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teekoon kautta takaisin yksik-

köön. Oli juuri tilipiiiviin jälkeinen päivä ja minä aloin sinulta vaatia päiivärahoja. Muistan kuinka sinä katsoit minua

tiukasti silmiin, mutta minä intin vain itsepäisesti, että en ollut
pennosia saanut. Lopulta käskit kirjuri Parkkosen latoa lan-

KASKU KIERTAA

tit trtytiiirn...
- Minä en §llä tapausta
muista, lausahdin.

siinä sitten...?

-

Ja mitiis

tu

vääpeli

ia

leppoisa
Viimemainittu tapasi kerran tuvassa miehen, ioka

päällikkö.

nukkui petillään saap-

paat jalassa.
Nouskaa nyt no- ylös! kehottelee
peasti
kapteeni.
Sattuu vielä vääpeli-näkemään.
Väinö Ahonen. Helsinki

Minä kyllä muistan

- hyvin. Kato minäliiankin
- Sain
hän valehtelin törkeiisti.
SIETÄÄPÄ
HARKITA ASIAA
Pursimies pitiiii laivalla
oppituntia pelastuspalve

ja

lusta
kuulustelee matrurseja:
Mitii teette, jos näette matmusin putoavan
mereen? Ylimatruusi
siainen!
Hurdan kuuluvasti
"Mies yli laidan!", herra

-

hr-

-

pursimies.

jos näette
- Entiipäs
jonkun
upseerin putoavan?

hrsiainen miettii kuumeisesti ja kysyy lopuksi:

-

Kenen upseerin?
Ilpo lrhtinen, Kuusankoski

o

yntin.

-

mitiis nyt tehdiiiin?
- Mutta
Minä
antaisin ne rahat sinulle
takaisin
koska olen ne valheella

ja -våiiiryydellä

saanut.

eihän ne minun ra- Mutta
hojani
olleet
valtionhan ne
oli. Ei minulla -ole niiden kanssa
mitä;in tekemisä...

No mitenkds me sitten...?

- Kuule! keksin äkkiä.
- kannata ryhtyä valtiolle
-Ei
niiä
palauttamaan, se on liian han-

kala homma. Mutta läheui ne
postissa Sotainvalidien Veljesliitolle, niin varmasti tulevat oikeaan tarkoitukseen!

Kaveri rauhoittui:
tuntuu taas ihan hy- Nyt
välä.
Minussa kun oli siihen
aikaan vähän sellaista pientä
vilskommia...

TILIT SELVISIVÄT
Jokunen vuosi takaperin,

kuule ne päiviirahat jo kertaalleen Viipurissa, siellä Hooteekoossa. Ja sinä hyväuskoinen
maksoit ne toiseen kertaan
minulle nuljulle valehtelijalle.No
sattuuhan tuota...

pä-

siäislauantaina, sattui vastaan

vanha aseveikko. Kumman
huolestuneen näköisenä hän
aloitti juttunsa nåiin:
Kuulehan viiäpeli
mi- olisi
nulla
sinulle tärkeä-asiaa.
Aina kun on tavattu se on puskenut mieleeni. Vaan ei ole oikein kesäny kantti ottaa pu-

ti.

No

kyllä sinussa oli

-

sentään miestäkin kokomoisestotesin.
Jokaisessahan
meissä lienee omat pur.ltteemme.

-

Paiskattiin kätlä, toivotettiin

hyvät päiisiäiset ja jatkettiin
matkaa.
Astellessani kotia kohti minulla oli hyvä mieli.
Ensio Jii?iskeläinen, Jyviis§lä

o

heeksi...

Puhuhan pois, eipä ässä

ole- kiireitii, totesin.
se on minua
- Joo kato
vaivannut.
Niiin- jatkoi aseveli.

tapahtui syksyllä 1913
- Tämä
oltiin silloin Kivennavalla
-linnoitushommissa. Tulin Hoo.
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TODELLINEN
VAARA

Olipa

komppaniassa
tiukkuudestaan tunnet-

XÄSXV ON KÄSKY

VöWi on Mtnui kliskyrq ettö lamppoion
toimMon ildanm olk
ola,o ru*lWen*lA on
l<asteltnva

ÄlvrÄs ALoKAS
Viihiin hidasälyinen Juuso on kutsunnoissa.
Läiikintiiviiäpeli kiinnitti huomiota hiinen epätavallisen likaisiin jalkoihinsa, haetti pesuvadin ja
vettä sekä pani Juuson vatiin

selsomaan.

Ymmiirrättekiis te
mitii minä tiillii tarkoitan?
kysyy viiäpeli sitten hie-

-

novarais€§ti.

Joo - mä pääsen
varmaan laivastoon! innostuu Juuso.
Ilpo khtinen, Kuusankoski

jolu pttivä Enhbt

o

tun ldskryialw

eröllnli pöivbdi iöllen
tnldstao asiua

- KirW Olettelco ttiniitin knstelhn *utrtryqkin?
- En ole, lwra vötipeli
- Jo milcsi ette!!
- Kwt on fuarut l<oko
pövbt, lwra vötipeli
- Entlis sifrsr! Hleqrtyy vötipeli - Ei sotilos ole
solecrista jo onh,ofieilltt sitWtuti sadetal*i!
Ilpo khtinen, Kuusankoski

NE SOTAVÄEN
VEHKEET
Desantti hyppiiä lentokonoesta synkkiiiin yöhön ja
kertaa mielessåiiin kouluttajan ohjeet:
Ensin vedetiiiln tiistii
laskuvarjon kahvasta. Joo
varjo ei aukea, vedetäiin
tiisträ varavarjon laukaisim€sta. Maahan tulfua
on juostava ladon luo,
jonka alla on kiitkettynä
polkupyörä. Sillä låihde
täiin suorittamaan tehtä-

-

vää.

Kaikki tuntui selvältä.
Mes nykälsee lasl«uvarjon kahvasta. Ei tapahdu
mitiiiin.
Hätiiisesti hyppiiäjä
tempaisee varavarjon laukaisimesta. Nytkiiiin ei tapahdu mitiiiin
vauhti
vain kiihtyy.
Voi pirunäitäarmeijan vehkeitä! noitaisee soturi.
Ei se polkupyöräkiiiin tietysti ole siellä ladon alla...

-

-

-

Ilpo khtinen, Kuusankoski

15.4. 1983
27. VUOSIKERTA
JULKAISIJA:
Sotamuisloyhdastys ry

TOIMITUSNEUVOSTO
Puh@njohtaja L. Harvila. ev evp
N. Riuttala, 9v evp, E. Pakkala, komdri evp
S. Alapuro, €vl evp, E. Erä$ari, ev €vp
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TOIMITUS
Tö61önkatu 35 B. @260 Helsinki 26.
puh. 44 62 42 kello 10-14.
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TALOUOENHOITAJA

Tellervo Kaloonen

TAITTO: R€ijo Virta

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
Poslilokoro 20. O021 1 H€lsinki 21
Puh. (9O-) 616 4833 tai vaihde (9O-) 61 641
Postisairtotili 7259-1

Annankalu 29 A, OO'100 H:ki 10,
puh. vaihde 61 641. ohivalinia 6164
Postisiirtotili 7259-1

VUODESSA 12 NUiIEROA

NLAUSHINTA
12 kk 125,-
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k.ikkain Pohioirm.ihir
ilm!n porliturliaöä.

tilui.p.lv.lurtr.

tehrävä kaikki mahdollinen. Ennakkotoimenpiteista on ulkopolitiikka halvin ja näkyvin väline. Sen tavoitteena on
kriisien syntymisen enehkäiseminen.

Puolueettomaksi julis-

SANOMAPATNO

+

1983

0451 -3371

o

rÄssÄ

Sota on onnettomuus,
jonka välttämiseksi on

nalta

liuihin m.ihin: hinlrli«rol

lssN

Suomen kansanarmeijaa: Draken-häviltäjä varalaskupaikalla

N:o 4
NUMERoSSA

112 EHTOOLLINEN
114 ASEETON
TAISTELIJA
115 LUKIJAMATKA
116 MARSKIN
RITARIT

119 TALVFOTAKN
LOPPUI TALISSA

124 SUORALLA
SUUNTAUKSELLA

125 KUOLEMAA EIOLE
127 SUOMALAISEN
i4lEHEN TARTNAA

130 PAASIN
KIVENNAVALLE

132 SOTALAPSENA
TANSKASSA

136 KoRsuxYlÄtt
HUHTIKUU

tautuminen, puolueettomuuden tinkimätön

noudattaminen ja sen
puolustaminen tarpeen
vaatiessa asein pelasti

monta valtiota

toisen

maailmansodan kurimukselta.

Edellä mainitut toimenpiteet luovat turvallisuuden tunnetta, mutta eivät sita ehdotto-

masti takaa.

Maailmanlaajuisissa kriisitilanteissa voi syntyä ase-

telmia, jotka johtavat

ennalta

arvaamatto-

miin selkkauksiin. Niihin on varauduttava.
Kun tavallinen kansalainen ottaa velkaa, ei
riitä, että hän suullisesti

SA-liuYa

ja kirjallisesti vakuuttaa
maksavansa sen määräaikana. Pankinjohtaja vaatii takaajia. Myös

ta ei ole käytetty sitten
vuoden 1945, vaikka

sen jälkeen on käyty

lainan ottajan henkiva-

kymmeniä sotia, palvelee vain mahdollisia vi-

kuutuksen

hollisia.

kunnossa
varalta.

-

on

oltava
pahimman

Myös ulkopolitiikan
myönteiset saavutukset
on voitava tehdä uskottaviksi. Tämä pätee erityisesti puolueettomuuteen nähden, josta on
huolehdittava omin voimin, ilman liittolaisia.
Sille on oltava vankat
takuut.
Mikä on sitten tällainen takuu ja henkivakuutus?
Voimavaroihimme
nähden tyydyttävästi
varustetut ja hyvin koupuolustusvoimat. Niiden määrällinen ja laadullinen vähätteleminen
huokiinnittäminen
vain totaaliseen hävittämiseen tarkoitettuihin
joukkotuhoaseisiin, joi-

lutetut
mion

ja

Aseriisunta on päivän tärkeä tunnus. Puheet ja hankkeet siitä
tulevat kuitenkin uskottaviksi vasta sitten, kun

maailmaa

valvovat

suurvallat löytävät toisensa ja voivat luottaa

toisiinsa. Niiden sotilaallisen voiman supistaminen olisi esimerkki,
jota pienet maat ilolla
seuraisivat. Silloin aseriisunnasta, rauhasta ja
sen puolustamisesta puhuminen ei olisi vain sanahelinää, jonka takana
usein ovat aivan muut
kuin julkisuudessa esitetyt tarkoitusperät.
Kunpa näkisimme
sen päivän!

Lauri Tammi
Kuusamo

't11

LAURI KULMALA

Sotapappien työstä
keskustellaan jatkuvasti.
Seuraava katkelma on
syntynyt kenttäoloissa lähes
neljä vuosik ymmentä
sitten.
Osaltaan se on osoitus siitä,
että sota-ajan hengellinen
työ antoi sisäistä rauhaa,
vaikka se ei voinutkaan
lopettaa sotaa maailmasta.

OLI PAASIAISEN AATTO armon vuonna 1943.
Sotilaskoti Rajapirtti, Martolan
lohkolla, oli siivottu sekä pääsiäisjuhlaa etfå seuravieraita varten. Tulijat kaapivat jalkineitaan; kelirikkoisen Ohdan lieju tarttui sitkeään...

L
johon-

Perkeleilä ei tuoda kanttiinin
Tunnen sanojan; kuuluu
ovesta sisälle!
kin herätysliikkeeseen, aseistakielHyymmh! Vuotavia jalkinei- täytyjä... Palvelee keittiömiehenä.
- kiroillut oli nolon näköinen. Ottaisi viedäkseen soppakannun
taan

Iida-tiiti jatkoi:
Tupakantumpit sammutatte

kanssa!

Kuin synti maailman tiellä!
Vanhempi mies polki savuket- vertauksille
joku
altis sielu leikkäsi. taan. Sisällä hän huomasi unohtaSotilaskodin Iida-äti ei puhunut neensa karvareuhkan päähänsä ja
mirään. Kelirikon hän tunsi ja ym- piilotteli sirä polviensa väliin.
märsi. Mutta kun joku kiroili mainuo ennen juhannus-Jokohan
hinnousujensa vuotamista, Iida-täti ta vaihdetaan...?
huomautti:
Tulithan sinäkin!

-
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vaikka helvettiin, jos tietäisi siellä
olevan nälkäisiä kavereita.
Katselen viimeisillä hankikeleillä
vitjaan hiihtiineitii täydennysmiehiä. Niillä ovat naamat kuin
rippikoulupojilla...
Eilen oli niiden ensimmäinen pitkäperjantai rintamalla. Kuvittelen,
miten ne ovat joskus ensilumien aikana kääntäneet kotiveråijälle sel-

känsä. Kuulleet selkänsä takaa
muorin tai äijän vaimentuvan:
...haltuun!
-Talvisodasta

i

tytöille kirl'oitetut

kirjeetkin päätettiin raapustamalla
"Jumalan haltuun". Talvisodan aika koettiin jollakin tapaa pyhempä-

(

-

nä... Tiistii jatkosodasta kirjoitettaessa ei niinkään usein tule katsotuksi

q

ylöspäin; tämä on pitkä ja arkinen
sota. Mutta kahta sorttia ihmisiä
lässäkin sodassa on vähän: vähän
on farisealaisia, vähän on pilkkaaJru.

Kanttiinin perälle on rakennettu
alttari. Nuorten koivujen rungoista
koottuna se tuo mieleen halkopi-

&

?.-a-:4.ta.'a*:'

non, mutta tämä havainto ei vähennä ehtoollispöydän pyhyyttii. Tuohenkarvaisen ristin yllä on havusep
pele; Inkerinmaalla ei kasva orjantappuroita
vai kasvaako?
Miehet muistavat Jeesusta, joka
ilmestyi omilleen yläsalissa. Oli tilaisuus toivoa tai epäillä, että hän ilmestyisi täälläkin. Tulisipa sotilas-

koti "Rajapirttiin" ja sanoisi:
Minun rauhani minä annan

- Menkääs jermut koteihinne!
teille...
Virren veisuu aloitettiin kuin olisi
koeteltu kepillä heikkoa jäää, arkaillen, tunnustellen... Mutta kun
kaikki tuntui turvalliselta, niin kahdeksanteen värssyyn tultaessa laulettiin kuten Elias Lönnrot sanoja
sorvatessaan oli ajatellut:
Mun pysyä suo Sinussa
uskossa, rakkaudessa
Sun tietös aina vaeltaa,

Sun askeleitas noudattao

Sotilaspastoi Jorma Terös avasi
roomalaiskiqeen. " Silki meidän vielri ollessamme heikot kuoli Kristus
oikeaan aikaan jumalattomien edes-

tii!"
" Miehisfå voimakkainkin haluaa
arkielämäänsä puhdistusta ja virvoitusta. Syntien paino lepää raskaana sydämien yllä; ilman annoa
emme pääse vapaaksi taakastamme. Mutta kaikessa heikkoudessamme voimme tulla sen ristin

JR 44:n miehiä kanttiinissaan asemasodan aikana

jolla kuollessaan Kristus saa" Sinun edestrisi vuodatettu..."
vutti suuren voiton..."
Pitkän perjantain ja päiisiäisen
Näin puhui pastori Teräs.
rauha on puhunut. Lähtiessäni
P astoi Mauri Nor on vastuualueekanttiinista muistan että vastakkaina oli tässä tilaisuudessa musiikki... sella rintamalla taistelevien maassa
Luulen, että hän oli vastannut siitä on ollut tapana vaihtaa pääsiäisharmoonin lainaksi hankkimisesta suudelmia ja sanoa: "Kristus on
alkaen. Kaiketikin soittokone oli noussut ylös!"
tuotu divisioonan portaasta, misfäTotisesti hän on noussut ylös!
pä lähempää. Täällähän soivat
pääsiäisiltanakin
Karjalan maastoon putoilleet -kranaatit. Idässä
ruskottivat suuliekit, lännessä laskevan auringon hehku.
eteen,
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ASEreN

TAISTETNA
S.Divisioonan sodon

ajan arkistosta löytyi
seuraovo

tek*inptitkä, joka
kertoo miehekkriristö

-

taistelijasta
soturista, jolla oli
oseenoon Raamattu.
MIEHEN nimi sama kuin tunnetulla näyttelijällä: Uuno laakso. Hiin
ei kuitenkaan saanut eikä tavoitellutkaan kuuluisuutta
- olipahan
vain korpraali ja liiäkintiimies
Jalkaväkirykmentti 44:n II Pataljoonassa.

Iaaksoon liittyy erås erikoinen
ominaisuus: uskonnollisen vakaumuksensa vuoksi hän ei suostunut
kantamaan minkänlaista asetta.
Raamattu oli hänen aseensa eikä
hän siitåi koskaan luopunut- se oli
aina mukana leipälaukussa, menipä
mies minne tahansa. Siitii hän näytti
saavan rohkeutta ja voimaa
- hänellä ei näytänyt olevan miään pelätävää eikä hän myöskiiän koskaan osoittanut vähäisinäkåiän
pelkoa.

Elettiin syksyä 1941. Rantaviiva
oli juuri saavutettu Syvärin voimalaitoksella ja miehet olivat päåisseet
asemiin rannassa kulkevan radan ja
maantien varteen.
IMaantien vieressä oli haavoittunut mies. Turvaa etsiessään hän oli
ryöminyt erilleen muista. Nähtiin,
kuinka hän väsähti tulen alla olevaan maastoon jaksamatta eteenpäin.
Miehen kohtalo näytti sinetöidylhänelle olisi mahdoton toimittä
taa apua! Vihollisen konekiväärituli
114

pyyhki taukoamatta maastoa eikä
mitiiiin keinoa haavoittuneen luo
piiiisemiseksi näyttiinyt olevan. Olisi
ollut syöksyttiivä tien yli, mikä näyt-

ti merkitsevän

varrnaa kuolemaa.

Kaikki olivat vaiti. Jokainen tunsi oman mitiittömyytensä våiäjiämättömälä näyttävän kohtalon
edessä. Låiiikintiihuolto oli voimaton.
Jospa minä menisin..., kuului
äkkiä hiljainen ääni. Iaalao oli teh-

nyt

påiätöksensä.

Olet hullu!
- Ei
påiiise kukaan!
- Asiasinne
ei parane siitii jos tape- kaksi miestä yhden sijasta.
taan
Toiset ottivat tarmokkaasti kantaa vaikeaan asiaan.
I-aakso oli kuitenkin tehny päätöksensä:

menen nyt kuitenkin,
- Minä
hän hiljaisesti.
lausahti
Vastaväitteet eivät näyttäneet
merkitsevän miehelle mitään, oli
kuin hän ei olisi niitä kuullutkaan.
Konekiväärisuihkut pyyhkivät
tieä ja luodit surrasivat ilkeästi korvissa kun hiljainen mies uskomattomalla nopeudella syoksähti tien
penkan yli. Toiset seurasivat toimintaa henkeään pidättiien. Kukaan ei
mennyt avuksi.
Laakso päiisi tien yli, päåisi ryömien haavoittuneen luo. Hänellä
näytti olevan ihmeellinen varjelus.
Matalana maaten hän sitoi miehen
pyrkien pysäyttiimåiiin verenvuodon. Sitominen onnistui ja myöhemmin tilanteen helpottuessa haavoittunut saatiin suojaan.
Asemasotavaiheen aikana taakso oli kaikessa mies paikallaan.
Ajan salliessa hän oli aina valmis
tekemään mitä kulloinkin tarvittiin

hoiteli lääkintiirehräviä, toi-mihän
hevosmiehenä, teki virsuja ja

parturintöitä. Mutta illalla, päivän
toimien päätyttyä, kuului hänen
asuttamastaan korsunnurkasta hiljainen veisuu
oli iltavirren aika.
Alkoivat sitten viimeisen sotakesän ankarat koettelemukset. Vihollisen tulivoima oli valtava, vetiiytymistien rasitukset joskus lähes ylivoimaiset, tappiot kaatuneina ja
haavoittuneina raskaat. Miesten
henkinen kestävyys oli ankaralla
koetuksella. Monta kertaa oli usko
loppumaisillaan, kaikki toivo näytti
menneen.
Tiissä vaiheessa

hallinen

oli laakson rau-

ja valoisa olemus korvaa-

maton. Pahimman paikan tullen-

Mutkon koutto

muemnntfiin
Lukijamatka
Leningradiin, Petroskoihin, Murmanskiin ja Kirkkoniemeen

2.-10.7. 1983
Matkan ohjelma on seuraava:

hän hiljentyi hetkeksi rukoukseen ja
oli sen jälkeen valmis mihin tahan-

-

lauantaina 2.7. Ho 12.00 lähtö Helsingistä junalla Leningradiin, jonne saapuminen klo 20.05. majoittuminen

-

sunnuntaina

sa. Häntä ei näyttänyt väsymys vai-

vaavan eikä hänen hyvä tuulensa
koskaan petlänyt.
Viteleessä taisteltiin suomaastossa. Eräs joukkueen varajohtaja haavoittui pahasti ja jäi makaamaan
avoimelle paikalle vihollisen tulen
alle. Laakso suoritti jälleen vaikean
tehtävän, mutta haavoittui tällä kertaa itsekin pahasti jalkaan.
Kukaan Uuno l-aakson asetovereista ei häntä unohda. Huolimatta
poikkeavasta aseestaan hän oli esimerkiksi kelpaava soturi. Toverien
tuohon periaatteen mieheen kohdistuva kunnioitus oli rajaton ja horjumaton.

ja maanantaina 3.4.7. tttustuminen Leningradiin ja sen ympäristön nähtäryykiin, 4.7. klo 21.35 lähtö

junalla Petroskoihin

-

tiistaina 5.7. klo 6.35 saapuminen Petroskoihin, tutustuminen Petroskoin ja sen
ympäristön nähtävyykiin tiistaina ja kes-

kiviikkona 5.4.7., lähtö Murmanskiin
junalla 6. 7. klo 15.06

-

torstaina 7. 7. saapuminen Murmanskiin
klo 10.45, tutustuminen Murmanskiin ja
sen

ympäristön torstaino ja perjantaina

7.-8.7.

-

lauantaina 9. 7. matka bussilla rajalle
Petsamoon ja Norjan Kirkkoniemeen,
majoittuminen

sunnuntaina 10.7. matka bussilla lvaloon, josta lentäen Helsinkiin.

Matka on tilaustyönä tehty erikoismatka,
jonka hinta on 2.380,- markkaa. Siihen sisältyy majoitus I luokan hotellissa kahden
hengen huoneissa, junissa 4 hengen makuuvaunuosastoissa, täysihoito ja opastus. Eräät

kohteet voivat aiheuttaa vähäisiä pääsymaksukuluja.
Lehden edustajana toimii matkalla päätoimittaja Eero Eräsaari.
Matka on tarkoitettu täysikasvuisille leh-

temme lukijoille, ei vodkaturisteille. Eräät
vaiheet saattavat olla rasittavia.

Sitovat ilmoittautumiset pyydämme te-

kemään lehtemme toimitukseen (osoite
Tltilönkatu 35 B,00260 Helsinki 26) kirjallisesti 16.5. 1983 mennessä. Ilmoitukesta
on käytävä ilmi nimi (tekstaten), osoite ja
mahdollinen puhelinnumero. Kohteiden valinnan helpottamiseki on lisäksi hyvä ilmoittaa ammatti ja mahdolliset harrastukset.

Matkan järjestää Suomen Matkatoimisjoka antaa lisäohjeet passin hankinnasta
yms. toukokuun aikana. Samassa yhteydestr
sä peritään ennakkomaku.
to,
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Rivissä 51 miestä. Ritarit Kauhaioella 29.5. 1982

Ritarit kokoontuivat aamulla
jumalanpalvelukseen. jonka jälkeen heidän seppeleensä laskettiin sodissamme kaatuneiden sekä Kafalaan jääneiden vainajien

ERKKI SUTELA

Mannerheim-ristin ritarit olivat jatkosodan
taistelijain valiojoukkoa. Näidän miesten ilXi:ffitåli1,l1',iiil,jilll1harveneva veljespiiri kokoontuu vuosittain.
Mitä miehiä he oikeastaan ovat?
Päätoimittaja, majuri Erkki Sutela ja opettaja Timo Rantamäki ovat syventynpet
a$aan.

suutta. Pitämiissiiän

puheessa

jalkaväenkenraali Ehmrooth korosti. että Suomi on hwä maa ja
sitä kannattaa edelleenkin puo.

johtamisen tasoilla, aina ylimpään saakka. Kun eteen tulee
äärimmäisen tiukka paikka, ei
johtaja onnistu tehtävdssään, jos
häneltä puuttuu lähimmäiselleen
lämpimiisti sykkivä sydän, sanoi
sodan ehkä kaikkein rajuimmat
taistelut johtanut ja voittanut,
etulinjassa vaikeasti haavoittunut
kenraali ritareille, jotka vaiteliaina nvökkäilivät mietteissdän:

Kyllä

lustaa.

Vieraille tarjosi lounaan seurakunta. minkä jälkeen siirryttiin
kunnanvirastoon. missä kunnanlohtaja Raimo Virtan('fl toivotti

se

niin on! Aatu pu-

huu jälleen oikeita sanoja!
Kenraali

otti

kantaa myös

SOTIEMME korkeimmalla kun-

tamäen esitl,stä kuunneltiin hiis-

niamerkillä palkitut Mannerheim-ristin ritarit kokoontuivat

kumatta. Kaikkien vilpitrömär

leeksi Kauhajoelle

Etelä-Poh-

rauhan§symykseen:
- Suurempia rauhan ystäviä
kuin me vanhat soturit ei ole. Me
ritarit tiedämme selvimmin mitä

kiitokset esitelmöitsijälle esitti ri-

janmaalle. "missä edelleenkin

sota kaikessa kauheudessaan on.

kesäkokoukseensa 29. 5. 82 Kauhajoelle. Taitavimpia, sitkeimpiä,
neuvokkaimpia ja urhoollisimpia
sotureita ylipäällikkö nimitti ritariksi kaikkiaan l9l. Heistä on
elossa enää 77 ja 5l heistä oli vielä

tarien säätiön

kunnioitetaan urheita miehiä ja
.jonka kansa rakastaa isänmaataan".

nyt kiljuvat rauhaa. Meille

valtuuskunnan
puheenjohtaja, jalkaväenkenraa-

li Atlolf'Ehrnrooth.

mukana Kauhajoella. Iittiläinen

JUHLAPÄIVÄ
Ritarit kokoontuvat nykyisin
kerran vuodessa eri puolilla

opettaja Timo Rantamtiki on tehnvt ritareista perusteellisen ja

Suomea yhteiseen kokoukseensa. Kauhajoki oli valittu kokous-

mielenkiintoisen tutkimuksen.

paikaksi ehkä senkin vuoksi, että

minkä hän nyt esitti ritareille itselleen heidän kokouksessaan. Ran-

tuon pitäjän miehiä nimitettiin
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kolme ritareiksi.

ritarit lämpimin sanoin tervetul-

ja

"MYöS SYDÄMELLÄ"
Ritarien luosikokouksessa kenraali Ehmrooth piti voimakkaan
puheen ritariveljilleen korostaen.
ettei kanssaihmisiä voida lohtaa
vain aivoilla, vaan myös sydämellä.

-

Se

pitää paikkansa kaikilla

Sitä eivät tiedä ne nuoret, jotka
ei

oman hengen pelastaminen ollut
kalliimpi kuin maamme ja kansamme itsenäisyys ja vapaus, sen

hankkiminen. puolustaminen ja
säilyttäminen.

Vara-amiraali .louko Pirhonen
esitti menneen ',uoden toimintakertomuksen. josta ilmeni mm..
että jälleen viisi ritaria oli

siirtyny

"hiljaiseen divisioonaan".

Hallituksen sihteeri Ahti Vuojoka aikoinaan oli Suomen nuorimpana, jo 2Gluotiaa-

rensola,

na majuri ja ritari. jakoi juuri
valmistuneen pienoisritarimerkin.

Ritarit p:iättivät, että kuolleen

tyksestä toki kenottiin sen ajan

tiedotusvälineissä, radiossa ja
sanomalehdissä. Mutta kun sit-

ten 3.8. ilmoitettiin ritareiksi nimitetyn kenraalima.juri Talvela,
eversti Roappana jasolamies Rtitlä silloin Suomen kansa höristeli

ritarin ritarimerkki tulisi jälki-

korviaan: Mikä

säädöksessä miiärätä johonkin

niamerkki on, jonka voi saada
yhtä hyvin kenraali kuin sota-

sopivaan museoon. ellei lähiomai-

se

sellainen kun-

maksanut 60 000 markkaa! Tiettävästi on löytynlt myös yksi

mies? Kiinnostus ja arvonanto tää kunniamerkkiä kohtaan oli virinny ja se säilyi.
Näin oli alkanut Mannerheimristin ritarien nimitysten historia.
Kun sotaa sitten kesti Lapin sota

Ruotsissa väärennetty ritari-

mukaanlukien lähes neljä vuotta,

sia ole.

Käyävällä kerrottiin, että

tietlävästi yksi ritarimerkki oli
jostain syystä joutunut myyntiin
ja etlä innokas keräilijä oli siitä

kaikkiaan l9l suomalaista sotilasta ennätti pääsemään tuosta
nimityksestä osalliseksi.
Kaiken kakkiaan nimityksiä
suoritettiin 72 eri kertaa. Peräti
33 kertaa nimitettiin vain yksi ritari kerrallaan. Se osoittaa, että
seula oli hyvinkin tiukka. Samaa
asiaa todistaa myös luettelo, jossa on peräti 108 sellaista henkilöä, joille ritarinimitystä ehdotettiin. Tuo ehdotus meni läpi kaikissa väliponaissa. mutta ei sitten

kuitenkaan syystä

tai

toisesta

saanut lopullista hyväksyntää
Marsalkalta.

MARSALKASTA
SOTAMIEHEEN
Nimitykset eri sotilasarvoihin jakaantuivat seuraavasti:

I

everstiä
- 14
12 everstiluutnanttia
- 12 majuria
- 19 kapteenia
- 3l luutnanttia
- l05 vänrikkiä
sotilasmestaria

8 våäpeliä
9 ylikersanttia

merkki.

-

Rjtari Toivo Honkaniemi toi
terveiset tuntemattomalta ritarien tekojen lahtelaiselta kunnioit-

tajalta, joka lahjoitti säätiölle

kersanttia

14 alikersanttia
16 korpraalia
I I sotamiestä

luvaa.

"EN OLE NÄHNYT
VERTAISIANNE
SOTILAITA"

Alipäällystö on voimakkaasti
edustettuna nimityksissä. Eikä
ihme. sillä monetkin komentajat

Esitelmänsä aluksi Timo Rantamäki kertoi, että Talvisodan sotilaiden urhoollisuus ja peräänan-

ovat sodan jälkeenkin korostaneet ns. kersanttiportaan ratkaisevaa merkitystä annettujen taistelutehtävien menestyksellisessä
suorituksessa. Näin tämä asia sit-

oli tehnyt mar-

salkkaan voimakkaan vaikutuksen. Kuuluisassa päiväkiiskyssään ylipäällikkö totesi mm. otsi-

ten kuvastuu myös ritarinimityksissä.

kon sanat. Kun marsalkka oli
pahoitellut, ettei hän ollut mielestään voinut riittävåisti palkita todellisiin mainetekoihin yltäneitä
sotureitaan, puutetta ryhdytiin
korjaamaan ja 16. 12.1940 annettiin asetus, jonka mukaan
suomalainen sotilas hänen sotilasarvostaan riippumatta voitiin
nimittää Vapaudenristin joko I
tai II luokan Mannerheim-ristin
ritariksi seuraavilla perusteilla: l)
Erinomainen urheus, 2) Taistellen saavutetut erittäin tärkeät tulokset, 3) Erikoisen ansiokkaasti

l8

Yhteensä siis ll0 upseeria, 54
aliupseeria ja 27 miehistöön kuu-

15000 markkaa.

tamattomuus

marsalkka

3 kenraalia
3 kenraaliluutnanttia
5 kenraalimajuria

Miehistön osuus ritarinimitykOpettaia Timo Rantamäen esitystä kuuntelivat ritarit tarkkaavaisina

sistä on kaikkiaan 27. Ritariksi

Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth kiittää esitelmÖitsijää ritarien puolesta

johdetut sotatoimet.
tlrikoista oli, että ritarinimityksen saaneelle maksettiin myös
50000 silloisen markan suurui-

nen palkkio (nykyrahassa n.
300(X) mk).

ENSTMMÄISET
Jatkosodan alettua kesällä l94l
nimitettiin sitten Mannerheimristin ritariksi numerolla I eversti
Ruben l-agus. Nimitys tapahtui
22.7. l-aguksen komentaman l.
Jiiäkäriprikaatin saalutettua
Tuulosjoen linjan. Tästä nimi-

flt
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yläminen oli todella mittavan sotilaan laatutae. Kovia rivimiehiä
oli näet paljon. Mutta ritari-nimitys edellyti "päätä pitemmäksi"
kohoamista tuossa kovienkin

nimitykset jakautuivat närn:
Karjala 46
Savo 30
Pohjanmaa 25
Hdme 24
Uusimaa 19
Satakunta 8
Kymenlaakso 8

miesten joukossa.

&

,
I

JAKAUTUMA
PUOLUSTUS.
HAAROIHIN JA
ASELAJEIHIN

PA,TVETUI(ORTTI

Leikkaa ifii alla oleva Palvelukortti ja 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 muutlaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.

kset, osoitteenm u utokset ja peru utu kset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumisesta.
TILAUSHINN.trT
SOITTAMALLA
H

uom.

-

panssarintorjunta-

Muihin maihin: Hintatiedot
Ti laajapalvelustamme.

)

Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMAkilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
L-l Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
Peruutan
198
alkaneen tilaukseni.
Vaihdan kotia/osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
kk:ksi, alkaen
Tilaan Kansa taisteli -lehden
Olen uusi tilaaja.
Olen latkotilaaia.

-/-

n

-

-

Sukunimi
Postinumero

1

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa yläreunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.
1

-/-

alkaen:

98

x

lökohtaiseen osaamiseen ja uskallukseen. joten tuloksetkin olivat todettavissa helpommin kuin
joissakin muissa tehtävissä.

m

KARJALAISET

-

N
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o
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x g
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o
AI

pe-

rustui usein ratkaisevasti henki-

Puh

Postitoimipaikka

x

erä-

Myös ilmavoimat on näky\'äs-

ti esillä. Lentäjien panoshan

Uusi lakeluosoite

Iz

täjoukkojen osuus kahdella ritarilla. Nämä olivat ritari numero
19. lääkintäeversti Simo Antcro
Bro.felt ja numero 70. lääkintäkersantti Felix .lohannes IsoSomppi. Brofelt organisoi syksyl-

oli muita korkeampi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:

t-

Luonnollista on, että jalkaväki
on runsaimmin edustettuna. Erikoisuutena pistää silmään lääkin-

moni soturi pelastui hänen henkilökohtaisen panoksensa ansiosta.
Kaukopartiomiesten osuus on
heidän lukunrääränsä huomioonottaen merkittävä. Ilmeisesti näiden sotureiden suoritustasokin

Puh

rÄntessÄ
äe
-n-a
Xt*

Eri maakuntien michille
e

ulkomailla syntyneet

3

Syntymäpaikkaa ei tiedetä 9

Maakuntajako

on

tietenkin

hywin tulkinnanvarainen asia esitetyn laskelman perustuessa yk-

sinomaan

syntymäpaikkaan.

Karjalaisten osuus on joka tapauksessa muita ratkaisevasti
suurempi. Ainoa puuttuva maaSodan aikana kaatui 29ja kuo-

li 9 ritaria. Kymmenen

heistä ei

saanut koskaan tietää nimityksurmanluoti ehti tulla
sestään

-

ennen sitä.

Syksyllä

lääkintä 2

maataipaleiden takaa. jolloin

Postitoimipaikka

m

-

7

KAKSINKERTAISET
RITAR!T

nin lentoteitse tiettömien

-

Alleki4oitus

Postinumero

-

5
- laivasto
rannikkotykistö 2
-huoltojoukot

koihin haavoittuneiden evakuoin-

98

-/-

I

merivoimat 7; näistä

lä l94l Petroskoin valtauksen ai-

Etunimi

Jakeluosoile

5
- panssarivaunujoukot
kenttätykistö 3
- pioncerit 2
-ilmavoimat 19

6

8

kunta on Ahvenanmaa.

yksiköt l7

lisää.

PAI,VETUI(ORTTI

maavoimat yhteensä 143;
näistä

jalkaväki 82
jääkärijoukot 17
kaukopartioyksiköt l7

:6
6

E Osallistun

tr
tr
tr

yhtymien komentajia. Muiden
jakautuma on seuraava:

:6

Kotimaahan 12 kk 125 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vai htoehdot)

n

Seuraavassa ei ole otettu huomioon Päämajan kenraaleja eikä

Ti Iau

Tilaajapalveluumme
hoidal kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 61 64 833.

Lappi

Varsinais-Suomi
Keski-Suomi 4

ritari-

nimitety

l94l siihen mennessä
17 ÅtaÅa pyysivät, että

Marsalkka suostuisi kantamaan
hänen nimelleen omistetun kunniamerkin I ja II luokan ristejä.
Presidentin esityksestä Marskista

tuli näin ritari numero

18.

Ainoa. jolle I luokka on varsinaisesti myönnetty. oli jalkaväenkenraali Axel Erik Heinrichs. Hän
sai

II luokan 5.2. l942ia I luokan

31.12.1944.
Kaksinkertaisia II Iuokan rita-

reita ovat kenraalimajun Aaro
Pojori, eversti Martli .lohanne.s

Aho, lentomestaÅ Eino llmari
.luutilainen

ja

hävittäjälentäjäkapteeni Hans Henrik Wind.

Ritarinimityksissä

esiint11,

kaksi kertaa nimi lrsalo. Ritarit
ovatkin veljeksiä, ainoat lajiaan
tässä joukossa. Yännkki Pentti
Ii.tulo, .ita'i numero 16, sai nimityksensä 1. 10. 1941 ja vanhempi

veli, kapteeni, pommituslentäjä
Tauno lisalo, ritari numero 168.
21.12.1944. Iisalon veljeksiä oli
jatkosodassa upseereina kaiken
kaikkiaan neljä, joista kolmannestakin tehtiin esitys ritariksi
syksyllä 1941. Esitys ei kuitenkaan läpäiss1t. Harvinainen veljessarja

I

tr

PATALJOONAMME I/2.Hkaati oli muodostettu Karjalan
Kaartin Rykmentin vanhemmis-

ta saapumiseristä.

Kun Muolaanjärven länsirannan asemat oli jätettävä siirryimme Heinjoen Taliin. jossa
vihollinen oli panssarin tukema-

na hyökännyt

jo

useita päiviä
Poninhoikan risteyksen suuntaan. Puolustuksemme piiälinja
Kiirstilän- ja Ly-vkylänjärvien välisellä kannaksella oli jo murtu-

nut.

Saimme tehtäväksemme

Sekö heitii lie ottanut "piip
paan", kun me aina panssarin
tuhoutuessa huusimme "elä-

köön" sellaisella voimalla kuin
suinkin kurkuistamme irtosi.
Vaikka kurkkuja oli perin har-

3.

vassa, toivoimme laadun ratkai-

sevan tiissäkin.

KOHTAAMISTAISTELU
Nyt siis puolusruslinja Lritimo
järvestä vähän matkaa itiiiin

Horlkrno

jä

05 r0

aivan avoimeksi, koska vihollisen

hyökkäys kohdistui

nyt

fr] \
'N§

Talin

asettua puolustukseen Leitimojärvestä itään tukilinjalle. Reserviläispataljoona siirtyi jonnekin
taakse.

n,atr

Joukkueen johtajana viinrikki
12. 3. ei

Dr"

3

ehtinyt vielä val-

jeta, kun joukkueenjohtaja ilmoitti, että siirrymme uusiin

Se

-0

asemiin. Puoli joukkuetta oli siir-

jo

edellisenä iltana III
Joukkueen avuksi, sillä vihollinen oli siellä ankarasti hyökåinnyt.
Yö oli valvottu, koska harvaan

miehitetyt asemat oli vihollisen
toimeliaisuuden vuoksi pidettävä
miehitettyinä. Jo kahtena päivänä aikaisemmin se oli yrittiinyt

joukkueemme lohkolta läpi
panssareiden tukemana Lritimon kartanon ohi kitimojärven

iite

a

Q.epo\on\önvi
= etulinjo l5.J
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Unto Matikalnen, nykylnen kenraali,

toimi talvlsodassa

Talvisodan viimeis€t taistelut Talin koillispuolella 12.-13. 3. 1940

komppanianpåållikkönå l/2.Pr:ssa

aseman

Karisalmentienja siitä
Talin myllyntien

erkanevan
suuntaan,

Piiivä oli jo valjennut hiihdettyämme vajaan kilometrin matkan. $sähdyimme metslin reu-

neet myöskåiän, oliko vihollinen
kumpareen.
Se piti mennä katsomaan ja
nope,§ti, sillä Talin asemalta
päin låihestyi vihollisen huoltokolonna, noin 5-6 hevosajoneuvoa! Sen matka tiiytyi keskeyttAä.

jo miehittäny tuon

itiipuolelle johtavaa tietä myöten.

naan, edessä laaja peltoaukea.
Metslin reunan ja Karisalmen
tien välillä oli metsäkukkula, jo

Se

kuitenkin yritykseksi

ka tuli nyt miehittää kahden puo-

kumpareella, koska siellä ei ollut

kummallakin kerralla. Tien vie-

lijoukkueen voimin.
Juuri kun saavuimme pellon
reunzurn huomasimme vihollisen
rivistön, joka oli jo ohittanut tiimåin kohdan marssien Karisalmelle påiin. Kuinka suuri osasto

vihollisia. Olin toiminut jo jon-

jiii

|.2.-13

84.0

Kankare.

retty

K/IIf

Moro

l.K:n piiiillikkönä oli silloin
vänrikki Unto Matikainen ja I
Aamu

Pr

kiviaitaan mainiosti naamioitu pst-tykki ampui
kumpanakin piiivåinä kaksi ensimmiiistii vaunua palamaan tai
muuten toimintakyvyttömiksi,
jolloin periissä seuraavat rivistöt
kåiiintyivät takaisin ehtimättii
ressä olevaan

edes tulenavauseäisyydelle.

oli emme tienneet, koska näimme
vain sen jiilkipiiän
alkupiiä oli

ehtiny jo metsiiiin.- Emme tien-

Olimme nopeasti

asemissa

kun aikaa ryhmänjohtajana sekä
pk-ampujana alikersanttien (akon ja ltoman haavoitutnra.
Kolonna liihestyi hitaasti. Ajajat kököttivät kuin torkkuen
kuorman päiillä.
Pian he heriisivät. Avattuamme tulen ensin ajomiehiin heistii

joku hyppiisi tienojaan,

toiset

nukahtivat iäksi. Sitten tuli hyvin
vastenmielinen tehtävä: hevoset

jatkoivat matkaa kuin

aikoen
viedä kuormansa perille ja nekin
oli ammuttava.

lopetettuamme tulituksen
huomasimme vasta, että meitäkin tulitettiin. Tuli ei ollut kovin
voimakasta eikä tarkkaa. Vihollisella oli jonkinlainen varmistusosasto tien laidassa pensaikossa.

Aamutunteina siinä ammuskeltiin puolin ja toisin. Tehtävänämme oli pitiiii tie poikki viholliselta.

HYöKKÄYS
Kohta alkoi vihollisen puolella
119

VETÄYDYTÄÄN
Vänrikki Kankare huusi taas nimeäni ja jatkoi:

ja

Tänne
nopeasti!
-Joukkue
ja koko osasto oli

miärätty vetäytymiiän, ilmeisesti
saarrostusuhan vuoksi
^.åfu
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mutta päiistyäni puoleenväliin
alkoi "papuja" tulla: joskus

*4

dastua. Loppumatka

-

selviä komentosanoja. Vihollinen

Puskien
seasta heitä tarpoi lumessa hitaasti eteenpäin
ilman lumipukua, pitkä päällystakki lumessa laahaten, piippalakin reunat

vahingossa

kumpareella

joku huusi minun kaatuneen.

-

Hetken levättyäni jatkoin taas
paremmalla vauhdilla ja kummulta, jossa osa miehistä jo odot-

Kiväärin

sojotti kullakin pitkä ro-

ti oman kujanjuoksunsa alkamista, kuului hyvä -huutoja
kuin
konsanaan loppukiriin kannus-

tanhäntäpistin.

-

enemmän

Var-

Voivat vielä

män.
Kuulin, kuinka

ryhtyi hyökkäämään.

maankin tuosta tiellä marssivasta
osastosta osa oli palannut takaisin tien lumipenkan suojassa. Ny
alkoivat tulla puskista esiin. Ankarasti tulittaen. seisaaltaankin
ampuen he kahlasivat eteenpäin,

vielä

osua! ajattelin ja heittaydyin lumivallin suojaan hetkeksi lepä-

kuului kovaäänistä puhetta ja

kuin olimme arvioineet.

oli

ylämäkeä.

masti lisääntyä. Pensaiden takaa

.oli paljon

si-

rahti läheltäkin. Pikakivåäri painoi, varalippaat vyöllä laukussa
hakkasivat ja vauhtini alkoi hi-

kuitenkin toimeliaisuus kum-

Heitä

Sain tehtäväkseni vetäytyä en-

pellon'yli metsän
reunaan suojaamaan tulella toisten siirfymislä taaksepäin.
Alkumatka tuosta parinsadan
metrin taipaleesta sujui vaivatta,

b.-

korville vedettynä.

avoin viholliselle.
simmäisenä

Taka-aseman maastoa Viipurin koillispuolella

påi.ässä

olihan

-

takanamme kulkeva tie aivan

taen.

Joukot ryhmittyvät taisteluun Talin alueella

Metsän reunaan piiiistyäni oli
lipaslaukkuani.
Ammuin lyhyitä sarjoja viholliseen omien juostessa harvassa
jonossa kummulta.
Taistelussa alikersantti Uihde

aika keventää

Siinä on vihollinen!

mutta osumatarkkuus oli heik-

oli kaatunut kummulle

ko.

ammuttuna. Veäytyminen on-

Pian heidän työläs etenemisensä kuitenkin pysähtyi. Sieltä
täältä kuului surkea huuto "sarr'-

nistui tappioitta.
Otimme sukset ja suuntasimme Leitimojärven itärantaa vievää tietä pohjoiseen. Talin myllyntieltä päin, joka kulki samassa
suunnassa vähän idempänä, kuului ankara taistelun melska. Kevyet aseet rätisivät lakkaamatta
ja väliin kuului aina voimak-

ttiiirir" tai "pomogai!", "auttakaa!",

-

milloin hiljaisesti alis-

tuen, milloin tuskaisesti tai kau-

hulla kiljaistuna.
Useat vaipuivat lumeen ääntä

päiistämättä. Elossa

säilyneet

oli

jo

dentekevää, elääkö vai kuolla,
sieltuumailin.
- Vai onkojos"suo
ei yritä
lä, vetelä täällä"

suojautuivat parhaansa mukaan

pk-mies

lumeen ja pensaisiin. Meidän

tulituksemme ei ollut erikoisen kii-

kummun juurelle toisten seura-

vasta, sillä maalit olivat helppoja.

laan pitkiä sarjoja soturi tuki toisten etenemistä.
Sain aseeni hyvään asemaanja

eteenpäin, ei taaksepäinkään ole

päästin heti lyhyen sarjan. Emman vaiettua yritti heti useampi

noja hyvin kiiskevään

suorastaan rähisemällä. Påiästelin

vihollinen kahlata sen luokse.

iiäntä kohti muutamia sa{oja.

Yritimme ampua "pupu ja
paukku", kuten silloin sanoimme.

Sitten kuulin joukkueen johtajan huutavan:
Pikakivääri äkkiä tänne!

-Vihollinen yritti kiertää oi-

keaan sivustaamme. Vanjojen
120

tessa

päässyt

arvan

jonossa. Päiistellen Emmal-

Matka jäi kuitenkin kesken.
- Mikähän saa miehen noin
yrittämiiän? Aivan kuin olisi yh-

-

asiaa.

Pusikosta kuului komentosasävyyn,

Rähinä loppui ja vihollisen
hyökkäysinto tasaantui.

otsaan

kaampi pamaus hyökkäysvaunu-

jen ampuessa tykilliän. Mootto.
rin iiänikin kuului ajoittain.
Vihollinen oli siis päässyt murtautumaan III Joukkueen lohkolta. Siellä oli nyt komppanian
pääosa tiukilla. Tuo pst-tykkikin
oli jo aikaisemmin siirretty pois ja
lähitorjunta-aseita ei ollut.
Komppanian komentopaikka ja
huolto olivat tuon tien varressa.

Nykytelimme eteenpäin huo'

1l{
l'(

*c;

;H

w#"

Aikooko riivattu ajaa påålle. ..?

nokuntoisilla hikilaudoilla. Tiellä
makasi mies verilammikossa rin-

UUSIIN TEHTÄVItN

ta suuren sirpaleen ruhjomana.

Hawja vain istuimeksi ja

Hetkeä aikaisemmin oli vihollitykistö ampunut alueelle.

puuta vasten. Siinä oli hyvä vaikka torkahtaakin tiissä komento.
korsun vierellä.

sen

Tykkimiehet keräilivät tuliasemistaan viimeisiä tavaroita.
Ätt<:u poiat välittäkö, se on

huomenna ohi! lausahti muuan
rykkimies ohimennessään.
Emme tienneet mitiän aseleponeuvotteluistå, joten oletimme

jutun kuuluvan vain

aikaisem-

pien huhujen sarjaan.

Taivallettiin hiljalleen

eteen-

pän. Tauoilla joku nukahti suksilleen sauvoihin nojaten ja heråisi

polvien notkahtaessa. Olimme

pahasti uuvuksissa oltuamme
etulinjassa tammikuun alusta as-

ti.

Illan hämärtyessä kliännymkohti
Talin myllytietä. Pari kilometriä
me metsään, umpihankeen,

tarvottuamme tulemme tielle
komentopaikan lähelle. Taistelun iänet ovat siltä päivältä hiljenneet.

joku

Awksi tulee panssarintorjunta-

kussamme tripiisuolla haavoit-

lähitorjuntaaseistus. Sen avulla tuhotaan

tui pähän ja vatsaan, oli palannut takaisin. Vaikka hän ensin

Kohta on ruokailu! kuului

asemien edessä seisovat vihollisen panssarivaunut.
Minä sain tehtäväkseni pika-

enemmän "ammattikokemusta"
suostui hän hoitelemaan ryhmiiä,

kertovan.
Taasko sitä syömään... leu-

pajia heidiin työssiiän.

joten voin keskittyä vain oman
"instrumenttini" käyttiiön.

tella kohdaltani tuota tehtiiviiä.
Tuo varmistaminen tulee ole-

Pimeys oli onneksemme niin tiheä kuin lumisessa metsiissä voi
olla. Ilma oli lämmennyt sopivas-

selkä

kailijoku.

Huumori eli vielä, sillä edellisen kerran olimme syöneet vuorokausi sitten.
Ruokailun jälkeen saimme
kuulla, ettii hyökkäys oli saatu
pysähtymiiän noin 3fi) metrin
piiähän. Tappiomme olivat suuret, mistä todisteena oli puiden
alla oleva ruumiskasakin
§mmenkunta tuttua poikaa.
Oli ollut jo jonkin aikaa pimeiiä kun joukkueenjohtajat tulivat komppanianpiiållikön puhuttelusta. Kankare kutsui ryhmänjohtajat luokseen.
Joudumme suorittamaan

-

Menevastaiskun, hän sanoi.
tetyt asemat on otettava takaisin.

-

ryhmä.

jolla on

kivääreineni suojata tankintap
Vasta
vaunujen tuhoamisen jälkeen alkaisi varsinainen hyökkäys.
Siinä oli vielä aikaa vähän aja-

arvelikin minulla olevan jo

ETEENPÄIN!

maan tien raivaamista, sillä aivan

ti, ettei lumikaan narskunut jal-

varrnana voi pitiiä, etteivät nuo

kojen alla. Lumipuvutkin olim-

panssarit seiso tuolla pimeällä
metsätiellä ilman jalkaväen varmistusta. Siinä olisi kyllä näissä
olosuhteissa hommia hyvinkin
kahdellekin miehelle... Tuskin
olisi paljon auttanut, jos olisinkin

me saaneet kerran vaihtaa, joten
ne olivat vielä ainakin melko vaaleita.
Ohittaessamme oman vartio
miehen tämä kertoi, ett'å kolmesta hyökänneestä tankista oli ainakin yksi pimeän tullen poistunut. Niiden sijainnista hän ei
tiennyt tarkemmin, koska ne oli-

tiennyt saaneeni edellisenä päivänä ylennyksen alikenantiksi.
Sitten tuli hauska yllätys: alkuperäinen ryhmämme johtaja,

alikersantti Kakko, tuo sitkeä
mies, joka joulukuisessa vastais-

vat viihän siirtyneet välillä.
Tien oikea puoli oli aukeaa
harvaa männikköä, joten ete121

nimme vasenta puolta, missä jyrkiisti laskeutuva rinne oli tiheän

kuusikon peitossa.

Kankare miäriisi tunnustelijan eteen. Sinne asettui Pousi.
Seurasin häntä välittömästi, kos-

ka halusin olla joka hetki tietoinen hänen sijainnistaan.
Tien varressa oli päiväisen tais-

telun jäljiltii syvät polut. Pousi
pysähtyi äkkiä. Mutkan takana
polulla oli tumma hahmo
vi-

-

TANKKI AMPUU

Kuin helminauha suuntautui
vaunusta aseen rätinän saattelemana suihku metsään dskeiseen
ampumapaikkaani. Siitä se lähenee niittäen minuun päin.
Heillä oli joka neljiis tai viides
valojuovaluoti, joten suihkua on
helppo seurata. Nyt alkaa olla
viikate jalkojeni kohdalla
-mutta yli menee lumen pintaa pöllytellen.

hollinen. Aseet ampumavalmiina
katsoimme vielä hetken. Hahmo
ei liikkunut vähiiäkään.
Jatkoimme eteenpäin. Siinä

Siirtly påiätä kohden... Suuntaako alemmas? Täytyy kiiäntyä
selälleen, että saa olkapiiän
alemmas. kiysä lumi ei paljoa

makasi miekkonen kasvot lu-

pitelisi...

messa, päivällä

Tsip... tsip... siinä vilkuttaa
suihku lumen pöllytessä kasvoilleni. Välillä luodit oksaan osues-

jo

taistelunsa

piiättäneenä.

.. Nyt oli oltava tarkkana.
Aärimmäisellä valppaudella, hyvän tuurin myötä tästä saattaisi
vielä vanhettuakin...
Polku haarautui välillä, mutta
lähinnä tietä se kävi yhä väljemmäksi. Siinä erottui laahauksen
jälkiä ja tummia läikkiä, jotka valossa olisivat varrnaan punaisia.

Ihmeen hiljainen
metsä, takaakaan

oli

öinen

ei kuulunut

äniä. Mahdollisimman matalassa kyyryssä hiivimme, jottei lumipukumme paljastaisi meitä
tummia puita vasten.

Akkiä tunsin nenässäni aivan
selviisti petroolin hajun; tässä
voinut tulla
kaukaa. Astuin askelen Pousia

t)rynessä yössä se ei

saan rääkäisevät surkealla äänellä.

likkia se tulee hirveä, repivä riijähdys!
En heti tajunnut mikä se oli.
Korvat olivat lukossa ja tuntui
kuin ilma olisi revennyt kahtia.
Kitkerä saw tunkeutui suuhunja
keuhkoihin.
Tankki ampui ylitseni kranaatit lumen pintaa hipoen. Olin
saanut tykin paineaallon suoraan
silmilleni!
Ryömin eteenpäin
ei ol- sepikakilut helppoa, kun painava
vääri oli pidettävä lumesta puhtaana ja ampumavalmiina joka
hetki.

kohden siirtyäkseni eteen.
Silloin kuului edestä ääni , joka sai meissä liikettä. Pousi hyp
päsi taakse ja sir.uun kuiskaten:
- Tuossa ihan eessä! Anna
mennä, jumalaut!

Tankki ampuu lakkaamatta
pikakiväärillä ja tykillä pamaut-

Viimeistä tavua en ehtiny

näen äkkiä edessä muutaman

taen. Tulitus menee kuitenkin yli.

Eivät arvaa, että olemme niin lähellä, lumen pinnan alapuolella.

Polun mutkasta

tähystäen

kuulla, sillä peekoo sylki jo tulta.
Polviasentoon pudoten. kyynärpiäni polveen tukien päästin sarjan tuohon tummaan möhkälee-

metrin päässä kuopan

seen.

Muutama harppaus pehmedssä
lumessa pikakivääri kainalossa

Ryömin vähän eteenpäin. Tuo
dskeinen ei varmaan ollut ainoa
eläjä näissä puskissa.
Samassa

jyrähti mahtava ääni:

tankki käynnisti koneensa tuossa
aivan puskan takana tiellä.
Aikooko riivattu ajaa piälle?
Tilanne on paha, sillä tankintuhoojat välineineen eivät ole vielä tulleet eikä meillä ole niitä vastaan mitän käträ pitempää.
Ei se tule päälle, pysäytti koneensa. Liekö kääntynyt tai

muuta sellaista...
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hyvä asema.

-siinä

on

ampumavalmiina ja olen kuopan
reunalla. Silloin aistini hälytt'ävät:
lumi on poljettu kovaksi ja kuopassa heilahtaa jotakin pysty-

kuin ohut

Ajatteluun ei ole aikaa. Huomaan syöksyneeni kiinni mieheen,jotta hän ei voisi käyttääjo
uhkaavasti liikahtanutta pistin-

seiväs.

Sitten pomppaa esiin piippalakkinen mies.

kuopan laidalla. Muistaen mahon pikakiväärini syöksyin hetkessä miehen luo. Hän oli vainaja, suuri veriläikkä rinnan alla.

päistä kiviäriään. Hypätessäni

Ny oli aika tutkia, miksi hyvä

pyöreäpohjaiset lapikkaani luiskahtavatja saan vain vaivoin säi-

pikakiväärini ei ollut toiminut.

btettyä otteen aseestani.

pudonnut. Jokin

Samalla

Yritys

jo

jiä

Syy oli yksinkertainen: lipas oli

oli

metsässä

osunut sen salpaan.

isken.

kuitenkin tehotto-

maksi, sillä luisteluni ansiosta saa
vihollinen etulyönnin. Se osuu

TANKKI ON TIELLÄ
Tankinrumilus seisoo

edessä

karvalakkiini ja tähdet sinkoilevat silmissäni.
Saan tuettua toisen jalkani
kuopan reunaan ja nän enemmän voimaa iskuihini. Raivok-

aukealla. Sille on jopa tehty ampuma-alaa pensaita raivaamalla.
Ovat röyhkeitä: tomin luukku on
auki ja mies tähystiä pää ylhäällä

ja tiheiiän iskien saan vi-

Olisipas nyt vaikka käsikranaatti pudottaa luukusta sisään

kaasti

hollisen rytmin

sekaisin.
Aseemme rämähtävät yhteen.

Naapuri yrittää päästä am-

lÄxrrarsrelu

asennossa

Tankintuhooiat matkalla eteen Viipurin suunnalla talvisodan viimeisinä påivinä

luukusta!

mutta kun ei ole. Piti vain

- odottamaan tankintappajäädä

pumaetäisyydelle hypähtämällä
pari askelta taaksepäin. Minä
varjona perässä! Nyt saan jo iskettyä täysillä, mutta yletyn vain
käteen. Naapurin ote kivääristä

jia.

irtoaa kuitenkin, mutta

mies

tulevan arvelin kiven iskeneen

pyörähtää salamana ympäri ja
yrittää toisella kädellä heittää
minua kiväärillään. Sitten hän
häipyy päällystakin liepeet hei-

selkärankaani. Kovin kipeä se
kyllä oli eikä ryömimisestä tah-

Ammuskeltiin

odotellessa

tankinkin roiskiessa silloin tällöin. Äkkiä tunsin ankaran iskun
selässäni. Kun verta ei tuntunut

tonut tulla mitään.
Lopulta saapuivat tankintap
pajatkin. Vaunu ei ottanut slttyäkseen Molotovin cocktaililla.

Seuraavat sekunnit toimin

lahtaen metsän pimentoon.
Huohotin hetken paikallani.
Sydän jyskyti niin, että pulssin
olisi voinut laskea kuuntelemalla.
Vähän rauhoituttuani näin

jotakin tehoa sillä oli, koska paikalta alkoi kuulua surkeaa huu-

vain eläimellisen vaiston varassa.

vielä toisen miehen makaavan

toa.

Kuuluu säikähtyny"t karjaisu.

jo liipasinta.
Kuuluu vain metallin lonkPainan

sahdus lukon lyödessä tyhjiiä.

Kasapanoskin jäi lyhyeksi, mutta

Juklta Suviniemi
AATTEET JA ASEELLINEI{
PUOTUSTUS
J-XXA

tI

l.

Missö

ja milloin swri-

2. M issii saavute"ttiin talvi sodan ensimmäinen suu-

ri torjuntrvoitto?

3.

Mikii mies oli

Jorma

Ihleei Sonanto?
4.
Yrityksemme loppui siihen.
Tuli vetäytvmiskiisky ja ilmoitus.
että oma tykistö ampuu alueelle.
Uiksimme yhtä salaa kuin olimme tulleetkin. vihollisen huomaamatta.

Komppanian sidontapaikalla
oli läkintämiehillä taas runsaasti
puhdetöitä. sillä useita miehiä oli
haavoittunut. Sinne hakeuduin
minäkin, koska selkäkivun lisäksi huomasin kylkipuolelta seliistäni valuvan verta. Sieltä löytyi
vain pieni reikä.
Lääkäri löysi sitten selkärangan toiselta puolen lihastani "vieraan esineen". joka myöhemmin
sotasairaalassa esiin kaivettuna

todettiin pistoolin luodiksi
on vieläkin tuolla laatikossa.

se

Aamupäivällä 13.3. odottelimme autokuljetusta kenttäsairaalaan. Eräs lääkintämies tuli sisään ja sanoi:

-

Se

on rauha nyt, sota on

Katsoin ihmeissäni

miestä.

Onko n1t ihan normaalinnäköisen miehen eheänä säilynyt piiä
tärähtänyt? Vajaa tunti sitten olin

käynyt ulkona ja koko Viipurin

suunta oli porissut kuin rokkapa-

la.
Menin ulos. Kaikkialla on hiirenhiljaista. Se oli ohi
sillä kertr
taa.

n suurtai s telun johti avrsti HjaI-

S uo mus sal me

nur Fridolf

Siilasvw.

Kuka toimi hihun esi-

o Eversti Jukka Suviniemi, joka

rr/lNlEMl

tunnetaan reipasotteisena sotilaana ja aktiivisena keskustelijana, on kirioittanut mieliPide-

teoksen, jossa tarkastellaan aatteiden ia aseellisen Puolustusoolitiikan välistä kamppailua Toi!en maailmansodan jälkeisessä
Euroopassa. Kirloittaia kuvaa asejärjestelmien ja suurvaltastrategian kehitystä sekä esittää tiukkaa kritiikkiä läntisiä valtioita

kohtaan niiden Päätöksenteko-

r Sid. 96 s.
o Kuvaliite
r Ovh. 49 mk

tettiin ns joulmaatonaaton vastoltyöl&iiys?
M il I ii ttunestylcsel I ö?

An

järjestelmän heikkouksista Puolustuspoliittisissa kysymyksissä.

Erikoistarious lehtemme lukijoille!

o Sinulla on nyt mahdollisuus tilata alla olevalla lipukkeella eversti Suviniemen teos edulliseen ennakkotilaushintaan, vain 40 markkaa. Täytä tilauskuponki,
irrota se lehdestä ja pane postiin (postimaksu on

maksettu). Näin saat painotuoreen teoksen heti ilmes-

tyttyään

ja olet ajan tasalla, sillä tästä kirjasta

["rtj§lr",l'jty

Librum riraa heri! Nyr vain

ku nt agiiiil I i kkö niiän?

5. Ialvisodan

syttyessii lökkansanedusta-

si lolme
jan eduskunnasta rintamalle Mitkä oliva
miesten nima?

vielä

4Or-

IRRoTA TÅsrÄ

IRRoTA TÄsTÄ

KYttÄ!

taisteli
huomaltavan suuri ruot-

kpl
Pyydän lähettämään allekirjoittaneelle
Jukka Suvirannan teosta "Aatteet ja aseellinen puolustus" erikoishintaan å 40 markkaa.

sinmaalaircn

toisjoukla. Missii ja

Nimi:

milloin?

Osoite

6. Tblvisodassa

vapaaeh-

7. Hyrsyliin mutka oli kahden lorpilcyliin alue itä-

mjollu Miten

tqlvisota

siellä alkoi?

8. Milö

ase
oAvetykki?

oli

9. Thlvisodan

liittyi

talvisodan

maistoihin
Ttiiiviimiiiirä

18.2. 1940. Mitii silloin
taphtui?
lO. Kulu on antanul seuroavan julkisen lutsunrmt
"Valitettavasti ei sitii
suurenmuista avun luWasta, jonka Dinsivallat nuille antoivat, witu
toteuttoq kan naapurit,

itsestiiiin

hwlehtien"

joulailta löpiktlbmileuden"
kielsiviit

-

Postitoimipaikka:
Päiväys

Allekirjoitus

.

Aatteet ja aseellinen puolustus on asiapitoinen tietosiihen
turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, iota tämän päivän maailmassa käydään suurvaltoien välillä.

kiria kaikille niille, jotka haluavat perehtyä

=; -ixx
83 äE
P ru
I

I<

x

= =6
ää
t»
z:- i€

JA)

I
(-

crc
_o
l- or,

o

xE ;>
o

-ä

m

Ed

E;
(o
{

Vastaukset sivulla 141

-

123

TALVI

1943 sujui kaikilla rintamillamme asemasodan merkeissä. Silloin ällöin saatiin
kuulla radiosta ja lukea lehdisä
joistakin pienemmisui rähinöistii.
4.A\/KTR 5 oli silloin asemissa Salmijoella, Poventsasta
hieman luoteeseen. Joki laski

muistaakseni Voljärveen.

Olimme saaneet

edellisenä

tiovuoron veftivän kiinni kello
tulenjohtopaikalle hiukan sekavin tuntein. Kertoipa joku nähneensä
kirkkaassa auringonpaisteessa,
miten kranaatit välkähtelivät
ilmassa ennen kuin kääntyivät
putoamaan niskaan.

Joku oli haarakaukoputken
alulla saanut selville, etä aina
noin viittii minuuttia ennen tuli-

kesänä valmiiksi suhteellisen

iskun tuloa ilmestyi

miellytUivat korsut ja elämä tulipatterissa muodostui kohtalaisen mukavaksi, joskin lomavuorojen pitkä väli aika tavalla

venäläisten pesäkkeeseen valkoturkkinen mies. Ilmeisesti tulenjohtaja. Hetken kuluttua sitten kranaatit vinkuivat.

harmittikin. Aikaa pyrittiin
tappamaan puhdetöillä ja tietysti neljän kuninkaan kirjaa
tutkimalla. Silloin ällöin juok-

simme tykeille

ampumaan
muutaman ryhmän.

Tulta! Ammutaan RK:lla suoralla
suuntauksella bunkkeriaukkoon,
suunlaajana kirloiltaia

l2.m-14.m, lähti

erääseen

lumen pöllyäminen esti tarkan
havainnon.
Sain käskyn ampua samoilla

il

lukemilla muutaman laukauksen

ja paahdoimme ne maaliin

mahdollisimman

.e1

nopeasti.

Meille jäi se tunne. että vihollinen sai tällä kertaa siipeensä.
Saman tien amrnuimme

YRITETTIIN
TYKILLÄ
Tulenjohtajanamme toimi
luutnantti Puukko. Häntä
kiinnosti kovasti vihollisen
tulenjohtopesäkkeen tuhoaminen ja hän laati sitä varten

vielä useita muitakin pesäkkeitä, jotka eivät näkvneet tvkille, vaan Puukon piti antaa

myös siwrsuunnun lukemat.
Muutamiin saatiin kuulemnra

TEHTIIN KIUSAA
NAAPUR!LLE

oikein pienen "sotasuunni-

het kertoivat, että hirrenpalasia

Maaliskuussa sain komennuk-

telman".

lenteli ilmaan.

ry

i.

hyviä osumia. .l:rlkariien rnie-

Suoralla suuntauksella
sen eteen, jossa patterillamme

oli 76 mm:n rykmentinkanuuna etuasemassa. Teht?iväni oli
toimia sekä tykinjohtajana ettii
suuntaajana.
Kuten jo mainitsin harrastet-

tiin puolin ja toisin päivittiiisä
kiusantekoa. Niinpä naapuri oli
omaksunut inhottavan tavan

roiskia joka päivä kranaatin-

heittimillä
lemme

ja

tulenjohtopaikal-

sen lähistöllä oleviin

jalkaväen asemiin. Havaittiin.
dä ämä tapahtui aina samaan
arkaan, kello 12.00.
Vaikka linjojen väli olikin
suhteellisen pitkä ja joki välissä,
ei tehny juuri mieli kohotella
pääänsä, sillä vihollisen tarkka-ampujat tekivät paljon va-

hinkoa.

Suorasuuntawtykilämme oli mm. alikersantti Osmo Stenberg haavoittunut pää-

Tykkimme vietiin yöllä uu-

teen tuliasemaan

60G-700

nretrin päähän vihollisesta suo-

jaiseen notkelmaan. Suunnatessani voin nähdä pesäkkeen
aukon kiertokaukoputkella.
mutta matka oli liian pitkä.
jotta iskemistä olisi saatu tarkkoja havaintoja.
Puukko ratkaisi asian menemällä tähystäjäksi etumaiseen vartiopaikkaamme. jota
muutoin käyettiin vain öisin.
Kello I1.55 odottelin siis ty-

killä valkoturkin

saapumista

vihollisen tulenjohtopesäkkeeseen. Sää oli mitä kaunein ja
maali näkyi selvästi.
Puukko antoi korotuslukeman. Sitten vain kuplat peilaamaan ja ensimmäinen lar.rkaus.
Totesin osuman vlhäällä.

tuli

trän tarkka-ampujan luodista.
Myös tykkimies Luoto oli kaa-

heti
Myös Puukolta
vastaava korjaus.
Seuraava laukaus meni alas.

tunut Uillä tavalla.
Venälåiisten jokapäiväinen

hienon korjauksen

tuli-isku alkoi hermostuttaa.
Niinpä jokainen, joka tiesi var-
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VIHOLLINEN
RAUHOITTUI
Tuli-isku jai siltä päir ältä tule-

matta. vielä seuraat'inakaan
päivinä ei tätä keskipäir'än ohjelmaa kuulunut.
Myöhemmin samaa temp
pua yritettäessä oli vihollinenkin varuillaan ja antoi na'r'akasti kranaatteja takaisin. T1.
kin lavetti rikkoutui. mutta
henkilötappioita ei tullut.
Nuoren. suoraan koulun
penkiltä sotaan lähteneen tvkkimiehen mieltä lämrnitti. kun
suuresti kunnioittamanrrne .ial-

kaviien veteraunit näitten kahinoitten jrilkeen ttrlttuirrrt
hyviikspiin rrc'iclät trkkinric-

hetkin r,-tulinian sotureiksi.
r'ähän kuin
Mieli oli hnä
- onnistuneen
poianviikarilla
kepposen jälkeen.

Puukko antoi jälleen hiuksen-

ja

totesin

kolmannen laukauksen osuvan
jotakuinkin paikalleen, joskin

lllKTR 5:n tuleniohtopaikka
Salmiio€lla maaliskuussa 1 94i)
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Kansa taiste-

Luukasen teokseen "Kuolemaa

Mutta vuosiluku oli tuskan takana. Olin ihan kuin puoliksi hereillä ja ylt?i päältä hiessä, kunnes

rapsykologisia ja ekstrasensorisia

ilmiöitii. Tarkoitukseni ei ole kertoa tuosta mainiosta teoksesta,
vaan muistella paria tapausta
jatkosodan ajalta, joiden todistajaksi jouduin ja jotka yhä askarruttavat mieltäni.
Olimme vuonna 1943 keväällä
Vansjoella ja tietenkin odotimme
jo
siviiliin pääsyä
- olihan sotaa
kestiinyt pitkään.
Minäkin näin tuolloin merkillisen unen: Olin olevinanijossain

MATTI ERVASTI

suuressa esikunnassa, jossa oli
valtava puhelinluettelon tapainen opus. Puhelinnumeroiden sijasta siihen oli itse kunkin kohda lle merkitty. milloin asianomaijos yleensä
nen pääsee siviiliin

-

,:I

ja

melko vaivatta

ei ole", jossa selostetaan mm. pa-

i

pääsee. Oman nimeni löysin

li -lehden lukijat ovat jo tutustuneet lääninlääkäri Rauni-l-eena

märän

10.

ll.

myös päivä-

sekin tuli näkyviin: vuosi 1944.
Sitten taas nukahdin. mutta en
malttanut jätää untani aamulla
kertomatta. Muistaakseni mai-

nitsin siitii ainakin everstiluutrlantti Pehr Hinnerichsenille

*kä

tiedustelu-upseerillemme luutnantti l-ors Bexarille. Tämä Bexaroli eritäin tunnollinen miesja
merkitsi tuon unenkin omaan sotapäiväki4'aansa.
Itse unohdin koko asian. Tehtiin sitten kyllä rauhakin Neuvostoliiton kanssa. mutta me jouduimme karkoittamaan saksalai-

Pohjois-Suomesta ja joukkomme eteni jostain Ranuan

set

kautta vielä Rovaniemenkin ohi.

Kotiuttaminen oli niin lärkeä asia, että siitä kannatti nähdä untakin

I
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SUURVALLAN
FILOLOGIAA
Tunnettu uutis- ja kielimies

Pienoisheitin eli naku meikäläisten kåytössä

Tulisittense 10. ll. l9zl4,minkä
kuten sanottu
olin jo

-

kokonaan unohtanut. Aamulla Bexar tuli luokseni
hieman hymyillen ja lausahti:
Kuulehan, Reino! Tänään- sinun
piti päiistii siviiliin.
hän
Näytt iä kyllä jäävän päiisemät-

ä...
Sitten tapahtui kummia.
Iltapäivällä ajoi pihaan moottoripyörälähetti divisioonan esikunnasta ja toi käskyn: reserviläiset kotiutetaan heti!
Valitettavasti kuultavia ei enää

ole äst?i oudosta

tapauksesta.

Lääninneuvos lars Bexar kuoli
jo joitakin wosia sitten Vaasassa
ja rajan toisella puolella on myös

Hinnerichsen. Kenties ainoastaan silloinen majuri ja patteriston komentaja, sittemmin metsäneuvos Nils Stolpe voisi asian
muistaa. En muista kerroinko siitii juuri hänelle, mutta voi olla,
että hän kuuli asiasta.
Toinen mystinen tapaus ei ai-

van tue Rauni-[rena Luukasen
arvelua, ettzi tuollaisia ekstrasensorisia ilmiöit?i kokisivat lähinnä
vain henkisesti kypsät ihmiset.
Se sattui Uhtualla Hevosen-

kengäksi nimitetyssä tukikoh-
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dassa. Se oli hyvin hankala paikka, koska vihamies oli siellä paitsi
edessä myös oikealla ja vasem-

raahasi fåmän väkisin parin-

malla siwstalla. Siis tuollainen
umpisuoli, minkä hallussa pilämisessä tuskin oli järkeä.
Jalkaväkijoukkueessa palveli
silloin mies, jonka sukunimen
olen unohtanut ja joka oli lähinjo
nä imbesilli
- oli melkoinen
ihme, että hänetkin oli armeijaan
kelpuutettu. Häntä ei oikeastaan
voitu käyttää muuhun kuin jonkinlaiseen piikkilangan punomi-

Juuri sen jälkeen osui pikkukranaatinheittimen ammus
naku
läsmälleen vartiopoteroon! -Sen tietää, millaista siivoa
siellä olisi tullut, jos nuo kaksi

seen,

jota tarvittiin

Mutta ei häntii liioin voitu jätlää ilman vartiovuorojakaan siihen tarkoitukseen kaivetussa poterossa. Meitii oli vähän emmekä
halunneet loukata hänen itsetuntoaan. Vallankin öisin oli joukkueenjohtajan, joskus minunkin,
tehtävä tikusta asiaa tämän vartiomiehen luokse sinne poteroon,
koska hän yksinkertaisesti oli
niin tyhmä, ettei hänen varaansa
voinut jättää vartiointia ja siten
koko tukikohdan turvallisuutta.
Kävi kerran niin, että tuo puolihöppänä, mutta tavattoman

ja

ilman mit2iän näkyvää syytii
joukkueenjohtajansa vyöhön

olisivat sinne jääneet!
Olisikohan tuollaisessa ennaltanäkemisesvä jokin selitys esi-

merkiksi Einsteinin teorioissa.
Sikäli kun iiediin, hänen mukaansa ei maailmankaikkeudessa ole ensinkään sellaista dimen-

esteisyä.

voimakas mies tarrasi yllätläen

kymmenen metrin päähän vartio.
paikasta.

ja

siota kuin aika, vaan ainoastaan
ajattomuus, ikuisuus ja äärettömyys. Niitii ei ihmisäly voi käsittää. mutta kun ihminen syntyy ja
kuolee, hän laskee myös aikaa.

Olisikohan mahdollista, että jossain tilanteessa ja jostain selittämättömäsrä syysä ihminen voisi
ikään kuin hetkeksi vapautua
tuosta materiaalisen kehonsa aikakahleesta ja kokea ja nähdä
ajattomuuden
menneen, tulevan, kaiken yhfäaikaa.
Siis jotain, mitii hänen aisteilleen ei ole tarkoitettu.
Ehkäpä muillakin lukijoilla on
ollut samankaltaisia elämyksiä.

-

tr

Knud Möller oli Madridissa Ety-kokouksessa Suomen Yleisradion kirjeenvaihtajana.
Neuvostoliiton valtuuskunnan johtaja varaulkG
ministeri lliat§ov piti kerran tiedotustilaisuuden, jossa puhuttiin enimmåikseen
venäjää. Amerikkalainen
toimittaja pyysi kuitenkin
ministeriä varmuuden vuoksi toistamaan jonkin lausunnon kohdan englanniksi.

Ministeri ei

suostunut,

vaan innostui aloittamaan
oikean luennon venäjänkielen yhä kasvavasta merkityksestä maapallolla. Lopuksi hän kehotti kaikkia

toimittajia

opiskelemaan

venäjää.

Vuorollaan Möller sai

puheenvuoron ja sanaili:
Olen herra ministerin
kanssa samaa mieltä siitä,
että venäläinen kielialue on
jatkuvasti laajentunut. Kun

-

minä esimerkiksi olin lap
sena Viipurissa, siellä puhuttiin suomea, ruotsia,
saksaa ja venäjää. Kun viime kesänä kävin siellä, puhuivat kaikki vain venäjää.

KAISU PAASIKIVI

Kirioitta,a sotapolulla Kenttäsairaala
26:n lääkintälottana

Menneiden vuosien so-

Suomalaisen miehen tarin aa

]tuula HelkK
Klemettise$åi

tatoimiin liittyy mil-

joonan

suomalaisen
miehen ja naisen elä-

mäntarina

Elämä, jota jotkut kohtaloksi
kutsuvat, on tätä mieslä viskonut

milloin paikallisessa ilmavalvonnassa, milloin haulikko kidessä

tavallista rajummin. Silti katkeruus ei ole saanut hänesä otet-

desantteja mets'ästämässä.
Talvisodan ankarat seuraukset
veivät Heikki Klemettisenkin ko-

taan. Karjalaisen mielenlaadun

ja

kristillisen vakaumuksen turvin
on Heikki Klemettinen jaksanut

työtä,

taistelua, ponnisteluja,
sitkeää yrittiimistii, hellittiimättömyyttä, luot-

kaikissa vaiheissaan luottaa uuden, kirkkaamman päivän nou-

tamusta

YHTEISELLÄ
ASIALLA
JO POIKASENA
Heikki Klemettisen lapsuuden-

suun.

fulevaisuu-

teen.

Näin on maata rakennettu.

Tämä tarina on yksi

Heikki Klemettinen kolilomalla

isän apulaisena. Pian sitten

jo

miljoonasta.

sYfsYlt-Ä

koti oli Parikkalan Tyrjällä. Varhain poika opetteli kotitilan töitii

otettava isännyyden vastuu
vielä hennoille harteille isän jou-

1980 kerroin leh-

dessä kokemuksistani llvesdivi-

sioonan kentläsairaalan lääkinrälottana kesällä I 9,14. Kirjoitukseni toi iloisesti yllättäen kiitollisen palautteen eräältä silloiselta
potilaaltani, Heikki Klemettisellä, Saaren kunnan Maironiemesta.
Itärajan takaa Salmin Kasakkalahteen, rajavartiokoululle, vet iyfyn),t kentäsairaala työskenteli tuolloin erityisen korkeapai-

ja usein öisinkin jaksoi nuori

suus.

Heikki touhuta innolla mukana

tuessa talvisotaan.

Vi

ja

jälleen poikiaan. Kärsimättömä-

nä odotti Heikki kahdeksattatoista syntymäpäiväänsä. Aukaisihan se tien sotilaan pikakoulutukseen ja kelpoisuuteen kenttäharmaitten riveihin!

VARTIJAKSI SYVÄRIN
VIRRALLE
Piiiisipä Heikki Klemettisen Aunuksen matka sitten alkamaan.

Se

johti

S.Divisioonan IIIJR

2:een, kapteeru Vöinö Hosasen
komppaniaan.

Talvi

1943

sujui linjojen taka-

na. Asuttiin teltoissa ja kylmä

koeneli. Kevääseen

menness'ä

puurrettiin toki komeat korsut.
Nistii ei kuitenkaan ollut pitkään
iloa. Tulla napsahti siirto Syvärin
voimalaitokselle asemasodan

funtumaan.

Tääläkin oli silloin verrattain
rauhallista. Eniten piti varoa joutumasta kiikarikiväärein varustettujen tarkka-ampujien jyvälle.
ösessä vartioworossakaan pelin

loin yksilönä mieleeni, vaan sulautui urhoolliseen potilasjouk-

henkeen ei kuulunut vajoaminen

37 ruoden jälkeen

latujemme näin

Mutta iltaisin

tiiän selvyytenä leimannut lämmin ja monitahoinen ivånmaalli-

neen alaisena. Niinpä Heikki
Klemettinen ei voinut j,iädii sil-

koomme.

olikin

tiväkineen evakkoon. [apsuuden leikkitantereet oli jättäminen
sopeutuminen hämäliiisen
heimon asuinsijoille Somerolle.
Pian kuitenkin isänmaa kutsui

kuutamohaaveiluun. Olisi saat-

toistamiseen

kohdatessa olen hänesså oppinut

tanut vanja lassota vangikseen.

tuntemaan suomalaisen miehen,

Oli sitten maalishankien aika
1944. Eero Jussila si kiiskyn
Heikin kaveriksi sinä yönä vartioon.
Ennen pitkää poikien korvat
viestittivät: vihollinen liihestyy
ahkiolla. Mahtanee kiskoa tre'

jonka tarinan katson

erityisen

laulun arvoiseksi.
Heikki Klemettisen toimintaa
on nuorukaisesta ja Syvärin sotilaasta aina näihin vuosiin
- pyörätuolipäiviin
asti kuin itses-

-

Asemasodan hiliaiseloa, oikealla Heikki Klemettinen
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tyrylilastia! Sitii kun tarpeeksi onnistuisivat hinaamaan räjä)'tt2iisivät esteet ilmaan ja ottaisivat
vartijat vangeikseen. Sittenpä sillä olisi tie avoin korsuille asti. Siinä mylläkässä kävisi monen pojan kalpaten.
Hommaahan ei hyväksy?i,
tuumivat Heikki ja Eero.

-

Varmuuden luoksi he tekivät
hälytyksen antaen samalla vihollisen lähestyä kaikessa rauhassa.
Sitten vain oikealla hetkellä
varmistimet pois konepistooleista ja lippaat tyhjiksi ääntii kohden! Oma konekiväärikin ehätti
apuun.
Ryhtyi siinä vihollinen tierysti
makselemaan takaisin. Vähältii
piti, ettei keskiraskaan heittimen

ammus saanut Heikin päätii
maalitaulukseen. Ammus sinkoutui ihan viereen, pesäkkeen
reunassa olevaan pyöreään puuhun. Ja taivaalle kiitos: se jäi suu-

tariksi. Ilma oli sakeana maasta
pöllyäväst?i mudasta, sillä eipä

naapuri ollut nyt säästölinjalla
kranaattiensa suhteen.

Ehjinä säillvät nuoret varti-

jamme läsä

tulikasteestaan.
Myöhemmin Eero Jussilan osak-

si koitui kuitenkin sankarikuolema erälissä veäytymisvaiheen
tuikeassa viivytystaistelussa.

K!IREISET HYVÄSTIT
SWÄRILLE

Haavoia nuolemassa Tarinahariulla

Pian oltiin ylitämässä mahtavaa Syvärin virtaa siltaa pitkin.
Sen olivat pioneerimme tunnetulla taidollaan panostaneet. Heti
kun omat miehemme päiisivät
onnellisesti länsirannalle, tuhot-

tiin silta.

VIIVYTYSTAISTELUT
KINKIEVASSA JA
SAMMATUKSESSA
Veäyymisä tien suunnassa kiusasivat ärhäkät maataistelukoneet. Onnellisesti selvittiin kuitenkin Kinkievan kylään.
Täällä Heikki tovereineen joutui ensimmäiseen ja kovaan viivytystaisteluun. Silloin, kes'åkuun 22. päivänä päättyi monen

urhoollisen aseveljen elämä Kinkievan karjalaiskylän peltoaukealla.
Sammatuksessa kapteeni Väinö Flasasen miehet "viettivät"
juhannuksensa. Perin uupuneina, kylmissään ja sateessa. Asemapaikkana oli aava suo. jonne

vain yksi pieni sirpalesuoja oli
ennätetty pystyttämään. Siellä
pojat kävivät vuorotellen lämmittelemässä. Jopa kahdessa
kerroksessal Kun soppakuskistakaan ei ollut tietoa, tupakka ja
vanikka lopuillaan, ei ihme. ett'å

koti ja juhannussauna hiipivät

Niinpä kesäkuun 19. päivän iltana, heti vartioworonsa päät).ttyä, kiirehti Heikki toverin kanssa ongelle. Muutama kala ennä-

"h'r

jo lähtövalmii-

Sääli hyviä kaloja! Piti jättiiä
silleen.

Suurempi sääli komeita korsu-

ja! Nekin jäivät. Mutta eivät silleen. Tuikattiin tuleen.
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Mteleen suunnalla vetäydytään

helpot paikat vihollisen ylivoiman edesvå. Kun aseistuksesta-

hn alkoi nyt olla huutava pula,
låmättömät.

lut porukalle pahitteeksi.

Siellä oltiinkin

teleeseen. Siellä jatkuivat viirytystaistelut rajuina. Ei ollut valmiiksi väsyneillä pojillamme

Töirä kuitenkin tehtiin. Mm.
moni venäläispanssarivaunu ko-

myös ltii-Karjalan vesillä. Olihan

ta.

Pitkän ja rasittavan taipaleen jälkeen, Santamäen mutkien kautta. selvittiin illansuussa 27.6. Vi-

olivat suuret menetvksemme väis-

puuha sotatöiden vastapainoksi
rentouttavaa. Eikä lisäsärvin ol-

rin kilometrin päähän.

TUSKIEN Yö
V!TELEESSÄ

mieliin.

Aina tilaisuuden tullen koetteli
Heikki mielellään kalaonneaan

tettiin narrata kuiville, kun töpinästä alkoi kuulua liikehdintiiä:
hevosia valjasteniin ja kuormia
lastattiin. Kyllä kalastajat silloin
arvasivat, mistä oli kysymys: vihollisen painostus myös Syvärin
suunnalla oli alkamassa.
Saalis napattiin reppuun, soutaa riuhtaistiin rantaan ja siitii
juoksujalkaa korsulle linjaan pa-

ki viimeisen hetkensä Sammatuksen maisemissa. Oli saatu päteviä torjunta-aseita pätevien
miesten käy'ttöön.

Aamuöisellä Viteleenharjulla

kesäkuun 28. päivänä sai myös
Heikki Klemettinen osuman vi-

hollisen konepistoolista. Luoti
lävisti olkaluun pvsähtyen rintaan. Sielläpä se jökötää vielä
tänäkin päivänä!
Kun sisäelimet eivät onneksi
vahingoittuneet, suoriutui Heikki omin jaloin JSp:lle. Serkku,
lääkintamies Matti Klcmerrinen
oli ensin sitonut haavat napakas-

Ie. Surulla mies totesi. eträ

oli vain toinen puoli

jäljellä

kavereista.

Siviilissiiolo lopahti pariviikkoseen. Käsi tulehtui,.la lisähoitoa siihcn tarvittiin Tarinaharjussa aina kevättalveen asti.
Kun mies vanhence, niin viat

nuortuvat. sanotaan. Toki sotainvalidit ovat tuon sanonnan
todcksi kokeneet. Heikkikin. Vileleen "muistomitali" on myö-

hemminkin aiheutunut sairaa-

ri.

Mutta kuinka turvattomiksi
tunsivatkaan puolustuskp.vttömät haavoittuneet itsensä JSp:n
teltassa

ja

viereisessä lepikössäl

Yllä kun kaartelivat ne ikuiset
kiusanhenget. maataisteluko-

neet. Mahtoivat

ensisijaisesti

pyrkiä tuhoamaan läheisen

irpatterin. mutta aikaansaivat
samantien monelle pojallemme
lisiivammoja.

HOITOON
Koitti viimein

lamatkoja.

kaivattu hetki.

jolloin Heikki Klemettinen mahtui mukaan ambulanssikyytiin yli
silloisen rajan. kohti Salmia ja

Heikki Klemettisen elämään on
mahtunut myös ten'eitä työn ja
monien arvokkaitten toimintojen
tuosia.
Saaren kunnan Maironiemeen
ei kauaksikaan menetetystä
perusti maan-

viljelijä Heikki t hdessä puolisonTt'.\ncn kanssa oman kodin.
Siellä on otsa hiesvi kasvatettu
maasta leipää ja opetenu lapset

Salmissa uurastimme lähes vöä
päivää. Tämän uisähän kaarsi

perinteisiä anoiamme kunnioittamaan. Tähän kotiin on niin vstävän kuin vieraankin ollut hyvä
poiketa. Siellä on tullut kuulluksi. Siellä on omattu m1öäelämisen lahia.
Rauhankaan ruosina ei Heik-

kiiretään puhkuva

ki ole veljeään jättänyr. Jo

26.

Kentäsairaalaa.

Viikkoa aiemmin oli kentuisairaalamme jätdn),t [-amperon.

sairasauto

puitten varjostamalta sirutiekä
sairaalan pihalle ja suolsi ensihoitoomme t2ipoäyden sisälmyksens'å: likaisia, panaisia, yliväsyneirä ja monasti pahoinkin sil-

poutuneita poikia. Vuodepaikat
eivät alkuunkaan riituineet. Potilaita makasi myös lattioilla ja
paareilla käytåvillä.

vahvassa
()vat to,si vcLnhba.a
Luettavaa,, ja niiden paniin cn lti,i-nnc 5tava-a
pcLf,ata a.Lna uudelLeen. Kd,nla tai.tte,liTamän t-ehden" hentomuhtet

ut
se

lehtesi
Yuosikerrat
kansiossa

PALVELLEN
PYöRÄTUOLISSAKIN

-lapsuuskodista

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

Le-ltden v Q-tttaanycL vaiLt-a,

t

.sen

Aa.Lto nen

Li t uut nantt L e,v p .
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
V

vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,12 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl

(+ postitus- ja käsittelykulut7,2O mk/1 kpl, 8,7OmV2kp|
15

mk/3-5

kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI,
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tehnyt järjestöt1'ötä sotainvali-

"Siellä jossakin" taisteltiin
myös uskontomme puolesta.
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dien hwäksi. Niin aktiir isestr. että hänelle keväällä l98l oikeutetusti luowtettiin Sotainvalidien
suuri ansioristi.
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Tällä asialla on Heikki ollut jatkossakin. Kahden ruosikvmmenen panos p1häkoulunopettajana ja vieläkin jatkuva diako-

haavansa sitojaksi, kätenvä las-

niatyö kertovat ihmiseslä. joka
on löy.tiinyt Vapahtajansa.
Heikin usko joutui suurim-

toittajaksi ja kipupiikin pistiijäk-

paan tulikokeeseensa noin kolme

si. Muistaa kiitollisuudella. Itse

\uotta sitten. Autokolarin

he, haavoittuneet, antoivat puolestamme lähes kaikkensa. kuitenkin jo vähäisesräkin huolen-

rauksena alaruumis halvaantui.
Jokawotiset kuntoutushoidot
ovat nvt tarpeen. Kaikissa hoitolaitoksissa on ollut hyvä, mutta
pääsv sotainvalidien omaan hoi-

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

tokotiin Kwhkrlään

-

Sellaiseen tuoksinaan

-

sattui

lisiiksi olemaan kentäsairaalan
viimeinen Salmin päivä

siis Heikkikin. Ja hän- muistaa
juuri lämän kirjoittajan osuneen

pidosta palkitsivat lämpimällä
katseella.

Kenttäsairaalasta siirrettiin
potilaat pikaisesti sairasjunaan
kuljetettaviksi jatkohoitoon sotasairaalaan. Y-lä-Savossa. Kuopion sotasairaalan Tarinaharjun
osastolla vietti Heikkikin potilaspäiviä loppukesän. Rauhan jo
tultua ehti hän vielä hetkiseksi
joukko-osastoonsa fu nkaharjul-

h.risinta.

seu-

lienee mie-

Sielä löyt1vät

vaikea-

vammaisiin erikoistuneet hoitajat. Sielä asevelihenki aidoimmillaan.

Kauniin tunnustuksen Heikki antaa toki Tyynelleen: "llman
hwää puolisoani en selviäisi mil-

län kotona."

D

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

Etunimi

Osoite

Puh

Postrnumero

Postrtormrparkka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30. 05. 1983 saakka.
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Päsln Kvennardle
Talvisodassa menetetyn Karjalan asukkai-

KERfiU PAAVILAINEN

den paluuta kotiseudul-

!I
ittt

lt
lr

il

Ie sävyttivät ristiriitaiset tunteet.
Epätoivo oli vallata
mielen kaiken hävite-

t§

tyn keskellä.
Toisaalta oli suunnanåihdä jälleen
rakkaat kotitanhuat!
Etrkäpä kaikki vielä
muuttuisi hyvåiksi...

ton ilo

F.,
Kotona taas! Kirioittaia
Kivennavalla huhtikuussa 1942

li
PALVELIN jatkosodan aikana
konekirjoittajana Pääma jan huolto-osastossa Mikkelissä. Olin
saanut seurata karttalehdiltä. miten Kannaksen joukot valtasivat
elokuussa l94l kotipitäiäni ja is-

kivät vihollisarmeijan

Rajajoen

la Hämeen läänin l'uulokscen.
joten olin viettänvt joululomani
heidiin luonaan-

VIHDOINKIN KOTI!N
Seuraalallc vuorolomalleni slin

matkustusluvan Kivennavalle.

tuolle puolelle. En kuitenkaan

kotiinl

saanut tilaisuutta päästä takaisin

Sotapäir,äkirjani kertoo tästä
odotetustu matkasta tähän ta-

r.allattuun Karjalaan edes kuriirimatkalle.
Isäni ja sisareni Aune olivzrt io
valloituswoden syksyllä palanneet kotiseudulle. Miehet kunnanesikunnassa ottivat selr'ää mitä
on tehtävissä. korjailivat jäljellejääneitä ruloja. Naisren siivousryhmät mvrkytivät ja siivosivar
talot vihollisen jäliiltä entisille
asukkuille palautettaviksi.
Kotini Rantakylässä oli jään1t

pairn: 1.4.41 klo 23 lähti .irrna
kohti vallattua Viipuria ja Kivennapaa. Matkaseuranani oli
naapuripitäjän lottasisko llclyi
Ritt'ulu. Vaunu oli tä1sin pimeä.
Kuu valaisi taivaalta
sitä ei

ja

piikkilanka-

tirehtööri ja rouva Tihw'rti. Oli-

savupiippuja hävitettyjen kl lien
paikoilla. Nenä vaunun ikkunassa istuin Viipuriin asti. jossa sain
omin silmin katsella hävin,ksen
kauhistusta k:rikkialla: nrutatie-

vat mvös rnaatalousteknikko

asema raunioina, eteläiset kau-

.ia

tankkiesteitä.

karjakkokin.
Niiden oli helpompi saada paluulupa. joiden kodit olivat säilvneet. Palanneilla oli ollut vhtcinen adventti- ja joulujumalanpalveluskin kotini isossa tuvAssa

punginosat aivan kokonaan pa-

1941.

Äitini oli järinr.t nuorcmpicn

Kävin säilyneessä Postitalossa.
ystäviä tapaamassa. slrmoirr

koulua käwien sisarusteni kcral-

NNKY:ssii, jossa vietettiin pik-

130

$

-

kaikki tilat käytössä kuterr muissakin taloissa. Paluuluvan saaneissa olivat mukana kirkkohermusiikki-

b

§t*...

mikään määrä-v-s pimentänvt.
Kello 6..10 2.4.42 .iuna sivuutti
maaliskuun 13. päir,än pakkorauhan rajan. Heti näkrir'ät sodan lliljet. Oli raiskattua nrctstiti.

polttamatta 1939. Siellä olivat

ra .ja rouva Autere seka

lsompi kirkonkello on haliennut

laneina.

Kuitenkin
elämän merkke- Kalakauppiaita
ja täällä.
hallissa. ostajia iloisina "haastamassil" vaikka jonossakin olivat.
iä siellä

r: "'f,
'lt
- rl,'
;!**

t

ulkoseinissä oli vielä siellä tiiiillä
naamiopuina kuiwneita kuusen-

okia.
Tulin eteiseen, jonne oli lyöty
naulakoiksi raakalautaa. Keittiön hella oli siirretty kaupan varastohuoneeseen, sen tilalla oli
saunan muuripata. Juhlatalona
lienevät kotiani piläneet, kenties
kerhonaan.

Astuin tuvan ovesta sisälle.
Isäni istui pöydän ääressä ja
puhdisti vehnänjyviä akanoista
Iiekö olleet oman pellon viljaa
-riihen
lattialta kerättyä. Jyvät

paahdettiin sitten kahvinlisäksi
pannuun pantavaksi.
Saunakin siinä lämpisija siellä
riitti löylyä työkomppanian miehille, siivousryhmän tytöille ja
meille kaikille. Vastoja eivät naapurit olleet muistaneet koivikoistamme tehdä, mutta hyvälrä pääsiäislauantain sauna tuntui muutenkin.

'l

VIETETTIIN
PÄÄstÄtsTÄ
Ensimmäisen

Kivennavan kirkko ennen sotia

pliiisiäispäivän
aamuna pidettiin kodissani maa-

Tåmån verran iäi iälielle kirkosta

kirkko.

"Nyt se suuri päivä koitti, armon päivä valkeni" lauloi tirehtöörimme Maunu Tihverä ja
kirkkoherra Otto Autere saamaParikymmentä läsnäollutta

si.

kirkkovierasta

oli

ki{oittanut

nimensäkin kirjaani.
Isäni kirjoitus puhuttelee vielä
40 ruoden jälkeen lukiessani syvästi minua: "Korkeimman johdatuksesta olemme saaneet viettiiä kallista Pääsiäisjuhlaa yhtei-

sin Jumalanpalveluksin omassa
syntymäkodissamme Emil Mattsson Aune ja Kerttu tyttäriensä
sekä papin. lukkarinja naapurien
seurassa."

Teimme naruohjaksista kiikun
olimmehan aina
pääsiäiskiikun tehneet. Siinä sitä

kujanluhtiin

-

muisteltiin haikein mielin lap
suuden kultaisia päiviä ja toivottiin tulevaisuudelta paljon onnea
kusalissa kiirastorstai-iltaa yhja tulevaa toimintaa suunnitellen. Pitkäperjantaidessä veisaten

na olin jumalanpalveluksessa

Seurakuntasalissa. Tuomiokirk-

Riihi seisoi jykevänä entisellä
paikallaan ja kotini savupiipusta
nousi savu. Pihassa oli hevos-

ja turvallisuutta.

Lunta oli vielä paljon, aurinko
paistoi ja puut humisivat ikuista

miehiä, elämä kaikki.
- Onko näkyni unta vai totta!
§selin itsekseni liikuttuneena.

dettiin

leella. Kun saavuin kylän keskustaan Kankaalle olivat Paloposken

toinen iso jalokuusi oli karsittu

ja kirkkorahvas monen hevosen
saatossa tuttua kirkkotietä Uu-

lähes latvaan asti.

puneen ohitse valtamaantielle ja

matkasta Voipialan tiehaarasta
Vääräperän kautta kävellen

rep

pu seldssä kotiin.

kohan oli pommitettu jo talviso
dan aikana.
Kello l2 4.4. saavuin sitten kotikylääni. Olin matkustanut ju-

virttään. Sodasta ei näk1,ny
merkkiäkään tällä metsätaipa-

nalla Kanneljärven asemalle, siitä

kauppatalo, Aapella

sotilasautolla Liikolaan ja loput

ja Armas

Mikkolaisen talo kaikki ehjinä.

Paloposken hoville vievän tien

Miksi juuri tuo, mietin.
-Sitten
huomasin, että kotini

Toisena pii?isiäispäivänä panhevoset rekien eteen ja läh-

tiin

12 kilometrin päiissä olevaan kirkonkylään. Siinä tyG ja
reslareessä menivät papit, lukkari

kohti kirkon§lä.
Jumalanpalvelus oli ilmoitettu
131

kunnalliskodin kellarissa olevaan
korsuun, jonne väkeä olikin tul-

Kirjavainen ym tyttöjä. Martta-

lut.

jien omaiset, jotka päåisivät vain
hautajaisia varten kotipiläjään.
Siellä asustivat aluksi myös takaisin palaavat pitäjäläiset, laverisängy paperipatjoineen olivat
kovassa käytössä. Myös lomamatkoilla kulkevat sotilaat poikkesivat korvikkeella ohikulkiessaan. Ny tytöt olivat valmistaneet mämmiä ihan oikeisiin tuo-

Päiväkiryani lehti kertoo koetusta: "Sanat ovat liian köyhiä
ilmentämään sitä tuskaa, jonka
tämän erämaaksi muuttuneen
kirkonkylän näkeminen aikaansaa. Voiko tästä taistelukenttien

tuhkasta koskaan nousta uutta,
elävää kylää? Jumalanpalvelus-

kin korsussa

katakombissa...
Hartaana viritettiin virsi ylösnousseelle Vapahtajallemme. Hänen läsnäolonsa oli kdsin koske-

-

teltavaa. Sekö on se voima ja
elämänusko, joka saa heimolaisemme palaamaan tänne hävitetylle kotiseudullemme? Herralta

saamme voimaa katsoa ylös ja
eteenpäin. Uskoa Karjalan jäl-

I

leenrakennukseen, kirkkojen ja
kotien nousuun.

Kävimme myös kirkon raunioilla ja hautausmaalla. Tuttua
sankaripatsasta lapsen mieleen
syöpyvine sanoineen "Oi kallis
sana sankari, kun saat sen maaltasi" ei enää ollut jalustallaan.
Kirkonkello oli nostettu kahden
karsitun kuusen väliin tehdylle telineelle. Isompi kello oli maassa
hautojen päällä haljenneena. Iso-

vanhempieni hautakivestä oli
nurkka lohjennut. Paljon hautakiviä oli viety kokonaan pois

majassa yöpyivät sankarivaina-

hituokkosiin.

Piti tosiaankin

uskoa että vietimme

yhdessä

päiisiäisjuhlaa.
Keväinen unohtumaton päivä

alkoi kallistua iltaa kohti. Hevosetkin olivat syöneet heinåisäkkinsä tyhjiksi ja ravasivat tuttua
tietä kotiin. Me nuoret jaksoim-

me laulella reessä istuessamme
kansanlauluja. Kerroin toisille,
että isäni aina vihelsi viniä, kun
palasimme rauhan aikana kirkolta, ja reen jalakset soittivat säestystä kulkusen iloisesti helkkyessä.

Kaihomielin mietin, miksi en
jo saisi itsekin jiädä työhön tänne

kotikunnaille.

Mutta

vuorG.

lomani päivät olivat pian kuluneet. Piti pakata reppunsaja lähteä pois.

Aune-siskoni kirjoitus ki4as-

sani kuvaa yhdessä koettuja

MARTTOJEN LUONA

muistoista rikkaita päiviämme:
"Rantakylä 8.4.42. Kiitos sisko
käynnistäsi! Oli niin rattoisaa
kun meitä oman talon väkeä oli

Kävimme kirkonkylän Martta-

edes kolme koolla. Toivottavasti

paikoiltaan.

Majassa, jossa oli paikalla neuvo'
1a Alma Sankori 1a emäntinä ys-

tävdni .lenny- Matikainen, Lilja

KIRSTI VATANEN

Lasten kohtalo sodan
jaloissa on kaikkein
järkyttävin.
Vieras maa antoi
pienoisille suojansa
kunnes senkin
taivaalla jyrisivät
hyökkääjiin
pommikoneet.

-

MATKUSTAJAVALTNUSSA
ei ollut lainkaan ikkunoita eikä
istuimia. Kaikki suomalaislapset
makasivat vatsallaan lattialla.
Kahden puolen vallia näkyi tykkejä. joiden suuliekit leimahtelivat. Jyminä oli korviahuumaava.
Ollaan hyvin litteinä lattialla niin saksalaiset eivät osu meihin! huusi I l-vuotias Heikki me-

-

lun ylitse.
Me kaikki olimme hyvrn littei-

tualleen:

Minäkin kuulen!

Juoksimme
ikkunaan. Aamun kajossa näimme lentokonemuodostelman ujuttautuvan
korkealla pohjoista kohti.
Talossa oltiin pian jalkeilla.
Nuorempi sisäkkö, Inge, kurkisti
ovesta.

ja
- Tyska. tyska! kuiskasin
osoitin taivaalle.

Tyttö näytti

säikähtyneelle,

mutta pudisti epäillen vaaleakiharaista päätän. Silloin Esteri
päästi pommin putoamista matkivan ujelluksen ja heittäytyi lat-

tialle. Täyyi näytellä,

koska

emme osanneet keskustella Ingen

kanssa tanskaksi.
Jo ilmestyi vanhempi sisäkkö,
Mariekin, huoneeseemme. Inge
esitti hänelle samanlaisen näytöksen ja tuntui selittävän, että

tä.

minä olin sanonut lentokoneita

junassa ei ole
- Miksi täällä
yhtään tätiä meitä saattamassa?
ihmettelin mielessäni, mutta saEikö kenelläkään
noin vain:

saksalaisiksi.

näytti

Marie katsoi minua miettiväisenä. Hänen tummat silmänsä
välähtivät ja hän heristi nyrkkiään etelään päin:
Hitler...!
-Loppuosa
kuulosti kirouksel-

Pisnempi kirkonkello

syään.

le.

oli kai ollut kolhoosin

- Ne ovat tietysti venäläisiä,
kun kerran on sota, yritin vielä
sanoa. mutta kukaan ei kuullut.
Pelko kouristi vatsaani aivan

Epätietoiset minuutit matelivat ja pauhina kattojen yllä vain

ensi kerran tavatessamme meitä
on jo seitsemän, koko perheem-

tr

me."

vellikellona. Kuvassa

kirjoittaia

ole asetta?

-

Meressäni makaava Orvo
vastaukseksi nallipys-

kiihtyi. Talonväki koetti

saada

selville, mitä oli tapahtunut. Vih-

kuin kerran
Suomessa pommisateeseen jou-

doin seisoimme pukeutuneina

tuessani.

Yhtäkkiä heräsin. Silmäni olivat
aivan auki ja tuijottivat kreivittii-

Kreivittären kasvot olivat hyvin surulliset. kun hän irroni tyttäriensä palapelikartasta Tanskaa esittävän kappaleen ja nosti
sen Saksan päälle. Olin silloin

ren vierashuoneen kattoon.
Syöksyin kauhistuneena vuoteesta, mutta jyrinä ei loppunut.

sin tarpeeksi. Tänä huhtikuun
yhdeksännen päivän aamuna

samalla tavalla

UNI MUUTTUI TODEKSI

Uni jatkui yhä!

- Herliä auttamaan! Jotakin
on tapahtunut, kun en saa untani
lakkaamaan. Se jyrisee vielä.
Koetin nykiä siskoani, joka
nukkui kaikessa rauhassa huo
neen toisella puolella. Oli var132

maan hyvin aikainen aamu.
Esteri katsoi minua hämmdstyneenäja nousi sitten hitaasti is-

emäntämme työpöydän ääressä.

§mmenvuotias. mutta 1'mmär1940 Hitlerin armeija oli valloittanut Tanskan.
Entä pommikoneet, jotka nyt

selviisti näkyvin hakaristein lensivät pohjoiseen päin miltei puiNorjaanden latvojen tasalla

ko

kenties?

-

p$naTansl«asa
Vielä samana päivrinii kreivitär tuli huonceseemnlc nrlla mustau papcriir klitlcssiiän. Hlin avasi
ik kunoiden sisänrudut.ja peitti ne
tiir iisti prrperilla. Arrtoimme
tvössä parhaamme mukaan. Päivisin sisriruutlut pidettiin lvoinrina. ja kun ne hämäriin tullcn suljettiin. oli talo täysin pimcnnettv.
Odoteltiin. mitä tapahtuisi.
Tulisivatko chkä englantilaiset

koneet pommittamaan niiin
maaseudullakin'l Niiclen vuoksihan Tansk:r oli määnittr pimennett;iväksi. Muutamia sotilaita
oli kaatunut .lvllannin maarajalla
samaan iriklirn kun stltuluivoista

noustiin maihin Kiii)pcnharninan satamassa. Kuninkaalla ja

:\
"Hitler

. . .1" Suurvallat

leviltivät aatteitaan pommikoneilla, tässä saksalainen

hallituksella ci aamuvarhaisella
ollut muuta nrahdollisuutta kuin
avata maan ponit vihollisille.

Ittisu mcren nrnnulle.iir Kirirpcnharninaan.
Sittcn oli istuttu Knulhicn autossa katsellcn sirojalkaisia kauriita. jotka loikkivat F1'en-saaren

kumpuil*,illa peltoaukeilla piiIoutuen pr'(ikkimetsiköihin. Lopulta auto oli su.jahtanut holviportista kartanon neliömäiselle
pihalle. .iota rakennukset joka

puolelta vmpäririvät.

Pc'rheen

pienet tvttärct olivat tarttuneet
nreitä krisistri .ja taluttlncct päär'rvt'u

virrtioir icn irlanninscttericn

Talo oli valtava vksitviskodik-

YSTÄVÄLLINEN MAA
Ensimmiiinen ryhmii talviso-

si. Rrri sisäkköä tarvittiin lukuisicn huoneittcn siivoukseen. Li-

taansa kiivr'ästä Suomcsta lähetettl,jä lapsia oli viettänyt I'strir'ällisten tanskalaisten kodeissa lä-

säksi

hes

puolitoista kuukautta. Esteri

oli pcrhcellä kokki

palve-

lukscssaan. Maatilan t1'öntekijöitä varten oli cri kcittäjätär..jonka
näinrrne kul jcttur un tar.joilrurstioi-

ja minä olimme ehtineet tottua

ta r,äen nrokasaliin.

aateliskartanon tapoihin. Kreivitar Elisubct Knrrllr oli kiiynvt nou-

riitti ihnrc-ttclcmistä. kun arkisin-

Kotoisiin oloihin tottuneille

tamassa meiclät Köi)penhami-

kin saimmc vllemme samettikol-

nasta. jossa olimrne ollc'e't karantcenia.jan suurcen poikakouluun

tut cnncn pairällistä. Atcrioitiin

ncihin pukcutuneina Köiipen-

kello l9..ja vaikka vain oma perhc oli koolla. kaikki tulivat parcmpiinsl ptrkctrtuneina pöytään. Myös tar.ioiliiatar oli vaihtunut sinisen aamupziiväasunsa

haminan ker'äässä Suomcn lip-

iuhlalliseen nlustaan.

majoitettuina.
Kovin u.ioina oli sata pientä
suomulaistlr nlrrssinut talvitami-

pu.ia heiluttavien

lvseolaisten

Aterian jälkeen istuttiin arki-

nruodostamiur kunniaku.iiur pitkin. Aivan oli heikottanut kaikki
sc huomio. jonka kohteeksi äkkiä olimmc .joutuneet. Valokuvaajia oli pan'eillut yrnpärillämme kuin olisinrmc olleet valtio-

huoneessa koruonrpelcita harjoitcllen. Kreivitär itse korjasi pesus-

vicnrita. Sanornalchtien ctusir uja

matun tapahtumista.
Huomattuuun matkatavaroissamme Uuden testamcntin hän
oli n1'ökkäillvt ilahtuncena. Ar-

olivat koristaneet lihavat otsikot
ja mahtavat kuvat saparoiden
kehvstämistä kasvoistamme.

[]usien kokemusten tulvassa

olivat miltei unohtuneet pelonLäåkärintarkastus on sotalapsille vakava paikka

laiskaurapuuron" jlilkeen pitkä

ohi.

Stuka-laivue

§.+,.-d

tusten koettclemasta Hclsingistä.
.johon ei oikcustaan olisi ollut lupaa tuocla l:rpsia ollenkaan. Oli
.lvsklteltr halkovcturin kvvdissä
Tomioon ja tehtl Haaparannan
tiiisaunun ja vahvalla sokcrike.rrr>stumalla maustetun "suomit-

tli!'teiset kuukaudet kotimaassa
il lähtö säkkipimeästri pommi-

ta tuotuja vaatteita tai suunnitteli
uusia keviitpukuja nel jiille tytölle.

Väliin hän luki ääneen kertornuskirjaa. jossa oli kuvia Raa-

vasimme. että hän toivoi meidän
lukevan sitä ahkerasti. koska
cmmc kotihartauksista paljoa
vmmärtäneet.

133

MrrEN rÄv suoruene
Vaikka kaikki kartanossa olivat
minulle ja siskolleni hyvin ystävällisiä kaihersi mielen pohjalla

I
I

ainainen koti-ikävä. Olimme op
pineet vasta vähän tanskan kieltä
ja iloitsimme siitä, euä saatoimme puhella suomea keskenäm-

me. Usein istuimme rinnakkain
tekolammen rannalla talon takana olevassa puistossa ja kes-

kustelimme yhteisistä huolistamme.

Pelkiisimme, että venäläiset
valloittaisivat Suomen.
Mitä meille silloin tapahtuisi?

Lähetettäisiinköhän meidät
ja sieltä perheen

kotimaahan

mukana vaikkapa

Siperiaan?

Olimme kuulleet, että valloitettujen maiden asukkaita kuljetettaisiin helposti kaukaisiin paikkoihin. Siperiassa olisi hirveän kylmää...
Toisaalta meidät voitaisi ehkä
pitää Tanskassa. Vaikka vanhempiamme ja sisaruksiamme ei
vietäisikän Siperiaan, Suomen
raja saatettaisiin kuitenkin sulkea
ja silloin emme pääsisi tapaa-

maan heitä. Pelkkä ajatuskin
tuntui ahdistavalta. Menisimme

Sitten tuo unohtumaton huhti-

Eräänä päivänä kuulimme,
kuinka radiossa mainittiin monia
suomalaisia paikannimiä. Aavistimme jotakin tapahtuneen, mutta kukaan ei kertonut edes elekielellä, mistä oli kysymys.
Sitten meidät kutsuttiin vierai-

lulle toisen kreivin kartanoon,

jossa majaili

suomalaisrouva
kolmen pienen lapsensa kanssa.
Siellä saimme tietä, etlä Suomen
ja Neuvostoliiton välille oli maaliskuun kolmantenatoista solmittu rauha.
Kuulimme myös, etä kotiseu-

tumme Kannaksella oli jiiäny
voittajan puolelle.
Hyvin hiljaisina istuimme paluumatkalla auton takaistuimella.

s
§
H
§i

i

oli taas rauha.

"AUF WIEDERSEHEN!"

koulutehtävistä?
Joskus iltaisin itkin woteessa
kunnes uni tuli.

*
j

messa

mutta emme osaisi keskustella

selviäisimme

I

psui kiitollisuus siitä. että Suc'

syksyllä tanskalaiseen kouluun,
siellä kenenkään kanssa. Miten

§

Suomalaislapsia matkalla Skandinaviassa sotavuosina

jossa
- Muistatko sifä laulua,
sanotaan: ... Kannasta ei tuumaakaan... Ja nyt on koko Karjalan kannas ja paljon muuta
menetetty, sanoi Esteri.
Vaikenimme loppumatkan

ajaksi. Mutta syvällä
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mielessä

kuun yhdeksännen päivän aamu
sen painajaisunil Tanskalaiset

ja

olivat muutamassa tunnissa menettäneet itsenäisyyensä. Meillä
sen sijaan oli vielä vapaa isänmaa.

Ny valmistauduimme lähtemään Suomeen. vaikka meillä ei
siellä enää kotia ollutkaan. Viranomaiset olivat vaatineet suomalaislasten palauttamista.
t-akkaa näkemiistä sellaisia

- jotka toteutuvat. Pelkään
unia,
tosiaan sinun aavejunaasi. sanoi
Esteri puoliksi leikilliän.

Nousimme siis junaan pieneltä
Stenstrupin asemalta. Flitholmin
kartanon ystävällinen isäntäväki
oli meitä saattamassa. Vaunussa
tapasimme muita Fyenillä ma-

jailleita lapsia.

junaa

Ehkä kukaan ei ammu tätä
eivät ainakaan saksalai-

- tämä näytää olevan
set, kun
täynnä heidän omia sotilaitaan,
tuumimme yhä minun untani
muistellen.
Saksaa taitava S-vuotias Kaija
tulkitsi toisille, ettei tarvinnut pelätä, vaikka me suomalaiset
olimme sotilasjunassa ainoat si-

"Aul Wiederseh€n!" Saksalais€t sotilaat saivat sotavuosina matkustella

viilimatkustajat. Miehet kertoi-

vat olevansa menossa Norjaan.
He jopa hymyilivät ja tarjosivat
meille makeisia.
Viekiiä terveisiä Suomeen!

Auf

Wiedersehen!

- Minkälaista se miehitys oikein on? k1'si'i joku joukosta.
Kukaan meistä ei ymmärtänyt
muuta kuin sen, että tiukkailmeisiä pyssymiehiä seisoi kaikilla
asemilla ja silloilla.

Juutinraumassa raivosi myrs-

ky. Tuijotimme koko laivamat-

,,;,
{l

,.:ft

kan ajan merta. Kuiskailtiin, että
Tanskan salmet oli perusteellisesti miinoitettu. Sanottiin myös, että laivassamme oli saksalainen
luotsi, jonka piti tuntea turvallinen väylä
mutta saattoihan
ml,rsky repiä miinoja irti ankku-

-

i:u.i!

reistaan.

-

,,ii

Kukaan ei saa enää puhua

miinoista! sanoivat tädit hoivatessaan merisairaita matkalaisia.

UNIJUNASSA
Tässähän se sinun unijunasi
-onkin!
sanoi Esteri, kun Turun
satamassa nousimme omituisen
näköiseen matkustajavaunuun.
Miksi täällä ei ole penkkejä?
Miksi ikkunanreiät on peitetty
vanerilevyillä? kysyin melkein
epäkohteliaasti kaitsijaksemme
tulleelta ystävälliseltä rouvalta.
Lasit ovat särkyneet pommituksessa ja penkit on viety
pois, koska tällä vaunulla on kuljetettu paarien päällä makaavia
haavoittuneita sotilaita.
Se on siis varmasti lopussa?

!i!

-

-

- Että mikä on lopussa?
- Sotal
- Tietysti on! Katso ny, hyvä
- miten Turun valot loistalapsi,
vat! sanoi rouva lempeästi.

Istuuduin lattialla

olevalle

lämmityslaitteen suojukselle ja
nojasin päätäni vaunun seinään.

Ajattelin pimennettyä Kööpenhaminaa ja ystäviäni Fyenillä.
Kädet olivat valmiiksi ristissä:
Rakas Jumala, auta tanska-

laisial Älä anna sen Gestapon ja
pommikoneitten tehdä heille pahaa!

Joku isommista tytöistä aloitti
hiljaa "Oi kallis Suomenmaa, sun
koskiesi kuohu.ja, honkiesi humi

nol

suo mun kuunnella kunnes

herki lcihtöni /,yo..." Monet yhtyivät lauluun. Tädit pyryhkivät silmiään aivan avoimesti. "... kun
kuulla kummultansa sun kuusiesi
kuiskinaa, kun sti kritkenyt olet
hrinet viime lepohon."
Tosiaan, pikku matkalaiset,

-

isänmaa tuntuu entistä kalliimmalle, kun sen vapaana säilyminen on vaatinut niin paljon uhreja, sai muuan saattajatädeistä sanotuksi.

I
Suomalaislapsia palaamassa Tanskasta iatkosodan aikana

Suljin silmäni ja mieleni täyui
ihmeellinen rauha ja ilo. Jumala
oli varjellut maatani ja omaisiani.
Varmaan hän antaisi vielä uuden
kodinkirr...

tr
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LAURI KULMALA

huffimu
Rintamalla
I

oli

elämä

luonnonliiheistä.

Paistuivat

melkoista kohinaa.
11.

sotavuonna 194H,.

SE ALKOI päivänpaisteilla ja
syntisen komeilla kuutamoöillä.

ky'ttäsi poterossa määråtunnit, mutta työnsi niiden lomassa hempeiä kirjeitii.
unenlahjansa

-

Tampereelle

ja

meistä muista enää tuntunut yhlä

lämgiiseltii kuin ennen.

pronssinkarvaisiksi.

Korpraali Kinnunen menetti

Kevään tulokin oli

Oli huhtikuun

Miesten naamat

Savonlin-

Tuon kaiken ei oikeastaan olisi
tarvinnut merkilä enempää kuin

vähäisä

keen. Sen päivän allakantekijä oli

pakuskin sekaveriruuna Iisakki

päiväksi...

olisi virkamatkallaan

Töpinästli katosi tuntemattc'
malla tavalla sotakissa. Sotapesän pikkusisko kihlautui naapu-

juoksuaskeleita

ripoppoon vänrikkiin

destaan tunteneet.
Oli uskottava.

-

neen pudonneen Töpinänmä-

suunnanmuutosta.
Mutta kun kerrottiin, ettZi sop

naan...

eikä
hänen donna C:rmen -h1m1'nsä

Kevät tulee!

Eräänä päivänä kerrottiin
kolmimoottorisen Pommiko-

ottanut
oli jo jotakin! Sellaista tapahtumaa eivät
ranhemmatkaan miehet entuuse

kuitenkin määännyt aprilliSeuraavalla

viikolla

taivas

peittyi pilviin, jotka olivat synk-

kiä kuin propagandalähetykset.
Pilvet tulivat sieltti missä kuulemma Sonja lunta lapioi...
Saimme niskaamme kaiken

fl,fl.'.r

,.,'
,,.'

Kevättunnelmissa
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minkä pilvet ja Sonja voivat antaa. Kevään tulosta puhui eniiä

sanatkin olivat kaikki ennestään

vain Tenhus-Topi.

aamua.

si.

-

Se

oli ropakantaa! hän tote-

Rrhelinsanomalla tiedusteltiin
kadonnutta kissaa. Kinnnunen
epäili Tampereen tyttöä uskottomuudesta ja Iisakin vetämä
soppa muuttui matkalla haaleaksi. Hämäläinen peruutti lomaanomuksensa ja Piippu-Immonen tupakkalakkonsa.
Mutta jossakin
- olimahdollipidetty
simman kaukana
suuri puhe: oli ennustettu mainittavia mullistuksia.
Ja niiähän tuli: tuuli palasi etelän! Nyt satoi puhdasta puurqveträ ulkonakin. Tiihän tultaessa
siä oli satanut yksinomaan korsunkatosta, vääpelin petin koh-

odottelemaan

Ja aamu tuli.

Aamun myölä tuli saunamajuri ja teki raportin: hänen hoidossaan oleva kylpylaitos oli yöl-

lä kadonnut!
Kuka tarkasti yöllä lähte-

-

neet lomalaiset?! karjaisi vääpeli.
Ei ne lomalaiset ole saunaa

-

vieneet.... rauhoitteli Hämäläinen.

-

Mutta sen on saattanut vie-

dä Toinen Komppania! Muistat-

tekos, kun me pöllimme niilt?i
lautahökötyksen, jonka ovessa

luki "For gentlemen"?

dalta.

- Eihän siä saunaa kukaan
kuolevainen... Se on vesi, joka
tuolla jokirannassa vaikuttaa
suuria asioita. Vesi on noussut
kaksi kyynärää ja kämmenen le-

Eräänä yönä herättiin siihen,
että koko korsu huojui epäillttii-

veyden!
Se oli tosi tulva sel Siitä johtui-

västi. Puhuttiin tykistökeskityk-

vat monet ilmiöt, huojumiset ja
tärinät. Koski pesi korsun por-

sesä

ja

maanjäristyksestii.
Se on vääpeli, sanoi lähetti.
Vääpeli kuorsaa...
Muna vdäpelin herätteleminen
ei tuonut parannusta tilanteeseen. Hänen latelemansa voima-

-

Herkkåå hymyå kanttiinissa

tuttuja. Jiiätiin

-

-

raspuita

ja

meidän tukkilaisve-

remme heräsivät.
Tukin niska on liukas, tiesi

-

Jumppanen.
- Vaan ahkiolla
tuosta laskea luikauttaisi...
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Korsukylää jokirannassa
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Monet sanoivat

epäilevänsä

asiaa. Vaan Jumppanen on periaatteen mies.

Tuokaa ahkio! hän mdäruä.
Jumppasen äänessä oli tiettyä

-

mahtipontisuutta. Mutta nythän
olikin merkkipäivä
- sellainen,
ioita historia tuntee vain aniharvoja.

Ahkio tuli. Panin merkille,ettii
oli kaikkien töpinän haltuun
uskottujen ahkioiden isoäiti
ainakin ikänsd puolesta. Minkä
lämä kelkka edestä woti, sen se
myös takaa tunnollisesti päåisti

se

n;..i..

,

sisåänsä.

Jumppanen nousi purteen.
näemme housujen kas-

-Nytkuulutti Immonen.
tuvanl
Mikä on sun akkas osote?

-

Jotta tierän hälle ilmotella alkaneesta leskeyresään...

Viimeksi puhunut oli kriivari,

joka näin huolehti virastaan.
Vedonlyöjät jännäsivät.
Sitten tuli kosken alta ilmoitus:

- Paatti kaatuil
pelastautui vastaJumppanen
rannalle, misä palasi esikunnan
kautta.
wsi vaikuttaa suuria asioita

Kuva Linio Hiitoren

Ei

suostunut uimaan,

vaikka matka olisi ollut sata kertaa lyhempi.
Hänen jäljessään tuli keittiömies Karvonen, joka antoi lyhyen raportin:
Herra vääpeli! Siinä on ny

-

siltal

niin silta...?
- Miten
Joo, se silta, josta Herra
Vääpeli on torvennut
- tarkoitan, että Herra Vääpeli on tehnyt
esityksiä...

Herra Vääpeli työnsi keittici.
karhun ulos korsusta ja painui
itse perästä. Kumpainenkin jäi
sekä suuttomaksi etfå sanattomaksi. sillä Karvosen raportti
osoittautui sekä oikeaksi etfå
epätarkaksi: siinä ei ollut vain sil-

taa vaan siltoja

-

yksin lukien

neljä kappaletta ! Viides uiskente-

li

suvannossa jonkin matkaa
kosken yläpuolella.
Huhtikuu oli tullut. Se oli vienlt saunan, Jumppasen ahkion
ja sotapesän pikkusiskon. Mutta
jotakin oli tulopuolellakin: yläjuoksulta oli tulvan mukana tul-

lut viisi käyttökelpoista siltaa,
joista kahdessa kaidepuutkin
tr
mukana.

Rintaman kevättä
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Persoonallisuuksia
SOTILAAN

xmr,ui

Kenraali

Axcl

Erik

Heinriclu toimi talviso-

dan alkupuolella III
Armeijakunnan komentajana Itä-Kan-

naksella.

Joulukuun
torjuntataistelujen jälkeen sattui vähän hiljaisempi päivä ja kenraali päätti lähteä katsomaan etulinjaa Thipaleenjoelle.
Heinrichs saapui
Thipaleen taisteluhautaan seurassaan divisioonan komentaja
eversti Aune lzopold
Blick Vartiomiehenä
seisoi parroittunut so-

turi

päällään kaikki
mahdolliset vaateker-

rat ja niiden

peittona

likaisia lumipuvun riekaleita. Työmies-holkki oli pistetty puuttuvan hampaan aiheuttamaan koloon, missä se
pysyi pitelemättä. Näin
vapautuivat molemmat
kädet aseen käyttöön.
Katse liikkui valppaasedestakaisin ei-kenenkään-maalla.
Herrojen lähestyes-

ti

Silloin ei paljon lohduta, että
särky aikanaan lakkaa.
Kuten usein säryä ollessa
kysymyksessä. länrpö tuntuu

miellyttävältä. Juuri siksi
Theranyl tekee niin hyvää.
Sen kauan kestävä lämpövaikutus pehmittää lihakset.
Hyvän lihasvoiteen pitää
sekä lämmittää että lievittää
särkyä. Siksi Theranylissa on
kipua lievittävää ainetta
(trometamolsalicylaattia).
Theranyl ei ärsytä eikä
tahri. Ja siinä on miellyttävä
tuoksu.
Reseptittä apteekeista.

ja koelentäjänä toimineen majun, diplomiinsinöön Lauri Hämäläisen so-

Jaakko Hyvönen: Kohtalokkaat
lennot 1939
194/., Kirjateos
Oy, Helsinki- 1982, 240 sivua,

danaikaisten lentojoukkojem-

sä vilkaisi mies pikaisesti vieraita ja jatkoi

Teoksen monet värikkäät koh-

aikaista

työtään.

totta, karua ja kaunistelematonta. Useille tämänlaatuisista

-No, poika!

Teepäs

nyt kenraalille ilmoitus! tokaisi Blick.

Vartiomies mietti

hetken. Huurteisen hupun alta kuului sitten
joskus rauhan aikana

päättyi näin:
Tiihystysalueeni
oikea raja on tuo palava tankki ja vasen raja
tuo ruumiskasa.

Heinrichs kiitti liikuttuneena. Jatkaakseen keskustelua hän
kysäisi:

-

Viluttaako vartio-

miestä, kun on näin kova pakkanen?
vituta, herra
kenraali! kuului vakuuttava vastaus huurteisen parran takaa.

Ei

Kenraali, joka ymmärsi sotilaitaan, otti
sui.

- Olen käynyt etulinjassa Thipaleella ja
saanut sen kuvan, että
henki on hyvä.
Lauri Harvila, Helsinki
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Teoksen ansioita korostaa

sodassa hävittäjä-

me kalustoa. hankintoja.
lentotoiminnan haittoja. sodan-

palattuaan esikuntansa
upseerit kokoon ja lauMedisan AB, Uppsala

LENTOTURMIEN
TIIVISTELMÄ

valokuvia.

opittu ilmoitus, joka

ihidannrnlilo?

Kiriallisuutta

talot on julkaistu muissa lento.
kirjoissa. Sanoma on totisinta

kohtaloista hengissä selvinneille
on ollut öisten kauhu-unien
kanssa painiskelua, sotakave-

se

reille loputonta ihmettelyä ja
nykypolville "Jerry Cottonia"
hurjempia seikkailukeromuksia. Ja kuinka paljon olikaan
tapauksia, jolloin "likeltä piti",
jajoita ei tässä teoksessa kirjoittajan suorittaman tehtävärajauksen ruoksi käsitellä: "Surmansa saaneiden lisäksi olen
katsonut aiheelliseksi koota
tiedot myös laskuvarjolla pelastautumisista sekä tapauksista,

lentokonetuotantoa
suurissa puitteissa. tappioita ja
käytössä olleita lentokonet)ryppejä kdsittelevä asiantunteva ja kriittinen tarkastelu
osuvine johtopäätöksineen.
Sodan luonteeseen kuuluvat

tappiot väistämättä. Mutta
tappioiden syynä eivät ole vain
heikko ja vanhentunut kalusto,
tekniset viat, inhimilliset tekrjät
ja vihollistoiminta. Usein voi
taustalla olla lentotehtär'än an-

tajan

asiantuntemattomuus

yleensä tai liian pitkälle menevä

tehtävän suoritustavan määrit-

tely esim.

toimintamahdolli-

suuksiin, worokaudenaikaan

tai

lentokorkeuteen nähden.

Voidaan aiheellisesti kysyä, oli-

"

ko mitään mieltä lähettää Ri-

Näistä ulkopuolelle jääneistä

pon-konetta Talvisodassa tie-

kohtaloista tulkoon kuitenkin
mainituiksi vihollisen ilmatorjunnan ampumana Miikkulaisiin, noin l0 km rintamalinjan

dustelemaan voimakkaasti hävittäjäsuojattua Paldiskin len-

jotka johtivat sotavankeuteen.

taakse

16.

ll.l94l

kun tehny

pakkolassilloinen kapteeni

Veikko Karu. joka haavoittumisestaan

ja lumisesta

maasta

huolimatta pystyi harhauttamaan viholliset päästen Lumisuon (lähellä Laatokkaa) koh-

dalla omalle puolelle

sekä

Suomenlahdella 14.06.1940

totukikohtaa keskellä kirkasta
päivää2 (Tapaus l2).

On ymmärrettävää. että tässä teoksessa

tapahtumien selos-

tuksen on pakko olla tiiristä.
mutta tapauksissa. jolloin kohtalokkaan lennon lähtökenttää
ei ole mainittu eikä se asial'hteydestä muutoin ilmene. ei lukijalle jää sellaista omien pohdiskelujen varaa kuin mukana

alasammuttu Aero Oy:n Ju-52

olleen kohdalla olisi toirotta-

"Kaleva", ohjaajanaan kapteeni von Willebrandt. Viimeksimainittu koko Suomea järkyt-

vaa. Edelleen kirjalle olisi ollut
eduksi, jos henkilönimiä olisi
voitu tarkistaa vaikkapa Kadet-

täny

tapaus ei voi kuulua käsi-

tiupseerit 1920-1970 matrik-

teltävän teoksen aihepiiriin.
koska lentokone ei ollut ilma-

kelista, jolloin kapteeni Mi'llymäki olisi mainittu my,ös nimeltä Horelli ja kapteeni Lassilan

voimien.

Kullervoetunimen sijasta olisi
ollut Kalevi. Kun Aki Järvisen

(tapaus 227) yhteydessä on

mainittu hänen

edustaneen

Suomea Los Angelesin olympialaisissa, olisi toki sietänyt
samalla kertoa tämän
- aikanaan lGottelun ME-miehen
saaneen hopeamitalin mainitussa lajissa sekä Amsterdamin
että Los Angelesin kisoissa.
Tekee mieli vielä palata tapaukseen 81, missä kerrotaan

PtiivZirq-a kertoo myds

TAVALLISEN
MIEHEN
SUUR.SUOMI

"henkilökohtaisista ongelmista" ja sotawosien sekavista

Mattiesko Hytiinen: AKS:n tiel-

ki,

Kirjayhtymä, Vaasa

1982,

192 sivua.

Toimittaja Mattiesko Hytönen

on löytiinyt isiinsä Mikko Hytösen sotawosien päiväkirlat ja

korpraali Hyvösen surnansyöksystä FR-137:llä 19.05.
l%1. Eiköhän ollut niin, että

tehnvt niistä tiivistelmän. Mikko Hvtönen cdusti Akitteemisen Karjala-Seuran nuorinta
polvea ja l93Gluvun lopun
opiskelijanuorisoa sodan var-

tämän onnettomuuden tutkija-

.lossa.

lautakunnan puheenjohtajan,
silloisen kapteeni Lahtelan, oivalluksesta havaittiin ohjaajan

istuimen

kiinnityskorvakkei-

den murtuminen

ja

sen seu-

rauksena mahdollinen istuimen

putoaminen korkeusperäsinohjainten päälle. Siihen FR-sarjaan, johon FR-137 kuului, oli

ohjaajan istuimeen kiinnitettv
selkäpanssari, jonka paino oli

liikaa vahvistamatta jäneille
kiinnityskorvakkeille. Näinhän
todetaan jälkikäteen selvinneen
tapaus 79:n kohdallakin, vaik-

kajä

kertomatta syyn selviämi-

sen ajankohta. Olisikohan tapaus 84:ssä onnettomuuden syy
ollut sama?
Teoksessa on paljon mainin-

toja kadonneista lentäjistä ja
sotavankikohtaloista. Omaisiltapauksista varmasjäänyt epätietoista odotusta ja
ristiriitaisia tunteita. Tavallaan
poikkeuksen tekee tapaus 90,
missä sotavangiksi heinäkuussa
l94l joutunut vänrikki Pauri
saattoi 0 l. 09. 1942 kansainvälisen Punaisen Ristin välityksellä
le on näistä

ti

ilmoittaa kohtalostaan. Onkohan tämä ainut Neuvostoliit-

toon

sotavangiksi jääneen

suomalaisen sotilaan vankeudestaan lähettämä kirje?
Vaikka vielä ihmetellään

teoksen sisäkannen kartalla

Mikkelin

esikaupunkialueelle

sijoitettua Joroisten lentokent-

tä,

on joka tapauksessa osoitettava täysi tunnustus tekijälle,
Jaakko Hyvöselle. tarmokkaal-

ja sinnikkäälle tutkijalle onnistuneesta ja korvaamattole

masta teoksesta, joka ansaitsee
paikkansa pilotin kirjahyllyssä.
S.

A.

Vuosi 1938, josta kerronta
alkaa, oli niin AKS:n kuin
IKL:nkin laskukautta
etsit-

tiin jotakin uutta. Sota antoikin

sitten etsijöille tehävä: eråiiden
våilivaiheiden jiilkeen Hytönen

joutui työhön Itii-Karjalaan si.
viiliväestön pariin. Tiihiin tehtäviiiin hän paneutui koko tarmollaan yrittiien monien mui-

ihmissuhteista. Se antaa myös
kuvan siiä henkisestii muutoe
prosessista, johon koko Suomen kansan

ei suinkaan

AKS:n miesten

oli

-

vain

sodan

jiilkeen mukauduttava.

Eriiin paikoin jåä kaipaa-

maan suoria lainauksia piiiväkirjan tekstisä. Ny syntyy joskus epätietoisuutta siitä, missä
måiärin esitetyt ajatukset ovat
Mattieskon uudelleen muotoilemia.

Joka tapauksessa lukemisen
arvoinen

kida.

E.

SOTAA
JA SADISMIA
Pauli Haapako*i: Olin saksalaisten vanki, Gummenq Jyvib

kylä 1982, 225

sivua.

Kirjoittaja, pyhäjokelainen

den tavoin tehdii kaiken voitavansa kurjissa oloissa eläviin

maanviljelijä ja reservin väpeli,
jåii saksalaisten vangiksi Tor-

karjalaisväestön h1väksi. Kuvaus läsfå työstii on todellista
tietoa, ei propagandaa
- kielteisetkin puolet on tarkoin kirjattu.

nlsn taistelujen

alkuvaiheessa

syksyllä l9zl4. Saksalaiset syyttivät suomalaisia "sotapetoksesta" ja kohtelivat vankeja ta-

vallistakin kurjemmin

-

dismin huippua

lähennellee

niilkiintyneiden vankien pakottaminen vetiimåiiin eliiinten lailla raskaita vankkureita Rovaniemeltii Norjaan. Sisullaan ja
sitkeydellåiåin piiäosa suomalaisista selvisi, joskin lopuksi oli
henkikullan pelastamiseksi
suostuttava koulutettavaksi S9

mieheksi. Paettuaan koulutus-

leirisä kirjoittaja piiiisi monen

seikkailun kautta Suomeen,
jossa kommunistien Valpon
touhut eivät paljon poikenneet
natsien menettelytavoista
väpeli joutui lopuksi muun

-

muassa maksamaan "hukkaamansa" aseen ja varusteet!

"Jotakinhan siiä oppi."
Niiin toteaa kirjoittaja tutustuttuaan molempiin jfiestelrniin.
Sujuvasti kirjoitettu ja kiinnostava

kirja.

S.

JR 49:n 3.Komppania ko
koontuu Kiteen alaosaston
veljesmajalle 18. 6. 83 kello 19.00. Ilmoittautuminen
puhelimella 907-89 332

(Pesonen), 973427

ll3

(Kostamo) tai 97 3421

27 2

(Rinkinen).

-

Vaimo ja

vastat mukaan!

s:r-

l. Karjalan kannaksella

Ruotsinmaalainen va-

Kaukjärven-Summan-

paaehtoisjoukko, jonka

Muolaanjärven alueella
23.12.1939. Hyökkäys,

vahvuus

johon osallistui

neljän
rintamavastuussa olleen

divisioonan joukkoja,
epäonnistui ja joukkojen
oli. palattava lähtöasemllnsa,

matta.

muuhun Suomeen ja
väestö vietiin vankeu-

14.-24.12.

teen.
8.

tamaa.

Aavetykiksi nimitettiin
pitkälle kantavaa rauta-

laan viidessä minuutissa
alas kuusi vihollisen

DB-pommikonetta
6. l.1940. Laivueen
seitsemännen ja viimeisen koneen pudotti luutnantti Pelle Sovelius.
4. Silloinen kapteeni, myöhempi eversti ja Mannerheim-ristin ritari Alpo Kullervo Marttinen.
5. Paavo Susitaival, Väinö
Havas ja Antti J. Ran-

Puna-armeija

katkaisi kylien yhteydet

1939.

3. Luutnantti Sarvanto
ampui hävittäjäkoneel-

8.000

loppuun saakka.
7. Alue oli jäänyt evakuoi-

2. Tolvajärven-Ägläjärven

alueella

oli yli

otti rintamavastuun Sallan Märkäjärvellä 28. 2.l940ja puo
lusti asemiaan sodan
miestä,

tietykkiä, joka talvise
dan aikana ampui melko säännöllisesti Viipuriin rintaman yli Kannakselta.
9. Päivä oli Viipurin

I

tuho

sunnuntai, jolloin huo
mattava osa kaupunkia

raunioitui koko päivän
jatkuneissa ilmapommituksissa.
10.

Mannerheim talvisodan
päiväkäskyssään 14. 3.
1940.
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:

veissä palveli

joukko reippaita

qfttöjä. Patteristo toimi muun
muassa S1värin rintamalla, Petroskoissa kesällä 1944 sekä

lopuksi Kauko-Idässä. Klavdia
7*tko toimi tykinjohtajana
raskaalla kanuunalla miehistö
nään l9-2Fvuotiaita tyttöjä.
Neitojen tykki loisti aina puhtauttaan, kertoo lehti. Ensimmäisen koneensa he ampuivat
alas Syvärillä talvella 194,r'.

o

TIalvisodan lopulla. Summan
rkki Palolampi kirjoitti heti talvisodan jälkeen menestyskidan Kollaa kestiä. Tiihiin
koruttomaan rintamakuvaukseen sisältyy tuon sodan koko
päättäväisyys

ja sisu, "talviso-

dan henki" etulinjan taistelijan
näkökulmasta.
Kirjasta on otettu kymmenes
painos WSOY:n kustantamana. Sitä lienee vielä saatavissa

kirjakaupoista.
Nyt kannattaa varata itselleen ja ennen muuta nuoremmalle polvelle luettavaksi tämä

kirja, joka Yrjö Jylhän Kiirastulen ohella luonnehtii talviso.

murtumisen jälkeen, lähetettiin
Viipurista rintamalle Lähteen
lohkon suuntaan ja myöhemmin Viipurinlahdelle kaksi heikosti varustettua ja lähes kouluttamattomista nuorista pojista muodostettua suojeluskuntapataljoonaa, jotka kärsivät
raskaita tappioita epätasaisessa
taistelussa.

Kirjailija Eino

Runebergin
Vänrikki Stoolin tarinat Suomen sotaa ja Linnan Tuntematon sotilas jatkosotaa.

tärkeä, koska viralliset lähteet
eivät näistä pataljoonista paljoasilloin eijuuri ehkaan tiedä

kertoo

Karjalan Rintaman 407.Ilmatorjuntåpatteristosta, jonka ri-

142

Grnnu.

Joutsensaari. kihlakunnantuomari, osoite Asemakatu 7,24100 Salo, puhelin
toimeen 92+15661, on sidot-

tamista varten koonnut lehtemme kaikki wosikerrat lukuunottamatta ensimmäistä eli
r,uotta 1957, jota ei toistaiseksi
ole mistään löyynyt. Kuka voi
auttaa innokasta kirjojen keräi-

koontuu jälleen ensi

kesäkuun 19. päivänä §häjärvellä. Tähän tilaisuuteen yrite-

tän saada valmiiksi noin

kesänä

toja antaa myös Maria

Selin,

puhelin 991-3731. Hänelle voi
jättåiä myös huonetilauksen.

200

sir.ua käsittävä muistojulkaisu,
jonka kimpussa puuhailevat

muiden muassa rovasti Tuomas Kortelainen, osoite Tapionkatu
A 13, 70500 Kuopio
50. puhelin 971-125 317. ja toi-

5-9

mittaja Vellamo Paananen,
osoite PL 2, 72601 Keitele, puhe-

O

via.

Muistojulkaisutoimikun-

nan rahastonhoitajana toimii
piirityonjohtaja Väinö Kum-

R.iro

Huhdanpää. osoite

39750 Kuivasjärvi, puhelin 93336 183, etsii yhteyttä kanneljärveläiseen(?) Eino Iivoseen, joka

toimi ajomiehenä pataljoonan
AJp:llä Viipurissa kesällä l9zl4.
Pojat tulivat yhdessä melkoisessa räiskeessä yli Linnansillan
20.Prikaatin irtautuessa kaupungista 20.6.4. Iivosen hevonen menetti henkensä Tienhaarassa.

o

pulainen, osoite 74230 Salahmi,

tilinumero Vieremän

pankki

Rarhankarvatus on edelleen
vauhdissa DDR:ssä. Tässä itäberliiniläisessä tavaratalossa

pojat harjaantuvat tuleviin

rauhan operaatioihin.
Kyllä meillä ollaan vielä pamitä nyt jossahasti jäljessä

-

kin on hevonen tai avaruuslaiva
lasten leikkikaluna...

-

Osuus-

551507-57525. Hän

kaipaa puolestaan taloudellista

tukea yritykselle.

a

Antti

Mäkinen. osoite Gumbölentie 31, 02770 Espoo 77,
puhelin 8057182, omistaa lehtemme kymmenen täydellistä
vuosikertaa alkaen ensimmäisestä ilmestymisvuodesta 1957.
Hän on valmis luopumaan niis-

tä.

6.Divisioona ko-

Sundmanin

lin 978-52460. He tarvitsevat
juttuja, kaskuja ja valoku-

rijää?

o
Puro-un

Er.rrti V. A.

2.Jääkäriprikaati kokoontuu
jälleen ensi kesänä. ilmeisesti

kirjoitella.
ditty päiväkirjoja

Rovaniemellä. Yksityiskohtaista tietoa annetaan lehdissä touko-kesäkuussa. Liihempiä tie-

o

v

Pohjamo.

osoite Tolsa, 02m Kirkkonummi, haluaisi yhteyttä kyseisten pataljoonien riveissä
toimineisiin miehiin. Asia on

taa aivan kuten

Neuvosto.Karjala

a

myöhemmin lrningradissa ja

terveiset

o

Jänkäjääkärit pitäkööt asian
mielessä!
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Meidän firmassa on arvostelun tie avoin!
(Matoissa tekstit "varoitus", "puhuttelu", "ankara

puhuttelu", "palkkioiden evääminen",
"alentaminen" ja "erottaminen".)

PERHEPIIRlSSÄ

- Mutta Mutsi! Katso nyt vähän

ketä jymäytät!
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KOLHOOSIN SADONKORJUU
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Tuo pienempi auto menee sitten viljavarastolle

ja tämä isompi vie paperit aluekeskukseen!

(Paperit ovat ohjeita, toimintakertomuksia ja raportteja.)

