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tiutetaan Suomessa vasta
puoli vuotta muita myii
hemmin. Kiisky oli tietenkin salainen ja Koppinen
varoitti miehiä ankarasti
kertomasta siitä edelleen.
Tieto levisi koko divi-

sioonaan

muutamassa
funnissa. Joen yli soutelu
loppui siihen paikkaan

Persoonallisuuksia

ainoatahaan loikkaria ei

ffi]ffi

il,mesrynyt.

SODAN
PSYKOLOGIAA

muassa

TQhnii"-K allc Heiskow,
eli T(illorr" ll.Divisioonan esikuntapiiiillikkönä.
Lapin sodassa syksyllä
1944 divisioona hyökkiisi
pohjoiseen pitkin Tornionjoen laaksoa.
Reservilälset olivat perin kytliistyneitil sotaan ja
kotiuttamista odotettiin
hartaasti. Huhut kotiut-

Sotakorkeakoulu oli
joskus 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa operatiivisella tiedustelumatkalla Kajaanin seuduil-

la.

Oppilaiden

ollessa

maastontiedustelussa ei
opettajilla ollut paljoakaan tehtävää.
Koulun johtajan apulaisena toimi armoitettu
erämies, silloinen everssaavuttua hän otti mukaansa taktiikan opettajina toimivat herrat
Ouo Yliiskun, Magnus
Haaksalon
Eero
Eriisaaren Otettiin auto, ajettiin eräälle korpi-

kenraaliluut-

nantti, toimi jatkosodan

aikana muun

sen:

ti Yeikko lbppirun
Heti paikkakunnalle

Majuri Veild«oKoppirua

nykyinen

tä lähteneen tunnustuk-

OTTIPA
OPIKSEEN

ja

järvelle, tekaistiin telttakankaasta vene ja
lähdettiin retkeilemään
soudettiin saaresta

HERROJA

saareen, kalastettiin,

TULEE!

tamispiiivåistli vaihtelivat.
Eråiät soturit tekivät
oman ratkaisunsa:'laina-

vuressa osrnail Reu-

poimittiin marjoja, tehtiin talkkunaa ja keiteltiin kahvia.
Lähtökiireessä oli
retken aikataulu jäanyt

lä oli hyvä odotella sodan
påiättymistä, jolloin myiis

lunoaimenelleen

ja välitti käs§n: eversti
I(oppinen heti koulun

I-apissa lvalon tien

-

Se on tuo kenraali
hyvä haukkumaan!

NUOREKAS

MARSKI
Mannerheim oli tasavallan presidenttinä

toimiessaan

tapansa

mukaan uimassa Seu-

ra§aaren

rannassa.
Korkean lauta-aidan
takana oli naisten alastonuimala, josta usein

kuului musiikkia matkaradiosta. Vähitellen
selvisi, effå nuori naishenkilö oli siellä uimassa samaan aikaan
kuin presidentti.
Kerran lähettipoika
ui niin kauas, että sattoi nähdä naisten puolelle.

Marski yhtyr leikin-

laskuun ja kysäisi lähe-

tiltään:

Ä' hon vacker?
Onko hän kaunis?

-

-

PSYKOI-]OGIAA

tu-Hannun lw oli
IGpteeni Aake ksonen
jatkosodan aikana
toimi
muloillaan WWnyt
sivaf löyfiimåin*i veneen seuralun un kirldeo- ilmoittamatta koulun Helsingin ilmatorjuntatai tekivät kopukan ja lurra Hannalla oli johtajalle, kenraalima- keskuksen päällikkiinä
ja joutui valitsemaan
juiAli lbskimaalle.
soutelivat joen yli Ruotsin
puolelle, jma heidät, so- vain ylcsi vude, jonParin päivän kulut- miehet keskukseen, joslu
lrfut
viqaanttmaitasankarit, internoitiin
tua oli retki tehty ja pa- sa tarvittiin nopeaa käylelliseen täysihoitoon
l-apin
seru
mielrcnö
lattiin Kajaaniin. Adju- sitys§§ä ja ripeää toimitiiiin ei puuttunut. Siel- oli luovuttanut sie- tantti oli jo odottamassa mintaa.
internointi tietenkin lop

fuskellö

yirtii

puisi.

kirl<l<ohena tbAsi

vakavan luonteen. Mietit-

mitti:

Loikkausten iliiiirä Hannun ruvistelwrl
kasvoi ja asia alkoi saada Hiitiiisesti tiimä toi-

tiin vastakeinoja.
Sitten Koppisella väliihti: hän kertoi divisioonan esikuntakomppanian
miehille, etfii on tullut
kiisky, jonka mukaan
Ruobista palanneet ko38

-

Nyt pappi ylös!

Haroja tulee!

Evqsti Willamo,
Iapin keisuil<sikin
lottsuttu,
pihaan

oli

ajonut

johtajan puheille.
Koppisen ollessa puhuttelussa odottivat toiset syntiset vaiteliaina
ull«opuolella. Keskustelun ponteva sävy kuului
ulos asti. Vihdoin I(op
pinen astuu ulos koulun
johtajan huoneesta tyytyväisen ja hyväntuulisen näköisenä antaen
esimiehelleen sydämes-

Kierrellessään patterissa hän seurasi kerran
shakkipeliä ja huomasi,
että muuan toisarvoisessa tehtävässä palveleva tykkimies hallitsi
tilanteet hyvin ja teki
siirtonsa nopeasti.
Ilman sen kummem-

pia tutkimuksia

Peso-

nen sijoitti miehen torjuntakeskukseen, jossa
hänestä tuli eräs parhaista työntekijöistä.

ja lainaa Paasikiveä, joka
muistelmissaan yhtyy Ro-

S
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Puhslohlala

L. Hartla,

fl

nisterin havaintoon:'Mos-

kovan sopimus elokuun
23. päivänä 1939 mullisti
kaikki asemat, se uhrasi itse Euroopan aatteen ja toi
mukanaan sodan. Järjestelmien ja katsantokannan yhtiiläisyys Saksassa
ja Neuvosto-Venäjällä oli
omiaan helpottamaan näiden valtojen yhteistoimintaa: sama autoritaarinen,
valvonnasta vapaa hallitustapa; sama mieltymys
yksinkertaisiin rohkeasti
vedettyihin maantieteellisiin linjoihin; sama voiman ja väkivallan palvonta sama taloudellinen
romantiikka; sama halu
mullistaa asioiden järjestys ja 'hämmästyttiiii jumalia'; sama pienten valtioiden halveksuminen ja
sama halu niellä ne; sama
oppi, jonka mukaan valtion, jolla ei ole riittiivästi
aineellisia keinoja puolus-
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Stalinin istunnot, Suomen

ja Baltian kohtalo Neuvostoliiton

T?imä paperi ratkaisi Puo-

lan, Baltian ja Suomen tu-

levat kohtalot.

ur;rc36on vlul

asiakirjoissa
1939-4, Kustannuspiste, Saarijiirvi 1982, 263 si-

sien

uuor-muÄnvet

vut.

miin kirjoittaja tekee sel-

Bonnissa Saksan ulkoministeriön arkistossa säilytetiiiin asiakirjaa, jonka
olemassaolon Neuvostoliitto yha vieläkin kiist iä.
Kyseessä on 23.8.1939
laadittuun hyökkiiämättömyyssopimukseen liittyvä salainen osa, jolla
Hitler ja Stalin jakoivat

koa Baltian miehitykseen
johtaneista'neuvotteluista", Terijoen hallituksesta
ja Suomen kohtalosta,
Neuvosto-Karjalan synnystii ja Baltian valtioiden
liittåimisestii Neuvostoliittoon.
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Yleiskatsauksessaan

vuo

1939--{/.:- tapahtu-

Kommentoidessaan salaista sopimusta kirjoitta-

taa itseåiän suurvaltaa vas-

taan, on kadottava, koska
se häiritsee suurten peliä.'
Neuvosto-Baltian synty
toteuttaa t2iysin edellä

mainitut ajatukset. Stalimarssi Baltiaan ei
kahdeksan tunnin uhkavaatimuksineen ja Moskovan kåiskemine mellakoineen paljoakaan poikkea Hitlerin suorittamasta
T§ekkoslovakian miehityksestii
ainoaksi poik- yleisestii
keukseksi
kaavasta jåä Suomen epätoi-

nin

voinen taistelu vapautensa
puolesta.
Kirj an påiiisisällön muo.

dostavat Kuusisen halli-

tuksen

ohjelmajulistus
l. 12. 1939, edellåi mainittu
salainen pöyfiikirja 23.8.
1939, kaksi Neuvostolii-

t

r

ton

Korkeimman Neu-

voston kokouspöytiikir-

sa

esiintyy

pioneerien

kuoro ja edustajat itsekin

iaa, toinen maaliskuulta ja

laulavat.

toinen heinäkuulta

Erziät historian uudelovat
"unohtaneet" Baltian tapahtumat tarkastellessaan
Suomen ratkaisuja wosina 1939. 1940 ja 1941.
Tämä kirja antaa niistä
oikean kuvan. Lukija ei
juuri voi olla yhtymättä
Paasikiveen esimerkiksi
veljeskansamme eestiläisten osalta: "Me suomalaiset olimme tietoisia siitii.
että Virossa, jonka olot ja
kansan mielialan tunsimme. Neuvostoliittoon
yhtymistä ei voinut todellisesti kannattaa kuin vähemmistö, jos kansa olisi
saanut vapaasti mielipiteensä lausua.
Baltian maiden tapaukset
olivat omansa meitä suomalaisia syvästi vavahduttamaan. Näiden kolmen
pienen kansan kohtalo oli
joka hetki mielessäni.'
Tältä pohjalta Suomi
joutui tekemään talvisotaan johtaneen ratkaisunsa. Kauton kirja on lukemisen arvoinen. tr

jolloin Baltian

1940.

maat
"anoivat pääsyä Neuvos-

toliiton yhteyteen".

sekä

Karjalais-S uomalaisen

SNTL:n

Korkeimman

Neuvoston ensimmäisen

kokouksen pöy.tiikirja.
Vaikka ne muodoltaan
muistuttavatkin kirkonmenojen liturgista kaavaa,

antavat ne käsityksen siitä. miten Neuvostomaan
vallanpiäjät halusivat kansan asioista ajattelevan.
Hallituksen esityksia ei

arvostella

sanallakaan.
niiden

kaikki äänestävät

puolesta, kukaan ei pidättäydy äänestämästä ja jokainen puheenworo päättyy "vuorotervehdykseen"
esimerkiksi näin: "Elä-köön
ylpeytemme ja maineemme, silmäimme valo.

viisaimmista viisain, johtaja, ystävä ja isä
- suuri
Stalin! (Myrskyisiä.
kauan kestäviä suosionosoi-

tuksia. Kaikki nousevat
seisomaan.)" Musiikkiakaan ei puutu: Petroskois-

leen kirjoittajat

SEPÄ SE
HELSINGIN HENGESSA

ETY-kokouksessa

Vanha nainen itki

katkerasti

Leninin

Helsingissä Carter mausoleumissa.
kysyi Brezhneviltä:
Äkaahan nyt
sinua
- Kokoatko
koskevia juttuja?
- Totta kai! nauroi Brezhnev.
- Onko sinulla jo

paljon niitä?

Kaksi leiriä

masentuko! sanoo
paikalla oleva puoLeluevirkailija.
nin on kuollut, mutta
aatteensa

hiinen

eliiii!

tuuri

siksi...

nyyhkyttiiii mummo.

täynnä!

o

o

EINO RITARANTA

Suommsa on usein unohdettu Ruotsin
tehokas apu Suomen vähäisille ilmavoi'mille talvisodan vaikeina kuukausina.
Ajoittain oli lähes koko Ruotsin ilmavoimien ja lentokoneteollisuuden työpanos suomalaisten käytiissä.
Myötätunnon aalto toi länsimaista mitii erilalsimpia konetyyppejä, jotka oli
koottava ja koelennettävä usein vain
ammattimiesten näppituntumalla.
Ja kiire oli!
TU K HOLMAN länsipuolella sijaitsevasta Västeråsin kaupungista muodostui Talvisodan aikana
t?irkeri lenkki siinä ketiussa. joka
toimitti elint2irkeää täydennystii

Suomen pienelle

Hässlön lentokentän kautta kul126 Suomeen matkalla ollutta konetta. joista tosin
ainoastaan 100 ehti perille ennen
sodan päättymistä. Osa koneista
tuotiin lenlämällä suoraan alkuperämaasta. mutta valtaosin ne
koottiin Ruotsissa Malmslättin.
Torslandan ja Trollhättånin lentokentillä. Västeråsissa koneille
annettiin viimeinen silaus Suomeen lentoa varten. Tähän kuului myös aseiden lataaminen.
Toiminta Västeråsissa tapah-

ki kaikkiaan

tui Ruotsin ilmavoimien F llaivueen suojissa. pääasiassa suomalaisten mekaanikkojen voimin. Helmikuun puolivälin jäl-

keen 1940 koneiden
otosta

vastaan-

oli

Kaarb

vastuussa kapteeni
lcion, ioka oli aikai-

Toiminta Suomen hyväksi alkoi

jo 20. päivänä tammikuuta I 940, jolloin viisi Englannista hankittua Bristol Blenheim
Västeråsissa

lV

-pommituskonetta saapui

sinne Stavangerista suomalaisin
miehistöin. Kun koneet seuriul\xana päivänä lähtivät kohti
Suomea, kapteeni R. Artctlan ohjaama BL-125 sai startissa moot-

torihäiriön, josta seurasi maha-

lasku kentälle. Kone

saatiin

Suomeen vasta toukokuun lopulla. Yksi ryhmän koneista. lentomestari G t t t t.sclulk i n ohjaama
BL-127. oli kadonnut lennetfäessä Pohjanmeren yli.
Samana päivänä Blenheimien

kanssa lähti ensimmäinen kolmen koneen ryhmä Morane
Saulnier M.5.406 -häviuiijiä
Suomeen. Näitä koneita koottiin
Malmössa Bulltoftan kentiil-

lä

ranskalais-ruotsalais+uoma-

semmin toiminut Täydennyslentolailue 29:n komentajana Parolassa. Seuraava katsaus perustuu

laisin voimin. Tliällii ranskalainen kapteeni Etimne suoritti niiden koelennot ja suomalaiset

suurelta osin hänen muistiinpa-

huolehtivat siirtolennoista.

noihinsa.

40

ilma-aseelle.

BLENHEIMIT JA FIATIT
SEIKKAILEVAT

I

m$n

ffintalmäffi
noksensa kokoamistöiden edistämiseksi oli merkittävä.

Karkauspäivänä Västeds sai
matkaan kolme Moranea. Yksi
näistii oli MS-305. jonka kaptetni E. Jurila oli kuukautta aikai-

semmin .joutunut

laskemaan

Rusken-iiinen -iäälle moottorin
ylikuumenemisen takia.

Samana päivänä saapui kolmen Fiatin lisäksi kuusi Hawker

Brewsterien ko€lennot lensi tehtaan
lähettämä koelentåiä Robert
Winston. Hän lensi myös BW-351:n
Suomeen sen tullua kuntoon
mahalaskun iäl,illä

FA-7 katosivat .iäliettömiin.
I l. 2. matkaan lähtenyt neljän
Fiatin rvhmii pääsi Suomeen onnellisesti. samoin kolme MoraPienen tauon 1älkeen oli Väs-

Seuraava kuusikoneinen Blen-

hcim l V -mu()d()stclnut salprri.ia
lähti onnellisesti viisi piiiv:iii cdellisten.jälkeen. \äidenkin ohiaajina toimivat suomalaiset.

Italialaisten Fiat (i.50 -här. ittä.iien siirlo[-rrnot alkoiral sen si-

j:ran onnettomissa

nrerkeissä.

Näitä koneita koottiin Trollhättanissa

ja Tonlandassa italialais-

ten johdolla. suomalaislen

viit koncct Karlsb«rrgiin anipunrakokcita varten .ia sieltä
cdcllccn Västcriisiin.
L:nsintrnäisestii sinne saapunccsllr kolnrcn korrecrr rrhmlistä

kersantti,,l. Ll'ullanit*sen ohjllrrrra FA-l{ tlrh()rrtui startissa
hclrnikLrun 7. pliiriinli. Seuraa\ana airmuna kaksi unkarilaista
vapaachtoista. luutnantit ll'. &-

.ial-

.\1. Piritltr lähtivät kohti
Suontca. Huonossa säässä konect ekst ir'ät toisistaan.ja Pirithv
katsoi parhaaksi palata takaisin.

kcen ruotsalaiset ohjaujat lensi-

oh jaamansa

.ia

ruotsalaisten at'ustamana. Italialaincrr koelenti4d ( urlrt ( tr.ttrtt.s-

ra suoritti koelennot. ionka

Åzr.ssr'.ja

}}t'ka:.r ja hrincn

joutui pchmcään lunreen.ia meni
nokilleen. jolloin potkuri viiänt1,'i.
Btcustcrcil;r i,, ;rrk;rircrttnrin
nollurnrilan nlrtkustancct luutnlrntti .htltJtt' ku rhuncn jtr r lilipcli
L'. I

irtt ()li\ilt nt(,lctilillirl nlilil\-

uun cnsirrt rlli iscl lti
lcttnr,llltlrtt. Mlltli:ktttttt crtrirttnL-et rnahll llrsk

rrriii:cnli ptiirrin:r rrcl.jti

nea.

Trollhättan maaliskuun 1. päivänå 1940. Fial ja kaksi Brewsleria
valmlslaulumassa matkaan kohti Väsleråsia

Hurricane I -hävittiijiiä. jotka oli
noudettu Englannista. Koneiden
rullatessa seisontapaikallc r änrikki l/. Kaukovaarart Htl455

err:irrr-

ntiistri koncttu oli kuitcnkin Iih-

tiiktutrt,r::ir.

\r: tckirlit

te'råsin taivaalla vilkasta kuun
viidentenätoista. I uolloin saatiin
kihtemään kuusi Moranea.ja pcräti kahdeksan Fiatia. Seuraavana päir,änä lähti kaksi Moranea

siirr ptrolcnpliirrirr .j;ilkccrr.

ia ltt. 2. jalleen viisi.

Seuraavana päiränä ilnrestvi

HÄVITTÄJÄ

Västeråsin taivaalle .jällccrr uusi
konet11,ppi. englantilainen Glos-

Parin päivän kuluttua matkusti

ter Gauntbt. G;a Etelä-Aliikan

Västeråsin kautta Trollhättaniin
kolme lentä.iää: l'änrikit Suvt trtt'tt
.ia ldrtttttn sckä lentomestari
" lbsi" Jiiä.rkcir1rrel. Tänrä tapaus enteili ensimmäisten Brewstcr -hävittä.j ien noutamista.
Nämä amerikkalaiskoneet
koottiin Trollhättanissa U SA:sta
ulleiden asiantuntijoiden johdolla. Apuna oli mekaanikko.ia Nor-

lahjana saaduista .io ikälintr neiskaksitasoista koottiin .ia k«xruotsalaisvoimin
lennettiin
Malmslättissa. Ainoastaan kaksi
konetta ehti Suonreen enncn sodan piiätt1,mislä. mutta rintamatehlär,iin tällä t11,pillä ci olisikaan

Ruotsista .ja Suomesta.
.jasta.
-fehtaan

lähettiimänä koelentä-

jänä toimi Rtbert

Wiruton.

Mainittakoon tiissä yhteydessä.
etä SAAB-yhtiön paikallisjohta-

jana Trollhättanissa toimi mar-

salkka Mannerheimin

sisaren-

poika C/ar Sparre. Hänen pa-

r:ri:r:rrr

kuhclcn tunnirt vierailLrn Ylistcnr-

MUSEOTAVARAA

ui

ollut asia:r.

Gauntlet GT-396:n

lisäksi

Västeråsiin saapui kaksi Fiatia.
Viisi aikaisemmin saapunutta

FA-konetta saatettiin matkallc
Suomea kohti.

Maaliskuun kolmas oli hiliainen päivä. Ainoastaan yksi I-iat
merkittiin saapunecksi. Suomesta saapuneita nouta.iia ilmoittau-

tui ', iisi
41

Rrrin seuraavun pliivän aikanu

sateli

luntl ja csiintvi pintlstr-

mua. Myris Suornessa oli huono
lentosääja niinpä koneet pvsvtteliviit maassa. Stuvangcristu. Norjasta, tuli ilrnoitus. cttli ncljri Hur'-

_i

ricanea .ja kaksi Westland Lr,lli slrirprrrrut :irrne. Aikanaan selvisi. ettai kaksi
Hurricanc:r oli .jiiiint,t nlrtkallc.
sander -konctta

- r..

r

/
_/

--\*

rikki I

Tu.tki.scn Wickiin Skotlantiin. Huonornnrin kiivi alikcr.-

M. kritisen

1 I

.'"\

t, "'t'd1d*
:gLy_3as

Laskussa sattunut laskutclinevaurio jätti HLJ-461:n ja viinsantli

är\

a
-

ohjaamalle

Htl-462:lle. Kone t0rmiisi hrr<>
nossa siiiiss:i puhclinpr'lrriisiin
Eigerövn slurrclLr N,,r'irrn nrrrrrikolla tuhorrtuen tlivsin. Kuin ilt-

rreen kaulta

oh jaa

ju

.,

sclvivtvi

ll
;

t

{n

hengissii. tosin vaikc'asti lorrkkaantuneenu.
Mvirs cnr:l:rntillristcn oh.j:r:rntlrt
kolmc Lvsunclcriu olivut ollect
srinn takia vuikeuksissa. Nc ciriit

saavuttancct kohteenlltn olluttu
SrLrn kcrrttlili. r:urrr llrskerrlrrir:rt
pelloille Stavangcrin laihctt\ \ il[i.
Mr. .\tilcryottitr oh.jaunta LY- Il4

w:)...*"*'W
8:..§
-.tr"-'

'r{

tiirrrrri tlilliiirr kiritritl[ln iir lllhoutui.

ENSIMMÄISET
HURRICANET

Götaverken kokosi
kahdessa viikossa 16
Fiatia Torslandan
kentällä Göteborgissa.
Lähinnä FA-24, ioka
lähti Västeråsista
Suomeen maaliskuun
8. päivänä 1940

Maaliskuun kuuclcnncn piiirlin
r[rmuna kapteeni [,c.jon sui ilnroituksen. ettii Hurricarrr,'t.ju [ -r's;rnclerit olivat valnriina ltihtiitin Strrr'iulgcri\til C):hrn klrrrttlr \'aislclil-

siin. Srrrlirllrr ilrrroitettiirr.

r'ltri
Suomeen rnatkalla olleet Blackburn Roc-koneet. periiti l0 klppalctta. .iiilivrit scunlavaan

aunruun asti C)sloon. Kello l5
Hurricanet suapuivutkin .ju [-r'sanderit pian pctiss:i.
Scuraavlna llrnr.rnl sittcn scl-

i:i. cttli ilrnoittr: R()c-k()t)ci\til
oli ionkin väärirtkri:itr kre rr rrir

hcuttarra. Naiitri k()ncita oli tosin
Irrurttrr IncIurnisllr. rrrrrttrt rrc civiit olleet ecles liihtcncct lnittkiuul
cikii niitli l()ppuicll l()puk\i Iu()lrl
Suor.r.rccr.r

Siiii oli cclclleen I-ruor.ro. rr.ruttlr
kuuclcn Hurricanen nhnli llihti

kolrti Su()rn('il

li.

l. nrcrkittiin

slurprrnciclcn

koneirlcn luettckron kolnrc I:n-

tiu. klrksi Bruvstcrirr jrr

TJ§I

t*-,

r ksi

*,.-,_

Gutrntlet. I:dcllispliirlinli nrittkuun rlittlincct konect prilisirrit
ttr t rtterterulilirt .jlr rtiitlen pcllis.li
klksi [:ilrtil sckli .jrrrrri srll]uncct
Brcustclit. Scrr sijulrrr rksi nrri)-

,

-M.l

heurnrin llilrtcrrr t kolrncr.r konccn

Irilrt-r'rhrnli .jorrttri
tl

lainkaan.

puskemultn

lrhnrillc. Iltrrpliirlirt ltiklurrt Vlistenrsiin suapLri riisi Lruttir Filltiit.

krr

plrllurrt'lurr.t

isin.

"Pommituskone" osoittautuikin amerikkalaisvalmisteiseksi

SIVIILIPOMMARI
Kuksi pliirliri rnviihcrnnrin slili trli
trIr> Ittil:r P:rrl)irirt. \':irtr'r':rsirrlr

nr rt uskor.tc.

Iurrnc luukesi. Kcntrillc llrskcrrtui
lent«rrncsturi .lliliskcIiiscn oh-

mr,öhemrnin liihtcncille kolntcn

nousi .jrinnitr s huil-rpurrnsl. sillli
krrPtccni Lt' j, rrrrllt' ilrroitr'ttiirt. t'ttri 'l ftrllhrittrrnistrr ()n tukrs:u

Hurricanen .ja kolnren Fratin

Srrorr.rccrr

i()

a.rrnupäivällä. Kcllo I -l liilttcneet
Lvsandcrit .joutuivat palaanraun
pian takaisin .ja sanroin krivi

42

nratkulla olt'rlr

Beechcraft C-17-

pienkoneeksi

pon.r-

Run:lurn tunnin kuluttulr ti.lrurutr Bcccltcrlrlt ('- l--tr r ppinen nllltkailukone. joklr oli Va-

nrstcttu Vliliaikaisin

siViilitr.rn-

siis klikkca
nuksin OII-BCI
rttutttrr kuirt prrnrrttrrril ( )ltiirr tic-

tlirrrlilin. r'ttli :r' ,rli

llrhioitcttrr

Etelii-Alrikasta. Tosiasiussa Ialtjoitus oli te htr' -I-anskastl. ioskin

MARTI]I

t0

Malmin lentokentän
liukas kiitorata tuotti
yllätyks€n kapte€ni E.
Luukkas€lle. Koneel

lennettiln Suomeen
ilman kansallisuusmerkkelå

kiperää

lrys1,mystål
kone oli ollut Tanskan Johannesburgin konsulin omistuksessa.

Beechcraftin lisäksi ei saapunut kuin vksi Fiat. mutta l:ihteneitzi oli jo enemmän. Vänrikki
Kaukovaaran Hurricane oli saatu kuntoon ja se lähti edellispäivänä palanneen Fiat-ryhmän
mukana. Vähän myöhemmin
lähti vielä kaksi Fiatia ja näiden

jälkeen Beechcraft

kahden

l. fuan

Koneeseen ryhdyttiin vaihta-

maan potkuria FA-16:sta. .loka
oli aikaisemmin kärsinyt moottorivaurion. Lähtö siirtyi vuoro-

Mihin?

, Mix\

tiin suomalaisten

ns.

Mainilan laukaukset?

3. Kenraali Kurt Martti
Wallenius on monesso-

kin yhteydessii tunnettu
prsoonallisuus. Mikä

oli

hiinen piiätehtövänsä
talvisodassa?

4.

Mikä mies oli Sinn

5.

Kuka on kirjoiuanut
kirjan Talvisota minun

6.

Miten Erkki hlolam-

Hiiyhii?

-

ja epäilemåitmieliä

men nimi

liitqty talviso-

la oli jiiykWilavettisella patterilla vah-

-

manosal

Kiire oli vhtäkkiä ohi.

deksan Torslandassa koottua
Lysanderia. joista kaksi viimcistri

Miten liittl»ät Suomen
historiasn paiktnnimet

Terenttilii ja Kiwesmäki?
8. Eriiiil I ii talvi sodan ri nta-

hämmentänlt ilmoitus rauhast:r.
Västeråsin tehtävä ei kuitenkaan päättynyt tähän. Työn alla
olleet Brewsterit koottiin valmiiksi ja osa niistä poikkesi kotimatkalla täällä. Näiden jälkeen
Västeras otti vielä vastaan kah-

vennettua vajoata patal joonaa vostassa divi sioo-

nan vewsn vilnllista
Missii?

9.

O ktj abrc kaj a Revo

lj ut s i -

ja on suomeksi lokakuun
vallankumaus. Missii
yhteydessii tiimii nimi
esi i ntyi talvi sodassa?

saatettiin matkaan huhtikuun

10. Efiiön hal I ituksen ohjel -

neljäntenä.
Suomalainen Västeråsissa toiminut henkilökunta muistaa kiitollisuudella isäntiään Ruotsin

maan kuului muun ohesss "työpiiiviin lyluntämi -

ilmavoimien lairue F l:ssä. Täällä he tunsivat olevansa kunniavieraita. joiden toivomukset vritettiin lä).trää viimeistä piirtoa
myöten. Täällä Suomi sai muu-

vaaminen työlöisille

takin kuin

myöfätuntoa. tr

sis

§"h
i

\t
u

"Eläkepankkini on Postipankki, ilman muuta. Olen
erityisen mieltynyt Postipankin käyttötiliin ja sen
tiliotepalveluun. Postipankki hoitaa kaikki maksuni. Ja iokarbesta tilitapahtumasta tulee minulle
tiliote tositteineen.Tietoja ei taruitse pyytää eikä
erikseen l<ysellä. Tällaisen ilmaisen, joustavan
ti I i otep a lve I u n voi sa ad a va i n P osti pa n ki sta."

niilökulmostani?

7.

ruotsalaistenkin

fa§

I

ja kenen

tam?

Näin ollaankin päästy maaliskuun 13. päivään. Kello l2 saa-

ä

milloin

toimesta ammuttiin

kaudella.

KIIRE LOPPUI

t

Aaro

fujarin nima liit4»at

oli lähtö-

valmiina kaksi Fiatia. Lähtö joLrduttiin kuitenkin peruuttamaan.
kun toisen koneen potkr:rin siii!
tölaitteistossa todettiin vuoto.

ja

eriiiiseen tunnettuun oW ruatioon talvisodassa

Gauntletin saattelemana.
Seuraavana Aåtmunål

Thlvelan

,.å

IfiWsinähinlryaiihsesi
Postipanhin kaihhi
TIW,{TEI-41<EP,4LWLUT
Pistäydy Iähipostissa tai konttorissamme
keskustelemassa. Saat tietoja eläkkeensaajalle ja eliikkeelle sffiälle tiirkeisä Postipankki-eduista: Lähipostin tai konttorin
turvallisesta ja mukavasta palvelusta,
hyvistä eläketileistärnrne, edullisista
lainoistamme.

Vihje: Kätevä käyttölaina on palkan- ja
eläkkeensaaj an erikoislain a: 1,5 kertaa
kuukauden bruttotulo aina kymmeneentuhanteen markkaan asti! Helppo
hakea ja helppo maksaa takaisin.

nen $-tuntiseksi, 2-viik-

ktisen kesiiloman turtalonpoikien

ja

Ttrle

- keskustellaan!

vapquttq-

minen veroriistien maksusta". MinHi?
Vastaukset sivulla 57.

PosflPANKKt

a
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Leningradin keskustaa kone€n alla; kuvan vasemmassa laidassa Eremitaasi ia obeliski, sen

Bristol Blenheim eli
Pelti-Heikki lennolle
lähdössä

Suurennos edellisestä kuvasta Palatsiaukion kohdalia. '

yläpuololla Pi€tari-Paavalin linnoitus. Laivoien variot näkyvät selvästi

HELMIKUUN

Taivas

21. päivä 1943.

oli tiiysin

pilvetön,

pakkasta.
Keskiraskas pommikone BrisBlenheim Bl-158 starttaa

tol

Värtsilän lentokentiiltii lrntolai-

den ulottuvilla radiolaitteet.

vue 42:n tukikohdasta.
Istun tutulla paikallani koneen
takaosassa selkä menosuuntaan.
Edessäni on konekiviiäri ja kä-

Ampuma-aukon sekä perspexkuvun läpi näen pakenevan kii-

Vauhti kiihtyy, kone irtoaa
kentästii. Siivekkeet nousevat
ylös ja laskutelineet kohoavat

toradan ja metsän laidan lento-

ylös rungon sisään. Luukut sul-

konekorsuineen.

keutuvat niiden peitoksi. Kone

ii

ONNI RAUTAVA

Marskin viisaan piätöksen mukaisesti
suomalaiset eivät ampuneet tai
pommittaneet Leningradia.
Tiedustelua oli kuitenkin suoritettava
alueen lentokentillä, joilta toimittiin
meitä vastaan.
Valokuvaus piiritetyn suurkaupungin
hurjassa ilmatorjuntatulessa oli
kyltmäpäisten miesten työtä.

I

l.l0 ja...

liene ollut asiaakaan enemmälti.
Kone otti koko ajan lisää kor-

poskille alkoi kohota punaa ja
lopulta hän sanoi kireästi:

påälle yli kolmen kilometrin kor-

Herra eversti, emme me teitä mukaan pyydäkiän. Ilmoitan
vain, ettii m e taas lähdemme.
Mitii se puhui? kysyin puhe-

-

kertaan koettua, mutta sittenkin
tunnen oloni tiillä kertaa jannittyneeksi. Kohde on minulle uusi.
Kuullut olen siitii paljon. Siellä
on mahtava ilmatorjunta. Sinne
on keskitetty hävitäjäyksiköitii.

VAIKEIN PAIKKA
Tehtiivänämme on kuvata kuusitoista toiminnassa olevaa tai toi-

kamera ei suostunut toimimaan

keutta. Happilaitteet pantiin
keudessa.

Tulimme Suulajärven yläpuo-

lelle. Tarkkailin uteliaana ala-

lun p!ätyttyä.

puolella olevaa ilmatilaa.
Ei näy miä2in, roresin.

- Rupesi valittamaan, miten
huonot happilaitteet heillii on. Ei
niissä ole mitiiiin vikaa... kyllä ne
pelaavat, mutta tieävät, miten
helvetillinen ilmatorjunta Pieta-

Kurkkumikrofonini lähetti
viestin vahvistimen kautta ohjaajan ja tiihystiijän kuulokkeisiin.

rissa on... Se t?issä kiikastaa.

ottaa korkeuttaja suunnan kohti
etelälounasta.
Kaikki on tuttua ja moneen

olevan haluja keskusteluun, ei

Kangas jäi kuuntelemaan, ilmeisesti eversti puhui. Kankaan

Ensimmäisellä kuvausmatkal-

Eivät ne tule, eikä me odotella. kuului Kankaan iiäni.
Suuntamme oli nyt suoraan
l,eningradiin. Nousemme mää-

-

kovassa pakkasessa.

la hävitUijät olivat tulleet mu-

räkorkeuteen, seitsemiiän kilo-

Sillä lennolla ohjaaja ja tiihyst2ijä olivat samat kuin nytkin. Oh-

kaan Suulajärveltii, mutta heti

metriin.

ensimmäisten it-kranaattien rä-

jaimissa luutnantti Tauno Kangas ja tiihysäjänä luutnantti
Motti Autio, molemmat kokeneita lentiijiä. Irntosähkött?ijän
paikalla oli istunut kersantti .Eelu
Hilddn, mestarinyrkkeilijä. Nyt
hiin oli lomalla ja minut oli miiä-

Hetken kuluttua olemme vi-

jähdellessä ne olivat häipyneet.
Se oli itse asiassa ihan oikein, sillä

hollisen ilmatorjunnan ulottuvil-

ätty

mllnnan kestiiessä kuvauskone
,rli niilä äysin suojassa.

hänen tilalleen.
Ennen lähtöä luutnantti Kan-

turha oli varanlaa

useampaa

konetta kuin mikä oli välttiimä-

töntii. Ei naapurin

omienkaan

hävittlijien sopinut mennä [rningradin it-tuleen, joten am-

la. Tiedän varmasti, etä kohta
meifä ammutaan ja et*i tuli tulee
olemaan kovaa.
En muista ennen olleeni sotalennolla näin jännittynyt. Tai ehkä ensimmäisellä lennolla Karja-

lan

kannakselle heinäkuun 4.
päivänä l94l oli ollut jotain sa-

B

f,'

ahden Pyterlahdesta tuodun obeliskin vario on selvä

mintavalmista lentokentäii piiritetystii lrningradista ja sen lähiympäristöstii, melko pienelä
alueelta. Kuvausta on kerran jo
yritetty, mutta tävteen ladattu

Pietari-Paavalin linnoltus suurenneituna

gas soitti Suulajärvelle hävittiijä-

tukikohtaan:

-

Herra eversti, lähdemme

VärtsiliisEi klo 10.20, olemme
Suulajärven piiällä noin kello

Muuten oli kyllä turvaton olo.

HPÄ NÄY HÄÄTÄJÄ
Matka jatkui hiljaisuuden vallitessa. Kenelliikiän ei tuntunut

rnaa
odotusta. tietoisuutta
- olemassaolosta,
vaaran
kuoleman liiheisyydes*i.
Nyt olemme olleet jo kauan
vihollisalueella. Ensimmäiset

kentiit on kuvattu.

Miksi

oli mennyt aivan oikean korvani
Ovatko

ne eivät ammu?

niiden hävitfiijät tulossa?

edelleen

sen

olevan vielä paremman. Yritiin
erottaa allanija takanani olevasta näkökentiistli jotain poikkeavaa, jotain joka liikkuu... häviuii-

maalla. Tuskin hänen hautaansa
kukaan enää edes tietää.
Tuolla
aikanaan suuri

oli

ehjä.

Tiedän, ettii minulla on hyvä

näkö, mutta nyt toivoisin

ohi. mutta päähine oli

Taivas oli koko ajan ollut täysin pilvetön. mutta nyt havaitsin
takanamme pyöreähkön vaalean
pilven.
Mistä se siihen oli ilmestynyt?
Sitten tajusin. ettii olimme len-

ripr-rstimien takana. lähellä lento-

sähköttäjän tilaa.
Koska kamera ei ensimmäisel-

lä lcnnolla ollut jaksanut toimia

suomenkielinen oppikoulu .ia
tuolla jossain oli suomalainen
kirkko.
Kymmenettuhannet suoma-

pakkasessa täyteen ladattuna. oli
siihen nyt pantu vähemnrän filmiä. Se ei riittänyt, vaan kuvaus

laiset työskentelivät siellä käsityö-

läi kesken.

läisinä. rakennustöissä. virka-

Pulirsimnre Värtsilään. minne

laå'.

Miäiin ei näy.

ILMATORJUNTA ISKEE
Äkkiä koneen taakse

*!

ilmestyy

pieni valkoinen pilvi, joka nopeasti loittonee. Samassa ilmestyy lisliä pilviä
ensin tulen välähdys

*

ja sitten hattara.

*

Katson sivuilleni: sielläkin on
samanlaisia hattaroita. Niitii näkyy myös ylhiiällä ja alhaalla

-

joka puolella.

Ensimmäisten hattaroiden ilmestyttyä on jännitys poissa.

Nyt

se siis

alkoi! Eniiä ei tarvit-

se odottaa.

-

Hattaroita takana... hatta-

roita oikealla. hattaroita vasemmalla, hattaroita alhaalla, totesin
kurkkumikrofoniin sitii mukaa
kun katseeni siirtyi.
Niin on edessäkin... vähän
I

I

a

-

oikealle... nyt suoraan... hyvin
menee, kuului korviini Matti Au-

!

tion rauhallinen ääni.
Tunsin hyvän mielen ailah-

Eräs laivoista on risteiliiä Aurora, Leningradin symboli

I
tI

duksen: Koneen keulassa olivat
oikeat miehet! He hallitsivat tehtiivänsä. Äanestii ei kuulunut

täneet melko kauan suoraan.
koska meillä oli kolme kuvatta-

miehinii ja moniss:r muissa tehtävissä. Heitä arvostettiinia he tun-

Iaskeuduimme kello 13.00.
Koneessa oli neliä reikää. Yksi

vaa kentfää .jonossa. Takanamme olivat kaikki ne it-hattarat.

sivat oman aryonsa. Vieman

sirpale oli pyvihtynyt tukirautaan polveni kohdalle. Yksi oli

iotka olivat syntvneet

suomalaisuutensa .ja kansallisylpeytenvi.
It-tuli iatkui helliträmäträ. ehkä yhtä kiihtyen.
Oh.iaa.ian .ja tähystä.jän niuk-

pelkoa, ei edes hermostumista.

Uusia hattaroita ilmestyy koko ajan joka puolelle. Niitii syntyy samanaikaisesti, niitii syntyy
lyhyin välein. Niitii syntyy kauas,
niitii syntyy lähelle, jolloin räjähdys kuuluu sisälleja kone huojah-

Mielessäni käväisi ajatus:
"Kuinkahan monen pommikoneen hinta on jo pantu mene-

taa.

mään kranaaneina meidän ta-

Tuhansia hattaroita, kymme-

nä tuhansia hattaroita
s

t
7
I

taipa-

leemme aikana.

l-eningradin

!

kaupungin

kiamme! Tappiollista touhua!
Mutta sodassa ia kaupankäynnisszi on erilaiset laskentatavat."

alueella on it-patteri lähes jokai-

sella aukiolla, mihin sellainen
mahtuu ja missä on riit*ivä am-

pumasektori. Niitii on kaupun-

gin ympärillä. Myös
ammutaan

ja

laivoista

rannikkolinnak-

keista, Kronstadtista.
Koko tuli on keskitetty yhteen
maaliin
meihin.
Äktia oikeassa korvassani
kuului vihainen suraus. Katsoin
taakseni. Kupuun oli ilmestynyt
peukalon mentävä reikä. Sirpale

-
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LENINGRAD ON
SUURI KAUPUNKI
trningrad näkyy alaviistoon
kuin tar.jottimella. Se on iso kaupunki. Monta miljoonaa asukasta. Lähes yhtä pallon väkeä kuin
Suomessa. Kuinkahan paljon
siellä on vielä suomalaisia?
Tuolla jossain on isoisäni hau-

ta. Vaitelias Hämeen mies

sai

viimeisen leposijansa vieraalla
a

4

kansan keskellä he sriilyttivät

kasanainen keskustelu kuului
korviini kuulokkeista:
Oikealle... vielä vähän...

hyvä... nyt suoraan...
-

Perkele. nyt loppui filmil

Lähdetään kotiin.
Ilmakuvauskamera otti kuvat
30 cm x 30 cm negatiiville. loka

oli rullalla erillisessä

kameraarn

kiinnitetäväsvä kasetissa. Kamera toimi sähköisesti ohjattuna
koneen oh.jaamosta. Sen käyttö

kuului nomraalisti

tähystäjän

tehräviin. Kenakuvia voitiin ottaa myös itse kamerassa olevaa
nappia painamalla. Kamera si.jaitsi koneen keskiosassa pommi-

rungossa radion vieresvä. Yksi
sirpale oli mennvt siiven läpi pyörän .ja bensiinitankin välistä. Jos

sc olisi tullut muutaman sentin
sivuun suuntaan tai toiseen olisivat seuraukset olleet tuhoisat.

VIELÄ KERRAN
Kaksi päivää myöhemmin.
23.2.1943 kello 10.45 lähtivät
sama kone.ja sama miehistö koh-

ti Leningradia. Tehtävänä oli kuvata loput kentistä.

Ennen lähtöä

olin

kysynyt

Kankaalta:

Soitatko Suulajärvelle?
- En.
oli vastaus.
- Hermostuisivat vain .ja minäkin ärsyyntyisin.

Matka tapahtui taas melko
vaiteliaasti. kolmas kuvauslento
samiran p:rikk:ran lyhyen ajan

Onko

kuluessa.

Jokohan

nlt

ovat hävittäjät

vastassa?

Eivät olleet. mutta ilmator.iunta oli valmiina. Sen tuli oli vähinäin yhä kiivasta kuin edellisel-

läkin kerralla.
Voimakas tuuli hailtasi suun-

se ehjä? Ilman happea menehtvisin lvhyessä ajassa. tajunta
voisi mennä muutamien sekun-

tien kuluttua.
Kumarruin alas. L,ctku inoaa

helposti. oikeaa. ja taas tuntuu
huulillani kaasun virtaus. Helpo-

vaan.

laskeutuminen Värtsilään tapahrui kello 13.35.

Nyt

tus.

nassa pysymistä. Kuvattaessa
!t

Toksovan kenttil oli viimeinen
kuvattava. Sen päällä loppui filmi. Paluumatkalla pohdittiin,
mahtoiko koko kenttä tulla ku-

koneessa

oli vain kaksi

reikää. Toinen niistii oli vasem-

j%
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le. Samalla hetkellä sitä lähestyi

kaksi vihollisen hävitäiää. Ne
olivat ollect odottamassa.
Kentän toisen laidan kuvaus ja
lopultakin koko tehävä oli suoritettu.

Häviuiijät lähestyivät koko
ajan. Blenheimin kokka kääntyi
pohjoiseen. I-aatokan eteläpuolella oli pilviä kilometrisvi. parissa. Kone on loivassa liu'ussa
alaspäin. Sen moottorit käyvät
tiiysillä, ahtopaineet päällä.
Frtu Hild6n puristaa konekiväärin kahvasta sormi liipasinnapilla. Hävittäjät tulevat, välimatka lyhenee. Konekivääri on
suunnattu kohti lähempänä tule-

/;

vaa hävitläjää.
Kohta se ampuu... kohta tulee
myös äälä. Vielä ne ovat hiukan

liian kaukana...

sl

*

Samassa kone sukeltaa pilveen. Häviträjiä ei enää näy. Taas
kerran löyyi suoja pilven sylistä.
Sodan .johto sai tarvitsemansa

tr

kuvat

*pWf+,

*

o

llmator,untatykkien asemia Vallankumouksen uhrien aukiolla

kameran on oltava vaakasuorassa ja siksi koneen on mentävä
aivan kohteen yläpuolelta.
lrningradin päällä tuuti painoi meidät pois oikeasta suunnasta. Ohjaaja pani koneen kaartoon. veti tävden 360 astetta ja
otti uuden suunnan kohti kuvattavaa kenttää. Totesin. että kamera ei ollut käynnissä ja että
Leningrad oli allamme. Tosin
kone oli vielä hiukan kallellaan.
Menin kameran luo ja painoin
käsiohjauksella kaksi kuvaa.
Palasin istuimelleni. Jotain oli
oudosti. Tajusin. että happinaa-

mariin tuleva kaasuvina ei luntunut huulillani. Koetin kädellä
letkua. Se oli paikoillaan. Katsoin alas. Happiletku oli jyrkällä
mutkalla kaksinkerroin runkoputken ja konekiväärin varalippaan välissä.
Kuinka kauan letku on ollut
tukossa? Kuinka kauan minulla

on aikaa letkun oikaisemiseen?

KUVATESSA
LENNETÄÄN
SUORAAN
Vaaratilanteen ajan on it-tuli jatkunut hellittärnätä. Taivaalle
ilmestYl, tummia, isoja hattaroita, sinne ilmesty-v vaaleita hattaroita... neljää eri mallia hattaroi-

ta.

Äkkiä kuuluu vaimea jysähdys. kone tärähtää, jotain tummaa humahtaa ohi.
Perkeles! kuuluu kuulokkeista Tauno Kankaan rauhallinen ääni.
suljin silmäni...

-Minä

It-kranaatti oli räjähänyt koneen edessä. Useita muitakin
kranaatteja tuli niin lähelle, että
niiden ääni kuului sisälle ja paineralto huojautti konetta.
Tähystäjä Matti Autio oli saanut tuntuman tuuleen. sen suuntaan ja nopcuteen. Lrnnettiin
suoraan. Loput kenät kuvattiin
ilman vlimääräisiä kaarto.ia.

massa moottorissa. Imuputki
poikki.

Se oli tullut ilmeisesti koneen edessä rdjähfäneesä kra-

naatista. Onneksi

lentokonemoottoreissa on lähes kaikissa
mahdollisissa paikoissa kaksois-

varmistus. Moottori toimi imuputken katkeamisesta huolimatta.

KUVA ON SAATAVA
Toksovan kentästä nä§i kuvassa vain puolet! Filmi ei ollut riittäny vieläkään.
Vielä yksi lento samaan kohteeseen. Ilmeisesti tietojen saamista pidettiin väluämättömänä.

Kersantti Hilden oli palannut
lomalta ja hän otti oman paikkansa.

Neljäs lento samaan kohtccseen lvhven ajan kuluessa! Nyt
olisivat vannasti jo hävittäjätkin

RADIO JEREVAN
Kysymysz Mitö voi
ulkomaanmotkan
tehnyt neuvostokansalainen tuoda mukanaan palatessaan
kotimaahan ilman
että syntyy vaikeuksia tullissa?

Vastaus: Ihania
muistoja!

vastassa.

Ne myös olivat. Kone ehtijuujuuri Toksovan kenfän pääl-

ri ja
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Näköala Suursaareen Muolaan järven

luoteisrannalla

Evät

paässeet
paasseer
,a ,,

'[!/uo/aaryäruen
'.gaaregl7
"Muolaanjärvellä yritti vihollinen hyökätä hyökkäysyaunujen tukemana jäitse
Suursaareen, mutta torjuttiin ja jätti jälkeensä noin tuhat kaatunutta Ja kolmetoista tuhottua hyökkäysvaunua.'
Näin kertoi Päämajan tilannetiedotus
numefo 115 helmikUUn 15. päiVänä
^
VUOnna 1940.
Tuon lyhyen tiedon taakse sisältyi paljOn'

rakennettu etuasema.
Kevyt Osasto 5,jonka komentajana oli ratsumestari Gunnar
Boissman, sai tammi helmikuun vaihteessa käskyn Suursaaren miehittämisestä. Tehävä annettiin osaston turkulaiselle Polkupyöräkomppanialle, joka siir-

lä.jiil'H,:i"'*,.?{:::
tivaarijoutt<ue,

jonka

komppanian mukana. Joukku-

T:,jW\,:X,-"ff:,:#.i
komppania kuitenkaan tullut
)n, vaan yksi

pääaseman

jonkin verran kk- ja pk-asemia.
joista osa oli katettuja. Tyydyttii-

Suursaari. Silaintinsa vuoksi se
muodosti tärkeän tukikohdan
.järven leveimmällä kohdalla

viä

Saaren pituus on noin 2 km ja
levevs noin 0,5 km.
Suur;aaressa ei ollut varsinaisia linnoituslaitteita. Sodan alet-

tua rakensivat miehitysjoukot
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olevan

Kakkasniemen kersantti I -eht imiien johdolla.

eräänä osana oli Muolennjärven

pääaseman.ia väliaseman välissä.

Gunnar Bolssman, talvisodan
Kevyt Osasto 5:n komentaia.

joukkue mie-

hitti mantereen puolella

EINO NURMI
KANNAKSEN

miehet

olivat piiäosin Urjalasta, tuli

asuinkorsu

ja

rakennettiin

myös riittävästi joukoille. Mantereelta. Suurniemen puolelta oli
1,htenäinen piikkilankaestelinja

"espanjalaisratsuista"

saaren

eteläkqjen tasalle ja siitä kaartaeli itärannan tuntumassa kohti pohjoista. Saaren eteläkärjen
tasalla jäällä oli massapaaleista

Kornetti Tuomo

Ventolon

joukkue sijoitettiin saaren eteläosaan. Ventola oli tilapäisesti
komennettu Konekivåärikomp

paniasta Polkupyöräkomppaniaan. Vänrikki ,Sorri Houtun
joukkue asettui edellisen vierelle,
itärannalle. Näitii joukkueita oli

vahvistettu iisken perustetun
panssarintorjuntaryhmän miehillä, joilla kuitenkaan ei ollut vas-

Villo Laitinen,
Polkupyöräkomppanian päällikkö,
tässå iatkosodan aikana

taavaa .rseistusta. Vänrikki ärnest Ettolan joukkue jäi saaren
pohjoisosiin.
N.omppanialle

oli lisäksi alistettu panssarintorjuntatvkki ja
valonheitin miehistöineen. Nämäkin sijoitettiin saaren eteläosaan niin kuin tykistön tulenjohujakin.
Edelliset miehiuäjät jäuivät
saareen neljä konekiviiäriä. joten

niitä oli kaikkiaan kahdeksan.
Näin saari oli melkoisen tulivoimainen.

ALKU OLI
RAUHALLINEN

tykin

13.2. iltayön viimeisen tunnin ai-

huetteina.

kana alkoi kuulua moottorien
iiäntä Taaperniemen suunnasta.
Tuli mieleen. etä siellä lämmiteään panssarivaunujen moottoreita. Kornetti Ventola ilmoittikin luutnantti laitiselle peitekieltä käytläen. että

jiällä

Osaston taistelukokemus oli so-

olikin osallistunut sodan alussa viivyystaisteluihin Perk järvellä sekä ollut
se

ampumasektoriin. lÄ-

himmät näkyivät hämärinä sil-

on -satiais-

ten viliniiä".
Äani hhestl,i ja voimistui. Alkoikin jo tuntua siltä. että saarta
oli lähest1'mässä suurehko määrä
hyökkäysvaunuja.

Jäältä tulevat partiomme toi-

dan tässä vaiheessa vielä melko
vähäinen. vaikka

SUURHYÖKKÄYS
ALKAA

vat tarkemmat tiedot lähestyvistä
vaunuista. Ne kertoivat myös, et-

tä suuri

määrä jalkaväkeä on
mukana. N1,t näyttikin jo selvältä. että vihollisen h1'ökkävs kohdistuu Suursaareen ja aluksi sen

TYKKI TAISTELEE
PsGtykki jatkoi kuitenkin tehokasta taistelua nuoren vasta l8-

Tykki avasi tulen tehokkaasti.

vuotiaan ampujan johdolla.

Osumia näkyi ja varsinkin kuului. Valoa olisi tarvittuja sitä odotettiin valonheittimeltii. joka oli

Tvkki käytti taistelussa loppuun

asemissa oikeassa kohdassa. Sen
moottori ei kuitenkaan pakkasen

lankaesteeseen noin 50-60 m
pitkän aukon, josta jalkaväki

vuoksi käynnistynyt.

yntti tiheänä massana läpi. Muutama mies piiäsikin, mutta heidän tiensä päättyi l0 20 m

Tässä vaiheessa vihollisen

tuli-

tus oli vielä laimeata ja suuntautui ylös saaren rinteelleja saaren

ylikin. Vaunut vrittivät

särkeä

piikkilankaestettä. Pst-tykkimme onnistui lähes ensimmäisillä

kaikki 60 ammustaan.
Vaunut olivat saaneet piikki-

myöhemmin. Tästä oli lähimpiin
asemiimme matkaa vielä noin
70 80 m.
Muissa kohdin jalkaväen eteneminen päättyi jo ennen piikkilankaestettä tai viimeiståiän siinä.
Oman tykistön kerrotaan am-

laukauksillaan syty,ttämään yhden panssarivaunun tuleen .ja jatkoa seurasi niin. että pian paloi
viisi vaunua samanaikaisesti. Täl-

puneen taistelualueelle muuta-

löin valoa oli riittävästi koko
400 500 m leveällä hyökkäys-

kuitenkaan asemistamme ha-

kaistalla.
Valon myötii koko puolustukseemme tuli tarkkuutta .ja tehoa

vainneet.
Kestettvään noin kaksi tuntia
taistelu näytti laantumisen merk-

mia kanaatteja. Tätä

emme

muutaman päivän päiiaseman

etelä- .ja kaakkoisosiin. Jäällä

miehitystehtävissä.

Valtaosa
ajasta oli oltu reservissä. Sodan
alkuajan vähäiset tappiotkin oli
äskettäin täydennetty ja nlt olivatkin sekä PpK että kk-joukkue

olevan etuaseman heikko miehitys vetäy.tyi ennen vihollisen jalkoihin jäämistään.
Kello kahden tienoilla viholli
nen lähestyi etumaisilla osillaan

aseet. Pst-tykin

tiiysivahltisia.

piikkilankaestettä saaren etelä-

tarkkaa. vaunu toisensa jälkeen

paikallaan.

sai osumia.

ähän oli tietenkin heikko jää. joka ei alkutalvesta kantanut ras-

kärlen tasalla.
Näkyväisyys oli huono. Pikakiväärimme avasivat tulen, johon
heti kiväärimiehet yhtyivät.
Vihollinen levittäytyi itäran-

Tätä hiljaisempaa taisteluvaihetta kesti noin tunnin ajan. Vihollinen oli aloittanut vetiiytymisen. Aamun valjetessa näkyivät
vetäy'tyvät kolonnat noin l-5

kasta sotakalustoa.
Aiemmin talvella oli pienehkö
vihollisjouk ko pyrkiny,t saareen,

nan suuntaan. Hetken kuluttua
oli itärannan konekiväärien vuoro avata tuli. Toinen konekivääri

mutta tullut tuhotuksi.
Ensimmäiset lähes kaksi viik-

tulitti kaukaa vasemmalta

Suursaari oli saanut olla kuta-

kuinkin rauhassa viholliselta koko sodan alkuajan. Yhtenä syynä

koa olivat nytkin

sivus-

talta.

lisää. Konekiväärimme ampuiraivoisasti. samoin muut

vat

tuli oli

edelleen

Valaistuksen parantuessa
näimme myös hyökkäysvoiman
suuruuden. Vaunuja näkyi kaikkiaan 30 ja .jalkaväkeä massoittain. Suuri osa oli kuitenkin valohämärän rajalla kauempana.
Myöhemmän tiedon mukaan
hvökkäyksessä oli mukana ialkaväkeä kolme pataljoonaa.

rauhallisia.

Tärkeimpänä tehrävänä olivatkin öinen partiointijiMllä ja eräi-

i

den asemien osittainen miehitys
pimeän aikana.
Sitten rauhalliset ajat olivatkin
ohi.

kejä. Jalkaväki oli painautunut
lumeen. Ammunta oli hidastunut
ja vaunut pysyttelivät pääasiassa

km:n etäisyydellä jäällä. Veäytyvää vihollista saatettiin aamu-

hämärässä tulella epäsuorasti
ampuen.

Luutnantti Laitinen johti taistelua komentopaikaltaan käsin.
Apunaan hänellä oli luutnantti
Aune Raimo,joka juuri oli palannut lomalta. Itse taistelupai
kalla johtivat taistelua joukku-

eenjohtaiat Houttu ja Ventola.
Taistelun kestäessä Houttu haavoittui.

Taistelun jo melkein tauottua
saapui eskadroonasta yksi.ioukkue kersantti Korkkulan johdolIa taistelualueelle ja asettui asemiin saaren rinteelle asemiemme
taakse.

Muolaaniärveä Suursaaresta itåån.
Vastarannan kylät palavat

Suoraan edestä alkoi samanaikaisesti pikakivääri- ja kiviiärituli.
Pst-tykki oli itärannan puolelSoini Houttu, eräs ioukkueeniohtajista, tåssä jatkosodan aikana

la lähellä rantaa. Vihollisen levittäydy"ttyä tulivat vaunut suoriun

Nyt vihollinen ampui kiivaasti

ja tarkemmin. Etenkin pst-tykki
oli kovan rulituksen koht&na

lÄnron.lUNTAA
EI TARVITTU
Tämän kirjoittajan

osuudeksi

oli tarkoitettu panssarivaunujen lähito{unta. Siksi me

senden lähelleen panssarivaunun
tykin osuman. jolloin tykinjohta-

taistelussa

ja haavoittui

kolme torjuntaryhmän miestii

kuolettavasti.
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t

lisäkseni Helii) Hopeot'irto ja Ftrut I.aak.vt etsimme toriuntaaseman itärannalla. jossa lähes-

tyvät vaunut mitä todennäköisimmin yrittäisivät "maihinnousua-.
Rannassa

oli 2 3 m pitkä.ia
riittävän srvä potero. Tähän sovimme hrvin kaikki. Varasimme
poteroon useita kasapanoksia.

polttopullola la käsikranaatte.fa.
Arsenaaliimme kuului lisäksi
konepistooli ja henkilökohtaisina aseina pvstykorvakiväärit.
Kun pst-tvkki oli pitän1t huo-

len siitä. että lähitorlunta-aseitamme ei tarvittu. otimme taiste-

luun osaa kiväärimiehinä. Ammuimme niin paljon kuin ehdimme. Hyvässä valaistuksessa
yritettiin ampua mm. hyökkäysvaunujen tähystysrakoihin. Koko taistelun ajan kaipailin eng-

lantilaista

l2 millin "norsupvs-

syä". joka oli ollut meillä muu-

tamia päiviä. mutta vietv

pois
taistelua edeltäneenä päivänä.
Olin ampunut aseella kaksi kcr-

laukausta.

Omat tappiot jäil'ät varsinai-

taistelussa melko r'ähik-

sessa

si. Komppaniastammc kaatuivat

alikcrsantti Osno Pirutttiiki
sotamiehet lit'ari Virtatwt

.ia

Veikko Soarinen sekä lääkintäsotamies Kuarlo Sulttrirten. I.ier'ästi haavoittuneita oli muuta-

löyynyt tarkka kartta kaikista
väliaseman puolustuslaitteista

ylliittiicn läheiscstä liikuntakyvyt-

Suursaarta etiiämpänä.

tömästii panssarivaunusta pitkiin

Taistelua seuraavien parin
päivän aikana sai Suursaari

ma.

konekiviiärisarjan vastaansa.

VAROMATTOMUUS
VIE HENGEN

Ammunta jatkui. Paikalta kuului vain von Behrin hätäinen huu-

Voitto oli saavutettu.ja mieliala
oli korkealla. lnfemo oli hilyen-

to:

t),n]'t.

meidän loppumme.

Aamun valjetessa paljastuirat
sodan jäliet taistelukentällä. Oli
kasoittain rihollisen kaatuneita.

suus.

oli

savuavia

Partio näytti tuhon omalta.

Raimo. Raimo. tämä on
Sitten vallitsi täydellinen hiliai-

Partiosta kaatui

romutettu.ja
hr'ökkävsvaunuja. aseita .ja va-

mien

rusteita.

l-uutnantti Aune Raimo

miestä.

.ia

ja osittain tuhottujen

vau-

ia kokemat-

SAARESTAKIN
ON LUOVUTTAVA
Taistelukenttä

19.

ton

eskadroona miehitti nyt
Suursaarenja piti sen 20. 2. saakka.

Kun eskadroona vihdoin

\reron.

hemmin. Upseerit saivat hetkessä
kokoon l7 miestä.ia näin partion

kävksiä. Onneksemme pommitukset eivät aiheuttaneet merkitt?iviä tappioita.
Polkupyöräkomppania siirtyi
17. 2. väliasemaan lammaslahden- Hotokan maastoon. Osas-

luvan veläytyä saaresta pois olivat panssarivaunut sen saartaneet. Aamuyön sumussa ja harvassa jonossa hiihäen velä!.tyminen onnistui. vaikka vihollinen
ajeli hyökkäysvaunuilla jossakin
harvan jonon lävitse.

Varomattomuus

uimä voiton kenrtä nähtävä lä-

osakseen useita pommikonelaivueen voimin tehty.jä ilmahyök-

kä).ttäen päästä takaisin rantaan.
tomuus olivat kantaneet raskaan

vät vapaaehtoisia .iäälle. Lähti.iöistä ei ollut puutetta. olihan

Muolaanjärven pohjoispiiiisä.
Hyökkäyksen tavoite olikin

nujen antamaa suojaa hyväksi

kornetti Yngve von Be'hr kyseli

tuli

l4

Viidcn onnistui syöksven. ryö-

ia

kokonaisr,ahruudeksi

MAHTAVA SAALIS

.ia

Sotasaalis oli vähäinen. Erikoista oli kaatuneelta upseerilta

Partio lähti etenemään kohti
piikkilankaesteessä olevaa aukkoa sekavana tiheänä parvenaja
tävsin varomatlomasti. Sen päästessä ensimmäisten katrtr rneiden
kohd:rlle ja osittain ohikin se sai

veti

.{1

puoleensa

I

Kev.Os. 5 oli saavuttanut suuren

torjuntavoiton. Aamun valjetessa todettiin l4 vaunua tuhotuksi.
Nämä olir.at kaikki melko pienel-

lä alueella.

,l

.-tr':",
\

sai

1\
,4

.1

;

I

Kaatuneiden määrä oli mvris

suuri. Tarkkaa lukua ei tavsin
saatu selville, koska kaatuneet
olivat laa.lalla alueella. lähimmät
noin 70 m:n päässä asemistamme
.fa etäisimmät 1.5 km:n päässä
.iäällä. Päämajan tilannekatsauksen ilmoittama l0(X) kaatunutta

vaikuttaa kvllä liian suurelta.
Vetä\.tvessään vihollinen vci
;*v

mukanaan haavoittuneensa.
Voitto saar,'utettiin melko vähäisin voimin. Olihan taistelussa

sen ratkaisuvaiheisiin

saakka

mukana vain noin kaksijoukkuetta PpK:sta. puoli konekir'ääri.ioukkuetta .ja panssarintorjunta-

tykki

t'.
- .\.

miehistöineen. vhteensii

noin I00 miestä. Vihollisella oli
monikymmenkertainen ylivoi-

&

ma.

Ratkaisevana tekiiänä roiton

tH

saavuttamisessa on ehdottomasti

pidettäva pst-tvkkiä .ja sen roh-

keita

ja

neul'okkaita miehiä.
Näiden nuorien poikien toiminta
oli sotahistoriamnle tunteman

panssarintorjunnan uljaimpia.
Valitettavasti kummankaan nimi ei ole tiedossani.
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Panssarinlorjunlatykki oli talvisodassa usein ratkaiseva ase s/-ltrru

mvös omatoimisia pienempiä
partioita. Sivustoilta kiert?ien
tämä onnistuikin. Tällöin kuitenkin /lrrra'i .V iint.r'sauri loutui
lähitaisteluun pois pl,rkivän vihollisen kanssa ja kenttälapio
aseenaan selvitti asian edukseen.

'*
Kevyt Osasto 5 oli kunniak-

kaasti ja menestyksellisesti antanut panoksensa pääaseman rat-

kaisutaisteluihin.

tr

ammuksien, ruutien yms. säi-

lytystä varten.

SITRRYTÄÄN

JOKAHETKISEEN
VALMIUTEEN
Näihin poteroihin on siis kaik-

kien ahtauduttava. Muihin
kuusi miestä koppiinsa ja yhteen patteriupseerin ja tykin-

johtajan lisäksi vielä pari
miestä. Tähän komentokoppiin on vielä saatava mahtumaan tilat puhelinpäivystäjiille ja patruunoille ym pikkuvarastoille.
Jokaiseen koppiin tehtiin

joistain peltipiintöistä kamiinankuvatukset. Lohtuna oli,

että ei kavereilla mantereen
puolella ollut tällaisiakaan
"hotelleja" käytössä.
Selvisipä sitten siirron tarkoituskin. Noin viikon aikana

ei enää tosiaankaan säästetty
ammuksia! Tykin oli joka het-

N..V. HALLA

II

I{oiviston Saarenpiiiin linnale taisteli
talvisodassa uljansti - lopulci jo eteneviin viholl isen selustassaWimein oli sen lqmmentuumaisten
vaiettava ja miehistön poistuttava jäfrlal<euden yli Wipurinlahden toiselle

II

II

wmemen
laul€us
rÄnEÄN PAT'TERIN miehet
olivat kovan uurastuksen jdlt

keen saaneet itselleen korsut
valmiiksi ja muuttaneet jo niihin asumaankin. Tuskin olivat

t

jäätyneet seinät edes liimmenneet kun tulikin uusi mädräys:

i

kaikkien miesten, myöskin
upseereitten on heti majoitut-

tava tykeille.

Näitten järeitten tykkien
asemat olivat aivan uusia, sodan alkaessa jopa keskeneräisiäkin. Tykit olivat taas hy-

vinkin vanhoja. Ainakin ykköstykin putkessa oli valmistusvuosi 1904. Lavetit ja tu52

lenjohtolaitteet

oli kyllä

pwlelle.

jiiälenaii oli tuwaton etenemistie Wlnllinen uhlesi surjatonta
joukl<oa jtiiiltA ja ilmasta- funiilcki oli
Avoin

estufiövL luj in toimenpiteinmo-

dernisoitu. Putken läpimitta
oli kierteen harjalta toiselle

10" eli 254 mm.
Ammuksen paino oli 230
kg ja ruutia työnnettiin ammuksen perään 62,5 kg. Pelkän putken paino oli noin
30.000 kg. Milään rottapyssyjä nåimä eivät siis olleet. Kantomatkakin oikein suotuisissa
olosuhteissa saattoi jopa yliG
tiä 30 km. Talvipakkasella oli
hyvä kun yllettiin 20 km etäisyyteen.

Tykit eivät suinkaan olleet
missäiin tiiviissä asemassa

oli kaikissa
ensimmäisen
maailmansodan aikana rakentamissa Suomenlahden ran-

ki oltava

nikkolinnakkeissa ja myöskin
Saarenpään raskaalla 6" Ca-

määräyksen:

vierekkäin kuten

venäläisten

net-patterilla. Nämä jiireät

ampumavalmiina.

Yölläkin pirisi puhelin aina

tunnin väliajoin

ilmoittaen
ampuma-arvot ja välittömästi
Ryhmä

-Ihmeen hyvin
-

ampukaa!
kestää tiimä

alunperin ranskalaiset Dourlacher-kanuunat olivat hajaasemissa lähes kahden kilometrin pituisella alueella.
Itse tykki oli betonista valetun renkaan suojelema. Tässä

tykki jatkuvan rasituksen! Ai-

rengasrakennelmassa oli sisällä pikkuruisia noin 2x3 metrin suuruisia ja puolentoista
metrin korkuisia kasematteja

sa oikealla tavalla. Tykinjohtajan ja patteriupseerin tär-

van ensimmäisissä arilnunnoissa sattuneet jatkuvat viat

on asemiesten toimesta saatu
korjatuksi. Miehistö on itsekin oppinut hoitamaan aseen-

keimmät

henkilökohtaiset
aseet olivatkin nyt iso jako-

myöten hiihtelemään Suomenlahden yli kohti Virolah-

kartasta murheellisina asian-

suunniteltu päivän kuluessa:

laidan.

tea. Päivän kuluessa tuhotaan

Siis kotipitäjä alkaa jo olla
vihollisen hallussa ja Koivist<r

putki ahdertiin täyteen tavarua. ilmmus sisään jlr sittcn

molemmat raskaat ja kaikki
kuusi järeätä tykkiä. Vihollisen hämäämiseksi ammutaan

jatkuvasti yhteislaukauksia,
jolloin aina tykki kerrallaan

tuhotaan. Viimeisen laukauksen tulee ampumaan järeän
patterin ykköstykki. Sen jälkeen pitäisi välittömästi lähteä

sivakoimaan muun porukan
Saar€npään Jåreän Patterin
viimeinen påällikkö Birger Altred
Kytöpuro

mukana kohti pohjoista.
Iltapäivän kuluessa saavat

tykkimiehet työskennellä oikein tosissaan. Kerrankaan ei

kai jo jäämässä taakse motriin! Sitä eivär nämä mieher
kyllä tienneet. että vihollinen
oli jo joitain päiviä aikaisemmin pureutunut omankin saa-

niin paljon ruutia ja muitakin
räjähteitä perään kuin suinkin
mahtuil Öljyt pois jarrukoneistosta ja kaikkea muutakin
"ilkivaltaa"

I

Vänrikki komentaa

n.riehet

ren koilliskärkeen.

rnuutamirn kymmenen metrin

Niin hajoavat tykit yksi kerrallaan. Illan jo pimennyttyä
tulee lopulta käsky:
Ykköstykki
tuhotkaa!
- jälkeen heti valmiiksi
Sen
lähtemään liikkeelle eri käskyllä!
Tuhoamistekniikka
oli

päähän suojurrn. Kersantti
kiinnittää puhelintapsin vetonalliin ja kumpikin suojautuu
pienen kumpareen taakse. Sittcn huutuu vänrikki viimeisen

komentonsir rannikkotykistön
upseerina:

Ykki;stykki

asento!

- räjähdys
tapsista.
ja hiljaisuus. Urhean linnakkeen tykistötaistelu on päättynyt.
-Nykäisy

JÄÄLLÄ ON
SEKAVAA
Aamun srlrustaessa maltta tuhatpäinen lauma .iäätä myöten

pohjoiseen. Sää on hiihtäjän
kannalta kurja: pilvet roikkuvat matalalla ja välillä antavut

vielä joitain

räntäkuuroiir.

Suksetkin ttvrrt milä ovrrt. jostain vain pikaisesti kokoon

haalittuja. Eipä ihme. että
Kymmentuumainen

SA-kuva

Mietleliås tykkimies Saarenpäässä ennen låhtöä

avain ja värttinäöljykannu.
Tuleepa sitten päivä. jolloin
kaikki patterin upseerit kutsutaan patterin päällikön luutnantti K ytö p uron puhutteluun.

säästetä ammuksia! Jossatn

välissä ilmoitti tykinjohtaja.
että putkella oli nyt ammuttu
300 laukausta. Se on sen teoreettinen käyttömaksimi.

Silloin selviää se karmea asia,
jota kyllä jo muutaman päivän
ajan onkin aavisteltu: linnake
joudutaan luovuttamaan taistelutta viholliselle!

MIHIN OIKEIN
AMMUTAAN?

Näin on käsky käynyt yl-

Ammunnan suunta tuntuu yhä
hullummalta: ammutaan ihan

häältä käsin!
Annetuista tarkoista ohjeista selviää. että lähtö on iltamyöhään
lähdetään yötä

ta kotoisin olevat tykinjohtajat
kersantti Harikko ja putteriupseeri vänrikki Halla toteavat

-

kotimaisemille! Johannekses-

Saarenpään kymmentuumainen on
vaiennut, kuva vuodelta 1942 s.q-kuvo

miehet alkavat olla liiankin
väsyksissä. Jotkut

ovat jo

heittäneet kiväåirinsäkin.

Mutta sitä eivät

sentään

joukkueenjohtajiksi muutruneet patteriupseerit voi sallia!

Näkyypä jollain

upseerilla

oman pistoolinsa lisäksi ole-

van pari, jopa kolmekin ki-

venunln:

Vihollisen

-tankkeja!
- Pian on koko

panssareita

massa melkein pakokauhun valtaamana

painumassa parasta mahdollista vauhtia pohjoiseen.
Mitähän tästä oikein tulee?!

Silloin kuuluu

räntäsateen

väiiriä selässään.
Henkilökohtaisia varusteita
ei juuri ole. Ykköstykin vänri-

seasta kummaa kopinaa ja samassa on järeän patterin mies-

killä vain pieni

tuntematon upseeri ratsun selässä. Kornetin perässä tulee
vielä hevosten vetämänä kaksi
piskuista 2O millin tykkiä.
§5srn23n! kuuluu korneja pistin- tiukka komento

koulureppu,

jossa puhdas alusvaatekerta,
varasukat ja kourallinen soke-

ripaloja muutarnan näkkileipäpalan lisäksi. Maistuivat
nekin taivaallisilta aivan loppumatkalla!
Vaistomaisesti kurkkii yksi
ja toinen veilillä taivaalle. Onneksi sittenkin on näin kurja
lentosää!

ten keskellä keltalaattainen

tooli heiluu kädessä- korostamassa käskyä.

Porukkamme tykkimestari
syöksyy paikalle, vetäisee parabelluminsa esiin ja kehottaa

muitakin upseereja tekemään

PAKOKAUHU ON
LÄHELLÄ

szrmoin. Näin pakottaa kukin
miehensä ketjuun jäälle. Kornetti toimii jalkaväkiasiantunti-

Äkkiä kuuluu takaa jotakin sekavaa huutoa. Sitten laukkaa
muutamia kuormaston hevosia täyttä vauhtia rivistön Iäpi

jana ohjaillen vieraitakin mie-

jäiille aurattua uraa myöten.
Nyt kuuluu huuto lo sel-

hiä.

Nuo pari "rottapyssyä" ja
kauaksikin näkyvä ratsumies
antavat kai porukalle jonkinlaisen turvallisuuden tunteen

aukealla jäälakeudella. Pako'
kauhu loppuu, jokainen toimii
taas jiirkevästi.
Pian tulee takaa mieheltä
miehelle kiirivä ilmoitus:
Väärä hälytys
väiirä
hälytys
väiirä hälytys
Sitä toistellaan
innokkaasti.

Pian kulkee jonoa pitkin toinenkin sanoma:
Takana on auennut railo

- sieltä ei pääse kukaan!
- Tämäkin tieto osoittautui

virheelliseksi. Sen oli pannut
alulle joku kekseliäs kaveri ja
juuri oikealla hetkellä.

Tilanne on rauhoittunut.
Kornetti ja ykköstykin vänrikki ehtivät pitää pienen juttutuokion ja vetäistä savut. Selviää, että hevosmies-panssa-

rintorjuja kuuluu

johonkin

Sinne kun päästäisiin ennen

kuin ryssän koneet ovat päällä!

Entistä herkemmin yritetään kuunnella lentokoneiden
ääniä. Kun joku pysähtyy, jää
kaverikin huolestuneena kuulostamaan.
Ja sitten se kuuluu
selvä
lentokoneen moottorin- hurina!
Jokainen tempaa käskemät-

tä aseensa olalta
kyllä kai
- saadaan
tdllä joukolla sentään
niin paljon kuulaa ilmaan että
eivät aivan silmille tule!
Jo vilahtaa kone aivan pilven alarajassa.
Kukaan ei ehdi ampua
onneksi! Kone nimittäin laskeutuu jäälle rivistön eteen,
sieltä hyppää ulos suoma-

lainen lentäjä,

antaa ra-

mantereelta Koiviston saarelle

porttinsa, kiipeää takaisin ko-

tulleeseen uuteen yksikköön.
Sitten tiimä hyppää hevosensa
selkään ja häviää pyryyn.

neeseensa

ja on pian jiilleen
ilmassa. Sitten tuo ihmeelli-

nen furvallisuuden funteen an-

taja, yksinäinen

Gladiator,

IHMEIDEN IHME

kiertelee rivistön yllä kunnes
ensimmäiset ovat rannan fun-

Ilma selkenee vähitellen.

tumassa.

Sitten on edessä riemun
hetki: edessä häiimöttää kaukainen rantaviiva!

Tulipahan nähtyä sekin ih-

me: talvisodan

suomalainen

Ientokone!

tl

AKUPUJI|KII0 itman neutoia
hoftob,ite

O

kotiktiyttiiii varten
heikkovtrla

O

-

Tuhannet henkilöt maailmassa
mm. monet tunnetut näytteliiät ia
kuuluisat poliitikot

-

käyttävät mag-

neettista rannerengasta, josta he
eivät enää suostu luopumaan.

Niin yksinkertainen seikka kuin

magneettisen rannerenkaan pitäminen ranteessa saattaa muuttaa
ihmisten elämån!

TIGER - magneettinen rannerengas saattaa tuoda uuden elämänilon Teille, Te olette tyytyväinen ia
suositteletie sitä ystävillenne.

Älkää viivytelkö tämän onnen hetken saavuttamisessa: tilatkaa Tl-

GER-rannerengas jo tänään!
TEHKÄÄ ITSE BATKAISEVA KOE!
Tilatkaa jo tänään magneettinen
TIGER-rannerengas! Asettakaa se
ranteeseenne heti kun saatte sen.
Bannerengas on muotoiltu litteäksi,
.ionka ansiosta se on kuin elegantti
ja hillitty koru, joka sopii yhtå hyvin
naisille kuin miehille.
KAIKKIEN TULISI KOKEILLA
TIGERIÄ...
Lukuisat kåyttäiät ovat kirjoittaneet
meille kiittääkseen:

o lhmn tnlttofa
tullut merkittävästi parcmmaksi. KoL
mekymmentä vuotta siften alkoivasen olkaniveleni tulla jäykäksi. Sain
silloin röntgenhoitoa, joka lievitti.
Neljän kuukauden kuluttua tuli tauti
takaisin ia sain ruiskeita ja lääkkeitä, mutta mikään ei auttanut. Olin
niin jäykkä, että en saanut kättäni
tukanrajaan kammatakseni itseäni
vasemmalla kädellä. Nyt on särky
kadonnut ia liikkuvuus on niin hyvä,
että saan käden ylös ja voin kam-

mata itseni ilman oikean käden
apua. Voin lämpimästi suosite,,a
tätä auttav aa run n e ketta. "
Gunnar Andorsson, gankogatan 13, vån.
41480 Göteborg.

l,

_

TIGER
KUUSILAATTAINEN
MAGNEETNNEN RANNERENGAS

TIGER ei ole mikään tavallinen
magneettinen rengas. Se on suunniteltu edtyisen japanilaisen tekniikan mukaan. Sen muodostaa kuusi
toisiinsa niveltyväå laattaa. Nämä
kuusi laattaa aiheuttavat elektromagneetlisen vi rtavärähtelyn.

Hinta: naisten ja miesten ranneke

RollapresS Oy,

.

"Kun olen käWänytTeidän elektro-

magneettista rcnnekettanne noin
kolme kuukaufta päivin ja öin, olen

89:-/kpl + postituskulut.

eirrämäentie 13 KT, 20310Turku

3.1

hetppo käytäiä

ELEKTBONISTA AKUruNK.
TIOHOTTOA VOIDAAN I(ÄYTTÄÄ SEURAAVISSA

TAPAUKSISSA

KOKEILKAA TÄTÄ TEHOKASTA LAITETTA NIIHIN Kt.
PUIHIN JOISTA KÄRSITTE!
Hetppo käyttää: Hyvin kätevä
käytlåä mlssä vain la milloin
vain. Aikaa ei kulu valmisteluihin. TURVALLINEN JA TA-

LOUDELLINEN: Ehdottoman
Yama, el såhköiskun Yaaraa.9

Yoltin patteri voimanlähteenä,
jol«a kestä yli 6 kuukautta,

yaikka lailetta käytettäislin 5-10
minuuttia päivittäin.

Perhelp;sl

a noidannuoll
o iskias
a mlgr€enl

. päämårky
o estna ym. kohtaukslin
. raslttu.reel haröalihakset
. hailioiden puufumistepeuksissa

a huono verenkhno

.

väsyneel lihakset ia hermot

SUOi,IENKIELTNEN I(ÅYT.
TöOHJE, iocsa 61 hoiiopistettä
kuuluu tolmllukseen!

el tule tolmeen lhnn

ää

b,tetä,!

Pyydä ilmaircn esittelylehlisemme ra hlntatiedot.
postituskulut. Myös osamaksulla.
Hinta 249,-

*

I

vuoden takuu.

(puh. 91-391 0(X), läpl worokauden.)
tilAlLlrASlmS 0Y, atanraente 13 K, 2os1o Tufiu 31

PJoTR pnvIovIrS KULAGIN seisoo vartiossa.

erityisen valppaana.

Kuulovartiossa, sillä eihän tiillaisena umpipimeänä yönä, tuulen juoksuttaessa pakkaslunta
yhtenä savuna pitkin Ala-Syvärin
Kuuttilahden jiiätii, näöstii

Rt.
,:)

ole-mitiiiin apua. Tuttu vartiopaikka. korjaamatta jliäneen
heinäseipiiän

rivissä

sisiiän

koverrettu näkö- ja tuulensuoja
on unettava, mutta Pjotr tierää,
ettli tiillaisena yönä tiiytyy olla

rä

Plotr tietää. että taempana
rantapensaikon suojassa on toveri Trofimoff asemassa pikakivääreineen. Hän tietiä myös, ettii

onhan niitii siinä

useampiakin

Päivisin
korsuissaan torkkuva Syväri heaina eloon hämärän tullen.
Mitä sitten tällaisena yönä. usean
kuutamoisen yön jälkeen.

tämä aina neljännestunnin kulut-

tua ampuu taivaalle

äts
JR 50:n 4.lGmppanian lll Joukkue€n tukikohta lGvtsnitsin kirkon kohdalla

lammikuussa 1942

til'il
-**t#

."tlh,

KAUKO SUVANNE
Asemasotavaiheen
vahiinfuneissa
olosuhteissa oli
vanginsieppaus totista
puuhaa.
Lupaus ylimåiåiriilsestii

lomasta pani sentäiin
aina yrittiimiiiin.
Joskus homma
onnistui, joskus ei.
Vihollinenkin kun oli
tarkkana.

sateenvar-

jonsa, joka valaisee hetkeksi jääkentän.
Nyt se lähtee taas!

ä vihollinen asettaa yöksi kuulo.
vartion johonkin niistii kolmesta
heinäseipiiästä, jotka tönött?ivät
mustina haamuina melko etiiiillä
rantapnsaikosta.

Pelkkiiä valkeaa lumilakeutta,

siellii tiiiillä joku jiiäroso, jonka
ympärillä tuuli kiehittelee ympyröitään.

MtTÄ ON EDESSÄ?
Mutta mitä ovat nuovalkeat mypyykkipussit.
kolme lähempänä rinnakkain,
kaksi kauempana ja etiiämpänä
toisistaan kuin lumiauran siivet?
foryn leikkiä jliäkentällä? Vai

tyt, kuin vetelät

lumipukuisia miehiä vastarannalta

tappajia? Eikä vain tap-

pajia.-vaan pahempia: vangin-

sieppaajia! Tainnuttavat hiekkapussilla, raahaavat mukanaan.

Kuulustelut, rääkkäämistä ja
sen jälkeen laukaus niskaan!
Näin ovat esimiehet moneen kertaan vakuuttaneet.
Pjotr teriistää katsettaan. mutta ei pääse muuhun tulokseen
kuin että hän näkee vain rosoon

kinostunutta lunta. Pelon pirullista leikkiä petäväUä lumiaavikolla. Seuraava valopistoolinpanos on selvitt?ivä tilanteen. vapauttava hänet turhista harhoista.

VIIKON LOMA
ON LUVAfiU
Niemisen Esko, tietysti, neljännestii komppaniasta, on saanut

tehtiivän, vangin sieppaamisen.
Puoleksi vapaaehtoisesti.
Moni mies on sähäkkä konepistoolin perässä. mutta nämä eivät ole paukkumiehen hommia.
Käsipelillä ne on tehtävä. Siepattava kuin kettu sorsanpojan rantakaislikosta. Liikoja tassuja kastelematta. Tai kuin ilves jäniksen
pyrypiilostaan. Äänettömästi,
mutta terävästi.
Niin oli sitten Esko suostutellut pataljoonasta mukaansa isku-

Viikon loma on luvattu.
Melkein parin viikon odotuksen jälkeen on nlt lähes paras
mahdollinen siiä. Kova pyry olisi

tietysti kaikkein paras, mutta silloin onkin miehitys niin vahva
puolin ja toisin. ettei siihen sekaan eniiä vieras mahdu.
Koko komppania on selvillä
hankkeesta. Liihimmät konekivåiäripesäkkeet äydessä miehityksessä. Kaiken varalta rantaan

vedetyn suorasuuntaustykin suojauksestaan riisuttu putki sojottaa tyhmän näköisenä kuusikon

oksien alta. Liihin naapuri Ykköstukikohdan oikealla eli [-aatokan puolella. saksalainen I/JR
307, on myös selvillä yrityksesä.
Mitähän sillä tykillä oikeas-

-

hetki sinkoaa jossakin valopanos
taivaalle levitläen hetkeksi paljasmilloin
tavan sateenvarjonsa
lähempänä. milloin niin kaukana

suksien suihkeen kohta häipyessä

suojaavan, mutta samalla niin
petollisen yön syliin. Vaiteliaat

-

nitelman. itse laatimansa. Hän
olisi kyllä halunnut lähteä vain

ettei lähtölaukaustakaan kuulu.
tai
Ajoittaen Iso Silmä
- oma
aukeaa
naapurin valonheitin
hiiikäisevänä pallokkaana. Siljåäkentfi
puoleen
hehkuu
loin
väliin ei-kenenkåiän-maata huikaisevan kirkkaana. selvempänä
kuin pakkassumuisena talvipäi-

kahteen mieheen, Paaton kans-

vänä.

saattajatkin häviävät siit?i vähitelkahden sisällä pilen. Tunnin
tiiisi Niemisen miehineen olla takaisin.
Kolme kärjessä, kaksi silummalla... Esko käy vielä läpi suun-

-

Joskus pst-tykin ammus ta-

s4...

Oma ansoitus on pian takana.
Kohta ohitetaan ahkiomiesten

sukset. valkeat sivakat hyvässä
järjestyksessä. kärjet kotiin päin.
Ja siinähän ne on vetomiehetkin,
kuormaston suojapeitteistä kootun yhteisen valkoisen lakanan
alla. Ahkioineen, jos sattuisi joku

palaajista olemaan

sellaisessa

kunnossa, että pitiiisi vetliä ko-

voittelee suhahtaen vastarannan
korsuja. Ilmassa lentelee valoluoteja, äsähtelee ja kimahtaa.

Kiristyvä pakkanen kiertelee
rantoja. sivaltaa joskus yli jään ja
paukauttaa päätteeksi oman
pomminsa vastarannan pöhei-

köissä. Oikeat pommit. jäämiinoitus. kuoleman pitkäsiima, väijyy muutaman sadan metrin pät-

yht?i hyvin omia...
isompien eikä
pienimpien pyssyjen hommia.

-Ampuu
Ei
nämä ole

Käsikopelolla se on vanja taltutettava. Ja varovasti hiekkapussilla ellei muuten tokene.

UELÄ HENKISAVUT
.lo on tullut ukkoa saattomiehiksi. toteaa Esko miehineen laskeutuessaan siinä iänettöminä rantaan. Näkyy olevan jokainen upseeri rykmentin esikunnastakin.

-

No niin pojat! suhkaisee
komp

siinä ohimentäesså oman

panian päällikköja tarjoaa henkisalut. Tosiaan - henkisalut...
Nyt se särähtää vähän ikävältä
korvaan. Vaikka §llä se tupakka Kilpisenkin suuhun sopii, on

se poika itse hyökkäysvaiheen
aikana ollut niin monella henkisavulla.

Koko tukikohdan vapaana
oleva miehistö saattelee partiota
rantaan metsån reunaan. Vaka-

ryhmiiän kaksi luotettavinta toveriaan, kaksi miestii vielä varmistamaan.

kitisten.

Komppanian lohkolla Ykkösja Kakkostukikohtien rajalla on
sitkeän ähystyksen ja tarkkailun
avulla saatu selville. ettii vihollisen sulutuksissa on Kovtsnitsin
eli Koukkulan kirkon kohdalla

Miähän nuokin tiiiillä...?
Eipä ulotu låiäkintiimiehen käsi vastarannalle. Siellähän niitä
tarvitaan. jos joukin sattuu.

56

jatkuvassa ilotulituksessa. Joka

Siitli lähtee Esko

taan...?

vana, enempiä puhumatta. Onhan viisi mieslä panemassa henkensä peliin. Kutsumattomina
saattajina saapuu kaksi lääkintäajoneuvoa jalakset pakkasessa

kapea kulkuaukko. Jatkuneesta
yskimisestii on lisäksi piiätelty, et-

miehinecn

kirkon kohdalta vinosti yli virran

Eipä tiedä Esko, on se pataljoonan pastorikin mukana siellä
jossain taempana, kuusenrunko-

jen

seassa.

Vakavin ilmein vaikeaan tehtävään

tiin. Tai naapuria olisi pitänyt
kolkata sen verran etlä olisi annettava kyyi.

silTÄ

r-Äprr

Ahkioporukka, kai

jo

tunnin

jiiällä maannut. onkin sitten viimeinen yhteys omiin.

Nyt lähestytään jo valopanokSilmänräpäyksen kesänyt orpouden tunne käväisee mielessä. Sitten kaikki keskittyy edessä olevaan, silmät pyrkivät tunkeutumaan

sen vaikutuspiiriä.

vastaanpuhaltavaan mustaan
pimeyteen.

Nyt jätetiiiin sukset ja kontataan eteenpäin. Ollaankin jo vihollisen valopistoolin armoilla.
Syvärin leveä uoma kylPee
useamman kilometrin matkalla

kissä jossain jään alla. Pitiiä olla
vain eri jymäkät meneillä ennen
kuin tiillainen siima laukaistaan.
Siinä kuohuu silloin jo Syvärin
vesi ylimenemättömänä railona.
Kymmenet. sadat silmät ahmivat hetkeksi valaistua jääkenttiiä. Huikaisevan valkea lumi säkenöi ja kiiluu...
Tämä on juuri sellainen yö...

Kuulee. miten vastarannan
vartiomies kiroilee. raplaa lukkoaan. Eikö veli tiedä. ettii tiillaisella pakkasella pitiiä konepistoolin lukon olla puhtaana rasvasta, muuten se jiiätyy paikoilleen...

Yskitiiiin molemmin puolin
virtaa. Vartiomiehillä on yhteinen kylmä.

Nyt hurahtaa

valopatruuna

jälleen taivaalle. Ja läheltä. Se
tulee - armoton - kohti! Miehet
painautuvat lumeen, odottavat

mutta ei rauhoitu. Olisipa kivliärin valopatruuna, niin panisi sen

raskaita sekunteja. toinen toisen-

missä ne mytyt ovat. Jos niilä nlt
sitten olikaan...
Yskittiiiikin, saatana, täy.tly
ainakin kerran yskäisä
ruk-

sa jälkecn. Suoni jvskyttiiii ohimossa niin että sen ihan kuulec ja

tuntee. Konepistoolin lipas painaa hiestynytt?i kylkeä.
Mutta mitään ei tapahdu. Heitä ei ole havaittu. Kunpa arvaisi,
missä heinäseipiiässä se vartiomies on! Jos törmäisi pahki mieheen olisi peli menetetty. Eikä
vain peli. vaan joku heistii jäisi
jiiälle. Ei siinä omienkaan tuli
auttaisi. Kaikki on nyt yksin heidän onnessaan.
Jospa vartiomies torkkuu kyllästyneenä yksitoikkoiseen pimeåiän tuijottamiseen... Tai suoras-

taan nukkuu. On sitii sattunut
meidänkin puolella. Tai sitten
ruskea häijy silmä on jo hetken
seuraillut heitä konepistoolinpii-

menemän

ja

tarkastaisi vielä

kaseen.

-

Eskolla on epäonnea. valopistoolimies on ilmeisesti aivan sulutuksen aukon kohdalla. Ja yksinäisen yskähdyksen paljastama
vartiomies ehkä vasta liärimmäisen heinäseipåiän suojassa.

Yritet-

Nyt on yritettävä hiiprä niln
hiljaa ettei mies havahdu uudelleen. Silmäys kelloon: aika on
mennyt jo niin pitkälle. että kolmas valopanos voi tulla milloin

Tuskaisia silmänräpäyksiä.
Meneekö katiskan suu tukkoon.

aukosta ja hiipiä ansoituksia varoen sivuun rantaviivaa seuraten
lähes turvallisen matkan päähän.
Ja n1't tulee se kolmas!
Esko miehineen jää valoverkon laidalle. Taas hermoille käypää odotusta. Onko havaittu? Ei!
Mitliän ei siis tapahtunut. Tai

POIS KATISKASTA!

taphtui sentiiän: aamulla 1.2.
l!X2 Jalkaväkirykmentti 50 ja

tahansa. Ja se tulee varrnasti su-

lutusaukkoon.

Mitä

tehdä

onko mitiiän teh-

t?ivissä?

Ei! Tehtävästä on luovuttava.

Ny

tiivä kuitenkin on ja vielä pidet-

Se on ylivoimainen.

tävä kiirettii ehtiäkseen

vaanjouduttava pois ennen kuin
kolmas panos paljastaisi ryömi-

ennen

seuraavaa valopanosta. yritettiivä hiipiä pimeän turvin valopistoolimiehen editse.

Ensimmmäinen

heinåiseiväs

todetaan siinä ohimennessä tyhjäksi. Samoin toinen. Siis kolmas. mutta niin toivottoman
kaukana. Nyt ollaan jo tosi syväl-

viime hetkessä sujahtaa takaisin

olisi

misjäljet sulutuksen aukossa. Kalat ovat uineet katiskaan.
Naapurissa. saksalaisten puo'
lella Gnilikon kohdalla oli edellisellä viikolla valonheitin tehnyt
pahaa jälkeä. Jos ne nyt olisivat

saane€t

änne samanlaisen

te-

hoplin ei olisi paluuta...
Eskon onnistuu miehineen

I l.Divisioona saivat sotapäiväkirjoihinsa merkinnän epäonnis-

tuneesta vanginsieppausyrityksestä. Naapurin puolella toverit
Kulagin ja Trofimoff toteavat
tappaiien käyneen vieraissa yön
aikana. Olisi oltava tästä lähtien
vielä enemmän varuillaan...
Eikä se matka ollut ihan turha
Eskolle ja hänen miehilleenkään:

saivat lohdutuspalkintona kahden päivän komennuksen tupakanostoon Aunuksen kaupunkiin,

tr

4.

Talvisodan tunnetuin
tarkka-ampuja, toimi

Vastaukset
t. Tolvajärven Ägläjärven

torjuntavoittoon joulukuussa 1939. Talvela
toimi koko Tolvajärven
Jos lso Silmå

-

valonh€itin

-

sattuu kohdalle, on partio håtåä kårsimässä
SA-kuvo

pullaan...

Tuuli näy'ttiiii paljastelleen sulutuslankoja. Aukko löytyy helposti.

lä

katiskassa.
Risahdus.

2.

Helvetti!

Kollaan rintamalla.

Viipurin aluetta puolustaneen ll Armeijakun-

Ilomantsin suunnan komentajana ja Pajari hä-

nan komentaja kenraali-

mäläisrykmentin JR

quist.

l6:n johdossa.
Laukaukset ammuttiin
marraskuun 26. päivänä
1939 Terijoe
koillis-

n

luutnantti Harald Oh-

kirjoitti tunnetuimman talvisodan
kuvauksen "Kollaa kes-

6. Palolampi

puolella

ollaan sitten katiskassa,

Kuka onneton?
Olisi sittenkin pitiinyt ottaa
yksin tiimä loppuhomma. Tai

Mainilan kylässä Inke-

visodan

jossa kala ei elä pitkiiän. Ollaan
silmäkkäin heinäseipäiden kans-

korkeintaan Paavon kanssa kuten oli meininkikin.

rinmaalla Neuvostoliiton alueella. Neuvosto-

puolustusasemassa.

rop

liitto syytti tappioita ai-

li

sahdus. Liikkuvat osat taakse.
Valopistoolimies valmistautuu
ampurruun. Ilmeisesti pikakivääri. selviiiä Eskolle. Mies on

heuttaneesta tykistö- tai

Pennanen.

kranautinheitinammunnasta suomalaisia, mutta tutkimuksissa todet-

siis kuuloetiiisyydellä.
Ikuisuudelta tuntuvaa odotus-

tiin kranaattien

tulleen
Neuvostoliiton puolelta.

taisteli Koiviston

ta. Ei jatkotoimenpiteitli. Valo-

Tapausta käytettiin talvisodan välittömänä

sa.

Siitä vain sisiiän!

Ny
sa.

$INÄ NE OVAT!
Nyt tulee se toinen panos, jota
Pjotr on puolestaan niin malttamattomasti odottanut.
Mutta olisipa panos osunut

samalle piiritle kuin edellinen,
niin olisi Pjotr nähny, että ne
kolme valkeaa myttyä ovat hävinneet. Ja ne kaksi taempana ollutta tulleet pelottavan lähelle.
$otr tuntee helpottuneensa,

Risahdusta seuraå teävä

pistoolimies on ilmeisesti rauhoittunut, koska ei tule ylimiiäräistä valopanosta.

sijaitsevassa

syynä.

taa
7. Ne olivat tukikohtia tal-

tJ.

Taipaleenjoen

Pel.samossa, jossa taiste-

suomalainen Osasto

9 Tänrän niminen oli venäläinen taistelulaiva,

joka

useaan otteese€n

Nämä tavoitteet sisältyivät Kuusisen Teri-

n

johti sotaa J»hjoisessa toimien Lapin

joe

Ryhmän komentajana.

ohjelmajulistukseen.

3. Hän

ran-

nikkolinnakkeiden kans-

I

hallituksen

. I 2. 1939 antamaan
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talvisodan aamut tavallisesti

TOIVO
KUUKKANEN

olivat. Vihollisen tähystyspal-

lo killui

jossakin Vuokselan

paikkeilla. Siinä oleva tähys-

räjä näki varmaankin koko
Kannaksen

Talvisodan
Taipaleen
puolustus kesti.
Torjuntavoitosta

Ilidlsta

luituan.

jos hänellä vaan oli tarpeeksi
hyvä kiikari käytössään.

HYOKKÄYS ON

ODOTEfiAVISSA
Tukikohta kolmessa pelättiin.
että vihollinen yrittäisi sisäänmurtoår juuri tämän tukikohdan kohdalta. Olihan alue ollut jo kerran jonkin aikaa sen
hallussa. joten siinä oli jo sille
jotakin tuttua. Lisäksi trli vi-

oli kuitenkin
maksettava

hirvittävä hinta
kaatuneina,

hollinen liikehtinyt erikoisen
vilkkaasti juuri tämän maas-

invalideina ia

henkisen
tasapainonsa
menettäneinä.

tonkohdan edessä.
Tukikohdan oli miehittänyt
joukkue ensimmäisestä komppaniasta vahvistuksenaan ensimmäisen konekiväärikomp-

t.-_r

Terenttilän
konekiväärimies
kertoo.

f,t:

panian kolmas ioukkue. EnTukikohta Viitosen miehiä
Terenttilassa

simmäisestä

komppanirrsta

Suomalainett

alikersantit
Huisman. Ko-

olivirl p:rikalla
j'.t

hpahtul Terenttllässä
HELMIKUUN

puolivälissä

kymmenen millimetrin luoti

1940 oli JR l9:n ensimmäinen

sinkosi päästä irronneet Iuut ja
aivomassitn lähellä seisoneen
alikersantti .Siikin kasvoille ja
kaulaun. Isku oli niin voimukas. että Siik paiskautui pitkälleen haudan pohjalle. Hän
nousi kuitenkin heti puoliksi

eli Lieskan Pataljoona Terenttilän etulinj:rssa. Linjojen välinen etäisyys oli kutistunut jo
melkein jokaisessa kohdassa

vajaaksi sadaksi metriksi.
Ampumahaudat olivat muut-

pökertyneenä seisomurrn ju uskoi. että veri ja aivomarssa hä-

tuneet epämääräisiksi rääsyi-

siksi ojiksi, jotka eivät juuri
suojaa antaneet. Niihin valunutt:t lumimurskaa oli lapioitu
haudan elupenkan päälle näkösuojaksi. Siihen survortiin
seipäällä reikiä. joiden läpi rähysteniin etumaastoa, koska
penkan yli ei uskaltanut päi-

vän aikana katsoa ja perisoli Iiian vähän.

kcrcppeja

Näkösuojaksi lapioitu lumivalli teki seisomisen ja seisten

nen lumipuvullaan

ka vihollispuolella piippalakit
vilkkuivat muutaman kymmenen metrin etäisyydellä.
Suhahtaen
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tuli piiskan

zun-

hänen

omasta päästään.

Selvä

tuli

saatana!

- vaun virluvat- pitkin rinAivot
tapieliä...

Yritin selittää. etteivät

ne

olleet hänen päästään. VähiJääkärikapteeni Väinö Lieska, l/JR
28:n ja l/JR 19:n komentaja

liikkumisen ampumahaudassa

mahdolliseksi. Tähysryspaikoilla oli vilkas kysyntä, kos-

oli

mus Iumipenkrrn läpi ja sirttui
Keuruun poikaa päähän. Jäykkänä ammuttu panssariammus
meni räjähtämättä sekä löysän
lumipenkan että pään läpi.
mutta tasakärkinen viiden-

tellen alkoi Siik käsittää mistä
ruuhoittui.

oli kysymys ja

Lääkärin pakeille hänen oli
kuitenkin lähdettävä. Terävät
luunsirut olivat painuneet syvälle kasvoihin ja kaulaan.

Vihollinen liikehti vilk-

karrsti kuiken päivää. rnuttu ei
ryhtynyt vielä hyökkäämään.

Seuruirvu uamu oli tyyni
pakkasaamu. sellainen kuin

nekiväärikomppaniasta olin
minä linolnu uliupseerina pai-

kalla Siikin

poissaollessa.

Muut kiväärinjohtajat olivat
korpraalit Uronen ja Klinga.
Tukikohdirn oikealla sivus-

talla ampui Klingan konekivääri jo pitkiä sarjoja. Siellä
oli varmasti vihollinen jo näkyvissä.

Suomalainen

oli

käynyt

pulruunakeskuksessa. Hän pillasi sieltä syli täynnä käsikranaatte ja.
Sinullahan on tavaraa!
- täynnä mustan kanan muSyli
nia.

Nyt täytyy olla. Minä
- nyt ryssän kanssa niin näolen
pikkäin että en ole vielä koskaan ollut. Käsikranaateilla
niitä täytyy yriträä pirää loitommalla. Tulivat ihan kärkeen ja heittivät kaksi käsikranaattia. mutta molemmat len-

sivät

yli. Niin

lähellä ne nyl

ovat.

Konekiväärimies

tuli

oi-

kealta.
Siellä konekivääri lakkasi -toimimasta. Sirpale meni

Lähelle iskeneet kranaatit sai-

laatikon läpi.
Missä toiset ovat? ky-

vat miehet kiireesti maastoutumaan. Suomutaa ja lumi-

syin.

Hytönen haavoittui pari
- sitlen ja meni pois omin
tuntia
avuin. Klinga kaatui hetki sit-

ja me jatkoimme ampumista Saastamoisen kanssa
ten

kunnes hänkin kaatui siitä sa-

masta kranaatista joka siirki

konekiväärin...
Etsikää kivääri käteenne
ja -asettukaa linjaan!
Nyt tuli Lillukka kakkoskiväiiriltä. Siellä oli sirpale puhkaissut konekiväärin vaipan ja
piippu oli juuttunut paikalleen.

Hiiltoaho yrinää

saada

- ampumakuntoon mutta ei
sitä
taida tulla mitään...
Jokaisen on hankittava
- käteensä! Korsulla niikivääri
tä on jos ei muualla. Pysykää
konekivääreiden luona että ei-

MIEHET LOPPUVAT

tit olivat sirpaleen tai luodin
osumasta räjähtäneet Suomalaisen sylissä ja vieneet miehen yläruumiin mennessään.
Oikealta tuli kaksi miestä,

kokkareita satoi heidän päälleen. Hiiltoaho. joka oli yrit-

toinen kantoi toista selässään.

tänyt saada konekivääriä kuntoon
siinä kuitenkaan on-

haavoittunutta Huismannia
taaksepäin. Näin olivat ensim-

nistumatta
tuli kranaattiryöpyn ohimentyä
paikalle.
Siellä on miehen puoli- tuolla haudassa. hän sakas
noi.

Miten niin

mäisen komppanian molemmat alikersantit pelistä pois.
Oikealta tuli mies. kumarassa juosten.

Sinne on saatava apua,

puolikas?

Neijonen kysyi.

No! Puolikas v:ran. Mie-

- alaruumis,
hen

Siinä Uronen kantoi jalkaan

vyötäröstä

alaspäin. Tulkaa katsomaan!

Niinpä on. Kyllä

on

yläruumis hävinnyt
kummasti
olemattomiin. Mitenkähän se
on voinut noin katketa ja kuka
tämä kaveri on?
Sillä on siviilihousut.

muuten
tulee ryssä hautaan!
hän sanoi.
Mitään apua ei ollut irrotettavissa. mutta päätin kuitenkin lähettää sinne oman kiväärini. joka nyt seisoi toimetto-

mana, koska sen ampumasuunnassa ei vihollinen liikeh-

tinyt.

Ioin vain. toisista välitämättä.
Kaikkia murhaajia he uhkasivat helvetin piinalla ja katsoivat murhaksi myöskin sodassa
tappamisen. He olivat miehiä.

jotka olivat mietrineer näitä
asioitir liian paljon ja Iiian vlkavasti.

Nyt oli

kolmoskiväärin

taakse ampumahautaan ilmestynyt tuollainen rukouksia hö-

pisevä mies. Hän seisoi juuri
ampujana toimivan Kinnusen

ja pyrki jo häiritsemään syöttäjänä toimivan

takana
S ie

kkise

n työskentelyä.

Kinnunen ampui lyhyitä
sarjoja ja ryöpsytti lunta vihollisen :rmpumahautaan jokaisessa kohdassa mistä piip-

palakki vilahti ampumahaudan reunan yli.
Joka veljeään vihaa on

murhaaja
eikä

yhdessäkään

murhaajassa ole iankaikkista
elämää. höpötti mies ja tarttui
Kinnusen vyöhön takaapäin.

Raidalliset
siviilihousut. Kenellä oli sellaiset?
Jokainen yritti pinnistää

Kinnunen tuuppasi miestä

ja pyörähti äkisti
Urosen puoleen.
Hoitakaa tuo mies jonvihaisesti

- Sehän on päästään
nekinl
--*"t

se-

kaisin.
Uronen työnsi miestä etem-

i

mäs.

Taivasosa tässä on men-

nyt- jo aikoja sitten. mutta nyt

ei ole aikaa ajatella sellaisia.
Pysy sinä vaan siellä takanir
äläkä tule häiritsemään. hän
sanoi.

RYSSÄ ON
HAUDASSA!
Oikeulta juoksi

muutamia

miehiä.
Siellä on ryssä haudoissa!- he sanoivat ja jatkoivat
matkaansa.
Konekivääri oli puolustustaislelun tärkein ase

vät huomaa niiden olevan epäkunnossa!
Nyt oli enää kaksi konekiväziriä käyttökunnossa! Niistäkin oli ykköskivääri tällä ker-

muistiaan. Monilla oli vielä
siviilivaatteita käytössä. Lopulta Parantainen muisti:
Suomalainen! Alikersantti Suomalainen. Hänhän

taa toimettomana, koska vi-

palasi äskettäin patruunakeskuksesta syli täynnä munakä-

hollinen ei liikehtinyt sen ampumasektorissa. Kolmoskivääri oli asemassa juuri sillä

kohtaa, missä hyökkäys todennäköisesti
maan.

tulisi

tapahtu-

sikranaatteja.

Koska yhdyshaudassa

ei

näkynyt ainoaakaan räjähtämätöntä käsikranaattia oli
otaksuttavaa. että käsikranaa-

HENKINEN
KESTÄVYYS
PETTÄÄ
Monissa yhteyksissä oli todet-

Siellä oli parin ryhmän verran vihollismiehiä päässyt tukikohtaln. He eivät kuitenkaan hypänneet ampumahautoihin. vaan suunnistivat suoraan korsulle menevän yhdysh:rudan päätä kohti. Nähtäväs-

ti heillä oli tarkoituksena panna tukikohdan puolustajat

tu, että miehestä, jonka järki
alkoi pimetä tuli joko hiljainen ja arka nurkkaantuijottaja
tai armoton sananjulistuja.

pussiin.

jonka saarnassa ei juuri evankeliumia ollut. He höpöttivät
rukouksiaan missä vain ja mil-

mestyi välimaastoon

Kinnunen vaihtoi juuri uutta vyötä kivääriinsä kun kolme lumipukuista miestä ilkuin

- aikoi
maasta kasvaneina! Hän
ryhtyä juuri ampumaan kun
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tuo rukouksia höpöttävä mies

tuli yllättäen

hänen taakseen,

'

tarttui konekiväärin vyöhön ja
tempasi siitä niin rajusti, että
vyö puoliksi katkesi ja kiväiiri

kääntyi poikittain

:

I
i

{

zunpuma-

I

suuntaansa.

I

Äta ammu. onneton! Et-

kö- näe. että enkeli seisoo lu-

.ji

I

mipenkan päällä? höpötti
seonnut miesparka.
se -on

Perkele siellä seisoo ja

tullut sinua noutamaan!
Kinnunen tuuppasi miestä
niin rajusti että tämä kaatui
ampumahaudan takapenkkaa
vasten. Siihen hän jäi, mutta
ja aivan viitoiset lähtivät

me hetkellä. -sillä vihollinen
kiirehti jo katkaisemaan vetäytymistien.
Hiiltoaho ampui seisten pistoolillaan eteneviä vihollisia.
Häntä kehotettiin liittymään
joukkoon. mutta kaikkien
kummastukseksi hän jäi paikoilleen.
Silloin nähtiin Hiiltoahon
Aku viimeisen kerran. Kukaan ei ole häntä sen jälkeen

nähnyt

kuolleena!

ei

Ammukset räiähtelevät Ter€nttilässå

kömpi omin avuin pystyyn,
sylki multaa suustaan ja kiirehti selittämään ettei hänellä
ollur mirään härää. Adjuranfti
sai haavan kaulaansa, mutta

elävänä eikä

uskoi jaksavansa itse kävellä
joukkosidontapaikalle.

Joukossa oli paniikki saamassa yliotteen. Muutamat
juoksivat melko pitkällekin.
Järkevimmät eivät sentään
juosseet, mutta joutuivat perääntymään melko pitkälle

VIHOLLINEN
LYODÄÄN
Vastaiskuun lähtevät komppa-

niat käyttivät hiekkakuoppaa

juuri siitä syystä. että niin monet juoksivat. Jdrjestynyt vastarinta saatiin kuntoon vasta
hiekkakuopan takana, palaneen talon korkeudella. Siinä
tulivat reservit vastaan ja vastaisku aloitettiin välittömästi.

lähtöasemanaan. Vihollinen

oli

tuonut

valtaamalleen

alueelle runsaasti konekivääreitä, mutta hyökkääjien onneksi se ampui pimeässä ylä-

mäkeen iunpuessaan liian
alas. Silti olivat hyökkääjien
tappiot varsin raskaat.

Joukot menivät

VASTAHYOKKÄYKSEEN

mätaistelun luonteen. Vihollinen perääntyi hiljalleen, mutta

Pataljoonan komentaja tuli
vastaiskuun mukaan. Hän

vasta päivän valjetessa se
poistui lopullisesti tukikoh-

huusi jotakin römeällä äänellä

ja vanjan pikakivädri

vastasi

paikalla pitkällä s:rjalla.

Se tuntui ampuvan melko
läheltä. Luodit rapisivat pui-

ja puihin alkoi
äkisti ilmestyä valkeita laik-

den kyljissä

kuja. Sälöt lentelivät suristen.
Tarpeeton melu loppui heti.
Vastaisku sujui aluksi hy-

dasta.

Periksi ei anneta!

hestyttiin hiekkakuoppaa tii-

vistyi vihollisen

vastarinta.
Hiekkakuopan läheisiltä harjanteilta se hallitsi hyvin takamaastoa konekiväiireillään.

Heti vihollisen tultua kar-

vin. Vihollinen esiintyi arkail-

koitetuksi hiekkakuopan reunoilta keskinyi kaikki toimin-

len valtaamallaan oudolla
alueella. Sillä oli hiekkakuopan lakana vain hajanaisia

ta siihen. Vaikka vihollinen
oli aivan välittömässä läheisyydessä ajoivat erilaiset

osastoja. Sitä mukaa kun lä-

huoltoajoneuvot perille kuop-
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pimeässä

yössä osittain sekaisin ja ottelu sai monin paikoin käsikäh-

paan. Sinne ajoivat sairasajoneuvot noutamaan haavoittuneita, sinne sijoinui patruunatäydennyskeskus ajoneuvoi-

Haavoittuneensa vihollinen
mennessään, mutta jätti
jälkeensä suuren määrän kaa-

vei

runeira. Niirä

oli

jokaisessa

neen.

kranaattikuopassa välimaas-

Vihollisen siirtyessä etemmäs hiekkakuopasta alkoi siihen tippua kranaatteja. Erään
kranaatin räjähtäessä jäi Pataljoonan komentaja Lieska
maamassojen alle. Lähelläolijat riensivät apuun, mutta hän

hon läpijäätyneeseen kivikovaan maahan olisi ollut ylivoi-

tossa ja ampumahaudat aivan
lavanaan.

Hautojen kaivaminen tuo-

mainen tehtävä. Ampumahaupuhdistettiin vain kaatu-

dat
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neista siten että ruumiit heitet-

tiin etupenkan yli.
Omiakin kaatuneita oli pal-

jon. Niitä ryhtyivät sairaankantajat mahdollisuuksiensa

mukaan korjaamaan.
Klingan ruumis oli paikoillaan. samoin samaan monttuun kaatuneen Saastamoisen.
Saastamoisen kellokin

oli

säi-

Näin kirjoitti Maija, joka oli sotalapsena

låihetetty Ruotsiin.

Eriiiinä talvi-iltana alormme
suunnitella luistinradalle menoa.

Kovin kauan emme ehtineet
luistelua harrastaa. kun aivan

Äidit eivat mielelliän olisi piiiistiineet meitii illalla luistelemaan.
koska elettiin ainaisessa hälytysten pelossa. Pliäsimme kuitenkin
monen ruikutuksen jälkeen läh-

äkkiä, ilman mitiiiin

tarkoituksena riisua luistimet
pois ja lähteä sen jälkeen lähim-

lynyt. vaikka hänen ruumiinsa
ympiirillä olivat pyörineet sekä omat että viholliset. Suomalaisen puolikas oli myöskin

TAPAHTUMAT, joista

paikallaan.

Asuimme samassa talossa Hel-

temdiin.

doissa ollut. Mihin lienee
mies joutunut
olisikohan

singin Kruununhaassa Liisankadulla. Molempien isät olivat hiljattain kaatuneet sodassa. Itse

6.2.194d-

Tällaisia olivat helmikuun
loppupuoliskon päivät Terenttilässä. Melkein jokainen päi-

olin tuolloin yksitoistavuotias ja
Maija vuotta vanhempi.
Maijan äidin sydän heltyi tyttären kirjeestä ja niin Maija tuli

Hiiltoahon ruumista ei hau-

jäänyt vangiksi...?

vä pääsi vihollinen

jossakin

tukikohdassa sisään. Kolmas
komppania, jossa oli päällik-

könä nuori aktiiviluutnantti

oli jatkuvasti
taiskutehtävissä.
Salminen,

vas-

tr

tiissä

kerron, ajoittuvat sota-aikaan,

wosiin 1943--4.
Maija oli paras

ystäväni.

Suomeen takaisin. Kävimme yhdessä hänen kanssaan pyrkimässä oppikouluun, jonne molemmat piiiisimmekin. Yhdessä kuljimme koulussa ja yhdessä vietimme vapaa-ajankin.

SUURPOMMITUS

vaaran

merkkiä, alkoi kuulua kova jytinä, lentokoneen åiäniä ja it-tykkien pauketta.

Kiiruhdimme luistinkoppiin
pliän pommisuojaan, joka oli
Kansallisteatterin takana

Niin marssi kaksi pientii sotaorpoa kaverusta luistinradalle yhdessäolon riemu silmissä ja lu-

melkoisen matkan pliässä luistinkopista.

paus olla aina yhdessä
vaikka
mit2i tapahtuisi, oli juuri vannot-

merkki. Sotilaat. jotka olivat luistelemassa, eivät piiästiineet ke-

tu.

tiiän lähtemliän kopista,

-

Luistinrata sijaitsi Kaisaniemen puistossa. Siellä olikin sinä
iltana paljon väkeä, mm. nuoria
lomalla olevia sotilaita.

Samalla kuuluikin vaaran-

vaan
komensivat kaikki lapset koppiin
ja matalaksi maahan.
Koppi oli pienija makasimme

kuin sardiinit purkissa pliällek61

. .,,.: hirvitävälläänellä,hysteerisesti,

käin -- luistimet yhä jalassa. Sotilaat selittivät. että koska luistinrata sijaitsi lähellä Helsingin rautatieasemaa. olimme vaarallisessa paika sa. Vihollinen yrirti
pommittaa asemaa ja näin ollen
pommeja tulisi putoamaan puis-

kuin eläin.
Maija oli aivan hiljaa.
Sittert joku sotilaista huusi:

-

,l

Saattavat ampuakin ko-

juok-

ja voimistuvaa
räjähdys

-

ulvontaa

räjähdys

-

Koko ajan odotin,

mikä

pommeista putoaisi suoraan
piiällemme. Olin pelosta puoliksi

tajuton. Muistan, että koko
ruumiini vapisi kuin

ankarassa

taudinkohtauksessa.

Maija oli minua paljon rohkeampi. Hän makasi piälläni ja
kohotti silloin ällöin piiiitiän sekä selitti, mitli ympärillä tapahtui.

"SATTUI..."
Sitten tuli pommi melkein

vie-

reen.

Maa heilahti, korvat lukkiutuivat, sirpaleet löivät kopin ikkunat sisään ja koko toinen påiäty repesi irti. Katto lensi jonnekin. Olimme taivasalla.

-- Sattui - sattui -.
Joku huusi sydäntii särkevällä
äänellä.

Apua
minulla on silmät
lasia tiiynnä! Auttakaa!
Mä haluun heti pois täältä!

-

-

-Itkuaja kauhun huutoja kuu-

lui joka puolelta.
Eräältii tytöltii oli toinen käsi

kokonaan poikki. Hän huusi

Juoskaa

Älkiä

pysähtykö hetkeksi-

kään!Joku teistä selviää varmas-

ti

hengissä perille...

Sotilaat päästivät kaksi kerrallaan ulos. Näin ei syntyisi ruuhkaa eikä vihollinen saisi edullista

§

maalia.

"§t-"

I
,,å
."w,
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t

Kuulin puheen, mutta en kyennyt toimimaan. Makasin vain pelosta jäykkänä Maijan alla.
Sitten joku kiskaisi minut ylös
ja huusi:
-- Nyt ala laputtaa ja kovaa!
Maija makasi edelleen aivan
hiljaa.
En lähde mihinkåän ilman

-

'i

1å*fr

sitten

r:ijähdys

sette!

#;.
$'l
l

semaan, selittivät sotilaat.

Myöhemmin selvisi. etä Helsingin yläpuolella oli tuolloin 400
vihollisen pommittajaa. Oli ensimmäinen pääkaupungin suurpomnrittrs helmikuun alussa viimeisenä sotawonna.
Olin toki aikaisemminkin istunut yökaudet pommisuo.iassa.
kuunnelhrt pornmituksen .ja ilmatorlunnan åäniä ja pelännyt
- osuisiko tiillä kertaa meidän
taloomme? Koskaan en kuitenkaan ollut tuntenut sellaista paniikinomaista kauhua. kuin tuona iltana luistinkopissa.
Koko hirvittävä terroripommituksen meteli kantautui sinne
vaimentamattomana. Sanoin ei
voi kuvata sitii h»täviiä kauhun
tunnetta, jonka pommien ujellus
sai aikaan
- ensin hiljaista vonkunaa
sitten yhä voimistuvaa

!

koko ajan niin kovaa kuin piiä-

toon.
neista, jos lähdette suinpäin

Nyt on pakko lähteäjuok-

semaan pommisuojaan

Pommi ei valikoi uhreiaan

rid

v

Helsinki palaa helmikuussa 1944

-

Sitten huomasin olevani yllä
veressä. verta oli kaikkial-

Minä huolehdin yst?ivästä-

si, sanoi vieressäni oleva sotilas.
L?ihde

nyt vain! Nopeasti

-

nopeasti!

piiälä

la

kasvoissa. hiuksissa. vaat-

-

maan. Meno oli luistimet jalassa

kovin vaikeaa.
Vapisin edellecn kuin horkassa
kompastellessani eteenpäin. Ko.
ko kentä oli tiiynnä pirstaleita ja
r.altavia kuoppia. Kaikkialla leijui kamala kalman tuoksu
sawa, räjähdysaineen katkua. ver-

-

ta...

Pommit ulvoivat joka puolella. Kaikkialla paloi. Puita kaatui
muodostaen paikoin esteitä tielleni.

Sitten soi vaara olri -merkki.
jotenkin katkaisi tilanteen.

hukkaan. Sirpale oli repinyt kau-

Nousimme 1'l(ls

itse

suoiasta.

Näytti kuin koko Kruununhaka

teissa.

POMMISUOJAAN
Syöksyin ulos ja lähdin juokse-

Se

Mihin sinua on sattunut?
Läiikintiimies tuli luokseni

olisi ollut liekeissä.
- Maija on kuollut.ja n14 on

En osannut vastata. Mihinkään ei tuntunut koskevan.
Hän tutki minut piiällisin puolin ja sanoi rauhoittavasti:
Istu siinä vain hiljaa kaikessa rauhassa. Enåiä ei ole mitiiän

-

MISSÄ ON MATJA?
En kuitenkaan voinut pysyä paikallani vaan kiertelin pommisuojassa etsien Maijaa
olihan se
sotilas luvannut tuoda hänet tur-

-

tcs\amme kopissa

mieleni

maailmassa?

keä.

kaikki...

Hin'ittävä epiivarmuus tä\tti
olinko aivan yksin

Liiksin juoksemaan kotia kohti.

Unioninkadun ja Liisankadun

hätiiii.

olin ollut niin veren tahraama
olinhan ollut Maijanalla nraa-

Maijan äitiparka istui lopun
yötä tuolissa klyneleettömin silmin tuilottaen seinään.
Ensin mies -- sitten tytär...
Hän ei vielä osannut edes it-

varmaan menn\l kotikin.fa äitija

laukkuinecn.

laraltimon. Nyt ymmärsin miksi

kulmassa tulivat meidän molem-

pien äidit \astaan - Mailan ja
minun. Helpotus oli suunnaton:
-- Äiti ainakin elää!

Äiti syleili minua.ja

itki

hän

oli pelänn1t hirvittävästi meidän

Kaiken tapahtuman seurauksena oli. että äidin kanssa lähdimme äidin kotiseudulle KeskiSuomeen sotaa pakoon.
Päästyämme sinne sain korkean kuumeen.joka jatkui monta päivää. Uiäkäri arveli sen johtuvan järkytyksestä. Olinhan ensin menettäny rakkaan isäni ja
sitten parhaan ystäväni karmeissa olosuhteissa.
M-""öhemmin Mai jan haudalla
muistelin hänen juuriennen kuolemaansa minulle ki{oittamaa
muistivärssyä: "Ystävyys on kuin
pikkuinen ukko, jolla on taskussa avain ja lukko. Sillä se sitoo
ystävät yhteen. niin kuin maa-

pllolla lyhteen."
Liihetin mielessäni Maijalle

mies

v '.''

hiliaisen tervehdyksen:

Voi miksi sinun pitikän

- takaisin Suomeen.
tulla

kun

Ruotsissa olisi ollut niin turvallista. Olisi sitten taas tavattu sodan

jälkeen...

tr

Pommi on iskonyt hautausmaalle

Juoksin

-

kompasturn

kaaduin ja

nousin ja juoksin

- ja vapisten.
juoksin taas. itkien

topuksi en enäii jaksanut vaan
jäin makaamaan maahan.

--

Ylös ja eteenpäin!
Joku nosti minut niskasta pys-

tyyn ja työnsi juoksuun.

Keuhkoihin pisti

ja

henkeä

En jaksa juosta... Kuolen

tiihän...

Mielettömät ajatukset takoivat påiässäni.

Viimein

puolestamme.

En löy.iiny häntli

mistään.

Kukaan ei ollut häntii nähny.
Lopulta tuli luokseni mies,jolla oli jokin nauha kiisivarressa ja
sanoi:

-

Joku tyttö tuotiin juuri si-

sään paareilla. Olisikohan hiin se
,, stäviisi?

Sain mennä katsomaan.

salpasi.

-

!aan...

olin

pommisuojan
ovella. Matkaa oli ollut vain parisataa metriä.
Påästyäni sisälle

joku

nainen

ja
huusi kauhusta, siunaili
pyörtyi. En ensin ymmär*inyt,
mikä minussa oli niin pelottavaa.

Paareilla makasi yst?iväni valkt'rnen nenäliina kasvoillaan.
- Toimitamme hänet kyllä
sairaalaan, sanoi nauhamies.
- Mutta miksi hänellä on nenäliina kasvoilla?! itkin.
Hän on kuollut, sanoi mies

-

hiljaa.

asiallisesti

ja aivan

Minua ei

tyvnenä.

uskottu

arveltiin
Maijan vain haavoittuneen. Hänet löydettäisiin varmaan josta-

kin

sairaalasta.

YSTÄVÄ LöYWY
Maijan äiti tuli sitten meille ja
yritimme soitella sairaaloihin.
Kaikki linjat olivat rikkieikä puhelimella päässy minnekään.
Sinä iltana suurpommitus oli
tehnyt valtavasti tuhoja Helsinglssä.

Kauhunija suruni tuntui pohjattomalta

Missä on Maija'/ kysyivät
- yhteen
äidit
ääneen.
Maija on kuollut. vastasin

miten maailma voi
olla tiillainen...

-

Yöllä saimme yhteyden Marian sairaalaan. jonne ystäväni oli

vietykin. Hän oli kuollut veren-

MAASÄTEILYVAIVOJAKO?
Tilaa nyt asiantuntilan suunnittelema maadoitln.
Hinta 89 mkl
Til.os: Mauri Väänänen
Pl 13, 61 501 lsokyrö

OSTAN JA MYYN
vanhoja kunniamerkkejä,
valokuvia, postikortteia,
kirjekuoria, kirjola y.m. Tarjoa
omiasi tai pyydä myyntilistani
H. Veijonen,
Pr

57.53r01 LPR 10.

(Puh. 953-22 570 ilt.)
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MARTTI AVELA
MUISTAA
Näin Avela muisteli:
Venäläincn dil isioona r litti rajan .luntusrannassa marraskuun
viimeisen päivän aamulla 1939.
Suomalaiset civlit olleet odottaneet vihollista tässä suunnassa.
koska Juntusrannasta ei ollut sisämaahan lainkaan tieyhtevksiä.
'lästä sr,1,stii
oli ra-jalla vastassa
I ksi joukkue r'änrikki Toirrr

"ain

l.hn

.iohdossa.

YH:n alkaessa I0. lokakuuta
oli Kuusanrossa perustcttu Erillinen Patalioona l6 pääasiallisesti
Kuusamon .ja Posion reseniläi-

sistä. Pataljoona oli edellisenä
kesänä ollut kertausharjoituksisRyhmä suden miehiä saapumassa Linnan talolle edetessään kohti Juntusrantaa

RETNO PALONIEMI

Paavo

Susitaival,
Er.P 16:n ja Ryhmä
Suden komentaja.
kertoo edellisessä numerossa sattumuksista ja tapahtumista
Juntusrannan taistelujen aikana.
Trissä artikkelissa

palautetaan mieleen
Er.P l6:n sotatoimet
yleispiirteittein.

On

hienoa, että

Alassalmelle on saatu
tästä uljaasta taistelusta kertova muisto-

merkki.
IAI VISOI)A\ ensinrnliinen
titislclu. ioklr ioltti \uul'cut) nl()ti-

Kuusamon ja

tekivättalvisodan
enstmma§en
motin
t!

on suunnitellut taistelussa muka-

I

raanit. sotainr. alidit sckii ra.jasotilaskotivhdisn kset.
lassa

Kainuun Rajatartioston Kuu-

ti Av,lo,.joka toimi Alassalmen
taistelussa luutnanttina.ja komp-

Sttorntr:sitlrnclltr. \llrsslrlrncrt lais-

nrcrkin. Viinrc kesänii paljastct-

sam()n

tiin Suonrussalnren Piispajlincn

komppanioitten killat. Kuusa-

Alassalnrclla nruistokiri. .jonka

mon .ja Suomussalnten sotavetc-
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Posion miehet

lcltt.,tn sitltttttl prs§litt ttttlirtrl-

.jouluktrun l9-19 krpulla

?:iå'"t

..k

na «rllut tampcrclainen taitcilila
'lltivtt Rr.r.r.ii. Muistomerkkiharrkkccn takana ()\'at ollect

tuksL-cn

.' 1,
't*i!'

.iil Suomttssalmen ra.ja-

Muistomerkin

paljastus.juh-

puhui kenraalima juri .l/arr-

panianpriällik könä.

sa Sallassa samassa kokoonpanossa. Michct.la.johtajat olirat
taYanneet toiscnsa.
Hr'ökkär,stä oli odotettu Kuusamon suunnasta,.losta.johti Ouluun hr,vä maantie. Pataljoona

olikin aluksi ryhmitettr

ra.jalle

Kuusamossa. Kun Juntusrannan
suunnan puolustus sitten romahti. siirrettiin pataljoona kiireesti
Suomussalmelle.

Alassalmella r,'almisteli vihollincn itsenäisr lspäir änä .io lcsis-

ttin vlittämistai. Venäläinen
l6S.Divisioona oli pikavauhtia
lähes sulkeisiärjestlksessli

edcnnlt Kiannanniemeen.

.iosta

l ksi n'kmenui oli tvkistön,kmen-

'.J

rÄnÄru

Asr,

ETTÄ NUOREMPI
POLVIKIN MUISTAISI

MUTTA EI
KAUEMMAS

Alassalmen taistelun muisto-

Vihollisen eteneminen pysäytet-

merkki paljastettiin 43 vuoden

tiin Alassalmelle.

kuluttua tapahtumasta
-muistuttamaan isänmaan historiasta

Itsenäisy-vspäi-

vänä pataljoona kärsi ensimmäi-

set tappiot: posiolainen alikersantti Martti Paloniemi kaatui
)
:a

aamupäivän taistelussa. Samana
päivänä pataljoonan komentaja
haavoittui käteen ja hänen tilalleen tuli everstiluutnantti Paavo
Susi t aiva l, kansanedustaja. joka
oli lähteny vapaaehtoisena rintamalle. Hänen johtoonsa muodostui sittemmin useita pataljoo-

nia kiisittiin'v't Ryhmä Susi.
Kun vihollinen oli pysäytetty.
irrotettiin rajan pinnan miehist?i
koottu Er.P l6etulinjasta ja rintamavastuun tällä suunnalla otti

nuoremmalle polvelle. Sen suunnittelija taisteli itse J R 65:n riveissä Alassalmella. Kiveen kiinnitetyssä kuparilaatassa on teksti:

KAINUUN MIEHET PYSÄYTTIvÄT TÄLLE PAI-

KALLE

SYYSPÄIVÄNÄ

rannalle. Tosin ensimmäiset taisällä rannalla:

telutkin käytiin

2.K:n II Joukkueen puolisko oli

Kenraalimaiuri Martti Avela puhuu Alassalmen taistelun muistomerkillä

Er.P l6:n hyökkäyksen iälkiä Hyövynvaaran tiellä

Veteraaneja ja iuhlayleisöå muistomerkillä

tin

tu

tukemana kåiäntynyt kohti

Er.P l6:n komentajana toimi
majuri. nykyinen eversti llmari
Pallari. Hän sai käskyn ryhmittyä mahdollisimman nopeasti
puolustukseen Alassalmelle, torjua vihollisen hyökkäyksetja estää sen pääsy Näljängälle ja edelleen Ouluun, jonne tiedettiin vihollisen kaapattujen käskyjen perusteella olevan matkalla.

Pataljoonan 2. ja 3.Komppania siirrettiin heti autokulietuksin

Erosen johdossa ollut 2.K ehti
ensimmäisenä perille itsenäisyyspäivän vastaisena yönä ja ryhmittyi puolustukseen salmen länsirannalle.
3. K oli päällikkönsä luutnantti
Martti Keriisen johdolla perillä
muutamaa tuntia myöhemmin.

Martti Avelan

l.Komppania

saapui sekin Alassalmelle joulukuun 12. päivänä.

tiiydennysrykmentti

JR

65.

Tamperelaiset pitivät sitten linjaa
ja Er.P 16 ryhtyi tuhoamaan vihollista.

Pataljoona katkaisi vihollisdivisioonan yhteydet Tervavaaran

jäi ajoneuvoja ja aseita usean kilometrin pitienhaarassa. Tielle

tuudelta.
Talvisodan ensimmäinen motti oli valmis. Vihollinen peräytyr
takaisin Juntusrantaan. jossa linjat pysyivät sodan loppuun saakka.

1939.

Muistomerkkiä pideäiin onnistuneena. Joku totesi, etä se on
pystltetty vihollisen puoleiselle

etupliässä Tampereen reserviläisistii ja nostomiehisä muodostet-

Näljänkiiä.

VIHOLLISEN

ETENEMISEN ITSENÄI-

taisteluvartiossa M ökinvaarassa,
mislä se nopeasti vetiiytyi salmen

länsirannalle.
Paljastustilaisuus oli juhlava.

Kentähartauden piti Er.P l6:n
sotilaspastori rovasti Antti

Poukkula, tunnettu kuusamo.
lainen taiteilija Maija-Leena Err'as/i lausui ja Kuusamon mieslaulajat lauloivat. Myös taiteilija

Toivo Rossi käytti puheenvuoron.

Paikalla oli runsaasti Alassalmen taistelijoita ja juhlayleisöä.
Näin on hyvä. Isien työt eivät
saa

unohtua.

tr

Alassalmelle. Luutnantti &ro
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"Kirkkoherran noiat
ampui kuin edkdlit"

EERO KIVIRANTA

puhua.

iri

Heti ensimmäisen kranaatinriijähdyksen jälkeen alkoi puhelimen torvesta kuulua tulenjohta-

Sotareissuilta kertyi
monenlaista tarinaa.
Suomalaisen tykistön ja kranaatinheittimistönampumatarkkuus oli tunnettu tosi-

jien riemun ulvontaa. Kranaatti
oli osunut johtovaunun avoimeen torniin. suoraan luukusta
sisään! Osuman seurauksena rä-

jähti koko vaunu jliiiden palavana asemien eteen.

asia.

Sulkuun ammutut kranaatit

Hajonnasta joh-

osuivat suoraan vaunuryhmitvksen niskaan. Vaikka heitintuli ei

tuen ei epdsuoralla fulella voida osua maa-

olekaan kaikkein tehokkainta
panssarintorjuntaa. sekosivat
vaunumiehistöt komentajansa

liin metrien tarkkuudella. Tiissä jutussa

ja kranaattien räiskeestii niin paljon, ettli koko

menetyksestä

joukko alkoi toisiaan

mainitun

onnenlaukauksen mahdollisuus

voisi olla yksi kym-

leisä" sai hurraavien etulinjan

menestätuhannesta.
Mutta sattuuhan sitä sodassa.
TALVISODASSA sai Raivolan
kylän miehistä muodostettu kra-

miesten mielissä uutta puhtia.

ONNEAKIN PIT,UI
OLLA

Tarkan p6lin aikaa. Kevyt kranaatinheitin ampuu

Samainen kranaatinheitinosasto

naatinheitinosasto

lisänimen
tietenkin krh-lyhenteen vuoksi. Osasto
oli pitkään asemissa Viipunnlrningradin radan varrella.

"Kirkkoherran pojat"

oli kerran motissa vihollisen

-

Porukka oli kuuluisa ampu-

k

matarkkuudestaan 'kirkkoherran pojat ampuu kuin enkeIit". sanottiin. Tarkkuus ja no.
peus olivat seurausta hlvästä
rauhan ajan koulutuksesta pää-

asiallisesti

''':,

Suojeluskunra.järies-

Päivänä muutamana tuli kiväärijalkaväen mies ilmoittamaan "Kirkonkylän poikien" tulenjohtajille Eino Rautiaiselle ja

,,a;ffi

,itl

tössäja tietenkin kovasta yrityksestä.

td.{

ja ennen muuta kuulleet

"

sastavan joukonsa valmiutta
huudellen samalla käskyjään.
Tuliasemassa sai heitinjouk-

siirtyä

Odotettiin.

Pikku hiljaa alkoivat vaunut
odotusryhmityksesä

hyökkäysmuotoon.

Massan

eteen ryömi johtovaunu, joka
voiman tunnossaan pysähtyi rivistön eteen. Sen tornin luukku
aukesi ja komentaja näytti kat-

tankkien piirittäessä sen tuliasemia joka puolelta. Heitinmontut
olivat kuitenkin niin syvät, että
vaunujen tykkien kranaatit viuhahtelivat yli ja heiuimet jatkoivat kiivasta ammuntaa torjuntamaaleihin.

lnpulta tankit alkoivat vetäytyä. tiihimpänä lähti kohti omia
linjojaan erikoisen näköinen här-

veli. torniton rautalaatik ko. jonka kannelle hyppäsi upseerin nä-

niiden

nua.
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moottorien iänet. joskaan ei niin
selvästi kuin silustoilla olevat kiväärijalkaväen tähystäjät.

ANTAAPAHAN TULLA...

alikersantit olivat hekin jo ehtineet todeta tankkien liikuskelun

ffi,k

Harvinainen valokuva Uud€nmaan Rakuunapatalioonan rauhan ajan
ammunnasla: kranaatti låhtee putkesta

Kauko Ronkosel/e, että vainolainen kerää metsän suojaan tankkeja hyökkäystä varten. Joku sanantuoja oli laskenut peräti kuutisenkymmentii hyökkäysvauNäissä asemissa oli tankkirivistöjen näkeminen vielä uutu ja
hätkähdlttävliä. Raivolalaiset

tönien

kåiäntyillä ympäri ja hävisi vähitellen metsän suojaan.
Lrgenda "Kirkkoherran enke-

kueen johtaja alikersantti Nr)7o

Kaitalo tulenjohtueelta

seuraa-

van tulikomennon:
Nyt on kuule Niku maalia!

-

Ammu ensin kerta koordinaateilh Äksä se ja se ja Yy se ja se ja

valmistaudu sitten lataamaan
niin paljon kuin kuteja riittliii
sulkuun "Niilo 2"!
Niku Kaitala, tarkka poika jo
suutarina siviilissä. antoi putkien

köinen mies.
Niilo Kaitala ei malttanut olla
yrittämänä, vaan tempaisi esiin
Raivolan suojeluskunnalta saamansa Ukko-Pekka -kiv2iärin ja
ampui montun reunalta vaunun
päällä olevaa miestä.
Tapahtui kummia: koko vau-

nu riijähti kappaleiksi!

Kun ei senfään voitu

uskoa

ihmeisiin, mentiin asiaa tutkimaan heti pimeän tultua. Silloin
selvisi, että vaunu o[ ajanut miinaan juuri samalla hetkellä. kun
siihen osui Nikon ampuma luoti.

Onneakin pitiiä

olla.

tr
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5at lytä Sinäkin
Kansa taisteli-

lehtesi

wosikeffiat
vahvassa

kansio$ia
Tämän Lehdzn he.ntomuhlet ovat to,:i vanhhaa
I-uettavo.a, ja niiden po.ttiin on hilnnottavaa
pa!-ata aina uudeLleen, KanAa. tallteliLehdzn v eLto-a.nta vail,La oleva. dolzumenttlalneitto hannatta.o" aäit-qttää mqöt ren
hl,s to niaLLLL en attv o n v uo lzr L.

ak-&a-e*-

Pe-hha, Ao,Lt.onen

anti

Viitala,

38950 Honkajoki,

on

osoite
entisen

aseveljen asialla.

Martti Hakanen,

vuoden

1925 loppupuolella syntynyt

nuorukainen, jiii suorittamaan
varusmiespalvelustaan sodan

pätyttyä. Heinäkuun alussa
1945 hän kuoli Rovaniemellä
skari Karppinen, Saarikoskentie 52, 88900 Kuhmo,
puh. 98651311, kantaa huolta
vakavasta asiasta. Hiin kertoo
näin.

Ilmeisesti heinäkuun alkupEiivinä l94a Karppinen toimi
suunnalla. Taisteltiin Uuden§liin alueella. Tappiot olivat raskaat ja Karppinen kuljetti parhaansa mukaan eri yksiköiden

haavoitnrneita kokoamispaikkaan, joka oli puolittain maahan kaivettu autotalli. Hänen
ollessaan jåilleen edessä autta-

mass:r haavoittuneita syntyl
murtuma ja yhteys taakse katkesi. Jouduttiin vetiiy$mäiiin

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

Hinta 18 mk/kpl

(t pgs!!-tus: ja käsittelyku lul 7,20 mk/1 kpl, 8,7 O mW Z kpt,
15

mk/3-5

kpl).

LEIKKM TÄSTÄ. POSTITA HETI. LEIKKAA TÄSTÄ. POSTITA HETI.

tu,

raivatessaan saksalaisten hävityksen jiilkiä. Hiintii ei haudattu sankarihautaan eikä hänen
nimeän saatu sankaripatsaaseen.

-

taa? Tietiiiikö joku, millaisissa
olosuhteissa Hakanen kuoli?
Vastatkaapas Viitalalle!

D
! arkkonen, reservin
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Voisiko asian vielä hoi-

3.Erillisen Tykkikomppanian

lii?ikintiiupseerina Syviirin

VLiluutnanttL evp.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden

>I
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yliluutnantti Tampereelta, oli lomajunassa matkalla eteliiiin
Karhumäesfä talvella 1942. Vihollisen hävitäjät hyökkiisivät
junaa vastaan ja synfy, pahoja
tappioita. Pelastustöiä ryhtyi
johtamaan jossakin jiiäkäripataljoonassa palveleva kersantti

i III.AUSKONMT
i wosrrcRTArqr{$or

Körkkö, pohjoisen

låatokan rantapusikkoa pit-

poikia.
Tarmokkaalla toiminnallaan

Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.

kin.

hiin sai lomalaiset suojautu-

Karppinen tiedustelee, tieäiikö kukaan mainittujen haa-

maan ja junan alle, mistii sillä
kertaa tuli pelastus. Hänä kiitteli myös paikalla ollut majuri

Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

voittuneiden kohtaloa. Asia on
painanut Karppisen mielä s+
dasta saakka. Kuka voi auttaa
tiedoilla?

o

Nikke Piirmi.

Kuka tietiiii

Körkön myöhemmistii
vaiheista? Saiko hän luvatun mitalin
tai ylennyksen? Tiedot voi lähettiiii lehden toimitukseen.

-!

Sukunimi

Elunimi

Osoite

PUN.

Postinumgro

Postrtoimipaikka

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

68

r";,, arkkitehti
,Y*r*'.Jlxf",t"ff,; jaHunn,
yliluutnantti

partiolippukunta,
I vxq

*rgt*.

antamien tietojen mukaan ei

suunnitellut taiteilija Aame

mainittu yksikkö voinut osallis-

Nopsanen, paljastuspuheen piti

tua saksalaissotaan, koska se
kotiutettu Syvärinniskalla

Reino Olkku, kaikki mainitun

1943. Yksikkö muodostettiin
kuitenkin uudelleen 18. 6. 194,y'
ja osallistui mainittuun Lapin

-

miehuullisuudesta."
- Kuva
käon kirjailija Eino Pohjamon

al

miesten tietoon tärkeän asian:
Sota-arkiston aikaisemmin

oli

lippukunnan jiiseniä. Muistomerkkiin on kaiverrettu muun
muassa iskevä teksti: "Onni
riippuu vapaudesta
vapaus

-:

ta. haluaa 3.Siltakomppanian

eversti Veikko Rusanen ja sep-

peleen laski kauppaneuvos

ll

Hämeenlinnas-

kunnosti
viime kesän perheleirillään kaatuneiden partiolaisten muistomerkin Sulkavan Partio-opiston alueella. Muistomerkin on

sotaan syksyllä 194r'. Siinä palvelleet ovat siis oikeutettuja rin-

tamasotilastunnukseen, ajallinen takaraja on lokakuun lop

pupuoli 1944. Joku voi tiistä
saada tarpeellisen 4,5 kuukau-

sialaa.

den lisän veteraanieläkettään

o

LI
I lelka Kuusilaakso.

varten. Jokainen

hel-

sinkiläisiä, on tunnistanut numerossa 5/82 sivulla 172 olleen

lottakuvan: kyseessä on lap
peen lottien muonituskurssi
vuonna 1938. Oheisena vielä
toinen kuva samalta kurssilta.

"uuden"
3.SiltaK:n mies voi siis myös
saada VI AK:n ja 6.Divisioonan muistoristin. Sota-arkisto,
jonka osoite on P1.223, 00171
Helsinki 17. antaa ny asiasta

todistuksen.

Kertokaapas

yksikön
tieto kaikille mainitun
miehille!

o
artti Harvio, oululainen

Mu*ru

Rostedt, YK-

yliluutnantti, on lähettänyt
toimitukselle joukon sotaluG-

joukkojen väiipeli, osoite Tilhenkatu I C 18, 20600 Turku

sien kuvia, mistä lausumme kiitoksemme. Tässä Kevyt Osasto

toja wonna

9:n l.Komppania oikein paraatikuvassa Gumbaritsassa 8.7.
1942.

dt'.i
artti Pirskanen, eläkkeellä oleva veturinkuljettaja,
osoite Maunukselankatu 3 B
26, 50100 Mikkeli 10. muistelee

60, puh.

92l489l,pyytaiä tie1943 jossakin

Suomessa työssä olleesta Mikko Simo Mannisesta,joka käytti myös etunimiä Nikolai Si-

moni. Hän oli syntynlt [rningradissa 1922. Kenotaan, että
hänet olisi nähty Ruotsissa joskus 195,t-1955. Tietiiäkö joku
Ruotsissa asuvista inkeriläisisä
asiasta?

oheisen kuvan avulla varusmies-

aikojaan l.Erillisessä Merilentolaivueessa Viipurissa 1932.
Kuva on otettu mainittuna

vuonna itsenäisyyspäivän pa-

eo Oravakangas on Ase-

raatissa. Joukkuetta johtaa
luutnantti Säilä. Samaa ikä-

varikko S:ssa Haapajärvellä

luokkaa oli Ilmari Juutilainen,
Mannerheim-ristin ritari.
"Muistot niiltä ajoilta ovat erittäin miellytävät. Siihen aikaan

vaadittiin mieheltä täsmällisyyttä ja hyvää kuria."
Näin muistelee Pirskanen.
Ottakaapa yhteytä, silloiset
ruotukaverit!

löytän)'t vanhasta ammuslaati-

kosta tuntolevyn numero
9%296. Levyn takana on vuosiluku l94l ja peiteluku 0940 sekä vuosiluku 1942 ja peiteluku
4314. Edelleen sinne on kaiverrettu joukko-osasto JR 52.

Kuka haluaa kuolemanprik-

kansa sotamuistoksi. ottakoon
yhteyden toimitukseen! fI

tällä kertaa kahdessa sodassa.
Miehet ovat kotoisin samasta
pitäjästä, mikä antaa monenlaista väriä ihmissuhteisiin. So-

Kiriallisuutta
TALVISOTA
TAIPALEENJOEN
LUUTNANTIN

tureiden taustaa valaistaan
myös kotikylän tapahtumien
kuvauksella, joista järkytävin
on hiipparin hautauskysymys;
kotiseutu ei tahdo ymmärtää,
että sota voi tuhota miehen
myös henkisesti.
Talvisen partioretken ja sii-

teille asia on kovin vaikea.

Rintamapalvelus sivuutetaan kirjassa ohimennen ottamatta esimerkiksi kantaa Heimopataljoona 3:n erän osan

yritykseen kaapata vangiksi
suomalainen upseeri

ja siirtyä

joukkona takaisin Neuvostoliittoon.
Rauhanehtoihin kuului mm.

inkeriläisten luoluttaminen,

LAPSI SODAN
JALOISSA

mikä tietenkin syviisti loukkasi
asianosaisia. Suomen yiran-

Reino Läärä: Jää h1våisti, Inke.

hen liittyvien kunniakysymys-

ttÄxöxuLMAsrA

ten yli nousee päätapahtumaksi

omaisia ei tiissä asiassa voi puo-

1982, 263 sivua.

katkera taistelu Tornion sillan-

Urho Kähönen: Voittamattomat
pataljoonat, Taipaleen talvisota,

päåissä

lustella muuta kuin sillä, ettei
tuossa tilanteessa ilmeisesti ol-

Kirjoittaja asui vuonna l94l
pikkupoikana kotikyliissiiän

lut

Inkerinmaalla lähellä Pu§kinin
kaupunkia, parikymmentii ki-

Kustannuspiste, Saarijiirvi 1982,

218 sirua, valokuvia

ja kartta-

syksyllä 1944. Kirjailija
kuvaa sotaan lopullisesti kylliistyneiden, vdsyneiden miesten
reagointia uuteen piinaan us-

ei

piirroksia.

kottavasti:

Päjohtaja Urho Kähönen, al-

henkeään turhaan, mutta tehdään pakon edessä kaikki mitä
on väistämättä tehtävä. Sankariajat ovat ohi.
Lapin sodan tunnelmista ri-

kujaan Terijoen poikia, pitiko
ko talvisodan ajan päiväkirjaa
toimiessaan Taipaleenjoella en-

sin

joukkueenjohtajana ja

enää kaupata

valinnan varaa. Kirjailija

syyllistyy kuitenkin liioitteluun
väittäessään, että "Suomi osti
rauhansa

ja

itsenäisyytensä In-

kerin kansan kustannuksella".
J.

TULIKIVEN.
KATKUINEN
PAMFLETTI

vimiehen tasolta ei ole liiem-

28:ssa,

nen tä)ttää näin aukon sotiam-

täydentiimällä päiväkirjamuis-

dessa. Kirjailija ymmärtää

Lahti-Saloranta:

sotapäiväkirjojen
kertomalla ja eräiden aseveljien
kokemuksilla. Näin on synty-

myös päällystön vaikeudet ja
havainnoi tarkasti: miestensä

nyt dokumentti, joka liioittelematä ja kenojan osuutta alleviivaamatta kertoo koruttomin
sanakäntein, miä tuolla Tuonelan joella talvisodan kuukau-

joukkueenjohtajat ja komppanianpäälliköt hyväksytään ja
heitä kunnioitetaan todellisina
johtajina. ylemmät komentajat

napinpainajat eli Musta muistivihko, I osa. Alea-kirja, Lohja
1982, 192 sirua, valokuvia.
Kirlorttajat, joilla taatusti ei ole
mitään tekemistä enempää aseteknikko Lahden kuin kenraalimajuri Salorannankaan kans-

joka myöhemmin sai
nimen JR 19. Kirja on tehty

tiinpanoja

me

käsittelevässä kirjallisuu-

mukana monet kovat kokeneet

kaalla. Kähönen kuvaa myös

ovat usein vain "herroja",jotka
saavat niskoilleen syyn kaikesta
sodan kurjuudesta.
Kurvinen on jälleen tehnyt
täysipainoisen sotaromaanin.

muiden alueella toimineiden

E.

sina tapahtui.
JR 19 (28) taisteli päiiasiallisesti Terenttilässä

ja Linnakan-

rykmenttien ja erillisten pataljoonien sekä kenttätykistön so-

tatoimia. Sotahistoriallisesti

ei

kenonta ehkä aukottomasti
peitä koko Taipaleen lohkon
tapahtumia, mutta antaa erinomaisen kuvan siitä. mitä epä-

toivoinen taistelu Taipaleen
kuolemanjoella puolustajalle
todella

merkitsi.

J.

SAKSALAISSOTAA

vÄxevÄsn

KERROTTUNA
Jorma Kurvinen: Musta joki,
kuoleman joki, Otava, Keuruu
1982, 285 sivua.
Kurvisen vankka kerronta seurailee edelleen Pohjois-Poh-

.janmaan miesten joukkuetta,

poikanen jaksaa tarkkailla ym-

päristöän ja tehdä teräviä ha-

Eduskunnan

Kekkosen linjalla, WSOY, Porvoo 1982, 81 sivua, valokuvia.
Kirjoittaja toimi parisen vuotta

neille antamia lupauksia verrat-

tuna äänestyskäytäytymiseen
eduskunnassa. Tulos on paikoin varsin kiinnostava: puheissa ollaan veteraanien asial-

eduskunta-aloitteet ia niihin liittyvät äänestysluettelot antavat
asiasta yksityiskohtaistu tictoa.
Peräti vaalipiireittäin on csitelty
edustajaehdokkaita. .joiden uskotaan muita parcmmin ajavan

ja heidän palveluaan Suo-

men armeijassa Heimopataljoona 3:n riveissä kiisittelevä

KEVYESTI
Esa

Eino Hanski: Heimopataljoona,
Finn-Kirja, Juva 1982,211 sirua.

keja

Inkerin kansan kohtalontiestii
kertovaan kirjallisuuteen. S.

kansanedustajien sotaveteraa-

INKERIN KANSAN
rulnstrrlYSTlETÄ
inkeriläinen, joka poikaiiissä
evakuoitiin lrningradin alueelta ensin Suomeen ja täältä 1945
Ruotsiin. Inkeriläisiä sotavan-

vaintoja.
Kirja kertoo havainnollisesti,
mirä merkitsee, kun sota kulkee
kylien yli. Se on hyvä tiiydennys

sa. ovat nhtvneet tutkimaan

la. mutta eduskunnassa painetaan puolueen käskemää nap
pia. Kirjassa esitetyt lukuisat

Hanski on ruotsiksi kirjoittava

lometriä länteen kningradista.
Kylä jäi tulen alle, perheen isä
kaatui Puna-armeijassa ja äiti
lapsineen pakeni länteen piätyen lopulta Viroon ja viimeksi
Suomeen. Uskomattomissa
kärsimyksissä oli pahin viholli

nen nälkä. Siitä huolimatta

myöhemmin komppanianpällikkönä keskisuomalaisessa JR

mälti kirjoitettu, joten Kurvi-

rinmaa, Gummenrs, Jyviiskylä

veteraanien asiaa.

Ohimennen pikakiväärituli
suunniltaan muihinkin asioi-

hin: kahden

Seppiinen: Adjutanttina

Tasavallan Presidentin nuorempana adjutanttina 196971.

Vihkonen sisältiiii vaikkapa

naisten lehtiin sopivaa tarinoin-

tia jokapäiväisislä tapahtumis"linjasta" ei näy
ta
- mistäänTiissä
jälkeäkiiän.
on kyllä

myytti Kekkosesta hytidynnet-

ty viimeiseen

tippaan.

S.

UUSI PAINOS
HWÄSTÄ
KIRJASTA

veteraaniliiton
mysteeriin. erinimisiin puoluetukiaisiin. korruptioon, puna-

Jukka

Kuvaus alkaa vankileiriltä,
joka on yhtä surkea kuin vankileirit kaikkialla. Osa karjalaisia

värisiin rauhanliikkeisiin. Mo-

dustelua

net lehtileikkeet kertovat korutonta kieltään veteraanien kan-

välirauhan ja jatkosodan ajalta,
WSOY, Juva 1982, 2(D sivua.

inkeriläisiä siirtyy Suomen
armeijaan enemmän tai vähemmän nälän pakottamina.
Monille Neuvostomaan kasva-

nanotoista

Vuonna 1966

kirja on syntynyt haastattelujen
perusteella.

ja

ja

vaikeuksista

ympäri maata.

Kiinnostava kokoelma
näin vaalien

alla.

L.

Miikelä: Tiedustelu-

osasto Kuismanen, OsKu, Tie-

ja

kaukopartiointia

ilmestyneestä

Pämajan kaukopartiomiehis-

-

J.

tä kertovasta kirjasta on otettu
uusi painos. Suositellaan! J.

Karjalan kannaksen komentaiia
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råmåhamnalnån varoliuvå on orållu Viipu.i§sa "Råutåi*n Divisioonm €li2.D:n lopsrrsjaisjuhlGs vuonna 1934. Tållöinh6. Kannaksll. perusHriin A.meijakunra.
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