-
nee partisaanitytön kanssa. -Kirja käy mukavasti ajanviet-

POMMI PUTOAA
Gordon Thomas - Max
Morgan Witts: Enola Gay,
Pommikone Hiroshiman yllä,
WSOY, Juva 1981, 371 si-
vua.
Japanin pääsaaria valmistautui
toisen maailmansodan loppu-
vaiheessa puolustamaan noin
kahden miljoonan miehen ar-
meija, joka oli vannonut fa-
naattista uskollisuutta keisaril-
Ie - kotisaarista ei neliötuu-
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maakaan luovutettaisi taiste-
lutta. Amer.ikkalaiset valtaili-
vat hitaasti ja raskain tappioin
Tyynen meren saaria. Koke-
musperäisesti laskettiin, että
Japanin pääsaarten valtaus
vaatisi noin miljoonan zune-
rikkalaisen ja usean miljoonan
japanilaisen hengen - muun
muassa yksi ainoa Tokion
suurpommitus oli vaatinut
I0O.0OO kuolonuhria.

Tässä vaiheessa valmistau-
duttiin käyttiimään uutta aset-
ta, jolla uskottiin voitavan no-
peasti lopettaa surkea sota
säiistäen siten ehkä miljoonia
ihmishenkiä. .Sen vaikutukset
tunnettiin vain pääpiirtein, oli
otettava riskejä. Oli sota.

Kirja kertoo asiallisesti ja
havainnollisesti tavanomaisis-
ta sotilaallisista valmisteluista
pommin käyttåimiseksi sekä it-
se pommituksesta. Hallirus
päätti ja sotilaat tekivät vel-
vollisuutensa - niinhän se
sotakäy. J.

JÄNNITYSTÄ JA
SEIKKAILUA
Brian Garfield: Varjoagent-
ti, Otava, Keuruu 1981, 439
sivua.
Juttu on jotakuinkin uskoma-
ton: Winston Churchill liihet-
tää perhetuttavansa, viisitois-
tavuotiaan koulupojan, vaa-
ralliseen vakoilutehtävään ja
käyttää nuorukaista myöhem-
minkin mitä hurjimpiin hom-
miin. Kirjoittaja väittää san-
karin olevan todellinen henki-
lö. J.

Ken Follett: Aavikkoleiiona,
WSOY, Juva 1981, 381 si-
YUa.
"Viimeinen kameli sortui
puolenpäivän aikaan." Siinä-
pä lupaava alku jänniirille, jo-
ka liikkuu Egyptissä toisen
maeilmansodan aikaan kuva-
ten Rommelin vakoilijan hur-
jaa eliimää ja uskomattomia
tempauksia liittoutuneiden se-
lustassa. Seksiä - sairastakin

- riittää sitä haluaville. J.

Steve Shagan: Salainen kaa-
vo, Karisto, Hiimeenlinna
19E1, 427 sivua.
Jåinnitystarina kuvaa amerik-
kalaisen poliisiupseerin vai-

heila tämän selvitellessä Sak-
san natsien jäiimistöön sisiilty-
neen salaisen kemiallisen kaa-
van vaikutuksia nykypäivien
rikollismaailmassa. Vastapuo-
lella toimii muun muassa
joukko PLO:n kouluttamia
terroristeja, murhia ja sadis-
mia riittää. J.

Clive Cussler: Aavejuna,
WSOY, Juva 1981, 406 si-
YUa.
Titanic-kirjan tekijä on värk-
käillyt uuden jänniirin, jonka
kiemurat ovat kovin monimut-
kaisia ulottuen poliitikkojen
sänkykamareista suurvaltojen
suhteisiin ja agennien keski-
näisistä viilienselvittelyistä
energiakysymysten ratkon-
taan. Varsinainen juoni on
erään kadonneen valtiosopi-
muksen takaa-ajoa. Hommat
ovat kovia ja ihmisiä kuolee
kuin kiirpäsiä. J.

IHAN MUKAVA
rÄNNÄnr
Craig Thomas: Tulikettu,
Weilin +Göös, Espoo 19t2,
262 sivua.
Romaani kertoo Neuvosto-
liiton kehittämästä uusim-
masta Mig-havittäjästä, jolla
oli mielikuvituksellisia omi-
naisuuksia. Amerikkalaiset
päättivät saada ihmekoneen
tutkittavakseen ja panivat
toimeen hurjan suunnitel-
man. Koneen kaappaajan ja
Neuvostoliiton turvallisuus-
järjestelmien kaksintaiste-
lussa riittää jännitystä. S.

PSYKOITOGINEN
AGENTTIJUTTU
Evelyn Anthony: hntdvengi$
Weilin+Gii§ Espoo 19E2,

374 sivua.
Juoneltaan varsin tavanomainen
agenttijuttu liikkuu Englannissa
ja Neuvmtoliitmsa, myth
KGB:n kuulusteluhuoneissa ja
vankiloissa. Piiiihenkilönä on
virkanainen, tiirkeä agentti, jon-
ka elämiiiin astuu romantiikka.
Monimutkaiset sielulliset poh-
diskelut tekevät kirjan paikoin

VARSINAINEN
KEITOS
Johanne Mario Simmel: Ei
aina kaviaaria, Karisto, Hä-
meenlinna 1981, 652 sivua
(!).
Saksalaisen viihdekirjailijan
tiiliskiviromaani sisiiltää jon-
kinlaisen veijaritarinan toisen
maailmansodan runtumissa.
Sankari jouruu kerran toisensa
perästä mitä ihmeellisimpiin
seikkailuihin likimain kaikissa
Länsi-Euroopan maissa, on-
nistuu pettiimään kolmen
maan vakoiluorganisaatiot ja
sen ohessa kartuttamaan
omaisuuttaan uskomattomilla
tempuilla. Siinä sivussa tuo-
daan kuvaan muutamia kym-
meniä kiiluvasilmäisiä naisia
ja 

- ihmeellistä kyllä -joukko ruokareseptejä! Ja tie-
tenkin "kaikki perusruu tosi-
asioihin". J.

ERAELAMAN
ROMANTIIKKAA
JA REALISMIA
Raimo Bärman: Tunturin
takana, Kertomuksia eriiret-
kiltä, Weilin+Gifiis, Espoo
19t1, 201 sivua, pilrroksia.
Kirja sis:iltää lyhyitä tunnel-
mapalasia kalaretkiltä ja vael-
luksilta Saimaalta aina Norjan
vuonoihin ja Jäiimerelle.
Teksti on eloisaa ja toden tun-
tuista, sitä lukee mielelläiin. J.

Juha K. Kairikko: Riista-
laukauksen iälkeen, Karis-
to, Hämeenlinna 19E1, 264
sivua, valokuvla, piimoksia.
Suomen metsästäjåiliiton toi-
minnanjohtaja antaa kirjassa
teknillisiä ohjeita toimenpi-
teistä riistan kaatamisen jiil-
keen. Muun ohessa opetetaan
hirven ja eräiden muiden
eläinten lopettaminen ja teu-
rastus, lihan käsittely, nahoi-
tus, eläinten täyttiiminen sekä
eräiden riistaruokien valmis-
tus. Monia muitakin kikkoja
sisiiltyy ammattimiehen laati-
maan oppaaseen. J.
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veiset
kertaisemmin saaneet
Kansaneläkelaitoksen tie-
tokoneista.

Listat siis menivät vi-
ranomaisille mläriiaj assa.
Jonkun viikon kuiuttua
toimitukselle kuitenkin
soitti iloinen naisiiäni il-
moittaen, ettii paperit

ovat luvanneet pyrkiä
oikaisemaan asian. Pyr-
kimykset eivät kuitenkaan
näytii onnistuneen, koska
närkästyneitä puhe-
linsoittoja on edelleen
tullut asian johdosta.

Alkiäpä siis maksako
palkkioistanne veroa kah-

joka kesällä 1944 palveli
Rukajärvellä majuri Har-
tikaisen patteristossa. Raa-
tikaisen siviiliosoite oli
tuolloin Äänekoski, Kou-
lunmäki.

O

I R.ino Mutenia, osoite\ 9690 VUOTSO. puh.
9934616/', löysi uuden
kotinsa piha-aluetta rai-
vatessaan puun oksalta
kepin ja kirveen. Paikka
on nelostien varressa viiti-
senkymmentii kilometriä
Vuotsosta pohjoiseen.
Keppi on taidokkaasti
kaiverrettu puukon kär-
jellä, nupin etuosassa on
miehen pidfd;ä muistuttava
kaivemrs ja sen alla nimi
OJALA sekä vuosiluku
1943. Varressa on rauta-
tai vapaudenristiä muis-
tuttava kuvio. Kuvassa
Mutenia esittelee keppiä
sotakaverilleen Pekka
Nikkariselle. - Kuka tu-
lee perimiiän sotamuis-
ton?

o

Airno Metso Mikkelistä
muistuttaa, ettii Jalkavä-
kimuseo Vanhalla ka-
sarmialueella on talvikau-
tena avoinna keskiviik-
kona kello l2-l7,lauan-
taina 12-16 ja sunnuntaina
10-16. - Sinnepä kannat-
taa poiketa!

irpa Sarimaa kirjoitte-
lee Australian Canberras-
ta ja kiittelee sikäläiselle
suomalaisseuralle lähet-
ämistiimme lehdistii. Kii-
tokset kiitämästii ja ter-
veisiä sinne maapallon
toiselle puolelle, jossa
kuulemma heinäkuussa

I
Uaakko Ollila. helsinki-
läinen diplomi-insinööri ja
reservin insinöörimajuri,
on lahjoittanut toimituk-
selle edustavan sodan ajan
valokuvakokoelman, j oka
käsittiiä piiiiasiallisesti nä-
kymiä Maaselän kannak-
selta. Oheisissa kuvissa
lahj oittaja jatkosodan päi-
vinä työn touhussa apu-
laisenaan sotilasvirkamies
B. Westerlund sekä va-
paa-aikana Semsjärvellä.

- Parhaat kiitoksemme!

vustajillemme seuraa-
va tiirkeä ilmoitus: Vero-
hommelit ovat pahasti se'
kaisin. Kävi nimittliin
näin.

Sihteerimme teki viik-
kokausia töitii saadak-
seen ajoissa valmiiksi
Uudenmaan liiäninvero-
virastolle viisi tiheåiä lius-
kaa käsittiivän luettelon
nimeltiiiin 'Vuosi-ilmoi
tuksen palkansaajakoh-
tainen erittely maksetuista
palkoista ja palkkioista".
Lista oli kovan työn ta-
kana, koska siihen piti
haalia mm jokaisen avus-
tajamme sosiaaliturvatun-
nus, jonka veroviranomai-
set olisivat paljon yksin-

ovat virastossa hukku-
neet ! Onneksi toimituk-
sella oli jäljennös, josta ot-
tamamme kopion lähe-
timme nöyrästi uudelleen.

Mutta sitten vasta al-
koikin tapahtua! Kävi il-
mi, etä aikaisempikin lis-
ta oli löytynyt ja molem-
mat paperit oli erikseen
syötetty tietokoneeseen!
Tästii oli tietenkin seu-
rauksena, ettii maksa-
rnamme palkkiopennit
kaksinkertaistuivat veroih-
misten tilastoissa. Kun
ilmoitukset sitten lähetet-
tiin maan eri verotoimis-
toille, joutuivat nämä to'
teamaan, ettii awsta-
jamme olivat ilmoittaneet
vain puolet meiltä saamis-
taan pennosista! Useat
kirjoittajamme ovat jo
saaneet tiitii koskevia uh-
kaavansävyisiä kirjeiä,
joissa heidän saamansur
palkkiosummat esiintyvät
kahteen kertaan.

Olemme jo keväällä
kääntyneet asiassa verovi-
ranomaisten puoleen. He

teen kertaan! Menkåiä ve-
rotoimistoon selvittii-
mään asia ja ottakaa
vaikkapa tiimä lehti mu-
kaan! Uudenmaan liiä-
ninverotoimisto voinee
kertoa asiasta enemmän.

o

Kis tn saaren hautamuis-
tomerkistä on tullut lisä-
tietoja. Lukijamme Kuo-
piosta kertoo, ettli Toivo
Antikaiselle nimetyn sissi-
pataljoonan partio kaatui
vuonna 1943 Ki§ istä parin
kilometrin piiässä olevalla
luodolla. Vainajat löydet-
tiin vasta vuonna 1946 ja
haudattiin Ki§iin.

o

S.tn Armas t-appalai-
nen, osoite Alhagsv. 106 5
TR, 14559 NORSBORG,
SVERIGE, haluaisi yh-
teyttii aseveikkoonsa tyk-
kimies Ville Raatikaiseen, oli talvi ja kylmä! tr


