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DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOTIEHfi

MUUTOSTEN
EDBSSÄ
Lihakaupassa Lenin-
gradissa.

- Onkos teillä mi-
tään lihatuotteita? ky-
syy ikääntynyt mum-
mo.

Valitettavasti ei
nyt iuuri ole, vastaa
valveutunut myyiätär.

Kyse on tietenkin
vain tilapäisistä vai-
keuksista. Mutta kun-
han päästään todelli-
seen kommunistiseen
yhteiskuntaan, silloin...

- lilfaapiis pelotel-
ko minua kommunis-
milla! keskeyttää mum-
mo. - Minä olen kestä-
nyt Leningradin piiri-
tyksen eikä kommunis-
mi voi olla sen pahem-
paa!

o
IHMISKUNI{AII

VIHOLUNEN NO 1

Stalinin valtalcaudella
loillee kansalainen pit-
kin Moslovan piiiilaua
ja lwutaa:

- Ibl@ maailma soa
Hitsiii yhden miehen
konnwdesta!

KGB nappa mieldo-
sen alle aileaylailön

- I{etös te oilein tu-
laitau finlla hutele-
misellanp? tiuld<aa
laulustelija

- Miten niin lretö?
ihmatelee latalustelta-
va - TiAenkin Hitlqiii!

Kualustelija lrymyilee
lul pttwueru j a pliiistiiö
mieldasen vapolrsi. Tti-
mii pisnu lahteliaasti
lumotaeq rrufita pistiiA
v i el ö menrc s siiiin piiiins ö
oven roosta ja lryW,

- Anteeksi, lutra up-
seeri, mutta letäs te sit-
ten oikeastoan ajutelit-
te?

o

- Mistö toi tietiiii,
ettö alueelle on pa-
dotettu neutronipom-
mi?

- Jos luupassa on
makkuaa eiMi l@-
tiiiin ole jornssu

o

MUURILLA
Kaukaasialainen Iä-
hestyy Kremlin
muuria ja kysyy
vahtisotilaalta:

- Minkä vuoksi
tuo muuri on noin
mahdottoman kor-
kea?

Jotta kansan
viholliset eivät pää-
sisi yli, selittää val-
veutunut miliisi.

Kumpaan
suuntaan?

Rauhanpuolustajien
kokouksessa kerrottiin
uusimmista Lännen so-
danlietsojain pommeis-
ta:

Vetypommit rä-
jäyttävät koko maapal-
Ion hajalle. Jos taas
käytetään neutroni-
pommia, tuhoutuu
kaikki elävä, mutta ta-
varat ja rakennukset
jäävät ehjiksi.

Esitelmän päätyttyä
tulee vanhempi nais-
henkilö esitelmöitsijän
puheille ja esittää ky-
symyksen:

Minä ymmärrän
kyllä kaiken mitä te
sanotte ja se on kau-
heaa. Mutta mikäs
pommi nyt on pudotet-
tu, kun sekä ihmiset et-
tä rakennukset ovat
säilyneet ja vain tavara
on kadonnut?

o
DIPLOMATIAA
Elettiin sodon viimeisiö
kuukrusia Hitlerin pöä-
mojassu Kaikki ftesivil,
ett ö J o htqi o r oiv o stui kun
hiinelle kenottiin trypi.
oMuMuilaknmtietoiaei
kuilenknon jwri olfut...

Sittm muum nuoi
ylcisesiktuttupseeri ope-
rotiiv isello osastolla keksi:

- Voidaan kertoa, ettö
j oukkommc mar ssiv al py -
siihtymiittii kohti itiiä ia
liinttii

- Kuinl@ niin? tuIwlt-
taa keruooli - Eihiin se
pidii pail,kannsu..

- Kyllii pitoo, hena
kenraali! Liinsirinlommt
joukot morcsivd koltti
itiiö ja itiirintonm ioukot
kohti AiilfiL..

Ilpo l-ehtinen. Kuusankoski

Muistaiteko vielå? Nikita Hrushtsh€v la Richard Nixon våittelovåt
Moskovassa USA:n messujen avajaigissa 1959. Olkealla valtiomiosiaitoia
opiskelemassa Leonid Brezhnev

VARMUUS
ENNEN KAIKKEA
Seisoipa Moskovassa tu-
ristihotellin edessä kaksi
autoa, valkoinen avonai-
nen Jaguar ja tuliterä
musta Lada. Paikalla on
runsaasti ihailijoita.
Syntyy spontaani keskus-
telu:

- 
KvTnlnsnkos ottai-

sitte mieluummin?

- 
No tuon Ladan...

- 
Ette taida oikein

tuntea autoja?

- 
Kyllöhön minii au-

tot tunnen 
- 

en vain tun-
ne teitö. O
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khtemme viime vuoden
lokakuun numerossa kir-
j oitimme otsikolla'Yhteis-
ymmärrystii yli rajojen"
veteraanijärjestöjen kan-
sainvåilisen tyiin merki-
tyksestli toivoen sen edel-
leen kehittyvän. Asian
johdosta olemme saaneet
kirjeen, jossa Suomen So-
taveteraaniliiton puheen-
johtaja Gmnar Loatio ja
toiminnanjohtaja Esko
Korurun ottavat asiaan
kantaa niiin:

"Suomen Sotaveteraa-
niliitto on rnrodesta 1967

alkaen ollut jåisen Maail-
man Veteraanijäirjestössä,
johon kuuluu kaikkiaan
noin 50 eri maan veteraa-
niliittoja. Niiden joukossa
on monia toisiaan vastaan
sotineiden maiden vete-
raaneja, j otka tiimän maa-
ilmanjärjestön puitteissa
toimivat yhdessä muun

muassa rauhan säilyttii-
misen puolesta.

tvlaailmanjäirjestön ko-
kouksiin sn ssallistunut
såiåinnöllisesti sotaveteraa-
neja myös järjestöön kuu-
lumattomista maista,
muun muassa Neuvosto.
liitosta. Suomalaisillakin
sotaveteraaneilla on siten
ollut ja on tilaisuuksia
saada tavata entisiä vas-
trstajiaan.

Suomen Sotaveteraani-
liitto on jo monina wosi-
na kutsunut Neuvostolii-
ton sotaveteraanikomite-
an edustajia liittokokouk-
siaan seuraamaan, mutta
vieraita ei ole kuulunut.
Ystiiv?illinen tervehdys on
komitealta kylläkin saatu.
Liittomme jiisenyhdistyk-
set tekevät runsaasti ryh-
mämatkoja muun
muassa Neuvostoliittoon.
Usein näillä matkoilla on

pyntty saarraan yhteys
paikallisiin sotaveteraani-
komitean edustajiin.

Ajatus yhteistyöstii on
kannatettava ja Suomen
Sotaveteraaniliitto pyrkii
sekii luomaan ettii kehit-
tämiän yhteyksiä kaik-
kiin ilmansuuntiin."

Näin siis hatio ja Ko-
§unen.

Kun tiodämme, ettil
toinenkin veteraanijärjes-
tö toimii tiissä suhteessa
aktiivisesti, lieneekin n?ih-
tävä, ettii asia on suoma-
laisten osalta kunnossa.
Sopii vain toivoa, ettii
pyrkimyksissä vilpittti'
miin kansainvälisiin yh-
teyksiin päiistiiåin eteen-
påiin - ei vain virallisten
kokousten ja delegaatioi-
den, vaan myös aivan ta-
vallisten poteromiesten ta-
solla. Siitii alkaa todelli-
nen rauhanmarssi. tr



Kirjoittaja taustanaan saksalainen
llmatorjunlabunkk€ri

Suomalalnen komennuskunta
koulun plhalla harjoituksiin lähdössä

AAKE PESONEN

TAMMIKUUSSA 1943 ilmoitti
rykmentin komentaja maiuri P
Rosokallio, että minut oli valittu
johtamaan komennuskuntaa.
jolle tuitaisiin antamaan koulu-
tus mullistavan mittauslaitteen

- radioluotaimen käytössä
Berliinissä sijaitsevassa ilmator-
juntakoulussa.

Ilmeisesti saksalaiset olivat
vihdoinkin luvanneet toimirtaa
Suomelle käänteentekeviä mit-
tauslaitteita, jotka kuulemma
pystyivät mittaamaan lentoko-
neen sijainnin suurella tarkkuu-
della myös pimeällä. [^aitteen
saksankielinen nimi oli Fank-
nte.s.sgeriit ja meillä sitä kutsuttiin
aluksi radioluotaimeksi. Myö-
hemmin omaksuttu nimi tutka
juontaa alkunsa seipäästä. jolla
tullimiehet entisinä aikoina tut-
kivat sohimalla heinä- vm.

Tutkakurssilais€l parakkinsa edustalla, upse€rit vasemmalta vänrikki Aarre Nenonen, kurssin iohtala Oberleutnant G.
Levin, kirjoittaia ja luutnanttl Veikko Rantalainen, oik€alla k€rsantti E. Silvanto

Muistoriks
kuormia salakuljetustavaraa et-
siessään.

Komennuskuntaan valittiin
torjuntakeskuksesta myös lähin
apulaiseni kapteeni Veikko Ran-
talainen, reservin vännkki Aarue
Nenonen sekä 6 aliupseeria, 7

korpraalia ja I3 tykkimiestä eri
yksiköistii. Liihes kaikki näistä
olivat ylioppilaita.

Ennen lähtöä. joka tapahtui
helmikuun 18. päivänä, piti Me-
rivoimien Esikunnan valistusup-
serri lähtijöille muutamana iltana
luentoja matkalla huomioon
otettavista asioista. Matkalle
lähdettiin Malmin lentokentältä
Junkers-koneella. jossa oli mui-
takin Saksaan komennukselle
menilöitä. Eräs heistä oli 

"anhatuttu. kapteeniluutnanni .\f . Juu-
tilainen.

l-entäessämme hyisen Suo-
menlahden yllä tulin kysäisseek-
si häneltä, miten olisi paras mene-
tellä. jos joutuisimme pakkolas-
kutilanteessa veden varaan.
Asiantuntijan vastaus kuului:

- Vedä vettä sisääsi niin pal-

ion ja niin kauan kuin pystytl

KENRAALINA
RIIKASSA
lrntomatkamme ensimmäinen
tavoite oli Riika. vanha Han-
sakaupunki. missä yöryimme.

matlffi
Tutka oli eräs toisen maailmansodan tär-
keimmistä keksinnöistä.

Sen olemassaolo pynttiin ehdottomasti

Vasta sodan lopulla pääsivät suomalai-
set osallisiksi tutkan tarjoamasta avusta
torjuttaessa vihollisen pommihyökkäyk-

Tunnettu ilmatorjuntaupseeri kertoo.



kaista saamaani ansiotonta ar-
von vlennvslä. koska tiesin sen

iohtuneen manttelini kullanr,äri-
sistii epoleteista..lollaiset Saksas-

sa oli vain kenraaleilla. Katselles-
sani saamaani l)ien.stkort« ul-
kona tarkcmmin. totesin scn oi-
kcuttavan puolr rstusvoimien Itä-
alueidcn kiiskrnhaltiian uitioon.
joka silaitsi cnsimmiiiscn pan'ck-
kccn keskiosassa. Illan nä\täntö-
nii oli Puccinin l^a llohcmc iir

alkamisaikana klo 17. 15.

Nä\tiintö:i varten s()nnustilu-
duimme vierailupukuun pitkine
housuineen.ja patiinoineen. Peril-
lä meidät opastettiin kohteliaasti
aitioon. jonka totesimme helpo-
tukseksemme tvhiiiksi. mistli
piiiitcllcn lition korkc:r haltila oli
ehk:i virkanratkalla. Niivtiint(; «rli

krppuun nrvrtr ja vleisön joukos-

sa oli useitu cri anoisia sotilas-
hcnkilt;itii. Ooppcran csitvs oli
crittiiin nautiltava. vaikkakin sc

tapahtui latviankielellii.
Iltapiiiviill:i kaupungissa k:i-

vcllcssämnrc niiimme cnsimntii-
sen ilmaukscn saksalaiste-n har-

ioittamasta mcille kiisiltiinriillil
mästä .luutalaisten sorrosta. kun
ohitscmmc marssi ltrmipvrvssä

ioukko eri ikäisiä miehiii ja nrisia
rcsuisissa vaatleissa. ioidcn rin-
nukseen oli kiinnitetty kcltaincn
tähti. Olalla olcvista lapioista
päälcllen he «rlivat matkalla lumi-
töihin.

SAKSALAISTA
PERUSTEELLISUUTTA
Seuraavana itamuna. lolloin oli
mtiärä .fatkaa matkaamme Ber-
liiniin. jouduin lentokentällä ko-
kemaan melkoisen yllätvksen.
Miehemme olivat .jo nousseet
koneeseen. .johon olin itsc par-
haillaan nlcn()s\a. kun rninut
p1'ydettiin tulemaan kentän lai-
dassa seisovaan rakcnnukscen.
I .uulin kvsccssii olevan.ionk inlai-
sen lähtökuittauksen. mutta
hämmästyin melkoisesti. kun
minua kehoitettiin kurkistamaan
ikkunapöydällä olevaan mikros-
kooppiin. Niin tehtväni hämmäs-
tvin vielä cnemmän todetessani
tuiiottavani suurikokoiseen. kar-
vaiseen syöpiiliiiseen. jonka an a-
sin satiaiscksi. r'aikka en ollut
m«rkomaa aikaisemmin koskaan
nähnvt edes luonnollisessa koos-
sa-

Selvisi. ettii komennuskun-
tamme miehille oli kolmannen
raltakunnan tn'liin suoritettu
svöpäläistarkastus..iossa eräs ali-
kersanteistammc' oli kiirynn1,t.
Hän oli mvöntäny olleensa nais-
seurassa viimeisenä iltana Hel-
singissä.ja saanut n\t saksalaisel-

ta lääkintäaliupseerilta kiiskyn
ilmoittautua sairastuvalla perille
päiist\'ään. l.upasin valvoa käs-
kvn tä1,t1ämistä.ja antaa törmäili-
iaillc riitrii\'ästi poisrunriskieltoa

Miehistön tultua majoitetuksi
lähdin Rantalaisen kanssa käve-
lemään kaupungille. Sen keskus-

tassa. aivan lähellä oopperara-
kennusta. äkkäsimme komen-
dantinviraston kilven. .lolloin
päähäni pälkähti. euä sieltä voisi
ehkä saada lippuja illan ooppe-
ranältäntöön.

Iyönnvimme ovesta sisiille.
Astuttuamme iltahämyiseen huo-
neeseen pomppasi pöydän taka-
na istunut päiwstävä upserri pys-

tyyn ia ilmoittautui kaikuvalla
äänellä:

Hcrr General, urttrtit karur
ich Ihnen tlienen?(Herra kenraa-
li. miten voin Te'itä palvella'l)

Vastasin haluavamme saada
jos mahdollista kaksi pää-

svlippua illan ooppcranriytän-
töön. l.iput iärjestältvivätkin he-
ti. loten kiitimmc ia painuimme
ulos kenraali-sanan iaiiidessii
miellrrtlivlisti stlimuun krln issa-

ni. En katsonut aiheelliseksi oi-

Berliiniå suojaavat ilmatorjuntatykit oli siioitettu mahtaviin bunkkereihin

Tulenjohtotutka lrja oli tämån näköinen

Berllinin Unter den
Linden -kalu oli
naamioitu varsin
t€hokkaasii

5
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Berliinissä rotusekoituksen es-

ämiseksi. Pääsimme jatkamaan
matkaamme.

Berliiniin saawttuamme mei-
dät kuljetettiin autolla Flokartil-
leriesc hule I I I n kasarmeille, jot-
ka sijaitsivat Heiligenseessä hie-
man kaupungin ulkopuolella.
AIue oli kasarmialueeksi varsin
kaunis mataline rakennuksineen
ja komeine porttirakennelmi-
neen. Meidät majoitettiin puupa-
rakkeihin. joiden huoneita läm-
mitettiin kivihiilimurskasta puris-
tetuilla briketeillä.

Koulun johtaja, harmaatuk-
kainen vanhan koulukunnan up-
seeri eversti Herzberg ottimeidät
erittiiin ystävällisesti vastaan ja
seurasi myöhemminkin kiinnos-
tuneesti poikiemme edistystä
kurssin aikana. Kurssimme joh-
tajana oli reservin luutnantti, si-
viilissä kaivosinsinööriksi opiske-
leva hienoluonteinen mies, joka
uhrasi paljon myös vapaa-ai-
kaansa tutustuttaessaan meiä
Berliinin nähtiir,yyksiin ja taideti-
laisuuksiin. Koulutusaliupseerit
olivat tiukkoja koulutta.jia ja suu-
rimmaksi osaksi reserviläisiä.

VAIKUTTAVA
KOKEMUS
Ensimmäinen tutustumisemme
kiänteen tekevään mittauslait-
teeseen on jäänyt lähtemättömäs-
ti mieleeni-

Funkmessgeriit Wilrzburg D,
jonka hallitsevin osa oli suuri me-
tallinen kovera peili, oli pystytet-
ty kasarmin pihalle ja viritetty
valmiiksi. Sähkövirran se sai

omasta agregaatista, koska laite
oli tarkoitettu toimimaan oma-
varaisena maastossa. Sitten las-
keutui kasarmin pihalle yllätyk-
seksemme pieni lentokone, joka
ohjeensa saatuaan pfähti jälleen

ilmaan lähtien lentämiän sovit-
tua reittiä maalikoneena. Se oli
kuuluisa Fiese ler St orch, erittäin
lyhyen nousu- ja laskukiidon
vaativa, hyvän liitokyvp omaa-
va pienkone,joka pystyi tarvitta-
essa lenämään varsin hitaasti.
noin 40 50 km:n tuntinopeudel-
la. Saman ty-vppisellä koneella
pelasti saksalainen iskuryhmä
myöhemmin Mussolinin Gran
Sasson vuorelta.

Koneen piästyä reitilleen
suunnattiin radioluotain maaliin.
minkä jälkeen sain tilaisuuden
siirtyä sivusuuntaajan istuimelle
ja seurata maalia, joka näkyi

6'

Tutkan heikko edeltäiä oli epätarkka kuulosuunnin

kirkkaana pisteenä Browning-
putken vihreällä pinnalla.

Tajusin kokevani jotain mul-
listavaa! I lmatof unnan historias-
sa oli alkanut uusi aikakausi.
koska lentokoneen paikka pvs-
ty.ttäisiin määråiämään nlt myös
pilvisellä säällä ja pimeässäkin
varsin suurella tarkkuudella.

Mieleeni juolahti. miten te-
hokkaaksi uusi mittauslaite tekisi
Helsingissä omaksutun sulku-
ammuntajärjestelmän, kun lä-
hestyvän koneen reitin jatkeelta
pystlttäisiin valitsemaan ammut-
tava sulku huomattavasti suu-
remmalla tarkkuudella kuin mi-
kä oli mahdollista käytössä ole-
villa kuulosuuntimilla. Lisäksi
tutkalla varustetut raskaat patte-
rit pystyisivät suorittamaan öi-
sinkin seuranta-ammuntåa.

TEKNIIKKAA
Kurssin teorian tunneilla kävi
selville. että radioluotain oli laite.
joka lähetti lentokonetta kohti
radioaaltoja åärimmäisen lyhyi-
nä sysäyksinä. Ne etenivät suora-
viivaisesti valon nopeudella eli
noin 300000 km/t ja jos ne koh-
tasivat lentokoneen. heijastui
pieni osa niistä takaisin lähetti-
meensä, joka heti lähetettyään
aallot oli muuttunut vastaanot-
timeksi. Kun laite pystyi mittaa-
maan radioimpulssien kulkeman
edestakaisen matkan ja puolit-
tamaan sen ja antoi samalla myös
korkeus- ja sivusuunnan. voitiin
koneen hetkittäinen sijainti mää-
ritellä muutaman kvmmenen
metrin ja sivusuunnassa asteen
tai parin tarkkuudella.

Englantilaiset, jotka olivat ke-
hittäneet vastaavan laitteen jo
saksalaisia aikaisemmin. käyti-
vät siitä nimitystä "Radar". Se on
lyhennys sanoista" Radio Detec!-
ing and Ranging"eli radion avul-
la tapahtuva kohteen paikan

maaraamrnen.
Jo kurssin alkuvaiheessa

saimme kuulla opettajiltamme
suomalaisten edistyneen koulu-
tuksessa huomattavasti parem-
min kuin koulussa samanaikai-
sesti opiskelevat unkarilaiset ja
italialaiset. Arvelin tämän johtu-
van meikäläisten korkeammasta
pohjakoulutuksesta.

HEIMOVELJIÄ
Eräänä aamuna tupsahtivat un-
karilaiset upseerit asuntoomme
ja mahtoivat hämmästyä, kun
pamautin tervehdykseksi heidän
kielellåiän: "Juu mii baratok
akarunk lennii" eli "Olkaamme
hyviä ystäviä" - kirjoitettuna si-
ten kuin se äännetään. Sen ja
muitakin fraaseja olin oppinut
vuonna 1933 Unkarin Jambo-
reella, missä oli koolla 30 000 par-
tiolaista eri puolilta maailmaa.

Toinen unkarilaisista upsee-
reista oli "vitez" eli sankari, mikä
vastasi sodassa kunnostautumis-
ta meikäläisten Mannerheim -ris-
tin ritarien tapaan. Unkarilaisille
ritareille oli luvattu myös maati-
la. Se taisi jaädä myöhemmin
saamatta. kun meni koko isän-
rnaa.

Oleskelumme Berliinissä sattui
ajankohtaan, jolloin sodan
käännekohta itiirintamalla eli
Stalingradin tappio oli vielä ver-
rattain tuore tapahtuma. Mitiiän
masennusta ei asukkaiden kes-

kuudessa kuitenkaan ollut ha-

"aittavissa. 
vaikka monet heistii

sodan häviötä jo ounastelivatkin.
Kerrostalojen päädyissä oli suu-
rikokoisia julisteita kuten "Die
Riider rollen /iir den Sieg" -pyörät pyörivät voiton hyväksi.
Katukuva kiireisine siviileineen ja
lomailevine sotilaineen näytti vie-
lä täysin normaalilta. Pommi-
tuksia oli ollut vasta vähänja nii-
den jälkiäkin oli jo korjailtu.

Osuman saanut oopperatalokin
oli korjattu jo entiselleen ja sen

näytännöt samoin kuin teatterei-
den ja elokuvateattereidenkin esi-

tykset pyörivät ävsillä.
Eriänä rauhallisena sunnun-

taina kävimme meilläkin Helsin-
gissä esiintyneen Barnabas von
Gezyn orkesterin konsertissa,
jonka päätyttyä yleisö taputti ja
sai lähes tunnin ajan ylimiiäräisiä
suosikkikappaleita.

POMMEJA BERLIINIIN
Göringin sodan alkaessa anta-
man korskean lupauksen. ettei-
vät liittoutuneiden lentokoneet
koskaan tulisi pääsemlän Sak-
san ilmatilaan, olivat englantilai-
set kumonneet murskaavasti jo
30./31. 5. 1942 tehdessåiän 10fi)
koneen keskitetyn ilmahyök-
käyksen Kölniin, jonka tunnetus-
ti vahva ilmatorjunta joutui kyl-
lästetyksi vain puolitoistatuntia
kestäneen hyökkäyksen johdos-
ta. Saman luoden syksyllä alkoi-
vat englantilaiset ulottaa öisiä
pommitusretkiiiän myös jo Ber-
liiniin saakka. Mainittakoon. et-
ä Neuvostoliiton 4-moottorinen
pommituskone TB-7 käväisi
pommittamassa Berliiniä jo ai-
van sodan alkuvaiheessa vuonna
t94t_

Talvella 1943 alkoivat englan-
tilaiset tehdä hyökkäyksiiiän yhä
tihenevässä tahdissa. Jo kurs-
simme alkupuolella jouduimme
tiillaisen öisen näytelmän todista-
jiksi.

Eriiänä kirkkaana helmikuun
iltana ryntiisimme hälytyssiree-

nien ulvahdettua kasarmin pihal-
le ilman päähineitii nähdäksem-
me hyökkäyksen alusta alkaen.
Huomaavainen sotilaspalveli-
jamme kiidätti pian perässämme

kummallekin kypärän, koska ty-
kistön alkaessa ammuntansa
raskaitten kranaattien sirpaleita
tulisi viuhumaan taivaalta nis-
kaamme.

Jo alkoikin kuulua kumea jy-
rinä, joka voimistumistaan voi-
mistui. Pian alkoivat valonheit-
timien kiilat haroa surinan suun-
taan, jonne tutkat varmaan olivat
jo antaneet maalinosoituksen.

Ensimmäisinä saapuivat maa-
lin merkitsijäkoneet, jotka pu-
dottivat värillisiä valopommeja.
Ne olivat nopeita 2-moottorisia
tiedustelu- ja pommituskoneita.
Mosquitoja, joille eivät useimmat
sen aikaiset hävitt?ijätkiiän pär-
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jänneet. Koneet lensivät arviolta
6 7 kilometrin korkeudella.
minne keveillä it-pattereilla ei ol-
lut mitään asiaa eikä kauempana
sijaitsevilla raskaillakaan.

Moottorien yhä mahtavam-
maksi käyväsä jyrinästii päätel-
len olivat 4-moottoriset pommi-
tuskoneet nyt lähestymässä. Sa-
malla alkoivat järeiden ja raskai-
den it-tykkien lähtölaukaukset
jyrähdellä. Jo saivat valonheitti-
metkin pari niistä keilaansa, mut-
ta koneet jatkoivat järkkymättii
menoaan suuntaansa muutta-
matta.

Pian alkoi kaupungin suunnal-
la kuulua kumeita pommien jy-
sähdyksiä. Vähän myöhemmin
näkyi taivaalta valuvan jotain pa-
lavaa, mutta se ei näyttänlt pu-
toavalta koneelta. koska liekit

taivaalle. Kaupungista alkoi kuu-
lua uusia pommien jysähdyksiä
ja uusia tulipaloja syttyi eri puolil-
la. Tällaisena jatkui taistelu yli
tunnin. kunnes moottorien jyrinä
lopulta loittoni ja tykistön tuli
raimeni.

PÄTEVÄ
POTSTUMISKTELTO
Katsellessani palavaa kaupunkia
muistin yhtäkkiä. että olin sama-
na iltapäivänä antanut miehistöl-
le jostain töppäilystii iltaloma-
kiellon, joten kaikki olivat nyt
turvassa kasarmilla.

- Rangaistukset pitää osata
aloittaa oikein! leuhkin Rantalai-
selle.

Majapaikkaamme kävelles-
sämme löysimme kasarmin pi-

mitusten johdosta noin 30000
asukasta oli joutunut asunnot-
tomiksi. Hyökkääjä oli menetfä-
ny.t parikymmenä konetta. joista
suurimman osan olivat yöhävit-
äjät ampuneet alas rannikon ja
Berliinin välisellä taipaleella.

BERLIINI
PUOLUSTAUTUU
Berliinin ilmapuolustuksessa
näyttelivät tärkeätä osaa hävittä-
jäkoneet, jotka saivat ilmaval-
vontatutkien mittausten perus-

teella maalinosoituksen koneiden
ollessa vielä Pohjanmeren yllä.
Liittoutuneet pyrkivät hämä-
mään saksalaisia todellisen koh-
teen suhteen tekemällä pienem-
min voimin myös harhautus-
hyökkäyksiä. joiden tarkoituk-

ohjattua ne maasta käsin lähelle
hyökkääjiä.

Itse Berliinin alueella oli påiä-

vastuu kuitenkin ilmatorjunnal-
la, joka sai toimia rajoituksetta.
Yöhävittäjiäkin vaani kuitenkin
omalla riskilliän kaupungin yllä,
missä ne korkealla lentäen saat-
toivat nähdä pommituskoneita
tulipalojen kajoa vasten.

Kaupungin alueelle oli raken-
nettu joitakin kerrostalon kor-
kuisia betonisia it-bunkkereita
järeitä pattereita varten. Lukuisat
raskaat patterit oli sijoitettu kau-
pungin ulkopuolelle samoin kuin
keryet yksiköt, ioiden tehtiivänä
oli suojella siellä sijaitsevia piste-
maaleja kuten tehtaita jne. Va-
lonheittimiä oli kaytössä myös
runsaasti. Sulkupalloja. joita eng-
lantilaiset käyttivät Lontoon suo-
jana, ei näkyny lainkaan kä)tet-
tävän.

Pattereissa kierrellessäni tote-
sin saksalaisten käyttävän am-
musten kantajina venäläisiä so.
tavankeja. Heitä olimme nähneet
aikaisemmin myös kasarmialu-
eellamme. missä he aamuisin
marssivat työpalveluun moniää-
nisesti laulaen. He päihittivät lau-
lutaidossa jopa saksalaisetkin.
joiden marssien poliento oli ras-
kaampi.

Viedessäni kerran Suomesta
mukaani saamaa pakettia hie-
man kaupungin ulkopuolella
asuvalle perheelle, jossa oli useita
lapsia. viittasi talon rouva pellolla
työskenteleviin vankeihin .ja ker-
toi näiden ennustaneen osien so-
dan lopulla vaihtuvan. Tavallaan
näin aikanaan varnaan kävikin.
mutta kotimaahan palaavat ve-
näläiset vangit lienevät myös
katkerasti pettyneet saadessaan

tuliaistervehdykseksi yleensä 25

wotta vankeutta ja karkoitusta...

NÄLKÄÄ ETIKETIN
MUKAAN
Elintarviketilanne Berliinissä oli
tiukka ja korttiannokset niukko-
1a. Vaikka sotilaat ulkomailla ja
rintamalla söivät vielä hyvin. oli
ruokatilannetta kotirintamalla jo
tiukennettu. Miehemme, jotka
söivät koulun ruokalassa. sanoi-
vat sapuskan olevan heikompaa
kuin kotona Suomessa ja olivat
iloisia siitä. että heitä oli kehotet-
tu ottamilan varmuuden vuoksi
mukaan runsaasti evästä kotoa.

Myös upseereille kerholla tar-
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H€lslngln torluntakeskus työskentel€e tutkien varassa

muuttuivat nauhamaiseksi alem-
maksi ehtiessän. Sen tliytyi olla
palavaafosforia, koska sen putoa-
mispaikoilla heti syttyi tulipaloja.

Taas saivat valonheittimet yh-
den koneen keilaansa. Vähän sen
jälkeen se sy'ttyi tuleen ja alkoi
syöksyä maata kohti. Epäselväk-
si jäi kuka oli ollut asialla, yöhä-
vittiijä vai it-tykistö, joka ampui
herkeämätt?i.

Nyt saapui koneita jo mata-
lammallakin, koska keveiden it-
aseiden valojuovanauhoja nousi

halta useita kapeita stanniolipa-
perin liuskoja, joita oli hyök-
käyksen aikana sinne taivaalta
tippunut. Saimme kuulla koulut-
tajiltamme. että hyökkääiät oli-
vat alkaneet heittiiä niitä niput-
tain koneista häiriäkseen tutkien
toimintaa. Tutkan taivaalle lä-
hettämät radioimpulssit heijas-
tuvat stanniolisilppupilvestii ta-
kaisin eli antavat väärän kaiun.

Jälkeenpäin saamme kuulla.
että hyökkäykseen oli osallistu-
nut satoja koneita, ja että pom-

sena oli vetää hävittäjäparvet
pois pääkohteeseen johtavalta
reitiltä.

Yöhyökkäykset suoriteuiin
aluksi etupäässä kuutamolla tai
yleensä kirkkaalla säällä, kunnes
pystlttiin kehittämään tutka, jol-
la maalinmerkitsijäkoneet saat-
toivat nähdä alla olevan maaston
läpi pilvienkin. Tällöin oli yöhä-
vittäjien vaikea löltää maaleja
kunnes niihin puolestaan kehitet-
tiin tutkat, joilla ne pystyivät löy-
tämiiän maalinsa valvontatutkan
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jottavat ateriat olivat niukanlai-
set. Onneksi aterian päätyttvä oli
omalla kustannuksella kuitenkin
tilaisuus ostaa Iisäannos. joka oli
Tonlisch und Bratkartof/eln. ton-
nikalaa ja paistettuja perunoita.

Virallisilla aterioilla noudatet-
tiin tarkkaan etikettiä, jonka
mukaisesti mnr. tupakointi oli
sallittua vasta lämpimiin ruoan
jälkcen. Tällöin ilmoitti päivystii-
vii upsccri kuuluvalla liänellä:
" Re u c he r I a ubnr.i". Keskusteluissa
upseerien kanssa ilmeni. cttii välit
heikäläisten ja SS-upseerien kes-
ken olivat huonot. Stalingradin
katastrofista huolimatta ei upsee-
rien keskuudessa ilmennyt tappio-
mielialaa. vaikka voiton toiveel
monien mielestä varmaan olivat
jo karisseet.

KIINTOISAA TIETOA
Ensimmäisen vihieen kehitteillä
olevista ilmatorjuntaoh.juksista
sain koulun .jolrta.julta eversti
Herzbergiltä ollessarnme eräiinä
kirkkaana pakkasyönii kävclyllri
koulun pihalla.

Hän totesi aluksi it-tykiston
tehon laskeneen lentokoneiden
nopeuden .ia lentokorkeuclen
kasvun myötä. Kranaatin ollessa
matkalla kohti tulen johtok«rneen

laskemaa lcntokoneen.ja kranaa-
tin kohtaamispistettä chtii lentii jii

muuttaa suuntaansa. lcntokor-
keuttaan .ja nopeuttaan viihtåiäk-
seen tuhoisan kohtaarnisen. Tii-
män vuoksi olisi arnntuksen -raketin - lentorat:ra pvstvttlivii
ohjaanraan nraalin liikkeen rru-
kaisesti. C)hjaaminen tapahruisi
tutkan mittausarvojen pcrusteel-
la.

Sodan loppuvaiheessa kiivt-
töön tulleet ensinrmäiset ilrlator-
.juntaoh.jukset " Rhaintot'htcr" .in

" Wu:;:;rtlitll" olivlt kuitenkin vie-
lä kokciluvaihecsvr. Liittoutu-
neilla oli muutenkin .io täydelli-
nen ilnraherruus, joten niiden
vaikurus jäi vähäiseksi.

KOTIMATKALLE
Va.jaan kuuden viikon kuluttua
kurssimme alkamisesta sanoivat
opetta.iat poikiemme edistyneen
koulutuksessa niin hwin. cttä
matka kotim:rahan voisi alkaa.
Italialaiset ia unkarilaiset olivat
sensijaan kuulemma vielii lisli-
korth-rtuksen ta rpeessil.

Matka Berliinistä Tallinnaan

suoritettaisiin .junalla ja ?rllin-
nasta Helsinkiin lentäen.

Berliinin usemirllril rrrilkr sutttri
huvittava välikohtar-rs. sillä ollcs-
samme menosszl viimeisinii mie-
histövaunuun. rvntäsi saksalai-
nen kul jetusupseeri luokseni. viit-
tusi kunnilrrr tclrtvään lälrinrpliiin
I luokan vaunuun .ja intoili:

- Herr Gcneral! PolsterkLrs-

Siellä rninulle järjestettiin välit-
tömästi puhelinyhteys Helsingin
torjuntakeskukseen ja sain kuulla
viransijaiseltani luutnantti P«ye
I -innololtu. että kaupungissa val-
litsi parhaillaan ilmahälytystila.
Viholliskoneita oli illan kuluessa
pariin ottccsecn vrittänyt hyökä-
tii kaupLrnkiin. mutta olivat tul-
lcet tor.jutuiksi.

Pommittajat valaisevat Helsingin taivasta tehokkain valopommein 6. 2.44

se. bitte!
Kiitin arvokkaasti kättä lip

plurn victlcn jlr niin rrorrsintrrrc
osoitettuun vaunuun. joklr oli
punaisella plvyshil[i pehnruslcttu
jlr 

- nrikii prrrh:rinttr - irivrur
t),hiä.

Tirllinnaan saarutt rramme mci-
dät rnajoitettiin kaupungin kes-
kustassa olevaan hotelliin. Seu-

raavana oh.jelmassu oli ateriointi
kaupungin saksalaiscn kr>rncn-
clantin luona Toompean linnas-
sa.

Hotclliin palattuamme tuli
kcskiyön paikkcilla Tallinnan
woro kokea pommihvökkiiys.
Jlmulorirrnlrrluli kuulosti vlrsin
hcikolta.ja pommien.jvs:ihclyksiä
kuului kaupungilla. Niinpii ehdo
tin upseeritovereilleni. ettcmme
pvrkisi lcikkimälin sankaria.
vuan siirlvisir-rrnre ala kertaan tur-
valliscmpiin tiloihin. Tärkeintä-
hiin oli viedä oppimamme ar-
vokkuat tieclot jir taiclot pe'rille

He lsinkiin. miss:i niistii tulisi
olemiurn pirljon hvtitvli. Vlrov:ri-

suutemme ei osoittautunutkaan
täysin aiheettomaksi, sillä hotel-
limme lähistölta jopa samalta
kadulta tuhoutui muutamia talo-
ja.

Aamulla lensimme "Junnulla"
onnellisesti Helsinkiin, missä ku-
kin ilmoittautui omaan yksik-
köönsä maaliskuun 26. päivänä
1943.

"lria" suoiaa Helsinkiå

TUTKAT TULEVAT
Koska ilmatorjuntatutkat olivat
odotettavissa Suomeen vasta pa-
rin kuukauden kuluttua, ehdotin

rykmentin komenta.jalle, että
tutkakurssimme lähetettäisiin
Lappiin saamaan lisäharjoittelua

.jonkin saksalaisen yksikön tutkil-
la. Everstiluutnantti .ktkipultio
hoitikin asian nopeasti eteenpäin

.ia kurssimme sai tilaisr.ruden har-

loitella tutkilla Alakurtissa tou-
kokuun 10.-20. piiivien välisenä
aikuna. Kesäkuun lltrssa sairtiin
nritlhitn kaksi ilmavalvonta- .ia
kuusi ilmatorjuntatutkaa. Edelli-
set saivat peitenimen "Raila" ia
lälkimmäiset "Irja". "Raijoista"
sijoitettiin toinen Malmin lentcF
kentän lähelle .ja toinen Kunin-
gassaareen. Niiden kantama oli
noin 150 km. "lrfoista" neliä lii-
tettiin Helsingin.la kaksi Kotkan
ilmatorjunnan vahvistukseksi.
Niiden kantama oli noin 30 km.

Berliiniin lähetettiin vielä toi-
nenkin trrtkakurssi kupteeni
Pcnt t i Puu tcron.lohdolla. Lisiiksi

ryhmään kuuluivat vännkit lA.

Braitcn.tlrin .ia {.1. Itrukpist, 13

aliupse'eriu. 5 korprlalia j:r 4 tvk-
k inriest:i. He'i«liin komcnnuksen-
sir kesti 15.3.-22.4.1943. tr
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§iiseiåommissa
sattui kaikenlaista.
Jouduttiin käymään
kaasusotaakin -valkka potllaiden
dlagnoosl oli lopulta
ntrka omltulnen...

EINO TUKEVA

TAISTELIMME Sissipatal-
joona 2:n riveissä. Komenta-
janamme oli nykyinen eversti-
luutnantti Yrjö Erkki Saare-
lainen. Pataljoonan tehtävä oli
tällä kertaa pitää hallussaan
Aittojoen ja Ilomantsin välistä
laajaa korpialuetta. Se suori-
tettiin pitkin partioreissuin.

Eräässä vaiheessa oli puoli-
joukkueemme varmistamassa
erään tien suuntaa. Muutamat
olivat vartiossa, toiset teltassa
ja toiset ulkona teltan luona.

ALKOI RÄHINÄ
Än<la atol tieltä kuulua kova
ampuminen. Jokainen tempasi
käteensä minkä aseen sai ja
syöksyi hätiin. Minun vaki-
nainen aseeni oli konepistooli,
mutta sen oli joku jo ehtinyt
ottaa ja minulle jäi vain kivää-
ri. Sen lippaassa oli viisi pat-
ruunaa ja taskussani sattui li-
säksi olemaan muutama ki-
vädrinpatruuna.

Kun pääsimme arnpumaan
lähti venäläinen karkuun.
Joukkueemme toinen ryhmä
lähti kiertåimään niiden taak-
se.

Meidän ryhmänjohtajamme
alikersantti Savolainen,
muuan alikersantti Niskanen
ja minä, aliupseerioppilas,
läksimme latua pitkin vanjo-
jen perään.

Jonkin matkaa hiihdettyäm-
me totesimme, että naapurit
olivat kiireissään jänäneet

sukset ladulle ja lähteneet paa-
rustamaan huopatossuilla. Sa-
massa tuli jo tultakin vastaan
edessä olevalta matalalta
mäeltä.

Kiersimme vähän oikealle
ja nousimme mäelle. Mäen ta-
kana oli suo ja siinä noin sa-
dan metrin päässä metsäsaare-
ke.

Syöksyimme asemiin lu-
meen. Niskanen oli näkevi-
nään saarekkeessa liikettä ja
ammuimme sinne muutaman
laukauksen.

Samassa lensi käsikranaatti
l5-20 metrin päästä. Sitä
seurasi heti laukaus. Kumpi-
kaan ei osunut.

Nyt näimme männyn taka-
na ukkojen takamuksia, kun
nämä yrittivät olla piilossa.
Tuhosimme sen porukan sii-
hen.

Sitten tuli ylempää mäeltä
pari pikakivädrisarjaa.

- 
Tulkaa pois, te olette

saarroksissa! huusi joku toisen
ryhmän mies.

- 
Mikäs hätä tässä nyt on

kun ei mistään ammutakaan,
sanoi Savolainen, aina rauhal-
linen ja harkitseva soturi. 

-Mennään katsomaan mitä
tuolla mäellä oikein on.

Mikäs siinä auttoi. Lähdet-
tiin kiipeämään mäkeen.

Pian huomasin, ettei Savo-
laisella ollut edes kivääriä 

-vain 7,65 millin pieni pistooli.
Ladulla oli venäläinen ah-

kio ja siinä kasa pikakiväärin
lautaslippaita. Aioin juuri ryh-
tyä niitä tutkimaan kuin huo-
masin hämärässä liikettä kata-
japuskan takana 20-30 met-
rin päässä.

KAASUA! KAASUA!

- 
Tuossa niitä on! hihkaisin

ja syöksyin samalla eteenpäin
muutafilan metrin päähän ison
männyn taakse.

Savolainen painui sen kata-
japuskan toiselle puolelle pie-
neen syvennykseen.

Tuli heti käsikranaatti. Se
osui tuurikseni puuhun, jonka

takana olin, ja kimposi pois.
Yritin tavoittaa heittäjän ja hä-
nen kaverinsa kiväärillä. mut-
ta nämä ampuivat heti vas-
taan. Puun kyljestä lensi kap-
pale. Sain kuitenkin miehet
hiljaisiksi.

Samassa yksi naapuri kur-
kisti puskan takaa. Paukautin
taas ja yritin vielä neljättä,
mutta sieltä lensi taas käsikra-
naatti meidän väliimme.

Se ei räjähtänyt 
- 

mossahti
vain kummasti. Heti perään
tunsin, että hengitys salpau-
tui. Sain kuitenkin heittäjän
vaikenemaan.
' 

- 
Kaaasua. kaaasual kil-

juin niin kuin oli opetettu.

- 
Ammu hitossa! huusi

Savolainen, jonka pistooli ei
toiminut 

- 
taisi olla lunta

täynnä.
Mitenkäs siinä ampui!

Syöksyin Savolaisen luo ja
vedin häntä parikymmentä
metriä taaksepäin. Hänkin oli
aivan tukehduksissa. Itse yri-
tin olla hengittämättä.

- 
Apuun tänne ja äkkiä!

huusin toisen ryhmän pojille.

- 
Ei täällä ole enää vanjoja

hengissä!
Pojat tulivat apuun. Saman

tien he evakuoivat mäen.

TOISENLAINEN
DIAGNOOSI
Mäellä olleet miehet olivat
upseereja. Sieltä löytyi kartta-
laukkuja. pikakivääri. pistoo-
leja, kivädri, ahkio ja kum-
mallinen pussi, jossa oli joita-
kin kemiallisia purkkeja.

JSp:llä nousi kova tohina
kaasusairaista. Radiossakin
kuulemma ilmoitettiin. että
Laatokan koillispuolella on
käytelty taistelukaasua.

Sitten alkoi kaulani turvota
ja varsinkin korvien alta oli
mahdottoman kipeä. Lääkiiri
ihmetteli asiaa 

- 
ei tämä oi-

kein kaasusairaudelta tuntu-
nut. Varmuuden vuoksi hän
lähetti meidät kenttäsairaa-
laan.

Siellä oli jo kymmenkunta
muuta "kaasusairasta". Kau-
lakipu oli heti todettu 

- 
siko-

taudiksi !

Mitä niissä vanjan purkeis-
sa ja siinä käsikranaatissa oli,
sitä en tänäkään päivänä tiedä.

tr
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"Onkos tåmå nyt kaasua vai muuta håkåå . . .?;'
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Sotavuosien I 941 j a 1942 vaihteessa yllät-
ti vihollisen voimakas vastahyökkäys vä-
syneet joukkomme Maaselåin kannaksel-
la. Eräät meikiilälset yksiköt kiekiiytyivät
taistelusta, toisia jouduttiin hajoittamaan.

Luumäeltä sotaan lähtenyt Jalkaväki-

Ässärykmentti joutui hajoitet-
tavaksi. Sen nuorimpia ikäluok-
kia saimme vajaiden ryhmien
tiiydennykseen. Upseerikokelaat
saivat vänrikin arvon ja oman
nimikkojoukkueensa. Tässä yh-
teydessä johtajaksemme yliker-
santti .§rpr7ärjol paikalle tuli hel-
sinkiläinen vänrikki Tutrut
S/oör, jota joukkueen kesken
helpommin lausuttavalla muo.
dolla t-ööriksi nimitimme.

Löörin käskynjako varmisti
asian:

Asevarustus taistelukun-
toon, patruunoita ja kiisikranaat-
teja mukaan niin paljon kuin
kulkee, pakkaukset valmiiksi!
Joukkue hälytysvalmiina.

Täydessä valmiudessa vie-
timme yön, joka ehti jo vaihtua
päiväksi turhan odottelun mer-
keissä. Kuormasto oli kuitenkin
lähtenyt liikkeelle jo yöllä kaikes-
sr hiljaisuudessa. Kuivaa muo-
naa oli jätetty jaettavaksi monen
päivän annos ja keittoakin oli
tonkissa.

Nuoren miehen mieli on huo-
leton. Pahemmin surematta
aloimme nauttia viimeistä ateri-
aamme Karhumäessä hyvällä
ruokahalulla. Jossakin mielen
pohjalla lienee asustellut kysy-

Auno Johann€s Kulri, Mannerheim-
ristin ritari N:o 128

\

"MAASELAN konnas: Krivin
suunnalla vihollinen on jatkanut
voimak kaita h1'ö k k iiy ksiiiiin ase-

miamme vastonn. Hyökkiiykset
on torjuttu. Vain muutamissa
kohdissa ovat .iouk komme suun-
nit e lmien mukobe s t i v e t iiy t ynee t
uwiin asemiin."

Suunnilletn näin kertoivat tie-
dotusvälineet luosien l94l ja
1942 vaihteessa Krivillä tapahtu-
neesta venäläisten vastahyök-
käyksestli ja murrosta. Rintama-
suunnan kenttiihuhut tiesivät
asian paremmin: Etulinjassa ol-
leet vartiot oli tuhottu tai ne oli-
vat paenneet ylivoimaisen vihol-
lisen edessä. Ny noilla hyvin va-
rustetuilla Idän miehillä on tie
vapaana L?inteen. Vihollisen ete-
neminen jatkuu.
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rykmentti 5, reipas varusmiesjoukko,
näytti kuntonsa ankarassa pakkasessa ja

Auno Kuirin pataljoonan Välimaan
ELIAS KIVISTö komppanian mies kertoo.

Kirjoitta.ia talvella 1 942

rma

vaikeissa korpiolosuhteissa.

KUIRIN PATALJOONA
TULEEN
Eversti Paasosen komentaman
JR 5:n II Pataljoona oli Karhu-
mäessä. Joulun aattopäivinä sin-
ne hiihtelimme Maaselän linjasta
ja olimme toiveikkaita, etä sai-
simme jiiädä pidemmäksi aikaa
Äänisen varmistukseen. Sotajou-
lun l94l pyhät vietimme siellä

Rauhan ja Hyvän tahdon vallites-
sa. Sitten läpimurron aikaan-
saama uusi tilanne romutti kaik-
ki haaveet lomista tai muusta
helpotuksesta.

Jouduimme vastahyökkäyk-
seen.

Näissä tunnelmissa alkoi wosi
1942. Liihdöst.ii ei puhuttu paljon

- valmisteluista sen vain saattoi
arvata.



"tr'r'""."'

Vihollisen vastahyökkäykson tavoite oli Karhumäen kaupunki, lossa JR 5 vi€tti vuoden 1941 ioulua

mys. missä mahdettaisiin olla
huomenna...

Sitten hengästynyt vänrikki
kiirehtii paikalle komentopaikal-
ta:

- Lumipurut päälle! Jouk-
kue lähtövalmiiksi!

Nw ei odoteltu. Jo muutaman
minuutin kuluttua kiiruhdimme
reppuselkäisinä kaupungista län-
teen .johtavan tien suuntaan .ja
odottaviin autoihin. Tunnin aje-
lun jälkeen olimme suksilla lähel-
lä Saurjärveä. Sumuinen sää oli
suosinut siirtoa. jota vihollinen ei

ollut mitenkään häirinnrr.

ETEENPÄIN!
Komentajat ja piiälliköt katsasti-
vat joukkonsa ennen taisteluun
lähtöä. Paikalla olivat tutut pääl-
likkömme kapteeni Völinua se-

kä luutnantit Riuttalo ja Niemi
sekä muut.

Eversti Paasonen teki kierrok-
sen tarkastellen miesten varustei-
ta. Useimmat hyväksyttiin tutulla
nyökkäyksellä. muutamat saivat
ohjeen parantaa liian tumman
repun naamiointia.

Sitten - sauvan heilahdus ri-
vistön alkupiiiis&i ja mieheltii toi-
selle toistettu kiisky:

- Eteenpäin!
Hiihdettiin alkuun tasaista ve-

toa, noustiin vähitellen rinteeseen
ja metsän peittoon. Komento-

ryhmä seurasi ratsain.
Eteneminen metsässä oli hi-

dasta. Lähes metrin vahwinen
pehmeä pakkaslumi ei kantanut
sulsimiestä, vaan tunnustelijat
joutuivat hiihtiimiiän kahlaustyy-
liin, jota jokainen worollaan jou-
tui kokeilemaan. Vet?ijät vaihtui-
vat useinja näin vauhti pysyr ta-
saisena. Vihollisista ei näkynyt
jälkeäkiiiin.

Pimeys haittasi jo ohittaes-

samme lirisevän vesipaikan. Sen
taakse sakeaan kuusikkoon py-
sähdyimme yön ajaksi. Siihen
vain teltta pvsty-vn ja havuja kyl-
jen pehmikkeeksi! Kelosta pil-
koimme hniä kamiinapuita -
tee valmistui - teltta lämpeni.
Uupuneimmat alkoivat pian hil-
jentyä rauhalliseen uneen.

StINÄ ON VTHOLLTNEN!
Hrtin varhain aamutähtien va-
lossa läksimme jälleen liikkeelle.
Komppania alkoi liukua pimey-
teen - Kallion joukkue Voi-
pion joukkue

Slöörin joukkue ei vielä sopi-
nut jonoon, kun edestä tuli mie-
heltä miehelle kuiskaten lausuttu
ilmoitus:

Vihollisia vasemmalla .ja
edesså... takarinteessä iso nuo-
tio...

Oli vietetty yötä vierekkäin!
Joukkueemme työntyi åiiinet-

tömästi alkupiän tasalle ja siinä
se etsitty oli: vihollisen varmistus-
joukko ihan ulottuvilla.

Piiällikkömme Välimaa joutui
tekemään nopean ratkaisun: mi-
tä tehdä kolmella vajaalla jouk-
kueella vihollista vastaan, jonka
vahluudesta ei ollut aavistusta-
kaan?

Piiiitös syntyi nopeasti ja käs-
ky seurasi heti:

Komppania levittäytyy ai-
van äänettömästi ketjuksi metsän
reunaan niin pitkälle kuin miehiä
riittziii. Yllätämme vihollisen si-
wsta. Annan tulen aloitusmer-
kin pistoolin laukauksella. Sen
kuultuaan jokainen ampuu niin
nopeasti kuin pystyy.

Lööri toisti käskyn ja otimme
äärimmäisen varovasti paik-
kamme ketjussa. Vihollinen oli
åiäneti se ei ollut meitii vielä-
kåiän huomannut. Etenimme hi-
taasti ja varovasti tuliasemiin,

joista näkisimme vihollisen...
.lo alkoi häämöttiiä jotakin vi-

hollisen laitteita...
Pistoolinlaukaus!
Sekuntia myöhemmin alkoi

pimeässä korvessa kaikua hilli-
tön ammunta. Kuoleman niitto.
koneet raksuttivat. kirtiärit
paukkuivat tihelissä tahdissa.
Meteli tuntui aamun hiljaisuuden
jälkeen sanoin kuvaamattomal-
ta. Se oli armoton loppiaisrieha
kaikkien aseiden sylkiessä kilvan
lyijyä tulenkajossa poukkoilevia
tummia hahmoja kohti. Kipinät
sinkoilivat korkealle suihkujen
osuessa nuotioonkin. Yllätetty-
jen hämminki oli täydellinen.

L€€vi Kalervo Vålimaa iohti
komppaniaansa taitavasli

ALKOIVAT KOVAT
AJAT
Siitli alkoi viholliselle kovan koh-
talon päivä.

Tulituksen tauottua jätiin
kuuntelemaan. Mäen takaa kuu-
lui kovaa pulinaa, sitten teräviä
komentoja. Parantelimme nope-
asti asemiamme odotellessamme
päivän valkenemista. Kohdallani
sattui olemaan tuulenkaatama
kuusi. jonka oksisto urjosi erin-
omaisen näkösuojan ja hyvän
kyttäyspaikan.

Päivän valkeneminen osoitti
mäessä olevan enemmänkin sak-
kia. Alkoi tappelun toinen vaihe.
Ammuttiin jälleen säälimättä ,
tehokkaasti ja tarkasti.

Säikähtiineet ruskeaturkkiset
viholliset yrittivät lumipoluillaan
juosta milloin kohti ja milloin
poispäin. Molemmissa tapauk-
sissa miesparat olivat helppoja
kaadettavia. Harvakseen pamah-
televat aseemme vähensivät te-
hokkaasti vastassa olevan vihol-
lisen vahvuutta.

Joku erityisen nopea vanja oli
vähällä piiästä livahtamaan. kun
luoti osui häneen. Miesjäi paikal-
leen ja alkoi surkeasti huutaa:

- Sanitiiiir! Sanitåär...
Ja hetken kuluttua:

Staalin - Staalin...
Ei tullut kumpainenkaan.
Sitävastoin paikalle tuli Lööri,

joka konttaili hätiiisen tuntuisesti
asemaani:

Mitenkäs tiiällä on asiat?
Kovasti ainakin paukkuu ja
joku huusikin äsken niin surkeas-

ti...

- Hyvinhän noita juoksijoita
on rinteessä riittiinyt eikä se huu-
telija häiritse enliä - tuolla se on
vähän siwmmalla näreen taka-
n4...

Juteltiin. Vänrikki kertoi sa-

kemannien voitonuutisia Venä-
jältä. Myöntelin omasta puoles-
tani:

- Niinhän ne sakut siellä ja
me täällä -lausejäi kesken. Rinteen puo-
Iivälistä kohosi jaloilleen ja sa-

man tien hurjaan juoksuun vihol-
linen. Ammuin nopean laukauk-
sen ja mies lysähti maahan.

- senkun ammuskellaan! jat-
koin lauseen loppuun.

Vänrikki innostui:

- Voi perhana sentään! Oli-
han komea kaato!
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Sitten hän jäi kaverikseni ky-
tikseen - jos tulisi vielä joku li-
siiä...

VANJALLA OLI
KOVA SISU
Uudesta kohdasta ilmestyi sitten
esiin sen mäen rohkein vanja,
jonka huomasimme noin 40 met-
rin pliässä syölsymiissä paksun
kelopuun taakse. Kaveri oli mei-
tii nopea.mpi ja piiäsi suojaan.

laukaus kelon tyveen - ja
sen takaa heilui kenttiilapion terä
kansainvälisenä ohi-merkkinä -kuin ampumaradalla!

Olihan kova kaveri!
Toinen laukaus - ja sama tu-

los!
Sitten mies alkoi huudella jo

takin - åiänensävysti påiätellen

selvä herjoja. Me emme voineet
muuta kuin odotella tilanteen
kehittymistii.

Olimme valppaina. Vänrikki
oli vetiinyt esiin suuren pistoolin-
sakin.

Naapuri oli pitkiiän aivan hil-
jaa.

Viimein työntyi esiin lapion
varsi - varovasti, aivan hitaasti
ja matalana.

Kaveri kaivoi kelon viereen
syvennystii, ampumakuoppaa
ilmeisesti.

Annoimme hänen ahkeroida.
Inpulta nousi esiin lakin yliiosa

- hyvin, hyvin hitaasti...
Sitten nä§i jo palanen naa-

maakin. Seuraava sekunti olisi
ratkaiseva.

Nopea, mutta vakava tlihtiiys
ja laukaus.

Osui! Mies yritti kai vaisto-
maisesti kohottautua ja kaatui
monen luodin iskemänä.

- Huh huh! Olipa soturilla
luonto!

Lööri jakoi vihollisellekin tun-
nustusta.

- Koetahan pärjätii! håin toi-
votteli poistuessaan pesäpuulta-
ru.

Samanlainen annoton taistelu
jatkui joka puolella. Erämaan
rauha palautuivasta illan hämär-
tyessä.

Hyvin koulutetut nuoret sotu-
rit olivat päivän mittaan tehneet
armottoman kovaa työtä -saumatonta yhteistytitli. Harvas-
sa ketjussa voi jokaiseen naapu-
riin luottaa, kukaan ei jättiinyt
viereistä miestii pulaan. Onnis-
tuminen taistelussa mies miestii
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vastaan synkässä korvessa riip
pui jokaisen henkilökohtaisesta
panoksesta.

,TERVEIS!I VIIPURISTA"
Hämärän tullen saapui asemaani
aina huolehtiva ryhmänjohtaja
alikersantti I/e inonen tuden tti-
lessaan lisiiä patruunoita ja erit-
täin kaivattua kuumaa juotavaa.
Se lämmitti mieltii ja miestii. Päi-
vän uutisena håin kertoi, että tap-
peluista oli selvitty vähin tappi-
oin.

- Tuo porukka tuolla mäellä
saattaa hiippailla yöllä. Siksi
kaikkien on oltava asemissa yli
yön, välitti Heinonen kåiskyn.

Vartiokaverikseni jäi Ässän
poika, jonka nimi on unohtunut.
Yhdessä kuuntelimme vanjojen
yötöitii - rahinaa jajotakin raa-
haamista. Näkyviin ei tullut ke-
äiin. Pahin vihollinen oli luihin
ja ltimiin tunkeva armoton pak-
kanen, joka kouri vierustoveria-
kin niin, että hänet oli aamulla
saateltava hoitoon pahanlaisesti

kylmettyneenä.
Toisen päivän aamuna ei vi-

hollinen juuri näytäy'tynyt. Jos-
sakin vain jokin yksitäinen lau-
kaus kaiutti korpea. Vasta illalla
alkoi tapahtua.

Aikaisempi joukkueenjohta-
jamme ylikersantti Sipiläinen pa-
lasi lomilta Viipurista ja sai pai-
kan vänrikin varamiehenä. Hän
tuli oitis tutustumaan tilantee-
seen ja rnaastoon liihestyen pe-

sääni melkoisen kovaiiänisesti:

- Terve! Siekös tiiiil oot yksin
pelkiämässä? Terveisii lomilt!

TunnustelUat kårkeen

- Terve vaan, mutta haasta

hiljempiiä - ryssät on lähel. Mi-
tes lomalla?

- Kun vaan påiiisis pian uu-
ve§taa...

Kertoilin mitii vihollisesta tie-
sin. Ylikersantti silmäili hiimärän
mäen muotoja ja kuiskasi:

- Taijanki käyä kassomas
onk siell kettiiii ku tuntuu nii hil-
jaselt...

Naurusuin, mutta konepistoc.
li tarkalleen harkitussa valmius-
asennossa hän painui pimeiiän.
Pitkiiän aikaan ei kuulunut mi-
tiiiin. Paleli.

Siuen räsähti kaksi lyhyttii
konepistoolisarjaa. Heti sen jiil-
keen Sipiläinen palasi raahaten
jotakin raskasta kantamusta.

- Kyl niit siel on, hän totesi.

- Tuosha niiäkii istuit montus
iha lähel, tiiä torvi jalkain välis.

Maag€lån kannaksen karue
malsemaa

Tuikkasin niihin sarjat ja otin
tään.

'Torvi" oli heittimen putki, jo
ta hän tasapainotteli olallaan!

- Siulle mie lähetiin kaverin,
Sipiläinen lupasi lähtiessiän jat-
kamaan kierrostaan sotasaalis
olallaan keikkuen.

Pian tulikin kaverikseni Pesa.

nea konepistoolimies.

"JALUSTA JÄI"
Runsaan tunnin kuluttua saapui
vänrikki luoksemme yhdessä Si-
piläisen kanssa. Molemmille joh-
tajille oli tullut erimielisyyttii -liekö ollut vähän kilpailuhenkeä.
Vänrikki ei ilmeisesti uskonut, et-
ä'var{ olisi hakenut putken

ryssiltli.
Ylikersantti esitteli jiilkensä ja

uhosi:

- Tuost mie lähin ja tuonne
mänin. Männiiänkö uuvestaa?
Ko se jalusta jiii viel sinne!

Väffikin ei auttanut kieläy-
tyli. Uihdin hurjimusten mukaan
varmistajaksi.

Sipiliiinen otti johdon ja antoi
tositilanteessa taistelijan taidos-
taan sellaisen näytön, ettii se jäi
iäksi mieleeni. Parhaani mukaan
yritin seurata hänen esimerkki-
åiän edetessämme hiljaa, välillä
hangessakin maaten ja kuunnel-
len kohti vihollista.

Nyt!
Ylikersantti hypähti alaspäin

ja hiivisi näkyvistii. Ponnistimme



hiinen periilinsä lumikuoppaan,
jossa rintamat olivat muutaman
silmiinriipäyksen ajan tiiysin se-
kaisin.

Näin, leinka vlikivahva yli-
kersantti kaatoi vartiomiehen,
joka istui kranaattilaatikon piiä-
lii pistinpiiinen kiv!äri polvien
välissä. Sipiliiinen riuhtaisi aseen
itselleen ja survoi vanjan jalkoi-
hinsa. Vändkki ei jåiänyt huo-
nommaksi: Hänen käteensä osui
suoravartinen lapio, jolla hiin löi
toisen vartiomiehen matalaksi.

Minusta homma tuntui aivan
hurjalta!

Tiukka paikka tuli eteen, kun
kurkistin kuopan toiseen haa-
raan: sielliikin oli parivartio. No-
pea aseen kiiyttö ratkaisi, mutta
laukaukset hii$ivät vihollisen.

Nyt oli kiire!
Sipiliiinen ei kuitenkaan anta-

nut perilsi, vaan tempasi mu-
kaansa sen saakurinjalustan! Me
muut otimme kaatuneiden aseet
ja syöksyimme takaisin.

Koko tapaus oli kestlinyt vain
muutaman sekunnin! Liekö tii-
mäkin episodi osaltaan lislinnyt
vihollisen kauhua - joka ta-
pauksessa se [ihti mäestii yötåi
vastenja kolme worokautta kes-
tänyt taistelu tiissä paikassa piät-
tyl.

HETI VAIN PER,IÄN!
Partio lähetettiin ottamaan kos-
ketusta. Sen johtajaksi tuli kan-
takersrfiti H e I enius ja miehistök-
si kenantti Toivanen, alikersantit
Heinonen ja Kohoptiti, sotamies
Honkasalo ja tämän kirjoittaja.

Nouseva kuu valaisi sopivasti
maisemia. Mäessä oli ollut hyvät
syvyyteen porrastetut asemat. Ne
sekä niiden takana olevat halu-
majat olivat nyt tyhjilliän. Taka-
rinteesä suuntautui iään leveäk-
si aurattu tie, jota tarkastelimme
sivummalla hiihäen.

Noin puolen kilometrin pii?issä

makasi tieuralla viisi lumipukuis-
ta hiihtäjää. Tunnistimme heidät
venäläisiksi - olivatkohan mei-
käläiset heidät kaataneet vai oli-
vatko hejääneet omien vauhko-
na pakenevien punasoturien uh-
reiksi? Lumipuvuissa oli kaverei-
ta vaikea tunnistaa.

Kauempana tie kaartui sake-
ampaan metsän.

Neniiän alkoi tuntua avotulen
haju. Liihemmäksi päästyämme
havaitsimme sen tulevan havu-

puolilla kohti laukovia partioita,
viivyttäjiä.

Aurausvallin suojassa pai-
noimme rajusti päälleja tie auke-
ni. Paksussa lumessa eivät naa-
purit päässeet pakoon. Meno oli
rentoa - takana tulevien jouk-
kueiden miehetkin alkoivat ah-
nehtia mukaan tähän ampuma-
kilpailuun ja isokokoinen sota-
mies Nrkkr sekä joitakin muita
hurjapäitä kiirehti vapaaehtoises-
ti kärkeen. Kilpailun merkeissä
jatkettiin.

Viimeisellä metsäalueen suo-
ralla tuli eteen hätkähdyttävä nä-
ky; tiellä oli suuri joukko viholli-
sen kaatuneita, joukossa heidän
joukkoonsa juuri heittäytyneitä
valekuolleita. Vainajat olivat kai
edestä tuotuja, mutta kesken
matkan tielle jääneitä. Korpraali
Huhta selvitti tilanteen ja kokosi
sivutöinään leipälaukullisen ko-
kardeja - siinä oli kaupanteko-
tavaraa pitkäksi aikaa!

Kuusikossa seisoi hvlätty kent-
täkeittiö, jakamatonta puuroa
vielä padassa. Lähellä oli myös
miehittämätön tykkipatteri. jon-
ka putket osoittivat jonnekin Sa-
vujärvelle päin.

Tieura jatkui itäsuuntaan ka-
penevan niityn pohjukassa ole-
vaa tasaista mäkirinnettä kohti.

*;

ffi*,
?*#

Varovasti kimppuun ...

Siellä on kranaatinheitin montussaan

majasta, joiden luona vartiomie-
het läiskivät lämpimikseen käsi-
iän yhteen. Jollakin tuntui ole-
van hirvinävä repivä yskä.

Tehtävä oli suoritettu. Lau-
kaustakaan ampumatta pala-
simme takaisin.

HYöKKÄYS JATKUU
Oli Löörin joukkueen lloro läh-
teä kärkeen.

Havumajojen asukeista ei juu-
ri ollut vastusta. mutta siitä
eteenpäin oli tien molemmilla

Kärki liukui jo alamäkeä aukeal-
le, kun konekiväärin kolkko
kotkotus alkoi topata menoa.

- Takaisin! huusi Välimaa,
joka ei turhaan halunnut menet-
tää miehiään.

Pantiin taas teltat pystlyn.
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LOPPU TULI
Sitten tapahtui vahinko: Sipiliii-
nen innostui liikaa. l-onran ml-
kuun päzistyäiin hiin ehclotti ke
mentir.i:rlle. että.ios hiin s:risi mu-
kaansa muutaman miehen ja lu-
paukscn lomrrstrt. h:in hoitrrisi

konck ivliä rik u nl pil rce n vrtn jlrt

v:ihin ri:inin.
Komentaja suostui. Hurla-

pärin mukuan määrättiin trrsinrr

miehiri.
Kumpurcella oli n:ikvvissii

vain konekiviiiirin aserna. Taka-
rinteestii ei tiennvt - nehän oli-
vat vunioien mielipaikkolrr irr ai-
heuttivat usein trrppioitrr.

Aamun rvntiiys lähti hyvin al-
kuun. Sipiliiinen itse rtrhioi ko-
nekivääriampujan allecn. mutt:r
sitten toinen puolusta.jl chti lau-
kaiscnraan aivan liihcltii ia kaksi
veristii miestä sortui konekiväii-
rin taakse.

Sc oli nrillkkiurn vlikcxrntitt
loppu. Mrritu tappioitl ci tullut.

()li nrurhecllistlr oikolr rcilulr
esinriestii ahkioon. H:incn nrat-
kansa kotiin Karjalaan alkoi toi-
sissa rlcrkeissii...

Kur.r.rr.nun takuisillu nrrrrroksil-
la vihollincn tcki ankunur vlrsta-

rinta:r. Sc vritti .lop:r vustithr'(ik-
kävksiä. mutta lvötiin vähitellcn
takaisin. Näin työnnvttiin t:ristcl-
len Kriville.

TÄYDENNYSMIEHET
TAISTELEVAT
Nliinii pliivinli tuli tiirdcnnrstri.
l92l . -22.ja -2-i syntvncitii. Toi-
nc'n tävdcnnvscni tuli Santaha-
rrinlrstlr - lruoltonrichiii kiiltii-
vissii sio'issä sauppaissl .ja nah-
krrhoustrissa. Kcveitii r.'ehkcitii

itliin urktisiin prrkkasiin...
Komppanil i:iriestcttiin uudcl-

lecn. Tuvrlcnnr rnriehist:i koottiin
uusi lV.loukkue. lonka lohtajak-
si trrli vlikcrsirn tti I I ulli h t t .iir v tr t-
iohtrrilrksi kenirntti Toiv:rncn.
Kun alikenianteista oli prrutc.
jouduin miniikin Hulkollc rvh-
mänlohta jaksi.

Vllmistelut cntciliviit riltkaisu-
taistclu ja. .lacttiin käsikrirnaattc-

la.

- Mihin niitii t:rrvitiurn'l ih-
mettcl ivät tiivclennvsnrichct.

liclmikuun 7. piiivii alkoi t:r-
vallista kovenrmalla rvnrinällä.
Sinincn Prikaati hvrikkiisi hurjas-
ti vihollisen selustassl. Konrppa-
nianrnrc suunnattiin puhdista-
mairn Asenran ja Sahakylän viili-
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Veristå jålk€ä Savulårven korvessa

siri llrrjirntcitl.
llnsinrnriiinen kohtle oli t1'h jii.

Scuraavan hurlun poluilla ku-
hisi vihollistr ! .Ltrkkueet rvhmit-
tr ir':it nopt.usti kct jLrun ilnlrn
kriskviri.

\/ctcnurnit lrloitlir.lrt tlistclun.
i()tlr nu()ret cnsin orrrloksrrivltt.
Sittcn poiat - piiiistvliiin osu-
rnicn rllrkutrn - innostrrivrrt lii-
klrrrkin larrk<tn lscitrurn prstrs-
lri.

l:tlcssli notkclnlrrt tlrkirtlr pit-
rinslullrr.r nrctrin prilissli oli tihcli
rnlurli.rrrrlr. Srell:i oli rttriis r lrnitr-
icrr lrrlkkrr-lrrrrfrrrirr iokrr ltrn en.i
lelrokku:r:li rli'i«llirr lir,'irirrrrrtc.

NUORET MIEHET
KOUKKAAVAT
-krukkuccnrnrc sai tchtair,än kier-
tiiii vusenrrrralta har.jun kärkecn.
Temppu onnistui .ja pääsimme
van jojcn tosstrpolulle.

Fnsinrmliiscsui kuopusta kuu-
Iui kovu pulinrr. joka vliennettiin
kiisikranaateilla. kaucmpana oli
vihollista cncrnmänkin. Lu«rtr'iu
trrli tihcään. .Ascen tvhjentressä
piti prr jahtal iohonk in srryt'nnvk-
secn lataanlutn.

Nu()rista s«rtarrriehistä kun-
nostur.rtUivat rohkeinrpina /?,)i.'rry'l

i I lciÄ h ihi. .Lrtkoimnrt' ket.jussu

cteenpliin.
Alikcrsantti Kohopiiän hiih«r

katkcsi nagan-pis«xrlin luotiin.
Santr rohkerr arrpuja taisi tehdii
reirin s<rtamics Kuuli r ilun lakkiin.

Krivin asema taist€lulen jålke€n

Päästvämme mäkeen vhtvi
komppanian pääosa rvnnäk-
k(iön suoraan notkon yli. Loppu
oli nrjua liihitaistelua.

Tzissä vaiheessa vctäisi riholli-
scn kiikarikiväärimies aseensa

poskclle purinkvmmenen ntcl rin
piiiissii. Nopea kumamrs pelasti

hcnkcni luodin piuhahtaessa

korvan ohi. Ampu.ia ei ehtinyt
latailllr rrrrdt'llccn. vltan putosi
tulpaksi .jonkinlaiseen korsun
suuaukkoor-t. Aukon sivuun oli
ladottu hirsiä katoksi.

- Idi sudaa! Icli suclaa! hutr-
ciettiin moncen kenaan.

Ei tehonnut - kuopasta kuu-

lui vain aseiden kalistelua. Pais-

kasin sinne viimeisen kranaattini.
Se ei riittänrt hilientämään

asukke.ja. mutta sai heidät sen-

tään tulemilan ulos - kaksitoista
miestä tarkassa arvoiäriest)'kses-
sä. kaikki upseereia.

Tähän päättyi kohdaltamme
kuukauden kestänyt taisteluvai-
he sisukkaita siperialaisia vas-
tnan.

Seuraava päivä oli yhtäjuhlaa:
päällikkö lähetti minut yhdessä

alikersanttien Huhtiscn ja Mtiki-
.rrz kanssa kahden viikon lomal-
le! Käski vielä ompelemaan kant-
tinauhaa olkapäälle... tr



JUKKA JALKANEN

å*

Vasemmalta: Jukka Jalkanen, haavoittui 15. 2. ia 6. 3.;
kaatui 15. 2.; Helge Saarela Ala-Torniolta, kaatui 23. 2.

Martti Vanhatalo, haavoiitui 25.2.; Eino Kumpuniemi
ja Antti Lantto Kantomäenpåästä - ainoana rivissä!

Simosta, kaatui 4. 2.; Lauri Heikkilä Karungista,

Talvisota söi Suomen
miehiä.

Jalkaväkirykmentti
64:n joukkueenjohtaja
muistelee Suomussal-
mella, Pitkärannassa
ja Laatokan saarissa
taistelleen jouk-
kueensa menetyksiä.

Rauhan tullessa sii-
tä oli jäljellä yksi mies.

'tAl.\'ISODAN aikaincn .lR 61

nru()d()\tctliirl j0ulukttussa Kc-
rnisrii. Sctt Ill l' oli p:itiarirrssa

Valkoisen Kaartin ja Poh.ian
Rrkmentin niitä miehiä. jotka
suoiapatalioonicn liihtiessii "sin-

rrc ionnckin" rvrstii tai toiscslir

olirat .iäänect pois. Komentliair
Iukuunoltamatta olirat upsccrit
rescniläisiä. helsinkiläisiä tai
opiskeliloita.

.loukkueeni I tt.K oli aliker-
santti,lll*Åo llttiisrii.ia minua
lukuunotlamatta lähinnri pcfti-
poh.ialaisia. Hytönen hiiipli kui-
tr'nkin .jo Suomussalmclla se'l-

känyä r,alittacn .lSp:llc.
Taistelimmc cnsin Suomus-

salrnclla. missä uinoa tappionrmc
oli kp-mies ,ltttri Ct»llitt k'ai:l.u-

ncena. Tammikuun puolirälissä
vaclsimmc.iunalla.ia kaksi pitkiiii
hiihtomarssia tehden I)itkäran-
taan. nrissii viiki alkoi r lihctä.

o

Yhtii uaille
oo

ul,uTl,elseen
mieheen
Ankara pakkancn rcrotti .io
tantrtrikrrun l7 priirrin ticrroilla
huorrosli \.lru\tcttr.nr .1«rukkuct-
tani I I rrrichcllii.

.l tlurl uinrnrc tuirtclcnlurn sckii
mantercclla cttli \'laksinrans:ta-
rc\\lr. \larrtcreclll kirirtui cn-

simnriiincn mics 27. 1.. rcurititrlt
l. 2. ia i\lrrkiirrtassu 19. l. il -1. 1..

.iolloin oli alikcrsuntti l.itrrt
L'tttttpurtit,trrt,n kohtalonptiirii.
Sitten olimmekin saaressa helmi-
kuun l5 päiriiiin saakka .ia tap-
pioita sy'nt1,i iatkuvassa tykistii
tulessa. lcntopommituksissa ja

h1,ökkäyksiä toriuttaessa. 15.2.

aamuyöllä r'ihollisen aloittaessa

suurhyökkäyksenszi saareen oli

.ioukkueeni vahvuus'uielä l+3+ I l .

mutta taistelun aikana kaatui
ainakin alikersantti Iauri [{eik-
Å-iä ja haaroittui lisäkseni kai
kolme miestii. ltse sain luodin
poskeni .ia kylkeni lär,itse. mutta
hrlin onnellisesti.

Taistclun.iälkecn «rli joukkuec-

ni rcdcttY nrantcrccllc puolttsla-
ntaan Kukkulaa 66. Iäiil[i oli
kranaatin tiilsr'rstrntitsta lclllrtan
kuollut riirncincn ryhmiiniohta-
iani. alikcrsantti I ldgt Su«rtfu .ia
.joitukin rrrichiii. .lottkkttccrti r unr-

.itrhtiria alikersantti .llarrti l'utr
/rrilrrlr r. silloincn iotrk k uccniohta-

.ia. oli haaroittunut 15.2..ia l{1-
ttisc'n tilalla ryhmäniohtaiana
toirrirrrrt \()tanlics l\,rttu I utrtto
oli slilusttrrrtrt ll{. l. sikotatrtiin.ia

.iouttrnut sairaalaan.
()lirr paliranrassl 6. -1.40 ksnt-

tlisa iraalustl .ioukkr>ovrstootti.ia
olin .io ehtinvt 1,öllä Vuoratsun
saarecn. Sinä päivänä alkanutta
r iholliscn suurhr iik kåi1'stä toriut-
lacssa huar oituin i:illcc'n vieraila
michiii .iohtacssani.

Il.lrrhrrn tullcssa ll. l. 40 oli

.jouk k uccrri michistri vain taistelu-
liihetti ..lnlru /,urrltrr rivissä. tr
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JATKOA ED. N(}Sf,A

sÄÄsrÄvÄEYYs-
BUDJETEIN
VARUSTETTU
RYKMENTfl
Jalkaväkirykmentti 65 kuului
joukkoihin, joita ei pidetty rinta-
makelpoisina puutteellisen
aseistuksen ja varustuksen
vuoki. Tarkoitus oli yrittää täy-
dentää rykmentin varustus koti-
rintaman alueella. Hätä ei kui-
tenkaan lue lakia ja rykmentti
jouduttiin heittämään ankarien
korpitaistelujen polttopistee-
seen.

Näin kertoo Susitaival ryk-
mentin saapumisesta:

"JR 65:n huolto oli luotava
tyhjästä.

Ellei Boström olisi sattunut
saapumaan paikalle vähän en-
nen rykmentin tuloa olisi huol-
totilanne voinut johtaa katastro-
liin.

Kun rykmentti Taivalkosken
kautta kolmena kuljetuseränä
etupäässä kuorma-autoilla saa-

pui Näljängälle, opastettiin pa-

lelevat miehet ensin Perangan-

fohäkylän taloihin. Talot oli va-

litertavasti ehditty lämmittää
vain osittain - oli kiireitä. Joka
tapaukessa telttoja vailla olevat
miehet saivat edes katon päänsä
päälle. Pakkasta oli nelisen§m-
mentä astetta.

Rykmentillä oli mukanaan
muutaman päivän muona ja re-

hukeittimet. Ainuttakaan kent-
täkeitintä ei ollut.

Olin jo etukäteen saanut tie-
don rykmentin heikosta varus-
tustasosta. Siitä huolimatta se

yllätti minut.
Vakavin asia oli, että telttoja

ei ollut lainkaan. Ahkioita oli,
vaikka ei täyttä määrää. Lumi-
pukuja ja suksia oli jonkin ver-
ran, mutta eräät vähemmän
älykkäät päälliköt olivat jättä-
neet sukset kuormastoon, joka
saapui marssien Vaalasta vasta
hyökkäyken jo ollessa käynnis-
sä. Päällystön oma-aloitteisuus
ei ollut riittänyt hankkimaan
Oulusta talvisodan käyntiin ai-
van välttämättömiä tarvikkeita
kuten kirveitä, sahoja, rauta-
kankia, lapioita ja muuta sen

kaltaista.

Muolaan kirkon rauniot, iärkyttävä sodan muistomerkki

PALVE LIN talvisodassa 2. Divi-
sioonan Esikunnan Tykistötoi-
mistossa.

Eräänä päivänä ilmestyi luok-
semme majuri. kirjailija ja taiteili-
ja Aarno Karinto. Hän halusi
päästä tutustumaan joihinkin
etulinjan näkymiin tehdäkseen
niistä luonnoksia joitakin suuren
maailman lehtiä varten. Siihen
aikaan oltiin Suomen talvisodas-
ta kiinnosruneita kaikkialla.

Yhdessä divisioonan tykistG
komentajan everstiluutnantti
Haakin kanssa mietimme mihin
hänet veisimme. Ät<tia minulla
sytlrtti:

Muolaan kirkon kannas!
Se oli tosiaan vaikuttava nä-

k1'mä: raunioitunut kirkko. .lon-
ka edessä rinteellä vaurioitunul
vihollisen panssarivaunun tykki
suunnattuna suoraan kirkkoon
päin.

Hetken kuluttua istuimme au-
tossa matkalla Muolaaseen. OIi
kirkas pakkaspäivä ja mitii par-
hain lentoviä.

Päästyämme Kuusaan aukeil-
le totesimme vihollisen hävittäiä-
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laiween yläpuolellamme. Siitä
erkani kaksi konetta aloittaen
syöksyn henkilöautoamme koh-
ti.

Olimme keskellä suurta au-
keaa eikä näkösuojaa ollut lähel-
läkään.

- Kaasu pohjaan! karjaisin
kuljettajalle.

Rantala pani Nashimme len-
tämään. Ensimmäiset koneki-
väärisarjat iskivät eteemme jää-
tyneeseen tiehen. Ennen kuin
koneet ehtivät oikaisemaan ja ot-
tamaan korkeutta uutta syöks1'ä

varten. olimme.jo päässeet met-
sän suojaan pienelle sivutielle.
Koneet tekivät pari turhaa syök-
syä .fa häipyivät omille teilleen.

Pääsimme Muolaan kirkon
maastoon. Jätimme auton
taemmas ja siirryimme jalan
paikalla olevan patterinpiiällikön
luutnantti Pekka Jakosen kor-
sulle. Hänen komennossaan oli
2.IKTR 2.

Jakonen lähti opastamaan
meitä eteen, kertoen samalla pai-
kan vaarallisuudesta. Yhdyshau-
ta eteen oli vielä keskeneräinen.

joten osa matkasta oli kuljettava
vihollisen tähystyksen alla.

Pliäsimme onnellisesti tähys-
tyspaikalle. Näky oli tosiaan vai-
kuttava.

Karimo katseli maisemaa va-
kavin ilmein.

- Ettekö tee luonnosta? ky-
säisin.

Ei tan itse. vastasi Karimo.
Tämä näkymä on lähtemät-

tömästi painunut mieleeni...
Lähtiessämme pois havaitsi

vihollinen liikkeemme .ia pari
piiskatl,kkiä alkoi pr_vhkiä tulel-
laan taisteluhaudan reuno.ja.

Loppumatka oli tehtävä syök-
syen kranaattien seassa.

Päästyämme komualueelle
alkoivat vihollisen patterit sy-\,tää

sinne kranaatteia.
Jos vanhat merkit pitävät

paikkansa. se paahtaa niin
kauan. että ehdimme juoda kah-
vit. totesi Pekka Jakonen.

Näin tehtiin. Iltahämärissä
ajettiin sitten takaisin Pölläkkä-
liän. D



$ttuipa
Suomilssalmella
Rauhan ajan säästäväisyys mitattiin
kirjaimellisesti Suomussalmen tais-
telijoiden selkänahasta.

JR 65 tuli sotaan Suomussalmen
korpeen 40 asteen pakkaseen ilman
telttoja ja kenttäkeittimiä. Eräillä
sotureilla oli jalkineina puolikengät
ja kalossit. Viestivälineinä oti kaksi
siviilimallista pöytäpuhelinta - eikä
metriäkään kaapelia.

Näillä joukoilla lyötiin maahan
tunkeutunut vihollinen.

KALJOSSEISSA
I«)RPISOTAAN
Miesten varusteet olivat kehnot.
Eräillä oli jopa tavalliset nauha-
kengät ja kalossit! Suurin osa

väestä oli täysin tottumatonta
korpiolosuhteisiin. Sellaisiakin
oli, jotka eivät elämässään olleet
kertaakaan hiihtäneet. Silmäil-
lessäni joukkoa huomasin mies-
ten seassa puikkelehtivan l2-13

-vuotiaita poikia. Kävi ilmi, että
mukaan oli pantu jonkin varus-
kunnan soittokunta soittooppi-
laineen. Lähetin pojat kiireesti
sinne mistä olivat tulleetkin.

Yhä suurempia puutteita il-

JR 65:n f Pataljoonan
komentoporras Piispanjårvon la
Hyövynvaaran vålisellä tlellå

meni jatkuvasti. VäliUä ei tien-
nyt olisiko pitänyt nauraa vai it-
keä! Muistan, kuinka minulle
kerrankin tultiin kertomaan, et-
tä rykmentin viestikalpsto käsit-
tää kaksi siviilimallista pöytäpu-
helinta - eikä metriäkiiän kaa-
pelia! Läkytin tästä ankarasti

rykmentin viestiupseeria. Ou-
lusta olisi voitu muutamassa
tunnissa takavarikoida satoja
puhelimia sekä paiskata autoi-
hin rautalankaa - hätätilassa
vaikka piikkilankaa pelloilta.

Esitelmäni lopuksi varmistin:

- Kaipa luutnantille on ope-
tettu, että pakkasella ei välttä-
mättä tarvitse eristimiä rauta-
lankajohtimille?

VIINA ON VIISASTEN
JUOMA
Tormuan taistelun jälkeen al-
koivat tulipalopakkaset.

Eräänä päivänä tuli Boström
hiukan vaivautuneena puheille-
ni ja ilmoitti, että meille on lä-
hetetty lämmikkeeksi kolme tai
neljä autokuormallista viinaa.

Olin jo ehtinyt nähdä viinan
vaikutuket suomalaiseen sotu-
riin. Päätin unohtaa koko asian.
Annoin huoltopäällikölle "viina-
käs§n":

- Piilotatte viinaket johonkin
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sclustaan paikkaan jota ei ku-
kaan asiaton tiedä. Valitkaa va-
rastollc raivoraitis vartiopäällik-
kö ja sellaiset michet. jotka hä-
tätilassa ampuntalla pitävät lur-
jukset loitolla! Kenellekään ci
jacta tippaakaan. ei edes minul-
le. vaikka kielelläni jo tuntuukin
houkuttcleva maku.

Taistclujcn jatkucssa viina-
juttu häip1 i kokonaan muistis-
tani.

Rauhan tultua Boström Tai-
valkoskella tiedusteli. mitä tch-
däiin viinavarastolle täydcn-
nlstä kun oli tullut joka viikko
kaksi tai kolme autokuormallis-
tal

Hyppäsimme autoon ja mc-
nimme katsomaan.

Alassalmen kansakoulun
asuntolan huonect olivat kattoa
myöten täynnä viinalaatikoita!
Näk1 oli vanhalle soturille oi-
kein mukavanpuoleinen. ..

Harkitsin asiaa ankarasti. Ai-
nchan kuului h1,vin tapelleillc
miehilleni. Olin omavaltaisesti
pidättänyt heidän lailliset an-
noksensa.

Sitten leikkasi! Teimme yh-
dessii oikein kirjalliscn käsky'n,
jt-rssa sclitettiin. miksi viinau ei

ollut jaettu rintamaoloissa. Nyt
rauhan tultua saisivat Taival-
kosken kautta parhaillaan Kuu-
samoon siirtyvät rnichet joka il-
ta kaksi puolikasta ryhmää koh-
ti. Lääke olisi ryhrnänjohtajan
valvonnassa välittörnästi annos-
teltava pakinkansiin ja siivolli-
sesti nautittava ennen maata-
nrenoil. Jos l,ksikin järjestyshäi-
riö tulisi tietooni, loppuisi jakelu
siihen.

Kävimme kahteen mieheen
ttrkastamassa systeemin toi-
mintaa majapaikoissa.

Hyvin näytti pelaavan. Vain
hiljaista hyrinää kuului mies-
parvista ja naamat näyttivät
tyytyväisiltä. Ainoa seikka jo
hon puutuin oli, että kehotin
crään korttiporukan siirtymään
alttarilta syrjernnrälle maja-
paikka kun sattui olemaan ru-
koushuone.

Rauhan tultua oli aikaa sil-
mäillä eräitä Taivalkosken kent-
täpostin sotasensuurin avaamia
kirjeitä. Halusin päästä selville
miesten mielialoista. kun heitä
ei voitukaan välittömästi kotiut-
taa. Eräskin korpisoturi kirjoitti
eukolleen: 'Ei tässä vähään ai-
kaan kotiin päästä. Herrat ovat
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keksineet meille eräitä tärkeitä
rchräviä.'

Mitähän licnec tarkoitta-
nut . . .'l

JUSS| VtHASt
LENTOI(oNEITA
Autonkuljettaj ani Kus ni n J us si
vihasi erityisesti hävittäjiä. jot-
ka tavantakaa ärhentelivät hä-
nen kimpussaan. Hänenhän oli
pakko ajaa kuriiri- ym matkoja
mr'ös valoisalla. Suostuin sen
vuoksi Jussin hartaaseen pyyn-
tön saada turvakseen sotasaa-
lispikakivääri. Samalla opaste-
lin häntä ilmatorjunnan vai-
keuksissa: oli tähdättävä neljä
tai viisi koneen mittaa hävittä-
jän eteen ja pyrittävä käyttä-
mään valojuovapatruunoita.

Ajeltiin sitten kerran päivä-
saikaan Linnaan. Havaitsimme
hiivittäjän, joka kierteli jotakin
maastonkohtaa kilometrin pääs-

sri. Jussi pysäytti auton. tempai-
si mukaansa ladatun pikakivää-
rin ja alkoi raivokkaasti ampua
konetta.

Minun oli pakko täsmentää
ohjettani: kannattaisi ampua
vain lähietäisyydeltä, 200 310
metrin päästä. Hieman nolona
Jussi kömpi ratin taake.

Mutta sitten onnisti!
Jussi oli ollut jollakin asialla

Aina hyväntuulin€n våäpeli Otto
Puupponen palveli Ryhmä Suden
riveissä luutnantti Martti Avelan
komppanian väåp€linå

autiossa Perangan kylässä.
Kuullessaan lcntokonccn ärincn
hän kahmaisi rakennustcn sut>
jassa olevasta autostaan aseensa
ja jäi väijykissä odottamaan ta-
pahtumien kehitystä.

Kone kaarteli matalalla talo
ja tutkien. Kun se ohitti Jussin
tuliaseman tämä laski lippaalli-
sen sitä kohti.

Nyt osuil
Koneen moottori pysähtyi ja

se teki pakkolaskun jäälle. Kun
ohjaaja kömpi ase kourassa ko
neesta avasi Jussi toistamiseen
tulen. Siihen loppui sen lentäjä-
luutnantin, kommunistisen puu
Itteen .jäscrrcn. lr hi t upsrclin-
ura. Ktrne olivlrin rälriin vatrrioi-
tunut .ia ilma','oinrien komen-
nuskunta korjasi sen sekii lensi

pois.

Illalla Jussi selosteli meille ta-
pahtumaa osoittaen hyvää miel-
tään painokkaasti rykimällä. Oli
mieluisa tehtävä nimittää tämä-
kin taitava ja mukava autonkul-
jettajani korpraaliki.

VIERAITA PARIISISTA
Eräänä aamuna soitti eversti
Viklund Pohjois-Suomen Ryh-
nrän esikunnasta ja ilmoitti, että
saamme illalla vieraaksi kaksi
ranskalaista lehtimiestil. Heidät
on syötettävä, majoitettava ja -
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jos niin tahtovat - käytettävä
etulinjassa.

Siinä vaiheessa asuimme
metsässä maakuopassa, minkä
seikan saatoin Viklundin tie-
toon. Se ei auttanut, kiis§ jäi
voimaan.

Kansakunnan maineen vuok-
si oli pantava toimeksi!

Huoltopäällikkö sai käs§n
ryhtyä töihin. Toisen komenta-
japuhelun otin kapteeni Sa/s-
keelle, joka toimi Er.P l6:n ko
mentajana. Tiesin nimittäin, et-
tä hyvästä ruoasta pitävä Salske

oli löytänyt lähetikseen erään
sotamies Toropaisen, Viipurissa
ja Sortavalassa toimineen ravin-
toloitsijaperheen ansioituneen
vesan.

Käs§ oliselvä:

- Tappakaa kiireesti poro!
Kieli ja parhaat paistit sekä so
tamies Toropainen pikavauhtia
tänne! Lähemmät ohjeet huolto
päälliköltä. Toistakaa! Loppu.

Sattui vielä niin onnellisesti,

että viestiupseeri oli juun saa-

nut morsiameltaan paketin, jos-

sa oli herkkua vaikka minkälais-
ta: silli-, sardiini- ja jopa hum-
meripurkkeja sekä paljon muu-
ta hyvää.
Julistin:

- On hätätilanne! Takavari-
koin lähetyksen valtion tarpei-
siin. Huoltopäällikkö hankkii
myöhemmin tilalle vielä parem-
paa.

Menu alkoi näin olla kunnos-
sa. Toropainen oli saapunut ja
ahkerassa työssä. Vain juoma-

puoli tuotti vaikeuksia.
Ranskalaisittain olisi tieten-

kin pitänyt olla punaviiniä pais-

tin kanssa. Sita kun ei ollut, piti
tehdä korviketta. Huoltopäälli-
köllä oli onneksi puolukkame-
huaja tohtori luovutti pientä te-
rästystä lääkevarastoistaan. Se
sai kelvata - olihan ainakin oi-
kean väristä. Lisäksi tohtorin
kiitköistä löytyi jopa konjakki-
pullo kahvin höysteeksi.

HIENOMMAN
JÄLKEEN
Vilusta tutisevat ja kaupunkilai-
sittain pukeutuneet vieraamme
saapuivat määräaikana ilman
tulkkia tai opasta. Juhlapöytä
oli katettu. Lasit sun muut oli-
vat vähän eri paria, mutta pöy-
täliinana toimiva lakana puh-
das.

Esittelyn aikana todettiin, et-
tä vieraat puhuivat auttavasti
saksaa ja yhtä huonoa englan-

'tia. Toinen heistä oli Le Matin -

sen jälkeen kun oli todettu, että
Somersalo ja toinen vieraista
olivat tapelleet vastakkain Ver-
dunin taisteluhaudoissa. Paistin
saapuessa ptiytään oli kaikilla jo
varsin viihtyisää.

Puhtaaseen lumipukuun son-
nustautunut Toropainen, joka
tosin ei ollut ehtinyt ajaa par-
taansa, toimi hovimestarina
kaikkien taiteen sääntöjen mu-
kaan. Maljat juotiin "punavii-
nillämme" molempien sotaa-
kiiyvien kansojen onneksi.

Paisti höysteineen oli erin-

ftr.tl! "
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Kapte€ni Tauno Salske, Er.P 16:n komentala Tormualla 11. 1. 1940
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Jalkosodan aikana Susltalval tolml JR 29:n komentajana Helskasen 11.
Divisloonassa

lehden toimittajaAndrd du Bief
ja toinen L'Illustrationin Ed-
mond Demattre.

Toisena isäntänä oli silloinen
esikuntapäällikköni everstiluut-
nantti A ar ne S ome r s a I o.

Aluksi vieraamme hiukan lui
mistelivat Somersalon takissa
välkkyvää ensimmäisen maail-
mansodan I luokan rautaristiä.
Tunnelma kuitenkin lämpeni
aterian edistyessä ja varsinkin

omainen. Kastikkeen voittanut-
ta ei löydy Pariisin parhaissa ra-
vintoloissakaan ja hillona oli
lakkoja ja karpaloita.

Paistin aikana ryhtyivät vie-
raamme äidinkielellään arvele-
maan, mistä eläimestä mainio
liha oli kotoisin. Silloin toista
annosta tarjoileva partainen To
ropainen lausahti kauniilla Pa-
riisin ranskankielellä:

- Hyvät herrat, se on Pohjo

b
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Tähån ryhmitytään puoluslukseen!
Ryhmä Suden miehiä Juntusrannan
alueella.

Everstlluutnantti Aarn€ Somersalo
tolml talvlsodan loppualkolna Ryhmä
Sud€n eslkuntapäålllkkönä

lan erikoisuus - poronpaistia.
Ranskalaiset jäivät suu auki.

Keskustelussa selvisi, että Toro
painen oli asunut neljä vuotta
Pariisissa opiskellessaan ravinto
la-alan hienoulsia.

Jälkiruoka - lisää sokeroituja
lakkoja - sekä juustotarjotin oli-
vat samaa korkeaa luokkaa. Lo
puksi vahvaa kahvia, konjakkia
ja erikoistilaisuuksiin varaamia-
ni sikareja.

Tunnelma oli korkealla. Vie-
raamme kutsuivat meidät sodan
jälkeen Pariisiin, jossa kaupun-
gin koko huvielämä olisi käytet-
tävissämme. Eipähän ole tullut
käydyksi.. .

.lÄr-xnÄYrös
Kesällä 1940 sain Ruotsin kaut-
ta Kuhmoon Le Matin -lehden
kaksi numeroa, joissa oli juttu
Suomesta. Liekö ollut illallisem-
me syy, että ranskalaiset usko!
vat tavanneensa koko Suomus-
salmen rintamanosan komenta-
jan. Kehumiset ylisanoineen oli-
vat sen mukaiset. Lehdessä oli
myös kuvia: kirjoittaja metsä-
rosvoa muistuttavine partoi-
neen, suuri sotasaaliina saatu
Stalinin kuva, lähettini Antti
Ronkainen huoltoteltan edustal-
la silakk"vati kädessään.
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Juttu oli ylitsevuotavainen.
Eräin osin on kirjoittaja pillastu-
nut siinä määrin, että Raatteen
tiekin on pantu meidän tiliim-
me.

LOPUKSI
Useimmat apulaisistani ovat
luosien kuluessa menneet ma-

.? ,t

L,.\

nan majoille tai häipyneet näkG
piiristä. Jos joku entisen Ryhmä
Suden esikunnan mies tai nai-
nen sattuu tämän lukemaan, vä-
littäkdön edelleen terveiseni
muille.

Paremman yhteishengen
omaavaa esikuntaa ei kukaan
voi itselleen toivoa. Sisäistä kit-
kaa ei siinä porukassa ollut. tr

..t-'r4.

!,
'a

,,: fl,.r 
å'a.[.

-'t:-: ..""' *. i'\\ s:

"rf-:,1'" - 'r'(ri.-' r :,
1't a *'bt$- 

"." 
i

. *" r.fr

ö.

.:
;!tt ')lt ': '
I i*"* ':.t
lt i..li ?\ [ft

{ 'J-r; ii'

ILMARI NÄSI

Talvis o dan viho llis e I la
ei ollut telttoja.
Majoitus-
tarkoitukseen
soveltuvien
rokennusten
hiivittiiminen
vihollisen etenemis-
tieltii oli tiistö syystii
ensiarv oisen t iirkeriii.
I{iiin saotiin
liittolaiseksi Talvi,
Volkea Kuolema.

OLI TAMMIKUUN pakkas-
päivä sotar.uonna 1940.

Saimme käskyn valmistautua
partiomatkalle - jälleen kerran.
Mukaan piti ottaa vankka aseis-

tus, runsaasti muonaa ja paljon
lämminlä vaatetta.

Kuulosti pitkältä reissulta.
Alkumatkaksi saimme kyl-

män kyydin kuorma-autolla.
Näin tultiin ensin Kuusamon
kirkonkyllän.

XÄSTY OL! SELVÄ
Jo ikämieheksi ehtiny luutnantti
antoi selvän käskyn:

- Auto vie teidät ohi Määttä-
länvaaran varmistuslinjan. Paa-
najärven länsipäässä sijaitseva
kenttävartio on viimeinen eteen-
työnnetty varmistuspisteemme.

- Viime aikoina on vihollisen
partiotoiminta miehittämättö-
millä erämaa-alueilla vilkastu-
nut. Erityisesti on vihollista tavat-
tu Paanajärven alueella. Sen
toimintaa näyttiiä kuitenkin hi-
dastavan vallitseva ankara pak-
kanen.

- Tässä kartalla näette Paa-
najärven pohjoispuolella siiaitse-
van suurehkon kylän. Menkääja
polttakaa se! Teidän on syltä
toimia nopeasti, että ennätätte
ennen vihollista. Aloitatte itälai-
dasta. Mikäli vihollispartiot häi-
ritsevät työtänne. häätäkää ne



Poltfue Prujöruen
#'?:§,wpsr:ffii,!Åu',,,.$'Y&&*,r' :? ',,',q,ffi kVlAT,1ffiblmi;, ,&,#:. ;.,-'

ffisor,fu:i 
';r'

&-r,*r&h

' v. " r-lle,4.{ ,t;,,4"t..t .?. t
7§1,* .,. .;7'i{'t't" '6.l:*,:§"ir"t' *;" ' ' .{'* tqr, ,,:fr

,'' i! ': r'.,a, . ,

t*', SITÄ VAIN MATKAAN
l-Ziksimme kohti kenttävarriota

, \ lJ^Jllllllll Äullf I 
^Llltfaval 

tl(rta

'- hr.-_- ^ ' ' likimain neljänkymmenen asteen,. ,$tffiw"*_- '%*^ * , ''* '-,, *Yfqiqe 
pakkasessa peltilavaisella kuor-

l, Y\\., .,, i ' rry1# ma-autolla. Hyyrävä kylmyys
o, s kangrsti miehet lähes tunnotto-

Onko kylässä io vihollista? -!.'\ [rr.r miksi.
Lopulta päädyttiin kenttävar-

pois!Taistelutoimintaeikuiten-ffib';?,{i.iii&,,:l,.:,'ffitioon,jossatakassapaloikodikas
kaanoler'arsinainentehtävänne...n,".',ryWi,"}!ry;.Wpystyvalkea'Seolitotisestitar-

-Kenttär,artiostasaatteah-ffii#,,.,W*4.-,.-'peenmeillepuolijäätyneillemie-kion..iossaonpolttopullo.ja.W*-Jhille!Tultakohentelivähäpuhei-
- Palaatte viimeistään kah- tt@ ,Xtr v ,Z ! i ,,i,W,,, nen. likainen ja parroittunut so-

den worokauden kuluttua. b. f ,7 __åffiJ'l§' '7''t\ turi. Muita ei kämpässä ollut --
-L1"kk1'ämatkaan!Tulkaaw.olivatkaiiossakinpartiossa'terveinä takaisin! lV , JFFftru- *, Keskusteltiin.Vilkaisentaskukelloa:on.juuriL.JIffi.u,*'.,tietojaonetumaastos-

puolenvön hetki.
olemmesuurentalonedessä-w:"-.Yhtäjatoista...
|ieneeollut.iokinkoulutaiseu-,"'"-Meinaammelähteäroihut-

rantalo.Ny'tseonesikuntajasenwtamaanPaana.|ärvenkylän.Lie-
ympärilläjatkuukor.ahl,örinä.1.'."neekösielläpäinomiapartioita,?

Pihaan ajaa juuri kuorma-au- Kvlä palaa Ei tätä kautta menneitä.
to täynnä naisia ja lapsia. evakko- Entäpäs vihollista?
ja rajan pinnan kvlistä. Muiden .."".' - Ei ole ainakaan täällä nä-

["ffi]::::t1"Jå*Tffi'ff: M'' Il]li,i3li,iffi:j?j,:ä*""
naista, jolla on sl,lissään moneen Aamupuoli olijo pitkällä. kun
kertaan vaatteisiin kääritty pieni -axL;,* työtäydyimme suksille. Vielä
nyy'tti. Nainen ei pääse lavele- -=S§i]. viimeiset ohjeet:
miiän. puhetta ei tule - ei edes - Pysltellään tiukasti yhdes-
itkua. Kvlmettyminen on ollut sä. lyhyet etäisyydet. Kaveria ei
perusteellista tulipalopakkasessa. \ sitten .iätetä vaikka mitä tapah-

vanhempi nainen touhuaa .ia .ia- ! -.. ". - *. ;s ." l-askemme Paanajärven jäälle.
Kereeneuvora: 

;crapsi ,-il K.=t+ås. rwn , I#:i::',1;äåffääiä"i,il1Martta! Jätä pois s

;lJl3i'1,'-:li;,ff,å1'',[:i.:':; t§.W"ry'§[ @l ff"å]ft:H;äTiilfåT:il

-# ". th**§'+ *§Si* L
#ry"S*;d-.:*:§
§**1"*&i

kaparkakestäisi tällaisenhirveän U lala'{*§*låkils5;] . mustia kummajaisia.

Martta ei näytä kuulev

kelee neuvoia: i.rC +§*' *-'{^l*li$' pakkanen paukkuu puissa. Kuu
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Tuhon jälkiämatkaa. Tuhon jälkiä eteenpäin. On aikaa ajatella
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SIINÄ ON PAANAJÄRVI
Taivalta on tehty jo hyvän mat-
kaa, kun silmiini osuu muita
kookkaampi rakennus - näyt-
ä2i kuin siinä olisi tornikin - ja
risti.

$rsähdymme hetkeksi.
Kalle tietää valistaa:

- Se on Paanajärven kylä-
kirkko.

Saavutamme itäisimmän talo-
ryhmän. Otan esiin kartan ja
varmistaudun, että olemme var-
masti oikeassa pisteessä.

Kyllä - kaikkipiäii paikkan-
sa. Taloihin on matkaa vain
muutamia satoja metrejä. Aion
juuri antaa kiiskyn.

Silloin räsähtiiii!
Pihasta tulee rantrn kohti luo-

tisuihkuja, korvissa viheltiiii ja
lumi pöllyåiä.

Mitiiiin käskyjä ei tarvira. Jo-
kainen suojautuu ja ryömii auto-
maattisesti muutaman metrin
eteenpäin rantatörmän suojaan.
Se onnistuu.

Juuri edelläni hiihtiinyt Eino
makaa kuitenkin ladulla ja hei-
lutiåe kättiiiin.

- Sattuiko? yritåin huutaa.
Ammunnan räiske sekoittaa

kuitenkin änen.

- Jalka ei tottele. huutaa Ei-
no. - Älk:ia jättäkö...

- Vedä itsesi kiisilläsi tänne
suojaan!

Näin tapahtuu.
Vähitellen tulitus vaimenee ja

lakkaa lopuksi kokonaan.

- Arkoja olivat ja tunareita!
sanoo Kalle. - Tuollaiset aseet
ja avaavat tulen liian kaukaa.
Olisivat voineet tappaa meidät
kaikki...

Tilanne on kuitenkin selvitet-
tävä ja äkkiä - muuten palel-
lumme kuin torakat.

Eino on hivuttautunut vieree-
ni. Lumipuku on veresä punai-
nen. Tutkin jalkaa.

Luoti on sattunut siäreen.
Asia on selvä:

- Ahkio heti tyhjäksi! Kaksi
miesä viemiiän haavoittunut
kenttiivartioon!

Jätän partion paikalleen ja
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kierrän itse nopeasti metsän suo-
jassa taloryhmiiän tutkimaan ti-
lannetta. Pihassa ei näy jälkiä.
Ovat kai navetan takana.

Heitlin pari käsikranaattia na-
vetan harjan yli. Lumi pöllyää ja
navetan ikkunat helisevät. Kier-
rän nurkalle: ei ketään! Häipy-
ne€t ovat. Jäljellä on vain poljer
tua lunta ja hylsyjä.

KYLÄ PALAA

- Pojat nopeasti tänneja töihin!
hihkaisen. - Kylä palamaan ja
äkkiä!

Aamu alkaa vähitellen saras-
taa - Paanajärven kylän tuhon
päivän aamu. Talo toisensa jäl-
keen roihahtaa liekkeihin. vallit-
see maailmanlopun tunnelma.

Tulemme jo kirkkopihaan.
Kukaan ei katso sisiiän. Antti.
taitava nuotion sltyttäjä. on saa-
nut tulen viriämään seinään.
mutta liekki leviiiä hitaasti.

laskettelen ovelle. Se heiluu
avonaisena. Eteisen naulakossa
riippuu papin takki. hyllyllä on
ylioppilaslakki. Sen hikinauhas-
sa on nimiOLAVI LAITINEN.
Sujautan lakin lumipuvun si-
såiän.

Pappila paloi jo kovalla roi-
hulla. kirkossa liekit tavoittelivat
tornia.

Iltapäivällä seurasimme kir-
kon luhistumista. Palava risti
kaatui Suomeen päin...

Kaikki olivat aivan hiljaa -hetki oli vaikuttava. Nokiset
miehet paljastivat pliänsä.

Jatkoimme työtämme. Iltayön
hämäriissä olimme ehtineet vii-
meisten talojen luo. Reunimmai-
sen talon navetassa oli koko leh-
mikarja ammuttu parsiinsa.

Viisyneinä raahustimme takai-
sin kenttiivartioon - nokiset
miehet. kuin metsän peikot.

Myöhemmin saimme tietää.
että paikalla ollut vihollispartio ei

ollut selvinnyt omiensa luo. Se oli
jäänyt levähtämään nuotiolle.
jonka lämmössä kaikki olivat
nukahtaneet. Tulen sammuttua
oli koko partio paleltunut kuo-
liaaksi.

Helppo loppu. sanotaan. tr



LAURI ARRELA Hitlerin varustelum nistert Albert Speer käväisi talvell a lg4/l,apissa
tenehtimässä rintamajoukkoja.
Saksalaiset lehdet tekivät jutusta varsinaisen sensaation. Inarissa
laavulla vietettyä yötä Suttgarter lllustriertekuvasi näin runollisesti:
" Sometinmustino noposeudun liekehtivöö toivosta vasten kuvsstuvien
mtintyjen latvojen viilistii völkkyitöt tiihdet. Mykkinä seisoivat miehet

II syviissö lumessa
räiskyviin nao-
tion ympärillö."
Suomalainen or-
ganisaattori ker-
too jutut omalla
kielellään paljon
karummin.
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Kirjoittaia nuotiopuuhissa.
"Suomalaiset metsurit olivat hyvlsså
aioin valmistane€t taidokkaat
nuotiot", kirloitti Srurtgarter
lllustriede

JATKOSODAN alkuvaiheissa
Sallan suunnalla jouduin sen
verran raanaan ammutuksi. etten
enää koskaan kelvannut rinta-
mapalvelukseen. Toiwin vam-
moistani kuitenkin sen verran, et-
ä pystyin hoitamaan entist?i sivii-
lihommaani metsäteknikkona.

Huhtikuusta l94l sodan lop-
puun toimin miltei yksinomaan
saksalaisten omin voimin suorit-
tamien suurten metsänhakkui-
den valvonnassa. Saksalaisilla
joukoilla oli suuret puutavaran
tarpeet, varsinkin Litsan tuntu-
rimaailmassa. He hakkasivat
Inarin ympäristösså useita sato-
jatuhansia runkoja valtion met-
siä.

Myös muonitus tuli aseveljien
aitoista. Senpätiihden jouduinkin
mukaan seuraavassa kerrottuun
yönviettoon.

SALAPERÄtSTÄ
Oli kai tammikuu 1944, kun mi-
nulta tiedusteltiin. voisinko jär-
jest2iä korkealle saksalaisseuru-
eelle mahdollisuuden yöpyä po-

romiesten laavulla ja nauttia ai-
toa poronkäristystii. Osallistu-
vista henkilöistä ei nimiä
mainittu.

Koska itselläni ei ollut laalu-
vehkeiEi otin yhteyden poro-
miesväärteihini Jurmun Mart t iin
p Junnun Avaan, jotka ammat-
tinsa woksi olivat jatkuvasti
metsissä ja tietysti omistivat nä-
mä tarpeelliset välineet. V:iärtit
suostuivatkin puuhaan mukaan
ja lupasivat hommata tarvittavat
välineet sekä kaksi pailakan -leikatun urosporon - paistia ja
pari pataa. Kukin meistä luovutti
myös ajoporonsa ahkioineen
herrojen käyttöön. Rasvat luvat-
tiin aseveljien varastosta. Ne tuli-
vatkin kuin myös oikea kahvi.

Valitsimme paikaksi Saari-
taimenjärven pohjoisrannan,
noin l0 km Inarista Kittilän
suuntaan. Tiesimme paikalla
olevan hyvän hongikon rakotu-
lipuiksi ja kauniin näköalan jär-
vesä nousevalle Karipätunturille.

Edellisenä päivänä haalasim-
me paikalle tarvittavat kamppeet

ja pystyimme kaksipuolisen laa-
vun poromiesten malliin. Rako-
tulet rakennettiin laalujen väliin
ja hommattiin petihavut pohjille,
niin hyvät kuin tapin känttyrä-
männyistii saatiin.

Rakotulet olivat valmiina kie-
hisiä myöten, vain tulitikun raa-
paisua vailla. Vielä keittotulet
valmiiksi keitintankoineen. Seu-
raavana aamuna r,uoltiin toinen
paisti tykötarpeineen kahteen pa-
taan ja valmistettiin oivallinen
käristys. joka jätettiin keitintan-
gon nokkaan odottamaan syöji-
liän.

Hyvissä ajoin ennen sovittua
hetkeä olimme odottamassa
vieraita Kustinojan siltarummun
kohdalla. Tiesimme heidän tule-
van Kittilän suunnasta - siellä
oli käynnissä suuri saksalaisten
savotta. jossa vieraat ensin kävi-
sivät suorittamassa tarkastuksen.

Kovasti mietittiin, millaisia
herroja sieltä oikeastaan tulisi.

Saksalaisella täsmällisyydellä
saapui ensin paikalle Inarin
suunnasta tuttu mies. organisa-
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Löytyi komeaa honkaa rakotulia varten

t i on To d t in paikallinen pläj ohta-
ja insinööri Haas. Organisation
Todt, Uf , oli saksalaisten tyG
organisaatio, joka hoiteli miä
moninaisimpia tehtäviä: tehtaita,
linnoitustöitii, tienrakennusta,
työrnaita jne.

Haas vaikutti jotenkin jännit-
tyneeltii. Aloimme uumoilla, ettii
tulossa saattoi olla isojakin po-
moja.

JO VAIN OLI
IHMEPORUKKA!
Ilta alkoijo hämärtyä, kun Kitti-
län suunnasta alkoi kuulua - ei
auton möyriniiä, vaan aivan ta-
vallista suksien suihketta.

Ja sielt?i saapuikin Kolmannen
Valtakunnan kermaa: itse
Rei c hsminis t er - valtakunnan-
ministeri - Albert §peer seuru-
eineen! Oppaana oli veljeni met-
säpåällikkö llmari Grönlund,
edellä kerrotun savotan ukko-
herra.

Savotalla oli herran mukana
ollut vaikka minkälaista rekvisiit-
taa: taikureita, laulajia, kuuluisa
saksalainen viulutaituri. Tiimä
lieveporukka oli kuitenkin -onneksi! - ny't jätetty matkasta
pois.

Toki olimme sen verran suu-
ren maailman asioista selvillä, et-
ä tiesimme Speerin olevan Hitle-
rin lähimpä miehiä, Saksan ma-
teriaalisista sotaponnisteluista
vastuussa oleva herra, Valtakun-

nan Varusteluministeri. Lisäksi
hän oli Hitlerin lempiarkkitehti,
jonka mahtipontiset suunnitel-
mat viehättivät Johtajaa. Hänes-
tii piti sodan jälkeen tulla tuhat-
wotisen valtakunnan rakentaja

.ia päiiarkkitehti.
Olipahan siis kumma veikko

Inarin korpimaisemissa!
\ruiittiivåiä meille oli se, että

noin korkea herra liikkui hiihtii-
en ketteråisti kuin sukset kuului-
sivat hänen jokapåiiviiisiin kul-
kuneuvoihinsa. Hän o[ muuten-
kin erittäin reipasliikkeinen ja
terveenoloinen henkilö - avo-
päin ja hiihtoasussa hiin pyöris-
keli toisten virkapukuisten ja ka-
luunalahkeisten joukossa.

Emme tienneet näiden toisten
arvonimiä, koska he yhtii
Wehrmachtin majuria lukuunot-
tamatta kuuluivat OT:n jouk-
koihin, mutta paikallisen komen-
tajan kohteliaisuus antoi vihjeiEi
arvella heistii monen olevan
huipputasolta.

Nlt alkoi kova ruljanssi maan-
tien ja laavumme välillä. Speer
jatkoi hiihäen vielä tuon pari ki-
lometriä laavulle, mutta muitten
viskaalien kuljetuksessa oli on-
gelmaa koko yöksi.

Meillä oli viisi ajohärkiiä ah-
kioineen "kollostettu" jonoon.
Martti hiihti ja talutti kollosta,
jonka jokaiseen ahkioon oli au-
tettu yksi herra.

Oli selvåiä, ettei kuljetus onnis-
tunut kovinkaan helposti: kunKlrjoittaja ja valtakunnanmlnisteri roltovalk€alla
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poro nykäisi ahkion liikkeelle,
sukelsi aina joku ahkiossa istuja
kinokseen. Jono pysähtyi, Oiva
hiihti uhrin luo ja vyörytti herran
takaisin.

Monia, monia kertoja täytyi
kollos pysäyttiiä. Ahkiossa istu-
minen ei ole ensikertalaiselle ko
vinkaan helppoa, epätasaisessa

maastossa ahkio tekee j os jonkin-
laista heilausta. Vaatii tottumus-
ta oppia tasapainon pitäminen.

Kollos kerrallaan, toiset
enemmän, toiset vähemmän pyl-
lähtiineinä saatiin kuitenkin
kaikki halukkaat käytetyiksi laa-
wihmettii katsomzssa.

XÄNISTVS KELPAST
Kolmisenkymmenä huipputa-
son herraa käytettiin näin käris-
tyksellä. Kaverit kuljettivat kol-
lostaan edestakaisin koko yön ja
minä hoitelin asiat laavulla.

Käristys painui ahnaisiin sui-
hin kuin kuumille kiville -niintarkoin, ettii meille kokeille ei
jåiänyt muruakaan. vaikka
olimme vuolleet patoihin koko
7--{ kilon paistin. Saimme vain
kehotuksen valmistaa uudet pa-
dalliset aamuksi klo 5.

Viinaa oli vähän. kuitenkin
muutama pullo konjakkia. jota
näyttiin tarjottavan hyvin niu-
kasti, kai kunnioituksesta pij.Jd.-

miehen urheilulliselle olemuksel-
le. Pullot olivat muiden muonien
tapaan meidän kokkien hallussa.

Yöllä Oiva tuli luoksenija ker-
toi jonkun herroista käyvän tii-
män tästä viimeistä edellisen kon-
jakkipullon kimpussa, joka arve-
luttavasti vailtui. Koska oli uh-
kana, ettii syy lankeaisi kokkien
tilille, påätimme polkea loput
pullot kinokseen. Huomasimme
mainitun herran käyvän pari ker-
taa tonkimassa muonavarasto-
amme, mutta tietysti tuloksetta.
Vasta aamukäristykselle kai-
voimme liiäkkect kinoksesta.

Vähitellen vieraat vähenivät.
mutta pidot tuskin paranivat.
Kantajoukko, 5-6 herraa, jäi
laawlle. He aikoivat nukkua
yönsä rakotulen lämmössä.

Herrat asettuivat laavun ha-
wille, porisivat aikansa ja oikai-
sivat itsensä aikoen nukkua.

Yöpyminen olisi tietysti onnis-
tunut hyvin, mutta "yläkerran
ukko" oli toista mieltä ja järjesti
sellaisen "nöyrän sään", että har-
voin olimme mekliän kanta-
asukkaat sellaiseen joutuneet.

Tuli armoton lumimyrsky. Laa-
vun olimme onneksi tehneet niin
perusteellisesti, ettii se kesti repei-
lemätt?i. mutta rakotulien kanssa
oli ongelmaa. Koko ajan hiiätyi
yhden meistä kolmesta istua laa-
vuaukon påiässä ja jatkuvasti syy-
tiiä lunta riehwnaan pyrkivän
liekehtivän rakotulen hillitsemi-
seksi. Pystyimmekin torjumaan
liiallisen tulen voiman, mutta
toinen juttu olikin savu, jonka
myrskytuuli kiepitti laar,un si-
sliän tehden siellä olijoiden hengi-
tyksen vaikeaksi. Yksi toisensa
jälkeen syöksyi joku kakistellen
laalusta ulos kärvöttelemiiän roi-
tovalkean ympärille.

"NöYRÄSSÄ SÄÄSSÄ"
Suunnittelimme laawn siirtämis-

tä, mutta kun tuuli tuli milloin
mistäkin suunnasta, ei sekiiän
olisi auttanut.

Lopuksi oli laavussa vain kak-
si nukkujaa, valtakunnanminis-
terija nuori majuri. Hiljaa ja rau-
hallisesti makasivat, mutta epäi-
len ainakin majurin vain juro-
neen - ei antanut sisu lähteä.
koskapa piiäherrakin vielä sinnit-
teli.

Otn lumenheittoluorossa,
kun huomasin savua tulevan ma-
jurin jalkojen välistii. Löin sinne-
kin kuorman lunta. koska huo-
masin toppahousujen palavan.
Kaivoin palaneet kangastilkut
pois. Silloin nukkuja nosti piiä-
tiiän, vilkaisi touhujani ja jatkoi
juromistaan.

Myrsky yltyi yön mittaan ai-

van hurjaksi.
Loppui se sisu vihdoin påiäje-

hultakin: kakistellen kömpi hän-
kin ulos laawstaja käski meidän
levittiiä hänen poronnahoista
valmistetun makuupussinsa lu-
mikieppiin. Lisäksi hän tilasi he-
rätyksen kello kuudeksi.

Oliko tosiaan niin kovaher-
moinen herra vaijuroiko vain -joka tapauksessa oli ministeri
tuskin saanut itsensä suoraksi,
kun pussista alkoi kuulua rauhal-
linen hengitys. Ennen herätyst?i ei
herra edes kylkeåiän kiiäntänyt.
Ehkäpä öinen nöyrä såiä ujelsi
hänet uneen kuin äidin tuutulau-
lu.

Nyt pliäsi majurikin maine
puhtaana ulos laalusta ja kokit
käristyksen tekoon.

Tasan kello kuusi pomppasi
Speer pussistaan ja oli niin tuo.
reen ja raikkaan näköinen kuin
olisi nukkunut yönsä loistohotel
lin untuvapatjoilla. Uskoa piti
hänen tosiaan nukkuneen. Ja ei-
pä silti- olihan hän silloin vielä
aivan nuori mies, vasta 38-luoti-
as. Eisilloin yhden yön rasitukset
tunnu.

Kahvija käristys odottivat ku-
luttajiaan. Kahvi kävi kaupaksi,
mutta käristys ei oikein maitta-
nut - lienevätkö ahnehtineet il-
lalla liikaa. Käristys voi tehdä
äkkinauttijalle runsaasti syötynä
tiheitåi kiiyntejä pusikossa.

Juonsimme tavarat ja herrat
takaisin autotien varteen. Vaikka
sää olikin ollut mahdollisimman
epäedullinen laavukokemuksille,
sanoi ministeri olevansa erittäin
ty-vtyväinen yöhönsä. antoi meil-
le kolmelle hienot hollantilaiset
sikariaskit. puristi nokisia kou-
riamme, kiipesi avo-Mersuunsa,
asettui itse ohjaksiin ia huristi
musta tukka hulmuten etelää
kohti.

Koska yön aikana mukana ol-
lut konjakkikiintiö oli kulutettu
loppuun, saimme myöhemmin
vielä oman pottumme kukin.

Emme arvanneet silloin Mer-
sun perän kadottua lumipilveen,
mikä kohtalo tuota erittäin miel-
lyttiivää korkeata herraa odotti:
Niirnbergin ankara oikeuden-
käynti sotasyyllisenä ja 20 vuo-
den vankeus Spandaun vankilas-
sa. Sisukkaasti kestetyn vankeu-
den jälkeen oli Speerillä vielä ti-
laisuus jatkaa elämiänsä rauhan
vallitessa täysissä ruumiin ja sie-
lun voimissa. tr

,.1-H

Myrskytuuli on våhällä polttaa koko laavun. Valtakunnanministerl pysyttel€€
sisukkaasti makuupalkallaan
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Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
vuosikerrat
vahvassa
kansiossa
Tiattitt 1!chdctt Ie .tto»rtrh 5ct ovcLt, tosi v«nltltct«
Luottavaa, ja niidcn l-rntt..<n on hi.inrtastavaa
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Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,12 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(+ postitus- ja käsittelykululT,20 mk/'l kpl, 8,70 mv2kpt,
15 mk/3-5 kpl).
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

! Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etunimi

Osoite Puh.

Postrnumero Postitormipaikka

Tarious koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 05. 1 983 saakka.

Tammikuussa 1940 kamppailtiin Aitto-
joen erämaissa ankaran pakkasen valli-
tessa elämästä kuolemasta.

Suomalaiset yrittivät iskeä vihollisen
selustayhteyksille, venäläiset puolestaan
yrittivät motittaa hyökkääjän.

Suurin uhrauksin selvittiin sodan lop-
puun saakka.

Taistelimme
$roaftIin-
kanlraalla

Ja

HEIMO RAUTAVA

ON TAMMIKUUN 21. päivän
ilta 1940.

III/JR l6 on Lammassärkäs-
sä tukilinjan varustelutöissä.
Myös suoritamme sivustojen
varmistuksen ja komppania ker-
rallaan on taisteluetuvartiotehtä-
vissä Aittojoella.

Patalloonan lähetti tuo käskyn
komentajan puhutteluun. Napa-
kassa pakkasessa hiihtelen jiiäkä-
rimajuri Jus.si Leintun pahvitel-

talle. Puhuttelussa selviiiä. että
joudumme johonkilr erillistehä-
väån. On oltava valmiina huo-
menna klo 14.fi).

Iltapäivällä alkoivat III/JR
l6:n komppaniat liukua [am-
massärkästä pohjoiseen koske-
mattomaan erämaahan. Tie oli
heikkokuntoinen ja raskaasti
kuormatut patruuna.ajoneuvot
pystyivät vain vaivoin seuraa-
maan hiihtäviä komppanioita.
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Olimme matkalla Viitavaara -ni-
miseen erilliseen soiden saarta-
maan tukikohtaan. jonka oli
miehitäny Er.P 10. komentaja-
na majuri Toppola.

lltapimeässä tulimme Lugla-
joelle, joka nimi muuttuu ala-
juoksulla Aittojoeksi. Joen jiiä oli
kuin seula kranaattien tekemistä
avannoista.

Majuri Toppola tuli iäällä

\\ 14 - 15.12. \ _/ .iVAr-'---__){_

meitä vastaan. Kuultuaan koko
pataljoonan aikovan majoittua
Viitavaaraan hän kauhistui - ei

olisi majoitustilaa ja vihollisen
tykistötuli aiheuuaisi suuria tap-
pioita ahtaalle alueelle sullotuissa
joukoissa.

MAJOITUSALUEELLA
ON TUNGOSTA
Komppaniani 7./JR 16 oli en-
simmäisenä Luglajoella. Majuri
Toppola ohjasi yksikköni ja ko-
ko pataljoonan majoittumaan
parisen kilometriä taempana
oleviin suosaarekkeisiin. Majuri
lrimu ei sillä hetkellä ollut mu-
kana. hän oli saamassa Pajarilta
tiiydentävää käskyä tulevasta
tehtävästä.

Majoituimme pimeässä met-
säsaarekkeisiin .ja asetimme var-
tiot.

Hetken kuluttua hiihti eräs

vartiomies ilmoittamaan. että
saarekkeen toisessa påiässä on ai-
nakin ioukkue miehiä suljettuna
osastona.

Panin lähetin kysymiiän patal-
joonan adjutantilta. luutnantti
Onni Paiuselta, oliko alueella

E. Kuussaareo laatima katttapiirros teoksessa: Kumia-Isänmaa

Yksikkö marssimassa hyökkäyks€en Aittoio€n rintamanosalla

Jäåkårlmajurl Smorts Valdemar
Johann€ (Ju$l) Lolmu, 18SS1940,
kaatul Alttoloon Vlltavasrasa 23. l.
1940

omia joukkoja. Ei kuulemma ol-
lut.

Vääpeli Viliasen lähetin selvit-
tämään tilannetta äskeisen var-
tion alueelle.

Hetken kuluttua tuli pataljoo-
nan esikunnasta käsky: "7.K tu-
hoaa vihollispartion".

Koska oman komppaniani oli
valmistauduttava seuraavan päi-
vän hyökkäykseen. pyysinja sain
awkseni vänrikki Haikosen

joukkueen 9.K:sta ja vänrikki
Sutisen konekivääripuolijouk-
kueen yhden oman ioukkueeni
lisäksi.

Vääpeli Viljanen kertoi "tun-
temattoman osaston" siirtyneen
hiljaa vastakkaiseen suosaarek-
keeseen.

Päätin käydä vihollisen kimp-
puun lyhintä suojaista reittiä
oman metsäsaarekkeemme pääs-

tä.
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Oli puolen kuun aika. Taivaal-
la ajelehti repaleisia pilviä.

Saarekkeiden välinen etäisyys
oli noin 150 metriä. kiksimme
ketjussa ylittämään harvaa petä-
jikköä kasvavaa suota.

SUORAAN
TULIYLLÄKKööN
Tunnustelija oli noin 30 metrin
päässä vastaisesta metsänreunas-
ta, kun yö leimahti valkoiseksi
vastaisen metsänreunan suulie-
keistä.

Putosimme lumeen kuin isket-
tyinä.

Vastassa oli useita konetuli-
aseita. H yökkäyksen jatkaminen
paksussa lumessa tuotti raskaita
tappioita. Piiätimme kysyä neu-
voa pataljoonan esikunnalta.

Liihetin matkaan korpraali
Vasaman. hyvän taistelijan ja
kilpahiihtäjän. luotettavan taiste-
luläheuini. Hänen piti selvittää ti-
lanne pataljoonan esikunnalle.

Vasama toisri tehtävänia lähti
matkaan.

Kuu tuli esiin pilvestä. Kone-
kiväärien luotisuihkut piiskasivat
uhkaavan lähellä hangen pinua.
Vieressäni olevasta petäjästä lensi

neulasia hangelle - kuin metso
hakoessaan, ajattelin.

Vasama palasi iäisyyden ku-
luttua tuoden järkevän käskyn:
"Joukkueet vedettävä takaisin.
Varmistus uhanalaiseen suun-
taan."

Käsky lähti liikkeelle pitkin
ketyua. Kangstuneet miehet al-
koivat konttailla taaksepäin. Ja
ihme ja kumma: kukaan ei ollut
edes haavoittunut!

Palatessani komentotelttaan
oli kello 3.00. Kello 05.00 pitiolla
Viitavaarassa komentajan pu-
huttelussa. Join lähettini Tammt
sen keittämän pakillisen kahvia
ia nukuin heti. Kipinävartio he-
rättäisi minut kello 4.30.

Jo toista kuukautta olin ollut
T.Komppanian päällikkö ja ai-
noa upseeri. Liihtöä edeltäneenä
päivänä oli kuitenkin tullut täy-
dennystä: vänrikki Korttunen,
kaksi varusmiesalikersanttia ja
kymmenen miestä.

'TEHTÄVÄ ON
VAIKEA"
Jäätävän kylmiissä aamussa
hiihdimme alikersantti Virtasen
ja korpraali Vasaman kanssa Vii-
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lavaataan. Majuri Toppolan
komentokorsussa tapahtui
hyökkäyskiiskln anto.

IIIIJR l6:n tehtävänä oli val-
lata vihollisen huoltotietä varmis-
tava vahvasti kenttälinnoitettu
tukikohta Shoaroinkankaalla.
Aamuhämärissä komppanioiden
oli soluttauduttava vihollisen
kenttävartioiden välitse naapurin
puolelle. T.Komppania tunkeu-
tuisi vihollisen estelinjasta läpi
Iläisen Viitavaaran kohdalta,
joutuisi saamaan todennäköisesti
tulta, mutta ei jäisi tulitaisteluun,
vaan jatkaisi etenemistä viholli-
sen huoltotien itäpuolella.
Komppania kääntyisi pikku-
lammin kohdalta länteen, ylittäi-
si huoltotien ja iskisi tien puolelta
tukikohtaan.

- Tehtävänne on vaikea. lisä-
si majuri minulle.

8. ja 9.Komppania iskisivät
omilta suunniltaan monilla ko-
nekivääreillä varustetun tuki-
kohdan kimppuun. H-hetki olisi
kello 9.00. Komentaia 8. tai
9.Komppanian mukana. Jokai-
nen komppania saisi oppaan
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- Päällikkö on haavoittunutl

mukaansa.
Oli vielä aivan pimeä, kun re-

vimme vihollisen estelinjaan

aukkoja avoimella suolla. Meitä
ei tulitettu. Eteneminen jatkui hil-
jaisuuden vallitessa. Suojärveläi-
nen soturi, joka oli ollut edellise-

nä päivänä partiossa tällä suun-
nalla, oli oppaanamme.

Jo vilahti pikkulampi puitten
välissä. Oli jo niin valoisaa, että
pystyin lukemaan karttaa ilman
taskulamppua.

[ammin läheisyydessä piti olla
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Taistelun iålklå Aittojoen eråmaassa Luglaloella 24.1. N korpraall Vlktor Vottosen kon€klvåäriasoman 6d€sså

*
{

$'t



vihollismiehityslä. Tulta emme
saaneet tiiiiltiikåän.

Ny tuli vastaamme hyvin tal-
lattuja polkuja lumessa. Opas se-

litti polkujen johtavan tukikoh-
taan.

Annoin komppanialle kiiskyn
levittäytyä hyökkäysryhmityk-
seen.

Polut veivät vihollisen huolto-
tielle. Nopeasti pyriihdimme sen

yli. Jatkoimme taisteluryhmityk-
sessä tien vartta eteenpäin. Em-
me voineet edelä nopeasti, sillä
viinrikki Sutisen konekivåärit ei-
vät tahtoneet pysyä epätasaisessa

maastossa mukana,
Äkkiä edestä alkoi kuulua

taistelun melskettä.
Vilkaisin kelloa. Olimme

myöhiistyneet H-hetkesä hiu-
kan.

Edessämme oli korkea vaara.
Tunnustelija ilmoitti:

- Edessä vaaran piiällä varus-
tettuja asemia.

Pääsimme rinteen ylös. Vaa-
ran laki oli paljaaksi hakattu.
Kuorituista propseista oli raken-
nettu katettuja kk-pesäkkeitä.
Kaivetut taisteluhaudat kiersivät
vaaran keskiosaa.

Tukikohdasta nousi savuja
kirkkaaseen pakkasaamuun.
Siellä oli korsuja. Vihollinen oli
tullut yllätetyksi, koska siellä val-
litsi noin rauhallinen meininki.

Annoin vääpeli Viljaselle kiis-
kyn hyökätä oikealta tukikoh-
taan. Vänrikki Kantunen hyök-
käisi tulosuunnastamme. Itse oli-
sin Karttusen mukana.

- Nopeasti toimeksi!
Toiset pataljoonan komppa-

nioista hyökkiisivät jo omalta
puoleltaan.

"RYNNÄKKööruT
Makasin lumisen kiven takana.
Noin 60 metrin päässä oli en-

simmäinen konekivåiäri. Se oli
todennut liikettä rinteessä ja tulit-
ti jatkuvasti suuntaamme.

Rajakorpraali lrhtonen
huusi minulle ampuneensa yhden
taisteluhaudassa kulkeneen vi-
hollisen.

Muutama minuutti oli vielä
antamaani H-hetkeen, jotta Vil-
janen ehtisi rynnäkköasemiin.
Edessä oleva vihollisen koneki-
viiäri alkoi harventaa jo ennes-

tänkin hidasta tulenantoa. Sit-
ten loppui tulitus kokonaan. Sek-
toriaukossa näkyi sininen liekki

leiskahtavan.
Häiriö konekiväärissä! vilahti

mielessäni. Lämmittävät ehkii
uutta lukkoa pakkasnesteellä.

Nyt toimeksi!
Hyppäsin pyst)ryn ja karjaisin

Karttuselle:

- Rynnäkköön!
Samassa käänsin katseeni pe-

säkkecn suuntaan. Pitkä lieska
löi ny.t sektorista. Ase toimil

Edessäni hypiinnyt raia-aliker-
strnlti Muurinctr vajosi kuin tyh.jii
säkki ja itse tunsin voimakkaan
iskun - kuin koivuhalolla lyö
dyn - vasemmalla puolellani.
Vasenta ohimoa viilteli kuin olisi
sitä sivunu tulisella raudalla. Isku
heitti minut lumeen kasvoilleni.
Huusin Karttuselle:

- Äta tanae liikkeelle. sckto-
riin on saatava tulta!

l.umi rintani alla punertui.
Vasen käsi jäykistyi liikkumat-
tomaksi.

Mieleeni tunki ankea ajatus:
olet pelistä poissa!

Suoritin yskösyrityksen. Jos
ysköksessä tulee verta. olisi osu-
ma keuhkoissa. Ei tullut verta!
Minä tiistä vielä selviän...

Käännyin lumessa korpraali
Kankoonpciöhtin päin. Hän huu-
dahti:

- Päällikkö on haavoittunut!
Korpraali Kankaanpää oli lä-

hetti. I90 cm pitkä Ruoveclen
poika. iloinen velikulta. Hänen
ilmeensä oli huolestunut.

Käskin hänen viedä vänrikki
Karttuselle käskyn ottaa komp
pania johtoonsa ja jatkaa hyök-
käystä. Itse tunsin, että minun oli
keskityttävä vaaralta poispää-
syyn.

Makasin vaaran tasanteella.
Joitakin kymmeniä metrejä oli
matkaa kuolleeseen kulmaan,
jossa olisin näkGja tulisuojassa.

Vasen käsi oli aivan tönkkänä.
En pystyisi ryömimään swässä
lumessa. Odotin konekiväärin
vyön vaihtoa. Kun tulitus het-
keksi laimeni, syöksyin tulojälkiä-
ni nuo muutamat metrit yhtä

mittaa. Tottunut kk-mies suoritti
nopeasti v_vön vaihdon. mutta ei

saanut jyvää pysähtymään koh-
dallani. Suihku prillytti pakkas-
lunta ympäriltäni.

TAAKSEPÄIN
Tapasin vänrikki Sutisen. Selos-
tin hänelle tilanteen.

Komppanialla oli vain yksi

sairaankr.rljetusahkio. Siihen
pantiin eräs vatsaan haavoittu-
nut.

Lääkintäsotamies l-r.rirrzr lähti
viemään minua taaksepäin. En
kyenny hiihtämään. Haava. jos-
sakin olkapääni ja selän kohdal-
la. vuosi jatkuvasti. Huopikkaas-
sa tuntui.jo kostealle. Priätin. cttä
liihtisimnre aluksi vihollisen
huoltotietii pitkin.

Vihollisen kuomra-auto.
tävnnä sotilaita. solahti ohit-
scmmc. K1'vristvimme ticn siurs-
sa olevien puiden taa. Vielä muis-
telen. että panssarivaunu rymiste-
li meitä vastaan.

Minun oli taisteltava ta.iutto-
muuskohtauksia vastaan. Kui-
tcnkin pystvin kanasta seurilål-

nraan. mistä olisi lyhyin matka
auratulta tieltii Viitavaaraan.

Erään suokapeikon kohdalta
poikkesimme tieltii umpihan-
keen. Lunta oli vyötäröön saak-
ka.

Horisontti alkoi taipua silmis-
säni. spektrin värit säviihtelivät
hangella. Lisitsin vcti nrinua toi-
sinaan turkinkauluksesta. Olin
pyörtymäisilläni.

Selostin Lisitsinille kartasta
lyhyimmän tien Viitavaaraan.
Sanoin hänelle. että jos menctän
tu.iuntani. minut on peitettävä
lumeen ja tultava myöhemmin
ahkiolla Viitavaaran nricslen
kanssa hakemaan.

Tiesin. ettii luultavasti ehtisin
paleltua. enncn kuin apu Viita-
vilarasta chtisi. Oli vain kcstcttä-
vä.

Totesin [-isitsinin rohkcanr-
maksi ja vastuuntuntoisemmaksi
kuin olin luullutkaan. Hiin oli
Suojärven poikia. Hauskitsti su-
hahteli hänen rajakarjalainen
murteensa.

Eteninrme hitaasti. Yllättäisi-
kö vihollisen partio meidät tällä
painajaisen kaltaisella uralla kc>

vassa pakkasessa Shoaroinkan-
kaalla? Vuotaisinko tyhjäksi en-

nen Viitavaaraa?
Yritin seurata karttaa. Toisi-

naan emme päässeet etccnpiiin
ollenkaan. Horisontti kicppui .ia
vaappui silmissäni. Tuska oli hel-
vetillinen. Vaatteet hiersivät
avointa haavaa.

Äkkiä karjaistiin edesrii:

- Tunnussana!
Olimme aivan konekiväärin

edessä. Tämii oli varmaan joku
Viitavaaran etummaisista vartit>
paikoista. Helpotuksesta lyyhis-

tyin lumeen. Lisitsin sai minut
raahattua ensimmäiseen telttaan.

Konekiväärin suihku oli si-

wnnut minua vasemmalta. Ai-
van kypärän reunuksen alta en-
simmäinen luoti oli kulkenut si-
ruten päätäni. Toinen luoti oli
läpäissyt turkin kauluksen. Kol-
mas oli mennvt olkaimesta sisälle
ja ruopaissut Iihakset lavasta
hakkelukseksi sekä vioittanut va-
semman käden hermoa.

foysin Lisitsiniä auttamaan
minut pataljoonan komentokor-
suun. Siellä ei kuitenkaan ollut
majuri Toppolaa. vaan majuri
Sokajeirvi. Ilmoitin hänelle tilan-
teen Shoaroinkankaalla. Esitin.
että patruunatäydennys pitäisi
saada käyntiin.

MOTISSA
Puhclin soi korsuss:r. Ad.iutantti
vastasi siihen. Keskustelun jäl-
keen hän selosti puhelinsanoman
sisällön komenta.jalle:

- Vihollinen ort katkaissut
Viitavauran huoltotien.

Olimme motissil! Haavoittu-
neita ei voitu evakuoida ennen

kuin uusi huoltotie jostakin puh-
kaistaisiin. Viitavaarassa ei ollut
-lSp:aa.

Ilysin lupaa saada iäädä kor-
suun. Adjutantti. nuori luutnant-
ti. nrurahti:

- Ei tämä ole mikiiän haa-
voittrrneiden kokoarnispaikka.

Herrat olivat kuurnina tilan-
tect kehittymisenjohrltxta. Kui-
tenkin asevelihenkeä liivtyi. Ma-

.luri Sokajärvi sanoi:

- [-uutnantti käy tuonne pe-

tille pitkälleen.
Vihollinen hyökkäsi nyt vähän

.joka suunnasta Viitavaaman.
Konrcntopaikka ei ollut en:iä
puhelinvhteydessä orniin jouk-
koihin. Sht'raroinkankaalta ei tul-
Iut urrtisia. L'ähette.jä kävi tämän
tästä korsussa ilmoittamassa ti-
lanteen kehittymisestä eri puolilla
tukikohtaa. Tappioita oli tullut
piiiviin kuluessa. muttu asemat

olir.'at säilyneet puolusta.jan hal-
lussa.

Viitavaaran piiivä kului ver-
kallecn. Makasin petillä ja seurai-
lin korsussa olijoiden tunnelmia.
.lano oli kova. mutta ei ollut.juc»
tavaa.

Adiutantti palasi kierroksel-
taan tukikohdasta. Vihollinen
painosti ankarasti. Tvkkituli .iv-
nrisi .jatkuvasti. Shoaroinkan-
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- Jos luutnantii tletålsi, kuinka kaunls tyttö toltå pitåå kåd€stå. . .

kaalta ei vieläkään olh"rt tr-rllut tie-
to.i1L.

Akkiä säpsähdimrrre: koko
päivän äänettömän:i nrökörränvr
puhelin pirahti terävästi. Adiu-
tantti vastasi siihen.

Selvisi. että uusi huoltotie oli
puhkaistu Lammassärkkään.
E.nsinrrnäinen sairasa.joneuvo

Iähti Viitavaarasta.
Härrrärä oli kietonut verhonsir

jo suomaiscmaan. Istuin laatik-
korcen pohlalla. lrincn hrurvoit-
tuneista matkatovereistani oli
saitnut luodin vatsuunsu. toincn
oli h:r:rvoittunut.ialkaan. Vatsaan

haavoittuncella oli l'armaan hir-
rnuisel tuskat. muttår tävsin ta-
juissaan hänkin oli.

LAUKASSA LÄPt
Ajoimme avointa suomaastoa.
Ilnran edeltäkävpää varoitusta
vingahti pk-sarjan suihku vlit-
sclnnle. Takaviistossa oL'vasta
suosirarekkecsta oli avattrr tuli.

Karnrea ajatus tunki nrielccni:
haar«>ittuneena .loudut vihollisen
klisiin I

Hevosrnies löi armottlr tunl-
nranr[rskcau kookasta ujok-
kirurn. Reki hcittclchti \:rstir pirri
kcrtal kipiajetulla .ialakscn iiilicl-
lii .

Vlrstlrinen rnetsiinrctrnl trrnttri
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olevan toivottoman kaukana.
Mutta pk-suihku surahteli koko
ajan hevosen yli. Pirneä teki.iyvän
paksuksi ja ampuja ei ymmärtä-
n)( rärä.

Tumma hevoncn oli muuttu-
nut vaahdosta ja kuurasta val-
koiscksi. Turkin taskussa lunsin
pari munakäsikrrna:rttiir painl-
nrassa lantiota. Niihin olisi lr>
puksi trrrvauduttava.

Emme niitä kuitenkaan tar-
vinneet. Vastarannan suojaavat
kuuset sulkivat meidät syliinsä.

Kohta olimme ensimmäisellä
JSp:llä. Myrskylyhdyn valossa
lääkäri tarkasti haavamme.

Sitten matka jatkui autolla.
Tolva.färven Metsänvanijan mG
killä meidät kannettiin sisälle.
Sain vierustoverikseni oman
komppaniani alikersantin. Juuri
kun tunsin hänet katkaisi viika-
temies nuorukaisen elonrihman.
Lääkäri antoi huomaamattoman
merkin liiäkintiimiehille. jotka
kantoivat pt'r.jan ulos.

Itseltäni solahti kvpärä silmil-
lc. Lääkäri kohotti sitä .ia sanoi
sainranhoita jalle:

- Hakckaapas lasi konjak-
kia! I-uutnantti näyttää olevan
aivan lopussa.

Sitect vaihclcttiin. Sen jrilkeen

nukahdin heti.

Kenttäsairaala oli Tolvajärven
kylän koululla. Sielläjouduin he-
ti leikkauspöydälle.

Puudutusainetta ei ollut. Lää-
kärillä oli kuitenkin oikea ote
asioihin:

- Jos luutnantti tietäisi. kuin-
ka kaunis tvrrö teirä pirää kädes-
tä. ette kyllä huutaisi!

Viimeisillä voimillani selvisin
Ieikkauksesta taiuissani.

Vielä samana yönii matka.lat-
kui V:irtsilän kunnulliskotiin. sai-
ras.junaan ja Helsinkiin.

Myöhernmin kuulin. että iää-
kärimaluri I-oimu oli Shoaroin-
kankualla hiihdellvt lähetteineen
etsimään T.Komppaniaa, kun
vihollinen yllätti heidät. Leimu
ehti pistoolillaan ampua useita

vihollisia enncn kuin ylivoima
heidät nujersi. Rauhanteon jäl-
kccn sai Pajari iärjestettyä ruu-
miiden noudon.

Viesti oli nrurheellinen. Jussi
Loinru oli ollut vuativa csimies.

tamxrkas ia tiiysin pcloton ko.
rrrenlu ju. iokir ci itscään säästä-
nyt.

Sholnrinkankaan tukikohta

.jiii valraanratta. Kaikki kr>mppa-
nianpliiillik<;t.il liihcs koko muu
priiillvst(i krrirtrrivlt trri haavoit-
tuiv:rt. Pat:rljoonan oli vetiiydyt-
trivä. D

Aseveljeys ei
ruo§tu.
Samalla tavalla
yhdistivät
kaveruksia karut
kokemukset
saksalaisten
vankileireillä 1944
ja 1945.

- Voi perkele jot
myö olloa viel elos!
Sitä sopi tavatessa
ihmetellä.

TAUNO SEPPA

PIiÄSINPÄ tässä taannoin tG
distamaan, kw viljelijä Lauri
Suikkari läksi tapaamaan entis-
tä sotavankikaveriaan Kyyhky-
län kuntoutuslaitokelle. Toinen
osasi jo olla odottamassa, koska
tapaamisesta oli sovittu puheli-
mitse.

Astuimme sisään kuntoutus-
laitoksen aulaan. Sitten juttu
kävi näin:

- Onks teäl Erkki Kdrruiö?

- On. Tässähä minä olen!

- Uot sie vähä muuttunt, on
posket kaventunniet! Muistat
sie minnuu, mie uon Suikkari
Lassi?

- No olet sinäkin muuttunut,
olet lihonut ja levinnyt.

- Voi perkele jot myö olloa
viel elos!

Miehet ravistelevat toisiaan.
Molemmilla on silmänurkka
kostea eikä §ynel ollut kauka-
na sivullisellakaan. Yhteiset ko
kemukset ja kåirsimyket yhdis
tävät veteraaneja: he molem-
mat ovat entisiä saksalaisten so
tavankeja Lapin sodan ajoilta.

MIEHET KERTOVAT
Erkki Kärnä, nykyisin Ylista-
rossa asuva, muistelee:

- Jäin vangiksi lokakuun 2.

päivänä 1944ja pääsin vapaaksi
heinäkuussa 1945.

Etenimme Ranuan maastos-
sa ja olimme suorittamassa il-
tayöstä koukkausta, kun väijy-
tyksessä ollut sakalainen avasi
tulen. Haavoituin molempiin
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Nyt naurattaa. Kav€ruk96t Laurl
Suikkari (vas.) ja Erkki Kårnå

jalkoihin ja jäin siihen. Olin ko
ko ajan sakalaisten näköpiirissä
ja ajattelin, ettei tähän passaa
jäädä - on päästävä pois, kävi
miten kävi!

Edessäni oli slvennys. Pon-
nistin voimani äärimmilleen ja
yhdellä loikkauksella heittäy-
dyin monttuun.

Tunsin allani jotain pehmeää.
Lähemmin tarkastellessani alus-
taani huomasin makaavani kaa-
tuneen saksalaisen pää!ä. Va-
raa ei ollut kuitenkaan enåiä

vaihtaa asemaa, vaan vietin sii-
nä koko yön.

Ei ollut pienintäkään mahdol-
lisuutta nostaa päätään. Tuskin
olisin jaksanutkaan, koska ja-
Ioista vuoti kovasti verta.

Aamulla heräsin siihen, että
sakemanni seisoi vieressäni ja

tähtäsi pistoolilla päähän. Ei
kuitenkaan ampunut vaan lähti
pois. Hetken kuluttua tuli kaksi
saksalaista, jotka raahasivat mi-
nut lähellä olevaan leiriin. Pu-
heesta päätellen ne kai luulivat
minua venäläiseksi.

Leirillä oli jo ennestään kol-
me muuta suomalaista, jotka oli
kytketty puuhun siten että kä-
det oli sidottu yhteen selän taka-
na puun ympäri.

Minua eivät sitoneet puuhun.
lltapäivällä minut pantiin saksa-
laisten haavoittuneiden kanssa
samaan autoon - heittivät kuin
patjapussin auton lavalle! Jos-
sain haavoittuneiden sitomispai
kassa sain ensiawn. Lopulta
jouduin Norjan puolelle Narvi-
kin lähelle Beisfjordiin, Stalag
3 30 *otavankileirille.

PPNEEREILLA 01{
RASKAS URAKKA
Lauri Suikkari oli jo keskenkas-
vuisena poikana ollut lähettinä
Alakurtin lentokentällä. Sotako
kemustakin hän oli ehtinyt
hankkia l8-kesäisenä nuorukai-
sena pioneerina ja panssarinyrk-
kimiehenä Kuuterselässä, Kan-
neljärvellä, Ihantalassa ja Por-
tinhoikassa - kovissa paikoissa
siis.

Vangiki jäämisestään mie-
hen mittoihin varttunut Suikka-
ri kertoili näin:

- Jäin vangiksi marraskuun
I l. päivänä Rovaniemen- Pet-
samon tien varrella. Tehtävä-
nämme oli ottaa kosketus saks-
manniin, joka oli irtautunut il-
tayöstä klo 22 aikoihin.

Etenemistiemme oli miinoi-
tettu ja kaikki puhelinpylväät
räjäytetty. Langat tukkivat pai
koin tien.

Minun vuoroni trii Janrc
Tanskasen kanssa siirtyä keu-
laan, kun lähdettiin ajamaan sa-

kuja takaa. Tehtävämme oli tas-

kulamppujen valossa tutkia tien
vasempaan reunrurn noin puoli-
toista metriä leveä turvallinen
kulku-ura jäljessä tuleville. Jos
miinoja enemmälti esiintyisi, tu-
lisi taempana olevasta pioneeri-
joukkueesta purkaja-apua.

Olimme äärimmilleen jännit-
tyneitä. Miinoja ei kuitenkaan
löytynyt. Aamu alkoi jo saras-

taa, kun lähestyimme Vuotson
kylää.

Eteneminen oli hidasta. Is-

&Å:
"""b:§,

Kohtalotouerit
a

ta,pastaat

Suomalaiset etonevåt tuhottua Jåämerontl€tä pohlols€€n
-tE."i:"M
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*$o'" §uoffi soDAssA
Lähes 40 rmotta tiiyqri kulua, ennen kuin tåimiin

kirjan kirj oittaminen oli matrdollista

WTTA TIEToA vIIMEISIMMIIN TUTIqMUKSEN VALoSSA.
ENSIMMAII\IEN JA AINOA PATVASTA PATVAAN ETENEVA KOKO-
NArsKtryAus rtsBx.iirswrEMME RATr(ATSEVISTA vATHEISTA.

SUOMI SODASSA on mer-
kiruir'ä muistojen kiria niilte.
iotka itse kokivat tuon ras-
kaan ajan. SUOMI SODASSA
on sekä merkittär'ä sotiemme
kuvaus ettii selkeä, helppolu-
kuinen tietoteos sukupolvelle.
.ioka ei ioutunut omakohtai-
sesti kokemaan sota-aikaa.
SUOMI SODASSA on olen
nainen osa lokaisen suoma-
laisen kodin"penrskirjastoir jrr
suurenmoinen lirhjateos. jon-
kir an'o säilvY isailtä pojalle.

SUOMI SODASSA teok-
sen ovat toimiltaneet alan.joh
taval asianlur)tijill..ioislir rniri-
nittakoon t()intilllskunnirr)
puheenjohtaja. kenraalih-rut-
nanft i evp. JoryIa J4ryqntAus.
ministeri .ia vuorinetrrros
J oha4lykppp sckii valt iot ic
lecn tohtori Jukklr Tirrkka.

I

r

KIRJAl(AUPASSA

truSI SUT'RTEOS VALITT'ILTA
PALOILTA NTYT KIRJAKATJPASSA
a 52t3 sivrr;r. srrrrri koko: 2l| r 2{) r'rrr
a vli I O(X) ltitrvinilisliurtuislrr vrrlrr

krrr rr:r j:r rtoirr 7O litisl(.lltkirrllitit.
i()islir slluri ()sil ('nil( n iulkiils{'ntilll()liliit

a krrvir lrin('isl{) k()r)llu liliri()istir
Virirllisislil irrkisl()islir ir \.ksilYi
sistr'i kokrx ltttisllr

a ( duslirvir rrlkolrsrt o ovlt llll) rrrk

tahdimme hetkeksi puhelinpyl-
väälle ja pistimme hermosa-
vuiksi.

- Koettakaahan päästä vähän
nopeammin eteenpäin! huuteli
joku meitä seuraavasta porukas-
ta.

Jannelta paloi pinna:

- Kiireisimmät voivat ihan
vapaasti mennä ohi! Tie on mei-
dän puolestamme käytettävissä.

Ohituslupa ei tuntunut ke-
tään houkuttelevan. joten mci-
dän oli taas lähdettävä liikkeel-
le. Väsyttijajännitti - tappaako
saksalainen luoti tien poskesta

vai viekö jo sitä ennen miina kä-
den tai jalan . . .'?

Päivän alkaessa valjeta kertoi
joku, että saku ei pysähdy en-
nen Laanilaa. Liekö ollut tarina
tarkoitettu meitä rohkaisemaan
jakiirehtimään...?

Sitten alkoivat koko yön
edestä kuuluneet räjähdysäänet
loppua. Se tiesi sitä, että sakut
olivat saaneet hävitystyönsä val-
miiki ja pysähtyivät tappele-
maan.

Tulimme.jälleen varovaiseksi.
Sitten totesimme tien reunassa
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juuri katkottuja havuja. Olctim-
nre. että se saatloi olla miinoitc-
tun alueen loppumerkki.

Janne, ryhmiinjohraja, kiksi
pyörällään ajamaan tien oikeaa
laitaa jättäcn vasemman reunan
tutkimisen minun huolekseni.
Tie oli suoraa eikä mitään
merkkejä miinoista näkynyt.

Ajoimme eteenpäin - hiljaa
ja varovasti, tietä ja ympäröivää
maastoa kuumeisesti tähyillen.

TULIYLLÄKKÖÖN
Äkkiä havaitsin edessä pienen-
pienen liikahduksen.

Siinä se on! välähti aivoissa-
ni.

Ennen kuin olin edes tiedos-
tanut ajatuksen huomasin syök-
syneeni pyörineni ojaan. Muut
seurasivat sillä sekunnilla esi-
merkkiä.

Samassa konekiväärisuihkut
hakkasivat tietä. Koko tie ja sil-
le kaadetut pyörät säkenöivät
usean konekiväärin ristitulessa.

Hetken kuluttua alkoi kra-
naatinheitin ampua sulkua, joka
tippui selkämme taakse.

Yritin cpiitoivon voimalla
piiästii hiukan syvemmälle maa-
han. Anrmuin muutaman sar-
jan päin saksalaistcn konckiviiä-
rcjä. Sanroin tuntui tekeviin
Janne.

Joku rnics lähellämme oli
silanut osumiln rintransil jil tun-
tui tekevain kuolemaa. Tutkiskc-
lin omia jäseniäni - oliko osu-
nut'l

Toinen jalka tuntui puutu-
ncelta, mutta ajattcl'n kolhais-
seeni sen johonkin rrjaan syök-
syessäni. Ryhdyin kuitenkin tut-
kimaan asiaa. Kaiken varalta
vcdin sitä ennen vyössä olevan
puukkoni sclkiipuolelta vatsan
alle.

Kopeloidessani jalkaani hut>
masin sen r.llevan nrärki ja vcri-
nen. Yritin liikuttaa sitä. mutta
se ei totellut.

Makasin haavoittuneena ja
liikunt:rk1v1ttömänä aivlrn vi-
hollisen edessii!

Äkkiä Jannekin lopetti ampu-
misen ja työnsi konepistoolin
krisistään. Hrinkin oli hartvoil.tu-
nut. Liikuntaklk1 iset meikii[ii-
sct olivat ilmcisesti ryömineet

laaksepäin.
Sitten saksalaiset nousivat

nruurina asemistaan. Kiväärien
ja konepistoolien piiput suun-
tautuivat nrcihin. Painoin pärini
r-naahan odottacn armonlau-
kausta.

Sitä ei kuitenkaan kuulunut.
Scnsijaan minut rcpäistiin pys-

tyyn, ase heitettiin kauemmas
ja puukko tuppineen tempais-
tiin v1,öltäni. Parikymmentä
suksalaista piiritti mcidät.

Wo sind die Russen? hoki-
vat piiriuäjät.

Ymmärsin heidän kyselevtin
venäläisistä. Pudistin vain pää-

täni.
- Peckcle saattanal kuului

joukosta.
Eräs saksalaincn huomasi ve-

risen saappaani, leikkasi saksilla
housunlahkeeni auki ja kääri
paksun tiukrn siteen reiteeni.
Jt-rku toinen saksalainen repi
vyöni ja sitoi sillä käteni yhteen.
Sitten kaverit alkoivat kahteen
mieheen vetää minua peräs-

siiiin, koska en jaksanut yhdellii
jalalla montakaan askelta
pomppia.



Etenimme tien reunaa pitkin.
Risut repivät kasvojani. joita
yritin suojella käsilläni voimieni
mukaan. Eniten pelkäsin silmiä-
ni.

IHMEELLINEN
TAPAAMINEN
Matka jatkui. Vastaan tuli kak-
si upseeria, jotka pysäyttivät
kurjan kulkueen. Elekielellä
pyysin heiltä armonlaukausta ja
sain jo yhden kiväärinpiipun ve-
detyki otsaani. Se tempaistiin
kuitenkin pois.

Mentiin puron yli. Flysin
juotavaa, mutta toinen sakalai-
nen tarjosi kenttäpullosta rom-
miteetä.

Tässä vaiheessa menetin ta-
juntani. Heräsin, kun pääni tök-
sähti kipeästi kantoon. Huoma-
sin olevani poikittain polkupyG
rän rungolla, jalat toisella ja ylä-
vartalo toisella puolella maata
laahaten. Tässä asennossa aut-
tajani työnsivät minua eteen-
päin.

Lopulta saavuttiin maahan
kaivettuun telttaan. jossa minua
alettiin sitoa. Housut olivat rie-
kaleina. Sitomisen jälkeen särky
oli hirveä - hikisenä kieriskelin
tuskissani teltassa, jossa yksi
saksalainen oli vartiomiehenä.

Äkkiä teltan pieneen ikku-
naan ilmestlivät tutut kasvot!

Hourailinko? Olinko jo aivan
sekaisin?

Ei sentään: sisään syökyi
saksalainen Luftwaffen aliup-
seeri, joka kävi kaulaani ja hoki
nimeäni. Vartiomiehen hän ajoi
ulos.

Sitten tämä kunnon mies lii-
kuttui klyneliin ja yritti selvit-
tää kovin vajavaisella suomen-
kielellä:

- Me hyvät kaverit Alakurtti
- nyt sinä ammuttu kapuu, Ei
hyvä...

Jostakin hän haki lääkintä-
miehen, jolta sain morfiinipiikin
sekä ruokaa ja juomaa. Paareil-
le peitteeni alle hän toi vielä
matkaevästä, savukkeita ja suk-
laata. Vartiomies sai tiukantun-
tuisia hoitoohjeita.

Elämä alkoi palata kurjaan
olemukseeni!

leikkaus Ivalon kunnansairaa-
lassa. jossa tapasin myös Jan-
nen. K1'1'tiä annettiin sitten mo
nenlaista. Lopulta matka päät-
tf i 2l km:n päähän Narvikista
Beisfiordiin Stalag 330 -sota-
vankileirille.

Siellä tapasin ensi kerran
Erkki Kärnän. Talvi vietettiin
joten kuten hengissä pysyen.
mutta alikersantti Janne Tans-
kanen. kotoisin Polvijärveltä.
menehtyi leiriaikana.

Matkani kulki sitten vankilei-
ristä toiseen - Morsjö, Lille-
hammer, Oslo ja Holmestrand.
Vasta syksyllä 1945 pääsin vih-
doin Suomeen ja kolmen viikon
karanteenin jälkeen vihdoin ko-
tiin.

Mutta kohtalotovereiden
muisteleminen jatkuu:

-; Muistatkos Boriken, joka
hommasi meille sätkäpaperia?
Eihän mahorkkaa saanut kuin
yhden gramman päivässä - kul-
tajyviksihän niitä nimiteuiin.
Pilli käärittiin ensin tulitikun
ympäri ja kun tikku vedettiin
pois. jäi oljenkorren suuruinen
reikä. Siihen ladattiin yksi ma-
horkan j1'r'ä kerrallaan. Näin
sy'ntyi sätkä.

- Entäs se Saunavaara. Hau-
tala. Järvi. Hietala? Ja se vän-

rikki.joka oli haavoittunut taka-
puoleen?

Näin muisteleminen jatkuu.
Keskustelussa selviää. että ruo-
kaa oli vähän. Neljään mieheen
jaettiin yksi leipä. joka oli mei-
käläisen pienen ranskanleivän
kokoinen. Lihapurkista piti riit-
tää särvintä 50 miehelle! Keitto
oli useimmiten vain pahanha-
juista vesivelliä.

- Vieressä olevasta venäläis-
ten leiristä kävimme salaa. ran-
gaistuksen uhalla, piikkilanko
jen alitse ryömien etsimässä jä-
tekasasta leivänkuoria ja sillin-
päitä. Heillä oli nimittäin suu-
remmat annoket, koska nämä
naapurit kävivät työssä.

- Illalla oli parakissa sitten
juhlahetki: sulatimme lumesta
vettä pesuvadissa kamiinan
päällä ja panimme sekaan kai-
ken päivän aikana löydetyn ja
varastetun, vähänkin syötäväksi
kelpaaran tavaran. Silläkin
kuumalla liemellä vatsa oli het-
ken hiljaa.

- Selviuiinpäs siitä kaikesta
kuitenkinl oli kaverusten loppu-

LEIRISTÄ LHRTIN
Tämän jälkeen seurasi
kuulusteluja ja piikkejä

sarja
sekä toteamus tr

PAI.VETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1 . Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 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 lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaajapalvelu u m me
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 114 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Ti laajapalvelustamme.
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(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

PA,TVETIII(ORTTI
! Osallistun Sanoma Alkakauslehtlen lärlestämän TÄYSOSUMA-
_ kilpailun voimassa oleviin arvontolhln.
L-l Olen mukana myös volmassa olevlssa lehtlkohtalslssa

arvonnoissa/tunnukset:
n Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

E Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
X Tilaan Kansa taisteli -lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

- 
/- 198 

-n Olen jatkotilaaja. n Olen uusi tilaaja.

Su kunimi Eiunimi

Jakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 
alkaen:

Uusr jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka



Kiriallisuutta
SUOMALAISEN
xÄvrrÄuÄ-
ILMAILUN
vorrurÄ
Joppe Karhunen: Magnusso-
nin voittolsat Brewsterit, Weilin: Giitis, Espoo 1982,288sivua,
valokuvia.
Kirjan tapahtumat alkavat
Talvisodan viimeisisä päivistii,
jolloin ensimmäiset USA:sta
ostetut Brewster-hävittzijät len-
nettiin Suomeen, ja kerronta
påiättyy eversti Magnussonin
tultua nimitetyksi kntoryk-
mentti 3:n komentajaksi tou-
kokuun lopussa 1943.

Teoksessa on ilmataistelu-
kuvausten lisäksi selkeää hä-
vittiijätaktista antia varmasti
enemmän kuin missåän aikai-
senunassa Karhusen kirjassa.

Karhusen kerronta on par-
haimmillaan. Kuvataan sau-
matonta yhteistoimintaa laivu-
een komentajan kanssa, taktis-
ten kysymysten pohdintoja,
voitoilla herkuttelua, sodan
ankaraa painetta teknisen ja lu-
kumåäräisen ylivoiman siirty-
essä viholliselle sekä kaatuneen,
yhteisissä taisteluissa liiheiseksi
tulleen lentiijätoverin herkkä
muistelua.

Pääasiallisesti kirja on kui-
tenkin ansiokas kunnianosoitus
ja koko laivueen ojentama 8G
vuotissyntymäpäivälahja arvos-
tamalleen komentajalle, suo-
malaisen hävituijätaktiikan ja
-johtamisjärjestelmän luojalle
ja kehittiijälle, Mannerheimin
ristin ritarille, eversti G.E.
Magaussonille.

kntlijän kirja. S.A.

HURJAPAIDEN
KAUKOPARTIO
Reino Lehväslaiho: Läpi-
murto, WSOY, Juva 1982,
290 sivua.

Lehväslaihon kuudestois-

ta sotaromaani kertoo Syvä-
rin suunnalla tuhoamistehtä-
vässä toimineesta kaukopar-
tiosta, joka täytti vaikean
tehtävänsä viimeistä piirtoa
myöten, mutta joutui epäta-
vallisen koviin taisteluihin ja
lopuksi mottiin kärsien ras-
kaita tappioita. Täistelujen
kuvaus on taitavaa työtä,
niissä tuoksuu ruuti ja veri.
Vaikka kirjan sissit ovatkin
tavallista kovempia ja taita-
vampia sotureita, kirjoittaja
on oppinut välttämään liioit-
telun ja mahdottomuudet -
ellei nyt siksi lasketa sitä, et-
tä pari sissiä retkeltä palat-
tuaan "kumpikin juo neljä
täyttä pakillista hernekeit-
toa". Mitähän anatomian
tuntijat sanovat kuuden lit-
ran mahalaukusta?

Jännittävä ja hyvin tehty
sotakirja, jota on vaikea las-
kea kädestään kesken luke-
misen.

E.

|HAN pÄrevÄ
KAUKOPARTIO.
TARINA
Pentti H. Tikkanen: Kanava-
partio, Karisto, Hämeenlinna
1982, 200 sivua.
Tikkanen hallitsee nämä partio
jutut. Tällä kertaa on tarkaste-
lun kohteena Mannerheim-ris-
tin ritarin luutnantti Ilmari
Honkasen lokakuussa 1942 Ru-
kajärven koillispuolisessa korpi-
maastossa vetämä joukkue, jon-
ka reitti ulottui aina Stalinin ka-
navan taake saakka.

Partio ei saavuttanut mitään
ihmeellisiä tuloksia eikä matkal-
la tapahtunut mitään kovin jän-
nittävää. Sillä oli hyvää jos huo
noakin onnea, mutta kaikki mie-
het palasivat. Kirjan anti onkin
hyvässä ammattimiehen kerron-
nassa, joka todella välittää luki-
jalle kaukopartion tunnelmia ja
miesten ajatuksenjuoksua.

Lieneeköhän kirjan alkuun
tarkoitettu kartta painettu salai
sella musteella, kun sivu on ku-
vatektiä lukuunottamatta viti-
valkoinen? J.

VIEIä YKSI
KAUKOPARTIO.
JUTTU
Uula Aapa: Nikkelipartio, Ker-

tomus suomalais-saksalaisen
partion tiedusteluretkestä luon-
na 1943 Montshegorskin nikke-
likaivokselle, Otava, Keuruu
1982, 2Y sivua, piirroksia.
Aapa kuvaa tåinäkin vuonna
partionsa matkaa tasaisella tyy-
lilliiän. Retki on nytkin pitkä ja
vaikea, mutta kummasti partio
vaan aina selviiiä - tosin tiillä
kertaa pahanlaisin tappioin.

Kerronnan sävy on yksinker-
taisen opettavaista, paikoin
kuin käsikirjaa. Tällä kertaa
selvitellliän myös sotakoirien
koulutuksen niksejä ja hie-
nouksia.

Uula Aapan kirjoilla on oma
uskollinen lukijapiirinsä, joka ei
varmaankaan tiilläkiän kerral-
la pety. J.

vÄnrrÄs
VUOSIKIRJA
Hannu Sarrala (toim.): Erä-
maailma 1982-1983, Karisto,
Hiimeenlinna 1982, 144 sivua,
valokuvia, piinoksia.
Kirjoittajina on jälleen tunnet-
tuja metsä- ja kalamiehiä -Tauno V. Mäki, Teppo [am-
pio, Ilkka Koivisto ja monia
muita. Juttu kiertiiåi saksanhir-
ven metsästyksestii poroero-
tukseen, karhunpyynnistZi Afri-
kan eliiimistöön, kanootinteos-
ta kalahommiin. Erinomaiset
värivalokuvat lisåiävät teoksen
luettavuutta. S.

POJAT OVAT
PO!KIA
Veikko Onttonen: Sota ja nuo-
ruulrr Karisto, Hämeenlinna
1982, 233 sivua.
Kirja kertoo alle parikymmen-
kesäisten tiiydennysmiesten tou-
huista parin viimeisen sotavuo-
den aikana. Puitteina on JR
49:n II Pataljoona ja erityisesti
sen viestijoukkue, jossa kijoit-
taja ilmeisesti itse palveli. Muu-
ten tarina sisiilfiiii tavanomaista
nuoria poikia kiehtonutta rin-
tamajuttua juopottelua,
pikku varkauksia, tiiijahtia,
pontikankeittoa, huhuja ja huu-
lenheittoa, kirjeheiloja ja puna-
tautia. Kesän 1944 ankaria tor-
juntataisteluja sivutaan joten-
kin ulkokohtaisesti. Huumori
on paikoin varsin omalaatuista.
kielentarkistus on jäiinyt suorit-
tamatta. S.

RAUHANAJAN
RYHMY JA
ROMPPAINEN
Manu Paajanen: Piru nokkii
omansa, Gurnmerus, Jyväskylä
1982, 191 sirua.
Paajasella on toisessa seikkai-
luromaanissaan erikoislaatuisia
asetelmia: niinpä Ruotsin puo.
lustusvoimain palkkaama kah-
den miehen kaukopartio seik-
kailee joskus l94Gluwn lopul-
la halki Karjalan kannaksen ai-
na lrningradiin saakka tehden
matkaa jalan, resiinalla, junalla
ja autolla. Toinen miehistii on
suomalainen Mannerheim-ris-
tin ritari, joka kommunistien
Valpon ahdistamana on paen-
nut maasta ja värväytynlt länti-
sen naapurimaan armeijaan.

Kerronta on vauhdikasta ja
rehevä, mutta juoni ei oikein
pysy koossa - esimerkilcsi sel-
viä, mitii kaverusten oikeastaan
piti Lrningradissa tiedustella.
Ei myöskiiän tunnu oikein to-
dennäköiselt?i, että leningradi-
laisen maanmittausinsinöörin
kodin seinällä olisi kartta, jo'
hon on merkitty kaikki Suo-
men rajalla olevat joukko-osas-
tot. Myös suomalaisten raja-
vartijoiden käytös on melkoi-
sen rentoa.

Railakas toimintaromaani,
jonka parissa aika kuluu - ellei

ryhdy liian kriittiseksi. S.

SS.MIEHET
VAUHDISSA
Jaakko Korjus: Wikingin hur-
jat, Kirjayhtymä, Hämeenlinna
1982, 184 sivua.
Kirjoittaja, suuren sanomaleh-
den piätoimittaja ja tuottelias
kirjailija, julkaisi viime vuonna
raportin suomalaisista SS-mie-
histä (Otsassa kuoleman kuva,
Vaasa Oy). Uudessa romaanis-
saan håin jatkaa saman aiheen
kiisittelyä. Waffen-SS:n Wi-
king-DMsioonan Nordland-
Rykmentin suomalaiset vapaa-
ehtoiset seikkailevat Dneprin
ylitykseen liittyvissä ankarissa
taisteluissa ja kunnostautuvat

- kuinkas muuten!
Kirjailija hallitsee aiheensa ja

hrjoittaa kokeneen ammatti-
miehen taidolla ja rutiinilla.
Tapahtumilla on ilmeisesti to-
dellisuuspohja. J.



P.nui Hartikainen, osoite
01860 PERTTULA, puhelin
(90)-271784, kertoi kiinnos-
tavaa asiaa.

' Hartikaisen sukulaismiehet

- taisi olla pojat - ovat
työmatkoillaan liikkuneet
maapallon eri puolilla, muun
muassa Saudi-Arabiassa ja
Irakissa, ja siellä tutustuneet
henkilöihin, jotka ovat kerto-
neet kummaa lznnaa: Iauri
Tömi, syntynyt 1919, Suo-
men armeijan kapteeni ja
USA:n armeijan majuri,
Mannerheim-ristin ritari n:o
144, ei olisikaan kaatunut
Vietnamin sodassa helikopte-
rin maahansyöksyssä vaan
eläisi edelleen Vietnamissa.
Todisteena on esitetty Hanoin
sotamuseossa oleva luettelo.
jossa on kaikkien Vietnamin
sodassa vangiksi joutuneiden
ja kaatuneiden amerikkalais-
ten nimet. Törnin, amerikka-
laisittain Thornen nimi on
kuulemma vankien eikä kaa-
tuneiden luettelossa.

Tietiiäkö joku asiasta? Eh-
käpä Amerikoissa asuvat ase-
veljet voisivat hiukan selvitellä
sitä vaikkapa Pentagonin vä-
lityksellä. Onhan toki kunni-
oitetun tasavallan president-
timme entisen esimiehen koh-
talo sen arvoinen.

\/V iljo Iisalo, kirjoituskilpai-
lumme rintamasarjan voitta-
ja. kertoo saaneensa runsaasti
palautetta Tuuksan silta -ju-
tustaan ja kiittiiii näin ystiivi-
än ja aseveljiän. Samalla
hän haluaa tarkistaa pari koh-
taa artikkelissaan.

Olli Liukkonen muistaa, et-
tä hänen I.Komppaniansa tu-
li Tuuksan kylän kärki-
komppaniana eikä toisessa
portaassa. Luutnantti lzo
Me lartin valtasi yhteistoimin
komppanialle alistetun pans-
sarivaunujoukkueen kanssa
kylän itäosan - Melartin oli
siis jääkäri - eikä panssari-
vaunujoukkueen johtaja.

I
l-ehtemme numerossa 7/

I 978 sivulla 226 olilahtelaisen
Vilho Valennon juttu ihmeen
viisaasta Halli-koirasta, joka
seurasi omia teit?iiin kulkien
evakkoperhettään Liinsi-Suo-
meen ja oli taas vastaånotta-
nutssa heiä Kannaksella
1941. Herkko Korhonen,
osoite 41370 Kuusa, pyyti.ii
mainitun perheen jäseniä ot-
tamaan yhteyden - kyseessä
on eläinten viisautta koskeva
kokoomatyö.

DI lauhanpuolustus näyttää
Tiedonantajan - venäjäki
Izvestija - mukaan menesty-
vän hyvin - lehti kertoo ni
mittain asiasta näin:

"Neuvostoliiton asevoi-
mat, ydinaseet mukaanlu-
kien, ovat rauhan palveluk-
s&ssa."

Kertaheitolla on näin yli
puolet maailman sotakoneis-
ta siirretty rauhanmarssijain
puolelle! Kun Neuvostoliitto
lisäksi ilmoittaa moninker-
taistavansa sotaponnistuk-
sensa, on suhde ilmeisesti
vain paranemassa. Uraa -
uraa - uraa!

I
L.ehtemme numerossa 9t
1982 Paavo Junttila ja Raimo
Suurkuukka silusivat mG-
lemmat artikkeleissaan syk-
syn l94l Porlammin mottia
ilmoittaen tiissä yhteydessä
toisistaan poikkeavia tappic.
lukuja. Eriiät lukijamme ovat
ihmetelleet asiaa.

Selitys on yksinkertainen:
Junttila puhuu koko Viipurin
operaation luvuista, Suur-
kuukka taas vain mainitun
Porlammin motin viholliselle
aiheuttamista tappioista. Mo-
lemmat luvut ovat oikeita.

a

Uulho Piikkilä Hwinkziältii
on käynyt turistina Suomus-
salmen Raatteen tiellä ja tie-
dustelee, miten parhaiten säi-
lyneet Puraksenjoen asemat
liittyivat sotatoimiin.

Raatteen tien suunnassa

hyökkåisi venäläinen 44.Divi-
sioona. Se tuhottiin melkein
kokonaisuudess:Bn eversti
Siilasvuon 9.Divisioonan vas-
tahyökkäyksellä, jonka eriiä-
nä osana oli everstiluutnantti
Fagemäsin komentaman JR
64:n eteläsä mainitulle joki-
linjalle suuntautunut korpi-
koukkaus. Rykmentin II Pa-
taljoona katkaisi tiiiillä Raat-
teen tien 5.1.40 aamupäivällä.
Seuraavana päivänä ryk-
mentti torjui tiiffi alueella
idiist?i tulleen voimakkaan
hyökkäyksen. Venäläisen di-
visioonan puolustuksen ro.
mahdettua työnnettiin suo-
malaisten puolustus vajaan l0
kilometrin påiähän itiiiin Raa-
tevaaran maastoon. minne se
jäi sodan loppuun saakka.
Puraksenjoen linjan linnoitti
taistelun påätyttyä JR 65 puo.
lustuksen taemmaksi asemak-
si, jossa ei kuitenkaan enäii
jouduttu taistelemaan.

Tarkemmin asia selviåä
vaikkapa WSOY:n toimitta-
man Talvisodan historian 3.
osasta.

a

DI ekka Nortamo Helsingis-
tä, puhelin kotiin (90)-
579102, tiedustelee, voisiko
joku toimittaa hänelle vuonna
I942 ilmestyneen Hämeen-
Anttilan kirjoittaman kirjan
Kunniamerkit ja niiden kan-
taminen. Voiko joku auttaa?

o

^
flntti Mäkinen, Gumbölen-
tie31,02770 Espoo 77, puhe-
lin 8057182. on halukas luo-
vuttamaan asiasta kiinnostu-
neelle lehtemme kymmenen
ensimmäistii vuosikeftaa -omia perillisiä kun ei ole. Ot-
takaapa yhteytä!

a

Nr,n on taas siirrytty uu-
teen vlloteen, jonka toivom-
me olevan hyvä kaikille luki-
joillemme ja ysttivillemme.
Toimitus tekee parhaansa, et-
Ui viihtyisitte lehtemme paris-
sa.

Onnellista uutta r,uotta
kaikille! tr
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OSALLISTUVAA
MUSIIKK!A
- mitäs te aiotte
tänään ulvoa?

HARMAATA HYVINVOINTIA
- Jos verovirasto kyselee jotakin, kerro niille, että taikakampela
lahjoitti koko roskan. . .

TUTKIMUSTYÖTÄ
- Mihin tämän nyt saa mahtumaan? Tämä tulee valtion tieteellisestå tutkimuslaitoksesta. . .


