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- Sano aja kovempi!
murahti kenraali.
Hierarkian mukaisesti Thpola välitti käskyn vakinaiselle kuljettajalle kersantti l(ulsnnille ja vauhti parani.
- Mitä se nyt on?

kysyr kenraali hetken

Persoonollisuuksio

ISÄLLINEN
KENRAALI
tr(enraali Kstoa Arrders

kuluttua.
Seitsomänkymmentä, herra kenraali.
- Sano aja kovempi!
Näin päästiin kahdeksaankymmeneen,
mitä nopeutta ei käynytkäiin ylittiiminen.

Tapla oli sille päälle
- Nyt Thpola, otta
päästä! sanoi
hattu
sattuessaan taitava jutunkertoja. Tässä eräs
hänen parhaista tarinoistaan.

Kapteeni

:i
'1

i

I

Tapolan

piti lähteä yhdessä
kenraali Wazprin

kanssa autolla Viipurista tarkastusmatkalle
Terijoelle. Aamulla
hän myöhästyi lähdöstä ja kenraali joutui
odottamaan. Oli tullut
istuttua vähän pitkään
edellisenä iltana iloisessa Viipurissa.

Ajettiin sitten avo-

autolla

Kannaksen
kuoppaisia teitä. Thpola istui kuljettajan vieressä ja kenraali takana.
Ajettiin äänettöminä.
Paljonko se on?
kysyy kenraali äkkiä.

Thpola mietti kuumeisesti, mitii korkea
esimies mahtoi tarkoittaa. Ei voinut olla kyse
juuri muusta kuin nopeudesta. Vilkaistuaan
mittariin hän vastasi:
Kuusikymmentä,
herra kenraali.
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kenraali kuivasti. - Sinä kaipaa raitis ilma.
Näin ajettiin äänettömästi halki Kannak-

sellen haikeana huviloi-

tå. - Minä sanon että
siinä minä olla juonut
ja rakastellut. . .

Ii, oli ottanut heittimet
asemista omin lupinsa

ja kuormannut ne ajo-

neuvoihin päästäkseen
pian kotimatkalle. Tulikomentoja otettiin

puhelimella

KÄSKY ON

mutta

ruisrv

vastaan,

tulitoiminta

markeerattiin

Kenraaliluutnantti
Kustaa Andqs Topla
toimi l950Juvun alkupuolella jalkaväen tarkastajana. Vuosirutiinin mukaisesti hän oli

huutamalla.

eräänä syksynä seuraamassa everstiluutnantti Yeilrlo Edt'md

taan!

Wiiiniisen

johtaman
Kanta-aliupseerikoulun
- nykyisen Päällystöopiston loppusota-

vain

Thpola suuttui ja

karjaisi:
- Vääpeli! 0ttakaa
heti tuo pyöränne ja
ajakaa Lappeenran-

- Herra kenraali. . .

yritti

onneton vääpeli
selittåiä.
- Suu kiinni! tiuskaisi Thpola. - Lähtekää!
sekin

loppuihan

harjoitusta

harjoitus sitten aika-

Sitten alkoi vilahdella ohi Terijoen huviloita.
Siinä oole juonut
ja- rakastellut! totesi
kenraali.
Thpola käsitti asian
väärin ja esitti kiivaita
vastaväitteitä:
- Ei, herra kenraali!
Vähän vain istuttiin iltaa kavereiden kans-

lillä. Harjoitukseen oli
komennettu joukkoja

naan. Ajeffaessa autolLappeenrantaan
Kanta-aliupseerikoululle ohitettiin kranaa-

keskeytti kenraali kat-

aseman johtaja, vääpe-

Kenraalimaiuri Kustaa Anders Tapola kunnostautui sodassa muun muassa 5.Divisioonan komentaiana

Kenraali Paul Martin Wetrer jakaa
vanhoilla päivillään kunniamerkkejä tal-

§en.

Lappeenrannan ja Kouvolan vä-

myös Kouvolan Yarus-

la

pitkästyä. Thpola läksi

tinheitinvääpeli, joka
tarmokkaasti polki
pyörällään eteenpäin.
Thpolaa jo hiukan hymyilytti.

kastamaan kranaatin-

tuttiin

kunnasta.

Harjoitus ei offanut
loppuakseen määräajassa. Kaikki alkoivat

aikansa kuluksi tar-

heittimistön

tuliase-

mia.

Sielläkin oli kuitens4...
Mitä sinä puhu! kin pitkästytty. Tuli-

visodan haavoittuneille

Lappeenrannassa is-

kodikkaasti

kahvipöydässä, kun
koulun johtajan apulainen majuri OAi Känbi
tuli toimittamaan Väänäselle jotakin asiaa.
Väänänen tiedusteli
hetken kuluttua Thpo-

Ialta, saisiko kranaatinheitinvääpeli jo mennä kotiinsa.
Totta kai, sanoi

käskin sen vain ajaa
Lappeenrantaan.

-

Täällä se nyt on-

kin, sanoi Väänänen. Mutta kun se on niitä
Kouvolan varuskunnan
vääpeleitä. . .

ls.5.19&t
27. VUOSTKERTA
JULKAISUA:

Sotmul8toyhdldyE ry,

PuhenJohtala L. Harylla, 6v €vp
N. Rlullåla, ev ovp, E. Pakkala, komdrl ovp
S. Alapuro, evl evp, E. Eråsaarl, 3v €vp

PÄÄTOIMITTAJA:

E.

E.å&arI, ev cvP

TOIMITUS
TöölSnkaru 35 B, m2@ Hetsinkt 26,
puh. 44 62 42 kello 1O-14.

YLEISSIHTEERI JA
TALOUOENHOITAJA
Tellorvo KaifEn€n

TAITTO: RsUo

Vlrts

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET:
FGtllokoro 20, m2il Helslnkl 21
Puh. (90-) 6'1 6 4a«l tal valhde (90, El €41

Fbstlsllrtotlll 725&.1
ILMOITUSKONTTORI:
Annankatu 29 t, oOIOO H:kt 10,
puh. valhde 6 e4i, ohlvalinta 61Ot...

Polllsllrtotlll

i

r5O-1

henalku, joka oli juuri ja että se aina merkitsee
aloittanut peruskoulun täydellistä tuhoa
- kaiala-asteen ponnistelut, ei ken loppua. Kaikennä-

ja kaupunkiin

nestä pitäen maalataan
kauhukuvia, niin että heikoimmat jo koulun alkuvaiheessa päättävät luo-

köiset "rakutaattorit" ju-

pua opiskelusta ja ammat-
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151 KORiJIRINTAMALLA
SATTUI JA
TAPAHTUI
155 VANJAT PILASIVAT
JUHLA.ATERIAN
159 HERMOT PITIvÄT
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HUOLTOHUOLIA
168 I.AGUKSEN
KENTTÄSAIRAALASSA 1944
172 VALLILAN VANHAT
ASEMASODAN
ARJESSA

saanut yöllä unta. Itkua
tuherrellen tämä muuten
erittäin reipas vesseli kertoi kello kaksi aamuyöllä
näkevänsä kauhukuvia
atomipommeja ja ruumiita. Isoäidillä oli aika työ
lapsen rauhoittamisessa.

Nuori kansalainen oli
joutunut rauhankasvatuksen piiriin.
Rauha on tärkeimpiä
asioita maailmassa. Työ
rauhan hyväksi on arvo-

seen kylään

listavat tätä

sanomaa,

monenlaista vaahtosuuta
kiepsahtelee esiin milloin
missäkin kouluissa,
nuorison kokoontumispaikoissa, tiedotusvälineissä, varsinkin tehokkaassa

televisiossa.

Jopa erät

liiäkärit ovat valmiita julistamaan, ettei atomisodassa edes kanna ta

yittää

suojautua.

Miksi pelotellaan nuokasta ja ansiokasta.
risoa jo pienestä pitäen
On kuitenkin viihin- asioilla, joiden toteututiiän kyseellistä, ediste- mismahdollisuudesta ei
täänkö rauhan asiaa ato- tiedetä juuri mitään? Maamisotien kauhumaalauk- ilmassa on viime suursosella. Varsinkin arvostelu- danjälkeen käyty 150 sokyvyttömälle nuorisolle taa ilman atomipommia,
yritetään antaa se kuva, jota viimeksi käytettiin
lähes -40
etfä sota on aina atomiso. kaksi kertaa
ta, että se aina kohdistuu wotta sitten. Siitä huolikoko maapallon jokai- matta nuorison eteen pie-

tiin

valmistautumisesta,

koska "kuitenkin kuollaan atomisodassa". Psykiatrit toteavat lasten neuroosien lisääntyvän pelottavasti ja useiden nuorten
saavan pelkotiloista elinikäisiä henkisiä vaurioita.
Sota on paha asia. Sitä
ei kuitenkaan vastusteta
edesvastuuttomalla dema-

gogialla ja puolustuskyvyttömän nuorison pelottelulla. Moista henkistä
våikivaltaa harjoittavat
henkilöt olisi voitava pa-

lauttaa järjestykseen
ensimmäiseksi harhaan
johdetut opettajat. Nuorison pelottelu hysterian
partaalle on rikos ihmiskuntaa

vastaan.

tr
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nopeita yllätyshyökkäyksiä, jotka

Helsingin jatkosodan

SODISSA 1939---44 oli Kotka eräs
eniten pommitettu kaupunkimme.

henkilömenetyksiä. Suurimmat
henkilötappiot olivat tapaninpäi-

ilmatorj unnasta on kerrottu useassa yhteydes-

Vihollisen nrielenkiiruron kohteetta
oli Kotkan ja lähiseudun teollisuus

vänä 1939 pontntitt osuessa jäätrsärkijå'lamroon suLu]ateli 39 mc-

vihollinen piti vielä silloin hallus-

sekä satama, jolla

rinriestä.

sä.

huomattava merkitvs viennin kannalta. Se toimi nryciskirr rannikkt>
linnakkcitten sekä niin Sutrlticu että Saksankin sotalaivaston huolto-

Ilmavalvonta toirni ainoastaan lähisuarilta käsin ja viestit lähestlvistä koncista olivat niin myöhässä
ettei srviiliväcstökään ehturyt suo-

Vähemmän tunnetaan Ilmatorjuntaryk-

mentti 2:n

taistelua

Kotkassa,joka myösoli
rajujen pommi-iskujen
kohde.
Nvt asia tunnustetaan yli puoluerajojen.

ja

jo

silloin oli

polttoainetäydennyskohteena

jatkosodan aikarra.
'l'alvisodassa

kuului Kotka nrihin kaupunkeihin, jotka jo ettsittt-

Kaupungin ilmator.junta oli tal-

visodan aikana lähes olettutot.t

suoderr vihollisu-lle tilaisuuden
pornmittrru kaupurrkia varsin matalalta.

AVOIN KAUPUNKI

mäisenä sota-aanluna 30.1L1939

.latkosodan alkuaikoinakin oli
Kotka varsin avoin kaupunki vi-

saivat ponrmiryiipyn

osaksceu.

holl isun ihnahl"ökki-v--ksill,j. Kalus-

Paitsi airrccllisia vahirrkt-rja kärsi
kaupungin siviiliväestö mvöskin

toll puuttcurr r uoksi oli ilrrtatorjurttu edellccnkirt t.rirttatott turjutttaatt

lbtkan

olivat mahdollisia senvuoksi, että
saan Suourenlahden ulkosaaria.

jautua.
Ilmatorjuntaa alettiin kuitenkin

vuodesta 1942 alkaen vahvistaa.
Niinpri vuoden alkukcsästä käytiinkin ajoittain varsin kiivaitakin
uistcluja ilmutorjunnan. torjuntahivitta.jicn ja lukipani,-,in sut-rjattujen vihollispornurittajicn väliltä.
Ilmatoiminta väheni aina talven

tiluksen
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Muistomerkkitoimikunnan puolesta piti

patsaan luovutuspuheen ekonomi John
Hongelin. Oikealla kaupungin.iohtaja
Pauli Sutela, kenraaliluutnantti Kai HaF
mevaara ja kenttärovasti Yr.jö Rasilainen

t

ajaksi, jolloin satama oli jåiiissä,
mutta oli kesällä 1943 samoin kuin
viimeisenä sotakeviiänä ja -kesänä

vanin voimakasta. Silloin

,r{

kau-

pungin kimppuun käytiin syöksypommittajin ja torpedokonein.
Jatkosodan aikana pommitet-

tiin Kotkaa

130 kertaa 1500 ko.

neen voimalla.

To{untahälytyksiä

oli 42fi), joista viimeisen sotawoden osalle tuli peräti 1500. Taloja
tuhoutui

yössä

jäi

188

ja pelkiistiiiin yhdessä

284 perhetä asunnotto-

maksi Tiutisen saaren

Kotkaan aiorun
kuorman kesiillä

saadessa

palopommi-

1943.

Ilmatoq'untataisteluissa kaatui
ja 26 haavoittui. Keskellä kaupunkia sijaitsevalla Palotominvuorella sijainnut ilmator20 sotilasta

juntajaos menetti täysosumassa
19.5.194 l0 miestä kaatuneina.
Jaoksen toiseen tykkiin oli tullut

voksi tuli sotilaspoika. Koulutus sisälsi etupiiässä aseha{oittelua 40
mm:n Goertz-tykeillä. Yhteen tykkiin oli eräs patteriupseeri-konepa-

jainsinööri kiinnittänyt pienoiskiväärin piipun putken yläpuolelle, ja
tällä tavalla saimme ha{oitella ko.
vapanosammuntaa suureen pahvitauluun, jossa käytännössä todettiin korjauskoneiston vaikutus ennakonasetukseen.

Kun koulutus oli päättynyt, lä-

lanhimpina" kullakin tykillä re-

heteniin meidät Kotkan pojat

serviliiiskorpraali.

omaan kaupunkiimme ja kymilåiiset jäivät Sunilan puolijaokseen.

Ehdimme juuri parahiksi yksikköömme muutamaa päivää ennen
juhannusta saaden jatkokoulutusta uusilla tuliterä-Boforseillamme.
Juhannusaattoiltana oli jaoksel-

Tuleva jaoksemme oli 25 Kevy itjaos, joka sijaitsi Kotkan sataman

tuntumassa, Palotomin worella.
Jaokemme piiiillikkönä oli nuori

helsinkiläinen vänrikki Rainer
Packalen. tykinjohtajina kersantit
Kortesmaa ja Ruuskanen ja"tykin-

lamme pieni juhlatilaisuus, joka
liittyi Marsalkan Thuotispiiiviiiin.
Juhlat loppuivat kuitenkin lyhyeen, sillä ensimmäinen hälytys ty-

lataushäiriö. jonka poistamiseen
tarvittiin molempien tykkien miehistöt. Kohtalokkaan osuman johdosta olivat tappiot tämän johdosta kaksinkertaiset.

1

7

SOTILASPOJAN
KOKEMUKSIA
Kevällä

I

koulupojilKotkan ilma-

942 tadoutui

le tilaisuus osallistua

puolustukseen

tai hakeutua fusti-

tukkileirille Joensuun seuduille. Valitsin ilmatorjunnan ja
ilmoittauduin Sunilan pikakurssilsaareen

le, jossa kahdessa viikossa tehtiin

koulupojasta it-tykkimies. Meille

annettiin armeijan lisävarusteet,
leikattiin tukka millin koneella kuten alokkaalta ainakin ja sotilasar(Kokeilumielessä koulutettiin koulupoikia ilmatorjuntatehtäviin kotiseudulla.
Kuvassa Kotkan Palotorninvuorella sijainneen 25.Kev. lt.Jaoksen kakkostykin

nuorta mutta innokasta miehistöä, ikä
kaikilla alle I 6 vuotta. Kirioittaja korkeussuuntaajana äärimmäisenä oikealla

)Tätä suojattiin. Näkymä Kotkan satamaan 25.Kev.lt.Jaoksen tuliasemasta
Palotorninvuorella. Taustalla näkyvät
Hietasen lautatarha ja Sunila Oy:n tehtaat
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19. 5. 19zl4 hyÖkkäsi

vihollinen aikaisin

aamunkoitteessa suoraan auringon

r

suunnasta Kotkan satamaan. Sataman
iuntumassa olevalla Palotorninvuorella
sai 25.Kev.lt.Jaoksen kakkostykki täysosuman, jolloin lataushäiriöitä poistamassa olleet molempien tykkien miehistöt kaatuivat. Kuvassaiaoksen miehiä
maioituspaikkansa portailla, vasem-

malta U. Brandstaka, M. Ukkonen, U.
Saxberg, U. Ojala, O. Ruuskanen ja A.
Moilanen. Ainoastaan Saxberg ja Ruuskanen jäivät jäljelle kuvassa olleista

lasta Santahaminaan

w

kesken

pommituksen. Olo tuntui hieman
tyhjältä kun makasimme ammuskuorman päällä ja yritimme pääs1[
takaisin Santahaminaan.

VIHOLLINEN ISKEE
KOTKAAN
Kotkassa vilkastui ilmatoiminta
1944. Päsiäisen maissa pommitet-

tiin Kotkan Seurahuone ja maail-

"7

t

mankuulu merimieskapakka Mutakuoppa. Saksalainen it-risteilijä

tI

Niobe, entinen tanskalainen panssariristeilijä Dan Juel upotettiin, ja
vanha tykkini Palotominmäellä

tuhoutui sirpalepommista.

&
keille tuli jo siinä 2l maissa. Vihollisen uudet PE-2*yökypommittajat saapuivat lakipartioiden saatte-

lemina kaupungin ylle

ja

hyökkäsivät satamaa kohti. Muistan vielä odotuksen hampaat kalis-

ten jänniryksesä

sivusuuntaajan

pallilla ennen tulikomentoa. Niitä
tulikin sitten niin tiuhaan, että paperipaaleilla vahvistettu tykkimonttu oli paksunaan ruudin ja palaneen maalin käryä. Kaunis naamiointimaali kiehui tulisen putken
piällä ja putoili suurina paloina
saappaille.

Jännitys häipyi ja jokainen keskittyi tehtäviänsä. lataaja oli rii
sunut yläosan paljaaksi ja hiki oli
meillä muillakin, mutta kammista
ei voinut irtautua hetkeksikän.
Yksiniiisiä tulikomentoja ei enää
tarvinnut. tykinjohtaja näytti suuntaajille lähestyvän maalin, jota olikin helppo seurata kullanhohtoisen hiusristikon avulla. Ympärillä
räiskyivät vihollisen pommit ja vieressä paloi P. K. Kulku Oy:n lautatarha ja purjehduspaviljonki Vasikkasaressa.

Aamuyöstä oli tykkimme ampunut melkein koko ammusvarastonsa tyhjiin ja vaihtanut putkea
kerran, kun Boforsiin tuli lataushäriö. Hylsyputkeen oli mennlt
kaksi hylsyä, jotka olivat kiilautu-

150

neet,

ja häiriö oli valmis. Miehistö

sai tehtäväkseen viedä loput ammuskamat toiselle tykille, jotla ei
ollut ammuksia lainkaan. Ryömiminen ylämäkeä ammukset sylissä
sirpale- ja pommisateessa oli varmaan samanlaista kuin etulinjassa.
Vaalean kesäyön taivaalla piinelivät valojuovat kuin parhaassakin
ilotulituksessa, ja raskaiden aseiden

hattaratkin näkyivät siellä tällä.
Saksalaisten miina-alusten Vierling-Flak 20-milliset täydensivät
esitystään tulivoimallaan. Maahansyöksyviä koneitakin näk1,i
muutama. joskaan kukaan ei voinut siinä tiimellyksessä sanoa. kenen ammuksista. Yhden todettiin
pudonneen Kuutsalon rantaan ja
yhden pommikoneen hylyn löysi-

vät Kotkan

tiään, jota häiritsivät

miltei

säännölliset vihollisen yölennot.
Useimmiten lensi vihollinen tuntikausia kaupungin yli jollakin hitaalla todennäköisesti MBR-2 lentoveneellä. Kone, jota kotkalaiset

MUISTOMERKK!
NOUSEE

Virike pysyvän muistomerkin
saamiseksi Kotkan ilmato{untamiehille syntyi kevällä 1981, jolloin kirjoitin asiasta lehteen. Yllättäen Puolustusvoimat tarjoutui

kutsuivatkin "postikoneeksi" tuli

luoluttamaan muistomerkiksi van-

ja ammu-

han raskaan ilmatorjuntatykin,

säännöllisesti

klo

23.45

tutti ilmatorjuntaa parin

tunnin

mikäli Kotkan kaupungin johto

ajan. Olisiko ollut kyseessä harhaut-

suostuu sen pystytlämiseen. Kesäl-

taminen

lä l98l sainkin myönteisen vastauksen. Valtuusto myönsi vielä

Vahinkoja eivät nämä operaatiot
aiheuttaneet. Me koulutuksen saa-

150.000 markkaa jalustaa ja ympäröivän puiston kunnostamista var-

neet it-miehet juoksimme kotoa
tvkeille tarjoamaan apuamme. ja

ten.

ja desanttien lasku samanaikaisesti Kymijokivarteen?

päivällä istuimme jälleen koulunpenkillä.

Talvella 1944 jouduin yhdessä

muiden entisten

sotilaspoikien

Muistomerkki voitiin paljastaa
2.6.1982. Musiikista vastasi Kot-

kan

Työväenyhdisryksen soitto-

kunta. Kenttäpäivällisellä muisteli
taistelujen päiviä Kotkassa toimi-

kanssa Santahaminaan. jossa as-

neen Ilmatorjuntarykmentti

muutama vuosi sitten aivan laitu-

tuimme armeijan

ko mentaja everstiluutnantti Ja I ma-

rin vierestä.
Hyökkäystehon huomioonot-

vaikka ikiä ei vielä silloinkaan ollut kuin 17 vuotta. Miehistä oli
puutetta ja niin meidät oli otettava
alokkaiksi nostomiehinä nimellisesti. koska emme saavLlttaneet virallista asevelvotlisuusikää. Meidät
määrättiin jostakin slystä raskaaseen it-tykistöön ja ehdimme para-

satamaruoppaajat

taen päåisi Kotka verrattain vähin
vaurioin tästä ehkä suurimmasta
pommituksestaan.

KOULUUN
Tämän näyöksen jälkeen vieraili
vihollinen kesän 1942 aikana var-

sin useasti Kotkassa. joskin pienemmin voimin. Syksyllä vapautettiin koulupojat jälleen jatkamaan epämääräistä koulunkäyn-

palvelukseen

2:n

ri ltpinleimu.
Muistolaatan teksti ISÄNMAAN PUOLESTA KOTI-

SEUDUN VAzuELEMISEKSI
1939-1944 kertoo ny§isille ja tuleville sukupolville ajasta, jolloin
kaupunki paloi ja ilmatorjuntatuli
jylisi sen yllä. Ilmatoduntajoukko-

hiksi Santahaminan Rata-pattereille ammuksenkantajiksi Helsingin
suurpommituksiin kesken alokas-

jen uhrautuvan taistelun ansiosta

koulutuksen. Erityisen jännittäviä

tiin toista tuhatta pommikuormaa.

oli ammustenhakumatkat

Koske-

kaupunki säästyi pahimmilta tuhoilta. vaikka sen alueelle kaadet-

tr

Kcrplrlntomollo

sottul jo
topohtui

YRJö TURPEINEN
Korpirintamilla riitti toimintaa asemasotavaiheenkin aikana.
Kenttävartioiden välit olivat pitkät ja
elämä miesten valppauden varassa.
Raskaita tappioitakaan ei voitu välttää.

maaliskuussa

JR 3l:n miehet. lempinimeltään

ihmisille häeriöksi vaekka vähän

jonka ryhnriin vah,'uinen osasto

943 Jeljärvelle tekemältämme sis-

joulupukit. olivat talven aikana

laaletaanki..."

siretkeltä saimme levätä jonkin aikaa tutuissa kämpissämme Vansjärven rannalla. Parantelimme jalkoihimme tulleita hienlmiä ja

tyhjentäneet kenttävanionsa Nuokkijärven ja T§ irkka-Kemijoen välil-

Tapahtuman jälkeen tvönnvttiin
svvcmmälle erämaahan. Ensim-

lä ja siirtäneet varmistuksen Kii-

mäisen komppaniamnre I .loukkue

miehitti kahden viikon jaksoin joko meiltii tai II .loukkueesta. Huolto tuli purilailla lahden taakse Uimoscn nrntilun. .iosta kannoimme

masjärven tien varteen. Tehtäväksemme tuli miehittää uudestaan

miehitti kenttär,anion

sen perille.

PALATTUAMME
I

kuuntelimme öisin kovaäänistä.
joka majoituspaikkamme 1llä hitaasti kiertelevään lentokoneeseen
sijoitettuna syyti hineitä uhkauksia "Puustisen rosvojen" päänmenoksi.
Sanoja säesti silloin tällöin alas

paiskattu pommi.
Lyhyen linjassa olon jälkeen tuli
tieto. että pataljoonamme I/JR 10
siirretään taas liikkuvampaan
hommaan. Uusi toiminta-alueemme tulisi olemaan aivan Rukajärven suunnan äärimmäisellä vasemmalla siivellä.

nuo aikaisemmat asemat.

KORPEEN
Siino tuli kesäkuun alussa.
Marsalkan täytäessä ruosia jaettiin miehille tapahtuman kunniaksi
tilkkanen konjakkia. Olimme jo silloin pataljoona koossa s1vällä korvessa jossakin Lietmajärven lähellä. Notkealeukaisel savolaispojat.
joilla oli kvky lövtää kaikista asioista ne myönteiset puolet, ihastelivat:
"Vaen jo on löyvetty raahallinen
juhlapaekka. Teällä myö ei olta

T§irkka-

Kemin ja Nuokkijänestä laskevan
joen yhtymäkohdassa. IV Joukkue
Uimosenjärven itäpäassä ja meidän III Joukkueemme jatkoi siitä

vielä eteenpäin sekä muodosti
kenttävanion Nuokkijärven ja
Uimosen väliselle kannakselle.
Yksiköiden välit otivat pitkät.
Kannakselta oli komppanian komentopaikalle matkaa toistakvmmentä kilometnä ja sieltä pataljoo.
naan 3--4 kilometriä.

Valoisan kesän aikana oli
Nuokkijärvellä eräässii

saaressa

noin l2 km päässä aliupseerivanio.

-

Omilliren on tultava toimeen.
tää11ä slttyy. tuumailimme.

jos sota

l:ivlit ole reservit aivan heti
-kalla...

pai-

Sota olikin syttyä heti perille
päästyämme.

Itäpuolella olevat kaverit avaavat tulen .|a ilmoittrrvat nähneensä

vihollisparrion metsän reunassa.
Toiset k1'llä epäilivät miesten ampuneen peuroja.
Kyllä alueella peurojakin oli. Siitä näkyi kentälki selvät merkit. JR
31:n miehet olivat viettäneet siellä
aikanaan varsin lihaisia päiviä. sillä

tä
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lll Joukkue lähdösså 1.K:n komentopaikalta Nuokkijärvelle
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Kämpän teosta se alkaa. JB 10:n miehiä TSirkka Kemin varrella kesalla 1943
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saimme raivata paikalta pois mel-

koisen määrän peuran kopuroita
ennen kuin voimme asettua taloksi.
Majoituimme telttoihin, sillä kaikki rakennukset oli paikalta hävitet-

kilometriä vartiomme edessä Homejoki, ja tämänkin joen joutui

nahevosen varmistusta oli lisätävä

hemmin kahakkapaikan läheltä

viideksi mieheksi entisen kahden

partio ylitlämän joka

asemesta. Puhelimen käyttäjä saat-

suon laidasta, valmiina kotipitäjän
multiin låihetetäväksi.

reissulla
kaksi kertaa. Toisessa paikassa oli

ty.

HENGELLE HUPAA
HOMMAA
Toiminta alkoi. Kannaksen varmistuksen lisäksi joukkueemme
tehtäviin kuului lähettää nelimiehinen panio etumaastoon. jossa se
laajassa kaaressa kiertäen otti yhte1.ttä I Joukkueeseen. Partio liikkui aina öisin
meni ensimmäisenä yönä perille, lepäsi päivän ykkö
sen vartiolla ja palasi seuraavana
yönä takaisin.

-

- Hengelle hupaa hommaa,
kommentoivat asiaa ensimmäiseltä
relssulta palanneet kaverit.
Ja silä se kyllä oli. Nuokkijärvestii TSirkka-Kemiin laski noin neljä

ylimenokalustona koplukka, joka
oli aina tehtävä uudestaanja käytön jälkeen purettava, sillä valmiin
koplukan jättäminen odottamaan
paluuta olisi ollut samaa kuin olisi
järjestänyt itselleen ansan.
Oli liikuttava kaikki aistit valp
paina. Milloin tahansa saanoi rävähtää. Tilanne oli nopeasti ohi, ja
voiton peri se jonka aseet ensinnä
rävähtivät.
Lisäksi totesimme heti alkuun,
että naapurin partioiden vahvuus
oli moninkertainen meihin verrattuna.

Kesäkuu kului kaikesta huolimatta loppuun suhteellisen rauhal-

toi joskus panna merkille, että linjalla on ylimåiäräinen kuuntelija.
Kolme toisen joukkueen poikaa
on eräänä aamuna matkalla
Nuokkijärven vartiolta komppanian komentopaikalle. Edesvå on

lähtö vuorolomalle. Matka

tA.

Hassisen partio on suorittamas-

ja etenee polkuaan
varovisti, sormi liipasimella.

sa tehtävänsä

naamioitunut vihollispartio avaa
tulen. Konepistoolein aseistettu
Sotkamon poika pyyhkäistän heti
\aarallisimpan a pois plbtÄ. K o m u

Ei kuitenkaan riittävän varovasti. Maa tömähtää jalkojen alla. sar-

ottaa lentävän liihdön. Viiistää onneila suihkut. tulee komppaniaan
ja kertoo tehneensä matkalla ennätyksensä kaikilla juoksumatkoilla
100-800 metriin saakka. Ajanottajat vain puuttuivat.

Kolmannen pojan,

Hietasen,

kohtalo on epiiselvä, kunnes hänet
löydetän muutamia päiviä myö-

Koruessa on taisteltu. Pallon tukikohta Rukajärven suunnalla kesällä 1943
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Myös nelos-ja ykkösjoukkueen vä-

lillä on viime päivinä ollut levoton-

kesken. kun aivan polun viereen

lisesti, mutta heinäkuun alettua
monet rnerkit viittasivat siihen, että
elämä eräma.assa vilka^stui. Muo

jä

VIIMEINEN KEINO
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jat rävähtävät puolin ja toisin. Tilanne on hetkessä ohija polulla on
kaksi poikaa vaikeasti haavoittuneina.

Kun vihollinen tulee

tarkasta-

mrurn työnsä tuloksia, he tekeenty-

vät äysin kuolleeksi.

-

Nuoria poikia. kuulee //rrari

tarkastelijansa sanovan selvällä
suomenkielellä.

Vihollisen poistuttua pojat he-

kersantti Aimo Korhosen osastoa.
Siirrymme nopeasti tuon neljän

räävät ja alkavat tarkastella vammojensa laatua.
Kerro terveisiä kotiin, ei minusta ole enåä eläjäksi, toteaa Louhelainen alakuloisesti.
Jalka on
mennlt juurta myöten.
Sitten hän saa vielä kerran kosketuksen hirtehiseen huumorintajuunsa:
Eikä taida olla edes mu-

kilometrin matkan ja tapaamrne
pojat siellä varsin valppaina. Alajuoksulla jatkuu taistelu edelleen

-

riänistä päättäen hyvinkirr kiivaana

-

ja tämänkin

-

laukauksia, joilla arvioimrne vihollispartion houkuttelevan meitä peränsä ja ansaan, koska siellä ei
varrnasti ole omia.

natkaan tallessa...

kntokuljetuksesta huolimatta
louhelainen menehtyy ennen kuin
kone ehtii Kontiolahteen. Hassben
Ilmorilla on tapahtumasta muisto

HUONOSTT KÄVI

na puujalka.

Tuuria on kahdenlaista. Kolmannen joukkueen pojilla on nyt
käyössiiän se parempi. Sen nelimiehiset partiot kiertelevät edelleen
joka yö etumru§toa. mutta vastoin
ennustuksia välttävät varmat liipasimet. Muutaman kerran on pelastuksena erään kaverin tarkka kuulo ja useimmiten kai se, että muuttelemme aina hieman kulkureitte-

osaston edessä joen

takana on hetkeä aikaisemmin
liikkunut vihollisia. Myös vasemmalta järven suunnalta kuuluu

Iltayö kuluu hiljalleen. Taistelu on
kaikesta päättäen

jo

laantumassa,

sillä konepistoolin sarjoja kuuluu
harvakseen.
Selvä tapaus! tuumii Karppisen Onni.
Vihollisosasto on tuhonu ja pojat siellä vain vielä puh-

-

Yhdyspartio lähdössa öiselle taipaleelleen. Oikealla lllJoukkueen johtaja vänrikki Vilte
Korhonen

-

distavat maastoa-

jämme.

PARTISAANIT OVAT
KOVAA PORUKKAA
Heinäkuun lopulla tulee tieto, että

selustastamme

on

palaamassa

vahva vihollisosasto, arviolta kaksi
komppaniaa. Saamme tehtäväksemme katkaista sen paluun Homejoella.
Siihen, missä vihollinen todennäköisesti ylittää joen, asettuu
asemiin puolen joukkueen vahvuinen kytäysosasto. Osastoa vaihde-

taan kahden vuorokauden välein.
Olin paikalla toisessa worossa,
joka muodostuu III ja IV Joukkueen pojista kersantti Onni Puoskann komennossa. Aprikoin siinä
yöllä vartiossa ollessani. miten pysä).ttäminen mahtaisi onnistua tällä porukalla ja näillä aseilla. Maasto oli melkoisen tasaista, vähän
suojaa antavaa, miehiä harvassa ja
vain pikakivääri raskainta asetta,
Väkisin pyrki mieleen hieman orpo
tunne. Vuoromme kului kuitenkin
rauhallisesti loppuun ja luovutimme tehtävän I Joukkueen puolikkaalle, joka kersantti Kuivalaisen

johdolla tuli paikalle.

Yhdyspartio ylittää Homejoen

ryhmä. Osa pojista on jossakin yhteystehtävässä ja loput ovat muodostaneet komppaniamme pälli-

kön luutnantti Arvi Ahvenaisen
käskystä toisen kyttäysaseman
Homejoelle ns. ponttoonien koh-

Palasimme kenttävartiolle, jon-

ka tapasimme melkein

dalle. Tämänkin

seitsenmiehisen

tyhjiinä.
I-;ähettimme Kalle Karppinen kertoi. että hän miehittåiä nlr vartion
yksin, reservinän vain paikalla

taisteluosaston tehtävä on pysä)ttää vihollinen, jos se yrittä sillä

majaileva Ilmavoimien

tit

radisti-

kohtaa yli.
Ilta kuluu. Ripustamme jalkarä-

kuivumaan

ja

ruokailemme.

Olemme juuri tutkimassa poissa-

olomme aikana saapuneesta postista, ovatko ne tltöt koti-Suomessa muistaneet, kun äsken jättämäl-

tiimme kyttäyspaikalta alkaa kuulua taistelun melua.
Kuivalaisen osasto sai kosketuksen! tulee heti mieleemme.
Aiottu lepo keskeytyy ja Puoskari lähettää meidät ny vapaana

olevat pari poikaa vahvistamaan
ponttoonien kohdalla olevaa ali-

Keskiyöllä aiheuttaa uuden hässäkän radistien ryhmä, joka kaikista varoituksista huolimatta soutaa

järveltä päin

pikakiväärimme
viholliseksi. Vene on sen kahinan jälkeen
merikelvoton ja pari kaveria oppii
hetkessä uimaan, mutta onneksi
pahemmilta vahingoilta vält1tään.
Kenttävartiolta tulee Pentti Vilrnl kahden kaverin kanssa ottamaan selvää ammunnan syistä.
eteen, jossa sitä luullaan
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Samalla saamme käskyn palata

maannut siellä vaikeasti haavoit-

vartiolle. Tilanne jokilinjalla on

tuneena lähes vuorokauden. Kuullessaan lähelä tuttut'a äniä hän
palaa tajuihinsa, nousee istualleen

vat alkuperäiset, kun nämä tehtävät lankesivat meille luonnostaan.
Yleensä nämä kivitalojen kasvatit olivat mukavia poikia ja sopeu-

ja

tuivat hyvin meidän maaseudun

ohi.

Nyt selviä meille myös eilisiltaija tulokset. Ne
ovat hyvin toisenlaiset kuin miksi
olimme ne kuvitelleet.
Kersantti Kuivalaisen kyttäysosasto oli saanut siellä kosketuksen
sen taistelun kulku

hoitoon.

påi,åisee

ELINTASO NOUSEE
Elokuussa partiotehtävämme vähenevät sen verran, että saamme
aikaa rakentaa kämpätja saunan.
Elintasomme paranee näin huo.
mattavasti, kun piiiisemme teltois-

vahvaan viholliseen ja joutunut sen
saartamaksi. Pojat pitivät puolensa

niin kauan kuin patruunoita riitti.
kun ne loppuivat, oli tuho väisämätön. I Joukkueen toinen puoli-

ta katon

Kaukon kanssa laitamme kuntoon

pitkän matkan takia. Edessä on

suorituspaikat, perustamme Nuok-

vain toivottoman tuntuinen takaaajo.

kijärven Urheilijat -seuran ja
alamme harjoitella seiväshyppyä.
Oli siinä kentällä juoksuratakin,
noin 100 metrin kierros.

Kun työnantajamme ei muutoinkaan osoita riittiiviisti vapaaajan viettomuotoja keksimme

niiä

itse.

Neljän kuninkaan ki{at eivät
meitä kiinnosta. Niinpä Partasen

Kysytään vapaaehtoisia. On

Komppania

Ny

Pojat istuvat hiljaa ja välttävät

sai

läydennystä.
oli 1924 syntyneiden vuoro tul-

la täyttämiiän aukkoja.

katsomasta toisiaan silmiin. Tämä
on muistini mukaan ainoa kerta,

Joskus olimme saaneet täydennykseksi miehiä aina Helsingistä
saakka. Olivat kaverit töppöilleet
siellä rauhanomaisissa varuskunnissa viinan kanssa tai muuten ja
saivat rangaistuksena siirron yksikköömme.
Oli sekin systeemi!

jolloin joukkueestamme ei tahtonut tarvittaessa löytyä vapaaehtoisia. Tehtävä tuntui kovin raskaalta.
Homejoen m:uutossa oli toistakymmentä tuttua poikaa odottamassa kuljetusta kotiin...

toki vielä yksi elossakin oleva. Esko Tomivaara on
L<iytyry sieltä

Mitähän pahaa sitä

-

velkojamme.

alle.

kas on jättänyt kenttävanionsa
muutaman miehen varaan, kiirehtii viiden miehen partiona kavereittensa avuksi, törmiä saanajiin ja
kokee saman kohtalon. Pataljoonan reservistä apuun lähtenyt
joukkue Karjalainen myöhiistyy

mentävä vahvistamaan vähiin huvennutta I Joukkuettaja tarkastamaan taistelualuetta.

puumökkiläisten seuraan.
Tapahtumat seuraavat toisiaan.
Kuulemme, että Kolmas komp
pania on erään takaa-ajonsa aikana pliiissyt kiinni haavoittuneittensa takia hitaasti liikkuvaan vihollisosastoon ja maksanut sille kala-

me

olemme aikanaan tehneet, aprikoi-

lll Joukkueen poikia laavulla lokakuussa 1943, vasemmalta Lyytinen, Puoskari, Mutanen, Rekula, tunnistamaton ja Haverinen
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KIINTEÄÄN LINJAAN

ERI FIRMA

Syyskuussa vaihdamme paikkoja
Toisen komppanian kanssa ja siirrymme pataljoonan reserviksi. Partiointi jatkuu. nyt jopa komppani-

Iäkäs sotaveteraani kauppasi kadulla järjestönsä
arpoja. Muuan Finnairin
suojapukuun pukeutunut
nuori mies torjui tylysti
arpatarjouksen.
Silloin yeteraani tokaisi:
- Kuules poika! Jos me
ei aikanaan olis oltu asialla sinunkin selästäs luettais nyt Aeroflot!

an voimin.
Käymme kerran Nuokkijärven
takana Pismalahdessa. Kylä oli
muuten tyhjä, mutta sen lähellä
kävelee partiomme syliin kaksi
Suomussalmelta karannutta sotavankia. "Kaksikummenta paivaa"
kertoivat kaverit tehneensä jo taivalta marjojen ja tähkien varassa.
Ny taival katkeaa. kun omien
luokse on enä muutaman tunnin

matka. Päivittelemme

kehnoa tuuria ja lähetämme heidät

takaisin Suomeen.
Toisen kerran

klttämme vihol-

lisosastoa erän Pismalahdesta
itiän johtavan kärrypolun varres-

toimintavalmiina laawilla noin ki-

lometrin takanamme.

jakkoon.

Vastapeluria ei vain kuulu. Olivat varrnaan jostakin haistaneet

Pitkän vänkäyksen jälkeen vääpeli suostui sillä

joukkue kerrallaan tien

muun komppanian

ohessa

odottaessa

läsnäolomme ja muuttaneet kulkureittiän. Paluumatkalla näemme
Rastasjoen törmällä merkkejä, että
siellä oli worostaan kyätty mei-

ty odottamaan.

Myöhään syksyllä

jätämme

taaksemme Nuokkijärven maisemat ja siirrymme kiinteåiän linjaan.

Joukkueemme miehittä metsälohkon Tunkuan ja päätien puol!
välissä. Oikealle puolellemme Pal-

lon tukikohtaan asettuu Kolmas
komppania, joka siellä heti alkuun
menettää hyvän piiällikkönsä kapteeni Raevaaran.
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PIENTA
SIMPUTUSTA
Joku loitommalla kaakkoisrajasta asuva julkkis
tiukkasi rajavääpeliltä lupaa käydä hakemassa rajan takaa kanervia mal-

sa. Vuorottelemme viikon päivät

dän paluutamme, mutta pitkästyt-

1#

o

yhdessä

Saamme näin vakavan varoituksen siitä, että vaikka täällä ei ole
niin suurta vaaraa kävellä ansaan,
tarkka-ampujat kyllä valvovat. tr

ehdolla, että kanervien ha-

kija ryömisi

reissunsa oikein matalana. Matka onnistui, mutta kanervat tulivat niin kuuluisiksi, että
tieto kantautui KaakkoisSuomen Rajavartioston
komentajan korviin.
Yääpeli joutui tietenkin

tilille tekosestaan.
Kuulustelussa hän "itse
asiasta kuultuna" kertoi:

- Herra eversti!Ryömitin kyllä miestä, mutta
vain rajavyöhykkeen aidan
alitse. Siitä on rajalle mat-

kaa puoli kilometriä.
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Vieljärvi jäi taakse

No, hyvä tavallaan, siellä ei tarvinnut panssareita pakoilla..

MARTTT PALKISPÄÄ

Mutta keljutti.

Vetäytyminen Aunuksen kannakselta kesällä 1944 oli paikoin totista puuhaa.
Vihollinen terrorisoi teitä, huolto ei toiminut, joukot väsyivät ja vauhkoontuivat.
Sitten joku aina palautti järjestyksen ja

vihollinen torjuttiin.
RESUISTA porukkaa työntyi
Karjalan korvesta maantielle. Jostakin Vieljärveltä se tulla kiemurteli

ja

Loimolaan päin matka

vei.

Muodostelma oli sekavahko ja väl-

Ei tämä vähien miesten armeija
ollut mistiän kotoisin, ei niin huilin
hetkeä! Kolmen päivän kuiva
muona saatiin sentään leiPälaukja ihme ja onni: kotipaketkuun
tejakin!
Olin yksi onnellisista. Ties mikä
tuuri piiiistä sivustan rauhassa nau-

dalle. Tässä tapauksessa se oli oi
kea. Neljiis joukkuehan kaikkein
vanhimpine reserviläisineen jäi

tiskelemaan siviilieväistä...

voimalla. Siellä tuntui riittävän

PALSTA LöYWY
Rivimohikaani ei tiennyt tårkoin
missä oltiin. Vanha valtakunnanraja oli taatusti idässä, jotkut puhuivat Hiisjärvestä ja Korpijärvestä.
Kai ne tiesivät.

jä. Väsymys painoi, nälkä ahdisti.

Kenttäkeittiöt olivat ties missä,

Ihmeitten aika ei kuitenkaan ollut kokonaan ohi: tien poskessa oli
selväkielinen lappu. mikä osoitti
yhdeksännen komppanian töpinään. Yhdekslis oli rykmenttikin,
vaikka seikkaili näissä maisemissa
kahdeksikonkin osia
- vaikka lie
ollut kokonaankin.

sopan kera ruokailu yhäkin utopiaa. Eikä kuulemma ollut aikaa
syömiseenkään, komennon mu-

kaan oli jatkettava pikamarssia

jonnekin oikealle
tukseen.

Tietenkin.
Taas.

sivustavarmis-

joukkueen toisen puolijoukkueen
jäsen. pitäisi kai sanoa rivimies.
niin joutuu yleensä ulommalle lai-

Käy älälle tämä työmaan etsin-

-

täkin ruokatunnin aikana, manaili
Hcimrilriisen Kake. Pienikokoinen,
mutta osasi olla rehvakkaakin.
Rankkapatu, sanoi hän kerran
lyödessään valttikuningasta raminapö)tään ja siitä poika nimensä
sai.

-

Ei lisättäviiä, virkkoi

vähä-

eleinen Karvosen Tanu.

Toimialuetta löytyi ja paljon.
Maantien suunnassa piti levitäytyä ja levittäytyä, ujuttautua yhä
kauemmas koti-Suomea kohti.
Kun on onni olla kolmannen

yleensä reserviksi.
Hyvä niin, saivat siten ikämiehet
pienen etumatkan kiivaassa lähdössä. Sitähän tämä yleensä oli, sillä vihollinen painoi päälle väellä ja

ryntääjiä ja koukkaajia.
Ja voi sun kehno! Oikealta löytyi poikkipuolinen, matala harjanne. ja yhä piti venytää. jotu saivat
tämän toisen puolijoukkueen harjanteen taakse. Se lisäsi tietenkin
turvallisuutta, ei ainakaan sen takaa pässyr tietämättä selkän.

[aittelimme nopeasti asemia parin miehen lähtiessä kahvitulen tekoon. Jokainen tiesi itse asemansa
Suomen puolustusrintamassa ja
senhetkisessä strategisessa tilanteessa. Oli kiven-ja kannonkuvetta, jokin lahopuu aseelle tueksi ja
pari oksankarahkaa naamioksi. Ei
kai tähän iankaikkiseksi asetuttu.
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Porukka työntyy korvesta maantielle

NEUVOTELLAAN

--

Kuka jää vartioon. jotta toiser

pääsevät tulille eväitä maistele-

maan .ja korviketta keittämään?
kysäisin. sillä olinhan sentään kol-

mannen ryhmän vetäjä.
Koulutukseltani olin tosin krh:n
tulcnjohtaja. mutta taisipa olla miltei sääntö. cttä intissä jourui outoi-

hin tehtäviin. Olin juuri

kaksi-

kymmentä täyttänyt. siis en mikään lapsi. .Ioukkueen varajohtaja
oli matkoilla. Siis haavoittunut.
Ei ollut yhtään vapaaehtoista.
jokaisen silmät paloivat halusta
päästä iskemään hampaansa va-

nikkaan ja juustoon.

- No minä klttäilen. keittäkäähän minullekin pakillinen! virR

koin demokraattisesti.
Taka-ajatuskin oli: ny ensin lueskelen nälissäni äitimuorin ja siskoien kirieet, on kai velipoikakin jon-

kin rivin tuhrannut, samoin isäukko. Sitten nautin aterian takana
kaikessa rauhassa. Nautin yksinolostani ja olen hyvin varmistettu
herra.

Näköala eteen saisi kyllä olla pi-

tempikin. paha tässä on puoliaan
pitää. jos se kovin mieslukuisesri ja
äkäisesti ryntää...
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Loion kesäisellä sammalkankaalla edessäni harvahko kuusikko
ja takanani kaskiaholle syntyn).t
koivikko. minkä alla tiheä kuusialikasvos.
Lueskelen
r'äliin vilkaisen
etumaastoa.
Mamma toivottelee Jumalan
siunausta. on muoriparalta tipah-

Katoin kerrassaan herkkutarjottimen. Korviketta. pehmeätä leipääkin. voita kokonainen kilo. paistettua lihaa. vehnästä. sokerikakkua
ia pikkrrleipiäkin. Kaikkea ne nai-

tanut vesihemekin paperille. Nie-

set!

ja

JUHLA-ATERIA
ORKESTERIN
SÄESTÄEsSÄ

leskelin siinä minäkin. sotaurho
on vähän höpsö se Katariina. karhistelen luontoani.

-

Isäpappa kertoo tapahtumat
asiallisesti, vclipoika kehuu kasvat-

tavansa mahtavaa kessuhalmetta.
On vähän närää kirjeessä. kun pitää olla kotirintamalla akkain apurina hänen, viisitoistawotiuan
miehen. Salme-siskon. nuorimmai-

sen. rivit ovat horjuvinakin riemunpaukkuja.
Hitaanlaista oli ajan kuluminen.

mutta viimein alkoi vartiopaikalle
tulla röyhtäileviä kavereita. Minun

ruoronil Kiireesti harppailin tiheiden näretuhjojen suojaan.
Nuotio olijo hiipunut, ei saruakaan enää. Pakki oli sammuvan
hiilloksen reunalla tulikuuma.

Koukkasin sen nopeasti ja astelin
karhakistoon katselemaan sopivaa
paikkaa.

.*

Sylki herahteli vuolaasti suuhun,

kun kaadoin korviketta pakinkanteen jäähtymään. Sokerin hämmennystä puutikulla ja sinen pitkä
palanen leivänpuoli kkaasta. paksu
lihasiivu. Välillä työnsin kessupakkauksen taskuuni. Paistaa joskus

päivä risukasaankin. muhoilin.
Sitten räähtää.
Perhana, laukaus se oli! Toinen,

maantlen varteen.
Kyllähän pojat pikkupartion
hoitavat. viimeiselle matkalle aivan. tuumailin.
Siinä hetkessä meno muuttui
kaikkien aseiden yhtämittaiseksi

rätinäksi. Hyvin tuntuivat pojat
suoriutuvan, hätä ei ollut tämän
näköinen. Vaikka olivat nuoria,
niin sentään monia kovia rähinöitä
käyneitä.

Toinen haukkaus herkkua.
Mitä nyt? Oudosti pamahtelee.
Olikohan ihan isompi partio, kun

on pienoisheitinkin mukana,

on

niin selvästi kranaatin ääntä.
Kyllä ne pojat hoitavat isommankin, onhan siellä toista§mmentä miestä. Kyllä Ville varrnasti
hvppasi harjanteen yli meidän puolelle tilannetta tarkkailemaan. Turvallinen oli sellainen joukkueenjohtaja.
ja sitten äkkiä
Rätinä kiihtyi
vaimeni. Kuului juoksun töminää.

-

Kohottauduin. kurkistin ympärille: miehiä vilahtelee pusikossa,
yhä

ja

suuntaan

ja

koukata

tarpeeksi

Eihän meidän poikia ole noin

Voi helvetti!

Mutta

se

oli jälkiviisautta, ereh-

tymätöntä.

Paiskasin voikilon leipälaukkuun, sitten kivääri hihnasta olalle,
toiseen kouraan leipälaukku. Toisessa oli isän antama pikkupistooli,
rautapyssy ja pakki.
Hirmuinen säntäys maantietä
kohti! Heti huomasin. että vihollisia juoksi edessä. takana ja siruilla,
enimmäkseen vasemmalla puolel-

la. Yleisessä kiireessä ei kukaan
kiinnittänyt minuun huomiota.
hirmuinen näretiheikkökin va{eli
niin ettei kanssajuoksijoita nähny
kuin vilaukselta.
Vauhti oli lujaa!
Voi sun toisen kerran! Kiväärin
hihna takertui jotenkin kuusenkarahkaan, kuusi antoi mvöten, mut-

ta pysäyti ja vetäisi korppiparan
takaisin.

la jätkän taas takaisin.
Kolmas ryntäys. tulos yhtä huo-

no. Ja vihollisia vilisti ohi!

n--rt

Oli nopean ratkaisun hetki. ai-

juuri meidän kohdalle? Mutta hyvä
jos se kiersi vielä vähän,
näin

kaa ei ollut oikeastaan ensinkään.
Ei tullut mieleen järkevin vaihtoehto: syödä kaikessa rauhassa

Kohta oli edessä räme. Pojat
ovat menossa kaukana rämeellä.
venäläiset kankaan reunassa

-

Kivääritulta, totesin ryöntä-

essäni ensimmäistä haukkapalaani

poskeeni.

-

Jo on

vihulainen

tvöntämässä tiedustelupani( )ta.

Nälkä ja edessä oleva herkku-

pöytä rauhoittivat. Miksi se

niin tietänrättämme
olisi

päässrt

JUOSTIIN KILPAA
Yhä niitä juoksi. Satoja niitä täytlii
olla. eivät ne muuten otisi sillä ta-

voin sisään

päässeet.

Tosipaikka.

AMPUMAJUOKSU
Mitään ajattelematta s1öksyin am-

pumaketjun läpi pikkumyötäleen
suolle, jonka laidassa on onneksi
ainakin viidenkrmmencn metrin
levyinen reunr.rs alikasvoskuusta.
Senkinjälkeen oli hetki rauhaa
se oli kai pöllästvrnistä ampuvassa
ketjussa.

Siuen alkoi vihelt:iä ja r.'inkua.

Oli juostava mutkille .la kovaa.

Ei

väs1,"ttänyt.

ei ollut

nälkä.

mutta onnea oli.
.Io vähän haneni luotien viuhine. rämr'männikkökin nll)esi )u()jaumaan. Vieli rirtumctrinen. -ilr
taas kerran olisi nahka varjeltu.
-Ioku meikäläinen rämpi suolla

horjuen. muut olivat .jo mcnncet
menojaan.

Silmitön ryntäi/s, mutta solmu

pidettävä, välähti
- Aseet on
soturin aivoissa.
Heitin nopeasti pakin ja leipälaukun menemään. survaisin pistoolin taskuun ja irrotin kiväärin.
Säntäys mukaan kaartilaisjoukkoon. Läkähdyttävää menoa.

kolmas.

kuka makuulla. kuka lnlvella tulittamassa periiiin.

taakse.

piti, kuusi kesti, vetäisi kuinjousel-

yhä!

patjon!
Ryssiä!

eväänsä, plyhkiä sitten suunsa,
pakata eväät, poistua ryssien tulo-

-

Mikä sillä on'l
Lähestrin. Ka:. sehiin trn nreidän Ville!

Asiat eir,ät ole nvt oikein.
jään1t mrristl.
mictin.
- Villc on
Urheilumies, kaikenkestiivä. piirimestarikin kiekonheitossa. Ahaa:
selässä reikiä. vertakin pusakassa.
mics kalpca kuin haa'uanlastu. askeleissa ei r,ähiiäkiliin vctoa.
haavoittunut. hoih- Sin:i olet
Anna reppu .la koopee
kaisin.

-

tänne!
En ole. peniisi .joukkueemmt'
johtaja.
Tärähtiin\t varn. heitti

-

-

(

Huolto oli
sattumanvaraista.
Tässä tasataan
evakuoimatta
jääneen
kanttiinin aarteita

)
Tähän asemiin!

ri:r,r
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PAI,VETUI(ORTTI

Leikkaa irti 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 ti lau ksesta veloitamme toimitetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.

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

I
I

saapumisesta.
SOITTAMALLA

Tässa tapellaan taas!

TILAUSHINNAT
G

Kotimaahan 12 kk 125 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-

Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivattomasti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

:6
6
6

lisää.

Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

'6

)

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi
selventävät vaihtoehdot)

niin lähelle käsikranaatin. En kyllä
jaksa juosta...

Otin Villen aseen ja kantamuktartuin käsipuoleen ja yhdessä

set.

yritimme raahustaa pahaa Pakoon.
Yhä vingahteli ympäritlä. tosin nyt
jo harvakseen. Tuskien taivalta se
oli, mutta jo loppui voimia kyslvä
suo.

PAI,VEtUI(ORTTI

E Osallistun
E

n

E
E

n

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

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

-/-

-

-

Sukunimi

-/Etunimi

Postinumero

,^

I'{
il

198

-

-

JÄRJESWS PALAA
Siihen hurahti polkupyörällään

Postitoimipaikka

kapteeni Höiierkin. tykkikomppanian päällikkö, viittaa H ämiikii.se I le
paikkaa tykin päälle.
En ole haavoittunut. en lähde. inttää Ville.
ja äkkiä! Minä näen
- Saatana.
kuka on haavoittunut. Tärähtäminen on vain lisäilmiö. Pian!
Selitin parilla sanalla kapteenille
tilanteen: tie olisi hetkessä poikki.

7
U

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

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite:
Puh

Uusi iakeluosoite
Poslinumero

Postrtoimipaikka

m

! | x>(,

r
Iz Eiä $äq,
gsE
x
N

o
o

Samassa näin valjakon tulevan
tä1.ttä neliä pian mottiin jäävien
seisahtumismerkkiä.
Seis, ottakaa tämä haavoiltunut vänrikki tykin päälle kyytiin!

Allekirjoitus

t

siinä oli tiekin, Luojan kiitos!
Maantien varressa näkyi poikiakin.

suunnalta. Huidoin käsi pystyssä

Puh

Jakeluosoite

H)ryä, että tuli kangasmaata. Ja

q$ä
A
--a

-.9
YO
\ol

x

ll(m

Tä)'ttä vauhtia! komensi Höijer-tykkimiehiä.
täYttä
- Ja tekin
juoksua tykin mukaan. Olette tyk-

kikomppanian tähteiden mukana,
kunnes oma komppanianne Pääsee motista. Siellä on paljon muita-

kin porukoita. Ei sellaista voimaa
saa kauan saarroksissa pidettyä.
.luoksimme kuin hengen hädiissä tykin matkassa. Jo oli vihollinen
muutaman niityn takana tielle saapumassa ja tulitti. Ihmettä ja onnea, tappioitta päåisimme ohi. Vii-

mein oli sopiva maastokohta vastassa.

tähän asemaan! Var- Tykki
mistus kahta puolta! komenteli
kapteeni.

Ny oli aika esittää 'laistelukertomukseni" uudelle esimiehelle.

-

Ei ole lusikkaakaan. Pätin

selontekoni.

Puukko on ja aseet

ja hirmuinen- nälkä.

korPraalille, ko'
- Evästä tälle
menteli n1t isällisen lupsakkaalla
Sitten viivyyktavalla kapteeni.
settä oma väkeni Partioon vasem-

-

malle

ja minulle alistettu Osasto

Annila oikealle! Minä lähden vii-

meksimainitun mukaan. Ainoa
tykki ei saa jäädä nahnikkaan.

HUOLTO TOIMII TAAS
Vanikkaa löytyi, jonkun onnellisen
paketista voita ja jopa nokare lihaakin. Hotasin nopeasli vatsani
täyteen. Onneksi olivat kessut rintataskussa, pullea sätkä röyhYsi
pian. Kymmenkunta resuista sankaria meitä oli Höijerin johdossa.
Isä-Annila oli motissa ja Ville mat-

kalla sairaalaan.
Tapeltaisiin

taas.

tr

NYT NE TULEVAT!

YRJö VUORIKIVI

§.*

Oli

Sinisen Prikaatin
asevelitilaisuus Helsinkesällä 1956. Lähestyessåini kokouspaikkaa en ollut uskoa silmiäni: sitndohNurmen
Aleke, jonka kerrottiin
kaatuneen Kåirstilåinjiinellä kesåillä l94l
Akke katseli minua
gissrri

Tulossa joen yli?
Jokainen hermo jännittyneenä

poistimme oitis varmistimet konepistooleistamme, vedimme vare
vasti liikkuvat taakse ja sädimme
kestotulelle.
Nyt alkoivat äänet lähetä rantaa
pitkin. Hiljaista soran narahtelua ja

kuivien lehtien kahahtelua anturoiden alla... Kuuluipa joku kuiskauskin, niin vaimea, ettei kielestä

Jyrki,

perhana!
Sinunhan piti olla kuolTöpiniin miehet
niihneensä
niisi Kåirstilåinjåirven rannalla!

-

Vartiovuoro alkoi olla puolivälissä.
Pakasti. Rantaan näytti muodostuvan jiiiinfiitettä.
Äträ natrcuain: oikealta, meren suunnalta kuului jotakin. Kuulosti siltii kuin jotakin painavahkoa
esinettä olisi ensin loiskautettu veteen ja sitten pudotettu maahan.
Partioko?

lut!

saanut selkoa.

Pahaksi onneksemme tuuli oli

rivat

meistä viistosti poispäin, joten

so

tareissun aikana hajulle herkistyneet nenämme eivät voineet tuntea

mahdollista makeanimelä tuok-

Jiirkytys ja ilo oli

sua, josta usein olimme tunnistaneet vihollisen liiheisyyden.
Vihdoin, iåiisyydeltii tuntuneen
ajan kuluttua, aloimme erottaa lii-

molemminpuolinen.

kettå, meitii kohti rantaa myöten
kaksi
lähestyvåiä. Yksi
kolme

MOLEMMAT olimme 1920*yn.
tyneitä sotureita, joiden sotatiet

- hiljaa -hiipien ja
neljä hahmoa
-muutamia
kuiskauksia vaihtaen.

olivat osuneet yhteen mieleenpainuvalla tavalla.
Olimme asemissa Rajajoella lokakuussa 1941. Joukkueemme
alueena oli Siesta{oen vani. Ryhmiimme majaili suuressa tiili-ja be-

Ampuako, ennen kuin kerkiävät
nousta ylcis rannasta?

Ei vielä!
Heitjihiin oli vain neljä, meillä
kaksi konepistoolia ja täydellinen

tonirakenteisessa perunakellarissa
sadan metrin piiiissä joesta.

yllätys puolellamme.

Otimme riskin. Vaihdoimme,

Yöllä pidettiin kuulovartiota ai-

Akke ja minä, pari kuiskausta ja

van jokirannassa.
Eränä iltana jouäuin Aken kaveriksi yövartioon. Påiiistimme
viimeisen pävävartiomiehen tehtävästään. Mtäiin ilmoitettavaa ei

påiätimme seurata, miä tuleman
pitää. Jos partio yrittiiii nousta ylös
rannasta, yritiimme saada vankeja,
Viimeiseksi mahdollisuudeksi jä-

ollut.

Sydiin kiihkeiisti, melkein ii?inekkii?isti rinnassamme takoen ja sormi valmiina liipasimella seurasim-

timme sen tuhoamisen.

Seisoskelimme jokirannassa.

Uimtr mittari oli laskenut pari piirua nollan alapuolelle, Suomen-

me piilostamme partion kulkua

lahdelta kävi koleankostea tuuli,

rantaa myöten

nä§vyyttii oli parisenkymmentii
metriä.

Öisen vartiopaikan tunnelmat olivat aina vakavat

Noin parinkymmenen

metrin

påiiissä meistii vasemmalle

miesjo
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llsesäi
voislo [s
ilsetuh'on
Jotakin on tulossa

-

omia vaiko vihollisia...?

no pysähtyi. Kareltuaan

hetken

suomalaiseen sotilaspukuun son-

ympärilleen joukon johtaja alkoi

nustautuneeksi ikiiisekseni lyhyehköksi nuorukaiseksi, asetakkinsa
kauluksessa upseerin kauluslaatat

kaluta ylös loivaa

rantapengertä

ryötärtiön ulottuvan harvan lehdettömän pensaikon sekaan kol-

ilman ruusukkeita. Ainoana aseis-

men miehensä seuratessa periissä.
Siinä vaiheessa me vartiomiehet
siirryimme kumarassa pensaiden
suojassa parempiin asemiin
- m!
nä aina taempana olevaan päivä-

tuksena hänellä oli ryöhön kiinni-

vartiomiehen poteroon saakka,

sa liikkumiselleen hiin kertoi olleensa ryhmineen tarkistamassa

Akke vähän sivummalle. Välimatkaa oli kymmenkunta metriä.
Odotimme kumarassa pensaiden suojassa sormi liipasimella.

Nyt oli jonon viimeinen

mies

Aken tasalla.
STOJ! ka{aisi Akke kaikin

-

voimin.

jatkoin juttua

- Ruki verh!
omasta suojapaikastani.

äLKÄÄ HELVETISSÄ
AMPUKO!''
Pimeydessä [ikkunut miesjono
jähmettyi paikoilleen kuin kivetty-

neinä. Kädet lennähtivät päiden
yläpuolelle.

-

Ätt<aa helvetissä ampuko!

Olemme omia!, kuului kähisten
karjaistu huuto joukon johtajan
Uskoako huutajaa?

ei ollut

suojautunut
huutomme kuultuaan eikä osoitunut mitään taistelun aloittamisen
merkkejä. Vihollinen olisi toiminut
toisin.

Nyt otti Akke ohjat

kiisiinsä.

Hän määriisi joukon johtajan
kädet ylhiällä
varoen lähesty-

-

mään meitä siten että lähestyjä jou-

tuisi meidän vdliimme.

lvluiden
kolmen miehen tuli kädei koholla
seisoa aloillaan Aken kcnepistoolin vartioimana.
Joukon johtajan tultua muutaman metrin pähän totesin hänet

160
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-pistooli, jonka hänelä takavarikoin. Mies ilmoitti olevansa pioneerivänrikki. Syyksi välimaastos-

ansoituksia joen takarannalla.
Joen he olivat ylitäneet meistä
alempana, lankkua myöten. Takaisin palatessaan he olivat vetä-

JOHANNES HEILALA

Sota on äiirimmilleen
jiinnitettyjen ihmisten
hurjien sielunliikkeiden
aluetta.

Tulen alla saffuu
merkillisiä asioita.
Harva kuitenkin
kykenee tällöin
tarkkailemaan itseäåin.
Rintamaläåikåiri
kertoo.
OLIN tuonut

sitä tuskin olisi voinut kutsua
jonka muodostivat muutamat paa-

asemani

-

JSp:ksi

moittanut meidlin låisnäolostam-

rit ja läkärin reppu.

me? Kuljimmehan rantaan hänen
vartiopaikaltaan ja puhuimme hänen kanssaan, ihmetteli vänrikki.
Asian varmistamiseksi sovimme, että minä käyn viinrikin kanssa
kellarissamme tarkistamassa asian.
Akke
kaitsemaan muita miehiä.

etulinjaa, parin sadan metrin pähän siilä. Takanamme avautui
harvaa mäntyä kasvava, taaksepäin loivasti kohoava kalliorinne,

jä

Totta

oli viinrikki

puhunut.
Edellinen vartiomies oli kovin nolona tunnustaessaan unohtaneensa
meille

mainita.
Näin laukesi ämä tarkka tilanne
onnellisesti. Kädestä pitiien kiitteli
vänrikki Akea ja minua: olimme
osanneet pitää hermomme kurissa
ja otraa tarkan selon tilanteesta.joka tietämättömän silmissä oli näytlänyt aivan selvältä vihollispartion
linjanläpäisy-yritykselEi.

Pioneerien poistuttua jatkoimme Aken kanssa vartioworomme
loppuun saakka.
Etlä osasikin olla hyvä olo nuo.
rukaisen sisikunnassa tilanteen saa-

tua niin onnellisen

lopun! tr

samanaikaisen

suomalaisen tynnyribassona

syntyi pakokauhu. Piiäpolun
suunnassa

näkyi savun ja pölyn

seassa viidennen komppanian pa-

kenevia miehiä. He juoksivat vikkeliisti etukumarassa kuin olisivat
olleet hyökkäämåissä takaapäin il-

mestynlttä vihollista vastaan, kiviiärit kiisissä. Ainakin joukkueen
verran kauhun värisämiä urhoja
näin savun seassa soluvan taakse-

neet lankun omalle puolen. Sen

-

Ankara tuli

uraahuudon kanssa saikin aikaan
halutun vaikutuksen.
Kun venäläisten uraahuuto ilei
meni rääkyvänä kirkumisena

-

äänen me olimme kuulleet.
Eikö edellinen vartiomies il-

siinä kylmissåiiin asiasta

suusta.

Joukko

tetyssä pistoolikotelossa

Yietti

lähemmåis

jonka taakse jäminen olisi merkinnyt etäisyyden lisiiäntymistä pataljoonaan lähes kilometrin verran.
Liikuskelumme loivalla kalliorinteellä oli sattunut vihollistähystäjien silmiin ja tykistön tuli oli tehokasta. Aliupseerini ja jäljellä olevat mieheni kyykistelivät oikealla
polun varrella. Vasemmalla puolellamme kohosi suuri kivenjärkäle.

rsKU stELUruelÄruilÄtt
Kun tykistötuli loppui, alkoivat vi-

päin.

Ne kaasu-

ja

läkintämiehet,

jotka eivät olleet kantomatkalla
sekä molemmat aliupseerini suuntasivat katseensa minuun. Seisoin
ison kiven vieressä ja sanoin sotamies Skarpille:

Menkä te asemiin! Itse nou- tuon
kiven piälle ampumaan.

sen

menkö! sanoi Skarp.
-JosAtaa
kuolette, ei meillä ole enä

-mitään

turvaa.

Tuo tunnustus teki hyvää

itse-

rakkaudelleni, mutta en ehtinyt sitii
enempää ajatella. kun nän omienkin miesteni kirmaisevan viidennen
komppanian miesten peråiän aseineen ja yksityisomaisuuksineen.
Nuori korpraali Mrimmeki oh
ainoa, joka ei jätänyt minua, vaan
oli asettunut kahden näreen väliin

oli konekiväreitä, pika-

kiviäreitä ja pienoisheittimiä. Sa-

konepistooleineen valmiina ottamaan vastaan vihollisen. Hän
känsi kasvonsa minuun ja hymyili

malla lähti vihollisen vastaisku
käyntiin. Ruskeita miehiä sikisi

hyväntahtoisesti.
Olin vimmoissani miesteni käyt-

ja hyökkäysrivistö al-

äyymisen vuoksi! Aliupseerit
kehtasivat näytää huonoa esi-

hollisasemien

laulaa

ylcis maasta

koi

kaikki konetuliaseet

låihestyä uraata huutaen. Hei-

dän

konetuliaseensa ampuivat
hyökkääjien päiden yli asemiimme
niin kauan kuin hyökkäjät olivat
kuolleessa kulmassa.

merkkiä toisille ja jätää Mämmelän ja minut oman onnemme no-

jaanl Lisäksi olin

Zisken kuullut
vänrikisä, joka oli joutunut sota-

van mitä sanoin. Tiuskaisin

vielä
*

kerran.

saman

Silloin tuli eloa mieheen!
Hän sai liukkaastijalat alleen ja

--a.-

Ja nyt kun joukkonikin oli rninut hyljännyt, tunsin katkeruuden
ja vihan vyöryvän sydämeni yli.
Minut valtasi täydellinen välinpi-

ryntäsi parasta pikajuoksuvauhtia tämättömyys.
taaksepäinasemukanaan.Viholli- Itsesäilyysvaistoni vaihtui itsesen tykistö saatteli häntäkin niin tuhon viettiin.
Ehkä tähän vaikutti paitsi fyysikauan kuin silmäni erottivat nuo
vyyhdinpuita muistuttavat väärät nen väsymys mvös hienoinen ajasääret.jotka katosivat matalalla lei- tus: jos kaatuisin, kuinka monesta
jailevan mudin savun sekaan. mielipahasta jäljellä olevan elämä-

ni aikana minulla

siten olisikaan
tilaisuus välttyäl
[,styssä seisten huojuin sinne
ränne. Nyt kun olisipitänyt rukoil-

ITSETUHON
VIETTIKö...?

la .Iumalaa. minä kiroten koko
On merkillistä. kuinka lyhyessä maailman nostin rintani vihollisen
ajassa ehtii ajatella paljon asiaa. suuntaan:
Koko entinen elämäni kulki

mieni ohi
r'{

r'$q*
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Paniikin vallassa

oikeuteen kun oli päästän1t miehensä karkaamaan.

Edestä kuului huuto:

-

Konepistoolimiehiä vasem-

Suuttumus voittikin itsesäilytysvaistoni ja vihan vimmassa hölkkäsin vähän matkaa miesten perään

malle!

huutaen:

Ääneni hukkui kranaattien yhtä-

sinne. He saivatkin suolattua kiertoliikettä \'rittiineet viholliset.
Samassa näin vasemmalta siiveltä paenneita kuudennen komppanian miehiä.ja vksi heistä tuli kiven-

ja kaikkien

järkäleeni riereen pikakivääri eli

-

Takaisin! Joka mies takaisin!

PANIIKIN VALLASSA
mittaiseen räjähtely-vn

Kaksi kpmiestä. toinen korp
raali

Vi lntusennåo.

näkyi rvömivän

aseiden paukkeeseen. Aliupseerit ja

Emma kädessään. Hänen silmänsä

miehet olivat edelläni.lo ainakin sa-

tuijottivat trlsinä minuun aivan

ta metriä. Vihollistykistö

kuin olisin ollut hänen pahin vihol-

saatteli

pakenevia.
Miesten juostessa sivulle räjähti

lisensa.

siellä kranaatti, jolloin he äkisti
muuttivat suuntaa päinvastaiselle

pikakir'ääri tänne
- Antakaa
kun ette kerran itse ammu!
Mutta mies ei nä1rränvt tajua-

puolelle. Mutta kun sielläkin riijähti, syöksyi tuo ryntäilevä lauma
taas eri suuntaan.
Sinne tänne poukkoileva joukko
oli kyllä koomillisen näköinen,

Karjuin:

4,4

viskelevän koko omaisuutensa
pakkinsa, manttelinsa, leipälaukkunsa ja evakuoimansa ruplat

sil-

suolaisimpina

_

Ampukaa. olkaa hyväl

Itsetuhon viettihän ei sinänsä ole

muistot kokemistani väär5,yksistä, kovinkaan kummallinen ilmiö. Se
kärsimyksistä, menetyksistä. joita tunnetaan hyvin.
Sen seuraukse_
ei voi korvata, henkilökohtaisista nahan saisivat elää virheettömät,
halventamisista
- kuinka .olin hyödyiliset ihmiset ja sukupolvi
saanut tuntea parempien. kau- toi..n.u perästä vain entisestään
niimpien ja etevämpien ihmisten paranisi...
hylkimisen kohteeksi joutumrsen,
kuinka olinkaan laiminlyönyt rakkaat omaisenija toclelliset ysiäväni, TILANNE SELVIAA
iotka olivat jo kuolleet. Muistinpa Vielä liekehtivässä mielentilassa
rvkmentinkomentajamme eilispäi asetuin Mämmelän viereen aseväiset haukkumiset siitä. etten ollut miin.
omalla panoksellani auttanut Mutta viholliset jo lähtivät
hvökkäystämme, joka oli epäon- perääntymään. Vihollisasemista
nistunut. Välähtipä mielessäni se- kuului huuto
- selvällä suomenkin. ettei kuolema ollut minua vii- kielellä:
sir.uotiaana huolinut. vaikka kylän
kokoonl
- Joukkue
Akscli
eukot jo olivat veisaamassa virttä
Mämmelä kaatui kuumumiillc..joksi minua luulivat mi- kautta myöhemmin. Juuri edellinun kuitenkin voittaessani heidät senä päivänä sain hänelle läpi ehäänelläni laulamalla joukkoon äi- dotukseni alikersantiksi ylentämitini aikanaan opettamaa Oi Kaa- sestä, vaikka tiesin sen olevan mitänaanmaa -laulua.
tön palkkio siitä uhrautuvaisuuJa kuinka eukot olivat säikähtä- desta, millä hän oli minua joka ti-

neet!

lanteessa

auttanut.

*ffi{..- r;tu
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metsää.

siinä

- -, I

mutta eipä minua naurattanut.
vaikka näin miesten juostessaan

pitkin

ja

-

Luodit rapisivat kaikkialla ympärilläni. Huomattuani turhaksi
saada miehet takaisin palasin nopeasti Mämmelän luo. Tulin myös
ajatelleeksi, että jos luoti tai kranaatin siru olisi minuun sattunut
takaapäin olisi minutkin luettu ka-

'l*

ranneiden joukkoon.

Mämmelä oli ampunut ioitakin
sa{oja ja vaihtoi juuri lipasta.
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LAURI LAUSAS/
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mius-foellel
Käkisalmelainen evakkopoika, sotilaslääkärin perheen nuorimmainen, Hittyi melkein

lapsena suomalaiseen
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WaIfen-SS:n pataljoonaan ja joutui sen mukana taisteluihin itiirintaman hirvittävissä olosuhteissa.
Siellä oli opittava taito
selvitä hengissä epäinhimillisissäkin olosrhteissa.
Asiat ovat pysyneet
mielessä vielä 40 vuoden jåilkeen.

1

Raskas ioukkojenkuljelusvaunu

LIITYIN l7-wotiaana

l94l

itärintamalla

keväällä

suomalaiseen SS-pataljoo.

Koulunkäyntini Seinäjoen Yh-

jäi

kesken

kun suuri

maailmanpalo oli alkamassa ja
tunteet riehuivat korkealla.

Koko perheemme oli jo tavallaan sotajalalla: Isäni, lääkinämajun Vriinö l-ausas oli kutsuntalää-

kärinä ja äitini toimi lottana.
Molemmat veljeni Heino ja Eero
olivat armeijan upseereita.
Koulutus Saksassa oli kovaa ja

rintamalle päiisy

oli

helpotus.

Mius-joella sain vielä jatkokoulu-

tusta telaketjuvetoisen Zugkraftwagenin kuljettajaksi

ja läpäistyäni

kurssin ylenin Rotten/ilhreiksi.

ITÄRTNTAMALLE
Junamatka rintamalle ei sujunut
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Puolassa partisaanit hyökkäsi-

vät kimppuumme luullen

naan.
teiskoulussa

ilman välikohtauksia.
ehkä
saavansa saaliikeen huoltojunan.
Vaunuissa olikin hampaisiin saakka aseistettu SS-pataljoona ja liik-

kuvat

tuussa lribstandarte Adolf Hitler.
He saivat useimmiten huollon aina
ensin ja parempana.
Kerran saimme mennä heitä
auttamaan venäläisten tekemän

.

läpimurron yhteydessä.

ilmatorjuntakonekiviiärit
ilmestyivät avovaunujen pressujen
alta. Ne tekivät muiden automaattiaseiden keralla nopeasti selvää vi-

Saimme Mius-joella paljon uutta kalustoa, mutta huolto oli ajoit-

hollisista.

rikoimaan hevosia, että saisimme

Ilman tappioita emme mekään
selvinneet. Upseerit olivat keskellä
junaa olevassa matkustajavaunussa ja mm. saksalainen Untersturmfilhrer Reuboltd kaatui, kun hän
ryntiisi siilä ulos.
SS Wiking Division vietti talven

1941-42 Mius-joen länsipenkereeseen kaivautuneena.

tain poikki ja polttoaine loppui.
Meidän oli pakko lähteä takavaammuksia ja muuta huoltoa etulin-

jaan.
Eräiissä talossa näimme kerran

öljylampun palamassa. Kun kysyimme, mistä olivat saaneet öljyä,
nä1.ttivät he meille maanalaisen öljyputken hanan! Putkessa oli täysi
paine pällä ja öljy tuli kai Bakusta.

Otimme tietenkin öljyn

Meistä etelän päin aina Aso-

töön.

vanmereen saakka oli rintamavas-

Se

kä1.1-

ei palanut kuorma-autoissa.
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Vastassa olleen venäläisen 39.Divisioonan esikuntaa talvella 194.2. Lipussa on

Watfen-Ss:n miehet ajavat taisteluun

teksti "Neuvostosynnyinmaamme

mutta kylläkin kovasti sawten

Ajoittain oli meillä puute ruoka-

moottoripyörissä. Vedimme niillä
huoltorekiä etulinjaan yöaikaan.

VENÄJÄN TALVT
ON KOVA
Venäläiset olivat suunnanneet

tarvikkeistakin.
Ollessani vartiotehtävissä ruokavarastona käytetyn aitan ympärillä sain sieltä kiviiärissäni ollutta
pistintä hyväksi käyttäen siepattua
ison leivän. Kun sitten korsuun
mentyä ryhdyin sitä jakamaan,

aseensa lumessa näkyvien huolto-

saksalainen Scharfi)hrer yllätti

teittemme suuntaan

ja

EI

**:'l{,-:

ampuivat

yöllä kuullessaan ajoneuvojemme

änen.
Jäätyneitii kaatuneitten ruumiita oli sitten pinoissa korsujen oviaukkojen sivuilla. Kuljetimme kaa-

meidät. Jouduin kenttäoikeuteen.
Tampereelta kotoisin oleva Obersturmfiihrer lndou toimi tuomarina
ja sain kaksi viikkoa arestia, joka
oli kärsittävä "Nach dem Siege",

YMMÄRSIMME
VENÄLÄtS!ÄKIN
Kolme tai neljä kilometriä meistä
jokea alaspäin oli sen rannassaKrrschenbaumu,ald, Kirsikkapuumetsä. Siellä oli erinomainen uimaranta. Kunjäät alkoivat lähteä uiskenteli joessa ruumiita ja muuta ka-

ja

näki vhteiselomme vihollisen
kanssa. Hän miäräsi heti kranaattikeskityksen vihollisen puoleiselle
rannalle. Siihen loppui uintimme.
Saimme mekin kovia kranaattikeskityksiä niskaamme. Eråiiin

tiil-

laisen uhriksi joutui kunnioitettu

komppanianpäällikkömme Oäer-

maa taistelujen jäljiltä.
Meillä oli niin suuri halu peseytyä, että menimme uimaan Kirsik-

sturmlilhrer Hilken.
Hänen tutkiessaan karttaa kolmen muun komppanian pällikön

Kevään tullessa Mius-joen rin-

kapuumetsän rantaan. Venäläisillä

olevat Schiltzengraben

alkoivat täyttyä

näytti olevan yhtä suuri haluja tarve siistiytyä, joten emme ampuneet

sulaessa.

toisiamme. Pulikoimme kaikessa

kanssa kranaatinsirpale leikkasi
hänen vatsansa auki ja suolet tulivat ulos. Hän menehtyi haavoihinsa sidontapaikalle.
Kesän tullessa taistelut veivät
meidät sitten kohti Kaukasusta.

voiton jälkeen.

tuneet sitten tavallisesti Uspenskajaan, missä tiiytyi riijähdysaineilla

teessä

aukaista haudat routaiseen SS

juoksuhaudat

hautausmaahan.

vedellä

Uspenskajassa

puolesta"

- lumen
ja mudalla

-

olevassa kenttiisairaalassa kuoli
myös miehiä kovaan §lmyyteen

Saimme jalkoihimme variksensaappaat ja olimme likaisia ja äi-

polttoaineen saannin katketessa.

siä.

rauhassa toistemme näkyvissä.
Myöhemmin tuli eråis saksalainen eversti tarkastamaan rintamaa

tr
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A!'kt!'§issa clcsLrhtetssa muodostur polttoprruhuolto omaksr huoltolajrkseen TaUstalla haamottaa Persrrmon Kalastatas?3ranlc
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]bm tonunpäöllikön
huo

huolir

Huolto oli eräs sodan keskeisistä kysymyksistä.

Rasittavissa taisteluvaiheissa oli
nälkä vaarallinen vihollinen.
Tosipaikassa oli huollon turvaaminen erds komppanianpäällikön tärkeimmistä tehtävistä. Eikä se aina
käynyt ohjesäännön mukaan.

LAURI LEIKKONEN

TAI-VISODAN Er.P 9:n toiselle

venäliiisten raskas kenttätykkijaos

konrppanialle vksi uinoa krlnaatti

rvhtvi tällöin vastaamaan tuleen.

aihcutti muun murheen

Kranaatit ujelsivat vli rnajoitusalueemme. mrrttil aivan viimeinen vk-

ohella

mclkoisct huoltohuolet.
Pataljoona oli ollut kuin ruorotv<issii verisellä taipaleella eclettäes-

t'mmäksr .;u iski puuhun aivan
kenttäkeittiamme vierelle. Sirpa-

voitolliscn tir rstehln
iälkeen kohti itiiä. .Ioulukrrun 21.
päiviinii oltiin jo Ägläjärven eteläprurlep 1"n1xn-,ctsikössä sturrilta-

leet vriistivait huollon kannalta perin tärkeän ajoneuvon. mutta muut:r pahaa ne tckivät sitii enemmän.

massa valmisteluita seuraavitna
p:iivänli alkavaa kvlän laltausta

kiiinen oli ehtinyt lyödä maihin.

sä Tolva.järven

Varten.

Kun venäläiset liikuskelivat var-

sin vapaasti lujasti

miehittåimäs-

Keittäjä, sotamies Mikael .lclemutta kooktrs selkään ostrnut sirpale koitui hänen kohtalokseen.
Komppanian talousaliupseeri, ker-

sään kylässä. alkoivat meikriliiisten

santti Alt'k:;otreri Blinnikka oli

majoitusalueen lähcllä asemissa ol-

parhaillaan liikkeellä jakelemassa

lect knrnratinheittimct hiiinntävli Kvläjärven. Idem-

öliyä telttalyhtvihin. kun sirpaleet
haavoittivat häntii vaikeasti sekä
selkään että jalkaan. Tuskaisen

ammunnan

pänä Poh.jasv:raran kvlässä ollut
164

sinäinen kranaatti jäi muita lyhv-

Talvisodan viime vaihe Kollaan

nen kello yhtiitoista

rille

sa maaten, kuka omaa tahtiaan

komppanialle monenlaisia

huolia.

taapertan

"Kestääkö Kollaa"
- kysymys
oli polttavimmillaan. Meidät häly-

viin.

sinne

hätiin.
Hiihtäen suoritettu matka halki
Kontron erämaaseudun katkesi
kuitenkin muutamia kilometrejä
ennen Kollaata. Osuimme yhdessä
SissiP 3:n sekä luutnantti Pcissln sissikomppanian kanssa taivalta teh-

kohti Kol-

ri

vän keittoateriasta:

myös yhteytemme

hän ehti matkansa pähän.
Kun komppanian muonittajakin sai oman, tosin lievemmän sirpaleannoksensa, oli yksikön koko

- Mie panin kenttäkeittiön vettä tä).teen, että kaikille piisaa, kaasin mehut sekaan ja keitin hetken

ta kuin nruasta. Patruunoitten

verTan.

venäläisille

ruokahuolto poissa

Niin oli ruoka sitten valmis
olipa se sitten "hvtelöä eli kiisstr-

selleen sen verran paukkuavustus-

lia". Olimme.Iukan kanssa keitok-

ta. että saivat haetuksi aseensa takaisin.

mein kyselemään neuvoa kokinongelmiinsa.

kun
- Miten olis
komppaniaan on tullut viisi pulloa

piiällikkö,

Eräänä päivänä komppania oli
menettää sotamies Jukan kokkaukset
mitä ne sillä kertaa lienevät olleetkin. Vahva venäläispar-

-

tio katkaisi huoltotiemme ja yltä-

mehua. Tehdäänkö me nyt hyelöä
vai kiissulia?
Huomasin joutuvani osavastuu-

tetty muonakuski selvisi viime tingassa pakoon. Venäläinen istui

seen tässä vaikeassa kysymyksessä.

omalle taholleen.

Muonittajan varastossa ei kuulu-

Hevonen ehti jo tarpoa ehkä satakunta metriä, kun nälänkiukkuiset meikäläiset ehtivät hiihtäen hätiin. Eheänä säilyny Polle teki jälleen täyskäännöksen ja entisestään
vain hiukan kylmenneet sopat selvisivät oikeisiin suihin.

nut olevan perunajauhoja eikä mehun lisäksi muitakaan kiissulitarpeita ja niin jätin koko ruokaresep

tin Jukan huoleksi.
Iltapuhteella tuli ruokakuski
komentopaikalle. Juka oli llihtenyt

kuskipukille

ja

käänsi

hevosen

sota-

mielipidettä keittäjän tehävien

laata tyrehtyi ankaraan vastarin-

eränä päivänä huolestunein il-

jaon aikana eteeni

löön

taan

YHTEISET SOPAT

Raunistulan koululla, ilmestyi
aseitten

Toimellinen 3./Er.P 9:n vääpeli,
soanlahtelainen Augusti Mielonen

mukaan tekemään selvää sen päi-

neet Ägäjärvelt?i itåiän Aittojoen
yläjuoksulle, Luglajoelle, tuli Juka

Jatkosota toi luonnollisesti omalle
kohdallenikin uusia huoltohuolia.
Kun 4.,4R 14 perustettiin kesäkuun 17.-18. päivinä l94l Turun

liiksemme.

tunnin jälkeen oltiin kersanttiajuunostamassa sairasautoon, kun

ma{apuuron.

PUUROV!RTA
RIIHIMÄELLÄ

suostu kantamaan asetta. Koska ei
tuntunut mielekkiiää ryhtyä hä-

reinen. Etenemisemme

KIISSULIA?"

Kollaan miesten hoi-

rakentamalle huoltotielle, jolloin
vihollisen neljäntoista ajoneuvon
kolonna tuli yllätetyksi ja jäi saa-

Taistelulähetin, sotamies Saksin huolto pelaa

Kun linjamme jo olivat vakiintu-

-

mies Kukka, joka

mahdollisuutta ottaa mukaamme
kolmea valtaamaamme kenttäkeittiörä. kun olimme hiihtäen liikkeellä. Niin hän sujahutti kåisikranaatin
kunkin kenttäkeittiön kannen alle.
Mielonen laukaisi narun arulla käsikranaatit ja lennätti venäläisten
hersryynipuurot hangelle.
Mies taisi kuitenkin olla liian kii-

TEHTÄtSKöS

-

huomenissa vähiiä enkuka ahkios-

den venäläisten itä-länsisuunnassa

arveli. ettei meillä ollut miään

sen suhteen varsin vaiteliaita poikia. sillä naapurilohkolta kantautui
tieto, että siellä komppania oli saanut syödäkseen varsin maittavan

ja

aamuun

vessa merkitsi pataljoonamme pa-

tettiin Aittojoen suunnalta

raiteiltaan.
Uudet miehet oli otettava aivan
pystystii metsiistii ja keitäjäksi kelpuutettiin sotamies .ftrka.

toa. Nliin huollettuina selvisimme

pohjoispuolella Tsumeikan kor-

ja samaan aikaan katkesivat

taaksepäin.
Kohta oli puutetta niin patruunois-

loppuessa jäi eräs konekiväärimme

ja sen miehistö kulki
kuin kerjäläispojat anelemassa it-

Jotkut nälkäisimmät keräsivät
hangelta nokiseksi räjäytettyä hersrvynipuuroa, mutta useimmat olivat ennen nälässä kuin pistelemiissä mustunutta moskaa mahaansa.

RAUHA KOLLAALLA
Rauhan aattopäivän iltana saivat
meikäläiset avatuksi kapean, heitinten tulen alla olevan kujan Kollaan rintaman pohjoiselle siivelle
Hassisen pataljoonaan. Meitä
muistettiin lähettämällä Kollaalta
muonapartio tervetulleine tuomisineen. Niihin nähden olivat kahden täpötäyden teltan haavoittuneet etuoikeutetussa asemassa.

Jo'

ilmoitti, ettei hän

nen kanssaan teologiseen mitteasiasta, tiedustelin miehen

hoitamisesta. Kukka suostuikin
mielihyvin vaihtamaan kiviiärin
soppakauhaan

ja

våihitellen hiin

oppi teht2ivänsä, vaikka komppanian ruokahalu taisikin joskus joutua koetukselle.
JR l4:n suoritettua kaksiviikkoisen lenkkinsä Ahvenanmaalle
olimme pari päivä Piiämajan reservinä Riihimäellä.

Siellä sotamies Kukka teki
unohfumattoman tempun.
Pistelin pientä välipalaa Riihimäen asemaravintolassa, kun etee-

ni kiirehti rykmentin huoltopällikkö kasvot kiukusta punaisina.
Tulkaa kasomaan, mitä tää-

-

lä on tehry!
Pelko mielessä astuin huoltopiällikön kintereillä kohti aseman
puistikkoa, missä Kukan kenttiikeittiö oli asemissa.
Aamiaiseksi oli komppanialle
keitetty kaurapuuro, mutta kenellepä se kelpasi, kun Riihimäeltä oli
sodan alkuvaiheessa vielä löydettävissä ateriaan edes pientä vaihte-

lun mahdollisuutta. Kun Kukan oli

miiärä kokata komppanialle pävälliseksi lihakeittoa ja hiinellä oli
keittiönsä äynnä aamuista kaurapuuroa, hän hätäpäissåiän mätti yli
sata litraa puuroa läheisecn kookkaaseen koristepensaaseen.
Mutta kestikös veteläksi keitetty
puuro aloillaan! Kuin laavavirta se
eteni lievää myötälettii kohti lähin-

ä katuviemäriä. Ympärillä seisoi
ehkä toistakymmentä siviiliä,
enimmät kimeä-iänisiä naisia, jot-

kainen syömään ja juomaan kykenevä sai tilkkasen kaminan piiällä

ka kilpaa kirkuivat:

kuumennettua vettä sekä voilei

heeskaa!

vän,

-

jonka peittona oli unohtumat-

toman maukas viipale tahkojuus-

Armeija haaskaa! Armeija
torut kuormakseni
vielä tiillaisen akkarintaman

Sain ankarat

ja

-
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Kompponionpöö likon, ,
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Vaihtelua ruokavalioon. Sotamies Saksi
kavereineen rakentamassa mertaa
Tuoppajärven maisemissa

Sotamies Kukka virkapaikallaan kenttäkeittimen äärellä
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ja saksalaiset parhaillaan näyt-

edessä! Siirsin sotamies Kukan

len aiheutti silloin tällöin jaettu

set

kannettavaksi hiukan lempeämpää
äänikertaa käyttäen osan nuhdeannoksestani ja astuin mieli m1,r-

rommitilkkanen. Makutuomareil-

tivät olevan tärkeässä neuvonpi-

la oli r.'ahtimista siinä. ettei tuo kal-

dossa.

lis nektari vain olisi laimentunut

tyneenä kohti majapaikkanamme
olevaa lähikoulua.
Ennen missä tahansa kuin täällä

teepitoiseksi tai joutunut epätasai-

Huomatessaan minut saksalaiset nä).ttivät hämmentyneiltä ja

Riihimäellä'löpinän" temppujen

silmieni alla rommimittansa, joka
oli tyhjä pst-kiväärin hylsy. Aseveljien kokoontuessa 30 luotta myö-

altavastaajanal ajattelin. Helponi
melkoisesti, kun koulua lähestyessäni näin rykmentin adjutantin
luutnantti Forssttinin roikkuvan
puoliksi ikkunasta. Minut nähdessään hän jämerällä iiänellään kajahutti:
- Pohjoiseen! Falkenhorstin
komentoon.

ROMMIA
REHELLISESTI
Omat huoltoriesansa oli tietvsti
sielläkin niin Jäämeren äärellä Kalastajasaarennon kallioilla kuin
Kiestingin korvessakin. Päästiin tai
jouduttiin saksalaisten muoniin.
miten kukin sen sitten ottikin.
Homejuusto, tanskalaista perua,

oli toisille herkkua, toiset hylkivät

seen jakoon.

Muonittaja /«r)rrb kruunautti

hemmin menneitä

muistamaan
Vainio-veitikka tunnusti naurusuin
sekä ilman pienintäkään katumuksen oiretla. kuinka hän sitten jy-

neuvottelun toinen osapuoli kuin
pahanteosta yllätetyltä poikalaumalta. Kyseessä oli erään joukkueen kaminan vaihtuminen melkoiseen rommierään. mutta kielivaikeuksien takia oli kauppaneuvotteluihin tullut kohtalokas
viivytys.

Tilanteen loppuselvitystä ku-

mäytti minua: rommiannos oli to-

vannee muunnelma parista Vän-

siaan täsmälleen hvlsvllinen, mutta

rikki Stoolin tarinain nimikkoru-

ryhtyessään ammentamaan jalo-

non säkeestä: "Sanoin sanan, sa-

juomaa miehille hän asetti ah-

noin kaks. Vereni tunsin kuu-

mennusastiansa varreksi paksun,

memmaks." Olihan talvi pakka-

halkaistun. hvlsvn pohjaan asti
ulottuvan tikun. Niin kertvi joka

sineen vastassa, joukkueenjohtaja,
tiukka luutnantti Parkkinen lomalla veljensä hautajaisissa ja jano-

ammennuksesta jakomiehelle sisällä hylsyssä olevan tikun puoliskon

verran mittavoittoa.

KANSATNVÄLtSTÄ

KAUPPAA

miehet vaihtamassa

konunsa
lämmittimen pian tehonsa menettäviin mahanlämmikkeisiin!

BYROKRATIAN
KUKKASIA

sitä. Juno-tupakat eivät olleet meikäläisten makuun ja kantosatulois-

Janomiesten rommihankinnoista
oli huolta toisinaan.
Kun kapteeni WolJin Slkomp-

ta jätti kipeimmän jäljen muuan

pitkin tunturipolkuja perille kiikutettu soijakeitto oli usein mauttomaksi j,iähtynlttä.
Erikoisen ilon, mutta mvös huo-

pania vapautti meidät pahamaineiselta Kiestingin Suolohkolta joskus
syksyllä 1941. osuin sattumoisin
paikalle. kun muutamat meikätäi-

muisto marraskuun alussa 1941 alkaneen Kiestingin läpimunotaistelun aattopäiviltä.
Pataljoonaamme odotettiin ken-

sa

Kohdalleni osuneista huoltohuolis-

Mitä jäi kampaan? Hygienia on sekin tär-

keä huollon osa

raalitarkastusta.

Se

merkitsi useam-

man tunnin värjöttelyä sekä jännäystä eikä tarkastuksen suoritta-

jaa saatu nähdä edes vilaukselta.
Tarkastus oli kuitenkin pidetty.

Mutta komppaniamme osalta se
rajoittui jossakin takamaastossa
olevan toimitusjoukkueen kavereitten kunnon toteamiseen.
Kahden keinolaatikon oli todet-

tu olleen ruosteessa! Sain

sen

joh-

dosta ankarasäryisen huomautuksen.

Sitä nuhdetta kuunnellessani jotakin särkyi sisimmässäni. Siellä eli
aavistus edessä olevien päivien tapahtumista. Hanki oli pian punertuva monen yhteisissä kohtaloissa
erittäin läheiseksi tulleen aseveljen
verestä ja ny tehtiin tiukka sano-

minen kahdesta
päässeestä

punastumaan

keittolaatikosta... D
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KIRSTI HAAVISTO
ELEIIIIN

sotakevättä

194,1.

oli toukokuun 16. priivä. Olin
menossa kolmen kuukauclen
lottakomennukselle Karjalan
kannakselle.

Tasan neljä kuukauttrr sitten

olin seisonut kotikirkkoni alttarin ääressä rinnallani sotilaspukuinen nuori mies. jonka kohtaloon olin oman kohtaloni
yhdistän1.t
tietämättä. olisi-

- annettri\llnl miko elämällä
tään muuta kuin piklrisilr tapaamisia muutilman päivän
lomilla. Ny tiesin ainakin ohimennen tapaavani mieheni
Viipurissa, jossa hänen joukkoosastonsa oli levossa .iil resen inä. Mieheni palveli pataljoonan
joukkosidontapaikalla. JSp:llä.

Asia selvisi heti. Tulija oli
Laguksen Panssaridivisioonan
rhtershrttlr .ilr t,rrvotti minut
ten'etulleeksi divisioonan Kent-

tlisairaala 2:een.
Mieheni pal'u,eli samassa dir,'isioonassa

I

Kcnttlisairaala oli .lääskessä.
Kun krrtia ei heti liir.nnrt sain
iaäciii vöksi Viipuriin. Aloitin

Ansu, kanslialotta, otti miiloisesti vastaan. Saman

tien astui huoneeseen ylihoitajatar, jonka komennossa tulisin
tvöskentelemään. Kohtasin

Leena lämpimine hymyineen.

herttaisen hymyn ja lämpimästi

tuikkivat silmät. Jännitys häipyi ja tuli kumman turvallinen
olo.

lörtvi kvr.ti .laäskeen.
KS 2 oli sijoitettu komeaan
kansakouluurr .läiisken kirkonkr Iissri. Vicrcllä r inasi
mahtuva \,'uoksi.

sl.

.ja

liivsin mieheni monien mutkien
jälkeen Liimatan kartanon
maustosta. Seuraal,ana päivänä

ju

täin. Tuli suloinen

Siinä paikassa sain oppaan
nälttelemään paikkoja.
Kävi ilmi. että kaikki potilaat
olivat hyväkuntoisia. Haavoittuneita ei ollut.
Sain oman huoneen, johon
laittelin ikkunaverhot valkeasta
kreppipaperista
- ruumiskreselvip.istä. kuten myöhemmin

sotilasurani punttaamalla

Uusia kesälottia tuli päivit-

nut

pvöreä

tuli Monica, pitkä ja

vaalea

kaunotar. Heistä sain parhaat
istäväni. Tulivat myös herttainen Aune ja Picke. Monican
vanhempi sisar.
Työtä oli vähän. Aurinkoiset
kesäpäivät tuntuivat aivan loma-ajalta. Pelattiin pesäpalloa.
otettiin aurinkoa ja käärittiin
talkootyönä siderullia.

ROMANT!IKKAA
Ansulla oli murheita. Eräänä il-

tana hän kertoi huolensa.
Koko pienen ikäni olen

-

Paamajan reseruna ollut Panssaridivisioona oli iskukykyinen yhtymä. Tässä rynnäkkötykit paraatissa

4.6.44

Se-*uva

PAIKKA LöYTYY
Viipurin Linnankadulla oli lottien paikallinen päämaja.

olevln naimisissa
- När'tte
ja nyt
tietvsti luulette pääsevrinne miehenne vksikköön

lottakenraali.
henne on?

-

I

jyrähti

Missris mie-

Viipurissa...
- T:rällä
Tietysti! -Ia sitten ollaan
- ajan anomassa lomia.
koko

n

Mihinklis minä nr.t teidät panen. kun lääkintälottia ei tuuri
tarvita .ia teillä on vain se lääkintäkoulutus...?
Samassa astui sisäiin Pelas-

tava Enkeli, keski-ikäinen lottapomo.

Tarvitsetkos lääkintälot- kysyi
"kenraali".
tia?
Niitähän minä juuri etsin.

- pomo.
vastasi

Huokasin pitkään helpotuksesta.
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Suomen ainoa Panssaridivisioona
heitetriin kesåin lg$ ankarissa
"r" \
torjuntatalsteluissa Kannaksen
"q,
kriisikohdasta toiseen.
Kenttiisairaalassa nähtiin, mikä oli
torjuntavoiton hinta. Nuori lotta kertoo
:*-**.*
kokemuksistaan.

Kirioittaia sotaan lähdö§sä
kotisaunan rappusilla

haaveillut, että kun joskus menen naimisiin. haluan valkoisen

puwn ja

laahushunnun

ia

kirkkohäät. Ja nlr näyuää. errä
Ansu-tyttö marssii pitkin No-

kian kirkon käytävää

rämä

iänikuinen harmaa loipakka yllä. Alkää yrittäkökään kerroa.
kuinka isänmaallista se muka

onl

Ansu näet laski päiviä

jr-r-

hannukseen. jolloin hänestä tulisi rouva Berg.
Jos ei murheesi sen suurempi ole, heitä sekin mielestä-

-

on tal- Minulla
valkoinen
lella maata viistävä
sil hihkaisin.

puku ja viisimetrinen tvllihuntu
kuin sinua varten!

Kenttåsairaala työskontBlee
SÄ-kwa

Ansu lensi kaulaani ja miltei

itkr

ilosta.

Paketti tuli ja AnsLrn silmät
olivat onnea tulvillaan.
Varjelen tätä ihanuutta
- silmäterääni.
kuin
hän vakuutti.

Sunnuntailomat Viipunin
eivät olleet kovinkaan kiven takana. Oli onnellista kulkea lapsuuden tutuissa maisemissa
seisahtaa vanhalle I-innansillalle. tuntea ikiranhoista samma-

loituneista muureista huokuva

auringonlämpö. Iloista oli istahtaa Torkkelin puiston katveeseen. maleksia

kohti Hiek-

kaa ja Pikiruukkia.
Puisto.ia oli rntcttv hoitaa.

Leena Lumme ja kirloittaja tauolla rauhallisessa vaiheessa

Kaunein oli sankarihauta-alue.
jossa verenpunaiset kukat lois-

tivat vihreällä alustalla kuin
tuoreet veripisarat.
Idylliä varjostivat vain synkät huhut: kerrottiin saksalaisten kauheista tappioista ja vetäytymisestä itärintamalla ja
uumoiltiin meitäkin uhkaavasta suurhyökkäyksen vaarasta.

HÄLYTYS!
Oli lämmin kesäkuinen ilta. Sireenien trroksu täyti tienoon.
Vasta mvöhään völlä mal-

toimme nrennä ntrkkumaan.

-

T)'tö1. nouskaal Panssirri

lähtee!

Huuto herätti kaikki.
Meille oli tullut lo melkcin
uskonnoksi varrnuus siitä. ettii
kun [aguksen panssuria tanitaan, silloin on todella vakavat
paikat.
vikkelästi pääl- Pukekaa
lenne ja pakatkaa tavaranne!
Se oli lähetin tuoma tieto.
Sairaala oli lähdössä.
Lastauksen ollessa täydessä
käynnissä kuului ilmasta uh-

kaavaa moottorien jylinää.
Pommeia ei kuitenkaan tullut.

Sitten vain matkaan! Määränpäästä ei ollut tietoa.

Ensimmäinen siloituspaikkamme oli Viipuri, Maaskolan

vanhainkoti. Majoituimme joten kuten kaikessa kiireessä.
Sitten alkoi kuulua huhu.ja,
että Viipuria evakuoidaan kovalla kiireellä.
Kaikkien liikkeiden ovet
- selkosen
selällään.ia tavaovat
roita my-vdään ihan pilkkahinnalla! selitti muuan autonkul-

.jettaia palattLraan kauptrneilta.
Emme joutrrneet kitrsaukseen, sillä saimrne jyrkän käskyn pvsvä tvöpaikallamme.
Sitten ;rlkoivat sireenit soida.

Niiden vielä ulvoc-ssa olivat
pommikone'et p,iällä. Niitä
nältti olcvan taivirs mustana.
Nriinrrne pontmic-n inoavan
ja svöksvimrne krrin mielipuolet

kapeitir portaitl ;rlas kellar-iin.
Ponrnrittrs trrntrri keslävän
loprrttomiin. Karrhistunein silmin krrtselimmc toisiammc .ja
r.nrmärsi m me siloittrspai kkamrrrc rniclettömvvdcn: viercinen
ratapiha oli criis tl.irkeimmistä
pom nritrrskohteistit.

JÄLLEEN PYÖRtEN
PÄÄLLE
Mrrutkin olivat huomanneet
asian.

--

Pakatkaa nopeastil kävi

käskv.

Alkoi taas sama

ruljanssi

raskaidcn laatikoiclen kanssa.
Pian oltiin taas pvörien päällä.
Matkammc kulki ohi rautatieascman. -Iorrdtrimme pysähtvmään. Fvakkojuna oli saanut
tävsosrrman. palo- ja lääkintämiehet häärivät palavien vaunujen lomassa. Asema-aukiolla
makrrsi pikkrriscn tytön nrumis
ilman toista krittii ja päätä. Nä-

ky oli kuin painalainen. Se oli
niin kauhea. ettii irirk).tyskin tu-

li

vnsta paljon rnyöhcmmin.

Nukahdin autossa ja heräsin
auton pvsähtvessii suuren valkoisen portin etecn. Se ei ktrioli
- paikka.latio täynnä.

tenkalrn iluennut

kurrlcmma

koimme matkaa-
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Kun jiilleen heriisin loputtomalta tuntuneen ajon j2ilkeen

ehti panna rantasaunan lämpiä-

olimme Markovillan Taistelu-

mäin.

koululla.

Tiimä on

turvallinen
paikka, ei ole vaaraa pommituksista, selitti joku.
Painuimme nukkumaan juhlasalin lattialle.
Aamulla heriisimme ujeltavaan iiiineen. Saman tien rysäh-

ti.

Syöksyimme ylös ja yritimme ulos. Pihalle ei kuitenkaan

ollut menemisä

taivas oli
tiiynnä pommittavia ja ampu-

-

via koneita.

,t[*ia iom

huomasi kaivata

ylihoitajatarta. Syntyr kauhea
hätii.
Kuka näki, mihin autoon

- meni? §seli piiiillikkölähiin
ktui.

kaikki kesiin kukkaset. Joku
Pakatkaa! Autoihin!
-Kiis§
lopetti kaiken haaveilun.

Liihdettiin taas. Puristin kädessiini narsissikimppua.
Ajoimme surkeiden evakko
kolonnien seassa, jotka tekivät
taivaltaan ilmavaarasta piittaamatta. Ylitimme Saimaan
kanavan Juustilan sulun ja

pädyimme siitä vain kivenhei-

ton piiiissä olevalle kansakoululle. Luulen olleeni unessa ennen kuin sain edes patjani suo'

sairaalaa toimintakuntoon.
Tuli kova kiire.
Ilmeisesti yläkoulurakennus,

henkilökunta sulloutui pilkko-

kennukseen sijoitettaisiin poti-

pimeåiiin kåiytiiviiiin.
Kömpiessiimme ulos heloitti

lasosastot.

aurinko

paikkansa ja tehtiiviinsä ja minä sain miiiiräyksen avustaapo

katseessa hääinen huoli.

-

Jouduttiin ryömim?iiin

ojaan, håin settti.
Sitten liihdettiin jiilleen. Tåillä

kertåa påiädyttiin Tienhaaran
kansakoululle. Nyt ei enä levi-

te§ lakanoita,

vaan jokainen

painui lopen

våisyneenä nukkumaan sinne mihin vain sai
itsensä suoraksi. Kuulimme, et-

tii liihtömme jiilkeen oli kaikki
Maaskolan vanhainkodin rakennukset pommitettu raunioil«si.

ENSTMMÄISET

HAAVOITTUNEET
Tienhaarasta siirryimme jåilleen
uuteen paikkaan, valtavaan
keltaiseen rakennukseen, josta

juuri evakuoitiin

sotasairaalaa.

Potilaita kannettiin autoon.
Kaikki tekivät työtiiiin aivan
iiiinettöminä, kukaan ei vilkaissutkaan meihin.
Majoituimme mukavasti rakennukseen, joka oli meille airan liian suuri. hrutarhassa
kukoistivat kinikkapuiden alla
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jotka eivät kuitenkaan ulottuneet pintaa syvemmälle. Potilas

Jouduin välittömiisti

Saimme nukkua aamuun asti. Sitten ryhdyimme panemaan

joka oli uudempi, miiäättiin

jo tiiydeltii teriiltiiiin.

avus-

tamaan pienemmässä leikkaussalissa, missä operoi silloinen

ralsi.

Ei tiedetty. Pommitustauon
aikana komendantti miiiiriisi
meidiit pukeutumaan ja syoksymiiiin kellariin, mihin koko

Riemumme oli rajaton, kun ensimmiiisenä niiimme rakastetun yyhoomme meiä vastaanottåmassa. Sen ainoan kerran
näin hiinet epåisiistinii: sukat
riekaleina, siiiiret verisinä, tukka hapsottaen, puku repaleina,

Markovillan Taistelukoulu ei ollut sopiva paikka kenttäsairaalalle

\astaanottopoliklinikaksi, j osta

valoisimmat luokat valittiin
leikkaussaleiksi. Toiseen ra-

liklinikalla.
Jo ennen kuin saimme osas-

Ensimmiiiset potilaskuormat

tilanne sitten minkälainen tahansa. Taitavan kirurgin lisäksi
tuossa miehessä vaistosi inhi-

Kullekin märättiin oma

tot kuntoon, meitii tarvittiin.

läkintäkapteeni Yrjö Soro,
ihailtavan rauhallinen ja teho'
kas liäkäri. Hänen työskentelyän oli riemu seurata. Kun
hän tarttui leikkausveitseensä
oli kiisi varma ja vakaa olipa

tajuissaan

ja valitti

särkyä

nm.

Kenelläkään ei ollut rohkeutta sanoa hänelle, ettei sitä
jalkaa enä särje. Kauhistuneina totesimme myös kämmenten muodottomuuden. Tuntui
uskomattomalta

etä

ihmisen

millistii lämpöä.
Sieluni silmiin piirtyy vieläkin kuva tuosta ensimmäisestä

kädet voivat paisua niin suun-

potilaasta leikkauspöydällä.
Hiin oli suurikokoinen mies,

veristä massaa, ei verta vuota-

ryöminyt maastossa miinaan.
Molemmat kämmenet olivat

ajoivat pihaan. Likaiset, viisyneet, veriset veikot, joitten katseessa asui toivoton våilinpiä-

haljenneet leviten kuin mahtava

mättömyys.

täiällä vartalossa

Pommit ovat pudonneet Juustilaan

oli

siinä jalassaan, joka oli juuri
saappaineen asetettu roskako-

verinen kukka. Toinen jalka irtosi saappaan mukana ja siellä

SA-kuva

oli

ruhjeita,

nattomiksi. Mutta vaikka ne
olivat kokonaisuutena mustaa
nut.

Mitä hänelle sen jälkeen tapahtui, sitä en tiedä: eläköhän
kenties vieläkin jossain kädettömänä ja jalattomana.
Heitä tuntui riittävän loputtomiin.

Säilytä Sinäkin

lhnsa taisteli!ehtesi

wosikerrat
Yahvassa

kansiossa
Viipurissa palaa

19. 6.

Noina kiireisinä, kuumina

päivinä ja hiostavina öinä opin
tietämään, ettei kiireisimmän

tuo hoituri oli myös hyvin am-

mattitaitoinen. Tarpeen vaatiessa hän olisi varmasti pysty-

avun tarpeessa aina ollutkaan
verisin veikko. Suurin hätä ei

nlt

ollut sillä. jonka käsitaijalka oli

tävåstään kaikella kunnialla.
Mutta hänellä oli muuan
heikkous, joka tuli esiin pommitusten alkaessa ja oli aiheuttaa katastrofm koko sairaalal-

jäänyt taistelutantereelle, vaan
pikaisimman ar,un tarpeessa
olikin viereisellä paarilla makaava kalpea, kylmää hikeä hikoileva kumppani, jolla ei ollut

muuta näkyvää vammaa kuin
pieni musta reikä likaisten vaatteitten alta paljastuvassa vatsassa.

tarttumaan vaikkapa leik-

Juustilassa opin tuntemaan erilaiset taisteluihin kuuluvat ää-

eblta. Aa.Lto nen

VLiluutnantti

evp.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.

Hinta 18 mk/kpl

Jokainen meistä toki pelkäsi
kai
-turitotta
- mutta tämä hoimenetti kokonaan malttinsa heti kun kuuli pommin irtoavan. Suinpäin suoraa päätä

metsän vaikka kesken leik-

(+_ posli_tus-

15

ja käsittelykulutT,20 mk/1 kpl, 8,70mV2kpl,

mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTÄ. POSTITA HETI.

€o
(f)

o

ta tarvittukaan

- yksi hysteejylinä kuului ny rinen pinkoja ja koko naislau-

kovempana ja jatkuvana. Enää
sitä ei luultu ukkosen jyrinäksi.
Vihollisen pommi- ja hävittäjälairueet pysähtyivät joskus ylilentäessään heittämään jonkun
ylimiäräisen munansa mei-

dänkin kohdallemme. Hävittä-

jät koukkasivat jyrkästi

alas ja

pyyhkäsivät konekir,äiireillään
rapisevat terveisensä.

Niinä päivinä opimme tuntemaan vihollisen uusimman
aseen: maataistelukoneet. nuo

salakavalasti ilmasta pyyhältävät paholaiset, joitten tuloa ei
edes aavistanut ennen kuin ne
olivat jo kohdalla.
Selvä se, että pommitusten
alkaessa tuli tarve hakeutua

-

P

lemme.

kauksen! Eikä siinä sitten muu-

suojaan

akärz2,z;.-*

kausveitseen ja suoriutunut teh-

SODAN ARKIPÄIVÄÄ
net. Tykkien

Tämän L-eltden hetttctmuhtet ovat totL vanlzha.a
Luettavao., jo. nliden ytattiln on hlinnoatavdd
yta.La.ta aina uudel-Leen. Kanta tai,steliLehden v e-rLtaa"nta. va.iLt-a. olevo. dohunenttiaineitto bannatta,a täiLqttää mqöt den
hit to n ialLi.t en a,Lv o n v uohsi.

1944

vaikkei sitä ollut-

kaan. Hassuin näistä "suojista"

oli mainitsemani osuuskaupan
polttoainevarasto,

jonka tyn-

nyreitten takana kerran kyyhcitimme.
Ylihoitajan lisäksi oli suuren
leikkaussalin avustavana hoitajattarena komea vaalea amatsooni. Paitsi ulkoista upeuttaan

P

ma painui niska kyyryssä pe-

E8

6?
#§

rässä.

E-

karjui komen- Takaisin!
dantti,
kun jälleen kerran rynnistimme oven täydeltä pihamaalle. Ryntäilimme kuin

LlJ

(-r
Y

piät-

römät kanat tietämättä mihin
mennä, kunnes komendantti

E3
E=
>I

EI
OG'

e=

§a;

TEä

A
E

§gE§E

sai meihin sen verran järjestystd, ettit ymmärsimme hakeutua

seinien suojaan. Siinä sitten
kiertäessämme rakennusta ko-

neitten liikkeitten mukaan komendantti esitelmöi meille pelosta, sen hillitsemisestä sekä

TI1AUSKORMI
WOSIlGRTAIGNSIOT

velvollisuuksistamme.

Meitä hävetti

jokaista.

Sen tunnustimme -toisillemme

myöhemmin. Oliko meillä oi-

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

hoitoa kaipaavat potilaat oman
onnensa nojaanja syöksyä ha-

-

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

keutta jättää haavoittuneet,

kemaan turvaa itsellemme?
Vastaus oli jokaiselle selvä:
Ei ollut.

Vain kerran enä ryntåsin
työpaikaltani, mutta sekin jäi
vain aikomukseksi.
.Iotkuu sryr.

Sukunimi

Etunimi

osorte

Puh.

PO§rnumero

POSIrlormrparkka

I
I

n:o.ssa
I

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.06. 1983 saakka.
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RAIMO SUURKUUKKA

VqllilcrnYclnhcll
crsemcrsodcrn
O

CIrle§§cr
ja

Asemasotavaiheen puhdetöitä
muita
rauhanomaisia harrastuksia on jälkeen päin
arvosteltu.
Sodankäynnin kannalta olisi tietenkin ollut parempi, että kiulujen kovertamiseen
kulutettu aika olisi käytetty linnoitustöihin
ja koulutukseen tulevien pahojen päivien varalle.
Soturitkin olivat kuitenkin vain ihmisiä,
jotka pyrkivät luomaan ympärilleen mahdollisimman viihtyisät olosuhteet ankean
asemasodan päivinä.

ffi

" {hGirr

s

l*r
- *riv

i

"t§,

§

;§

oe
lll Patalioonan veteraanela rykmenttinsä symbolin
edustalla 1983. vasemmalta Reino Huttunen. Olavi
Jokela. Ants Lahr, Lars Bärlund ja Olli Ålander.
Puhdetyökin on pysynyt tallella

JA'l'K()SOD,AN pitkistr rniscrr ol-

1ästä puhclctv(jtoiminnasta kc-

III Putaljoonasra perustettiin
kvrnr.nenkunta mre:tii käsittävä
"neuvosto" orsanisoirnaan Valli-l
lan Tvötli. lirruin neLrvoston ko-

hiteltiin Vallillrn p()rukrn pllrissir
pikkuhiljaa taloudelliseen tukrk-

koanristchtlivlin rna.iud G ripenhert
oli antanut vrinrikki 1,ral Biiilundil-

seen pvrkir'ää toimintaa. josta ra-

1c. Neuvostt'ron :aatiin

kentuik in -joustava oma-a loit reinen
työorganisaatio. Järjestelmä toimi
perisuomallrisessa Iulkoohenqessä
asevelivoirnin. kuitenkin ikriän
kuin silloisen vihollisen mallin mukaan "sosialistista suunnitelmata-

irsiantuntiloita..jotka saivatkin asi-

Bärlund toimi joukkueenjohtaiana JR 47:n III Pataljoonan 9.
Komppaniassa. Hrin junaili Terijoella mvös pataljoonan urheilu-

butta läljitellen".

upscr'r'inir.ia oli Vallillrn Duunin toi-

lessa.jo tosiasia Plilinlrjasta arrrrct-

toirtrinnlrsta kehittr i sittemnrin :orlan jatkucssa melkoista klisini>

stadilaistcn suussl

tiin kriskr kaikille rintlrrrillc

tehtailua.

"Dttunirra".

tla

per.us-

.joukkr>osastoihin pultrletvii-

kcskuksi;t.
Naiclerr kcskuksien tarktritukscna oli .liirjcstiili ctulinjurr Ioukorssu

kurtlirutrrllistli a.jlrnkrrlrr:r rrrrllrrlamiehillc .joukoissa ilnrennvttii
sotaViisYnrvstri

Vastiti[]. liirntin

vapaa-lian tointinnan turkoituksenu oli crt:i:ijli:c:ti pitrili rtric:tcn
ntielet r ircinä ia s()titnl()rairli nlahclollisrrrrnran
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kt»'kcllll.

l'ultclctr o-

Mviis Vallilan

rvkmentissä.
dtcnkin scn III Pataljoonassa micsten keskuudessa rvhdrttiin suunniltelenraan l hteistuurnin Terijocn

oloihin :opivirir puhdetrötoimin-

tla. Niin vallilalaistenkin keskuuteen svrrtvi oma puhdetyökeskus.
Mviihernntin täntän keskuksen
toiminta laa.jeni vapaaehtoiseksi
rahaa luottavaksi tvöpalveluksi.
l'uo tointinta tunnettiin Länsi-

Kannaksella "Vallilan Tf iinri"

-

pelkkänä

eri alojen

at heti h.ristamaan.

niiden markkinoiminen hoidettiin
Vallilan porukassa yhteisvoimin.
Nämä kiisityöt olivat kotirintamalla erittiiin haluttuja. Niitä vietiin
peräti Rovaniemelle asti napapiirin
tuntumassa taisteleville saksalaisille aseveljille,jotka eivät olleet kåisistiiiin yhä käteviä.
Båirlundin mukaan kaikki näsä
toimista saadut rahat jaettiin mies-

ten kesken tasan, kuitenkin niin,
että kaikki ylimiiäräinen tulo luo.
\rutettiin yhteisesti Vallilan Työn
nimissä asevelirahastoon.
Tämän avustusrahaston tarkoituksena oli rukea kaatuneitten
omaisia, leskiä ja orpoja. Myös
haavoittuneet perheineen samoin
kuin muidenkin aseveljien ahdingossa elävät omaiset saivat tuon
rahaston fukea.
Tavallisesti Vallilan III Patal-

Auranen, siviiliammatiltaan keinonahkatehtailija.

ranajo! Hän tuli aamuisin parturiin

ja kuljettaja odotti rakennuksen ulkopuolella niin kauan

Puhdetöinä tekevistä kåisistä
syntyi monenmoisia taidokkaita

autolla

esineitä. Silloisten markkinoiden
kannalta keskeisempiä käsityö-

kuin kenraali oli valmis siintillisestii

tuotteita olivat kauniisti tehdyt valokuva-albumit ja vieraski{at.
Vallilan Työ perusti Terijoelle
oman kiinteän keskusverstaan. josta kiisin hoidettiin työtilausten rekeminen. Verstaassa päivystettiin

Parturirakennuksen portailla
oven pielessä makasi aina sotilaspähine, ns. verikauha ylösalaisin.

jatkuvasti

Työn kassaan.
Kun Vallilan rykmentti saavutti
Terijoen, paloi viholliselta otettu
leipomo ilmiliekeissä. Rykmentin
huoltopiällikkö kapteeni Paavo

ja

muutamia miehiä

työskenteli pävittain tilausten parissa.

Rahakkaat saksalaiset sotilaat
Rovaniemellä olivat suuresti mieltyneet "Valkan Duunin" puhdetöinä askarreltuihin käsitöihin.
Saksalainen upseeristo,

aliplällystö

ja miehistö ostivat kilvan näitä ky-

sytyjä taidokkaita

esineitä.

parranajotoimituksesta.

Siihen parturin asiakkaat saivat
pudottaa ohimennen parturimaksunsa, jotka myös tilitettiin Vallilan

Vallilan Rykmentin, JR 47:n taistelujen

tie jatkosodassa. Rykmenttiä komensi
everstiluutnantti Lauri Sotisaari. Pataljoonankomentajina toimivat maiuri S. O.
Lindgren (l P), ma,uri Eero Rinne (ll P)ja
majuri C. G. Gripenberg (lll P)

joona kantoi rintamavastuuta Raja-

joen lohkolla. Vapaa-aikaa vietäessäzln ämä porukka oli sijoitettuna lepoon Terijoen pitiijiiän Jalka-

sen §låin parakkileiriin

MOSKOVAN ftAJA

saman-

nimisen jiirven rannalla.
Lisäksi vilkas urheilutoiminu,
monipuoliset ajanvieteharrastukset

ja kulttuuririennot toivat

Vallilan
porukan pitkiistymiseen vaihtelua.
Näiden toimintojen talous ja työllistävä puoli hoidettiin myös Valli-

5t.tv/\NTO

lan Duunin puitteissa.
Urheilupaikkoja kunnostettiin.
harjoituksia järjestettiin ja kilpailuja pidettiin innokkaasti rintamatilanteiden vaihteluiden mukaan.
Kuntoilu oli silloin keskeistä Vallilan sotureiden joukossa.
Omasta takaa Terijoella järjestettiin vallilalaisille muutakin viihdyystä: näytelmiä esitettiin ja elo'
kuvia näytettiin. Musiikkiakin saatiin kuulla, oma orkesteri konsertoi
usein ja mieskuoro esiintyi Terijoen

Är,n.t,{:i.l.,iJ

:r*r?§*g}r}}
LTNINGHAD

monissa viihdyrystilaisuuksissa.

minta-ajatuksen päåsuunninelijoita.

VALLILALAISTEN

xÄsmrör
KIINNOSTIVAT
SAKSALAISIAKIN
Duuni hankki,ritteliiiiisti työsuc.
ritul<sia, joita se myös helposti saikin: monenlaisia Wökohreita löytyi
runsaasti Uinsi-Kannaksen sotatoimialueella.

Puhdetöiden valmistaminen ja

VALLILAN DUUNIN

rÄstwör

TUNNETTIIN
JULKISUUDESSAKIN
Monet sota-ajan julkiset henkilöt olivat Vallilan Työn asiakkaita,
heidän joukossaan myös marsalkka lvlannerheim.
Marski tilasi "Duunilta" Suomikonepistoolin nahkaisen kantoko.
telon, jonka hän sittemmin lahjoitti
aseen kera Adolf Hitlerille tämän
synfymäpiiivänä. Asekotelon teki-

jä oli kätevä korpraali

Ambrosius

-

PARTA POIS
PAJARILTA

Sor/a miehineen oli kuitenkin ehtinyt paikalle parahiksi. Tuli saatiin-

Terijoella Vallilan porukalla oli

kin pian sammutetuksi.

oma parturiyritys. Se palveli ryk-

Terijoen Osuuskaupan tiloisa
toiminut venälästen leipomo oli

mentin kaikkia sotilaita, mutta
muutkin ulkopuoliset käyttivät
tämän kenttiihiushoitolan palveluksia.

Sotilasarvoltaan korkein kantaasiakas tihsä parturissa oli kenraa-

limaitri Aaro Paiai,

silloinen

8.Divisionan komentaja. Kenraalille tehtiin tavallisesti joka päivä
täydellinen amerikkalainen parI

näin pelastettu äydelliseltii ruholta. Samalla vihollisen jänämä viljavarasto läynnä vehnä joutui Vallilan rykmentin käyttöön.

AMMATTIMIEHÄ
JOKA LÄxrööru
"Ja niinjo heti seuraavana pyhiinä
rykmentissä syötiin uunituoretta
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Tavoite on saavutettu, ollaan vanhalla ra-

,kiffi'

lalla

p§frfrr{gK}t
"Tuntematon Vallilan soturi" Eeli Jaatisen kuvaamana vartiopaikalla vähän ennen hyökkäystä
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ranskanleivän makuista vehnäskänttyä,joka olisi ollut varsin haluttua syötävää kotirintaman nälkäisissä suissa", nykyään Joensuussa asuva opetusneuvos "Iaåani
.Sor/a muistelee.

Hän osallistui I lwotiaana soti-

laspoikana Vallilan rykmentin
hyökkäykseen l-:änsiKannaksella

toimien isänsä, huoltopällikkö,
kapteeni Paavo Soilan taisteluläPoika Soila oli iältään
hettinä.

-

Vallilan rykmentin nuorin sotilas,
isä Soila puolestaan on rykmentin
vanhin, silloin jo 47 vuotta tiiyttä-

nyt.
Helsinkiläisten leipureiden hoitama leipomo antoi oman lisänsä
monipuolistaen vallilalaisten joka-

päväistä muonitusta. lripomon
hyvältä tuoksuvat lämpimäiset olivat tavallisesti porukalle yllätyksiä,
mutta eivät niinkän harvinaisuuksia.

tonen. He ovat peäti presidentti
tyuären tyttäriä.
Ukko-Pekka kävikin heiä tervehtimiissä käydessään virallisella vierailulla Terijoella.
Vallilan Vanhat eli III Pataljoo.
nan veteraanit muistelevat näitä
rehtejä naisia lämmöllä ja kertovat
heidän uskaltautuneen tulemaan
P. E. Svinhufvudin

kanttiiniautolla
ollessa päällä

jopa tilanteen

- aivan etulinjan
tuoden Vallilan poru-

tuntumaan
kan taistelijoille mukanaan kanttiinin virvoitusta: korviketta. tsaikkaa, tupakkaa, känttyä, partakG'
neenteriä yms. sota-ajan tuotteita.

xllttwLlÄ

.la

KAALTKÄÄRYLEELLÄ

HERKUTELTIIN
TERIJOELLA
Päkaupungin ravitsemusliikkei-

nipalveluita hoiti loistavalla tavalla
kaksi rohkeaa nuorta lottaa. He

den henkilökuntaa palveli melko

tään nämä rouvatovat Lohija Luo-

runsaasti Vallilan rykmentin riveissä. He olivat hlvin ammattitaitois-

ta väkeä: muonitustoimet

paan rintamatilanteisiin joustavasti

sopeutuen.

Joskus päivän annoksena saat-

toi olla jokin aivan erikoinen harvinaisuus. Sellainen erikoisuus oli

vaikkapa kaalikäryleet Hotelli
Kiimpin keittiömestarin valmista-

- tällaisen yllätysmuonitukVallilan III Pataljoona sai perä-

mana
sen

ti

hyökkäyksen aikana taistelun

tiimellyksessä ruokailutauolla ennen Terijoen valtausta.
Terijoella vallilalaisten porukassa taisteli myös melkoinen joukko
Kiimpin henkilöstöä samoin kuin
osa ravintola Savoyn palveluskuntaa. Rykmentin eri huoltoponaissa
soti runsaasti työnsä osaavia ensimmäisen luokan ravintoloiden

johtoa. pälliköitii, hovimestareita
ja keittiömestareita sekä muuta
henkilöstöä kuten viinureita, kokkeja yms. ravintolaväkeä.

Vallilan III Pataljoonan kanttii

olivat yhä elävät sisarukset Ulla ja
E I s e So mmar, ny§isiltä sukunimil-

dollisimman rauhanaikaiseen ta-

luisti-

vatkin enemmittä mutkitta mah-

Huoltosotilaiden pii.iistessä lomalle he usein palatessaan takaisin
rintamatouhuihin Terijoelle toivat
tullessaan salaa sotapoliisien silmien ohi mitä erilaisimpia tiskin
alta hamstrattuja elintarvikkeita.

Huoltopäällikkö kapteeni Paavo Soila ia

lähetti Juhani Soila (16) syyskuussa
1941
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Ukko.Pekan MtärenMtäret Ulla ja Else
Sommar (äärimmäisinä) hoitelivat tarmolla

lll Pataljoonan kanttiinia

TEATTERIA
TERIJOELLA _ JA
LENINGRADTN YLLÄ
Mvös teatteriryhmä muodostettiin

Vallilan rykmentin omaa viihdytvstoimintaa varten.

kin toimintaa saatiin vallilalaisille

särpimiksi melko usein

myös
omasta takaa tuoretta kalaa. Meren antimia nousi Suomenlahdesta
sangen runsain määrin.

Venematkat Terijoen rannoilta
ulos apajitle eivät aina olleet läheskän turvattisia: näköetäisyydessä
siinsi vihotlisen ärhäkkä. tulivoimai-

nen linnake Totleben, vallankumouksen jälkeen Pervomaiskina
tunnettu saari.

Tämä tsaari Pietari

Suuren

lT0Glurun alkuluosina rakennut-

Sodanaikainen kotirintamalla ta-

pahtunut salakauppa
- musta
pörssi
oli laitonu. viranomaisten kieltämiiä
toimintaa. [-ain
märämän kiellon tarkoituksenahan oli turvata kaikille kansalaisille samanlaiset pula-ajan elintarvikkeiden annosrukser. Periaatteena oli myös, ettei kukaan olisi voi-

nut käyttiiii

hwäkseen

roisren

hädänalaista tilaa yleisen niukkuu-

den vallitessa.
Mutta mustan pörssin toiminta
oli kuitenkin hiljalleen kotirintamalla väestön keskuudessa tullut
kaikkien hyväksymäksi rikkeeksi.
Niukkoja elintarvikeannoksia ostokorteilla jonottamaan kyllästyneiden kotirintaman ihmisten henkilökohtainen moraali oli mukautunut sodan aiheuttaman vleisen
moraalikiisityksen laskuun.
Kerran muudan rintamalle lomalta palaava sotilas salakuljetti
eriiäslä maatalosta Hämeen puolesta Terijoelle neljä elävä porsas-

possuista poiki sitten

myöhemmin Vallilan porukalle
oma sikala, jossa parhaimmillaan
röhki pitkän matkaa toistakymmentä rustokärsliä! Näin vallilalaisilla oli lihatalouskin omavaraisesti

melko turvattua.
Olihan Vallilan porukassa melkoisesti maalaispoikiakin, jotka tie-

tenkin hallitsivat maatyöt.
Niinpä perunaa, viljaa ja juureksia viljeltiin Terijoella evakkoon
lähteneiden karjalaisten konnuilla.
Maanviljelystoimet kävivät tavalliseen tapaan: keväisin tehtiin toukotöitä ja eloa korjattiin sitten myöhemmin syryskesällä. Satoa saatiin
tavallisesti kohtalaisesti niin että
vallilalaiset pärjäsivät myös maanviljelyksensä tuotteilla jokseenkin
omillaan.

TOTLEBENIN WKIT
TULITTIVAT
VALLTLALAISILLE
KALAA
Kalastuksen ollessa vapaa-aikana
sotilaiden keskuudessa suurta huvia

ja sodan puitteissa jännittiivää-

koille: näytäntöjä annettiin taistelutoimien ohessa Terijoella erilai
sissa virallisissa

ja vapaampimuo-

toisissa tilaisuuksissa.

Valtilan kenttäteatterin näyttelienimmäkseen ammattilaisia. Useimmat heistä olivat rauhan aikana esiintyneet Helsingin
näyttämöillä, eräät kiinnitettyinä
Kaupunginteatteriin, toiset Kansallisteatteriin. Jotkut puolestaan oli-

jät olivat

vat

karohkeita vallilalaisia kalastajia

parrasvaloissa.

järeillä kranaateilla. Mitään suu-

Terijoelta useat pääkaupungin
tunnetut nä)ttelijät esiintyivät karuissa kenttäoloissa satunnaispsti

ei

kuitenkaan
koko sodan aikana näille kalastajille sattunut.
Kerran kuitenkin muuan venekunta oli kyllä täysin kastunut: Ka-

ta! Näistä

tä näille stadilaisille rintamajou-

tama linnake tervehti herkästi uh-

rempaa vahinkoa

MUSTAN PöRSSIN
JAKELUTIE ULOTTUI
RINTAMALLE ASTI

Tämän ryhmän tehtävänä olikin
antaa mielen virkistystä ja piristys-

lastajien lähelle pudonnut järeä
kranaatti synnyti korkean vesipatsaan. Sen aiheuttama mahtava
hyökyaalto oli heinäny kalastamaan lähteneiden uskalikkojen veneen pirstoutuneena nurinniskoin

miesten joutuessa veteen. Nämä
päiisivät kuitenkin pelastautumaan
läheislydessä oleville matalille
hiekkasärkilte, Terijoen kuuluisille
dyyneille.

Useasti vihollisen tykistökeski

ra

näyelleet

Työväenteatterin

kennetuilla vaatimattomilla näyt-

tämöillä ilman sen suurempaa lavastusta tai rekvisiittaa. Veisön innostunut suosio oli silti näytännöstä toiseen vankkumaton: katsomot
tä).ttyivät pullolleen uskollisesti
viihdyystä kaipaavista sotilaista.

Yksi kuuluisimmista Terijoen
teatterimiehistä oli silloin suosittu
näyttelljä E i na r i K c t o I a. Hän oli kotirintamallakin nähty ja kuultu

-

paremmin tunnettu kantakorpraalina tai sotamies Möttösenä. Tämä
viihdyttäjän roolihahmo oli hänetle

muotoutunut melkein sota-ajan

tyksen jälkeen saatiinkin Terijoen
rantavesistä suuremmitla vaivoitta
noukkia melkoisia saaliita räjähdyksien pökerr_\.ttämää ja veden
pintaan lauttoina noussutta kalaa,

tavaa ulkoilmateatteria
- nähtiin
kuitenkin usein L'änsi-Kannaksen
öisen taivaarannan yllä "Pietarin

joukossa suuriakin arvokaloja:

suunnassa".

meritaimenta, siikaa, haukea, ahventa...

Totleben sijaitsee Terijoen rannikolta noin seitsemän kilometrin
päässä lounaaseen. Se kuuluu osana Leningradin meripuolustukseen

tunnetun Kronstadtin linnoituksen
osana. Totleben on rakennettu matalikolla olevalle luodolle ja sitä
ympäröi toistakymmentä vahvasti

kansantaiteeksi.
Toisenlaista näytelmää

-

mah-

Vallilan porukka sai siellä seurata infemaalista ilotulitusta. helvetiltistä nä)'telmiiä melkein joka yö otIessaan levossa Terijoen Jalkasen
kytässä tai rintamavastuussa Rajajoen lohkolla. kun saksalaiset yrit-

tivät jatkuvilla

pommituksillaan
pehmittää Leningradia kymmenin
lentolaiwein.

varustettua tekosaarta.

Tämän merilinnoituksen tykit
osallistuivat usein vallilalaisten
asemien tulittamiseen Rajajoen
lohkolla.

JATKUU
SEURAAVASSA
NUMEROSSA
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stavammeJa kuuttaJamme

kiinteistöneuvos Unio Hiitonen

on saawttanut menestystä

naapurimaassamme Ruotsissa
rintamaelämää kuvaavalla valokuvakokoelmallaan. Nä)ttely, jonka nimenä on Ruotsissa
"Sodan arkipäiviiä eli ihminen
sodassa". on herättäny myönteistä huomiota eri puolilla
maata, kertoo Hiitonen,.jonka

hienot kuvat ovat

edelleen

myös lehtemme kä1tettävissä.

o

-§,annaksen komentajia -ku-

vasta, joka oli helmikuun lehtemme takakannessa, on syntynyt paljon keskustelua. Ensiksikin on mahdollista, että

kuva on otettu 1933 eikä 1934.
Kyseessä on siis "vanhan
2.D:n" esikunnan muuttumi-

nen Armeijakunnan esikun-

naksi. jonka alaiseksi operatiivisissa asioissa tulivat kaikki
maavoimien joukot. Päätehtäväksi jäi edelleen Kannaksen
puolustus. "Vanhan 2.DE:n"
tilalle perustettiin "uusi 2.D8"
komentajana eventi Hägglund
ja esikuntapäällikkönä eversti-

luutnantti lagus. Huoltorykmentti perustettiin vasta Pari
vuotta myöhemmin, tässä vaiheessa oli joukkoosaston nimi

Huoltopataljoona. Kannaksen
Sotilaspiirin päällikkö oli tietenkin nimeltään E. S. Laakso.
nen, myöhemmin ritari numero
97 ja Assärykmentin komentala.

a

M*n Harjunpiiä, helsinkiIiiisiä, kävi toimituksessa näytämässä Kannaksen lottien
"Asesisar"-nimistä rintamalehteä. Moneen asiaan ne tytötkin
kerkisivär! Ehtivätpä vielä huo-

lehtia

kuntosuorituksistakin:
talven 194,r'. kuntohiihdon taisi
voittaa lotta Annikki Humalajärvi 503 kilometrin suorituksella. Hyvä!
O

E»
I EPA

^^.

mikä se on?

- tarkoittaa
Lyhenne

pelas-

tuspalvelua.

Maamme reserviläisjärjestöt
ovat käynnistiineet laajan koko
valtakunnan alueen kiisitävän
koulutusohjelman, jonka alulIa kasvatetaan vapaaehtoista
henkilöstöä toimimaan viranomaisten apuna erilaisissa on-

'r
-^.
J rf,o Jämsä. osoite Atlasväasse Salonen Tukholmasta
gen 61 9 tr, S
pistaytyi toimituksessa ja ilah13134 Nacka,
Sverige, on lähettänyt
dutti meitä hienolla Ruotsin
oheisen

nettomuustapauksissa, katastrofitilanteissa, kadonneiden

valokuvan, joka esittää Heimopataljoona 3:n l.Komppa-

jne.

pierroislipulla. Oli mukava ju-

nian miehiä kanttiininsa edessä

tella tämän sotahistorian harrastajan ja isänmaanlstävän

selviyrymiseen maastossa. eri-

Karjalan kannaksella

kanssa. Kiitoksia

laisten välineiden käyttöön,
toiminnan johtamiseen ja val-

sodan aikana. Monet kuvassa

Perusteellinen
koulutus rähää muun mu€§sa

etsinnöissä

miuden parantamiseen.

't7

-^.

.tS.yllikki Väntänen

Rova-

asema-

olevista pojista taitavat elellä
Ruotsissa. Jämsä haluaisi yh-

laan etsinäii maastossa.
-ja
Hyvä ja tärkeä homma

varmasti kiinnostavaa vapaa-

niemeltä on lahjoittanut toimitukselle miehensä sotakuvat.
Tässä on ilveksen matka päättyny "siellä jossakin". Kiitok-

te).ttä erityisesti Veikko Mäkiseen ja Juho Rouhiaiseen. joiden kanssa hän oli yhdessä par-

ajan puuhaa.

sia!

Kylä-Paakkolan asemalla.

Oheisessa kuvassa suunnitel-

o
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o

tiossa Avräpään

o

sillanpäässä

ja ten'eisiä!

o

Onto JR 28:n vaiheista jatkosodassa kirjoitettu historiikkia? Tieto kiinnostaa eräitä lukijoitamme. Toimitus välittää
sanoman.

o

.

-t/,

*§d

.{ qL

.*.#
'nry
ä
l r t kt,

i

&,8-§*.-:n'§
'n

-bra,

VANHOJA
TUTTAVIA

-^.
Neuvostoliitol'r tunne-

tuimmista taideteoksista on
veistos "Miekat auroiksi". Se
on lahjoitettu muuu lnuassa
YK:n palatsiin ja pienoiskoossa
moniin länsimaihin, muun
muassa Suomen Pääesikunnalle.

Itä-Saksan eli DDR:n nuoret
ovat ottaneet asian tosissaan ja
valmistaneet veistosta kuvaa-

van hihamerkin. Mutta kuin"kansanpoli.i- poikien ja tytsi" poisti merkit
töjen puseroista! Eikös kaikkia
aseita olekaan tarkoitus takoa
auroiksi?
kas kävikään

Komentaja tarkastaa ker-

'rr

.^.

IS,arjalan Liitto järjesti tammisunnuntaina juhlan Mannerheirn-ristin ritarien kunniaksi. Mukana oli -35 ritaria,
monet perheineen. Lounaalla
syötiin juhlaruokaa: hernekeittoa ja pannaria. Juhlassa puhuivat pääjohtaja Urho Kähönen .1a jalkaväenkenraali Adoll'
Ehrnrooth. "Tilaisuus oli lämminhenkinen ja mieliinpainuva". kertoo Pöllän Mikko.
Kuvassa ritareita etupenkis-

sä, vasemmalta

o

Vuorensola,

Kivelä, Puroma, Okala, Ekholm ja Katajainen.

aa

.Cl,ssärykmenui on hankkinut
^ kauniin sinivalkoisen vririn
marmorijahlstoin. Lipun syrnbolina on Assän rintainerkki,
joka on Asmo Alhon käsialaa.
Viiri on saatavissa Kauko Kurkelalta, puh.727 846. tai Teller-

vo Kaiposelta, puh.

v

576 685.

ta poikia!

.l

L.

-

Komei-

o
J'itÅkäipikaatin

aseveli-

juhla. josta olemme aikaisemminkin maininneet, pidetään
siis Pyhäjärven Keskuskoululla
19.6.83. Ensiksi juodaan aa-

mukahvit, sen jälkeen siirrytiiän kirkkoon, palataan kou-

lulle kenttälounaalle ja

kokoonnutaan lopuksi päiväjuhlaan. Muun muassa Mannerhcim-risl.in ritari Lassi Kokko
on luvannut olla mukana. Sa-

maan dlaisuuteen valmistuu
rovasti Tuomas Kortelaisen
toimittama historiateos "Ilomantsista Stalinin kanavalle".
Pitäkäähän mielessä!

-

3.7.83 Tahko Pihkalan muistomerkki, joka ei olekaan mikään kivikasa vaan oikea pat-

sas.

Paljastuspuheen pitää
SVUL:n puheenjohtaja Jukka
Uunila. Patsaan rahoitus on
vielä auki. Yritystä voi tukea
rahalahjoituksin jollekin seuraavista tileistä: Pihtiputaan Sp.
4568 1G45104, Pihtiputaan Op.
534508-410667 tai KOP Pihtipudas 12426J-16371.

v

eteen:

-

Kasvonne näyttävät

kovin tutuilta. Tyiiskente
lettekö ehkä televisiossa?
Eikä kun viinakaupassa, herra eversti.

-

o
VARSOVASSA

-

Mitenki* sinulla

merue?

- Hierusti, todella
hierusti!
- Oletlos jo luleenut tömiin piiiviin
lehdet?

-

-

Tbtta l<ni mitenWis muaten minii
sen tietöisin?

o
SUUNNITELMA.
TALOUTTA
Kalakauppaan saapuu asiakas ja tiedustelee:

Onko teillä yh-

- lihaa?
tään

Tämä on kala-

O

Kuiiu Junnila, sieltä Munkkiniemestä, tervehtii toimitusta
sievällä vanhalla postikortilla
miten lienee säästyn1.tkin.

-Kauniit kiitokset!

f)

I ihtiputaalla paljastetaan

tausharjoituksiin komennettujen miesten rivistöä ja
pysiihtyy eräåin soturin

)

ja meillä ei
kauppa
ole kalaa, selittää
myyiä arvokkaasti.

Lihaa ei ole liha-

-kaupassa.
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LIIKUNNAN
FILOSOFIAA

RAUHAA
ERI KANTEILTA

sa

hen-

Stig Jägenkiöld: Viimeiset vuo-

myös nykyinen

gessä, Urheilun puolesta urhei-

lua vastaan, Ajankohtaista ja

det, Mannerheim l9zl4-1951,
Otava, Keuruu 1983, 383 sivua,

ajatonta pohdiskelua urheilusta

valokuvia.

ja sen tehtävästä antiikista alkaen, Otava, Keuruu 1983, 188

Ruotsinmaalainen professori
Jägenkiöld päättää tällä teok-

sivua.

sellaan kahdeksanosaisen Man-

Maanpuolustus- ja urheilumies,

nerheim<lämäkerran. Ajalli-

Tahkon ystävä ja oppilas, kirjailija Palolampion pannut yksiin kansiin periaatteet, joiden
mukaan urheilua olisi maassa
uudistettava

Petri Ahoniemi: (toim.): Syttyy-

kö

sota? Kustannusosakeyhtiö

Pohjoinen, Oulu 1982, 151 sivua,
valokuvia.

kumpi osapuoli katsoo olevan-

PiiÄTöS

Erkki Palolampi: Tahkon

Kiriallisuutta

syttyy vain silloin, kun jompi

ARVOKAS

ja

kehitettävä.
Kirjoittaja toteaa
todella

Tahkon hengessä

tärkeän merkityksen

-liikunnan

nykyisessä

urbanisoituneessa yhteiskun-

ja korostaa alan

Kokoomateoksessa esittävät

nassa

massaliikkeiden merkitystä: Kilpa- eli

tunnetut rauhantutkijat ja
-puolustajat tai vain asiasta

"ajanvieteurheilua" harrastaa

sesti edetään vuoden

l94rau-

hanteosta Suomen Marsalkan
hautajaisiin vuonna 1951. Mer-

kitt?ivinä tapahtumajaksoina
sisältyvät kirjaan muun muassa
irtautuminen sodasta Neuvostoliittoa vastaan, Lapin saksalaissota, valvontakomission ai-

rinen, jonkinlaisena vastapainona emeritusarkkipiispa Mikko Juva ja eversti Hannu Sär-

hän hyökkää terävin sanoin

Marsalkan omat sekä suvun
jäsenten hallussa olevat ki{eet

muun muassa huippu-urheilun

ja muut muistiinpanot valotta-

kaupallisuutta sekä

kiö.
Esitetyt mielipiteet ovat tuttuja muista yhteyksistä. Jotenkin riemastuttavia ovat eräät

Hilkka Pietilän ajatukset: maakaasuputki lopettaa Euroopan
jakautumisen kahteen blokkiin,
akateemisen koulutuksen saaneet ihmiset ovat kuitenkin paha kompastuskivi tiellä rau-

haan. Osmo Apunen on taas
muun ohessa sitä mieltä, että
myös Naton piirissä voisi esiintyä samantapaisia aseellisia kurinpalautusoperaatioita, jotka

Varsovan liitossa perustuvat
BreZnevin oppiin.
Lopuksi esitetään

- tietenkin
kaaviona. kuinka
helsinkiläiset
saadaan hengiltä
pudottamalla Postitalon kohdalle tarpeeksi suuri atomipomml.
Rauha on tärkeä asia. Siihen

pyrkivät jokseenkin
maailman ihrniset

kaikki

riin, toteaa kirjoittaja. Edelleen

vaatii palaamista

saa uusia piirteitä. Mannerhei-

Todella kiintoisaa tekstiä.
J.

o

min omien muistelmien syntyprosessia kuvataan kiinnostavasti. Marsalkan kuva yksityishenkilönä laajenee ja täydentyy.
Arvokas elämäkertateos on

MUKAVAA
JUTTUA

o

Pentti H. Tikkanen: Eräretkiä,
Karisto, Hämeenlinna 1982,
231 sivua, valokuvaliite.
Kirjoittaja, entinen rajamies ja
Lapin asukas, kertoo metsästysja kalastusretkistään jouhevasti,
asiantuntijan ottein. Tarinan piiriin mahtuu vähän kaikkea matoongella kalastamisesta hirven

taan myG me§ästäjän tarkalle
aseelle ja vakavalle kädelle. Rattoisaa ja rauhoittavaa iltalu-

tajaeukkojen"

kemista.

178

sesti Paasikiven henkilökuva

saanut kauniin päätöksen. E.

roittava sana on kuitenkin tälläkin sektonlla tarpeen:ei pitäisi lähteä kilpailemaan "ennusE.

mutta sotien rasitukset kostau-

tuivat: terveys horjuu.

vien luosien historiaa. Erityi-

peliin.

J.

kiille. Jos kuitenkin jommalla
kummalla puolella tapahtuu si-

säistä hajoamista esimerkiksi
yksipuolisten rauhanliikkeiden
ansiosta, saattaa tilanne riistäy-

tyä käsistä. Kirjoittaja on kuitenkin optimisti ja katsoo, että
nykyisestä kauhun tasapainon

tilanteesta voidaan vähitellen
päästä asteittaiseen aseistariisuntaan. Ihmiskunnan ikuinen
olemassaolon taistelu kuitenkin

o

aika siirtyä yksityiselämään,

vat huomattavasti kyseessä ole-

- ei halua
tavoilla. Atomisotaa
kukaan. Manu Koiviston vakanssa.

tarkkaan harkituin toimenpitein. Sen onnistuttua olisi ollut

eräiden

kaatoon. Luontoon suhtaudutaan sitii kunnioittaen ja ihaillen, mutta tunnustusta anne-

useilla eri

minen suursodasta taitavin ja

joukkuelajien piirissä rehoittavaa huliganismia vastaan ja
puhtaaseen

ydinasetasa-

paino turvaa rauhaa: lopullisen
katastrohn pelossa ei uskalleta
antaa kiistojen mennä liian pit-

ka, sotasyyllisten tuomitsemi- jatkuu eikä puolustusvalmiudesta voida tinkiä.
nen ja asekätkentäjuttu.
Mielenkiintoinenkirja. E.
Vanhan marsalkan viimeinen suurtyö oli maan irrotta-

maassa vain 3 % väestöstä,
mutta se saa kuitenkin valtaosan taloudellisesta tuesta. Ei
ole vähintäkään näyrröä siirä,
että huippujen suoritukset vetäisivät nuorisoa liikunnan pii-

kiinnostuneet tunnettuja mielipiteitaan. Mukana ovat Wilenius, Lagerspetz, Apunen, Pietilä. Joenniemi. Miettinen,
Wasz-Höckert, Rintala ja Väy-

ylivoimainen toiseen nähden,

MIELIPTTEITÄ
Jukka Suviniemi: Aatteet ja
aseellinen puolustus, Eletyn eurooppalaisen kansanvallan ke-

hitystä

ja

kritiikkiä, Librum,

Hämeenlinna 1983, 83 sivua, valokuvia.

Kirjoittaja, parisen vuotta
ollut yleisesikunta-

eläkkeellä

upseeri, tarkastelee kirjasessaan

toisen maailmansodan jälkeisten aatevirtausten vaikutusta
turvallisuuspolitiik kaan.
Eräänä johtopäätöksenä to.
detaan. että kun sota ylipäänsä

TAVALLISEN
MIEHEN SOTA
Grigori Baklanov: Synnyinmaan
puolesta, Tammi, Helsinki 1982,

227 sivta.
Kirjoittaja on \uonna 1923 syntynyt venäläinen kirjailija, joka
taisteli toisessa maailmansodassa l9-vuotiaana tykistön

luutnanttina. Hänen

sotansa

sujuu vailla paatosta ja ylevyyttä, kannustimena vain toveruus

ja velvollisuudentunto. Kirjailija kuvaa uhrautuvia ja urhoollisia sotilaita, mutta myös surkeita pelkureita, itsensä silpojia,

ruumiinryöstäjiä

ja

haavoittu-

neilta varastelevia lääkintämiehiä
- kaikki tuttuja omistakin
sodistamme.
Sotasairaala muistuttaa meikäläistä, samoin eräät muut ko-

tirintaman ilmiöt. Eräät seikat
ovat tyypillisesti venäläisiä: saksalaisten miehittämiltä alueilta
vapautettuja ja sotilaiksi otettuja tovereita pidetään epäluotettavina, sodan alkuvuosina sukupuolitaudin hankkineet pannaan "maksamaan rikoksesheidät
taan verellä"
sijoitetaan vaarallisimpiin tehtäviin. Kuri on kova.
Asiallista ja monivivahteista
S.
sodan kuvausta.
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