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Päivän

kohokohta
Kuva: Unio
Hiitonen

}IURMOI.AISET

Ävnliplilisn
o

ja ottaa puhelinyhtey-

den päivystävään upseeriin kysyen, onko
toveri vietävä kaupungin vaiko maaseutualueen putkaan.

-

noo
KASKU KIERT,\Ä

YHTEISVOIMIN
Mtontali oE sotttt ttuiaaruulaens ja kiiveli ko
pmld,rso torh poikki
Neuvosamous. Matlullo hh, uli vilkoisseelsi Itninh potuovan, konpsad jo nuito luofrii moohot.
Miliisi kiiralrti utttotil@t

moon

jo

leysy**

- Mile*iis te nyt noin
Itttolitnotunasti fuljme?
- No kntt lcotsok tuoto
pimlaisu ja jallu kislulrti...

Nihö jolmliioiltom,
maruacli vietiin lappiin.
Vaort si osiosto tiedon

ja adi pelostuttoon porempoa puolisleooon. Miliisi se-

litti, mNö syystii mtarrrno
oli lulurien tol@rro.
Vooripo itttusdti:
Eihiin sen ,nilmmon
puheista eniiä ole mitöb,
toiluo! Sehiin pulwn oivan
mitii sotdtt futen Mosko

-

von radio...

Miltii

jalotsijoiltoot
vaorikh piii§ lappik...

o
SELVÄ
LUOKITUS
Humalainen

on

sammunut Viipurin kaupungin
maaseudun
rajapaalulle siten että
pää on toisella ja jalat
toisella puolella rajaa.
Miliisi löytää miehen

ja

74

Haistele sitä! sa-

miliisiupseeri.
Jos se haisee kiljulle
tai pontikalle, vie maaseudulle, mutta jos se
haisee oikein vodkalle,
tuo tänne kaupunkiin!
Miliisi tekee työtä

käskettyä

ja

koko mieheen! sanoo

sitä

-

Adjutantti ryhtyt tyii
lriin. Aineesta tuli täIhinen.

'Eräänä iltana teki kovasti mieleni ryhtyä lukemaan. Hain toveri Sergein
kaverikseni, menimme
kirjatrauppaan ja ostimme
kolme kirjaa. Sitten me
nimme mummon mökille

palaa il- luesl«elemaan. Pian
olimme lukeneet kaikki

moittamaan:
- Herra kapteeni, se
haise.e konjakille!
- Aläpä sitten koske

kapteeni.

tarl«oittavan sanan kohdalle vaikka lukeminen,
niin vaikuttaa viihän sivb
tyneemmiiltii!

Tiiytyyhän

ihmisten

vähän

rentoutua. . .

o
LEMPI.
HARRASTUS

kirjat loppuun, mutta onneksi mummolla oli vanha raamattu. Luimme
senkin ja sitten nukahdimme.
Kun ,rrlutta liiksin
kouluun tuli divisioonan

komentaja vastaan sen
näkölsenä kuin olisi luke
nut koko yön.'
Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

- Vastaan teille seu-

raavan

esitelmätilai-

suuden yhteydessä, lupaa esitelmöitsijä.

Seuraavassa tilaikuitenkin
Kun
on jäl"unohtuu".
leen kysymysten aika
nousee toveri Abrahamsohn seisomaan ja
lausuu:
Toveri esitelmöitsijä! En ollenkaan halua tietää, mihin kaikki
suudessa asia

-

liha on hävinnyt. Haluaisin vain kohteliaimmin tiedustella, mihin
toveri Goldberg on hävinnyt?

o
SAKSASSA
1{ATSIAIKAAiI
Vorrltott jwtalaisen partileunnan ovelle lopwetaan lujasti lceslellö yö-

pantiin kansan riveistä

RADIO JEREVAI{

tä Kumpiluan ei uslulmennii aoarnaul
Ibpuw joluur ja muut-

korkeisiin sotilasarvoihin
nousseet toverit kouluihin
trivistymiiiin. Piiiviinä
muutamana pistiiytyr ansioitunut divisioonan ko-

VASTAA

tua yhö

Vallankumouksen jälkeen

mentaja tapaamassa adjusota-

tanttiaån, entistä
miestä,

joka

hikoili

parhaillaan
ainekirjoituksen

kimpussa.

Mikä sen aineen nimi on? kysyy komentaja.

o

-

Miten voi juuta-

Iainen päästä kommunistisen puolueen
jäseneksi?
Kahden arabin
suosituksesta.

-

o

SUUililMLMA.
TATOUDESSA

la

nului

sa.mnu,lesi.

I-opaln tattlu jwtaloircn ruu.see ylös ja toteaa:

- Mirrö olm jo wnlw
mies ja eliinyt b»öt,
eliimiin Nyt minö joudon jo voild@ lonle-

maoil Mitö minö siis
plkiiiin? Mirrö svaan
lreille!
Oti utleaa. Sen talu-

,ro on Nlohntalairca
Esitelmöitsijä kertoo jolu
lausut:
ni.
maassa vallitsevasta
ystöRuhoittuluq
Ja mistäs aiot kirjoit- hyvinvoinnista. Lopukhfröä!
Ei
mitiiiin
vöt!
ta?
si on kuulijoilla tilaiplaa. . .
kmpihamastukse-

-

Tofuuden mukaan
-minun
lempiharrastul«-

seni on rylppääminen.
Alii hitma siitii kir-

joita!

suus tehdä kysymyksiä.

-

Kaikki mitä ker-

roitte on hyvin hienoa

ja kiinnostavta,

toteaa
Goldberg.

Kun minä olen jo toveri
kirjoittarut...
Mutta voitteko sanoa,
No muuta se sitten! mihin kaikki liha on
Pane jokaisen juomista hävinnyt?

Thlo vain

o
KIELENHUOLTOA
- Miksi kutsutoan ihmisiii, jotka eivöt syö
loinkaan lihsa?
- Puolalqisiksi.

I@m$ on
oplntEert

15.3. 198it

ao

27. VUOSTKERTA
JULKAISIJA:
Sotmul'Bloyödlatys

Pul|qlohlala L

cith
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N. Rlrtlala, ry oW, e PEkkala, komdrl ryp
S. Alapuro, €vl evp, E. Eråeal, w evp

PMTOIMTrAJA: E.

Eråsrl, ry

meijamme vahvuudeksi
400 000 olisi vuosittain
voitava
kouluttaa
80 000 reserviläistä.
Kaikkia puolueita edus-

svp

TOtM|TUS
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l

syksyn sota-

taan, että etulinjan tais-

telijan olisi osallistuttaPuolustusvoimiemme
va kertausharjoitukseen
suorituskyvyssä pahoja joka kolmas vuosi. Puo'

rr-auarira
12 [ rr+-

fffii Fclrlohndrfi
ftrrpodt*L
hlllt mdhlG hHrt dot
flrlTdlaida
t.rr

SANOMAPATNO

§sN

V,,*"

harjoituksissa todettiin

YlDCaA l2f,*ml

puutteita: viestiyhteydet

lueettoman Sveitsin ar-

eivät pelanneet Lapin meijassa lyhyehkön
+

r983

(l/15131)71

o

N:o 3
TÄSSÄ NUMEROSSA
76 SUURSAAREN
KATASTROFI
81 NURMOLAISET

HYÖKKÄstvÄT

ÄYRÄPiTÄSsÄ

84 RAVAAJAN MUKANA
LAATOKAN

KARJALASSA

90 RAUHA TEHTIIN
VTLAN!EMESSÄ

92 KURITON PORUKKA
HILJENI

94 VAUHTI OLI
VALTTIA
97 DIETLIN KISAT

lOO PIENEN TYTöN

TALVISOTA
103 HUoNo sÄK;i
104 VELJENI TIESI
KAATUVANSA

pitkillä etäisyyksillä,

joukkojen ilmatorjunta
on riittämätön, panssarintorjunnassa on paho-

ja aukkoja.
Jälleen kerran tuli
esille myös reserviläisarmeijamme epätasai-

alo-

kaskoulutuksen saanut
mies suorittaa määräajoin joka toinen vuosi
yli kolmen viikon kertausharjoituksen. Meillä on oltu vaatimattomia ja esitetty vaati-

nen koulutustaso.
Puolustuskykymme
ei suurvaltojen tapaan

mukseksi kertausharjoituksen järjestäminen joka viides vuosi. Lisäksi
meikäläiset harjoitukset

jamme teho

joskus aika tuntuu hupenevan varusteiden jakoon ja niiden pois ke-

perustu kehittyneeseen
tekniikkaan eikä viimeistä huutoa olevaan
aseistukseen. Armeiriippuu

ovat huomattavan lyhyitä, jopa niin, että

räämiseen tehollisen
ja
päättäväisyy- koulutusajan supistuessisusta

taistelijoiden taidosta,
destä puolustaa yhteistä

sa vain muutamaan

isänmaatamme. Tason
ylläpito
luominen
vaativat tehokasta koulutusta.

päivään.
Viime vuonna osallistui kertausharjoituksiin
38 000 miestä. Jos laskemme reserviläisar-

ja

Useissa maissa laske-

tava parlamentaarinen
puolustuskomiteakin on
esittänyt, että kertausharjoitettavien määrää
lisättäisiin ny§isestä
vähitellen 3 000 miehellä vuodessa. Näyttää
kuitenkin siltä, että tämä vähimmäisvaatimuskin on jäänyt vain
hurskaaksi toiveeksi.
Varusmiehen koulutusaika on meillä maailman lyhimpiä ja mahdollistaa parhaimmillaankin vain peruskoulutuksen. Kriisitilanteita varten muodostettavan joukon kouluttaminen toimimaan ja tyis-

kentelemään yhdessä
tiiviinä kokonaisuutena
omien johtajiensa käsissä on tarpeen, jotta se
olisi nopeasti käytettävissä yllättävän uhkan
niin vaatiessa. Silloin ei
koulutuksen paikkaamiseen enää ole aikaa.
Kuitenkin ainoa valttimme ny§aikaisessa
sodassa on reserveistä
muodostettu armeija,
joka §kenee omalla

maaperällämme toimi-

ja teparemmin
kuin mahdollinen hyök-

maan taitavasti

hokkaasti,

kääjä.

tr
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Ohtaaia on tarkkana

)

Osasto Pajarin iskuponas valtasi Suursaaren eversti Lauri Sotisaaren johdolla 27.3,
1942. Lentolaivue 42 oli määrätty tukemaan hyöktäy stä 12 pommikoneen voimin.
Huolellisesti valmisteltu operaatio päättyi
epäonnistumiseen. Kirjoittajarnme kertoo
lentiijien taistelusta huonoa onnea ja luonnonvoimia vastaan.
76

hymyilevä hämäläisnuorukainen, taitava ja kylmäverinen oh-

ASTROFI
TAMMIKULIN l. päivänä 1942
menetetyn Suursaaren merkitys
meriliikenteen turvaamiseksi Kotkaan ja muistakin syistä oli kiistaton. Sijaintinsa, laajuutensa se-

kä korkeutensa luoksi saari oli
halliseva tekijä Suomenlahdella.
Sodan ylin johto katsoi sen takaisinvaltauksen vältt'ämättömäki.

Piämajan kiiskyllä

tietojen mukaan Kotkassa kuten
Immolassakin
oli melkein
kirkas, pilvien alaraja 1500 m,

yritys tulevasta toimintasuunnas-

ALKU ON HANKALA

ta.

valtaaminen miäättiin suoftutn

Yipiällikön

sä. Vasta torstaina 26.3. kello

alaisen Taisteluosas-

to P:n tehtäväksi

komenujana

kenraalimajuri A. O. Paiari.

ll-

mavoimat märåttiin tukemaan
suojaamaan valtaamista käytettäviss'å olevin voimin.

ja

HUOLELLISET
VALMISTELUT
tukeminen ja vihollisen

vetäfi-

misen vaikeuttaminen määrättiin

majuri Eskolan komentaman
kntolaiwe 42:n vastuulle. [-aivueella oli 8 Blenheim-pommikonetta

ja

l5-17

meille annettiin laivuekäs-

ky. mistii tiissä lyhennettynä:
P ryhtyy hyökktiykseen
tavoitteena vallota
Suursaari. Osasto ylittrid rantaviiTst. Os.

yöllti 27.3.
von meren

Pommitusrykmentin, [rR 4:n
tehäviin kuuluvat hyökkäyksen

iskuvoiman lisäämi-

jriölle klo 4.00.

kLv42 helpottaa pommihyökkriyksin jalkavrien toimintoo kolmena lentueena seuraavin maalein:
lznrue Poimio (j BL-koneua)
Vtihrisomerikonlahden kk. pesrikkeet

lzntue lisalo (3

BL-konetta)
Majakalliosta itdrin oleva korsu-

seksi sille alistettiin 4 BL-konetta
käsittävä lentue
44:stä.

alue

Työkentäksi määrättiin Imme
lan lentokenttä.

Majakallion kaokkoispririssri ole-

lrl-v

Itntue lthmus

ja polttoainemiiärät. Tämän jälkeen organisoimme henkilökunnan majoitustilat sekä komentajan ja tiedustelu-upseerin työtilat viestiyhtarvittavat pommi-

teyksineen.

Varhain aamulla 19.3. saapuivat Värsiliistä teknillinen henkilökunta maise ja kello l5 mennessä kolme lentuetta. Tavoite

laiween

toimintavalmiudeki

kello 20 mennessä oli saawtettu.
Tulevan lentotoiminnan suunnasta ei tähän mennessä ollut
hiiskuttu sanaakaan. Tosin kotipuolesta oli kantautunut tietoja.

ettii sikäläisiä Pirkka-Hämeen
sotureita on Kotkan seudulla
harjoittelemassa tasamaanhiihtoa. Tämä ja nimi Pajari antoivat
aavistaa, mislä oli §symys.

(5

Bl-konetta)

vat pesrikkeet.

Tiistaiaamuna 17.3. lähdin
kapteeni Asa Poimion johtaman
järjestelykomennuskunnan jiisenenä autolla Immolaan. Tarkastimme kiitoradan. järjestimme
koneille seisontapaikat sekä niiden läheisyyteen päivän käytröön

olimme jåiädii hävittiijien alasampumiksi, Karhumäen-Po.
ventsan välillä. Konekiväriam-

E.V.K.

Olimme vähän hämmiistyneitä, kun seuraavana päivänä 20.3.
kello 10.30-12.30 välillä suoritimme laivuepommituksen Länsi-Syvärille linjojen eteen. Mietimme, oliko se tulevien tehlävien
kenraaliharjoitus vai harhautus-

Tämän jälkeen päivät kuluivat
hiljaiselon ja odotuksen merkeis-

12.3.42

jaaja, jonka kanssa aikaisemmin

Uihtöjrirjestys: Lenrue lisalo,
ja Lentue khmus.-

l,enrue Poimio

Ensimmiiinen kone nousee kentdl-

tri klo 4. 15, viimeisenci ltihtevcin
lentueen oltava koossa klo 4.40.

lcntoreitti: Immola-KotkaSuursaari (rinsiranta). Pommitusaikak ynnyksen odot te lu vrilillö
Kotka-fuhtriti.
Pommirus: Aika klo 5.2L5.25.

ei

saa myöhti*yö.
Pommituswunta ldnsi-itd eikd

Hyökkdys

maalialueen pohjoispuolelle saa
poiketa oman ltpista toimivan
raskaan tykistön toiminnon woksl.

Aamupimeiissä 27.3. koko laivue oli jalkeilla viimeistellen koneita ja niiden laitteita hallintaan-

sa kuuluvilta osin. Minut oli
miiärätty lentueemme piällikön
kapteeni Kosti Lehmuksen ohjaaman johtokoneen tiihystiijäk-

si. Kertailin tehtäviin edellytfimää lentoreittiä ja siihen liittyviä
aikalaskelmia.

Kello 3---4välillä saatujen siä-

sä

näkyvyys 20 km, tuuli 17 m/sek
luoteesta. Virolahdella ja Rankissa pilvistä, pilvien alaraja 30G600 m.

pujaksi tunnistin ylikersantti Irl
Rekolan. Hän oli meitä viihän
vanhempi ja kokeneempi lentäjä,
jolla jo talvisodasta oli 9 sotalentoa. Hän oli pidetty toveri hienon
luonteensa vuoksi sekä tunnettu
oma-aloitteisuudestaan ja reipasotteisuudestaan.

Noin klo 4 rävähtivät BL-koneit-

LISÄÄ VATKEUKSIA

ten moottorit käyntiin ja ohjaajat

Selostin lyhyesti muuituneen tilanteen. Meidiin oli startattava
välittömiisti ja kierretävä kenttää vasemmalle kaartaen kunnes
lentue olisi koossa.
Kiersimme kunnes ma"ssa oli
vain Otti lrhmuksen kone.

aloittivat moottoreiden koekäytön ennen kierroslukujen tarkistamista ja jamrpukkien irrottamista pyörien edesä.
Mutta
- koneemme toinen
moottori ei liihtenyt käyntiin! Se
vain yski ja nikotteli, pakoputkesta tuprutteli kaasuja.

Emme kuitenkaan

havainneet

siivellämme muita koneita. Ehkä
pimeys ja alkava lumisade estivät

Ilmavaivojal

lrntue Iisalo oli jo taivaalla ja
lcntue Poimion koneet jo kiito'

neen muutoksesta ei mennyt pe-

radan piiiissä. Hikipiiiissä Lrh-

rille.

mus

ja mekaanikko viiiintelivät

vipuja ja peltejä ja moottori alkoi

saada kierroksia. lrntueemme
toiset koneet alkoivat rullata kiitoradan tuntumaan ja jiiivät odottamaan.
Vihdoinkin oli koneemme pa-

kolliset kuviot suoritettu ja rullaus alkoi. Uusia vaikeuksia oli

kuitenkin edessä.
Viihiin ennen kiitoradan reunaa laskutelineen pyörä upposi

rullaustien pinnassa

olevaan
kuoppaan ja kone kiepsahti påiin

lumivallia! Kello

olimme

jo

oli

4.30 ja

aikataulustamme

myöhiissä.
Samassa lailueen komentaja
majuri Eskola ilmesryy ohjaa-

mon luukulle ja antaa minulle

määräyksen siirtyä ähysäjäksi
viereiseen koneeseen ja måiäräten
sen samalla johtokoneeksi. Johtokoneen tehlävä on lentzi:ä lentuemuodostelman kärjessä, vastata suunnistuksesta maalialueelavata
le, paikantaa maali

ja

pommitus.
Pimeiissä kompuroin karttoineni viereisen koneen BL-154:n

näkyvyyden

tai tieto johtoko-

Kun olimme ylitäneet reip
paasti viimeisen lähtörajan, annoin laurilalle ohjeen s€urata

Imatran-lappeenrannan rautatietä sen eteläpuolella näkciefäisyydellä. Rata ja sen takana oleva
Saimaan valkoinen rantaviiva
olivat helposti havaittavissa viihitellen huononevassa sädssä.
Näin lensimme Luumäelle asti, missä Kivijärven rantaviiva
korvasi Saimaan. Luumäeltä annoin suunnan Haminaan, jonka
ympärysmaaston Kirkkojärvi-

neen tunsin vuosien

takaa

RUK:sa viettämältäni ajalta.
Koko lennon ajan oli sä tullut
huonommaksi, lumihiutaleiden

koko kasvanut, näkyqys huo
nontunut ja pilvikorkeus alentunut.

Haminasta Kotkaan selviydyimme helposti noin 500 m:n
korkeudessa. Kotkasta otimme
ohjaussuunnan suorazln eteliän
Mussalon eteläkärjen yli. Sarastavassa aamuvalossa, lumisatees-

sa, alla valkea jääkenttii, yllä
paksut harmaat pilvet tuntui
kuin olisimme itsekin lentäneet

ohjaamoon tiihystäjiin tuolille.
Kiinnitin syöksyvyön, kytkin

pilvessä.

piiiihineeni koneen puhelinverkkoon ja aloin tunnistaa "kämp
piikavereita".

miini lentonopeuteen ja kartån-

Ohjaajaksi osoittautui kersantti Valto l-runla, vaalea ja

vottimen, josta näin, että noin 40
kilometrin lento Kotkasta Suur-

Asetin kartan päälle itse teke-

mittakaavaan penrstuvan minuuttiasteikolla varustetun vii-

77

Suursaari
Kuitenkin

saari häipyi

Miltaka:rva

ten Uisså käy, kun nestekompassitkin tuntuivat toimivan hidas-

.].,,,'i'

8 minuuttia. Il-

moitin tiimiin pojille.
Yrjö Rekola takana seurasi

silmä kovana etuvasemmalle,
Valto taurila tarkkaili Gyro.
kompassia ja ohjaussuuntaa ja
minä kelloa, pommitzihtiiimen
kompassia ja etumaastoa.
Ilmoitin minuutin välein ajan

kulun.

Seitsemännen minuutin

jälkeen tunsin, että jännitys oli
huipussaan
kaikki ympiirillä

oli vain harmaata, harmaata...

liyir:l+:rlir
Mel:;uit',1,,

1:4500O

..')

:-

tettuina. Hyvin Valto kuitenkin
koneensa hallisija kohta oli Väs,urreen kesräisi

Sel ifyksiii;

(H og lan d)

harmauteen. Aloin jo pelätä, mi-
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häsomerikonlahti näklvissä edes-

R
R,v't

:

sämme.

.

,

pommitähtiiimen langalta tuulen vaikutusta, annoin
suuntakorjauksia Majakallion
pesäkkeitii kohti.
Maali lähestyi, istui hyvin langalla. Nopea oikean käden kierto
ja
pommilaukaisimella
- sinne
menivät! Kone vähän nytkiihti,
kun siilä irtaantui 650 kg pommeja sarjassa herkkinä.
Odottelimme, kunnes tun-
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"s[NÄ sE oN!"

simme

-

Aikaa kulunut kahdek...
Ehdin vain aloittaa ilmoitukseni, kun koneen sisällä kuului

pommien riijähtäessä. Kello oli

kuin yhdesrå suusta riemuhuuto:
Pohjoiskorkia!

liukuun kohti Suur§län lahtea
ja sieltii otimme suunnan Hami-

-Siinä tosiaan Suursaaren kor-

töy.t

iyksen

allamme

5.24.

taurila painoi BL:n

loivaan

naan. Paluulento tuloreittiä käyt-

ylilentosuuntaa kohti. Siirryin
koneen nokkaan, kytkin siihkG
virran pommilaukaisijaan ja sy-

läen oli leppoisa
oli
- tehtävä
suoritettu, mantereella
eivät hämärä ja lumisade eniiä häirinneet. Miellä vain askamrtti, mitä
tempperamenttinen, mutta reilu
laiweenkomentaja sanoisi, kun
en ollut saanut lentuetta lähdössä
kokoon...

vennyin Whimpen-ähfäimen
kiisittelyyn. Asetin tiihtiiimen 450
metrin lentokorkeutta ja nopeut-

"MISSÄ OVAT MUUT?"
l-askeuduimme kello 6.N. lÅi-

kein kohta kohosi tummana merestä etuvasemmalla.

Nyt tuli Pelti-Heikkiin

eloa!

Tottuneesti laurila aloitti 270
asteen kaarron oikealle sovittua

'
. \'4.,',.it.l

[-

ällä

ta.

BL-

vueen komentaja oli vastassa tiu-

katen:

Missä muut koneet ovat?
-Totesin
ihmeekseni, ettei ken-

jänyttii lrhmuksen
l-konetta lukuunottamat-

sinne

I5

,

'' ," -:-\{uN:-/

i ,,r,,"
l

)t', ,'
(;
,';
)

,.,

tamme vastaaville arvoille ja jäin
odottamaan ylilentoa. Koko ajan
olin tietoinen, miten Rekolan kktomin tähläyssuunta pys),tteli
saarta kohti kaarrosta huolimat-
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ta ollut muita pommikoneita.
alkoi kuitenkin kuulua
moottoreiden iiäniä ja kohta oli
kiitoradan päässä tungosta.
Vähitellen alkoi sitten selvilä
pommituslentomme karmea kulSamassa

'.k

ku.

Oman lentueemme

BL-152,
ohjaajana luutnantti K. Grundström, tähystäjänä M. Koiwla ja
konekivääriampujana R. Taivai-

*,*\

Ir

b

#

nen, oli seurannut meifä, mutta
siiän vuoksi pysytelly yläpuolellamme. Se oli kadottanut yhteyden meihin Kotkan ja Suunaaren välillä. mutta pommittanut
yhteislä maaliamme kello 5.25.
Paluumatkalla kone oli ottanut
suunnan suoraan Immolaan,
mutta joutunut sän vuoksi vai-

t

\d"

b.

*,

keuksiin Suomenlahdella.
BL-109 ja BL-l4l eivät ilmeisesti tienneet johtokoneen muuttumisesta tai sitten sää härisi ni.ijoka tapauksessa ne lensivät
tii

-

suoraan Kotkaan. Kaupungin
liinsipuolella ne joutuivat eksyksiin. BL-147, ohjaaja lentomesta-

i

Hdmeki, tiihystiijänä vänrikki
Hiissa ja konekiviäriampujana
Hppuri, syöksyi jiiän läpi ja riijähti Boistön ja trhtisen välillä Vah-

terpän

eteläpuolella.

lrntue Iisalon koneet olivat
lentäneet koossa reittiä Immo.
la-Nuijamaa-Miehikkälä. millä suunnalla pilvikorkeus oli pudonnut l0-100 metriin. Matalan sään woksi lentue lensi Kotkan ohi ja kiintopiste löytyi vasta
Vahterpäiistä. lrntomestari Salaksen ohjaama BL-149, lähystäjänä v änÅkki lÅn g ja konekiväriampujana kersantti Kemppoizez, syöksyi jiiän läpi noin 5 kilo

Pommit putoavat

Immolaan.

k öa paj annie m i - K i i s k in k v ki -

Painetta Immolan kentällä lisäsivät ilmavalvonnasta jatkuvasti saapuvat tiedot pommiko-

natj(inen korkeus. Kiiskinkyki

läni lounaissuuntaan. Kello 18. l5
keikuimme jo taivaalla, joten kii

sqmoin vihollisella. Muu osa saar-

retfä oli pidet§.

wuinpiirtein vallat lu. Ts t. Os. P:n
h.vö k k riy s p.v scih t yn.v t Inur i nsuon

lrntoaika edellyti suoraa ohjaussuuntaa maalille. joten mittasin sen tarkasti kartalta ja annoin

neista, jotka pommittivat Suo.
menlahdella ja Saimaalla. Ne olilat kotiin palaavia koneitamme,

jotka pudottivat pommikuor-

mansa jäille, ettei koneen runko
vahingoittuisi laskeutuessaan epätasaiselle kiitoradalle.

Näin päätsi eritläin huolellisesti valmisteltu ja tärkeä

pommituslento: yhdestätoista koneesta
maalille piiiisivain kolme ja kaki

metriä Loviisan kaakkoispuo-

konetta tuhoutui

lella.

Tällä lennolla ei taisteltu vihollista vaan luonnonvoimia. lähinnä

lrntue Paimio oli

lentänyt

koossa Immolasta Kotkaan.
mutta hajonnut Kotkan ja Suursaaren välillä. Sen BL-159, ohjaa-

jana vänrikki Peäola, tiihystäjänä
viinrikki Koskimao ja konekivääriampujana kersantti Rikkinen,
oli pommittanut Vähäsomerikonlahden pesäkkeitä kello 5.25.

Paluumatkalla nämäkin ko'
neet joutuivat vaikeuksiin. BL158
- vänrikki Afiecht, vänrikki
Liimatainen ja alikenantti Ärnre
ajautui lumisateen ja magneetaiheuttaman
tisen
kompassivirheen luoksi Inkerin

-

myn§n

rannikolle. Idiislä

kajastavasta

auringosta pojat havaisivat virkorjasivat suunnan
heensä

ja

vaikeata

täydellisesti.

ja oikullista

säätä vas-

Luo-

ta

i I iireuna ssa vos I as so o levaan puolustustukikohtaan. Tehttivti: lzntue pommittaa 4:lki koneello tiellti
Lturinsaon i t ti la i ta-K i i sk ink v kin
lcinsilai to olevia vihollisjoukkoja.
Pommitussuunta itri-kinsi. Rei t t i:
Meno ja paluu.suorinta tietci. Koh-

teella oltava viimeistririn

klo

19.(M.

Puhelu päättyi kello 17.59.
Vielä kello 18.05 Somerto soitti
uudelleen ja ilmoitti. että viimeisen pommin oltava pudotettu

viimeisään klo 18.55 mennessä.
lairueen komentaja Eskola

[aurilalle. Samalla asetin minuutti-matkaviivottimen toimintaan. Vasta tämän jälkeen selostin tilanteen Suursaarella, pommitustehtävämme ja sen suoritustavan. Irntokorkeudeksi so
vimme yhteisesti 400 metriä.

POMMIT PAIKALLEEN
tuli näkyviin

Suursaaren ranta

viivottimen osoittamassa ajassa.
Suoritimme "esittely-ylilennon"

klo

18.50 Kiiskinkylän kohdalta,

so
vitun omakonetunnuksen kol-

taan.

totesi. että neljän koneen lentue ei

ts. ammuimme maajoukoille

UELÄ KERRAN!

annetussa ajassa monestakaan
syystä ehtisi tehtävää suorittamaan ja määräsi siihen vain yh-

mesti lyhyin väliajoin tulomme
merkiksi. Samalla tarkkailimme

Onnettomasti päättyneen pom-

mituslennon jälkeen [rntue

den koneen. BL-154:n samalla

maaliksi määrättyä tienpätkää,

lrhmus miärättiin hälyysval-

jolla oli melkoista liikettä.

miuteen loppuworokauden ajak-

miehistöllä kuin aamulla. allekirjoittanut muodostelman johtaja-

si.

na.

linen

Kello 17.55 sain

kiireellisen

kutsun lailueen komentopaik-

kaan. Tiedustelu-upseeri luutnantti N. Hakala oli juuri vastaanottamassa lrntorykmentti
4:n komentajan everstiluutnantti
T. Somert on pommitustehtävä:
Maatilanne: Vihollisella hallussoan vielri Suursoaresta alue Sel-

Sitten kuuluu Rekolan rauhal-

äni:

Salamavauhtia minut kiidätettiin koneelle. jonka moottoreita

Variskalliolta kk+ulta.
-Kaarrointnre
oikealle

Valto [-aurila.lo koekäytti. Vilho

aloimme valmistautua ylilen-

Rekola sääteli radiolaitteita kuntoon.
Kiireesti vetäisin lentoturkin ja
laskuvarjovyöt päälleni ja kapusin ohjaamoon. Annoin ohjaajalle lähtömerkin ja huitaisin kädel-

toon. Takavasemmalta puhaltava tuuli sorti konetta oikealle ja

ja

liekö pelko takaa tulevasta kk-tulesta vaikuttanut, että

jätin tällä-

kin ylilennolla laukaisematta
kun aikaakin oli vielä jäljellä.
79

KYMMENEN
KIPER,IÄ
KYSYMYSTÄ
l. Mitö

Suomen ulkopoliit-

tisten suhteiden piirissö to-

polttui 21.1.1932?
oE Konstantin
2.

fukt

Pöts?

3. Mikö mies oli
*1*§§:ke*rifl§*bs§ri,rr.,fi*

Johan
Laidoner?
4. Mitö merkitsee sotohis-

.$,\,i&*h

iiä§

toriassa pöiviimiiiirö 1.9.

qir,r

1939?

' rrtl illr

5. Entö 17.9.1939?
6. Missö jo milloin toimi
Suomen Kansanvaltaisen
Tosovallan I Armeijakw-

.

rytrwu**syg.g,,rrr w{

ta?

Kuka oli Aksel Anttila?
8. Missö jo milloin toimi
P o hj an P o ilrok Ry kme ntti?
9. Mikö oli Suomcn historiassa ns. Ribbentrop-so7.

"aL

Suursaari on vallattu ja joukot paraatiryhmityksessä Suurkylän rannassa .57-kur?

Naskinlahden

ja

pimas?
Porkanrannan

välisellä ranta-alueella kiännyimme kolmanteen ylilentoon
suuntana itä-länsi. Nyt kun tuuli vaikutti etuoikealta oli taurilan
helpompi kiilata konetta sitä vasten siten että tie tuli h)'vin vastaan

ähtäyslangalla. laukaisin hetkellä jolloin ähtäyslanka leikkasi
loivasti S-kirjaimen muotoista

tienosaa kumpaakin kuperaa
osaa leikaten. Sinne ne herkiisti
a

I

viritetyt pommit putosivat klo
18.55 noin 260 metriä pitkäksi
jonoksi tien kahta puolta leikaten

sitii keskikohdalla.
Koneemme tärähteli voimakkaasti räjähdyshetkellä, sillä olihan korkeutemme vain noin 350
m maanpinnasta ja olimme sirpa-

leitten vaaravyöhykkeessä. Pom-

mituksen jälkeen laurila taitavasti kiersi Variskallion ja poistui
saarelta Liivalahden kohdalta.
Annoin ohjaussuunnan suoraan Immolaan ja keventynein
mielin painelimrne kohti kotikenttliä. Olihan tehtävä suoritet-

tu

ajallaan, saatu täysosuma
maaliin ja illan pimeneminen

eliminoi hävittäjävaaran. Kaiken
kukkuraksi Vuoksenniskan sulatosta taivaalle heijastuva valokei-

la oli kuin majakka, jota kohti
lenlåä.

V!ELÄKIN VAIKEUKSTA
Mutta ilomme oli liian aikainen.
laskumme valaistulle kentälle

kello 19.35 onnistui h1vin. Kun
koneemme paino kohdistui ko'
konaan kenän pintaan ja rullasimme kohti seisontapaikkaa räjähti laskutelineen toisen pyörän
rengas. Hetkessä oli tämäkin BL
nokallaan kiitoradan viereisessä
lumivallissa pyrstö loivasti kentiille päin.
Kiipesimme koneesta.
Jätin pojat ihmettelemiiän ja
suuntasin komentopaikkaan tekemään suoritusilmoitusta. Sen
välitti luutnantti Hakala trR4:n
komentajalle. joka pyysi minut
heti langan päiihän. Syntyi seuraava keskustelu:

nyt?

Mitä luutnantin kello

- Mihin putosivat
Antakaa koordinaatit!

pommit?

Tein ryötli kiisketryä.
Mistä tiesitte, että ne olivat

vihollisia?
ja

Kerroin omakonetunnuksista

kolmesta ylilennosta, joiden
aikana ei tullut sovittua merkkiä.

Uydiin tiedustelu-upseerin
puhelimeen!
Herrat keskustelivat pari mi-

-

nuuttia. Sitten Hakala käntyi

10. Kttkg oli K. A. Meretskov?

joukkoihin.

Isku oli hirvittava! Ofinko
surmannut aseveljiäni, ehkä henkilökohtaisia ystäviäni ja koulutovereitani Pirkka-Hämeestii?!

Tapahtuma painoi kuitenkin
mieltäni lähes neljänkymmenen

woden ajan. l,opulta ryhdyin
yksityisesti tutkimaan asiaa ja

sain yhteyden Suursaaressa
komppanianpällikkönä toimineeseen

majuri

Hän kertoi

Siukosaareen.

komppaniansa
hyökkäyksen pysähtyneen juuri
mainitun l-aurinsuon itälaitaan
ja pommien pudonneen tarkoitettuun maaliin.

laskutelineen renkaan riijählämisen todettiin johtuneen joko

konekivåiärin luodista tai oman

Annoin ajan.

minun puoleeni:

80

on

Ilmoittavat, etä pommitus
on-ollut tuhoisa. Luultavasti se
on kuitenkin kohdistunut omiin

pommin

sirpale,esta.

Iltapommituksellamme lienee

ollut

merkirystä tapahtumien

kulkuun, sillä 16.4.1942 ke
neemme miehistölle myönnettiin
kenraali Pajarin esityksestä kunniamerkit. Yrjö Rekola ja Valto
taurila eivät kuitenkaan olleet
niifå vastaanottamassa, koska
kummankin kone putosi ilmator-

juntatulessa

15.3.1942.

D

Oikectt vastaakset

sivulla 105

ASIALLINEN
KYSYMYS
Luutnanffi on palannut sotalennolta ja jät-

tåinyt esimiehelleen

asiaan kuuluvan ilmoituksen. Tåimä soit-

taa hetken kuluttua
majapaikkaan ja huomauttaa:

Tämä raportti
on epäselvä. Kirjoittakaa Yastdes niin, et-

tä tyhmempikin sen
ymmåirtiiåi!

Mikä asia herra
majurille jäi epiiselviiksi? kysyy luutnant-

ti viattomasti.
Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

NURMOLAISISTA ratsu-

leet töihin lähtöä. Kohtamäki

miehistii muodostettu eskadroonamme kuului talviso-

jäi taistelukentålle, Kivelä selvisi haavoittumisella.
Aamupimeä ja outo maasto aiheuttivat jonkin verran

dassa 8.Divisioonan Kevyeen

Osastoon. Pällikkömme oli

Seinäjoen ja Nurmon suojeluskuntain aluepällikkö luutnantti Olavi Peltola.
Toimimme pitkän divisioonan reservinä, mikä tietenkin merkitsi ainaista liikkeellä
oloa. Ratsain voimme liikkua
vain öisin.

hankaluuksia ryhmityttiiessä
hyökkäykseen. Eskadroonan

piiiillikön taisteluliihetti Pauli
Paski, jonka piti viedii jokin
kiisky III Joukkueelle, törmäsi vihollisen vartioon, joka
vastasi hänen kohteliaaseen
§symykseensä vieraalla kielellä. Paski hallitsi tilanteen ja
häipl nopeasti paikalta.

Helmikuussa 1940 taistelimme Muolaan Punnuksessa. Aluksi koko homma oli

Paski haavoittui

vain maaliinammuntaa, mutta sitten painostus lisii?intyi ja

jouduimme mukaan ratkaisutaistelun kuolemanmyllyyn.
Palavat kylät osoittivat rintamalinjan kulkua Kannaksella. Erityisesti jäi mieleen
Pölläkkälän kaupunkimaisen
taajaman tuhoutuminen valtavana liekkimerenä.

VASTA.
HYöKKIIYKSEEN
VUOSALMELLE

my<F

hemmin pelastaessaan haavoittuneen alikersantti

Ve ikko

Vci liniemen

Näin uljas oli Ayräpään kirkko ennen talvisotaa

Nurmolatset
hyökkäs

Maaliskuun 4. p?iiviin illalla
saimme k:iskyn liihteä Vuo-

suojaan ankarassa
vihollistulessa.

Kimakat tykinlaukaukset
kajahtelivat aamuhämäriissä.
Takamaastossa oleva oma
tykistöpatteri suoritti ottelumme avauksen.
Ammukset ujelsivat mata-

lalta ylitsemme iskien tulevaan hyökkäyskohteeseemme

ja ryhdisäen taistelumoraaliamme. Odotimme

§llä

voi-

makkaampaa tulivalmistelua,
muttå tykistön ammuspulan
vuoksi näin ei tapahtunut.

salmelle. Tehtiivänä ottaa hal-

tuumme vihollisen valtaama
Äyräpiän kirkkomäen maas-

VAIKEA PAIKKA

to.

Tykistön tuli loppui aivan yl-

Maaliskuun 5. päivänä ylitimme aamupimeiissä Vuoksen Vuosalmen lossin kohdal-

ta. Siirryimme änettömiisti
hyö.kkäysasemiin Vuosalmen

ja Ayräpään kirkkomäen välimaastossa olevaan Putkiojan notkelmaan.
Vastaiskuamme ryhmittyi
tukemaan liihinnä ylistarolaisista kokoonpantu konekiviiärij oukkue v äniY,ki M auno
Vehkoojon johdolla.
I-ataa ja v armista ! Pistin

kiinni!

Eskadroonanpiiiillikön kiis-

ky kulki kedua pitkin.
Jiinnitys purkautui vilunviireinä. Miehet reagoivat tilanteeseen eri tavoin: naapurinani olevat alikersantit Emo
Kiveki ja Touno Kohtamriki
vain verryttelivät lämpimikseen
kuin olisivat odotel-

-

PAAVO SEPPÄLÄ

lättäen. Emme arvanneet heti
lähteä liikkeelle ja näin menetimme tietenkin yllätysedun.
Vihollinen oli hälytetty ja tor-

juntavalmiina.
Eskadroona

-

päin!

-

eteen-

Tiukka komento kajahti.
Joukkueet aloittivat etenemisen

kohti tavoitetta.

Samalla hetkellä rävåihti
vastaan vihollisen kaikkien

aseiden hurja tuliryöppy.
Tuntui kuin koko maailma

olisi revennyt kappaleiksi.
Ryöppy kohdistui pahimmin oikealla verrattain avoimessa maastossa eteneväiin

I

Joukkueeseen. Kohta alkuvaiheessa kaatuivat muiden
ohella korpra aht Jaakko Uih-

ja Ville kppilahti.
Joukkueen kärjessä eteni
myöskin alikersantti Arvi

desmtiki

81
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Vuosalmen lossi talvisodan alussa
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Paskr. Silmään osunut luoti
katkaisi hänenkin taistelunsa.

Liiäkintämiehillä oli

edes-

ylivoimainen työtaakka.
Erittain urheasti ja tehokkaasti auttoi haavoittuneita Niilo
såiän

Aintila, mutta sankarikuolema katkaisi hänenkin työnsä

korkeita ryöppyjä. Konetuliaseitten risteilevät tulisuihkut
ryöpyttivät lunta pyyhkiessän taistelukenttää.
Etenemisemme kranaattikuopasta toiseen vaati tahdon
ja henkisten voimavarojen ää-

rimmäistä

kävttöönottoa.

Ruudinsarun ja mullan mus-

kesken.

Muitten mukana ryömi pääl-

likkömme Peltolakin

eteenpäin

kehottaen:

$rsykiiä

matalana!

tuttama hanki tahrasi repeytyneisiin lumipukuihimme
taistelumaastoon sulautuvan
suojavärin.

Kä)ttäkää maastoa hyväksenne niinkuin armeijassa ja
suojeluskunnassa

on

opetet-

tu!
t,
!

,å
i,\
-v

,.
i.

Päällikkö koulutti vielä ankaran tulen allakin.
Hetkeä myöhemmin hänkin sai kuolettavan osuman.
älkää antako
Pojat

-

-

periksi...

Ne jäivät vaativan, mutta

rehdin esimiehen viimeisiksi
sanoiksi. Menetimme upseerin. joka jakoi sodan rasituk-

set

ja

vaikeudet miestensä

kanssa ottamatta vastaan tar-

peettomia henkilökohtaisia
palveluksia.

Vihollistulen raju ylivoima

jatkui. Ammukset moukaroivat taistelukenttää ja survoivat seulaksi vasemmalla olevan Vuoksen jäätä nostattaen

i82
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NAPIT
VASTAKKAIN
Vihollisen tykistötulen painopiste alkoi jiädä taaksemme.
Olimme napit vastakkain

vihollisen kanssa.
Tunsin hyvän
siihen

kivärini ja
oli nyt luotettava.

Etuvasemmalla kohosivat
Äyräpiiän kirkonraunion val-

koiset, osittain salun muståamat kiviseinät.

Olimme saavuttaneet rynnäkköetäisyyden ja tulitaistelu kiihtyi. Toimintaamme siiä-

teli

ny

yksinomaan sodan

ankara laki: "Tuhota tai tulla

itse tuhotuksi!" taki, joka
myöskin punnitsee armotta
jokaisen taistelijan ominais-

Ayräpään kirkonmaella kaytiin talvisodan loppuvarheessa vensta talsteluja

painon osoittaen mirä tekoa
kukin on...
Taistelutahtoamme kohothavainto, että käsiaseitten
kä)ttötaito oli meillä tehokkaampaa kuin rohkealla vihollisella. Erittäinkin tarkat.
mutta nopeat heittolaukaukset tuottivat tuloksia. Huomattavana haittana molemmilla osapuolilla olivat kivääreissä olevat pistimet.

ti

Kummallakaan osapuolelollut tässä vaiheessa kanttia rynnäkön suorittamiseen.
Nopeinkin kohottautuminen
la ei

kiisikranaatin heittoon kävi
kohtalokkaaksi. Totesimme,
että vihollinen pyrki ensisijaisesti vaientamaan meidän lu-

kumärältään vähäiset konetuliaseemme pikakiväärit ja
konepistoolit. Siksi oli syytii
käyttää kertatulta ja kestotul-

ta vain sitä välttämättä tarvittaessa.

Huomasimme, että etuoikealla noin 50_60 metrin
eäisyydellä meisä oleva vihollisen konekiviiäri hallitsi
tulellaan mäen oikeaa rinnet-

tii ja

Viipurin-Valkjärven

rautatielinjaa.

Alikersantti Aaro Lanala,
taitava ja rohkea taistelija,
ryömi edessä olevan matalan
pensaikon suojaamana tuhoamaan pesäkettii kiisikra-

naateilla. Vieressiini oleva
korpraali Eino Autio tuki pikakiviiäritulella latvalan etenemisrä. lawalan lyhyeltii
etiiisyydelä heittiima käsi-

.-.

kranaatti räjähti kohteessaan.

-

MATKA KATKEAA

, (

Lataa ja varmista! Pistin kiinni!

,.*uoroon, hyökkää

Kohottauduin ehkä varomattomasti. Samassa tunsin kuin

tyrmävän halon iskun osuvan oikeaan olkapiähäni. Pu-

tosin alas.
Olin saanut osuman kivää-

rin luodista.
Liihettyvillä oleva korpraa-

li Huugo Yli-Kortesnieni sitoi
haavani liiheisessä kranaattikuopassa hankalissa olosuhrehti aseveli
teissa. Hän

jäi kentiille,-kuten latvala -ja

#
.:

ri

?
muassa, että alikersantti

§ri

mien reunalle ja

sekä rohkeasti konepistooliaan käytäny alikenantti
Pono Salokorpikin.
Vaikeasti haavoittuneiden

Nurmon suojeluskunnan lipunkantaja, menetti talviso'
dassa kolme veljeiiän ja kaatui

kuljetus Vuosalmen

oli haavoittuneiden suoja- ja
sidontapaikka, oli vihollistulen, hankalan maaston ja riviemme jatkuvan harvenemisen vuoksi liihes toivotonta.
Bnkiessäni haavoittuneiden sidontapaikkaan tapasin I
Joukkueen johtajan kersantti
Arvi Kimpimaer. Huomasin
miten ankaran raskaana häntii painoi vastuu miehistän ja
velvollisuuksistaan. Hän, aseveljiensä luottamusta ja arvos-

tusta nauttiva johtaja,

sai

myoskin tuntemattoman leposijan aseveljiensä vierellä.
Koska jatkuva verenvuoto
heikensi kuntoani katsoin että
ainoan vaihtoehdon selviytyä

tarjosi vain lyhin reitti: vihollistulelle avoin ratapenger ja
mahdollisimman nopea matkanteko. Suorittamani kujanjuoksu onnistuikin.

pikakivärillä

kainalosta ampuen tehnyt tehokasta jälkeä. Urhea Lilli jäi
myöskin kentälle.
Kersantti l^auri Salokorpi,

Autio

lossin
luona olevaan konuun, jossa

Motti

Lilli oli juossut vihollisase-

Haavoittuneiden suojapaikassa

oli läkintiialikenantti

Jussi Luukolla työnäyteinen
JSp:lle
matkaavassa hevoskyydissä
olivat mukana muun muassa

piiivä. Vuosalmelta

kin käyttiiytymisellän potilai-

itsekin joukkueensa kärjessä

taan eivätkä olleet huomaavi-

jatkosodassa 19.7.1941.

naankaan

miten

osuneet ammukset

liihelle

tiirislttivät

huoneistoa.

Joukkueen johtaja kornetti
Paavo Saari ja alikenantti
Reino Viitala, jonka pelastukseksi koitui teråiskypärä. Ali-

Myöhemmin tuotiin viereeni makuulavereille haavoittunut kersantti Louri Salokorpi. Hän ei vielä silloin
tiennyt, että molemmat veljensä Heikki ja Paavo olivat

kersantti Aate Soini oli haa-

kaatuneet.

silmiiän haavoittunut II

voittunut niskanseutuun.

JOUKKOSIDONTAPA!KALLA
Nä§mät JSptlä olivat vavahduttavat. Siellä olivat so.
dan tuoreet jäljet mitä kou-

riintuntuvimmin nähtävissä.
I ääkiirit työskentelivät hiessä päin, paidan hihat kärit-

tyinä. He rauhoittivat myös-

l-auri kertoi eskadroonan
käymistii ankarista lähitaisteluista. Oli oteltu pistimin ja
jouduttu painimaankin viholIisen kanssa aitoon nurmolai-

laurin oli våilittömästä tuhosta pelastanut
ratsumies Urho Vtihtisalo
käyttämällä kivärinperä
seen tapaan.

Menetimme
yhteensä

yli

Ayräpäässä

neljä§mmenä

jo mainittujen
lisäksi olivat kaatuneiden
joukossa muun muassa III
Joukkueen johtaja kornetti
miestä. Edellä

Yrjö Koivusalo sekä Uuden-

maan Rakuunarykmentistä
joukkoomme komennettu
kersantti Eero Helkilinna.
Vain muutama mies

palasi
taistelusta haavoittumattomana.
Emme onnistuneet sadan

miehen voimin lyömään raivokkaasti puolustau.tuvaa ylivoimaista vihollista Ayråipiiän

kirkonmäeltii.

Annoimme
kuitenkin sille navakan iskun

lyömiiaseenaan niin rajusti että se oli katkennut. Vähiisalo'

siten ehkä voittaen aikaa
omien joukkojen jatkotoi-

kin haavoittui myöhemmin.
Salokorpi kertoi muun

menpiteille talvisodan anka-

rina

loppupäivinä.

tr
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PAUUETIII(ORTTI

Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointiarvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaanottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaanottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen tapahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.

O Talvisodan ankarina päivinä, jolloin miehet uhkasivat rintamilla loppuä, ei alokkaitakaan voitu sääIiä:

vain kuukauden pikakoulutuksen

saaneet nuorukaiset heitettiin mottisodan polttopisteeseen Laatokan koillispuolelle.

Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA

TILAUSHINNITT

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilausiasi
koskevat asiat vaivattomasti ia nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

Kotimaahan 12 kk 1 14 mk
Pohjoismaihin ilman postituslisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

O Kohtalo säästi heidät kuitenkin
:G
@

:G

6
6
I

'6

)

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

kaikkein pahimmalta. Pohjanmaan
pojat suhtautuivat tulikasteeseensa
ja jäivät henkiin.
miehekkäästi

-

I. E. MANNINEN

PA,TVETIIKORTTI
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Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa
arvonnoissa/tunnukset:

/-

Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia,/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
Tilaan Kansa taisteli -lehden
kk:ksi, alkaen
Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaala.

-

-

-

Sukunimi

-/-

-

Etunimi

Jakeluosoite
Postinumero

198

Puh
Postitoimipaikka

Melkoinen osa sodasta on odottelemista
Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa yläreunassa oleva osoilelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

"RAVAAJA"
ss oli joukko-osastomme -JR 64:n peitenimi. Suomussalmen taisteluiden jälkeen sen kaksi pataljoonaa oli siirretty Pitkäran-

Osoitleenmuutostiedot: uusi osoite:
Uusi jakeluosoite

Postinumero

Puh.

-/Postitoimipaikka
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Rykmentti

koostui pääasiassa

Pohjanmaalta olevista reserviläisistä,

mutta joukossa oli miehiä
rnyös muista maakunnista ja
aines muuttui yhä kirjavam-

maksi kun me tammikuun
l94O ikäluokka saavuimme

täydennyksenä tuohon joukkoon.

Meillä oli ollut kuukauden
koulutus Ilmajoella. Sen jälkeen vain junaan ja kohti rintamaa!

Pqmmitusten vaurioittama
rata teki matkamme hitaaksi.
Kesti viikon päivät ennen kuin
saavuimme Harluun ja täällä
saimme odottaa useita päiviä
matkan jatkamista rintamalle.
Leppäsyrjä on pieni kylä

Ieita ja me ihmenelimme sitä,
mutta keittiömies lohdutteli

meitä sanomalla, että sekaisinhan ne menevät vatsassa

kuitenkin. Kuivan muonan
mukana saatiin kolme muonatupakkaa. Niiden piti riittää
seuraavaan aamuun saakka.

Meillä ei ollut mahdollisuuksia hankkia tupakkaa muuta

jossakin Suistamon pitäjässä.
Muistan vieläkin sen matalan
torpan, jossa yövyimme Harlusta lähdön jälkeen. Olimme

lähteneet Harlusta illan hämyssä, kulkeneet muutaman
asemanvälin junassa ja sen
jälkeen jatkaneet matkaa hiihtäen kunnes saavuimme tuo-

hon majapaikkaamme myöhään yöllä. Lattialle oli tevitetty pahnoja. me kävimme
niiden päälle loikomaan ja
olimme pian syvässä unessa.

Aamuhämärissä

opastettiin

meidät

kenttäkeittiölle

saamaan ruokaa. Ilmajoelta
lähdön jälkeen muonituksemme oli ollut vähän niin ja näin.
Se vähäinen kuiva muona. joka saatiin lähtiessä, loppui jo
ensimmäisenä matkapäivänä.

Olimme nälkiintyneitä, kun
saavuimme Pieksämäelle, jossa saatiin lottien tarjoamaa

oli vielä

pitkä

matka Harluun, jossa

vasta

ruokaa. Sieltä

muonituksemme

järjestyi

säännölliseksi.
Nyt saimme kuivaa muonaa
sekä korviketta ja puuroa.

Puuron seassa

oli

lihakimpa-

tietä. Viimeisiä päivärahoja ei
ollut saatu, koska olimme vielä matkalla uuteen joukkoosastoomme, ja kenttäpaketit
kotirintamalta tulivat hitaasti.

ENSIMMÄTNBN
TUNTUMA

VIHOLLISEEN
Päivän valjetessa alkoi viholIiskoneita kaarrella korkealla
ilmassa. Ne järrävär jälkeensä
vaaleita juovia kirkkaalle talviselle taivaalle. Vihollisen
tiedustelukoneitako, jotka
koettavat saada selville mei-

käläisten joukkokeskityksiä ja

huoltokeskuksia, joista huolletaan rintamaamme?
Tuo sitkeä, itsepäinen rintama oli jo lähes kolmen kuukauden ajan torjunut viholtishyökkäykset, katkonut niiden
hyökkäyskärjet, morittanut ne
ja tuhonnut niistä suurimman
osan.

Talvinen maisema on eloton. Talot näyttävät autioilta
ja hylätyiltä. Yhrään savua ei
nouse niiden savupiipuista
eikä mitään liikettä näy. Pari

kertaa pyyhkäisee hävittäjä
matalalta kylän yli, mutta mitään muuta ei tapahdu.
Harlun yllä lenteli myös koneita ja vartiomiehet ammuskelivat niitä kivääreillään rulokserra. Täällä kukaan ei am-

mu niitä vaikka vartioita onkin ulkona. Vain aurinko tekee matalaa kaartaan taivaanrannan tuntumassa, metsä on
huurteessa ja pakkanen jatkuu
kovana.

r
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Levossa olevat etulinjan miehet ovat hiljaista

joukkoa

.\.!-kuttt

^-.
Mottialueella

on tavaraa

Pakkasyössä kohti
etulinjaa

Iltapäivällä menimme kent-

täkeittiölle hakemaan ruokaa.
Kenttäkeittiö oli sijoitettu jo-

honkin

Vieressä

ulkorakennukseen.

oli koulu ja

siellä
majoitusta. Poikkesimme sinne ruokailemaan sekä lämmit-

telemään. Tapasimme siellä
parrakkaita, vaiteliaita miehiä
lsves52 olevia joukkoja.

-

Vaihdoimme heidän kans-

saan muutaman sanan. Kovin
puheliaita he eivät olleet. He

olivat olleet ties kuinka mo85

nessa kuumassa paikas§a ja
me olimme vasta menossa sinne. Senhän näki jo meidän
asustammekin: puhtaat lumipuvut, pestyt kasvot ja parraton leuka. Tarjosin yhdelle
heistä tupakan ja se jo kirvoitti
hänestä muutamia sanoja.
Latausliikkeet, ne on pa- suorittaa paljain käsin.
rasta

Sormet siinä turtuvat pakkasessa, mutta ei sitä silloin edes
huomaa, oli hänen vastauksensa erääseen käytännön kysymykseeni.
Sama mies arveli koko so"kun se
dan pian päättyvän

LeMitron mottikin laukesi".

metin motti oli myös selvitet-

ty. Sieltä saadusta sotasaaliista kertoi seinälle asetettu ko-

Kukahan lienee tuonkin rumiluksen vaientanut...?

kaivettiin teltat hangen sisään.

Me olimme

neella kirjoitettu uutisliuska.

reservijoukkoa,

iota siirreltiin aina

tilanteen

vaatimusten mukaan.

Rintamatoiminta maalis-

ETULINJAAN

kuun 6. päivänä alkoi tavallista vilkkaampana. Lentotoiminta kiihtyi heti aamusta alkaen. Koneet parveilivat yläpuolellamme pommittaen ja
tulittaen tykistö- ja krh-asemia

Samana iltana lähdimme jatkamaan matkaa. Maaliskuun
neljännen päivän vastainen yö
oli kireä pakkasyö. Lumipukuinen hiihtävä joukko solui

sekä huoltotietä. Vihollisty-

verkalleen metsään tehtyä
huoltotietä pitkin kohti rintavielä Leppäsyrjässä kiinnitetty
sanottavampaa huomiota, alkoivat nyt kuulua yhä selvempinä: konetuliaseiden lyhyitä

kistö oli vilkkaassa toiminnassa ja läheisyydessä sijainnut
oma patterirnmekin ampui.
Pataljoonan pastori tuli telttaamme pitiimään hartaustilaisuutta ja mainitsi vihollisen
tänään olevan poikkeukselli-

sarjoja, ensin kaukaa, sitten

sen röyhkeän.

maa.

Rintaman äänet, joihin ei

vähän lähempää.
Matkan jatkuessa ääni jäi
vähitellen sivulle. Kohta alkoi
kaukaa vasemmalta kuulua samanlaisia sarjoja.
Kuka ampui. mistä ja minne?

Olimme kuvitelleet rinta-

man yhtenäiseksi

suoraksi

ketjuksi niinkuin oli ollut har-

joituksissa Kyrönjoen penkoilla ja Ilmajoen lakeuksilla
sinä lyhyenä aikana, jolloin
meille annettiin pikakoulutusta sotaan. Tämä asia jäi meille
sinä yönä arvoitukseksi ja me
saimme kohta muuta ajateltayaa.
Latumme kulki mottialueen
kautta. Pimeässä yössä näimme tummia isoja möhkäleitä,
tuhottuja hyökkäysvaunuja.
Yksi niistä näkyi keskellä aukeamaa. Kukahan senkin lienee tuhonnut ja millä pelillä?
Meillä oli ollut vain yksi oppi86

Asemia Laatokan rantamaastossa .s7-kr)u

tunti kasapanoksista sekä polt-

topulloista, joilla

tuhotaan

hyökkäysvaunuja.

Matkamme pysähtyi joskus
puolen yön maissa. Saavuimme majoitusalueelle. Tungimme itsemme jo ennestään ahtaisiin telttoihin ja vietimme

siellä loppyön. Heti aamulla
meidät täydennysmiehet jaettiin ryhmiin ja selvitettiin hieman tilannetta. Olimme tulleet jontinmoisen pussin pohjalle, vartioimaan Koirinojan
mottia.

VIIMB HETKEN
KOULUTUSTA
Pari päivää olimme telttailleet, puhdistaneet aseita, opetelleet piipun vaihtoa pikaki-

vääriin ja tutustuneet konePistoolin liikkuviin osiin.

Aseiden tuntemus oli lYhyenä koulutusaikana jäänYt
vähäiseksi. Aluksi meillä ei
ollut harjoituksissa aseita lainkaan. Sitten oli tullut sotasaa-

Tuskin pastori oli ehtinyt
lähteä teltastamme kun hävittäjät alkoivat pyyhkiä majoitusalueemme yllä melkein
puiden latvojen tasalla tulittaen umpimähkään. Painuim-

me pitkäksemme teltan pohjalle. Kesken hävittäjien temmellyksen tuli komppanian lähetti tuomaan hälytystä.

Vihollinen

lisaseita ja me saimme "venä-

läiset morsiamet". Nyt kun
vielä oli tilaisuus, piti koettaa
parantaa tuntemustaan aseiden
käsittelyssä. Pidettiin pienet

ampumaharjoituksetkin: tupakka-askin kansi puun kylkeen ja siihen konepistoolilla
kerta- ja kestotulta.
Pakkanen jatkui armottomana eikä telttoja voitu lämmittää päivällä lainkaan vilkkaan ilmatoiminnan johdosta.
Selkäpiissä tuntui ainainen vilunvärinä. Iltaisin tavallisesti
siirryttiin uuteen paikkaan ja

hyökkää

Maksimansaareen! Sinne puo-

lustajien avuksi!

KOVIMPAAN
PAIKKAAN

_

LIIAN

IVTYöHÄÄN
Aloimme heti valmistautua
lähtöön. Meni kuitenkin aikaa

ennen kuin pääsimme liikkeelle, sillä hävittäjät kieppuivat kaiken aikaa yläpuolellamme ruutaten konekivää-

reillään heti kun huomasivat
vähäisintäkään liikettä. Hämärsi jo ennen kuin olimme
suksilla.

Kranaatteja sateli harvakseltaan takamaastoon saakka
ensin vihellys ja sitten räjähdys.
Tuosta vihellyksestä

meidän pitäisi oppia tuntemaan, milloin kranaatti tulee
lähelle ja milloin pitää suojautua. Nämä kranaatit eivät tulleet kovinkaan lähelle, vaikka
jotkut kumartuivatkin suksillaan vaistomaisesti vihellyksen kuullessaan.
Oli jo pimeä kun savuimme
Laatokan rantaan. Kaukana

Yö kului kuitenkin rauhallisesti. Vastapuolella olevat ko-

Sålilytä Sinäkin

netuliaseet takoivat lyhyitä
sarjojaan säännöllisin väliajoin. Valoammukset kohosi-

lhnsa taisteli-

vat

harvakseltaan valaisten

jääkenttää. Vasemmalla, noin
viidenkymmenen metrin päässä oli niemeke, josta en tiennyt. oliko siellä ystäviä vai vihollisia, mutta kun aamu valkeni, selvisi että siellä oli oma
kk-pesäke.

KUOLEMANTIEN

xÄrvvrrÄ

(fu/--2<4.--*

ren välistä oli kulkenut vihol-

Eräs alikersantti johti loppuunuupuneita miehiä. Toiset
tulivat hiihtäen, toiset jalkaisin. Muutamat olivat putoil-

ja

Maksimansaa-

kin tuhottu jäälle:

mustia

möykkyjä, ruumiita, hevosenraatoja, ajopelejä sekä muuta

Monta sanaa ei vaihdettu.
Me olimme joka tapauksessa
tulleet liian myöhään. Meitä
olisi tarvittu siellä jo silloin
kun hävittäjät alkoivat tem-

meijan sotakoulusta.

Saimme uuden käskyn mie-

hittää asemat mantereen puolelta. Yksi pieni saari oli vajaan sadan metrin päässä mantereesta. Se miehitettiin tai pa-

remminkin

niinkuin

seu-

- kävi selville
raavana päivänä
täydennettiin

ennestään

harvaa miehitystä.

Kaivoimme asemat lumeen. Tähystys oli käsketty
suoraan eteen. Jos vihollisia
alkaa tulla, niin siitä vaan kol-

milinjaisella

hajottamaan

hyökkäysmuodostelmia! Peräylyd ei saa, tässä on taisteltava loppuun saakka, niin oli
komppanian päällikön, reservin vänrikki Myntin käsky.
Yön aikana ne tuskin lähtevät
vielä etenemään, mutta huomisesta ei voi sanoa mitään.

.

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.

lonsa myös osasto puna-ar-

hyvin tehokkaasti kuristi Koirinojan mottia.

ev p

Koirinojan mottiin. Useimmat
huoltokuljetukset oli kuiten-

neet.

holliselle. Samalla oli menetetty tärkeä tukikohta, joka

e-hlza. Aal-to ne.n

Lit-uutna.ntti

lisen huoltotie Pitkärannasta

Ieet jäällä avantoihin ja kastu-

lä. Nyt saari oli menetetty vi-

V

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden

kamaa oli jää kirjavanaan.
Kk:n miehet tiesivät kertoa,
että jäällä oli tavannut kohta-

meltää majoitusalueemme yl-

Tämän Lelrtdzn lzz.tttctmub.tet ovat toti vanhhaa.
Luettavaa", ja niidzn pa,ttiin on biinnct.ttava.a
pa!.a"ta aina. uudet Le-en. KanL a, tait t.eLiLzltden v etttaant a. v ail-I-a o I ev a. do humznttiainei,tto hanna.tta.a .täiltlttää mtyö.r te.n
hir tct nial-Li.t e n artv o n vucths i.
P

namme saari kun väsynyt
joukko tuli saaresta päin vaspuolustajat.

kansiossa

kaikessa armottomuudessaan.

Jääkenttä avautui eteemme

Ne olivat saaren viimeiset

YahYassa

Mantereen

vasemmalla loimusi tulipalo.
Olimme juuri aikeissa lähteä ylittämään jäätä tavoittee-

taamme.

lehtesi
vuosikerrat

Konekiväärimiesten pesäke
oli saaren oikeassa kärjessä.
He olivat nuorempia reserviläisiä ja olivat olleet motitushommissa jo pitemmän aikaa.
Nyt he kiroilivat muuttunutta
tilannetta
mottiahan oli jo
piiritetty kuukausikaupalla!
Saaren vierestä kulki meikäläisten huoltotie Maksimaan. Kaukana jäällä se leikkasi vihollisen huoltotien. Töpinän miehillä oli monta kertaa ollut jännittäviä hetkiä öisillä huoltomatkoillaa.

Koirinojan motti oli saanut
hengitysaukon. Nyt sieltä alkoi valua joukkoja poispäin ja
toisia meni tilalle. Matkaa oli
niin pitkästi, ettei sinne kannattanut ampua kiväärillä eikä
oma tykistömmekään ampunut :urunusten vähyyden ta-

kia.
Vaatteet olivat päältä jäässä. Lumipuvun alla oli mant-

teli ja muuna

varusteena

"malli Kajander". Ne pitivät
jäsenet ihme kyllä lämpöisinä.

Päivän kuluessa vihollinen

ampui häirintätulta asemiamme vastaan. Kranaatit ujelsi

Hinta 18 mk/kpl
(1 pgsf ituq j a käsittelyku lut 7,20
15

mk/3-5

m

k/ 1 kpl, 8,7 0 mW 2

kp|

kpl).
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.
kpl. Hinta 18 mUkpl (+ postitus- ja käsittelykulut).
Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.
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Osoite
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Posttnumero

Postrtormrparkka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia Hinnat ovat voimassa
30. 05. 1 983 saakka.
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Näkymä mantereelta pahamaineiseen Maksimansaareen SA-kuvo

vat kuitenkin yli ja iskeytyivät
mantereen puolelle. Toisinaan
kk-sarjat osuivar puihin ja

paukkuivat aivan kuin takanamne olisi ammuttu kestotulta.

Ainakin yksi konekivääri
oli suunnattu Maksimasta
meitä kohti. Se ampui heti
kun huomasi vähäisintäkin lii-

tiiviisti peitoksi ja läh-

siellä syöksyjään ja tulitti ko-

on seonnut päästään. Hänet on

tetaan

nekivädrillään.

toimitettava JSp:lle.

tötupakat pannaan palamaan.
Joukkueenjohtaja tarjoaa jokaiselle tupakan omasta askistaan. Tupakka on tärkeä mie-

Olemme vielä kaksi yötä
sillä suunnalla. Iltayöstä lähdetään aina liikkeelle, sitten
teltat pystyyn ja parivartio

ENSIMMÄTSBT
TAPPIOT

kiertämään

majoitusalueen

len piristäjä! Siitä on ollut
puutetta koko ajan.

Taivas on tähtikirkas, on

vedettiin asemista pois. Tu-

ympäri lumeen tallattua polkua pitkin. Syystä tai toisesta

kova pakkasyö. Kolonna ete-

limme kokoontumispaikalle ja
olimme juuri aikeissa lähteä

ei

käytetä hiihtovarmistusta.
Ehkä kova pakkanen on siihen

nee pimeässä talviyössä synk-

Illan hämärissä tuli vaihto.
Telttamme sijaitsivat noin ki-

Iiikkeelle kun keskitys yllätti

syynä.

vaa tietä.

Iometrin päässä takana lähellä
Pitkärantaan johtavaa rataa.
Ruokaa ei päivän aikana ol-

Lähellä on soraftuoppa. Osa
ryntää sinne. muutamat pääsevät korsuihin ja kolme meistä

lut voitu meille toimittaa. Piti

loikkaa suinpäin lähellä ole-

tyytyä järsimään näkkileipää

vaan poteroon. Yksi on jo saa-

ja muuta kuivaa muonaa. Nyt
illan tullen, kun kaminaa voitiin taas lämmittää, otettiin
pakkeihin lunta, pakit kami-

nut pintahaavan otsakulmaan-

nalle ja kohta oli kuuma korvike valmista. Kuivaa muonaa
oli saatu ja teltan nurkassa oli

ja räjähtelevät lumisessa met-

lan kannakselta. Linjoja oi-

mentää tai tulee tauko jostakin
muusta syystä.
Pimeässä ajaminen on rasittavaa. Suojapeite, joka on vedetty auton lavoilla miesten

sässä.

kaistaan ja meikäläiset vetäytyvät taaksepäin.

malta, mutta ei voi estää kyl-

kokonainen tahko juustoa,

hemmäksi. Sirpaleet ulisevat

josta jokainen sai leikellä paloja mielensä mukaan.
Teltan lämpö sulatti pian
jäätyneet vaatteet. Ne eivät
kuitenkaan ehtineet kuivua

ilkeästi ympärilliimme. Ma-

yön aikana. Kun seuraavana
aarnuna menimme takaisin
asemiin ne jäätyivät uudel-

Aiomme nousta suojapai-

liikkeelle! Matkalla eräs he-

rovat käsiään ja heiluttelevat

koistamme, kun keskitys toistuu uudelleen. Sitten se harve-

vosmiehistä kysyy meiltä, tiediimmekö minne nyt men-

jalkojaan välttääkseen paleltumisen. Leukapielet ovat pak-

kettä.

Saman päivän iltana meidät

meidät.

sa.

Kranaatit suhisevat vihaise-

na ylitsemme, leimahtelevat
Seuraava ryöppy tulee jo lä-

kaamme litteinä montussa. Jo-

kainen tuuma lumen
on nyt kallista.

sisässä

Rintamatoiminta

edessä

rauhoittuu yöksi, mutta kaukaa oikealta kuuluu yhtämittaista kuminaa ja taivaanrannalla näkyy levotonta kajoa.
Mistähän tuokin ääni tulee-

siellä on varmasti kovat

- sanoo eräs reserviläipaikat,
sistä.

Ne ovat sodan ääniä Karja-

Tulee maaliskuun 12. päivä. Telttamme puretaan sinä
päivänä kaksi kertaa peräkkäin ja pystytetään taas uudelleen.

Sitten teltat kuormastoon ja

Sitten tulee jo lyhyitä.

leen. Ylittäessiimme pientä
peltoaukeamaa, joka ulottui

nee ja siirtyy kauemmaksi.

nään. Emme tiedä sitä ja hän

Kokoonnumme vähitellen ää-

sen sanoo:

rantaan saakka, saimme kk-

nettöminä. Tappiomme ovat

tulta, mutta nopeasti hiihtäen

supistuneet vain pariin haa-

alamäkeä pääsimme onnellisesti asemiin. Lumi vain pöllysi ympärillämme ja ilmassa

voittuneeseen.

vihelsi

että vihollisen tulenjohtue on
jossakin lähellä. Muuten ne

!

Joukkueenjohtajamme, ali-

kersantti tormakka epäilee,

-

Nyt mennään

sotaan!

kien salometsien läpi kulkeTäällä ei näy sodan jälkiä.
Koskematon metsä reunustaa
tietä sen molemmin puolin.

Joskus kolonna pysähtelee.
Jossakin autossa on Iiian kirkkaat valot. Niitä pitää him-

yli. suojaa pahimmalta viimän hidasta

tunkeutumista
ovat

ytimiin saakka. Miehet

sulloutuneet toisiinsa kiinni
lämpöä saadakseen. Aseet ja
reput ovat auton perässä. Jäsenet ovat turtuneet. Jotkut hie-

ei tee
kasen jäykistämät
on
mieli keskustella. Mielessä
vain yksi ajatus:
Kumpa oltaisiin jo perillä!-

VIIMEINEN

Aamuvarhaisella kolonna

pÄrvÄ sorAA

vihdoin pysähtyy. Olemme

metrin päähän etulinjasta.
Täällä ei tykistötuli ole rau-

tulleet perille muutaman kilo-

kityksen niskaamme, mutta
tuli ei ollut kovinkaan tarkkaa, joten säästyimme tap-

eivät olisi osanneet keskittää

Paikka, jossa autokolonna
meitä odottaa, on jossakin

kaan. Niitä on ennenkin tavat-

mottialueella. Pimeässä yössä
ehdimme huomata silvottuja

hoittunut yöksikään. Häirintätuli ulottuu kauas takamaas-

pioilta.

ja

mustaa, likaista lunta.

toon. Kuulemme lyhyitä vihellyksiä ja räjähdyksiä.

Kohta saimme lisäksi kes-

juuri oikeaan paikkaan ja ai-

puita, kranaattikuoppia

Kaukana vasemmalla näkyi

tu linjojen takaa.
Yhtä hyvä onni ei ole ollut

Pitkärannan tehtaitten savupiippu. Siltä suunnalta kuului

sillä joukkueella, joka sarnaan
aikaan on ollut taistelutoimin-

Autojen valot ovat himmennetyt. Ne hohtavat kuiten-

vilkasta toimintaa ja jalkaväen
aseetkin olivat äänessä. Myös

nassa Pitkiirannan suunnalla.

kin pelottavan selvästi. Ko-

ilmatoiminta siellä

nen heistä yksi meistä

neita on ilmassa ja Pitkärannan suunnalla pyyhkii valon-

kaampaa. Jossakin huoltotiellä oli nähtävästi huomattu lii-

tarn- on
mikuun ikäluokkaa. Hän
saanut täysosuman ja hajonnut

kettä, koska yksi kone teki

tuhansiksi riekaleiksi

heittäjä taivasta.
Nousemme autoihin varusteet mukanamme. Pressu ase-

88

oli vilk-

Siellä on kaksi kaatunut, toi-

ja

eräs

Otamme varusteemme auton lavoilta ja alamme hypellä
lämpimiksemme. Tallaamme

hankeen polun, jossa juokse[rme yhtä minaa edestakaisin saavuttaaksemme edes sie-

dettävän lämmön ennen kuin
lähdemme etenemään. Hie-

romne käsiämme ja

hak-

kaamme niitä.

Kuinkahan on ampumisen
laita? Kädet ovat niin kohmeessa, että tuskin ase pysyy
käsissä.

Onneksi ei lähtökäskyä tule
heti. Komppanian päällikkö

on lähtenyt maastontiedusteluun ja häntä ei kuulu takaisin. Tulitoiminta edessä alkaa
kiihtyä ja aika mataa verkkaisesti eteenpäin. Lopulta meidät ohjataan läheisiin korsui-

hin lämmittelemään.

Päivä on jo pitkällä, kun
joukkueen johtaja ilmestyy
korsun ovelle ja sanoo:
Nyt on sitten tullut rau-

Me lähdemme latuja pitkin
omille teillemme. Illan suussa
saavumne majoituspaikkaan,
joka on eräs koulu Suistamon

Korsussa syntyy liikettä.

Kohta alkaa etulinjasta päin
tulla joukkoja hiihtäen Iikaiset
lumipuvut yllään
Kollaan
etulinjan miehiä, -jotka kestivät viimeiseen saakka. Olikohan heillä tiedossa, että apu-

Emme ole uskoa tuota todeksi

joukkoja on tulossa? Katse-

päiviä. on paraati ja hartausti-

katselemaan ja kuuntelemaan. Myös
lievemmin haavoittuneet ovat
tulleet ulos.

laisuus. Sitten eräänä aamuna
pakkaukset selkään ja suksille
kohti uutta rajaa.

Ihme on tapahtunut. Vihollistykistö, joka vielä hetki sitten syyti putkistaan kranaatte-

lemme vaeltavia rivistöjä kunnes saarnme kokoontumiskäskyn. Me miehitämme asemat
jonkin verran taempana seuraavaksi yöksi.
Yö kuluu rauhallisesti.
Vastapuolelta kuuluu kovaää-

malla aiheuttaen joukoillem-

nisestä venäjänkielistä lähetystä ja lopuksi soitetaan mo-

ha.-

ja kiiruhdamme ulos

ja kymmenien patterien voi-
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pitäjässä.

Täällä me lepäämme useita

Majoituspaikat

on siistitty

ennen lähtöä. Hiihdämme jonossa kyläaukeaman halki.

Talot ovat autioina,

elämä
näyttää pysähtyneen tässä karjalaiskylässä.
Laskeudumme Jänisjärven
jäiille. Eteemme avautuu laaja

ulappa. Pakkanen hellittää
otettaan sitä mukaa kun aurin-

ko kohoaa

korkeammalle.

Hanget hohtavat ja häikäisevät silmiä.
Koko Karjala on menetetty.

Tieto raskaista rauhanehdoista
on vetänyt mielen matalaksi,

mutta on myönnetty rauhan
välttämättömyys. Karjala on
antanut uhrinsa, jotta Suomi
&.

!

saisi elää.
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Rauha on tullut

Kollaalle

RAUHA!
Korsussa

on muutamia

haa-

voittuneita odottamassa poiskuljetusta. Tungemme itsemme toisten joukkoon ja käym-

me lämmittelemään kaminan
viereen. Lämpö sulattaa vähi-

tellen turtuneet jäsenemme.
Valvotun yön jälkeen vaivum-

me pian puolihorroksiin emmekä välitä paljoakaan ulkomaailman tapahtumista emmekä ajan kulusta. Ihmette-

lemme vain miksi
käyskäskyä tule.

Hyviä uutisia kaikille
tyrästä kärsiville!

5.1-ku\rt

ei

hyök-

me tappioita vielä sodan viime
minuutteina, on vaiennut.
Saamme kuulla, että komppanian päällikkö on haavoittu-

lempien maiden kansallislauMaammelut. Todellakin
- viimeisenä!
laulu sieltä kuului

nut tiedusteluretkellään. Silmäilemme vähän ympärillemme ja näemme kasan kaatuneita
omia vainajia, jotka
- poiskuljetusta. Silodottavat
mäni osuvat erityisesti yhteen
vainajaan. Tupakan holk|<i on

taan vartiot ja aloitetaan hiihtomarssi kohti uutta rajaa.
Maisemat ovat sodan runtelemia: törröttäviä savupiippuja, rikkiammuttuja taloja, katkenneita puhelinlankoja,
pommikuoppia ja autioita, hy-

tiukasti hänen hampaittensa
välissä aivan kuin hän olisi

lättyjä asumuksia.
Tulemme radan varteen ja

siitä hakenut tukea viimeisillä
hetkillään.

näemme junan tekevän hidasta taivaltaan länteen päin.

Seuraavana aarrruna poiste-

Uudet lääketieteen hyväksymät KNOCHE
alushousut eivät ole ainoaslaan eritlarn mukavat pitää. vaan myds niiden käynamrnen
on helpompi ja ne antavat paremman tuen
kuin vanhanaikaiset siteet, vyöt ia nahkaremmit. Ne ovat myös hygieenisemmät,
koska ne ovat pesunkestävät.
KNOCHEN uudet TYRÄ-housut ovat tavallisten alushousujen näköiset ja huomaamattomat vaatteiden alla. Ne ovat 1 0 vuoden tutkimustyön tulos ja ne on kehitetty
USA:ssa ja Saksassa ortopedian asiantuntiioiden ja lääkäreiden yhteistyönä. Niitten
kiinteä tuki ja nostokyky antaval mitä parhaimpia tuloksia aiheuttamana pienintäkään epämukavuutta. KNOCHE tyrähousu-

ja käyttävåt kymmenet tuhannet naiset ja
miehel maailman ympäri.

KNOCHE TYBA-alushousuja saatavissa
kuudessa eri mallissa. Pyydä KNOCHE tukihousujen esite ja hintaluettelo.

MAILMASTERS OY
Pitkämäentie I 3 KT, 20310 Turku 3l
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Rintamalle iohtava tie Vilajoella

**,
Vilaioen kylä palaa pommituksen
jäl,iltä 3.3. 1940

Talvisdan viimeisinä
viikkoina oli uhka suurin Viipurinlahden Iänsirannalla Säkkijärven
suunnalla, jossa vihollinen oli onnistunut
avaarnaan aivan uuden
rintaman-

Rauha
tehtiin

t:;itx:
*:r,:t' it Vi
meisetkin irti
saatavat

I

an e m eSSä
i

miehet.
Haavoittuneita täydennysmiehiä
evakuoidaan Vilaniemestä måaliskuussa
1 940 tilapäisvälinein

ALEKSI POHJOLA
LAVIAN miehiä oli talvisodassa Ilomantsin suunnalla
noin 200, Sallan ja myöhemmin Viipurinlahden suunnalla
samoin parisensataa ja muilla
suunnilla ehkä yhteensä satakunta.

Sallan lohkolle tuli hetmikuussa 1940 ruotsalaisia vapaaehtoisia, jotka otivat meiltä rintamavastuun. Etelässä,
Viipurinlahden suunnalla, oli

kuitenkin todellinen hätä ja
90

meidät Porin seudun miehet
lastattiin kiireesti junaan Kemijärvellä ja kuljetettiin Taavettiin. Sieltä jatkoimme hiih-

kuljettavia sairasautoja.

täen matkaa Viipurinlahden
länsirannalle. Hiihtelimme

Sodan tässä vaiheessa olimme
väsyneitä. unisia ja nälkäisiä.

teiden läheisyydessä ojissa ja
metsiköissä
teille emme
mahtuneet, -sillä ne olivat

Yläpuolellamme kaartelivat
vihollisen nrahtaval ilmavoimat, joskus yli satakin konetta

täynnä evakkoperheitä karjoi-

samassa aallossa. Moottorien
pauhu oli mahtava ja pani aavistelemaan pahaa. Koneet

neen ja tavaroineen sekä sota-

väen huoltoajoneuvoja. joukossa paljon haavoittuneita

KOHTI RINTAMAA

lensivät melko korkealla ja

kärräsivät ilmeisesti lastejaan
Etelä-Suomen asutuskeskuksiin. Kouvola ja etenkin sen
ratapiha olivat ohi ajaessamme näyttäneet kovin pommien
kuokkimilta
ihme vain, että elintärkeät- junat saatiin jo-

ten kuten senkin ratasolmun
läpi.
Väsymys oli tehdä miehistä
lopun. Kun edessä hiihtävä
jostakin syystä pysähtyi. seuraava usein mätkähti ase-, pat-

ja varustekuormineen
mahalleen suksien päälle. Sitten mies ikään kuin heräsi ja
ruuna-

jatkoi taas vaellustaan. Yksitoikkoista matkaa kertyi kaikkiaan jotakin 7O-9O kilometriä.

Huoltoajoneuvot telnoi-

sekä puuttuva rintamakokemus aiheuttivat raskaita tappioita. Meidän kokeneiden sotureiden osalta tappiot olivat
pienemmät.

Rauhan teon jälkeen totesin. että vastassa oli ollut vah-

uARrlIt

UT

vistettu pataljoona, lOO0-

neen, kenttäkeittimet ja muu
huolto pääsivät perille vasta

1500 miestä, panssarivaunukomppania, tykistöä ja muuta

myöhemmin. Vain meillä ki-

kamaa.

väärin kantajilla oli totinen

kiire.

Jo matkalla näimme jostakin aukealta mäeltä, miten koko Viipurinlahden itäranta paloi valtavin roihuin. Vilanie-

men harjanteelta

SEKAVIN TUNTEIN
RAUHAAN
Tervetullut ja odotettu tieto
rauhasta

kään ollut aivan yksiselitteinen: asia tuntui ensi hetkenä

köitä tankkeineen. ajoneuvoi-

limmäiseksi jäi kuitenkin jon-

neen ja raskaine aseineen. Tä-

kinlainen kiitollisuuden tunne

män vuosisadan ankarin talvi

olihan sentään selvitty hen-gissä tähän saakka.
Taempana olevista teltoista

oli rakentanut harvinaisen siljää
lan Suomenlahden yli
oli paksua ja tasaista. Pani vähän miettimään.
Meillähän ei ollut minkäänlaista raskaampaa aseistusta
mahtoikohan sitä olla en-

-nestään

siellä mihin oltiin me-

nossa?

ten nousivat mieleen kaatuneet
aseveljet ja haikea ikävä. Pääl-

alkoi äkkiä kuulua voimakas
veisuu, joka jotenkin tulkitsi
kaikkien tunteet: Jumala ompi

linnamme... Äänistä päätetlen
tuntuivat Tainion Lauri ja Pekkalan Onni toimivan esilaulajina.

Hiihtelin

miin. Totesimme, että vihollinen oli jo vankasti pureutunut
rantaan. Voimasuhteet tuntuivat muuttuvan sille yhä edulli-

semmiksi eikä meille tullut
apua mistään.

Emme kyenneet torjumaan
hyökkäystä. voimme vain viivyttää harjanteelta harjanteelle. Sitä jatkui monta vuorokautta. Onneksi yöt olivat pimeämpiä kuin Sallassa eikä

vihollinen juuri toiminut yöl-

lä. Pakkaset olivat

ja kylmyys

etumaastossa

everstiluutnantti Selinheimon

Sitten saavuimme taistelualueelle ja jouduimme heti ase-

navakoita

esikunnan upseereja, jotka olivat menossa yhteydenottoon.

Liityin heidän

seuraansa.

Katsoin jopa olevani edustuskelpoinen, srllä Virtasen Eero
oli tuonut kotoa paketin. jossa
oli muun ohessa Sillanpiiön

Annin tekemä hieno ja puhdas
lumipuku. Kuulin, että yhteyttä venä,Iäisiin oli yritetty jo
edellisenä päivänä, mutta se ei

silloin onnistunut mukana ol-

leiden

konepistoolimiesten
vuoksi, jotka venäläiset riisuivat aseista. Nyt olimme menossa hakemaan näitä aseita.

kiusasi asemissa

makaavia miehiä.

Viimeinen raskas taistelu
käytiin meidän Iavialaisten
lohkolla 11.3.40. Meitä oli
tässä vaiheessa enää 5G-70
miestä ja viisi konekivääriryhmää, jotka oli muodostettu

'=J

aivan ihmeelliseltä. mutta sit-

14.3. aamulla. Paikalle saapui joitakin komentajamme

EPÄTASAINEN
TAISTELU

i,$G§
(

ei 13.3. 1940 sitten-

avautui
eteemme sitäkin karmeampi
näky: koko Suomenlahden perukka oli täynnä länsirantaa
kohti eteneviä vihollisen yksi-

ENTISEN
VIHOLLISEN
VIERAANA
Kävi ilmi, että vastapuolella
oli yksi ainoa teltta, joka oli
si

!
!l

\

'§

on Postipankki, ilman muuta. Olen
erityisen mieltynyt Postipankin käyttötiliin ja sen
tiliotepalveluun. Postipankki hoitaa kaikki maksuni. Ja iokaisesta tilitapahtumasta tulee minulle
tiliote tositteineen.Tietoja ei taryitse pyytää eikä
e ri ksee n l<y se I I ä. Tä I I a isen i I m a i sen, j oustava n
ti I i otepa lve I u n voi sa ad a va i n P osti pa n ki sta."
"E läkepankkini

I@'tö sinirhin Wu dhsesi
Postipanhin kaihki

IMATEIAIGPALWLUT
Pistäydy lfiipostissa tai konttorissamme
keskustelemassa. Saat tietoja eläkkeensaajalle ja eläkkeelle siinbyjälle tiirkeisä Postipankki-eduista: Lähipostin tai konttorin
turvallisesta ja mukavasta palvelusta,

hyvistä eläketileistämrne, edullisista
lainoistamme.
Vihje: Kätevä käyttölaina on palkan- ja
eläkkeensaaj an erikoislaina: 1,5 kertaa
kuukauden bruttotulo aina kymrneneentuhanteen rnarkkaan asti! Helppo
hakea ja helppo maksaa takaisin.
Tlrle - keskustellaan!

jotettu pataljoonan komento-

vasta aivan äsken palveluk-

paikalle. Siellä otettiin meidät

seen kutsutuista rannikkoseudun pojista. Heidän koulutuksensa oli aivan kesken ja se

kohteliaasti vastaan.

Tulkkimme kertoi, että
kaikki venäläiset olivat yhte-

r.§

i;:.I

PosrrPANKKl

a
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Hyökkääiän matka on päättynyt Vilaniemessä

näisissä asuissa jalkrneina
mitenkähän
- kevään kemahtaisivat selvitä
huopasaappaat

lirikosta? Kun ei ollut telttoja

eikä kunnon

mahdollisuutta

veden lämmittämiseen näytti

vihollisen hygienia olevan
vielä alemmalla tasolla kuin

meidän

keittoastioiden vahuomattavasti pienempi, jäätyneen sopan täyttämä tila vastaavasti suurempi. Miehet olivat kyhäilleet itselleen kuusen oksista naurispurmun tapaisia pitkänomaisia majoja, joiden sisästä heitä
paa tila

-oli

ryömi ihmettelemään suksiamme.

Vastassa olevan pataljoonan komentaja oli pitkä ja tiukan näköinen eversti. Hän kyseli tulkiltarnme muun muassa

Mikkelin pommitusvaurioista.

Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei hätää! särky häipyy aikanaan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.
Theranyl tekee tottumat-

Satuin olemaan joukosta
ainoa. joka niistä jotakin tiesi
olinhan viikko sitten ajanut

-junalla

kaupungin ohi ja ni-

menomaan tarkkaillut pommi-

tusjälkiä.

Totesin vauriot melkoisen

tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-

vähäisiksi. Eversti oli asiasta
erittäin kiinnostunut ja kertoi

pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että

saaneensa tiedon, että pääma-

Theranyl vilkastuttaa verenkiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua Iievittävää ainetta
(t

romet amolsalicylaattia).

Reseptittä apteekeista.

oli tuhottu ja täysin raunioina. Mikkeli kiinnosti häntä erityisesti myös
jakaupunki

lapsuuden aikaisena kotikau-

punkina. josta hän yksitoistavuotiaana oli siirtynyt kotimaahansa Venäjälle.

Siirryttyämme uudelle ra-

jalle otettiin jälleen

suunta

pohjoiseen: joukkomme. ni-

meltään

IX/Kenttätäydennysprikaati, siirrettiin Maajärven tunturien maastoon ja LiiMedisan AB, Uppsala

nahamarin sataman tuntumaan
raivaamaan tietä auki lumesta,

jotta liikenne voitaisiin aloittaa tärkeällä Jäämeren suun-

nalla.
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mutta erittäin tehokkaita tuloksia tuottaneesta komennuksesta

kertoo llihemmin

komennus-

ryhmän vanhimpana toiminut
vehkalahtelainen livo l,onkilo.

"Rauhan tullessa olimme
Kannaksella 70 kilometrin piiiis-

himpana.
Kysyessäni myöhemmin vartiomiesten nimiä pällikkö nimesi Erkki Suikelin ja kaksi muuta,
joiden nimet ovat unohtuneet.
Suikelin nimi herätti mielessäni jo viihän myönteisempiä tunteita, tiesinhän hänet parhaaksi

remmi olkapiiällä:

- Mikäs porukka tämä on?
Niinhän te kuljeksitte kuin l,{eksikon rosvot!
Sepä puri mielialoja entistä
pahemmin!

Pudotin konepistoolin olka-

pältä kainaloon. Kaverit näyti-

sotilaaksi mit'jä maa piiälliiän

vät menettelevän samoin kiviiä-

kantan.

reittensä kanssa.

Määys oli mennä tappeenSiellä eivät kuulemma pysty pi-

jestystii, kun te ette kuulemma
siihen pysty, selitin.
- Mutta nyt
meillä on nälkä ja olemme sodan
ja marssin jälkeen loppuun viisy-

karanneita tai sieltä välttyäkseen
rötöksiä tehneitä asekuntoisia
miehiä.
Nyt rauhan tullen nämä urhot
eivät eniä tottele esimiehiiiän!
Siksi pitiiii linjoilra tulevista valita
kankit miehet jotka panevat
asiat järjestykseen.
Me neljä miestä saimme käs-

kyn hiihtiiii [appeenrantaan.

Minä olin konepistoolimies, toisilla oli kiviiärit.
Se oli katkera lähtö! Taistelurintamalta, jossa tehtiin kaikki
mahdollinen jopa enemmänkin,
ollaan palaamassa kohti rauhan
olotilaa ja vapautta

ja

- liihdepris nyt sitten kesken kaiken vankilaan omia lurjuksia vahtimaan...

VANKILAAN
Kyseinen vankila oli ilmeisesti
keisarin märäyksellä 1816 pe-

tamakarkureita liiemmin esiinty-

nyt.

[appeenrannan vanhaan
vankilaan oli kuitenkin sijoitettu
joukko tavalla tai toisella tämänlaatuisiin rikoksiin syyllistyneitii
I

I

suomalaisia asekuntoisia miehiä.
Rauhan koittaessa piiiisi kurit-

tomuus heidiin

keskuudessaan

siinä märin valloilleen, että järjestyksen palauttamiseksi katsot-

tiin

vältriimättömäk§i kiiänryä

tulevasta rajalinjasta. Välin tulimme hiih*ien kahdessa päiviis-

sä

Miiäriinpiiiinä

oli

Taipalsaareen kuuluva Kattelussaari.

Jossakin Lauritsalan korkeudella ryysyisinä matkatessamme
hiihti silloinen komppanianpiiiil-

likkömme Jqakko Leislahti takaapiiin kohdalleni ja sanoi:
Sinun piäii mennä tap

-

awnpyynnöllä rintamajoukko.

peenrantaan vartiotehtäviin.
Päällikkö oli mies jonka kans-

jen puoleen.

sa voi avoimesti

Parhaillaan tappeenrannan
suunnissil rintamalta vetiiytyvä
JR 5 saikin määäyksen lähettiiii
neljä riskiä ja taisteluissa erityistii

rohkeutta osoittanutta miestään
kaupunkiin.

HOMMA TUNTUI
HANKATALTA
Tåistii mieliii katkeroittaneesta,

rustettu naisten fyövankila eli
kehruuhuone, jonne aikanaan oli

sijoitettu toistasataa "pahantapaista irtolaisnaista".

sä.

keskustella.

Koska kiisky oli siinä tilanteessa
suorastaan mielialoja fyrmiiävä,
sanoin tiukasti:
- Mitenkä llimä on kiisitettiivissä? Onhan tiiälä takana iiijiä
jotka ovat piiiisseet helpommalla,
pitiik<bt he vartiota!

Kiis§

on

kiis§,

- yksikantaan.
likkö

sanoi

päl-

- Ilmoitan
sinulle kohta vartiomiesten nimet. Toimit sen porukan van-

Meidiit on komennettu

tänne pilämiiän yllä kuria ja jär-

t?imiiän kuria vangeille, jotka
ovat kaikki meikäliiisiä linjoilta

TALVISODAN aikana ei rin-

-

rannan linnaan vartiotehtäviin.

Menimme linnan portille, jossa oli kaksi vartiomiestä.
Kysyivät komennuspapereita.
meillä ole mitiiän pape- Eiolemme
reita,
nrlossa suoraan
rintamalta, selitin pojille.
- Minäpä soitan sitten liihetin, sanoi vartiomies.
§llä ominkin
- KävelemmeMeillä
päin, totesin.
on jokaisella ladattu ase, ei meitä mörkö
vie.

Olimme tosissaan keljulla

neilä.

Ruokaa alkoi löyyä.
Suikelin Erkki ei malttanut ol-

la mutisematta:
joudettu herroja
- Ei tiissä ole
kumartelemaan koko talvena...
on ollut tiirkeämpiiiikin tekemisth...

LURJUKSET
OLIVAT VAITI
Menimme ruokalaan. Isossa salissa oli jonossa toistasataa miestii, ulko-ovelta ruokaluukulle asti.
Me emme jonota karkureiden joukossa, totesin kavereille.
Suoraan luukulle!
Aseet olalla ja lakit piiiissä astelimme linnankundien ohi.
Keittiön puolella oli parinaista
ja kersantti valkoisessa takissa.
Haluatteko sytidii upseerivai aliupseeripuolella? kersantti
tiedusteli kohteliaasti.
Eikä kun t?issä ja nyt.
Sapuskaa järjes§i heti. Karkurien jono seisoi äiineti ja odot-

-

-

-

ti. Yksikiiiin mies ei !ännåihtiinytkiiin.

Tulin vilkaisseeki kavereita.
Miten resuisen näköisiä olimmekaan verrattuna näihin siisteihin roistoihin! Varusteemme oli-

vat noen, ruudinkäryn ja riijähdysten likaamat ja repimät, kasvot samassa kunnossa, pesemättöminä ja ruokkoamattomina.
Aloimme syödä. Aseiden perät kolahtivat jotenkin mukavasti

piiälä.

kun asetimme ne seinåä vasten,

Kävellessämme ison kentiin
keskitse pisti silmåiiin erään oven

käden ulottuville.

g*iällä oleva teksti "Ruokala".

naamat, parkkiintuneet rikoUiset
söivät hiljaisesti, siististi ja iiä-

Koska uupumus ja nälkä vaivasivat ankarasti, veti ruoan liiheisyys kovasti puoleensa.
Tdssä vaiheessa tuli luoksemme joku vankilan fskaali dihinä-

Vangrt

-

karkurit ja kova-

-neti. Aiintiikiiiin ei kuulunut.

Vankien saatua ruokailunsa
pliätökseen pidin heille pienen
puheen:

Se

on pojat sillä lailla, että

- komennus tiinne tuntuu
tämä

MTKKO

pöLUi

meistii vallan joutavalta. Teidiinkin pitiiisi se kiisittiiii. Meidiit rintamilta palaavat soturit on lähetetty tiinne vahtimaan teitii takana piileksijöiä. Me emme aio tulla kyttiiiimiiiin, totteletteko omia

vartijoitanne

ja

siiilyykö kuri.

Mutta jos meidiit haetaan avuksi
kurinpitoon
tiedätte, mikä on
jiilki. Pttäkiiä- se mielessä!

SANA RIITTI
hrhe tehosi. Sanallakaan ei kukaan vastaan iinkiihtiinyt. Porukassa vallitsi tiiphiljaisuus vielä
sen ruokalasta poistuessakin.
Tiissåi vaiheessa kersantti tuli

meitii liimpimiisti kiittelerniiiin:
Kylliipa oli hieno jiirjestys!
Ei- kertaakaan ruokailuaikana
ole tässä talossa ollut niiin siistiä
meininkiii!
Henki talossa ja vankien kiiyttiiyryminen muuttui heti pelkiin
låisniiolomme rraikutuksesta. I(a-

verit tottelivat siiä liihtien

esi-

miehiiiiin hyvin.
Meillii oli miiiiräys olla linnas-

Karjoittaja (vas.)
pitämässä radioyhteyttä
OsKuun. Vänrikki Naapuri, saman
titarikurssin miehiä. seuraa tärkeäå toimitusta

viikko, mutta jo neljiin pävåin
kulutnra piiiisimme pois. Van-

sa

geilta salaa meidiit ohjattiin ulos

portista.

Mhinkiiiin ei tuona

aikana

arvinnut puuthra. Vartiokiimpåistii majailimme ja jiirjestys t;aiilyi. Osasivat sentiiiin vielii hiivetii

niihdessåiiin miehiä, jotka olivat
puolustaneet maata heidiinkin
edestiiiin. Jos lienevät peliinneet-

kin, pakoilijat ja ammattipelkurit..."
Nåiin muisteli yllåittiiviä vanginvartija-aikaansa karski talvisodan

soturi.

tr

Kun

kaukopartiota
veti tunnettu hiihtäjä
Ja sotilaspartiokilvan
hopeamitalimies Eero Naapuri,

silloin mentiin eikä
RUK:n 38. kurcsin
4lvuotiskokoontuminen Helsingissä perjantaina D.4.83. Kokoontuminen klo 16.45 Hietaniemeen, suuret kunniamerkit pällystakissa. Sen jälkeen tutustuminen Väestönsuojelujärjestti,ön. Klo

19.30 ohjelmallinen päivällinen
Katajanokan Kasinolla. Ilmoittautuminen mieluimmin kirjallisesti
23.4. 83 mennessä A. Tasalle, osoite

Mänstie l0A 10,00270 Helsin-

ki 27, puhelin 479611.
94

meinattu!
Jos läpi ei päässyt
salaa, mentiin väkism ja ryminällä.

Mannerheim-ristin
ritari n:o 120, Mikko Pöllä, Valkeasaa-

ren poikia,
jälleen.

kertoo

OsKun eli Osasto Kuismasen "pääma,a" Kossalmella oli näin komea

KEVÄTTALVELLA 1942 SAi
silloinen vänrikkismies Eero .lohannes Noapuri

tehtäväkseen

suorittaa I 8 miehen.partiolla pienen koukkauksen Aänisen taakse Maaselän kannaksen suunnal-

ta. Partioiden kokoonpanohan ei
OsKu:ssa, Osasto Kuismasessa,

koskaan ollut kiinteä. vaan ne

muotoiltiin tilaustyönä kulloi-

senkin tehtävän mukaan.
Kun tavanomaiset valmistelut
oli suoritettu, saimme kyydin Stalinin eli venäläisittäin Valkean
Meren kanavalle alueelle. jossa
silloin sattui olemaan asemissa
Nikkc Prirmin Erillinen Pataljoo-

na 21.
Perillä oltiin

jo

aamupäivällä.

Muutama mies kävi Pärmin poi-

kien opastuksella lähystelemässä
vanjan puolelle. Mitään ei näkyvallitsi mitä rauhallisin
nyt

rinnakkaiselo ja tiiydellinen hiljaisuus.

Pärmi järjesti meille mukaan

muutaman miehen saatto- ja
opasporukan. Näiden taitavien
veikkojen avulla pääsimme seuraavana yönä vanjan vaniopaikkojen ohi huomaamatta ja edessä

oli koskematon korpi.

tustakaan, etlä tiirailimme heitä
silmä tarkkana ja sormi liipasi-

mella parinkymmenen

metrin

triästä.
Palasimme näine hyvinemme
pxiäjoukon luo. otimme parisensataa metriä pakkia lounaaseen

ja riittailimme

retken jatkamismahdollisuuksia. Tie näyti olevan pahasti poikki. Toisaalta ei
päivän valkenemiseen ollut aikaa
kuin vajaa tunti, joten paluuta

RYTTNÄLLÄ LÄPI
Oli edessä uusi tuumailu: yritetäänkö vielä laajempaa koukkausta vai painutaanko väkisin
läpi?

Päätettiin koukata vielä ker-

ran. mutta jos silloinkin

osui-

simme työmaalle. painuisimme
väkivalloin läpi.
Niin tultiin kolmannen kerran
tielle.

Sama näkymä!
Olihan vanjalla porukkaa töissä! Nuotioita ja miehiä oli kuin
muurahaisia.
Siitä siis vain läpi! Oli Kanasen

Villen vuoro mennä
L
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edelleen.

jotta saatiin

muodos-

tumaan aukoton tulisuoja.
Sen sisällä syöksvimme tä1.ttä

vauhtia tietyömaan läpi. Eero
Naapuri käski Ryötin Mikon ja
minut jälkivarmistukseen tarkkailemaan. lähtisikö joku perään.
Syntyi vielä pientä tulitaistelua

rakennusmiesten kanssa. Am-

Uauhti oli ualttia llänisen

<t\ t.
.#t
I

pumalla lyhyin ja tarkoin sadoin
rakentajia
- ensimmäinen vasempaan, toinen oikealle ja niin

keulaan.

Minä olin jonossa neljäs ja rRtulrn
M i k k o uides. Taistelumenetelmä
oli harkittu etukäteen ja olijokaiselle selvä.

vl-

Lähestyttiin

talom
muimme myös työmaan reunoilla olleet asekeot kumoon
en

-

osaa sanoa. kärsivätkö itse aseet.

Kun ketään ei näyttänyt pyr-

kivrin partion jäljille läksimmc
mekin hiihtelemään muiden perään. Eero oli määrännyt yleiseksi suunnaksi idän. Matka taittui
reipasta vauhtia. sillä Iunta oli
avaajan poljettavana vain noin

l5

senttiä.

hollista.

Taival taittuu erämaassa

Muutaman kilometrin hiihdon jälkeen oppaat käänt]'ivät
takaisin.

öIrueru YLLÄwS
Kuuden tai seitsemän kilometrin
taipaleen jälkeen oli edessä ihmeellinen näkv: tien katkaisi pit-

kä rivi nuotioita pohjois<teläsuunnassa. Niiden ympärillä kävi
melkoinen vilske. Lisäksi alueelta

kuului justeerin ääntä ja kirveiden kalsketta.

Mitä oli

tekeillä?

Eero Naapuri otti mukaansa
Ville Kanasenja minut. Mentiin
katsomaan. loput porukasta jäi
kuulolle lähtiessämme hiljaa sujuttelemaan tulille päin.
Selvisihän se asia: olivat teke-

miissä miesvoimin rintaman
suuntaista tietä pohjoista kohti.
ilmeisesti siksi, että suomalaisten
hyökkäys oli katkaissut norrnaalit yhteydet kanavan suunnalla.
Nuotioiden ympärillä oli mel-

koinen joukko miehiä hörppimiissä tshaikkaa ja käryytelemåissä mahorkkaa. Pulina oli
melkoinen. Ei ollut pojilla aavis-

Vankileiri oli tyhjä ja hiljainen

omalle puolelle ei voinut ajatellakaan.
Tehtiin välipiätös: otetaan
suunta etelään ja yritetään noin
kilometrin päiistä uudelleen

kurkkailla

läpimenomahdolli-

suuksia.

Näin tehtiin. Edessä oli kuitenkin uusi yllätys: näkymä oli
tiismälleen sama. Työmaa oli todella mahtava.

Kun Kananen oli kahden met-

-Ionkin ajan kuluttua kuului

rin päässä lähimmistä lapiomiehistä hän kohotti konepistoolin-

takaa muutamia

sa. painoi liipasinta ampuakseen

lasmoraalinsa kohentamiseksi.

pitkän sarjan

-

ja KLOK. Tuo

laukauksia.

Lienevät paukutelleet vain soti-

pahaenteinen ääni pakkasyössä

PIKATAIVAL

kenoi. että liikkuvat osat löivät
tyhjää eteen. Lipas oli pudonnut

Matka jatkui tiukkaa tahtia kohti
itää. Pian tien ylityksen jälkeen

hankeen

ja

ase

ton. Sitä

se

jännitys teettää.

oli siis lataama-

Apu oli kuitenkin

lähellä.

Kaikki alkoivat avata reikää am-

eteemme ilmestyi parakkikylä
vahvoin piikkilangoin vahvistetun paaluaidan ympäröimänä.
Kyseessä oli ilmeisesti pieni pak-
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Eero Naapuri kulki kovaa myös rauhan
airana. Tåssä hopeapartio St. MoriEin
olympialaisissa 1948. Vasemmalta
Naapuri. kersantti K. Oikarinen ja
rajajääkärit A. Yliniemi ja U. Nissinen

suunta Jutniemeen. Oli yö, mutta

kirkas kuu antoi riittävästi valoa
.;a hiihto sujui hyvin. Taukoja pidettiin tavallista tiheämmin. sillä
piti säästää voimia loppukiriä
varten. Vauhtia piti jamrtella. sillä rantaviiva pyrittiin saawttamaan juuri ennen aamun valkenemista.

LOPPUKIRI
Hopeaa MM-kilpailurssa Andermattissa
1951 Vasemmalta kapteeni M. Huhtala.
Sveitsin puolustusvoimain komentaja,
Naapuri, U. Nissinen ja luutnantti
V. Taskinen

Rannan suunnassa

\
I

Ollessani kärkimiehenä tuli
cnnen rantaa eteen .joskus s}rystalvella hakattu murros.
Nlt piti ollakin tarkkana!
Otin sukset kainaloon, käärin
oikean käden hihat aivan ylösja
aloin hitaasti cdetä murroksessa

kotyövankien leiri.

Muutama mies kävi tarkastamassa laitoksen. joka havaittiin
tyhjäksi

kulkevan

mflantien ylitys sujui hyvin.

ja hiljaiseksi. Jatkettiin

matkaa.

pal jaalla kädellä lunta halkaisten.

Eero. urheilumies. määräsi
kaikki tupakkamiehet jälkivar-

Näin löytyikin kaksi tai kolme
lankaa. joiden yli harppailin oh.jatcn jäl jessä tulevat scuraamaan

mistukseen. Saivat pojat vetää
savut täydessä rauhassa ja oikein

jiilkiiini.

esimiehen luvalla. Varmistus

Hiki tuli pintaan tässä hommassa! .lännitti niin että vatsa
rneni kuralle. Entä jos olisin osu-

muodostui vahvanpuoleiseksi ja
varsin sawiseksi.
Kahden tai kolmen kilometrin
hiihdon jälkeen oltiin taas samassa letkassa.

nut miinaan...

Rannalla vedettiin hiukan

hcnkcä ja jär.iestyttiin parijonoon. Tarkkailtiin ja kuunneltiin. Kun mitään ei näkynyt am-

Hetken päästä aukeni

I

eteen laajahko.lärvi. Pienen netr-

I

vottelun jälkeen hiihdettiin rantapuseikon suojassa pohjoiseen
vajaa puoli kilometriä. minkä

jälkcen tehtiin suorakulmainen
käännös itään ja painuttiin järvelle.

Jäähiihtoa oli edessä kolme tai
neljä kilometriä. Pari tunnustelijaa lähti vetämään kärkeen. mutta kun keli oli hyvä eikä hanki
jäällä upottanut kuin muLltaman
sentin, oltiin pian taas yhdessii.
Eero Naapuri ryhtyi vaihtamaan

paistiin jäälle.

Rrineltiin täysillä kotia kohtil

.lonol

me'ni hvvin cikri rilrollistrr nrikrnyt cikii kuulrrnul. Oli hrrri tilrrisuus nrokailla.ja le'rrihtriri oikcin

si touhr.rjuni
olihan hänkin
- klir n1t tituri.
\iunln krrrs:irt

hangelle nruo(l()str.ur pan i. Se
olik in tlrrkoitrrkrcnrnukaisin ete-

"kvvnclrnics".

nemismuoto. sillli pelätyt lento.

kunnolla.

Prrrin ttrrrrrin ls'on .jälkcen
sr iitiin trrls. Sittcn olikin aika
jatkuir nratkrl.

kelkat. mtxrttorireet. eivät kaiken
.jiirjen mukaan uskaltaisi syöks1'ä
parvcen
niilliihän oli panssa-

SYOTIIN JA NUKUTT!!N
Rlrttttltllc il\clcll iitl \ llrti( )(,tt \ ilil)
lksi nrics. Pltt'irr rrticltcrt prtt'tirritt

r,'armistettiin koillisecn .ja karrkkcxrn. Sitten .liirjcstcttiin puolcn
tunnin vuorot kolmclle vaniollc.

nelisensataa metriä ennen rantaa
muodostetaan neljä jonoa reiluin

ta
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.lo nrutrtlrnln slrtlrn ntctrin
päiissä rannasta alkoi kovalle

prrikrur

avaalia sadan metrin välein pitääkseen vauhdin mahdollisimman kovana. Siinä tosiaan mentiin eikä meinattu!
Hiihdon aikana sovittiin. että

välkein. Kunkin jonon kärkimic's
.jää rantaan varmistamaan toisten rantautumista.

pcitckiclclIi ja s:rr.r.roin

r-ntroclostcttiin rlrrrhtilr
vähiiäkiirin hil jcntrirnrittri. Kaikki

'riiliin

.1lr

otcttiirt oikcirt picrtr'l

unet kahden reilun punal'rongas-

rakertnetun nuotion iiiirellii.
Oltiin kuin herran kukklrossu!
Lepotauon aikana r riiinsin
sanomåln

ja titasin scn OsKu:-

uun. Ilrnoitin tapahturnat. olin-

sa-

Ilrttuna palullpistcflr. Ecro seura-

(

)linlrrc.i(,uluneet hiilrtainuilin
liirrksi itlirin rrlun pe rin suunnitcllult:r reitiltri. \rt oli plrluurcittiä
pitrirn t nrrruttrur..jottlr tlsuisirlrne
.jctstrllccn oikeaarr paikkaan Jutnien.tccr.t.

Jrilkivrrrrrristus katsottiin tarpeettomaksi. Seurailtiin jän'en
itiirlntlu. sil[i ci ollut l iisasta jät-

triri lririllc .jrilkiri

lc'ntokonciclcn

nLrtrskittlrr lrksi.

Jincn

eteläpaässä otettiin

rointia vain

cclcssä.

Viiclen kilonrctrin hiihdon jälkeen oli varlir hiukan l(ivsätä

vauhtia. l-oppumatka suiui kuin
sun nunta ih iihto.
.lutnienressli olivat oskulaiset
vastassa. Siellä odottivat myös
kuumat saunat ia vieläpä näkäniiset...
Elo tuntui taas rnukavalta 70
kikrnretrin verryttelyn iälkcen.

tr

Kenrudi-

rti ,\o
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\§ \..

euersti
Dietlin

kisat

tt

§,-
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Petsamon Kolosjoen pojat pantiin
taistelemaan Saksan Lapin Armeijaa
vastaan ankarassa kilpailussa.
Hurtti huumori ja reipas yrittämisen henki
takasivat tulokset.
Ja kaikilla oli hauskaa!

\
\'-*

Litsavuonon tuntureita Petsamossa

5..1-Äutzt

vn.rö lerpÄUi

kuin etelän

asutuskeskuksissa,

vaan he joutuivat aina silloin tiillöin partisaanijahtiin tai muuhun
sellaiseen.

PETSAMON KOLOSJOELLA

edustustehtäviin

minkaan ollut niin rauhallista

- Mitäs te kisoista. kun ette
hiihtääkään osaa. Toista se on

littu Kolosjoki, mutta tarkoituk-

meidän suomalaisten, jotka

sena

Samoin jouduttiin joskus

louhittiin jatkosodan aikana nikkeliä sotateollisuuden tarpeiksi.
Sinne Ly-miäräyksellä lähetettyjen reserviläisten elämä ei kum-

yli 1000 miestä. Ensimmäiseksi kisapaikaksi oli vaosastoista

kuten Dietlin

olijärjestää

ne

jatkossa

wo-

sittain vuorotellen Norjassa ja

kisoihin talvella -1943. Ne olivat

Suomessa.

oikeat suurkisat, sillä osanottajia
oli kaikista Suomessa ja Norjassa

tainneet joissakin juhlissa hiukan
naurahdella näille saksalaisten

olevista saksalaisista joukko-

kisoille:

Nikkeliyhtiön herrat olivat

olemme suksilla syntyneet.

Mutta saksalaiset ovat tosikkoja. Hc eivät uskoneet olevansa
huonompia ennen kuin koetettaisiin. Nikkeliyhtiön paikallinen
isännöitsijä sai komean, monilla
leimoilla ja allekirjoituksilla va97

Kenraalieversti...

kaikki urheiluseuraankaan.

nstetun kutsun järjafiiii kilpai-

tiimiin pulrnallisen asian hoitaak-

luun neljän miehen viestijoukkue
sekii sotilaspartio, johon kuuluisi
I upseeri, 2 aliupseeria ja l0 miestä. Kutsussa sanottiin, että saksalaiset haluaisivat suomalaisten
näyttiiviin ja opettavan hiihtotai-

VALINTA ON VAIKEAA

talvena

Suomen mestaruuden viestinhiihdossa. Voitto tuntui siis jo
etukäteen selvätii.

Sotilaspartion muodostaminen sai kuitenkin isiinnöitsij,in
raapaisemaan toisenkin kerran
paäään, sillä Kolosjoella ei ollut
sotaväkeä

kuin Is-komppania ja vankileirin
vartiomiehet. Niissä oli vain on-

tuvia Bmiehiä, joista ei ollut
hiihtiimiiiin, ei ainakaan edustusjoukkueeseen. Yhtiön töissä oli

§llii
kuin

suojeluskunta

seen. Se jåirjesti yleiset karsinnat,

joihin oli paljon osanottajiaja innostus korkealla. Joukossa oli

monia suojeluskuntaan kuulujopa tulipalo

mattomiakin,

kommunisteja. Politiikkaa ei nyt

näyttiiii niksmanneille

Viestijoukkueen kokoonpano ei
tuottanut vaikeuksia, sillä Kolosjoen Tunturipoikien joukkue oli

muuta suomalaista

otti

muisteltu, oltiin vain Nikkelin
miehiä ja suomalaisia. Haluttiin

toaan heillekin.

saawttanut samana

I-opulta

muitakin hyvä hiihtäjiä
mainitut viestimiehet,

jo

mutta he eivät kuuluneet mihinkåiiin sotilasylaikköön, tuskinpa

Karsinnassa kelpuutetuista oli
yli puolet sotilasarvoltaan aliup
seereita, lisäksi muutama sotamies ja ruununraakki, mutta ei
yhtiiiin upseeria. Sääntöjen mu-

kuuluisat poliitikot

-

käyttävät mag-

noottista rannerengasta, josta he
eivät 6nää suostu luopumaan.

Niin yksinkertainen seikka kuin

magneettisen rannerenkaan pitåminen ranteessa saattaa muuttaa
ihmisten elämän!
Magnetismin parannuskeinona ovat
hyväksyneet monet suomalaisetkin
lääkärit. Lue Nyky-Posti no 2 1 983.
Menetelmää tutkitaan m.m. HYKS:n
Ttx'lön sairaalan fysiatrian osastolla.
TEHKÄÄ ITSE RATKAISEVA KOE!
Tilatkaa jo tänään magneettinen
T|GER-rannerengas! Asettakaa se
rante€seenne heti kun saatte sen.
Rannerengas on muotoiltu litteäksi,
jonka ansiosta se on kuin elegantti
ja hillitty koru, ioka sopii yhtä hyvin
naisille kuin miehille.
KAIKKIEN TULISI KOKEILLA
TIGERIÄ...
Lukuisat käyttäjät ovat kirjoittaneet
meille kiittåäkseen:

visainen. Ajateltiin jo pukea joku
nokkela aliupseeri hiihdon ajaksi
viinrikin tai luutnantin pukuun,
sillä tuskinpa aseveljet olisivat
mitiiiin vilppiä huomanneet. Ja
olisihan virallista ylennystiikin
voitu näin tärkeän asian takia

ehdottaa.
Kersantti Jussi Kangas pauhasi kovasti:
Ei niistii herroista ole hiih-
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"Kun olen käyttänytTeidän elektrcmagneettista runnekettanne noin
kolme kuukaufta päivin ja öin, olen
tullut merkittävästi paremmaksi. Kolmekymmentä vuotta sitten alkoi vasen olkaniveleni tulla jäykäksi. Sain
silloin röntgenhoitoa, joka lievitti.
Neljän kuukauden kuluftua tuli tauti
takaisin ia sain ruiskeita ia lääkkeitä, mufta mikään ei auttanut. Olin
niin jäykkä, että en saanut käftäni
tukanrajaan kammatakseni itseäni
vasemmalla kädellä. Nyt on sä'ky
kadonnut ja liikkuvuus on niin hyvä,
että saan käden ylös ja voin kam-

mata itseni ilman oikean käden
apua. Voin lämpimästi suositella
tätä auttav aa ran n e ketta.

"

Gunnar Andor$on, Bankogatan 1 3, vån.
414a0 Göleborg.

1

TIGER
KUUSILAATTAINEN
MAGNEETNNEN RANNERENGAS

,

-

TIGER ei ole mikään tavallinen
magneettinen rengas. Se on suunniteltu eri§isen iapanilaisen tekniikan mukaan. Sen muodostaa kuusi
toisilnsa niveltyvää laattaa. Nämä
kuusi laattaa aiheuttavat elektromagneettisen vi rtavärähtelyn.

Hinta: naisten ja miesten ranneke

RollapreSS Oy,

Nikkelin savupiippu oli 165 metrin korkuinen

kaan saivat aliupseerit hiihtii?i tavallisina sotamiehinä, joten heidän runsautensa ei haitannut.
Sen sijaan oli upseeri§symys

rwrfl*,Blift

-

Tuhannet h€nkilöt maailmassa
mm. monet tunnetut näytteliiät ia

miten

hiihdetiiiin.

89:-/kpl + postituskulut.

Pitt<ämäentie

1

3 KA, 20310 Turku 31

Suomalaiset ja saksalaiset kilpailivat paremmuudesta monilla rintamanosilla. Yleensä
suomalaiset voittivat

toladulle, sellaisista pehmeistii

täytyi löytyä mies puolustamaan

suklaapojista. Oikeaa rasvanahkaista jätkiiä siinä kysytdän, kun
pakkaus seliissä tuntureita ravaa.
Eikä mene kirjatoukilta paraatitemputkaan, vaan kun rämäpänen kersantti karjaisee ojennuksen ja teke ilmoituksen, niin kelpaa se Saksan kenraalille. On
kelvannut itse Willamollekin,
t-apin keisarille.
Ehkäpä Jussista olisi partionjohtaja, kukaties samantien up
seerikin tehty, ellei reserviupsee-

Suomen hiihtomainetta.

rikerho olisi tullut väliin.

Sen

edustama korkea aatteellinen ja
isänmaallinen henki ei sallinut
petosta. Olihan kerhossa sentään
yli neljäkymmentii jiisentii, joista

Herroille upseereille jiirjestettiin oma karsintakilpailu. Ja koska kaikissa kilpailuissa rulee aina

joku ensimmäiseksi, niin tuli tiissäkin. Vänrikki Manila voitti ja

tuli valituksi.
Valinua ei pidetty oikein onnistuneena, mutta siihen oli tyyryminen. Siui paitsi arveltiin par-

tion johtajan pii?iseviin huonrattavasti helpommalla 20 km len-

kistii, kun hiinellä olisi
kantamuksena vain konepistooli
eikä hiin osallistuisi ammuntaan.

Muilla oli kiviärin lisiiksi 8 kg
hiekkapussi seliissä.

Kenantti Kangas oli puoles-

taan hyvill iiin Mattilan valinnasta, sillä ämä måiiiriisi heti ystii-

kersantti sitten sekä kotona etfä
kyliissä varoitellen muitakin pai-

lut.
Kenraalieversti oli kovin kiin-

vain antaisivat latua, sillä niitä on
ladun varret mustanaan, 60 par-

vänsä Kankaan partion varajoh-

namaan ne visusti mieleen. Aina
kun tuttava fuli tiellä vastaan,
huusi hiin jo kaukaa iloisesti virnisläen:

nostunut valkoisiin lumipukui-

tiota 3 minuutin våiliajoin. On

hin pukeutuneista suomalaisista.
Hän ei tiennyt, ettei muitakaan
yhtenäisiä edustuspukuja ollut

siellä pojat säpiniä!
Fäiisiväthän ne partiot vihdoin
pitkien muodollisuuksien ja Hitler-tervehdysten jåilkeen ladulle.

tajaksi ja valmentajaksi. Ei sano'

nut

töiltään

joutavansa sliiin-

nöllisiin harjoituksiin

toisten

kanssa, vaan aikoi pistiiytyä len-

Spur frei!
-Niinpä
sitten juurtui

killä silloin kun ehtisi, enimmäk-

koko

seen aamuisin.

miehen nimeksi tuttavapiirissä

ALKAA ANKARA
VALMENNUS
Valituille ja heidiin varamiehil-

anneftu

leen alkoi nyt pitkällinen ja ankara höykytys. Joukolla hiihdettiin

della. Pitiväthän kaikki iloisesta

tunturin rinteitii niin etä selkä
höyrysi. Viililä käytiin saunassa
ja hierotettiin, kuten oli kuultu
suurhiihtäjienkin tekeviin.

oli

Kaikessa
Jussi-kersantti
neuvomassa hyväntahtoiseen ja
leikilliseen tapaansa, mutta iiifyi
sentäiin joskus haukkumaankin oikein kersantin tyyliin.
Ampumista varten saatiin tuliteräkiviiiirit, UkkePekat ja rajat-

hiin

tomasti panoksia.

jiiiillä pidettiiviin

Eerijärven

harjoituksiin

saatiin opettajaksi it:c Heimo

Yliniemi,

kansainviilisestikin

tunnettu ampuja.

Kaikilta muilta meni hyvin,
mutta lla- Oj a konk aan simät oli-

vat kilsana. Hiin ei

hikisenä
nlihnyt maalia eikä huuneisista
laseistakaan ollut apua. Kun ei
muutakaan keinoa keksitty, pätettiin turvautua pieneen vilppiin:
Ojakangas, joka sentiiiin oli hyvä

hiih*ijä, jakaisi

panoksensa

tarkkasilmäirmmille
leen,

tovereil-

jotka sitten ampuisivat hä-

"Spur frei". Siä ei ollut suinkaan

haukkumamielessä,
!äan se oli lempinimi, annettu
Pohjoisen miehen sanavalmiu-

ja

saatu. Erikoisesti hiin ihmetteli sitii, ettii joukkueessa oli isä ja poika, jo "Petsamoa perimiissä" ol-

lut 4lvuotias Mouno Ojakangas
Perttu. Ojakankaat olivat muu-

edellä komentoa pitåen, mutta
suomalaisten pieni lumipukuinen
joukko hajosi heti ensimmåiisessä

tenkin Dietlin mielestä liian

metsikössä kansanomaiseksi ry-

ja

hänen 24vuotias poikansa

kookkaita kilpahiihtäjiksi.
Moninkertaisia alkumuodolli-

avuliaasta Jussista.

Vänrikki Mattila

puolestaan

molemmat. Rovaniemeltä tulivat
paikalle aivan yllätt'äen eversti
Wi I lomo ja kapteru l-oiho otlaen
ensimmäisen kilpailupävän aamuna hiihtojoukkueen komentoonsa. Pojat pumasivat, että
Suomen armeijalta riittiiii joutilaita everstejä kaikkialle muualle
paitsi rintamille. Olisi edes tullut

aikaisemmin, etlä olisi ehtinyt
neuvomaan

-jos

ny

olisi sellai-

seen pystynyt...

Mutta Herra Eversti pitiaamutuimaan tiukan katselmuksen tu-

tustuakseen Suomen edustusjoukkueeseen. Jokaisen oli sanottava nimensä, ikiinsä ja kotipaikkansa Willamon murahdellessa
jotain partaansa. Hän ei näyttii-

nyt olevan oikein tyytyviiinen

Kolosjoen kisojen alkuparaati 1943 oli komea

suuksia, punniruksia ja tarkastuksia katsellessaan tuumivat jo

suomalaiset,

ettii

saksalaisten

hiihto onkin vain turhanpåiiviiistä
paraatikomeutta. Mutta jo ensimmäisenä pävåinä niihtiin viestinhiihdossa, ett?i leikki oli kaukana. Vain nipinnapin voittivat
meikälliiset Suomen mestarit ja
vasta ankkuriosuudella. He kaatuilivat jyrkissä ltiskuissa, mutta
pystyivät tasoittamaan nousuis-

nenkin puolestaan. Kuta enemmiin harjoiteltiin, sitii varrnemmaksi voitosta rultiin. Kersanni
ehti jo huolehtia pikkuasioistakin:

suksia:

sa.

- Ei noista teidiin ny§aikaisista suksen lipakoista ole mihinkään. Toista oli silloin, kun minä
hiihdin yhdekslinjalkaisilla haa-

SOTILASPARTIO
RATKAISEE
Seuraavana aamuna oli

pavetisillä.

partioiden liihtöä

Kunpa osaisi edes sen verran saksaa, etfå latua pyytiiisi.

§PUR

FREI!"

Tiimä huoli oli kumminkin rurhaa ennakkojännitysfä, sillä pian
saatiin oikein saksalaisella perus-

teellisuudella laaditut kilpailusännöt. Niitii oli monta konekirjoitusliuskaa ja joukolla niilä kielitaitoisten avulla tutkittiin. Mutta roskaa tai itsest?i:in selvä
asiaa oli Jussin mielestii kaikki
muu paitsi se, että latua oli pyydettävä sanoill a " Spur frei". Nutii kahta fÅrkeÅä sanaa tankkasi

kelrnäksi. Viiffikki sivuutettiin
ilman muuta ja pian itse "Spur

harjoitteli peilin edessä ilmoitusta
kenraalieverstille saksaksi, sillä
siiännöissä neuvottiin yksityiskohtaisesti iknoittautumissanatkin.
Mutta turhaan harjoittelivat

niiihin Nikkelin miehiin, joista oli
yht?iktiä tehty edustusurheilijoi-

niksmanneista ole
- Ei niistä
muuksi
kuin ladun tukoksi!

Saksalaiset hiihtivät hyviissä sotilaallisessa jiirjestyksessä upseeri

ta-

Mutta suoraan hän moittivain

Loistavassa alkajaisparaatissa
taapersi pieni Willamo pitkänhuiskean Detlin rinnalla. Askel
ei oikein tahtonut venyä tarpeeksi uudessa lumessa, mutta kun
suomalaisten kohdalle tultiin, tuli
kapteeni taiholta ilmoitus kuin

apteekin hyllyltii ennen kuin
Mattila-parka ehti suutansa avata. Polusta hän oli saksaa opetel-

kaan kuunnellut, vaan jokainen
meni mitii kiipiilistii liihti.
Alkumatkalla sivuutettiin pari
heikompaa partiota, mutta eivät
ne tien tukkona olleet, vaan antoivat kohteliaasti latua pyytiimättä.

Sikäli kuin hengitys kulki ki-

nasteltiin keskenään

kovasti.

Toisten mielestä vauhti oli niin
kova, ettei sellaista menoa kahtakymmenträ kilometrä kestet-

äisi. Toiset taas olisivat menneet
alusta alkaen vieliikin lujempaa.
sotilas-

tulut katsc

maan jokainen, joka suinkin

LOISTAVAT
LAVASTUKSET

freikin". Ei hiinen ii?int,iiio ku-

töil-

lään ehti. Isännöitsijä Petersen ja
ersti R auqnherrn o tulivat kädestä pitäen esittämii?in onnentoivo

ev

tukset suomalaisille.
Jokaisen saksalaisen suuhun
pisti liiäkintiialiupseeri liihtöhetkellä suuren valkoisen tabletin,
mikähän doping lienee ollutkin.
Aina iloinen "Spur frei" pani

koko touhun leikiksi:
- Eivät tuollaiset vitamiinipillerit mitiiiin auta! Hiihtiiessä pilåii olla ruista ranteissa. Kunpa

Eiliset viestimiehet, jotka tåssäkin sakissa olivat runkona, siiilytivät senään joten kuten malttinsa. Heistii oli aina yksi kärkipiiiissd vauhtia siiiinncistelemiissä ja
toinen hännillä hitaimpia hoputtamassa. Monta ylimiiiiriiisEi
reppua ja kivåifiä tiiytyi niiiden
valiomiesten ottaa heikommilta
omaan selkiiiinsä.

HYVIN MENEE,
HERRAT NAURAA!
ladun varressa oli saksalaisia
tarkastusasemia tuhkatiheiissä.
Olipa näköalapaikoilla aina joku
meikääinenkin antamassa väli-
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Armi Hillevi

iohtaja

tusten
ensimmäisiä
uhreja

irr."-

Itse Willamokin oli tuotu au-

tolla Kaulatunturin laelle. Hän
åirjyi siinä ladun varrella:
Huonosti te perhanat hiih-

-

dätte! Johan minä sanoin. ettei
noista suksen lipakoista ole mi-

-

eikä

Metsäpelto,

7 vuotta.
Helsingin
ilma-

pommi-

t
J

kdssä nousussajo edelle pääsette.

kaan.

Suomalaiset amouvat.
Vatkoturkkinen
hiihtäjä
ampujien takana on Dietl.
Hänen takanaan seisoo
Suomen joukkueen

' housuinen

J

aikatietoja. Tiedot vaihtelivat sanojan mukaan.
huusi Yli
- Hyvrn menee!
niemen Antti.
Olette ajassa
toisena, mutta §llä te tuossa pit-

hinkåän

/

mainareista-

*'n
\ @q-

hun, karjuttiin ja töniuiin. Toisten tukemana, kalpeana hoiperrellen hän sitten lasketteli alas

;i*

Kaulan rinnettä, våihän viiliä
hankeen tuupertuen. Ei onneksi
jaksanut tajuta malttamattomien
tovereiden sadatteluja.
Tuskinpa tuo kolmen kilometrin lasku Kaulalta urheilukenlälle on koskaan niin pitkältii runtunut, mutta loppu siitiikin tus-

kien tieslä viimein tuli. Maaliin
saavuttiin hiljaisina poikina eikä

viitsitty eniiä ihmisten ilmoilla

Valkoturkkinen vilkas Dietl
oli hiihtänyt itse ampumapaikalle

ja oli siellä loisuvalla tuulella.
Hän kätteli käuelemästä

p:iäs-

§iänkin suomalaisen partion
johtajaa sillä välin kun pojat ampuivat. Olisi kai kysellytkin jotain, mutta vänrikki oli niin hengåistynyt, ettei saanut sanotuksi

Jussi-parallekaan ärjyä. Viinrikki
påiiistettiin eellimmäiseksi, että

olisi näyttiinyt jonkinlainen jiirjestys olevan.
"Heil Finnen"! huusivat saksalaiset niin että tunturit raikuivat.
Se taisi kuitenkin olla vain iloa
omien voitosta.
Komeasti ne kisat sitten ajal-

mitiiiän edes suomeksi
saati sitten saksaksi. Joka kerta kun her-

laan päätettiin. Viini virtasi ja
monta ylistyspuhetta pidettiin

ra ojensi kätensä, tarttui hän sii-

suomalaisten aseveljien kunniaksi. Arvoitukseksi jäi olivatko ne
vain muodollista sanaheliniä vai
oikein tosimielessä sanottuja, sillä ei meikälåiisten suoritus sittenkään huono ollut: voitettiin viesti
ja tultiin hyvän ammunnan ansiosta toiseksi partiossa.
Periistäpäin kuultiin, että voittanut joukkue oli syksystä saakka ha{oitellut ilävaltalainen va-

Viisivuotias pieni §rttö
koki sotatalven aluksi
toisin kuin muut
kail&i oli outoa ja

joiden hiirkävaunujen oviaukois-

liojoukko. Kyllä sellaiselle hävi-

jåinnittiivåiä.

ta nauravat nuoret miehet

-

hen höyryävällä kourallaan ja
koetti sitten viedä sen piiähineeseen mahdollisimman sotilaallisesti. Ei siinä ehtinyt edes taskuun varattuja sokeripaloja suuhunsa pistää.
Ampuminen meni loistavasti.
kuten karhunkaatajien ja hirven-

hiihtiijien jälkeläisille sopiikin.
Heti, kun Ukko.Pekat riisähti-

vät, kaatuivat maalina olleet jiäpalat kuin heinä niittäjän edessä.
Kukaan ei huomannut, että Manu Ojakangas vain tyhjdä pyssyä
lipsutteli.
Hyvän ammunnan jälkeen

liihdettiin piättäväisesti jatkamaan. Aiottiin ottaa loppukirissä

kiinni se etumatka, jonka par-

äkin

kehtaa.

Palkintona saivat suomalaiset

yhteisesti haitarin sekä kukin
mies erikseen paketin leivonnaisia ja kaksi pulloa punaviiniä.
Haitari pantiin lotteriin ja rahoil-

la

hankittiin jokaiselle

sukset

-

Vähitellen lapsellekin
alkoi selvitä, että sota
meddtsi myiis
menettiimistä, surua ja
kuolemaa.
Se talvi ei koskaan

jaä...

parhaan tapin takaa, sen ajan
"kovareunaiset".
Rovaniemen esikunnassa ei
kuulemma oltu oikein ryyryväsiä
suomalaisten palkintoihin. Väittivät saksalaisten antaneen omilleen jopa kultakelloja. Mutta me
mukana hiihtäneet emme sellai-

TALVISODAN syttyessä olin

"HEIL FINNEN!"

sista tienneet emmekä viilittäneet. Meille oli piiiiasia, ettii
saimme olla mukana. Kilpailut
olivat ainakin kirjoittajan elämiin

pitiijiissä lähellä silloista Seinä-

suurimmat ja hauskimmat.

joen kauppalaa. Isiini oli ammatil-

haan saksalaisen partion tiedet-

tiin

saaneen.

Mutta aina, kun etupiä yritti

vähänkin nykäistä, huudettiin
hännillä:

-

Odottakaa! "Spur frei"

Kersantilta otettiin pois reppu ja
kiviiäri. ryönnettiin sokeria suu-
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unohdu.

EEVA AUTIO
viisivuotias.

Asuimme pienessä maaseutu-

taan ratavartija ja kotinamme oli
punainen vahtitupa rautatien
\xanessa.

Ensimmäinen muistoni sodas-

ta ovatkin pitkät sotilasjunat,
vilkuttelivat iloisesti sormi suussa ihmetteleviille ratavartijan §/ttiirelle. Isä sanoi, ettii siinä vietiin kuu-

lanruokaa rintamalle. Viisivuo-

tiasta ihmetytti mitii

se

semmoinen "kuulanruoka" oli.
Sitten eräänä päiviinä jostain

junasta oli pudonnut melkein itseni korkuinen pakkaus näkkileipiiä, jota sanottiin vanikaksi.
Silloin tajusin, että sitähiin sen
t?iytyi olla! Se vain yhä ihmetytti,
eträ sirä piti sille kuulalle viedii

niin

kauhean monen miehen

voimalla.

Naapurin Jussin isäkin liihti
rintamalle ja monta muuta naapurinmiesä. Meidiin isåin ei tarvinnut liihteä, kun hiintii työnsä
vuoksi tarvittiin kotirintamalla.

nä asemapäällikkö soitti,

että
meidän leivintupa otettaisiin karjalaisten käyttöön. Koululle majoitetut evakot saisivat käydä siellä leipomassa yhteisleipomuksensa.

Äiti oti

harmissaan, mutta ei

siihen ollut vastaan sanomista.

Huomisaamuna pihaamme ilmestyi rekikuormallinen jauho
säkkejä ja taikinatiinuja ja niitä
"suulaita muijia. jotka sanoivat
mie

ja

sie".

Yritin ängetä leivintupaan tutkimaan tarkemmin niitä ihmeotuksia, mutta ne pyöräyttivät
minut takaisin pihamaalle. Kyselivät vain ohikulkiessaan kaikenlaista
- niinkuin että: "Mis siu
issäis on?" tai "Mikä siu nimi
on?" tai "Mihi siu äitiis män?"
Sotilasjunat enteilivät sotaa

rniclissään
kun ne toivat muassaan täitii.ja lutcita ja suuret lapsi-

-

laumat ja kun niiden muijat olivat suulaita ja puhuivatkin kuin
kissat "mie" ja "sie".
Mcid:rn saunarakennuksen
yhteydessä oli suuri leivintupa.
Koko kylässä ei ollut toista samarrlaista. Niinpä eräänä päivä-

Selvitin heille selvällä suomenkielellä: "Isä on raralla ja äitee meni
krannista kaffipriinnäriä lainaamahan!" Ne nauroivat ja yrittivät
matkia, mutta eihän siitä mitään
tullut, kun ne osasivat vain sitä
kissankieltä.

EVAKKOJA TULI
MEILLEKIN,
Koululle majoitetut evakot saa-

TIUKUTKO HUOI{OSTI?
Kuten monet ihmiset luultavasti et Sinäkään nuku niin hyvin kuin
haluaisit. Monena yönä liikut levottomasti vuoteellasi, nukahdat
hetkeksi ja heräät jälleen niska jäykkänä, selkä kipeänä, hartiat
puutuneina, ehkä päätäsikin särkee ja olet väsyneempi kuin silloin, kun menit nukkumaan. Tällaisten huonojen öiden jälkeen tarvitset MAGNEETTI-tyynyn.

MAGI{EETTI-tyyny
"Evakot

-

mitä ne

ovat?

ei ole unilääke. Se on valmistettu barlumierriittl-pltolslsta alneosasista, iotka tuottavat magneettisla aaltola. Pyrklmyksenä on fysiologinen rentoutuminen, loka on välttämätön ehto
rauhallisen unen saavuttamiseksi. MAGNEETTI-tyynyn tuot-

.!.1-Å//rr/

OUTOA JA

JÄNNFTÄvÄIi
Elämä oli yhtäkkiä muuttunut
jotenkin jännitävämmäksi.
Jokaisessa talossa ki.innitettiin

ikkunoiden eteen pimennysverhot. joita sanotti.in "Molotovin

eteisen komeron nurkassa ja se
näkkileipäpakkaus. joka olisi pi

täny ihnoittaa jonnekin. rnihin

tamat staattiset magneettiaallot elvät alheuta mlnkäänlalsta
perustuu luonnon omaan holtolärlestelmään,
haittaa
- tehoaaltoihin.
magneettisiin

"Olen
ffiyväinen MAGNEETTI-tyynyyn.
qt vol

t'tyt

enää tulla

tohtHt

ilman 8lö.

otansenr(ansså.Olef,däko-rotrasd,mull,loudunvldä

tulossa evakkoja.

Lääkärin valvonnaSsa

kartiineiksi". Puhuttiin paljon
sodasta ja kälteniin lapselle aivan uusia ja käsittämättömiä sanoja: desantti ja staliini ja molo-

evakot olivat?
Äiti selitti. eträ ne ovat karjalaisia, jotka ovat joutuneet läh-

tohvija hitleri ja mussoliinija ranaatti ja korsu. Naurettiin, kun

temään kodeistaan sotaa pakoon. ja jotka nyt sijoitettaisiin

naapurin vanhaisänfä puhui hiliteristä ja mörsystä. Sitten oli kaikenlaisia salaisuuksia: 25 kilon
raakakahvisäkki ullakon nurkkaan peiteltynä ja l0 kiloa riisiä

muiden ihmisten koteihin asumaan. Koululla niitii.io kutrlcnrma oli ja joissrrkin isoirnntis:;r
maataloissa, joiden emänniit eivät olleet niiden tulosta vhtään

Mitä merkillisiä ne

sellaiser

r€,ionma,*usfE,enaan.rlat*dilef|,lya,a,anahamuk,6/n

WW#i#H§8fl§ffid:'åffi'
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tiin vähitellen sijoitetuiksi taloihin. Meillekin tuli perhe, jonka
sukunimi oli Hoikka.
Aivan hassu nimi!
Meidän kylällä oli vain Mattiloita ja Mäkelöitä ja Haapaloita

ja Perälöitä ja Ylimäkija Alamäki.

Hoikan perheeseen kuului val-

tavan lihava äiti, jota sanottiin
mammaksi, ja Kerttu, joka oli
melkein aikuinen ja omisti lottapuvun, ja Saara, joka oli vähän

minua vanhempi ja omisti pikkulottapuvun, ja Veikko. joka oli

maailman inhottavin ihminen
siksi, että oli poika. Hän lainasi
aina luvatta suksianija irvisti vastaukseksi, kun tuohtuneena ko.
vistin: "Mihinä soot tuallaasen
kraapooksen krohonaahnu mun
suksen pohojahan?"
Saaran kanssa meistä tuli oikein hyvät ystävät. Iltakaudet istuimme päät yhdessä kuvakirjoja
selaillen tai muuten vain salaisuuksia kuiskutellen.

Hautajaiset ,aivät lapsen mieleen

Jussin isä oli kaatunut. Kummal-

lista, että kaatumisesta pidettiin
sellaista kohua! Jussin äiti itki
niin ettei syöny moneen päivän.

verisesti,

kun lauloin karjalaisten laulun
niinkuin olin oppinut: "Silloin

suksimäessä ja muutenkin!
Isä selitti, että Jussin isä oli as-

kurja Karjalamme Suomen surut
soittelee." Hän vaati. että oli laulettava: "Silloin kaunis Karja-

tunut miinaan ja kuollut ja kun
kuoli sodassa, niin sitä sanottiin

lamme..."

Hoikan perhe muutti pian toiseen piiähän pitiijåiä, mistä heille
oli saatu tilavampi asunto. Me
olimme taas kolmestaan, äiti, isä

ja minä.

Saaraa oli aika ikävä,
mutta toisaalta oli helpotus piiiistä eroon Veikosta.

Helsinkiä

oli

kaatumiseksi. No. muun jotenkin kiisitin, mutta se Miina. Kylän pitokokin nimi oli Miina,
mutten ollut koskaan kuullut. että kukaan olisi kuollut ilstuttuaan hänen päälleen
tai ehkä

-

kukaan ei ollut astunut hänen
päälleen. Sietipä varoa joka tapauksessa.

Jussin isä tuli aikanaan ase-

POMMEJA JA
KUOLEMAA

malle valkoisessa arkussa

ja

net haettiin hevoskyydillä

pommiteuu ja

Suomen Kuvalehden kannessa
oli kuva ihmeen kauniista pikkutyöstä, jonka nimi oli Armi Hillevi Metsäpelto. Äiti sanoi, että se

häJus-

sinkodin riiheen. Kuulin isän kertovan äidille, että arkln piällä oli
lappu: Ei saa avata. Aiti ihmetteli. että mistä sitten ollenkaan tiesi.

pikkutyttö oli kuollut pommi-

että siellä tosiaan oli Jussin isä
eikä joku muu. Isä selitti, että sitä

tuksessa.

varten sotilailla

Se

oli minulle järkytys!

Ensimmäisen kerran tajusin, että sc.

oli

tuntolevyt

kaulassaan.

ta saattoi merkitä kuolemaakin

Pyysin siitä paikasta isä tekemäiin minullekin tuntolevyn.

niin suloiselle tytölle
-kuinvieläpä
Armi Hillevi! Sota ei ollut-

Menin huussiin istumaan ja kuvittelin mielessäni, miten olisin

Kuvalehden

radalla kävelemässä ja pommi
putoaisi päähäni ja sitten minut
tunnistettaisiin tuntolelystä ja
Suomen Kuvalehdesyä olisi minusta yhtä kaunis kuva kuin Armi Hillevi Metsäpellosta. Äiti
löysi minut itkemästä haikeasti
omaa kuolemaani-ia kun kerroin

Sitten tuli tieto, että naapurin

itkeväni kipeän latsan vr:oksi, äiti antoi minulle aiheettoman pe-

kaan pelkiistään sellaisia hausko
ja, jänninäviä kokemuksia, jotka

tähän saakka olivat merkinneet
minulle sotaa.
Mietin sitä tajuamustani monta päivää ja katselin yhä uudelleen kauniin kuolleen pikkuty.tön

kuvaa Suomen
kannessa.
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Jussin isän hautajaisissa Jussil-

la ja minulla oli oikein jännittävää.

Oli paljon

Eihän hän välittänyr mitään siitä,

että me Jussin kanssa kaatuilimme monta kertaa päivässä

Saara loukkaantui

räruiskeen.

väkeä

ja juotiin

kahvia ja syötiin hyviä ruokia ja
piparkakkuja. Jussin isän arkku

oli kiiäritty Suomen lippuun ja
ammuttiin kunnialaukauksia ja
lottakuoro lauloi.

Yimäen Esteri oli lähettiinyt
paketin tuntemattomalle sotilaalle ja kertoi muistoseuroissa silmät loistaen saaneensa kiitoskirjeen siltä sotilaalta, ja etä se oli
luvannut tulla lomallaan Esteriä
katsomaan. Kylän akat siä tietoa sitten supsuttivat eteenpäin.

ORVON OSA
Meidän navetassa oli uusi
lehmä, jonka ivä oli tuonut
asemalta eläinvaunusta. Se oli
löydetty jostain Ka4alan met-

sistä nälkiintyneenä

ja

viluis-

ja otettu kiinni ja roimitettu L'änsi-Suomeen ja nyt se
oli meidän navetassa ja sekin
saan

oli evakko.

Se

oli kauhean

pieni ja takkukarvainen ja sen
selästä nousi permuja. Ei sillä
ollut sarviakaan ja muutenkin
se oli aivan surkea otus meidän komean sarvipäis,en Pellan rinnalla.
Mutta talven mittaan se lihoija sen karva kävi kiiltäväk-

si

ja kun kevät koitti. niin

se

sai vasikan. Annoin sille vasikalle nimeksi Saara lyhyaikaisen evakkoystäväni muistoksi.

Kevään kynnyksellä loppui

takuorokaan laulanut. Väkeä
tosin oli paljon ja kahvia juo-

tiin ja syötiin hyviä ruokia.

Yimäen Esteri näyteli uutta
kihlasormustaan, jonka hän
oli saanut siltil tuntemattomal-

ta sotilaalta.

Äiti itt<i Jussin äidin kanssa
kaulakkain. Me Jussin kanssa
istuimme keittiön sohvasängyn piällä ja maistelimme mielessämme sanaa: orpo. Jussi

oli sotaorpo ja minä

muuten

vain orpo. Myöhemmin sitten
tulh moneen otteese€n huomaamaan, että oli paljon hienompaa ja arvokkaampaa olla

sotaorpo kuin muuten vain
orpo, vaikka sota minunkin
orpouteni oli välillisesti aiheuttanut. Minun isäni oli omalla
paikallaan palvellut isi'änmaataan uskollisesti loppuun
saakka.
Rauha solmittiin isän hauta-

jaisten jälkeisellä viikolla.

Pienen tytön elämiän oli
yksi ainoa talvi tuonut niin
paljon ja suuria muutoksia, et-

tä tulen aina muistamaan sen
talven kokonaisena ajanjaksona.

Sinä kevdänä täytin kuusi

sotakin.

Kun rauha solmittiin,
minullakaan enää ollut

Hän oli talven kovissa pakkasissa vilustunut radantarkastusmatkallaan ja saanut mo'
lemminpuolisen keuhkokuumeen. Seinäjoen liäninsairaala
oli tiiynnä haavoittuneita, ja
kun isälle vihdoin saatiin siellä
paikka, se oli liian myöhäistii.
Isän hautajaisissa ei ammuttu kunnianlaukauksia eikä lot-

ei

isriä.

vuotta.

tr

lA venlla kä ri h uono säkä
,§l

tiovierailu: ilmeisesti linjojen yli

oli tulossa suomea puhuva neuvostosoturi, jolla olisi piiälåiiin
minun vaatimaton vaatekertani
ja joka käyttiiisi minun vlihäisiä
papereitani.
Ja niin todella kävi. Ei kulunut
pitkiiäkiiiin aikaa, kun tämä
naapuri ilmestyi maisemiin. Ennakkotiedon perusteella håin tie-

tenkin joutui heti kiinni ja kuulusteluun, johon minutkin kutsuttiin paikalle.
Nähdessiiän minut naapuri
näytti saavan shokin! Hiin ei uskonut, että minä olisin voinut

Kaverin härnmästys on vilpiton

selvitii elävänä

vorrro

l-evÄ

MUUAN ASEVELI

-

kerroo

Elettiin asemasodan

päiviä
talvella

1943.

Saimme käskyn lähteä tavanomaiselle partioretkelle vihollisen

puolelle. Myös partion vahluus
oli tavanomainen: yksi ryhmä.

Muutenkin partio sujui aluksi
normaaliin tapaan. mutta sitten

sotaonni petti: paluumatkalla lähellä linjoja jäimme koko rvhmä
vanjan vangeiksi. Tilanne oli niin
selvä, että mitään ei ollur tehrä-

vissä. Siinä seisoimme tunlput
suorina vihollisen armoilla illan
hämärtyessä vöksi.

SATTUMA SUOSI
SOTURIA

Sitten tein hämmäst1ttävän

suuksia.

oli

nopea: nyt on
paon hetki. kävipä sitten miten
hyvänsä! Riski oli otettava, sillä
vankileiri oli liian karmea vaihtoehto.
Totesin, että vartiomies kadotnopeasti valppautensa eikä
Päätökseni

ti

kiinnittäny.t minuun huomiota.

Osasin venäjää. mitä taitoani en
kuitenkaan paljastanut. Koska
),rnmärsin naapurien tarinat. pysyin hyvin kärryillä siitä mitä tu-

leman piti.
Meitä lähdettiin kuljettamaan
taakse. Minut eristettiin jostakin

Yön aikana selvittelin itseni
erinäisten seikkailujen jälkeen
omien puolelle. Pääsy omiin

syystä muista ja

asemiin vanjan manttelissa ei kuitenkaan ollut aivan helppoa: sain

tyrkättiin lähellä

olevaan telttaan.

Sitten tapahtui kummia: mi-

asianmukaisella tavalla. Minä
puolestani jatkoin asemasdan
hiljaiseloa melkoista kokemusta

rikkaampana.

tr

Naapurin mies on joutunut sotavangiksi

havainnon: venäläisiltä oli unoh-

tunut linkkuveitsi päällystakin
taskuun! Se tarjosi jo mahdolli-

Varovasti hivuttauduin teltan perälle ja viilsin linkkuveitsellä telttakankaaseen halkeaman. Vartiomiehen poistuttua ulos teltasta livahdin salamana ulos ja syöksyin
pimeän metsäiin.

nulta riisuttiin

Naapuri kiisiteltiin aikanaan

Omalta kohdaltani oli tietenedessä vankileiri.
Se ajatus ei minua kuitenkaan
lainkaan miellytänyt ja ryhdyin
tutkimaan pakomahdollisuuksia
kauan kuin vielä olin lä-helläniinlinjoja
ja omia.

kin

näin.

Kiestingin suunnalla

vankiteltasta,

vaan epäilijotakin vertaansa vailla olevaa kavaluutta
lavastusta, kaksoisolentoa ja vaikka mitii.

AKUPUNKTI 0 itman neutoia
o

.
.

a
a
a
o

yksinkertainen ja helppo käyttää
aiheuttaa miellyttävän tunteen vaikutusalueellaan
eimitään kipuja - eimitään mahdollisuutta
sähköiskuihin
taloudellinen ja käytännöllinen
toimii 9 voltin paristolla
on hyvin kestävä
paristo ei kulu vaikka virta
unohtuisikin päälle

-

astma ym. kohtaukset
rasittuneet hartialihakset
hartioiden puutu mistapauksissa
väsyneet lihakset ja hermot ym.

-

kotvan kertoa tarinaani linjojen

pdällysvaatteet!

välissä huudellen ennen kuin var-

Jotta en vallan paleltuisi heitti

tiomies uskoi ja päästi minut tu-

vartiomies minulle vanjan mant-

kikohtaan.

KOKEILKAA TATÄ SUOSITTUA LAITETTA
NIIHIN KIPUIHIN, JOISTA KÄRSITTE!

NAAPURIN TUURI

Suomenkielinen kayttöohje, jossa 61 hoitopistettä kuuluu toimitukseen. 1 vuoden takuu.
Hinta 249,- lai 4 x 70,-/kk i postituskulut. Pyydä ilmainen esite.

telin. Venäläisten keskustelusta
selvisi tämän pikaisen varushuollon tarkoitus: venäläinen tiedustelija tarvitsi kamppeitani voi-

LOPPUI

dakseen esiintyä niissä meikäläisten alueella.

Kerroin heti tukikohdassa päällikölle. että oli odotettavissa val-

MATLMASTERS
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tamalla isrun majoituspaikan lattialla nojaten pakkaukseeni, en voi
olla kirjoi t tamotta lapsilleni muutamaa sonao, lapsille muistoksi
ististri, joka teitci rakastaa eniten
maailmassa, loivosso, ettd l(im(i

voqtimaton lappu söilyy teidrin
ekimtissrinne

sin, ettei mekän tzistä muuton
selvifä, sanoit ja jatkoit:
- Ei
meillä joitten elämä siälä piättyy
sitten ennää hättåä ole, mutta
nämä jotka tänne jää on kovilla
pitkän aikaa...

Viikolla lähditte kohti tuntematonta.

k in v ar s inai s t a v apaht aj amme syn-

Yläneen

tymiijuhlaa eli joulua. jos en eniiii

ruumishuoneella. Arkussasi oli
teksti: Ei saa avata.
Toivo.veljemme mietti hetken
ja sanoi hiljaa:
pa- Ei siellä mitään sen
hempaa voi olla ko mitä on tullu

ole tilaisuudessa sitri varten eikoisest i k irjet td ltihet t (im(i(in. Kirj eeni

tunnin loman, järjestitte bensiinin ja hän kuljetti teidät vielä ker-

le?

seenne sonet:

ran kotiinne.
Hän palasi siltä matkalta hy-

Seurakunnan pastorin viedessä viestiä kuolemastasi kotiisi lepäsi vaimosi woteessa vastasyn-

si anna mulle elon

I

kotona sunnuntaina, mikäli saat
kotiloman ja hän jostakin bensiiniä.

Teitä oli kolme miestä Ylä-

jotka saitte muutaman

Rakkaan omaisen menetys on aina ankara
isku jåilkeenjäiineille.
Joskus
tuon
iskun
muisto seuraa ihmistä

neelfä,

läpi elämåin.

vaatteissasi kiinni, ettet enää piäsisi jättämään heitä. Ennen lähtöiisi hyviistelit hevosen, si-litit

au-

vin järky"ttyneenä. Koko ajan
pienet tyttösi olivat riippuneet

lehmien selkää, taputtelit vasikkaa ja vilkutit kanoille jutellen:
Koettakaa pärjätii vaikka

-

uusi navetto jäikin nyten kesken
teon...
Sitten hyviistelit vaimosi, syleilit jokaista pientä ty.ttöäsi ja kyy-

lotta-yhdistykselle

jouduit irroittamaan heidän kätensä vaatteistasi saadaksesi au-

jennän sen tähän pilkkuakaan

ton oven kiinni.

muuttamatta.

Toista viikkoa tämä odotus
kesti. Joka ilta kävit luonani ja
kaipasit perhettiisi suunnatto-

- Tuntuu ihan siltä enen mää
kulje tätä tietä koskaan ennää,
sanoit kun käännyitte pois kotitieltii.

VIIMEINEN
KIRJE LAPSILLE

henkilöauto.
Niinpä hän luoasi kuljettaa sinut

104

-

Uskoks sä sodan syttyvän?
vuokraisänräni.

-

Kyllä mailma on nin seka-

§syi

sinun rauha-

kohtalot kirkastain, en pyydri mci toista tietri, si

'

pyytäen heilä mahdollisuuksiensa mukaan keventämän vaimosi

si syksyllä 1939 tänne Turkuun.
Koululle teidät majoitettiin odottamaan siirtoa "sinne jonnekin."

oli pieni

"Hera

lay

lähtiessdsi. funtamalta kirjoitit

paikalliselle

viljelijäveljeni, kutsun saatua-

Vuokraisäntäni oli invaliidi ja

Siinti toivossa, ettri rakkaat

huoneessa. vanhin vasta kuusiluotias. Siinä he olivat: taakankantajat, jälleenrakentajat.
Tämän kaiken sinä aavistit jo

kuormaa ja auttamaan pieniä
orpojasi elämänsä alussa. Hyvästelit kirjeellä pienet lapsesi. Jäl-

hänellä

mtitin rukouksissa Jumalan pw>
leen jo kiitt(i(i aina htintri hdnen
hyvistii töistririn. Silld Jumalaon
tur.ttaten ja häneenuskoen ja hiintii
aina kiittiien rulette parhaiten mene stymiitin maai lmas s o.

tynyt poikasi vierellään. Neljä
pientä tyttöiisi leikki samassa

neleet valuivat poskiltasi kun

masti.

tahto oman tahtonne edelle. ja sen
ttihden on teid(m otettava Aitinne
kuin myös muiden opettajienne
uskonnollisista ope tuksista erikoisen torkka vaari ja aina kciiinty-

seni oltaisitte trimrin opiksenne,
pyydtin teit(i liitdm(idn rukouk-

Korpraali Eino Erik Teini kaatui Viipurin
lähellä 3. 1940

tomatkalta Väneen sankarihaudalta kotiini Turkuun. Olen ehtin).t tehdä tuon matkan jo satoja
kertojaja aina olen palannut yhtä
kirvelevin sydämin.
Yläneelrä lähdit sinäkin. pien-

tarkoitus on ohjailla teitti eliimtinne aikana ottamaan Isrin Jumalan

nähtyä...
Avasimme arkun. Niin paljon
kasvoistasi näkyi siteiden lomasta, että isämme, siskomme, Toivo-veli ja minä voimme tuntea
sinut. Sairasta äitiämme emme
laskeneet paikalle eikä Arveveljemme ehtiny saada lomaa.
Neljä aseveljeiisi laskettiin silloin kanssasi samaan hautaan ja
yksi siunattiin poissa olevana.
Kranaattiko oli tullut hyvin lähel-

sodassa

JALLEEN olen palannut

tulevaisuudessa

vänä vuonna 1940. t-epiisit kra-

jo

ffi

sstinne

sunnuntaina maaliskuun 14. päi-

naatin runtelemana

ta/ui-

Vietttie

tdmd s(iilyy, silld toivon tiimtin ainaisesti toivottavan iloista pikkujoulua ja siinti tapauksessa myös-

Seuraavan kerran näin sinut

Vefeni tiesi
kaatuvansa

teidrin nlevaisuudestanne huolestunutta Einoa, kuten teilki aina oli
tapana iloisella lapsen iiiinelki sanoa, jonka minun sydcimeni suustanne rakkaudella vastaanotlL

pikku-joulua ottakoo esiin trimri
istinne kirjoittama kirje, mikdli

VELI PALASI

,

pitktille ajalle nle-

vaisurteen muisruftamaan teille

Pikkujouluna 3. I 2. 1939
Rakkoat pienokoiseni!
Vietteiesscini pikku-joulua rin-

';','...;^7

t'

nun tahtosi tietd vain." Niimä satat ovot ainoat jotka vrihtiökritin
minua tätilld rouhoittavat, kun
saan uskoa lapseni, ettri teidcin tulevoisuutenne suhteen tapahtuu
Herran tahto. Se persoonallinen
muisto,

joko teille isristtinne jtiri, on

teidtin ikriiinne ntihden heikko, ja
sen trihden olen Aidin pyytdnyt
viimeisenci toivomuksenani teille
selostamaan kaiken niinkuin hdn
sen asian todella tuntee. Iscinne on

vokin itilkeen syntyvci on,.ia jos se
on poiko olkoon htinen nimensci

Eino Erik, joka rakkaana veljencinne teillc rakkaan isänne nimeci

muistut tao, .ioka luonanne ollessa
oli teille h.y-vin rakas.

ollut toisinaon ehkci liiankin kova.
ei silti, ettd trimä asia koskaan minua painaisi, sillii rakkauteni teihin ja teidrin tulevaisuutenne turvoaminen on aina ollut sydiimeni

kallein asiaja sen trihden on teidcin
puo le s tanne sydcim mi I evo t on.
Tdmd

jtiti

olosuhteiden pakosta

viifuinvajaavaksi ja sen t(ihden kir-

joitan teihtin toivomuksen, ettci te
lapseni aina ilomielin muistatrc
teille niin rakasta isriii, jonka
kanssa te aina niin mielelkinne
olilte, ja kun krivin lomalla, ette
hetkeksiktitin olisi housun punti stani hellittdneet ja raskaasti koski

ktivti minun on teid(it kinne
maailmaan orvoiksi jrittcici, mutta
trimti tilanne on nykyisin vakqva,
ja maamme on siksi pieni, etti sen
puolesta on jokaisen kykenevcin
miehen ja naisen seisottavo. Sitd
toivon teille lapseni, ettd efte elömrissr'mne puuttuisi puolueisiin,
enempöii kuin isrinnekciein on koskaan puuttunut, sillö puolue henki
on riitainen .ja riitaiswksien tiihden olemme mekin nriin ikdvölki
nvallå rcisistamme eroirc nil. A lan
lopettoo ja sydömexrini on vielci
puhdas usko Jumalan rajattomaon
voimoan, eud niin toivottomaha
kuin nyt nriyttricikin, vield himen
apunsa voi tcimtin tilanteen pelastaa ja jos htin sen hyviiksi ndkee,
ett(i min(i luononne kerran viellci
saan onnellisena tirinttinne kuunnella ja teidtit hehkuvaa intaoni
ja siinci topauksessa

syddmeeni, kun tdytyi teidrin hentoiset sormenne k iis i lkini i noi t t aa.
Teille lapseni kirjoittamani kirjee t py ydrin Annik i n jti ljenr cim ti rin

r(ilty, ett(i meidtin nyt erota t(iy-

Kyllikille, Tuulikille

t1,y,

ja

Oruokille
ja sillekin lapselleni joka vielci Or-

vasten painaa,

ttimri kirje olisikin
Vaan

jos

tarpeeton.
kuitenkin nriin on mrici-

jrittin

teidcit helldsti nriin hyvristi, surut sydcimeeni painaen,

uskossa, ettti Jumala teistd ja teidiin alevaiswdestanne huolen pitriti ja sen tiihden kiiyn levolle koska toiset jo nukkuvat. Ne sanot
jotka ttistti voitte opetuksen sanoi ksi o t tao, toivon teidrin rokkaat
la pseni e kimiinne k i rjaan mui st i in

kirjoittamaan, ettö saisite sieltd
eldmiinne taipaleelle awksenne
otlaa.
En pelktiti kuolemoa joka edessiini htiiimöttiici, tiilki kenalla, silIri joulun Sankai on syntini sovittanut ja sen tdhden oina kw tdmri
kirje teille iloista jouluo toivottoq
muistakaa, ettti kenan luona Herrqn lovalaan.
Rakas isiinne teilri tervehtii.
Stiilytti Aili trimö kirje lapsille.

Eino
Koko pitkän ja §lmän talven

Kiriallisuutta
SUOMALAISTA
ILMASODAN
HISTORIAA
Risto Pa.iari: Jatkosota ilmassa,

WSOY, Juva 1982, 346 sivua,
valokuvia. karttapiirroksia, tau-

ajan oli rintamalohkollasi niin

lukoita.

vilkasta toimintaa, että et jakanut kirjoittaa toista suoraan lap
sillesi osoitettua ki{enä. Tämä
kirjeesi on alkuperäisenä pojalla-

Yli l0 vuotta

sitten ye+versti
Risto Pajari kirjoitti sotahisroriallisen tutkimuksen "Talvisota ilmassa". Ny julkaistu "Jat-

si.

kosota ilmassa" on kokonaisesityksenä jatkoa edelliseen. Ilmavoimien sodanaikaisena esi-

Meillä muilla on vapaa isånmaa. Nimesi on punaisessa kraniitissa haudallasi sekä sankaripatsaan jalustassa. Ahkeran, auttavaisen
lempeän miehen
muisto säilyy jokaisen sinut tunteneen
tr

ja

mielessä.

kuntapäällikkönä toiminut kir-

joittaja on laajasti arkistotutkimusta tehtyään ja omiin henkilökohtaisiin tietoihinsa perustuen laatinut selkeän kuvan tapahtuneesta.
Teoksessa käsitellään lento-

KYMMENEN
KIPERÄÄ
KYSYMYSTÄ
Vastaukset
l. Solmittiin hyökkiiämättömyyssopimus Suomen
ja Neuvostoliiton välillä.
Kaksivuottamyöhemmin
sopimusta jatkettiin vuoden 1945 loppuun.
2. Konstantin Päts oli Viron tasavallan presidentti
woteen 1940.. Hänet
vangittiin Viron liittyessä

joukkojen osuutta jatkosodan

kohtalostaan ole tietoa.
4. Hitlerin Saksa aloitti
toisen maailmansodan
hyökkiämällä Puolaan.
5. Neuvostoliitto hyökkiisi
Puolaan ja miehitti 23.8.
1939 tehdyssä sopimuksessa määritetyn osansa
Puolasta.

6. Mainittu Kuusisen I
Armeijakunta kiisitti tålvisodassa yhteensä 7 noin

pataljoonan

suuruista

rykmenttiä ja armeijakun-

Neuvostoliittoon kesällä tajoukkoja. Vain patal1940 ja kuljetettiin pois. joona tai pari ehti rintaPätsin myöhemmiistä malle. Osa henkilöstöstä
kohtalosta ei ole varrnaa oli suomalaisia, inkeriläitietoa.

l,aidoneroli Viron Puolustusvoimain komentaja
vuoteen 1940. Hänetkin
vangittiin kesällä 1940 eikä hänen myöhemmästä
3.

siä

ja

karjalaisia.
7. Anttila oli Puna-armeijan kenraali, Kuusisen hal-

lituksen sotaministeri ja
mainitun armeijakunnan
komentaja.

8. Pohjan Poikain Rykmentti oli muodostettu
suomalaisista vapaaehtoisista ja taisteli Viron vapaussodassa 1919.
9. Risto Ryti suostui26.6.

1944 Ribbentropin vaati-

mulsesta kirjoittamaan
Hitlerille kirjeen, jossa
hän lupasi olla tekemättä
erillisrauhaa. Sopimuksen
turvin Saksa jatkoi materiaaliapuaan Suomelle siinä märin, että venåiläisten suurhyökkäys onnistuttiin torjumaan ja Stalin
luopui ehdottoman antautumisen vaatimuksesta.
10. Meretskov oli talvisodan alussa Suomea vastaan keskitettyjen joukko.
jen komentaja.

eri vaiheisiin. ki4avan lento- ja
radiokaluston aiheuttamia koulutus- ja huoltovaikeuksia sekä
paljoa muuta ilmasodankäyntiin liittlvää. Ehkä jää kaipaamaan lentotoiminnan johtamisen lähempää tarkastelua kesältä 194/-

Oma mielenkiintonsa

on

suomalaisten operaatioiden
kuvaamisella neuvostoliittolaisia lähteitä käyttäen. On häm-

mästyttävää, kuinka suuresti
taistelukertomukset ja aiheute-

tuiksi ilmoitetut tappiot voivat
toisistaan erota rintaman eri
puolilla.
Kirjoittaja on tutkinut tarkkaan ilmavoimien lentokuvaukset suurhyökkäyksen aat-

tona 194,r'' ja torjuu asiakirjoihin perustuen aikaisemmin esitetyt väitteet ilmavoimien
laiminlyönneistä.

Tutkimus pohjautuu laajaan
lähdeaineistoon, niin suomalaiseen, neuvostoliittolaiseen, saksalaiseen kuin englantilaiseen-

kin. Sattuva valokuvavalikoi105

terveiset
ffiä, muutama

karttapiirros,

havainnolliset taulukot

sekä

KARJALA PALAA

yksityiskohtaisen tarkka henkilentokonetappiotilasto

Mikko Samulinen: Raja

fiiydentävät perusteellista esitystii. Kirja on todella sotahis-

1982, 188 sivua.

lö ja

toriallisesti arvokas.

Kirjan sivuilta myös "harmaantuva kotka" voi löyää totuuden jyviä hataraksi käyneen
itsepäisen muistinsa saattamiseksi kirkkaan tiedon alkulähteille.

Tervetullut käsikirja lentäjälS.A.

le.

itkee

lapsiaan, Kirjapaja, Jyviiskylä
Vuonna 1933 syntyny Itä-Karjalan pakolaissukuun kuuluva
kirjailija on tällä kirjallaan voittanut kustantajan romaanikil-

pailun. Hän kertoo Vienan ja

Antti Laine: Suur-Suomen kahdet kasvot, Itä-Karjalan siviiliväestön asema suomalaisessa

miehifyshallinnossa

l94l-

1944, Otava, Keuruu 1982, 490
sivua, valokuvia.

Jokseenkin koko Suomen kansa piti jatkosodan alkuvuosina
Itä-Karjalan liittiimistä Suo.
meen asiallisena toimenpiteenä
olihan Neuvostoliittokin sitä
-suositellut
Kuusisen julistuksessa 1.12. 1939. Suomensukuisen
väestön piti asuttaa uusi maakunta, mistä johtuen se sai erikoiskohtelun. Venäläinen väestö koottiin pääosin leireihin ja
valmistauduttiin siirtiimään
pois heti rauhan tultua. Heimonoissa

oloissa voitiin. Ravintotilanteen
ollessa surkea kuoltiin venä-

läisten leireissä nälkäänkin.
Miehityshallintoa on sodan
jälkeen helppo arvostella. Virheitä varmaankin tehtiinkin
hyvästä tahdosta huolimatta.
Sotilaalliselta kannalta toimenpiteitä on pidettävä onnistunei-

na: Iä-Karjalassa ei milloin-

Romaaniin on koottu julkisuu-

jo aiemminkin esitettyä
tietoa vastavakoilusta, asekätdessa

kennästä. Stella Polaris -jutus-

ta.

mon omin

kommunistien Valpon touhuista sekä eräistä muistakin vaaran vuosien ilmiöistä. Valeni-

epäonnistuneesta
vapaustaistelusta Karjalan hei-

äänenpainoin
kuunneltuaan tarkalla korvalla
mukana olleiden muisteluksia.
Romaani kertoo välähdyk-

taisteluista, katkerasta epätoivosta, surkeasta paosta Ruka-

järven erämaista Suomeen
wonna 1922. Nuori Arhippa
kasvaa kovissa

olosuhteissa

mieheksi ja palaa vielä kerran
synnyinkyläänsä.

Karjalaisuutensa säilytänyt

kirjailija kuvaa heimonsa tapo-

ja ja

ajattelutapaa. asumisen

tyyliä, uskomuksia ja ihmissuhteita lämmöllä ja tunteella.
Dramaattiset tapahtumat vyö-

r)'vät lukijan silmien eteen to-

ja uskottavina.
Hieno, iärktttävä kirja!

dellisina

Valvontakomission ja

mistä huolimatta ovat muun
muassa Päämajan upseerit hel-

posti tunnistettavissa. Yli puolet sisällöstä käsittelee päähenkilön vankeutta ja pakomatko.

vaalle. Kirjapaja, Jpäskylä
1982, 217 sirua.

Kirjoittaja on vanhoilla päivillään herkistynyt muistelemaan
varusmiesaikojaan ja niiden

jatkoksi liittyneitä sotawosia.
"Takaperin taivaalle" kuvaa

kaan syntynyt paikallista partisaaniorganisaatiota kuten saksalaisten miehitämillä alueilla.

ilmasotaa lentoampuja-sähköt-

Tohtori laineen väitöskirja

ajan kommellusten .ja taistelu-

täjän näkövinkkelistä. Kerronta on vivahdusrikasta vapaa-

lottanuken. Oheisessa luow-

tomalla tavalla.
Romaanin aihe on mielenkiintoinen, mutta juonen kehittely on valitettavasti jiiänyt ko-

tuskuvassa vasemmalta Reino
Kuistio, prikaatin komentaja

eversti Tuomo Tuominen,
everstiluutnantti Risto Roiha,

opettaja Irja Seitamo ojentamassa luowtuskirjaa ja hänen

takanaan nuken kunnostaja
opettaja Edit Raappana. Äarimmäisenä oikealla tyylikäs Lapin 7

\

S.

a

N.rror,o'Karjala

-lehti ker-

too, etä Petroskoin

Onegan

traktoritehtaan työläiset juhli-

vat Neuvostoliiton

lonna, Gummerus, Jyviiskylä
1982, 2.65 sivua.

Pietola tuntee hevoset ja hevosmiehet. Kuvaus kolonnan
taivalluksesta Uhtuan suunnan
korpimaisemissa, hevosten käsittelystä ja kuormien teosta on
asiantuntijan työä. Itse juoni

kiisittiiii korpivaelluksen lisäksi
myös kahakointia partisaanien
kanssa, joita riittä joka liihja jopa
töön
- on ansalankaa
kummallisia tainnuttavia kaasuja. on salaperäisiä naisia ja
muutakin mystiikkaa. Kuvaus

lentojen karun todellisuuden

huoltomiesten touhuista selus-

kimaraa. Herkullista iltaluke-

tahoilla pyritty antamaan tar-

mista niin nuorelle polvelle

koituksellisen väristelty kuva.

tan tukikohdissa on toden tuntuista, vaikka se todellisuudessa
tuskin olikaan näin romanttista

kuin ikääntyneillekin ilmailusta
innostuneille.
S.A. ja jännittiivä.
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perinnehuoneeseen

Lotta.

vin pahasti amatööritasolle.

välittää runsaasti tarkkaa tietoa
arasta asiasta, josta on eräillä

E.

on luovuttanut tapin Jiiäkäri-

prikaatin

Eino Pietola: Korpimetsän ko-

Tauno Mäkinen: Takaperin tai-

että Jääkäripataljoona 27 :n Perinneyhdistyksen lapin osasto

Asekätkennän tarkoitusperät on ymmärretty oikein. sen
suoritusta ei. Eivät Päämajan
everstit esimerkiksi kiiskyttäneet parin autokuorman kätkemistä Liminkaan kirjan ker-

HEVOSMIESTEN
SEIKKAILUJA
RINTAMAN
SELUSTASSA

LENTOAMPUJAN
SOTAA

T
J ääkärien lehti Parole kertoo,

ja.

E.

väestön hwäksi pynttiin te-

kemään kaikki mitä

Eino Penttilä: Asekätkijät. Kustannuspiste Ov. Saarijärvi 1982.
209 sivua.

Aunuksen

sittäin Aunuksen metsäsissien

ASIALLISTA
TUTKIMUSTYöTÄ

SUOMALAINEN
AGENTTITARINA

J.

6Gvuotis-

päivä muistaen sotaveteraanejaan. Tilaisuuteen sisältyi esitelmä Toivo Antikaisen osas-

ton
I

retkestä Kiimasjärvelle

922. Suomalainen draamateat-

teri esitti D. Gusarovin näytelmän Korpi ei tunne armoa. Se
kertoo Pieningän sissiprikaatin
epätoivoisesta taistelusta Karjalan erämaissa kesällä 1942.
Naapurimaassa kunnioitetaan sotureiden muistoa.

o

R,,ouu

Pihlaja,

se

hevostyrtö

Kuopiosta, osoite Pajulahdentie 19,70260 Kuopio 26, haluaisi tietoja ilmeisesti Raju-nimi-

joka eli ja vaikutti Viipurissa 3Gluvulla. Se
oli lämminverinen ja värilt?iiin
sestä hevosesta,

kirjava, oikea takajalka oli ko'
konaan valkoinen. Monet sotilaat valokuvauttivat itsenså sen

( Vr"o

seliissä. Riikka haluaisi kaiken

Kumpulainen, osoite
74230 Salahmi, puhelin 97786119, on unohtanut näiden

mahdollisen tiedon lästä hevo.

aseveikkojen nimet. Keitä mah-

sesta: vanhemmat, syntymä-

tavat olla nämä taguksen jäkärit t-aatokan rannassa Kuuttilahden maisemissa kesällä

ja

kuolinvuodet, korkeuden jne.
Edelleen Riikka haluaisi yhteyden Iikka Kaukoseen
- vieläkö hän elää ja missä vaikut-

1943'-!

o

taa?

Auttakaahan Riikkaa, hän
on mukava ja kohtelias tyttö!

T-r
ts{

Lrkki

Hautamäki, rehtori ja

"ratsumestari

iilo Rovio Oulusta kertoo
olevansa se paljasjalkainen so-

v

A*o

Merimaa jutussaan Sakut karkasivat Rovaniemeltä lehtemme viime woden marraskuun
numerossa sivulla 386. Rovio
muistaa, että saappaasta lähti

Veteläsuo Hartolasta
muistaa, että TK-mies Nils He-

ensin pohja, sitten katosijalkarättikin ja lopuksi saapas nousi

alokkaana jalkaväessä, vaikka
artikkelissa niin mainitaan.
Hän palveli yhdessä Veteläsuon
kanssa lrntorykmentti 4:n

polvitaipeeseen. Mutta jähileistä suota vain taivallettiin
säkkipimeiissä! Kovia poikia!

Ya
I
I-rappeenrannan

Ratsuväen

kurssit vuosilta 1942-l9M
kokoontuvat lappeenrantaan
lauantaina 9.4. 83. Tarkempia
tietoja antaa Jaakko Hävanto,

Lipparinne 8 E, 02720 Espoo
72, puhelin virka-aikana 9G
707

2055

597489.

ja muulloin

9G

Kokoustoimikunta

kehottaa levitlämään tietoa
eteenpäin.

o

lander, josta Eero Kiviranta
kertoi lehtemme viime vuoden
syyskuun numerossa, ei ollut

Tdydennyslentolaivue
Tikkakoskella.

Koulutuskeskuksen aliupseeri-

haluaisi

ovat miesten nimet? Millaiset

tamies Rovaniemen valloitus-

retkellä. Asiasta kertoi Viljo

evp",

puolestaan tietoja oheisesta kuvasta. Miss'å se on otettu? Mitkä

47:ssä

\/

V ieno Peräsola, entisiä Värtsilän poikia, lähettiiii terveisiä
potilastovereille ja hoitohenkilökunnalle. Kuva on otettu kesällä 1942 Diakonissalaitoksen

rappusilla Helsingissä. Peräso.
lan osoite on Urkupillintie 4 A
50, 00420 Helsinki 42.

olivat kuvassa näkyvän serk-

kupojan Olavi

Kauppisen

(kolmas oikealta) viime vaiheet? Hän kaatui korpraalina
Uudenmaan Rakuunoiden riveissä 4. 8. 1944 Ilomantsissa
Luovejoen-Kitsanlammen kan-

naksella l9-vuotiaana.
Hautamäen osoite on 88615

Vuokatin Urheiluopisto.

o

