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SATTUI
KAUKoroÄssÄ
Ikpteeni Yilho Petter Ne-
nonen palveli ennen en-
simmäistii maailmansotaa
Vladivostokin varuskun-
nass:I.

Eråiiinä pävåinä Nene
nen, ylsinäinen poikamies,
saapui lounaalle jättilåiis"
mäiselle upseerikerholle,
jossa lomien vuoksi oli hä-
nen lisäkseen paikalla vain
yksi tuntematon kapteeni.

Nenosta vieraan kas-
vonpiirteet kiinnostivat.
Hiin marssi tiimrin luo,
kumarsi ja kysyi ruotsiksi:

- Anteeksi, mutta onko
herra kapteeni Wintereiden
sukua Suonenjoelta Suo-
mesta?

- Kyllä, vastasi toinen
håimmiistyneenä. - Setiini
oli Suonenjoen apteekkari.
Hän on jo kuollut...

Savolaiset tunsivat kau-
komaillakin toisensa
Nenonenhan oli piirieläin-
liiiik irin poika Kuopiosta.

lauri Harvila, Helsinki

ETIKETTI ON
TARPEEN
Vapaussodnn aikono
silloinen eyersti Vilho
Petter Nenonen e siinty i
Pöiimnjossa jo*inlai-
sess4 prnafiain siviili-
möisessö retkeilyosus-
s0.

Marurcrheim eitöstö
pitiinyt vaan husahti:

- faoha, ever§i! Vai
pitöisikö milun kutwa
teitö tohtoriksi... ?

Nenonen soi varsin
nopeasti hutnollisen
sotilospuvun ylleen.

EROA MIEHTSSÄ
Kenraali Vilho Petter Ne-
nonen ei lainkaan pit inyt

avokauluksisesta virkapu-
vustam/Z1 - se oli hiines-
tä liian siviilimiiinen.

Kerran Nenonen oli
Kämpissä. Ala-aulassa oli
joku toinenkin upseeri, vii-
memainittu uudessa virka-
puvuss:l m/27.

Hissistii tuli ulos arvo-
kas rouva, joka kutsui vii-
memainitun luokseen ja sa-
noi:

- Autonkuljettaja! Vie-
kääpiis niimä kapsäkit au-
toon!

Nenosta nauraffi.

Tärkeä hetki
Elettiin sodanjåilkeisiä se
kavia aikoja. Puolustusmi-
nisteri Yrjö Kallinen, tr'urn-

nettu pasilisti ja vasemmis-
toidealisti, oli vakuuttunut,
etlä me suomalaiset olim-
me syypäitii molempiin
"hävittyihin sotiin". Håinen
käsityksensä mukaan oli
puolustusvoimat nyt supis-
tettava minimiin ja kanta-
henkilökunnan viipymättii
H§ttiivä SNS+euraan.

Näissä merkeissä oli
Ikdettikoululle jåirjestetty
valistustilaisuus, johon oli
komennettu kaikki Puolus-

tusvoimain yhtymien ja
joukko-osastojen komenta-
jat.

Tilaisuuden avasi puo
lustusministeri. Pttkrissä
puheessaan hiin keskittyi
ideologiansa mukaiseen ai-
vopesuun. Sitten puhui tun-
nettuun tyyliinsii Hertta
Kuusinen. Viilillä esiintyr
Puna-armeijan kuoro. Pu-
heenvuoro oli varattu myiis
vendläiselle everstiluutnan-
tille. Vielä esiintyr eversti
Into Ahorcn, SNS:n kes.
knsjohtokunnan ja puhe-
miehistön jåisen.

Koko pävä kului hyvin
jrirjestetyssä ja teholrtaas'
sa aivopeussa.

Lopuksi osanottajille il-
moitettiin, että tilaisuuden
päätiissanat tulee lausu-
maan tykistönkenraali Ne-
nonen.

Osanottajat hätk ihti-
vät.

Minkä kannan Nenonen
ottaa? Tiedettiin, ettei hän
ole mikäiin kamopuhuja.

Nenonen nousi rauhalli-
sesti puhujaptinttöiin ja law
sui suunnilleen näin:

Hyvät herrat! Te
olette tiinäiin saaneet kuul-
la paljon uusia asioita.
Vanhojakin asioita on kat-
seltu toisesta nåikökulmasta
kuin mihin olemme tottu-
neet.

- Eliimiissä on kuiten-
kin tiirkeåiä aina noudattaa
omantunnon åiäntii ja py-
syä totuudessa. Se on var-
min ja paras tie selviytyä
kaikissa olosuhteissa elä-
män varrella.

- Julistån tilaisurden
päättyneeksi.

Salissa vallitsi syvä hil-
jaisuus. Nenonen oli puhw
nut.

[:uri Harvila, Helsinki

^ Jatkosodassa Kumsiärvellä

( Perkiärven leirillä 1920-luvulla
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Sotoveteroonien on
pöostövo elökkeelle
Kesällä 1982 tuli vihdoin-
kin voimaan laki, jonka
tarkoituksena oli tehdä
mahdolliseksi sotaveteraa-
nien siirtyminen eläkkeel-
le.

Laista tuli susi.

Siihen sisällytettiin niin
monenlaisia vähimmäis-
vaatimuksia. että sitä ei
voida soveltaa moneen-
kaan sotaveteraaniin.

Hiljattain on lehdistös-
sä näkyny.t tietoja, että la-
kia tultaisiin tarkista-
maan. Jälleen on siihen
kuitenkin tarkoitus sisäl-
llttää erilaisia vähim-
mäsvaatimuksia, jotka
karsivat eläkkeen saajien
mdärää.

Varhaisernmissa kaa-
vailuissa oli tarkoitus sää-
tää laki koskemaan kaik-
kia 55 wotta täyttäneitä
rintamamiehiä ja -naisia.
Valtiovalta on kuitenkin

hoitanut asian niin taita-
vasti, että nuorimmatkin
veteraanit ovat jo tämän
iän sivuuttaneet. Vuonna
1982 puhuttiin 58 ikävuo-
desta - nyt jo kai 63 wo-
desta.

Loukkaavaa eriarvoi-
suutta jatkuvasti.

Pelastaakseen vielä vii-
me hetkellä oman kun-
niansa myös jälkipolvien
edessä olisi maan asioista
päättävien nyt vihdoinkin
ja erittäin kiireellisesti
säädettävä laki, jonka
mukaan jokainen sotilas-
passiinsa rintamasotilaan
tunnuksen saanut Suo-
men sotaveteraani
ikään, sukupuoleen, pal-
velusaikaan, terveydenti-
laan, työn laatuun tai
muihin niihin verrattaviin
tekijöihin katsomatta -heti halutessaan voisi siir-
tyä "varhaiseläkkeelle".

On kaikkien sotilmme
osallistuneiden loukkaa-
mista, kun tässä yhteydes-
sä jatkuvasti puhutaan
kansantaloutemme raha-
varojen niukkuudesta. Ne-
hän tulevat aina olemaan
niukat. Kuinkahan niukat
ne olisivatkaan, jos nykyi-
set veteraanit eivät nuo-
ruutensa päivinä olisi ol-
leet valmiit henkensä
kaupalla taistelemaan jäl-
kipolvien tulevaisuuden
puolesta. Ei olisi itsenäistä
Suomea asioista päättä-
mässä.

Vasta edellä kaavaillun
järjestelyn jälkeen voi ny-
kypäivän Suomen kansa
tuntea itsensä moraalisesti
vapaaksi. Vastasuorituk-
sen antoivat veteraanit jo
neljä wosikymmentä sit-
ten.

Sigward W. Sippel
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demmfu
Kenraaliluutnantti Paavo Junttila kertoi
lehtemme viime vuoden syys-,loka- ja mar-
raskuun numeroissa muun ohessa jatkoso-
dan taisteluista Viipurissa. Tässä artikkelis-
sa hän jatkaa sotatoimien tarkastelua Vii-
purin menetyksen jälkeen.

VIIPURI oli menetetty - 
jotenkin

vahingossa - kesäkuun 20. päivä-

nä l9M. Tie Suomeen ei kuiten-
kaan auennut tällä suunnalla ja
Puna-armeijan hyökkäys pysäh-
tyikin Kivisillan kapeikkoon. Oli
lähdettävä etsimään uutta aukkoa.

TAL!IN
Jo 21.6. venäläiset tekivät voi-
makkaan yrityksen tunkeutua vas-

ta puolustukseen ryhmittymässä
olevien joukkojemme läpi Ukon-
mäen, Kurikkalan ja Lyykylän
alueella. Painopiste oli Mannikka-
lan lounaispuolella olevilla aukeil-
la. Nämä yritykset torjuttiin.

Talin suurtaistelu alkoi varsinai-
sesti seuraavana päivänä eli
22.6.44. Siihen osallistui 35 suo.
malaista ja 150 venäläistä jalkavä-

kipataljoonaa. Ilmavoimien, pans-

sarivaunujoukkojen ja tykistön
osalta venäläiset olivat taistelun al-
kuvaiheessa vieläkin vlivoimai-
sempia.

Hyökkäyksen ensimmäisenä ta-
voitteena oli syöksy Saimaan ka-
navalle. Sitä varten oli saatava hal-

tuun Talin-lhantalan-Juustilan
alue.

Ensimmäisenä taistelupäivänä
22. 6. venäläisten hyökkäykset tor-
juttiin vaivoin ja vain osittain. Tais-
telut kävivät kiivaimpina Musta-
mäessä. Rasimäessä ja Leitimon
kartanon maastossa.

Vähitellen joukkojemme oli
väistyttävä uusiin asemiin Kärsti-
länjärven-Pärttylinniemen tasalle.

Talin asema-alue menetettiin, mut-
ta Talin kartano pysyi vielä suoma-
laisten hallussa. Etutinjan joukot
kuluivat nopeasti ankarassa tulessa

suurten tappioitlen ja yli-inhimillis-
ten rasitusten johdosta. Taistelu-
kyky oli jännitetty äärimmilleen.

Venäläisten painopiste suuntau-

tui edelleen Talin alueelta Portin-
hoikan ja Ihantalan suuntiin. Ty-
kistövlivoiman ja panssarivaunu-
massojen arulla he saivat 25. 6. mo-
lemmissa suunnissa aikaan mur-
ron. Portinhoikan tienristeys val-
lattiin panssarivaunujen syöksyllä
jajoukot etenivät sekä Juustilaa et-
tä Ihantalaa kohti.

Talin myllyn pohjoispuolella oli

Neuvostoliiton Klimejä Viipurin Karjalankadulla'l9l4

hyökkiiäjä onnistuttu pysä).ttä-

mään. Leitimojärven pohjoispuo-
litse joukot sen sijaan tunkeutuivat
vastustamattomasti luoteeseen koh-
ti Vakkilaa.

Tilanne oli suomalaisten kannal-
ta pä,iss).t muodostumaan äärim-
mäisen vaikeaksi - läpimurron ja
lopullisen katastrofin uhka oli il-
meinen.

Väsyneet, raskaita tappioita kär-
sineet joukkomme kävivät ratkai-
sutaistelua. Suomen kohtalo oli nyt
vaakalaudalla.

KAIKKI PELIIN
Päämaja oli tällä välin keskittänyt
kaikki irti saatavat voimat Viipurin
ja Vuoksen välille. Neuvostojouk-

kojen läpimurtoa torjumaan oli
Talin suurtaistelualueelle keskitetty
muun muassa ainoa tappioita kär-
sinyt panssaridivisioonamme sekä

kaksi muuta osittain taistelun ku-
luttamaa divisioonaa.

Valtakunnan johdon tasollakin
tapahtui: presidentti Risto Rlti teki
26.6. kansalaisteon allekirjoitta-
malla omalla vastuullaan niinsanc.
tun Ribbentropsopimuksen, jon-
ka perusteella saksalaiset lupasivat
jälleen toimittaa Suomeen kaikkia
puuttuvia sotatarvikkeita, poltto.
aineita ja leipäviljaa. Sopimuksen
perusteella saapui Immolan kentäl-
le myös saksalainen Stuka lento-
osasto, jonka rohkea osallistumi-
nen Talin suurtaisteluun oli näkyvä
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Neuvostosotureita sijoittamassa tykkiä suora-ammuntaan Viipurin
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Pohjoissatamassa

Puna-armeiia ylittää vesistön Viipurin Pohjoissalamasta Hiekan puolelle. Takana
roihuaa Vekrotniemen saha

ja merkittävä suoritus.
Taistelut jatkuivat taukoamatta

piiiviisä toiseen. Mäet, harjanteet,
kylåiaukiot ja talonrauniot vaihtoi-
vat päivittäin omistajaa. Paikallises-
ti ankarimmat taistelut keskittyivät
26.-30.6. Leitimojärven ja Ihan-
talanjärven våiliseen harvateiseen.
kumpuilevaan ja paikoin kallioi-
seen marstoon.

IHANTALAN IHME
Neuvostojoukot yrittivät itsepin-
taisesti työnäii parin kilometrin le-
vyistä käytäviiä Ihantalaan käyttä-
en hyväkseen kaiken mahdollisen
tykistön ja panssarivaunujen tuen.
Päivitäinen eteneminen rajoittui
kuitenkin muutamaan sataan met-

riin. Myös suomalaisten tykistG
keskitykset olivat täsvå vaiheessa

sodan suurimmat ja niiden merki-
tys hyökkäysten torjunnassa oli
ratkaisevaa laatua.

Myös ilmavoimat iskivät kaikin
voimin. Yli neljässäkymmenessä

ilmataistelussa ammuttiin alas 165

neuvostokonetta ja 8 tähystyspal-
loa. Lentojoukkojemme tehoa
osoittaa sekin, että ne estivät erään
hyökkäyksen alkamisen pommit-
tamalla Talin sillat hajalle juuri kun
venäläinen panssaridivisioona oli
valumassa Talin lävitse.

Taistelujen kestäessä suomalai-
set pyrkivät hakemaan uutta puo-
lustusasemaa Ventelänselän
Oravasaaren - Vakkilan - Ihan-

talan tasalta. Äärimmäisin ponnis-
tuksin tämä onnistuikin ja mainittu
linja säilyi suomalaisten hallussa

sodan loppuun saakka.

Lihka oli torjuttu, tuhon ryöry
pysä,tetty.

Kannaksella taistelevan neuvos-
tojohdon pyrynnöistä huolimatta ei

TAISTELUT
tr'ant.tt§"tatqt*i
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Yuosia jathmut
asemasota oli
hndittanut
nromalaiset

Moskova suostunut lähettämään
tähän suuntaan lisäjoukkoja, mut-
ta kylläkin materiaalia ja tarvikkei-
ta samalla vaatien tiukasti alkupe-
råisen tehtävän täyttämistä.
Hyökkäys oli jo kuitenkin kulmi-
noitunut eikä sitä saatu uudelleen

käyntiin. Lopulta Moskovasta tuli
käsky lopettaa turhat yritykset ja
pitä saalutetut asemat.

Jälleen kerran oli isänmaa pelas-

tettu.

VAARALLINEN
VIIPURINLAHTI
Hyökkäyksen pysähtyessä Viipu-
rin koillispuolella venäläiset suun-
tasivat painopisteensä Viipurin-
lahdelle pyrkien luorostaan siellä

läpimurtoon. Suomalaiset pitivät
täällä hallussaan lahden länsiran-
taa sekä siihen liittyvä saaristoa.

Venäläisten todettiin kesäkuun
lopulla keskittävän Uuraan suun-
taan ja sen eteläpuoliselle merialu-
eelle uusia divisioonia. myös meri-
jalkaväkeä, sekä varaavan kä1t-
töön runsaasti meri-ja ilmavoimia.
Tämän voimaryhmän huolella
valmisteltu hyökkäys alkoi heinä-
kuun l. päivänä. Hapenen-. Piis-
pan-, Turkin- ja Porkansaaren
omistuksesta taisteltiin ankarasti.

Saaret ranta-alueineen olivat
taistelumaastoa, jossa ei armoa
pyydetty eikä annettu. Muun mu-
assa Hapenensaaren kartanon alu-
eella tuhottiin sinne tunkeutunut
400 miehen vahvuinen venäläis-
osasto kokonaisuudessaan.

Taistelut jatkuivat kiivaina puo-
lisentoista viikkoa. Heinäkuun 10.

päivän seuduilla toiminta hiljeni.
Saaret ja rantaviiva jäivät suoma-

laisten haltuun.
Viipurin pitäjän alueella kä1tiin

jatkosodan merkittävimmät taiste-
lut. Täältä lähtöisin olevien juuret

ovat kalliissa maassa. Jokaiselle
peltohehtaarille riittää kaatuneita
ja jokaiselle metsähehtaarille haa-
voittuneita - omia tai vihollisia.
ihmisinä vhtä arvokkaita. tr

yhdelsärtol§ta-
vuotiaalle

petolliseen unsen.
Enempää asioita
miettimäfiii odotehiin
vain sodan
loppumista.
Kesåikurm yhdeksiis
nlonna 1944 oli
ankara koettelemus

nmrukaiselle, joka ei
vielä siihen mennessä
ollut kokenut
suurtaistehm kauhuja.

TAALLA Inkerinmaallakin oli ei-
len kesä. Aurinko porotti kuumasti
Lappalaisenmäellä. l./JR 49:n tu-
kikohdissa otettiin aurinkoa vartio.
vuorojen välillä. Ny siilä tuntui
olevan jo ikuisuus!

Kesä on revitty rikki. Raastettu
juurineen, raadeltu, kiskottu hajal-
le, murskattu. Myllerrettl'maa on
peitänyt vihreän raikkauden.
Puhdas ilma on muisto vain - ei-
kä leivo laula...

Sodan äänet hallitsevat maail-
maa - oikealla, vasemmalla. joka
puolella. Takanakin jylisee. Vihol-
listykistö iskee tykistömme tuli-
asemiin. Taivaalta putoaa mahtava
moottorien urkumusiikki peitäen
hetkeksi kaikki muut äänet alleen.

Sitten... kaiken jähmettävä pom-
mien ujellus, kunnes maa lentää
suihkuina ilmaan pimentäen au-
ringon.

Taas... taas... taas!

Tunnen sydämeni takovan
moukarin lailla. Pelottaa. Kun ei
jäisi avuttomaksi invalidiksi. häi-
vähtää ajatuksissa.

Sota ei ole vielä jähmettänyt ta-
juntaani liikkumattomaksi. Jokai-
nen minuutti on ikuisuuden mit-
tainen. Yksi pyrkimys hallitsee:
kumpa voisi kaivautua sJvälle rah-
kamättäisiin!

Aika on menetlänlt merkityk-
sensä...

Milin olemmekaan .joutuneet?

VIIPURINLAIITI Suut -Merijoki

Pien -Me

1=107 44

40.D
(sAVoN,l0usr)

Kiiskllä
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Tamminiemi
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VIIPURI

186



Kcsökuum
MATTI NENONEN

Tykistö iskee

HELVETTI AUKESI
Tänä aamuna, alkukesän aurin.qon
jo lämmittäessä maisemaa. helvetti
aukesi. Meidät on kiskaistu ra.fusti

asemasodan uneliaasta elämästä
keskelle tuhon todellisuutta. Hera-
tettv kovakouraisesti sodan ar-
keen.

Kumuna idästä kohisivat ensi-

iskun tuhannet kranaatit. tuhannet
rlketit. Sitten ilmestrivät pommi-
koneet. Ne rrirat srnrnna lauttoina
taivaalla pudottaen vuorollaan tu-
hoisat teneisensä. Auringon kilo
r'älkehti niiden metallissa kuin ilk-
kuen. Kr mmenien moottonen
pauhu sai ilman vapisemaan.

Sitten he tulivat. - ruskeat. lu-
kuisat hahrnot. -luoksivat keskellä

vuomm0

oman tykistönsä tuli-iskujen myl-
lerrystä huutaen ja kaiken edestään

ampuen. Osa omistamme, sillä
hetkellä vartio- ja suojapoteroihin-
sa ky.vristyneet, tapasi samassa

asennossa matkansa pän. On-
nekkaimmat kykenivät muuhun-
kin: antamaan periksi. väistymiiän
ja sitten taistelemaan. Puolustus ei

voi no.jata vainajiin - se vaatii elä-

viä sotureita-

On kyettävä tajuamaan sodan
todellisuus. taistelun jatkamisen

mahdollisuudet - ettei kaikki lu-
histuisi.

Muistan ponnistelumme keski-
päivän kuumina tunteina vastarin-

nan jär.festämiseksi. Tuo shokki-
mainen aamuinen tunne oli jo väis-
tyn1t. Haalittiin sananmukaisesti
"keräilyeriä". Kaikki mukaan tö-
pinästäkin: kirjurit. keittäjät, muo-
nakuskit. Jokaiselle ase käteen ja

vastaiskuun ennen kuin vihollinen
ehtisi kaivautua asemiemme jään-

nöksiin!
Llpseeripulan vuoksi pataljoo-

nan pastori sai toimia vastaiskun
johtajana. Tämä tuli toistumaan
pastori Kiannon kohdalla vielä
useasti.

Hyökkiiäjän painopiste murto'
taisteluissa oli oikealla siwstal-
lamme. Suomenlahden rannikon
tuntumassa. Tämä suurhyökkäyk-
sen - sillä sellaiseksi se oli jo pal-
jastrrnut 

- ensimmäinen päivä

olikin vain suomalaislinjojen ko-
keilua. joten vastiliskumme tuotti
melko helpolla tuloksen.

kveänä ketjuna etenimme kuin
menninkäiset polyn ja sarln kes-

kellä kohti menetettyjä asemiam-
me. nuoret mielet valppaina ja
päätäväisinä. Raju rynnäkkö, jo-
hon aamuinen katkeruus ja ase-

veikkojen menettäminen antoi
uhoa, heitti vihollisen miehitvksen
takaisin. Osa miehittäjistä tojui sää-

littävänä m).ttyinä sekasorron kes-

kellä. Sääliin ei vain ollut aikaa.
Olimme jällecn runneltujen

asemiemme herroina. Noiden kor-
sujenkin. jotka olimnre jyrsineet

Kannaksen kamaraan. Osa tava-
roistamme oli poissa, loput sotket-
tuina lanialle...

KESÄYö ON TÄYNNÄ
AAVISTUKSIA
Kesäinen keskiyön hetki on ohitet-
tu. Olen tässä ja n),'t - yksin. Ka-
verin ker1.t yskäisy kuuluu läheltä.
Ei ole varaa istua samassa kuopas-
sa, jossa yksi ainoa ammus saattaisi
tuhota molemmat.

Asemia enempää kuin yhd-v-s-

hautojakaan ei enää ole. On vain
pommien ja kranaattien tekemiä
epäsäännöllisiä kuoppia ja kraate-
reita.

A-iatukseni vellovat kuin keväi-

sen kosken tukkisuma. On turtaAserniatykistötulen jälirltä \ r/rr,.,
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olo - nälkäkin ja suu pölystä kui-
vana. Pää nyökähtelee väsymyk-
sestä, mutta kesäyön viileysja aika-
ajoin toistuvat vihollisen uraa-
huudot valpastuttavat.

Tulituskin voimistuu aika-ajoin

- ketään ei kuitenkaan tule.
Hermosotaa?
Auringon noustua kev-lt utu-

harso leijuu kaamean näköiscn

maan yllä. Väsymys painaa yhä

Otso Kianto, etulinian pastori

Vastahyökkäys on lähtenyt käyntiin

raskaammin, mutta ei ole varaa
menettää valppauttaan. Toverien
täytyry saada levätä nämä muuta-
mat yön tunnit, ennen savotan
käynnistymisä.

Miten nopeasti ihmisen arvo-
maailma muuttuukaan sodan kes-

kellä! Enä ei ole tärkeää laskea

päiviä kotilomaan! Lomat ovat
kaukana ja saavuttamattomissa.

Ihmeen nopeasti ovat mielestä
jääneet tuttavat. ystävät kotiseu-
dulla. t1töt. siviilielämä! Taj untaan
kohoaa ylivoimaisena tärkeä koh-
de - äiti. Äiti saavuttaa hetkessä
jättiläisen mitat pari§mmenvuo-
tiaan nuorukaisen mielessä. Koti-
väki on kaukana, vain Äiti on lä-

hellä.
Raskaat kranaatit järisyttävät

jälleen maata. Trrkikohta vapisee,

hiekka valuu poteron seinåistä.

Vastenmielinen riijähdysaineen ja
revityn maan katku leijailee ilmas-
sa.

I{aa lentä ylös råijähdyskuopis-
ta sirpaleiden ja kivensirujen surra-
tessa. Kuinka lukuisia kertoja
kuuma, teräväsårmäinen metalli-
kappale onkaan tavoittanut eläviiä

kudosta viime tunteina? Vielä olen
siiiistynyt. Onko seuraava minuut-
ti, tunti, päivä yhtä onnekas? Pi-
temmälle en uskalla ajatella.

Pian tulee aamu ja vaihto saa-

puu. Vartiovuorot ovat pitkiä, sillä
porukkamme on vähissä lomalais-
ten ja riveistä temmattujen ruoksi.

ffii;I
"tg
tä:

Kesäkuun vhdeksiis
§olowonnä 1944

JR 49:n veteraaneja vuonna 1981. Eversti Tapio Peitsara tarkastaa rivistön

r'. *
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Oikeastaan onkin helpotus olla
asemissa. kaiken keskellä. Korsus-
sa tuntisi suljetun paikan kammoa
rajuilman raivotessa.

Kuinka maisema onkaan muut-
tunut vajaan luorokauden kulues-
sa!

Murrokkoa... tomua..!
Tuolta pilkistää pajunvesa mul-

lasta koettaen nostaa hentoa ver-
soaan kohti aurinkoa. Mutta au-
rinko on kuin harson takana va-
laisten punaisena aavemaisen mai-
seman.

KESÄKUUN
KYMMENES
Ajan ratas takoo armottomasri se-

kunteja - minuutteja - tunteja.
Sodan arki alkaa.
Vihollistykistö herää työhönsä

tiismällisesti. Samaan aikaan uivat
taivaalle pommilaiweet seuranaan
kaikkialla kieppuvat maataistelu-
koneet, jotka ampuvat kaikkea
mikä näkyy, elää ja liikkuu.

Raketit - Stalinin urur - rule-
vat ulisten ja repien. Pommit putoa-
vat repien maisemaan swiä haise-
via kraatereita.

Sitten kaikki muu: käsiaseiden ja
suorasuuntaustykkien kiihkeä rä-
tinä ja jyske, uraa-huutoja, pölyn
seassa lähestyviä kumaraisia hah-
moja, lähitaistelua.

Näin kului päiviä - en tiedä
kuinka monta.

Tiesimme oikealla olevien ryk-
menttien jo jättäneen asemansa.
Me pidimme pintamme murska-
tuissa montuissamme. Olimme
juuri siinä saumassa, josta Kan-
naksen rintama kääntyi taaksepäin
rajun vihollisrvnnistvksen paina-
mana.

Aikanaan - käskyn saatuam-
me - läksimme mekin taaksepäin
läpi korpienja soiden nälän, pelon.
väsymyksen ja öisen vilun saarte-

lemina.
Lähdimme taipaleelle. jonka jo-

kainen etappi merkitsi tutun ase-

veikon menetystä ja oman elämän
epävarmuutta.

Kiirsivien haavoittuneiden ja
runneltujen kaatuneiden kuljena-
minen vaati väsyneeltä, yhä piene-
nevältä joukolta äärettömiä pon-
nistuksia. Ketään ei jätettv, ja erää-
nä aamuna auringonjuuri noustes-
sa, venäläisten ahdistaessa kintereil-
lä, saalutimme varustetun linjan.

Aikanaan saawimme Äyrä-
päähän ja Vuosalmelle, jossa al-
koivat sodan kovimmat koettele-

Kirja Marskin sankareista
ja heidän uroteoistaan

ristin ritarit
Numeroitu juhlapainos sodan sankareista.
Toimittanut kenraali evp A F Airo.
Tilaa oma kappaleesi heti niin oman keräilykirjasi
numero jää mahdollisimman pieneksi.

Ilmestyy syksyllä
l-OSAINEN noin 370 sivuinen numeroitu juhla-
painos, 200 valokuvaa. MUKANA kaksi kappa-
letta l. luokan Mannerheimin ristin ritaria, neljä
kappaletta 2. luokan kaksinkertaista Mannerhei-
min ristin ritaria, l9l kpl 2. luokan Mannerhei-
min ristin ritaria. Mitalien saantijärjestys aakko-
sellisessa hakemistossa.
Sankariteot missä, miksi, mistä, koska jne

i',-ll*ir.{ l'"* }:

Mannerheimin
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OPPIA KÄ KAKKI

- Kewolwn nyt minulle,
mitö oil{eastafun tapolt-
tutr, lom siiryttiiän kom-
munismiin! lelntti van-
ln isoöiti pjantytib-
tiiön - Sinullelwn ,rc
varmaankin on owa-
neet sen l<oulussu

- .Totta lui! iulistaa
ruori piorceri. - Kun
siirrytiiön lommunis-
mii4 aw laupn fiiynnö
tavovaa - on wita, lihaa
ja nwklruaa eikii mi-
tiiiin tottitse j oruttaa.

Ilwnaa! iwnstuu
isoöiti. - Sehiin on ilrart
ladn tsauin aikann!

o
EINYT SENTÄÄiI

Kaksi Yanhaa juuta-
laista tapaa toisensa
Moskoyassa.

- Miten sinun per-
heesi voi? kysyy toi-
nen. - Sinullahan oli
kolme poikaa.

- Kiitos, oikein hy-
vin. Vanhin poikani on
täällä Moskovassa ja
rakentaa kommunis-
mia, seuraava on Sipe-
riassa ja rakentaa hän-
kin kommunismia.

- Entäs nuorin?
- Hän on Israelissa.
- Ja rakentaa hän-

kin kommunismia?
Oletko hullu?!

Omassa maassaan!

Tilauskuponki
OSTOSOPIMUS
Olen erittäin kiinnostunut tarjouksesta ja tilaan Ll kpl teos-
ta "Mannerheimin ristin ritarit" edulliseen ennakkohintaan
ä 420 mk.
Haluan suorittaa maksun Ll käteisellä teoksen ilmestyttyä,
jolloin saan 4 9o käteisalennuksen ja kirjan hinta on 403 mk
Ll osamaksulla, jolloin maksan 120 mk teoksen saatuani ja
loput kahdessa kuukausierässä ä 150 mk. TILAUSVAH-
VISTUKSEN SAAN POSTITSE.

Nimi Ammatti

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin kotiin Puhelin toimeen

Henki[ötunnus

Allekirjoitus
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puolustuksen. Divisioonan tykistö jäi lähes

Puna-armeijan suurhyökk
10. 6. 1944 suomalaisen

kokonaisuudessaan vihollisen
menetettiin.

Asiasta kierteli aikanaan
huhuja ja tarinoita.

Tykistöryhmän komentaja
ka kaikki tapahtui.

äys murskasi
l0.Divisioonan

jalkoihin ia

monenlaisia

kertoo, kuin-

VÄgÄN ennen suurhr'ökkär ksen
alkua oli Valkeasaaren kaistallc
vaihclcttu uusi clivisioonu. 10.D.
joka oli sitri ennen ollut kuukausia
sclustussa tviipal\.,elukscssa. Vuo-
sikausia alueelll ollut kokenut
lll.Dirisi,','rrrr r'.'tlcltiirr p,,is.

Patte ristoni IILIKTR 9 oli sodan
alusta lähtien taistcllut Itä-Kar.ja-
lassa.ja siirrcttirn Karjalan kannak-
selle toukokuun alussu 1944. aluksi
Valkjtin'clle.la Rautuun alistcttuna
I0.D:lle. Divisioonan rvhmitvs-
käskvllri minut määrättiin Val-
keasaarcn kaistan tvkistön komen-
tajlksi.

Ty'kistöryhmäni käsiui kolme
palteristoa..iotka olivat IILlKTR 9
omassa johdosvrni. Raskas Patte-
ristcr 25 kapteeni l't-jö Suomuluisan
kor.nennossa ja .läreli Patteristo 4
maiuri lÅ'r, Sonl.rrrömin johclossa.

ASEMASODAN
ILMIötTÄ
Ajoin autollani 12.5. tutustumaan
etukäteen tuleviin tarsteluase-

miimme patteristojen seuratessa
junakuljetuksina. JärPsto 4 oli
valmiina tuliasemissa.

Saavuttuani perille otin heti yh-
tevden kaistan vanhimpaan patte-
riston kornenta jaan. mutta hänestä

en saanut paljoakaan irti. Häntä
tunluivat enemmän kiinnostavan
huoltoelimet ja tuleva siirto kuin

EINO TIRRONEN

etulinja. Kvsvessäni tiedustelun an-
tamia tuloksia vilrtrllisesta sain oi-
keastaan tietää vain sen. että \'ihol-
linen oli kaivautunut jo omien tt
kistijn sulkurnaaliketjujen sisäpuo-
lelle. mutta sulkumaalit oli jätetty
ennalleen. koska katsottiin niiden
vetäminen lähemmäksi liian vaa-
ralliseksi omalle jalkaväelle.

Sulkumaaleja ei siis käyännössä
ollut lainkaan! Tämä epäkohta
koriattiin sittemmin toimestani.

Kvsvessäni. eikö ilmakuvia ollut
käytettävissä, ilmoitettiin, ertä

l8.D:n tykistötoimistossa kuuluu
oleran. mutta niitä ei unneta jou-

ffi.r'§
?:

koille. A.foin heti l8.D:n csikun-
taan .ja sain lopulta puolir':ikisin
kvseiset ilr-rrakuvat..joista ilrncniviit
mm. vihollisen kaivamat rvnnlik-
köhaudat. .läljestäpain olcn saanut

tietää. ettri tuoreempiakin ilmaku-
via oli olemassa. rnuttu ne oli piclät-

tänyt käyttöönsä IV AK:n tykistiin
komenta.ja. Nriden lintamat ar-
vokkaat tiedustelutulokset eir'ät

kosklrrn tullcct tr ki:tiinlrrniinrrrrc
kaiyttiiön.

Seuraavana aamuna kävin kipi
pattt'ristojcn tuliasenrat .fa iltaprii-
väl[i etulinjan .jl sen tulenjohtc>
paikat. 'Iarkastukseni sekä tuli-
ascmissa että etulinjassa toi csille

murheellisia seikktl.ja. Sernira ri,i
sanoa viestiyhteyksien järjestelyslä.

Antccksiantarnattomia virheitli ja

laiminly'<)nte.jä oli teht.,'.

Oman plrtteristoni kaksi .junl-
kuljetusta saapuivat I 3.,214. 5. väli-
seni rönä Terijoen asr'malle jl siir-
rettiin pienissä osissa ilmavaaran
takia ' asema-alueille. Myöskin
muut l0.D:n joukkokuljetukset
saapuii al suunnitelmien mukaises-
ti.

Jo kaistaa vastaanotettaessa kä-
vi väistämättömästi ilnti. että vihol-
tisella oti suurhyökkäys valmisteil-
la. Asemiemme eteen kaivetut ryn-
näkköhaudat viittasivat .jo siihen.
Vihollisen tykistötoiminta oli var-
sinkin pari viikkoa ennen hyök-
kä1'stä selr,ästi tarkistusammunto-

.jen luontoista. ()llcsslni ctulinju-
krimncillir jouclurn hcnkilökohtai-
scsti totcanriurn tiilluisiatarkrs-
tuvrmrnuntoja.

Kun lopulta sainrrne uutt'n il-
rnaku',auksen kaistun .ja JR l:n
kr;menta.jan eversti 7. l'. l"iliusL'n

sekli tärn:in kirjoittajan vankasti
perustelh-rlla vhteisanomuksella.
toirrt uuclet ilmakurat esiin huo-
rnatta\an mälinin vihollisen tvkis-
tii:rrc'milr sckä rttn.lr:r.l i ttlrirmioin-
tilaitteita. .1otka jriljistri päätellen
k:itkirlit lrlleen strrrnrr punsslrivur.r-

ntrmiiiiriä.
lzihiin mennessä olirnme.jo eh-

trneet telrdä suhteellisen prljon trri.-
telrursemien pilrnntiilni:cksr.

Valkeasaaren taistelusta on kir-

.joitettu pallon eritvisesti jalkar'äen

osalta. Omat kokcmukscni sisältv-
r'ät kirjaani "J)'lise!ät t)'kit".

Seuraavassa olen poiminut kat-
kelmia eri johtoporraiden n'kki-
miesten kokemuksista tulenjohto-
paikoilta ja tuliasemista. Tiedot on
saatu haastatteluina sekä t1'kistön
alkuperäisistä taistelukertomuksis-
ta.

TYKKIMIEHET
KERTOVAT
9.,/KTR 9:n tulenjohraja luutnantti
L'ci kko lriherluolo tulenjohtopaik-
ka Takasta kertoo:

ffi t, q\i, i *lå,



l0Drvrsroonan tykrston johioa 31 5 44 Va-
Semmalta Ralajoen tykrstoryhman komentala
everstrluutnanttr R Hanktpohla. RsPsto 25:n
komentala kapteeni Y Suomalainen. 10 D:n ty-
krstokomentaja everstt W. N,4ande|n JarPslo
'l:n komentaja maiul J Andersson. Valkeasaa-
ren tykrstoryhman komenlala majun E Ttrro-
nen ll/KTR 9 n komentala majuri U Mlelonen
(iakana) ja JarPsio 4 n komentaja malun A
Sandstrom

"9.6.4
Klo 5.55 Alkoi vihollinen lento-
pommittaa sekä tulenjohtopaikka
Lvhdyn että patalioonan kanionia.
Klo 6.20 Alkoi trkistökeskitvs. fo-
ka kohdistui sekä linjaan cttä
taaemmaksi.
Klo 6.30 Lähtivrit ensimmäiset sul-
kupyynnöt Takka-sulkuryhmiin.
Olin itse päätähystyspaikalla ja

näin sulkujen menevän hyvin. Siel-

tä en nähn\t mitään liikettä. mutta
myöhemmin komppanian päällik-
kö kapteeni ,Mlcllncr kertoi esteillä

olleen joitakin vihollisia käsikra-
naatteja heittelemässä ja takana oli
kuulemma enemmän. Radio pan-
tiin kuuntelulle. Heti tämän jälkeen

katkesivat puhelinyhteydet. Kun
keskitys vähän laimeni. vedettiin
uusi puhelinyhteys korsusta täh.
paikalle.

Klo 8.40 Yhte-v-s tähystyspaikalle
katkesi taas tulesta. Vihollinen m-
pesi ampumaan sen vmpänstöä
mm. 9 tuuman tvkillä. llma oli niin
pölyinen, ettei haarakaukoputkella
nähnvt enää mitään. Tähystdjänri
olleen tvkkimies Pc.r.rrscn kanssa

vetäännvin pois päivätähvstvspui-

kasta. Puhelinyhteyttä Sikuri-kes-
kukseen oli mahdoton saada kun-
toon siinä tykistötulessa. joka koh-
distui mvös taakse vievään vhdvs-
hautaan. Lievästi haavoittuncet-
kaan eir'ät piässeet menemiän
taaksepäin yritvksistä huolinratta.
Lähdin komppanian päällikiin luo
ottamaan yhterttä. Hänelläkään ei

silloin ollut puhelinl,hte_v-ksiä. Kier-
sin hänen kanssaan tukikohdan.
Taisteluhaudat olivat monesta
kohdasta sortuneet ja tukkeutu-
neet läpipääsemättömiksi. Haa-
voittumisia oli tullut paljon. kaatu-
neita tuli mr'ös tavan takaa. Kaik-
kia ei ehditty saada pois haudoista.
kun miehet hupenivat. Monet me-
nettivät mvös hermonsa. Erikoises-
ti oli Kärki-tukikohta silmätikku-
na. Päivätähvstr spaikkam me meni
myös täysosumista mullin mallin.

JR 1:n asemat ja tykistön tulenjohtoa
Valkeasaaressa 9.-1 0. 6. 1 944

Sillävälin oli korsumme saanut
tä)'sosuman katolle 6 tuuman kra-
naatista. Katto kesti. mutta raclio-

antcnni katkesi .ia vhtevs mr'ös.

Radistina toimi korpraali Pfrif/li. ll-
tapäir'än kuluessa saatiin vhtevdet

kuntoon tilapäisjärjestelr in.
Kapteeni Miettinen pnsi am-

pumaan sulkuja ja ammutin. Ilta-
päivällä veti vihollinen piiskan
suolle meistä oikealle. Kirpteeni
Ia.qcrhohnt käski minun määnitri

sen koordinaatit. Siihen aikaan ta-
voitteli vihollinen 9 tuuman tykillä
Kärkeä. Kranaatinheittimistön tu-
lenjohtoryhmä oli vetäytvnlt ko-
konaan mvös konuumme. joka oli
saanut useita osumia. mutta kesti.

Kun tuli vähän laimeni sillä koh-
dalla. lähdin krh:n tj-alirrpseerin
kanssa Karhuun tähystämään
piiskaa. joka ampui tukikohtaan
aika pahasti. En ehtinlt kuiten-
kaan löytää sitä ennen kuin keski-

tys lisääntyi. Siinä ankarassa keski-
tyksessä juoksin takaisin kor-
suumme tilaamaan sulkutulta.
Sulkupyyntö Iähetettiin radiolla.

JUOSTAAN
Kto 16.50 Samaan aikaan näin.loi-
denkin jv-miesten .iuoksevan poi:-
päin .ia sitä mukaa niitä rupesi
juoksemaan jatkuvasti lisäii taak-
sepäin. Yritin pidätellä heitä 'ja

rauhoittaa. Mutta mikään ci hcitä

enää pidätellrr. Kchotin kär'rniirin

asemiin siihcn korsumme korkcu-
delle. Mutta kun komppanian
päällikkökin juoksi erään porukan
mukana ja kertoi vihollisen tullcen
lävitse vasemmalta. cn voinut cnää

miehille mitään. Samalla nl.iin vi-

hollisia juoksevan vasemmalla

kanjonimme takana. Silloin tuli
niin kiire lähtö. ettemme ehtineet

ottaa mukaan .juuri muuta kuin
kenttäradiomme. Tasot. kanat vm.
paperit otin mukaan. Korsu.jäi täv-
sin kuntoon. Tf-ryhmämme poistui
siis viimeisenä melkein vksin .iää-
neen komppanianpäällikön kans-
sa. Kranaattimme tulivat sulku-
maaleihin sillä välin.

Juoksimme pahoin runneltua
vhdyshautaa pitkin kohti patal-
joonan komentopaikkaa. Viholli-
set olivat koko ajan kintereilliimme
pitkin yhdl-shaudan vierustaa.
Kerrankin ne juoksivat noin -1G-
40 metrin päässä. mutta vähän ne

ampuivat. Ja niin pääsimmc lävitse

oltuamme melkein jo motissa.
Suollekin oli nimittäin jo vihollincn
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Leikki on alkanut \ , Å!r?

ehtin)'t. Päästvämme lähelle patal-
joonan komentopaikkaa. oli siellä
jo jonkinlainen varmistus reservis-

tä. Kun pääsin sinne, ilmoittauduin
heti kapteeni Lagerbohmille. .loka
ei sitä ennen tienny kohtalostam-
me. Hän otti yhtelttä L/JR l:n
komentajaan ma.it"i Horrv Arular.v
lunmr. Sen jälkeen hän määräsisiir-
ry.ttäväksi Tuki-Takkaan tukilin-
jalle. §stytin sinne radion ja valit-
sin tähystyspaikan. Määräsin sul-
kumaalit Kelon kanjonin reunalta
ja annoin ne radiolla ryhmäupsee-
rille. Sillä välin oli vahvistunut vas-

taiskusuunnitelma. Tvkistövalmis-
telu alkoi monen lykkäyksen jäl-
keen klo 19.55. lolloin ammuuiin
koko Kelo.kanjonin reuna ja siitä
tulipeite ytös. Sanoma meni radiol-
la. Radistina toimi korpraali Kaa-
no T.Patterista.

VASTAISKUUN
Klo 19.30 Sain kapteeni Lager-
bohmilta käskvn seurata tulenjoh-
tajana kapteeni Mict t istti. jokalähti
johtamaan vastaiskua oikealta.
Muuta yhteysvälinettä ei ollut kuin
kaksi lähettiä. kersantti Kukkoncn
ja korpraali Rnokonen.

192

Klo 19.55 Tulivalmistelu ammut-
tiin. mutta se oli aivan liian heikko.
koska puolipanoslaukauksia ei o[-
lut tarpeeksi. Miettinen piti sitä
myös aivan riinämättömänä. Vas-

taisku lähti kuitenkin Iiikkeelle.
Vastaiskujoukkue oli kuitenkin ai-
van liian pieni ja a-tan,ikkeet lop-
puivat melkein heti. Miettinen sai

hankituksi lisää miehiä ja a-tan'ik-
keita. Plysin lähetillä tulivalmiste-
lun uudelleen ja vähän voimak-
kaampana. Jonkun ajan kuluttua
se tuli. nyt voimakkaampana. Vas-

taisku edistyi, kolme miestä haa-
voittui ja päästiin aina Kelon kan-
jonin suulle. Siihen eteneminen py-

sähtyi. Vihollinen oli ampunut
harvakseen koko ajan häirintää ai-
na sinne. mihin heidän jalkaväken-

sä tulta prvsi valorakettimerkeillä.
Klo 23.00 Lähdin kapteeni Lager-
bohmin luo. jolta sain uudet Hau-
ki-sulkumaalit. Sain myös ruokaa.
10.6.u
Klo 2.45 Uusi tulivalmistelu Hau-
ki-maaleihin. mutta liian heikko
(ammuspula). Emme päässeet Ke-
lon kanjoniin. kun vihollinen tulitti
vastamäestä ja korsuistamme.
Kärki vedettiin viihän taaemmaksi
ja ammuimme Kelolla. keryellä

Valkeasaaren keskikarslan maastoa \ l'Å/r,

kranaatinheittinrcllä. trauturs-
maametsikk(iii.

V!HOLLISEN PÄÄISKU
TULEE
Klo 5.05 Aloitti vihollinen ankamn
tulivalmistelun sekä cteen ett:i tl-
kamaastoon. Ilmatoiminta oli
mvös vilkasta. Valorakctcilll vrhol-

linen osoitti orran kärkcnsä scku

tykisti)llt' ettri ilnrar,oi rni I le. l-r'k is-

töä oli niin paljon. etta hctr tuli tulta

sinne rlihin raketti ammuttiin.
r\nkarassa kcskitvksessli täh1's-

timme lina vuoron perään. Mutta
vihollisia ci näkvnvt. .lalkar,äen
michiii haur'oittui .ja kaatui. Kun
tuli lisäiintvi vielii puolclla. rncnivät
rr.cct hie kkrrisikii cir ätkä toimi-
ncct. Ehd()tin Iuutnantti Kuuko.rcl-
1t,. ioka iohti r':rst;riskrra. että r'etäv-

drrtriisiin. llln oli sanraa micltä ja
niin aloimnrc vctliytvä. Oma tykis-
tiikin tuntui anrpuvan. Mutta sitii

ci pirlion huor.nannut siinli repir':is-

!
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Etulinian taisteluhaudat olivat Valkeasaaren alueella kehnossa kunnossa
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Tykistöryhmä Tirrosen komentopaikka Valkeasaaren taistelussa
oviaukko oli viholliseen päin! Takana patteristoupseerin mokkr
kohtaan putosi '10.6. sadan kilon lentopommi. ioka jäi suutariksi

sä .jrtinässä. Puhclinvhto,s oli
mcnnyt hcti poikki. Kun tulin pa-
taljoonan kanjoniin. en lö)'tän),I
sieltä enåiåi ketään. Silloin .juoksin
Tuki-Takkaan. mutta sielläkään ei

ollut tukilinjan puolustuksessa

enää ketään. Joitakin miehiä oli
korsussa. Kokosin mukaani tj-
ryhmän miehet, jotka olivat vielä
siellä, koska vetä1,tymiskäskyä ei

ollut heille annettu, alikersantti lå-
d?rintccn, tykkimics Passisen ja
tlkkimies l:or.stctritt. Kun ei kctään
rupsecreita näkYnvt. lähclin vetiiv-
tvnrään. Tl kisttin saattotulta jat-
kui pataljoonan JSp:lle asti ankåi-

rana. Siellä tapasin haavoittuneen
kapteeni Lagerbohmin, joka käski
minun jär.festää puolustuksen sille

korkeudelle. Yritin sitä. mutta en

saunut pårkok2tultuista .jalkaViikcii
pr:alttrrnaJrr. l.agelh,,hrn esitti.
eltä Llgus on tulossa. Minä esitin
sen taas miehille. mutta turhaan.
Kun vihollisen panssarivaunu al-
koi tulittaa sit:i paikkaa. oli nreidärr

kiireesti r'äistrttär'ä suolle. Kaptee-
rti [-aqerh,rhrt jrri rielli sitlorrtupli-
kalle. JatkoimmL' matkaa uupu-
neina .ja'u ihollisten koncpistoolin-
rätiniin saattamina tien oikeaa lai-
taa laumana .juoksevan .jalkaväen
perässä. Lopulta olimrne lepokor-
sulla Mainilassa. .iossa kiireesti
ktr,rrnrlttiirr paikullrr ollrct rr.joncrr-

vot. Sen jälkeen aiettiin vli R:rfa-

.jocn lepokorsun kohdalla olevan
picncn sillan vli. Matka jatkui edel-

lccn .loutscliirr sr.lr-urtaln."

TULIASEMISSA
Mitä tapahtui g.,/KTR 9:n tuliase-

rnissa. :iitä kenoo pattenupseerina

trriminut luutnantti Kaleno Nrirhi:
"9.6.44
Klo 6.00 Vihollisen hviikkävsval-
misteh.r alkoi voimakkaalla ilma-
ponrmituksclla etulinjaan.
Klo 7.00 Yhtyi vihollisen tykistö
ralrnisteluun. Pomrnittrksia rnvös

tuliaserna-alueella. Otin miehet tv-
keille.
Kltr 7. l0 .\lkoi trrlla tulikonrent.-rja

ia niirii ruli vhtämittaiscsti. 1-ykin-

iohtaiien tlil'tvi hakea tulikomen-
rrot .jaosupsccriltil. :illii ltuuto ei

kuulunut kovarr tvkistiittrlen takia.
Klo 8.30 Patteristoupseeri ilmoitti,
että patterit saavat itse huolehtia
a{äydennyksistään AJp:lta.
Klo 8.-35 Lähctin valjakkopaikalla
olevat kolme a joneuvoa hakemaan

amrnuksia.

Klo 9.00 Patterin päällikkö kap-
teeni l lotrkut ottto kytkennässä

mukana. jolloin p1rysin toimitus-
jaoksesta lisää hevosia ammuksien
ajoa varten.
Klo 10.U0 Saapuivat kolme a-ajo-
neuvoa pahimmassa tykistötulessa
tuoden ammuskuormat patteriin.
Vaikka I 2-tuumaisia ammuksia tu-
li ajotielle jatkuvasti, tykkimiehet
Salmcla, Oksonen ja Marttilo aloi-
rat ammuskuormat perille.

Klo I1.00 Saapuivat toimitusjaok-
scsta lähetetyt ajoneuvot ammuk-
sia tuoden. Perilte pääsivät tykki-
miehet Kunttu, Alaviitola ja Kova-
ner. Tykkimies Hovin ajoneuvot
olivat rikkoutuneet tykkitulesta
matkalla.

Tähvrtärnistä tähvstvstomista
suoritettiin pitkin piiiviiri. mutta
näkvr,äisvvs savu- ja torrupilvien
takia mitärön. Tähystäjinä tykki-
nrit'hct Raulranaa .ia .\'ou;;iaincn.

Puhelinvhtevs oli moneen ottee-
seen poikki. r ikapartio jatkuvasti

liikkeellä.

UUSI RYöPPY
Klo 16.50 Alkoi uusi vihollistlkis-
tön tulivalmistelu ja ilmapomrni-
tukset. Pommitus nr,t tuliasema-
alueelle. ei tappioita. Vihollinen sai

si:iilinrnrrrrorr. Patten lrrnpui ontun

ctulinlan sisällä olevia nraaleja. Vi-
hollisen tvkistötuli jatkui heiken-
tvn'riittii tuliasema-alueclla.
Klo 18.10 Piti alkaa oma vastaisku

ia sitä varten tulivaln-ristelu annet-
tuihin rnaaleihin sisäänmurtokoh-
taan. Se siirtyi kuitenkin ja tulitoi-
nrinta iatkui eri rnaaleihin.

Klo 19.55 Valmistelu vastaiskua
varten. Vihollinen lyötiin takaisin
Kclon kanjoniin saakka. Omaa ty-
kistötulta .iatkui iltaan saakka eri

maaleihin. Anrpumatarvikkeista
puoliparroslaukausia enää 150

kappaletta. Muita ei näistä tuli-
asemista voida käyttää. ATp:llä-
kään ei ole anrmuksia.
Klo 12.00 Sain ticdorr. että am-

rnuksia hieman saatavissa. A-täy-
clcnnystä hakcnraan heti kolrrre

ajorreuvoa, joista _,-hdet särkvivät.
Lisä)'s 90 puolipanoslaukausta.

Klo 24.fi) Kolme ajoneuvoa am-
rnuksia noutanraan. Saatiin vain

125 puolipanospatruunaa. AJp. on
nyt tyhjä. Päivän kuiutus on ollut
kolmella tykillä yhteensä noin 950

kranaattia.

Jat ku u se uroovqsso numerosso
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Kyseisen huvilan
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PALVETTIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäti määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muultaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
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saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaaiapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 125 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.

:G

:o
6
o

oJ

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

PAI,VETTIKORTTI
X Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämån TAYSOSUMA-

kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
n Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

-/- 
198 

-.
E Olen iatkotilaaia. E Olen uusi tilaaja.

Allekirjoitus

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

Osoitteenmuutostredot: uusi osoite: / 198 alkaen
Uusi jakeluosoite Puh

Poslinumero Postrloimipaikka
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msihinnoasa
Laatokan koillisrantaa
vartioivat miehet näki-
vät ensimmäisenä vi-
hollisen maihinnousu-
laivaston, joka uhkasi
katkaista Aunuksen
kannaksen joukkojen
vetäytymistien.

Toivottomina jou-
duttiin tarkkailemaan
suurvallan iskua. Vas-
tatoimenpiteisiin oli
käytettävissä vain mi-
nimaaliset Yoimat.

t.INNAKKEISI ON viestikeskLrs

toinritti 11.6. 1914 klo 21.(X) Sakr
sraren mcrivartir»asenrulle vihollis-
rulusvit'stin: "Huapanicmcrt (Hu-
banovan ) mcrivartioltsernan tiihls-
tli jli on havainnut sur.lrcn Iair lslat-
tuccn rrurtkalla polr.joisccn."

Merkkr'lii llihcstr r ästa lun astos-

ta alkoi nriky'ä klo 22..30:n .j:ilkecn.
Etcläisellc taivaanrarrnulle ihruan-
trri purjcita. s()ta-alustcn l()r'nL'iir

sekii vähitcllen kokonaisia laivoja.
Niikrr,iin tuli monenlaisia aluksia.
klikki onrilla koneilla tai pur.jeillr
liikkuvia. I.askrrjcmmc nrukaan
ensintrnliiscssli osasttlssa oli vli

kuusikvnrnentli alusta.

Merii. anioascmamrnc tehttir,iin
kurrlui nrliiskin toimia raskaiclen

pattener-r irpupiste-enä. Tornin tä-
hvstvsaukko oli lounaaseen. Saat-

tuecn rnatkatessa aina lain pohjoi-
senrnraksi -joucluirlnre sahiiarnaar.r

kopin seinristii plrnrja ja lautoja
scn vel'rar). ettli laivaston kaikki
alrrksct nlikr irlit nrittariin.

Ensinrnriiistcn laivo jcn chclitn'ä
Tuulokscn kohtlallc nc pr sähtr ivlit

.ja koko osusto alkoi n,hnrittr'ä
uurlcllecrr.

Scurllvlna lranrLlni.r 2J.6. noin

klo ,1. l5 saapui .jostuin llinnen
sllunnilltir lrrir trccrt \ c|riilt l)r )rilntit-
tu.jiir. \e sviiksr ivrit rrlrrksia kolrti.ja
kirnposivat .jrillccn tuiraallc.'liri-
rnirrt.r ke.ti lrltrcrt ;r.i:rrr. nr.ltlir nL-

krrrrtlcn palattua ntcistli rlirtti.
ettil pal'i suttrchkou rtltrstlt oli ka-
clorrnrrt. Nc oliilrtkin ain,rat lcrrttr-

k()n('('t ll'titir rIiililrttc l()rlrinrlils:il
nrurdlin puolellurnnre. Kuntallisuus-
tunltuksistll crtrrnc saancet sclr'ää.

Sukunimi Etunrmr

Jakeluosorle Puh

Postinumero Poslitoimipaikka
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Habanovan eli Haapanan majakan
tähystäjä näki ensimmäisena Tuuloksen
maihinnousulaivaston

ANTTI LOUHISTO

Tuuloksen maihinnousu katkaisi
Vl AK:n vetäytymistien.

Tilanne 24.6.1944

kaasta tykistöstä oli pari päivää ai-
kaisemmin riisuttu kolme neljättä
osaa siirtämällä rautatiepatteri
Kannakselle. Pari putkea ei voinut
estäå kymmenen-viisitoista- kertai-
sen tykistöylivoiman omaavan lai-
vaston ryhmiltymistä ja joukkojen
maihintuloa.

ILMASSA ON VILKASTA
Myös ilmassa alkoi vilkas liikenne.
Satoja maataistelu- ja hävittäjäko-
neita oli tukemassa sillanpään laa-
jentumispyrkimyksiä. Sateisina päi-
vinä pilvet olivat alhaalla ja koneet
suunnistivat Tuulokseen rantavii-
vaa seuraten pilvien alapuolella.

Vaniopaikkanamme oli tomin
huipussa 24 metrin korkeudella
maasta oleva koppi. Tomi oli
avoimella rannalla satakunta met-
riä metsän reunasta.

Tornin vmpärillä kävi melkoi-
nen viuhina. Siellä piti olla hiljaa ja
matalana. Vaihtoon lähtevän mie-
hen piti olla tarkkana ennen kuin
uskaltautui portaisiin.

Vartija ilmoitti tomista 24. 6., et-
tä miltarin tärkein tarkistuspiste
Habanovan majakka oli kadon-
nut. Siitä voitiin päätellä. että omat

-4r,i,-. :.':.,
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ISKU ALKAA
Heti pommituksen jälkeen noin
klo &.30 saattueesta lähti kiitä-
män rantaa kohti kymmeniä
syöksyveneitä. Kaukaa katsoen
rämä äkillinen pvrähtäminen toi
mieleen hvönteispanen syöksyn.
Arvailimme huolestuneina. oliko
jostain saatu joukkoja torjurnaan
maihin tulevia tai edes jarrutta-
maan sillanpääaseman laajentu-
mista. Rantautuminen ei meille
näkyn1t.

Anneijakunnan selustaan oli
svntvnyt hankala tilanne: pian oli-
vat rautatie ja ainoa läntiselle Au-
nuksen kannakselL. johtava maan-
tie poikki. 1'apahtuneen rnaihin-
nousun seuraukset sai viikon kulu-
essa raskaana tuntea lähes
jokainen Syr,äriltä irtautuneiden
joukkojen sotilas komentajista ki-
väärimiehiin. vieläpä valjakko- ja
kuorrnastohevosetkin.

Rannikon puolustajien mahdol-
lisuudct vastatoimiin olivat vähäi-
set. Karjalan kannakselle oli jou-
duttu viemään kaikki reservit. sin-
ne siinl vä lT.Divisioona ehti viime
hetkessä maihinnousujoukkojen
tieltä pois. Uhatun rannikon ras-

t'' '' .'

joukot ovat jättäneet tai järrämässä

Pisin linjan eteläpuoliset alueet.

Majakalta itään Pisin, Saarimäen
ja Mäkriän suunnalta näkyi tutipa-
lojen saruja. Myös siettä kieppui
koneita .jatkuvasti ilmassa. Sieltä
kantautuva kumu ilmaisi, että ko-
vat taistelut olivat kävnnissä.

Etelästä lähestyi samaan aikaan
uusi saattue. tällä kenaa hinaajien
vetämä parinkvmmenen kook-
kaan proomun karavaani. Se tiesi
lisääntyvää uhkaa Pisi-Saarimä-
ki-SammatusJinjalla toimivien
joukkojen selustayhteyksille. Lä-
hempänä olleet vanijat kertoivat.
että proomuista tuli lisää joukkoja
ja raskasta kalustoa sillanpään
vahvistukseksi.

uixrÖ
Saimme 25. 6. käskyn valmistautua
jättämään vartioasemamme. Oh-
jeiden mukaan majoitustilat oli
siivottava ja jätenävä hyväkuntoi-
sina. Alakuloisina jätettiin maja-
paikka ja lähdettiin ilmoitettuun

23.Torjuntakomppanian kokoon-
tumispaikkaan Ondrosovan luos-
tarille.

Jouduimme vetä),tymisen aika-
na tuntemaan sillanpääaseman
vaikutukset tavalliseen jalkaväen

mieheen. Olimme vielä Laatokan
rannassa kun vihollisen ratsastavat
kärkiosastot saivat yhteyden mai-
hinnousujoukkoihin. Maastotun-
temuksen ja hpän onnen avulla
selvisimrne tappioitta pois viholli-
sen selustasta.

Ratsastavan patterin suorasuun-
taustulen saattelemana tulimme
Yätuuloksen pelloille ja tavoitim-
me ensimmäiset omat miehet Sän-
tämäjoen sillan riijäyyspuuhista.
Osa komppaniastamme joutui rat-
suväen hvökätessä vetäytymään
suolle. nrissä hevoset upposivat.
Pojat uivat Säntämäjoen yli ja sel-

visivät eri ryhminä Viteleen-
Nurmoilan korpitielle. mistä pää-

sivät vetäy.tyvien joukkojen muka-
na Suurmäen kautta omaan yksik-

tr
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kikki koneelllmoon
SAKARI ALAPURO
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\ ilmapommitukset. Taivas oti täynnä 3::" ää."uuhissa 
koti-Suo-

meen paln.
Päivä kului etupäässä konesuo-

jien kunnostamisessa, huoltopaik-
kojen järjestelyissä ja viestiyhteyk-
sien rakentamisessa. Komennus-
kuntani miehet olivat sodassa ko-

Kirioittaia utissa 1954 
kemusta saanutta joukkoa, joten
päivän mittaan tukikohta tuli toi-

YLMIMAISET neuvostojoukot tuksia. Vihollisen toiminnallaan temään etukomennuskunnan joh- mintavalmiiksi. tottå Sirkka
tunkivat yli Syvärin Lotinanpellon joukoillemme aiheuttamat todelli- tajana uudelleen Viteleen kentälle 'lammincn apulaisineen piti huolta
luona 21.06. 1944. Vihollisella oli set tappiot jäivät pieniksi, mutta Numroilasta.Tehtäväni oli hävittä- aineellisesta hyvinvoinnistamme.
ylimenon suojana satoja hävittäjiä. ilmaterrorin moraalinen vaikutus jätukikohdan toimintakuntoon Kesäilta hämärtyi yöksi. Jäim-
Kärkijoukkojen välittömänä tuke- oli tuntuva. saattaminen seuraavan päivän ilta- me odottamaan laiweemme Cur-
natoimivatrukuisatmaataisteru-ja vAHrNcossL.-. 

-. . _ ""å[:'ffi, puuhaa vähäisere [ffi:lffl 'T,0"]Xillfo.]t$lpommituskoneet.
Aunuksenkannaksellatoimivan MAIHINNOUSUN ALLE joukoltemme! meimmän hetken jlilkeen selostin

l.entorykmentti l:een kuuluvan Olin esimiesteni kiis§stä tehnyt Matka Nurmoilasta Viteleeseen aikaansaannoksiani parakin pie-
Hävittäjälairnre 32:n miltei ainoak- kevättalvella 1944 Mteleen lento. tapahtui Aunuksenlinnan ja Ala- nesså toimistos* kapteru Veikko
si saarutukseksi jäi viholliskonei- kentälle tukikohtatiedustelun. En voisten kautta laatokan rantatie- Eviselle, lentueenpääliköllemme.
den hiiiritseminen niiden terrori- jaksa muistaa, oliko tuolloin teh- tä. Yön hämärässä vain vanhan va- Silloin puhelin soi.

soidessa vetäytyvien maavoi- dvn tiedustelun tuloksia kä)tettä- lokuvausauton ja sotasaaliskuor- Vastasin. Toisessa piiiissä oli
miemme maantie- ja rautatiekulje- vissä,kun2l.06.illallajouduinläh- ma-auton kolonnamme onnistui rykmentinkomentajaeverstiÅeka

\ llmapommrntKset. I atvas o[ Bynna

*å #{}*tset,mavoimamme 
tekivät
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la, joka tiedusteli, oliko kapteeni
Evinen jo saapunut.

Annoin torven Eviselle.

Lyhyen puhelun päq/ttyä hän
mietti vain hetken. Sitten putosi
kisky:

- Tukikohta puretaan. Koneet
heti Uomaalle! Eteläisellä t^aato-
kalla on lähesrymiissä suuri mai-
hinnousulaivasto, jonka suunta on
suorurn Viteleeseen.

STELTÄ NE TULEVAT
Viteleen tukikohta purettiin kap
teeni Evisen johdolla. Aamun val-
jettua vihollisen lentotoiminta kiih-
tyi. Maataistelukoneet olivat lak-
kaamatta päällämme ja tekivät
summittaisia hyökkäyksiän tuki-
kohtaamme sekä laatokan ran-
nan rauta- ja maantiekuljetuksia
vastr2n. Ainakaan vakavampia
vaurioita ei lähistöllä kuitenkaan
tapahtunut.

Saatuamme pääosan huoltotar-
vikkeita kuormatuksi jo ennestään
äysiin rykmenttimme kuorma-au-
toihin matkalle kohti Uomaan len-
tokenttää ja loppuosan kalusto-
amme tienvarteen näkösuojaan
menimme laatokan rantaan näh-
däksemme mihin vihollisen mai-
hinnousu kohdistuu.

Neuvostolaivasto oli pysähtynyt
Tuulosjoen suun edustalle noin l0
kilometrin pähiin Viteleesä.
Kirkkrassa aamuauringossa näim-
me ensimmäisen hyökkäysaallon
lähestyviin Tuuloksen rantaa keu-
lat vaahdoten. Saimme sen käsi-
tyksen. enä joukkomme torjuivat
ämåin hyökkäyksen.

Olimme todistamassa kuinka
lrntorykmentti 4 pommitti ulapal-
la liikehtivä vihollisen maihinnou-
sulaivastoa. Alusten ympärillä ko-
hosi valtavia vesipatsaita. Erään
suurehkon laivan kohdalla ei ko'
honneen veden ja sawn hälvenny-
tyä pinnalla enää ollut mitään.
Alus oli tuhoutunut heti.

Ikäväksemme jouduimme myös
todistamaan kuinka kaksi viholli-
sen LA-thävittiijiiä råitavasri tulit-
taen ampui alas Junkers 88 -syök-
sypommittajamme. joka putosi
Salmiin riijähäen maahan iskeyty-
essän.

Siinä vaiheessa jouduimme läh-
temii,iin pois rannalta, koska
olimme saaneet kuljetuskalustoa
viimeisiä tarvikkeitamme varten.

Ylittäessämme laatokan ran-
nassa kulkevaa rautatieiä olimme
todistamassa kuinka tiukoilla
omat veturimiehemme voivat olla

suorittaessaan tehtäviiän sotatoi-
mialueella. Näimme viimeisen Au-
nuksesta tulevan pitkän junan ras-
kaasti puuskuttavan loivaa ylämä-
keä koti-Suomeen päin. Ei meistä
kukaan vaunujen lukumäärää las-
kenut, mutta monta kymmentä nii-
tä kyllä oli. Junan nopeus ei var-
masti ylittänlt kävelyvauhtia ras-
kaasta kuormasta johtuen. IL-2-
maataistelukone hyökkiisi ra utatie-
hakkauksessa. siis puiden latvojen
alapuolella lentäen, kohti ähkivää
veturia tykeillä ja konekiväreillä
ampuen, mutta suureksi riemuk-

semme - ampui ohi! Juna jatkoi
vakaasti kohti Suomea. Vilkutim-
me urheille veturimiehille.
"Vaan eikö aseelonkin toisinaan
voi uljuutt' osoittaa", ailahteli mie-
lessämme.

KAIKKI KONEET
HYöKIGYKSEEN!
Uupuneina saavuimme Uomaalle.
Lentotukikohta oli jo saatu toimin-
takuntoon.

Satuin olemaan laivueen esi-
kunnassa, kun puhelin soi ja trR

l:n esikunnasta annettiin tiukka
tehtävä: Hävittäjälaivue 32:n on
hyökättiivä kaikilla kunnossa ole-
villa koneillaan Alavoisiin maihin-
nousevaa vihollisen laivastoa vas-

taan. Kiisky päättyi painokkaasti

- "se on kenraalin kiisky!"
I-:äksimme suorittamaan tätä

tehtäväÄ 24. 06. 44 klo 14.30 todella
kaikilla kunnossa olevilla yhdeksäl-

lä koneella - yksi joutui palaa-

maan heti lentoonlähdön jälkeen

moottorivian ähden.
Lensimme tiukahkossa muo-

dostelmassa. Lentueen päällikkö
kapteeni Veikko Evinen johti len-
tuetta ja siis ensimmäistä parvea ja
kirjoittaja toista parvea.

Sää oli Uomaalta lähdettäessä

matalapilvinen, mutta kirkastui
toiminta-alueelle saawttaessa.
Suuntamme oli kohti Aunuksenjo.
en suuta. missä vihollisen uuden
maihinnousulaivaston piti saa-

rnmme tehtävän mukaan olla.
Laatokan pinnalla ei sillä suun-

nalla kuitenkaan näkyny ainutta-
kaan alusta, mutta Tuuloksen
edustalla oli parhaillaan rantautu-
massa iso proomu. Lentueen pääl-

likkö kaani kohti proomua ja pai-
nui syöksyyn. Koko lentue seurasi

perässä ja me kaikki ammuimme
sotilaita ja kalustoa täynnä olevaan
proomuun, jossa syntyi aikamoi-
nen vilske.

Ihmeekseni totesin kuinka soti-
laat hyppivät veteen merenpuolei-
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Kirjoittaia Cu-koneensa siivellä Suulajärvellä keväällä 1942

Hävittäiälaivue 32:n ohiaajia asemasodan aikana, äärimmäisenä oikealla luuinantti V. Evinen

197



scn laidan yli vriitäen uida kuuem-
plna. muutilrnlrn sadan nrt'trirr
piiässii oleviin isoihin Iaivoihin.
( Iiminen rrrjuln ltX) metrin paäsrri

olevaarr rantaan ei när'ttänrt hou-
kuttelevan neuvostosotilaita. Il-
nreisesti suomalaisten torjuntatuli
oli osoittautunut aikaisentmille

.rgf&

vrittii.jille kohtalokkaaksi.
Ensimmriisen hr'ökkiir ksen .läl-

keen .jatkoi lentueemme tr.rlitusta

thri uuclelleen niin kauan kuin kul-
lakin patruunoita nitti. Rannan lä-
heisvvdessä olevat vihollisen pik-
kualuksr't sröksir'ät torjuntatulta
\astailmrnL urhcu:ti. Mlraleinam-

rle olivat rantautuvat proomut.ia
hinllilluokln aluksct. Taiiipa jr>

ku krirclä tulittamassa Laatokalla
o['r'ia isompiakin aluksia.

Sainrme r astaamme voimakastir
it-tulta. Eritl isesti hinaajien miehct
taistelirat kuolernaa halvcksicn.
Kun tulitin vastaani ampu,"aa ko-

Koikki
koneel
ilmaan!

nekivääriä. näin ampujan lvyhisty-
vän asr'ensa iäreen. mutta uusi

rnies hvppäsi heti aseelle ja jatkoi
tulitusta.

Taistelun tuoksinassa vksi ko-
neistamme kallistui ja s-v-öksyi Tuu-
loksen rantaan rajähtäen maahan
iskeltvessään. Näin oli tä)ttyn\t

w

Havrllälalenlolarvrre 32 n Curlrs Hawk Nrlrmollan kentalla kesalla 1942 N4arhrnnousularvasto Tuuloksen sillanpaan edustalla kesakuussa '1944 \ r-Åkr"

,*t ,

'r#,
'1 .

198



innokkaan ja taitavan hävittäjälen-
täjän luutnantti Poju Virtalahden
kohtalo.

Viimein patruunat loppuivat ja
poistuimme Tuuloksen taistelualu-
eelta Viteleen suuntaan. Yritin ot-
taa radiolla yhteyttä lentäjätove-
reihini, erityisesti kapteeni Eviseen,

mutta radioni ei toiminut. Myö-
hemmin selvisi. että koneessani

Cu-585:ssä oli l6 osumaa. joista
yksi luoti oli mykistänrt radion ja
muutamat muut lävistäneet oh-
jaamon. Taistelun tuoksinassa en
ollut ennättänyt paikallistaa kuu-
lemiani osumia - olin vain toden-
nut olevani haavoittumaton ja ko-
neen moottorin ja konekir,äärin
toimivan moitteettomasti.

EI ILMAN TAPPIOITA
Yhdestä edelläni lentär'ästä ko-
neesta tuli sarua. Samalla sen las-

kutelineet tulivat ulos ja moottori-
vaurion saanut kone nä1tti kaarta-
van laskuun Viteleen kentälle. joka
siinä vaiheessa vielä oli suomalais-
ten joukkojen hallussa. Aikomus
oli varmasti oikeaan osunut.

Äkkiä savuavan koneen laskute-
lineet menivät uudelleen sisään ja
lento suuntautui Uomaalle päin.
Tätä ratkaisua oli vaikea ymmär-
tää. Radioyhteyttä koneeseen ei ol-
lut ja sen moottori työnsi sawa yhä
enemmän ja enemmän. Vähitellen
potkurin pyöriminen hidastui. Ko-
ne menetti korkeutta ja teki lopuksi
pakkolaskun valtakunnan vanhan
rajan tienoilla olevalle metsäauke-
alle murskautuen pahoin. Tässä

vaiheessa en tiennlt kuka oli ko-
neen ohjaaja.

Kaarroimme hetken pakkolas-
kupaikan yläpuolella. jolloin tote-
sin kapteeni Evisen puutturanjou-
kostamme. Hän kuoti seuraavana
päivänä vaikeisiin vammoihinsa
Salmin sotasairaalassa.

Siirryin kuusikoneiseksi pienen-

tyneen lentueen johtokoneeksi ja
lensimme takaisin Uomaalle.

Meille lentotehtävän suorinajille
ei koskaan selvinnyt oliko tehtär'än
antajalla ollut virheellinen kura vi-
hollisen maihinnousupaikasta -
siis Tuulos- vai Aunuksenjoen suu?

- sekä liittyikö käskenl tehtä-
vämme maavoimiemme vasta-
hyökkäykseen vihollisen maihin-
nousun to{umiseksi. Helpottiko
meidän hyökkäyksemme maarin-
laman raskasta painetta edes het-

ERKKI HOLKERI

tr

](ARTTAPISTEET
Ihantalan suurtaistelu kesä-heinäkuussa
194/- oli jatkosodan kovimpia koetuksia.
Hallitsevat kukkulat vaihtoivat päivittäin
omistajaa.
Sota söi niin Suomen kuin Venäjänkin
miehiä.
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MURRETTUAAN suomalaisten
puolustuksen Talissa 25.6. 1944

venäläisen XXX Armeijakunnan
iskujoukot vahvojen panssarivoi-

mien tukemana jatkoivat hyök-
käystään länteen Portinhoikan ja
Juustilan suuntaan sekä luoteeseen

Vakkilan suuntaan. Juustilan
suunnasta tekivät kenraalimajuri
Laguksen johtamat suomalaiset
panssarijoukot vastahyökkäyksen
ja pysäy'ttivät aluksi vihollisen
hvökkäyksen sekä päivän mittaan
painoivat hyökkriäjät muutamia
kilometrejä taaksepäin rintamalin-
jan jäädessä muutamaksi päiväksi

l-eitimojärven tasalle.

Vakkilan suunnassa hyökkääjä
ei murron lälkeen kohdannut mai-
nittavaa vastarintaa. Sen vuoksi
onkin käsittämätöntä. miksi se ei

tässä suunnassa välittömästi jatka-
nut laajamittaista hvökkäystti,
vaan päinvastoin palasi takaisin
Portinhoikan-lhantalan tien itä-
puolelle.

Ensimmäisen iskuponaan jou-
kot tosin suuntasivat oma-aloittei-
sesti useita eri suuruisia osastoja

kaikkialle meikäläisten selustaan.

Niitä tavauiin mm Vakkilassa ja
Ylivedenkylässä. Suurimpien osas-

tojen vahluuden on arveltu olleen
jopa 200 miestä. Eipä siis ollut ih-
me. että tällaiset joukot aiheuttivat
pahoja häiriöitä ja melkoisia tap
pioita ennen kaikkea Portinhoikan
suunnassa taistelleiden joukko
jemme huoltokuljetuksilte.

VASTAHYöKKÄYS
ALKAA
Suomalaistcn puolella taiuttiin no-
peasti, että Talissa s1'ntynlt repeä-

mä r'aati nopeita vastatoimia. Rin-
tamavastuussa olleet joukot lähet-

tivät välittömästi omat reservinsä

vastahyökkäyksiin tai miehitui-
mään taaempia asemia. Erikoinen
huomio kiintyi tällöin Talin-Por-keksi?
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tinhoikan ja Talin-Vakkilan tie-
suuntien väliseen kolmioon, joka
taistelun alkuvaiheissa oli lähes tyh-
jiössä.

Ensimmäisenä tiitii tyhjiöä liihti
täyttämiiän JP 5, jonka l.Komp
pania majuri Aaro Kiviperön joh-
dolla hyökkiisi noin kello 12 alkaen
Leitimojärven pohjoispuolitse

itiiän lähelle Aniskalaa ja jatkoi
sieltä edelleen pohjoiseen Mustasaa-
ren talon tasalle saakka. Tällä se

yritti saada yhteyden majui Veik-

ko Elovaaran johtamaan IVJR
6:een, jonka majuri Kiviperiin
saaman tiedon mukaan piti hyökä-
tä JP 5:n vasemmalla puolella. Vie-
lä tässä vaiheessa ei yhteytä saatu,
eikäse ollutihmekiiiin,silliiKyöpelin-
woren pohjoispuolella reservissä

olleen IVJR 6:n tässä vaiheessa

saama tehtävä ei edes edellyttiinyt
hyökkiämistii kohti Aniskalaa ja
Kuuselaa, vaan pataljoonan oli
määä miehinää Koulusuo-Lri-
timojärvi linja. Mutta Uitiikii2in teh-

tävä se ei kfien käiinteessä pysty-
nyt toteuttamaan, sillä jo Portin-
hoikan-Ihantalan tietä ylitt'äes-

säiin pataljoona joutui taisteluun
panssareilla vahvennetun viholli-
sen kanssa. Tähän taisteluun se

sotkeutui useammaksi tunniksi.
Tämän tien suunnassa komentajat
kuitenkin lopuksi tapasivat toisen-

sa, mutta kello oli tiillöin jo 18.

Tiissä vaiheessa myös II/JR 6:n
vastahyökkäykseksi muuttunut
puolustustehtävä oli jo johtanut

osittaiseen tulokseen, pataljoona
oli miehittänyt Portinhoikan-
Ihantalan tien iäpuolella sijain-

neen pisteen 32ja siitii noin 1,5 km
iään sijainneen pisteen 33, joka tuli
tämän suunnan taisteluissa lähi-
päivien aikana näyttelemäzin var-
sin ärkeä osaa.

SURMANLOUKKU
Tarkasteltaessa kartalta Talin-
Portinhoikan ja Talin-Vakkilan
välisä aluetta voidaan todeta. etä

lammista luoteeseen

I
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JR 6:n miehiä asemis,sa panssarintorjuntakiväärin takana

vaikka em teiden suunnissa olikin
monia selvästi måäriteläviä kart-
tapisteitä, jotka myös maastossa oli
helppo paikallistaa, ei monia tällai-
sia pisteitä ollut mairriuujen tie-
suuntien välisessä kolnriossa. Eräs
tällainen kuitenkin oli: karttapiste

- korkeuspiste 
-33, 

josta jo edel-

lä on mainittu.
Tämåin pisteen alue oli muuta-

man hehtaarin laajuinen kalliokum-
pare. Sen pinta oli lähes kokonaan
rapakivikalliota, josta syystä sen

varustaminen tukikohdaksi oli ta-
vattoman hankalaa. Mutta koska
se oli tämän tiekolnrion keskeisin
piste, oli sillä tärkeä merkitys
hyökkääville joukoille tavoitteita
määrättåessä.

Sille, joka sitä kulloinkin piti hal
lussaan, se oli todellinen surrnan-
loukku. Kalliopintaan iskeytyneet
pommit, kranaatit ja luodit tekivät
selvä jälkeä niin katliotla kuin sen

lähiympäristössäkin. Niirrpä näillä
tienoilla lojui maassa jatkuvasti

kaatuneita. vaikka paikkaa kul-
loinkin isännöiny osapuoli yritti
aina luorollaan korjata omia kaa-
tuneitaan poiskin.

OMISTAJAT
VA!HTUIVAT
Pisteen 33 omistamisesta taisteli vi-
hollisen kanssa monta suomalaista
joukko-osastoa. Sotapäiväkirjoista
ja muista asiakirjoista löytyy run-
saasti merkintöjä, jotka kertovat
tämän paikan valtaamisesta. Mut-
ta siitä, milloin ja miksi paikasta on
luowttu. ei monia merkintöjä löy-
dy.

Ensimmäisenä paikan lienee

ohimennen vallannut I.K/JP 5,
jonka suorittamasta vastahyök-
käyksestä edellä on mainittu. Tältä
joukolta ei kuitenkaan edellytetty-
kiiän miehityksen jättämistä kuk-
kulalle, joten se vielä ässä vaihees-

sa jäi ei-kenenkän-maaksi.
Illan tuntumassa 25.6. kukku-

lan valtasi ILl.lR 6. Tämäkään
miehitys ei jääny pitkliaikaiseksi,
sillä pataljoona joutui vielä saman
illan kuluessa muihin tehtäviin.

Ennen vuorokuuden päättvmis-

tä lalin suunnasta hyökänny vi-
hollinen miehitti kukkulan ja myös
jäi sinne puolustukseen. Niinpä
26.6. aamulla pohjoisen suunnasta
hyökänn1t majuri lar-Oskar Er-
ner johtama IIL4R 48 kohtasi
täällä lo ankaraa vastarintaa, mut-
ta onnistui kuitenkin - tosin vain
väliaikaisesti - saamaan paikan
haltuunsa.

Seuraavana yrittäjänä oli luo-
rossa - toistamiseen - IIIJR 6.

Onnistuneen hyökkäyksen jälkeen

pataljoonan 5.K muodosti pisteen

33 maastoon tukikohdan.
Vihollinen painosti kuitenkin

jatkuvasti. Tämän woksi 5.K:n oli
ajoittain luovuttava pääkukkulas-
a. Ivlutta eräitä sen länsipuolella
sijainneille kumpareille muodos-
tamiaan pesäkkeitä se piti hallus-
saan tämän taisteluvaiheen päät-

N'miseen saakka. .Ia niinä aikoina,
jolloin 5.K oli mcnettänyt pääkuk-
kulan viholliselle, olivat yrittämis-
vuorossa muut suomalaiset joukot.

RAJAJÄÄKÄRtT
KOVILLA
Erikoisen ansiokkaasti ja urhoolli
sesti, mutta myös kohtalokkaasti,
kukkulasta taisteli RajaJP 2. Se

onnistui 27.6. koilllisen suunnasta

hyökäten valtaamaan kukkulan.

Tällöin vihollinen kärsi raskaat
tappiot ja siltä saatiin sotasaaliina
tavaton miärä erilaisia jalkaväen
aseita.

Raskaat olivat myös RajaJP 2:n
tappiot. Jo välittömiisti ennen
hyökkäystä haavoittui pataljoonan
komentaja majuri Martti Avela. H-
an ämän jälkeen haavoittui myös
hänen tilalleen komentajaksi tullut
kapteeni U. Petrijö. Pataljoonan
l.K menetti hyökkäykessä kaatu-
neina ja haavoittuneina 54 miestä.

Koska RajaJP 2:n hyökkäys liit-
tyi osana lännesä suunnattuun laa-
jempaan vastahyökkäykseen, oli
pataljoonan våilittömiisti kukkulan
valtaamisen jälkeen koottava voi-
mansa hyökkäyksen jatkamiseksi.

Tässä vaiheessa kukkulan miehitti

- toistamiseen - IIIIJR 48.

Tämäkiän miehitys ei muodos-
tunut pitkiiaikaiseksi. Jo ennen
kuin RajaJP 2 oli kunnolla ennät-
tiinyt koota joukkonsa kukkulalta
ja IIIIJR 48 siirtyä sen tilalle, koh-
disti vihollinen etelän suunnasta
voimakkaan hyökkäyksen kukku-
lalle. Tällöin juuri kukkulalle tullut
komppania JR 48:sta vetä1.tyi kii-
reesti pohjoiseen. Ja kun osia Ra-
jaJP 2:stakin oli taistelujen tiimel-
lyksessä joutunut erilleen pataljoo-
nan päosasta ja viimemainitun si-
vustat näin jääneet avoimiksi, pääsi

vihollinen joka puolelu sen sirus-

toille ja selustaan. Pataljoonan oli
tiissä vaiheessa kiinnitenävä kaikki
huomionsa motista ulos murtau-
tumiseen. Hajanaisena ja suuria
tappioita kärsien se onnistui vetäy-

tymän Ihantalan suuntaan.

ELOVAARAN MIEHET
POLTTOPISTEESSÄ
RajaJP 2:n hyökkäys lienee jäny
viimeiseksi yritykseksi puuttua pis-

teen 33 kohtaloihin pohjoisen -
koillisen - idän suunnasta. Tä-
män jälkeen taistelu kukkulasta jäi
lännen suunnasta toimivan ILIJR
6:n ja vihollisen keskeiseksi kamp
pailuksi.

7.WJR 6 miehitti 26.6. Portin-
hoikan-Ihantalan tien itäpuolella
sijainneen korkeuspiste 32:n maas-

ton, jonne seuraavana päivänä siir-
tyi myös ILdR 6:n komentopaik-
ka.

Mutta toimettomana ei tänä ai-
kana ollut vihollinenkaan. Saman-
ai?<aisesti. kun se kävi taistelua
IILzJR 48:n, RajaJP 2:n ja 5.IVJR
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Eteenpäin! Taistelut ovat siirtyneet louhikkoiseen metsämaastoon Leitimojärven poh-
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6:n kanssa pisteen 33 omistamises-
ta sc 27.6. suoritti Mustasaaren
suunnasta voimakkaan hyökkäyk-
sc'n etelään Murokalliota kohti.
'tillöin S.K,zJR 6 iäi saarroksiin
pistcen -13 länsipuolelle.

7.W.lR 6 suoritti pioneeri-

komppania Pcs'a.rerr tukemana vas-

tahyökkäyksen ja onnistui iltaan
li.cllo 2-3 mennessä katkaisemaan
viholliskiilan ja saamaan yhteyden
5. K :an. Viimemainittu valtasi tiissä

yhteydessä jälleen pisteen 33.

Myös tämä ILIJR 6:n hyökkäys
liittyi osana meikäläisten joukko.
icn laajaan yleishyökkäykseen,

.ion ka tarkoituksena oli kaksipuoli-
sclln hyökkäyksellä saarrostaa ja

trrhota Talin länsipuolelle hyökän-
rucet vihollisvoimat ja palauttaa rin-
tamalinja takaisin Talin tasalle.

Koko tänrä laaja operaatio jäi tus-
kallisen vähän vaille lopullista on-
nistumisla.

SODAN VERISIN PÄNÄ
Seuraava päivä 28.6. oli II/JR 6:lle

- samoin kuin monelle muullekin
falin suunnassa taistelleelle joukol-
le - sodan verisin. Vihollisen il-
mavoimat suorittivat päivän mit-
ruan useita hyökkäyksiä kaikkia
havaitscnriaan kohteita vastaan.

Ihnavoinrien iskuja täydensivät ty-
kistö ja ra ketinheittimet sekä jalka-
väki hyökkäyksineen.

Yhteistoiminta tykistön, ilma-
voimien.ja jalkaväen kesken oli te-
hokasta. Etulinjansa osoittamisek-
si jalkaväki ampui valoraketteja

nruutanrien kymmenien metrien
välein suoraan taivasta kohti. Täs-

tä "valoseinästä" 50-100 m:n
påiähän maataistelukoneet pudot-
tivat pieniä pommejaan sekä tulit-
tivat löytämiään kohteita pikaty-
keillään ja konekivääreillään. Pien-
ten pommien määrä oli niin tava-
ton, että vaikutti siltä kuin niiiä
olisi kaadettu jostakin astiasta.

Vihollisen jatkuvat hyökkäysyri-
tykset pisteiden 32 ja 33 valtaami-
seksi jatkuivat myös koko seuraa-
van päivän 29.6. Metri metriltä se

myös onnistui hiwttautumaan lä-
hemmäksi puolustajan asemia.

Kello 2 yöllä 30.6. JR 6:n ko
mentajan läheträmä partio toi
IIIJR 6:lle irtaantumiskäskyn.
Kun 5.K:n rippeet saapuivat patal-
joonan komentopaikalle, ei ko.
mentaja juuri sillä hetkellä ollut
siellä. vaan oli henkitökohtaisesti
valvomassa irtaantumista komen-
topaikan tuntumassa sijainneissa

pesäkkeissä. 5.K:n päällikkö luut-
oanrti Knuutila jätti miehensä ko-
mentopaikalle ja lähti etsimään

komentajaa. Hetken kuluttua ko'
mentaja palasikin, mutta luutnant-
ti Knuutila - ei milloinkaan. Kun
häntä hetken odotettiin ja vähän

tuloksetta etsittiinkin, kiiski ko.
mentaja 5.K:n miesten lähteä ve-

tä).tymään Kilpeenjoelle johtavan

tien suunnassa ja määräsi komp
panian päälliköksi kersantti ?nao-

zroser. Tosin häntä olisi paremmin
voinut nimittää ryhmänjohtajaksi,
sillä komppaniasta oli jäljellä 7

miestä. Luutnantti Knuutilan koh-
talo jäi ikuiseksi arvoitukseksi.

Taistelu pisteistä 33 ja 32 oli
pättynyt. tr

KIRSTI HAAVISTO

il.
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JATKOA ED. NO:STA

ON KESTETTÄVÄ
Tohtori Soro oli parhaillaan
suorittamassa leikkausta, jossa

toimin avustajana.
Ilman mitän varoitusta se

taas alkoi. Ikkunat helisivät,
viereisestä huoneesta kuului
särkyvän lasin iiäni ja omassa
huoneessamme sortui uuni.
Luukut kolisten putosi pölyävä
tiilikasa lattialle. Vain peltikuo-
ret olivat pitämiissä jonkinlaista
mielikuvaa tuostå muinaisesta
lämmönlähteestä.

Ensimmäinen reaktioni oli
rynnätä karkuun. Ehdin jo hy-
pätä pari villiä loikkaa, kun va-
kaa kiisi tarttui pukuni liepee-
§een:

- Mihinkäs se pikkurouva
säntäilee? Ei kai me voida tätä
poikaa kesken leikkauksen tä-
hän jättää. Mennään sitten kun
työ on tehty.

Tohtorin rauhallisuus oli hil-
linnyt vauhkoontumiseni.

Joskus jälkeenpäin tulin aja-
telleeksi, miten noissa oloissa
oli steriliteetin laita. Eihän sitä
voinut olla. Pölyä leijaili kaik-
kialla eikä kärpåisiä voinut mi-
tenkään pitää kurissa. Eiihme,
että sotasairaaloissa aiheutti-
vatkin suuria huolia tulehduk-
set.

Vain harvoina vapaahetki-
nämme voimme juoksennella
metsään "turvaa" hakemaan
pommituksen alkaessa. Kauaa
se ei kiinnostanut.

Erityisesti muistan erään va-
paavuoron. Olimme nukku-
massa. Olimme levittäneet pat-
jamme aivan ikkunoitten koh-
dalle seinän vierustalle.

Meitä oli neljä-viisi lottaa,
joitten uni päättyi siihen, että

ikkunaruudut tulivat pällem-
me. Lensimme nuolena alaker-
taan vievän portaikkoon, mis-
sä istuimme kädet korvilla.

Yhtäkkiä ovi tempaistiin au-
ki ja näin välähdyksenä miehe-
ni Pentin hahmon!

- Painukaa ulos sieltä, hän
karjui toisille tytöille ja lennätti
minua sylissään kuin riepu-
nukkea.

Seuraava minkä selvlisti ta-
jusin oli se, että puristin häntä
kaksin kiisin kaulasta kömpies-
sämme ojan pohjalta.

- Mistä sinä tulit? Näitkö
kenan? Voi, voi mahtoiko ku-
kaan haavoittua, §selin.

- Tulin kuorman mukanä,
lepäämään, mutta ei tästä lepoa
tainnut tullakaan. Olin avus-
tamassa Soroa polilla, kun tä-
mä alkoi. Leena ja monta muu-
ta makaavat kai vieläkin jäte-
kuopassa - mihin vietiin kat-
kaistut kädet, jalat ja kaikki
muukin leikkausjäte, kertoi
Pentti.

Pommitus oli jälleen sillä
kertaa ohi. Mutta sen seurauk-
set tulivat välittömästi.

POTILASTULVAA
Heitä alkoi tulla yksin, kaksin
ja ryhmissä. Kuka kontaten,
kuka kierien. kuka vetäen pe-
rässän haavoittunutta jal-
kaansa, kuka kaverin tukema-
na joten kuten hoippuen.

Heitä oli joka paikassa. Pi-
halla, rapuilla, nojailemassa
seiniin, makaamassa pitkin lat-
tioita, joillakin reppunsa pään-
sä alla. Verisinä, väsyneinä ja
janoisina he rukoilivat vettä.
Meillä oli tulinen kiire ehtiäk-
semme kostuttaa heidän huu-

'li

I'

Palavia vihollisen panssarivaunuja lhantalan tiellä
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f,rxfin 1944jt*nnmn oli lbrjalan kannak-
{ryH }e rerinen.

Sodan karu todelllsuus määräsi ihmis-

sovitella jalkamme niin, et-
temme olisi astuneet heidän
päälleen.

Brimme antamaan jokaisel-
le ensiavun kyselemättä mistä
joukko-osastosta kaveri oli ko.
toisin.

- Jumalan kiitos, tuosta
pikkurouvan "ukosta", sanoi
ylihoitajatar. Yksi taitava käsi-
pari apuna on uskomattoman
paljon.

Pentti oli jääny't aruksemme.
Rauhoittuihan sekin ruuhka

ja sain luvan mennä jatkamaan
keskeyynytä vapaa-aikaani.

Lähdimme läheisille kallioille
kävelemään. Näin Pentin pos-
kessa katkeruuden juonteen ja
kun istuimme lämpimällä kal-
liolla hän ensimmäisen kerran
sanoi:

- Kuule, usko pois, ei tiistä
hyvä seuraa. Miehet ovat väsy-
neitä ja aseista on pula. Katso

nytkin - ei yhtään omaa ko-
netta ja tommonen määrä vi-
hollisia. Niillä nä).ttää olevan
uskomattomut voimat. Olisi ol-
lut parernpi, että olisit uskonut
minua kun kielsin sinua otta-
masta komennusta.

- Eikä olisi! väitin vastaan

- Aattele nvt! Jos olisin koto-

kdfialoista,+ffiffi** 
ffimndiäitä.

lensa, sytyttää tupakan siä
kaipaaville ja lajitella heidät
niihin, jotka lähetettiin sinäl-
lään sotasairaalaan ja niihin,
joille oli pakko antaa välitön
apu.

Viholliskoneet olivat sillä
kerralla valinneet kohteekseen
maantietä etenevän kolonnan.
Pudotetut pommit ja maataiste-
lukoneitten tuhoisat ammukset
olivat kylväneet näkyvän kyl-
vön.

Loikkiessamme mehukan-
nuinemme ja siteinemme hei-
dän ylitseen meillä oli täysi työ

Jåäkåril vetäytyvät

Sairaalat tekevät mitä voivat
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na, en sais viikkokausiin sinusta
mitään tietoa ja pelkäisin sydän
sykkyrällä. Tåiällä olen sentän
lähelliisi...

Päivä päivältä meidän olito-
tuttava siihen, että työtä teh-
diiän pommien ujeltaessa, ko-
nekiväärien rätistessä ja maa-
taistelukoneitten kylväessä
kammottavia terveisiän. Yk-
sinäiset tykkien kaukolaukauk-
set iskivät myös melko lähelle
sairaalaamme sijaintipaikkaa.

Totuimme myös paareilla
makaavien poikien tuskaisiin
katseisiin. Apua annettiin niin
paljon kuin ehdittiin ja voitiin ja
vain silloin sydän liikahti sälis-
tä, kun oli kannettava nuoria
kiisiä ja jalkoja jätekuoppaan.

Tuskin nuo viisyneet poika-
parat edes tajusivat, ettei ole
enirä jalkoja millä juosta, ei kät-
tä millä omaansa syleillä. Juuri
iisken vielä nuoria, terveitä ia
voiruakkaita jiiseniä ja n1r jo
yhtä arvottomia kuin puunka-
likat, joita olivat metsät täyn-
nä...

Kun amputointi oli jokapäi-
väistä puuhaa, tuli mieleen:

- Entä jos minullekin käy
ntli n'l Jos haavoitun ja menetän
jonkun jäsenistiini.

Se ajatus oli pelottavampi
kuin kuoleman pelko.

Noina päivinä vannoimme
kyyneleet silmissä yhteisen va-
lan:

- Jos ikinä tiistii helvetistä
elävänä selviämme, teemme
noitten invalideiksi jävien poi-
kien hyväksi kaiken voita-
vanrrne!

HYVÄSTI, JUUSTTLA
'feimme työtämme ja vietimme
vähäisiä vapaa-aikojamme
kuin urnpiossa.

Haavoittuneitten lähetela-
puista voin todeta, että Pentti
oli edelleen hengissä, sillä varsin
usein ne olivat hänen käsialaan-
sa. Monet potilaat myös toivat
henkilökohtaisia terveisiä. Aina
niissä oli sarna sävy: Kesteään!

Meille tavallisille rivilotille ei
kukaan sitä sanonut, mutta il-
massa se leijui sittenkin: Juusti-
la ei enää kovinkaan pitkään
tulisi olemaan sijoituspaik-
kamme. Sanoittakin tiedettiin,
että lähtö r'oi tulla nrilloin vain.

Kun määräys sitten tuli ei se

rneitä yllättänyt.
Jätimme Juustilan koulun
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jälkeemme moitteettoman sus-
tinä. Uuneista pudonneet tiilet
oli kannettu seinustalle siistiin
pinoon ja peltikuorien luukut
lukittu kiinni.

Vain pari tuntia lähtömmc
jälkeen oli rakennusten keskelle
tullut useita täysosumia ja siinä
menivät niin siivotut seinät
kuin lattiat.

- Meillä on varmasti suoje-
lusenkeli matkassamme. sanoi
Aune. - Aina ehdimme täys-
osumien alta pois.

Taas oli KS 2 maantiellä.
Viimeisen kerran silmäsimme
vehmasta maisemaa kanavan
varrella. Tykkien jyske oli voi-
mistunut entisestään.

Kolonnamme pysähtyi idyl-
lisen kauniilla kylänraitilla jos-
sain Lappeenrannan tien vanc'l-
la. Kuulirrrme olevamme Ju-
vakkalan kylässä, jonka muo-
dosti neljän sievän talon
kokonaisuus.

Tien päässä. kylän alussa si-
jainnut punainen talo määrät-
tiin poliklinikaksi - Sumpuksi.
Talossa oli valoisa eteiskuisti.
jossa rårppusten molenrnrin
puolin oli ruskeaksi maalatut
puulaatikot, joitten kannet
muodostivat h1vät penkit. Var-
sinaisesta eteisestä päästiin ko-
dikkaaseen keittiöön, -iosta tuli

Kotiin on saatava tieto \ r Är,d

G@*

| .,*,' *J

toirnisto. ja suureen valorsaan
tupaan. Se saisi toimia vastaan-
ottohuoneena ja pan pientä
kamaria leikkaussaleina. Keit-
tiörakennukser.r virkaan valit-
tiin rakerrnus. .jossa oli suurin
tupakcittiö ja tilavin hella.

Navetta-. riihi- sekä aittara-
kennukset olivat sijoittuneet ta-
lojen ympänlle mielekkääksi
kokonaisuudeksi ia iokaisen ta-

i*

-.o"*

--'/
*b

lon rakennusryhmään kuului
tietenkin sauna. Meille tuo ko-
ko kylä oli yhteinen kokonai-
suus ja auringon lämmittämää
sileää kvläraittia juostiin ne-
mumielin paljain jaloin. Saunat
lärnpisivät ennen kuin ehdim-
me kunnolla asettua aloillem-
me. Manu, lähettimme, oli taas
kerran ollut salamannopea.

Tuntui ruhtinaalliselta leko-

*4.

Venelaisra ioukkola'vapautetussa Viipurissa" Punaisenlähteentorilla
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Väsyneen panssarimiehen lepo s..l-Årr/

tella saunan hivelevåssä löylys-
sä ja pestä. pestä - siitä tuntui
olleen enemmän kuin ikuisuus
kun viimeksi olimme kunnolla
peseytyneet.

EI TULLUT
JUHANNUSHÄlTÄ
Ansu-morsian oli wodattanut
katkeria kyyneleitä kirjoitelles-
saan potilaskortteja milloin
minkäkinlaisessa toimistos-
saan. Lomat oli auttamatta pe-
ruutettu ja yhteys sulhoon oli
kokonaan katkennut. Tiesin
hänen joka ilta ennen nukku-
maanmenoaan sivelevän laa-
tikkoa, missä morsiuspukuni
kulki odottaen päästä onnelli-
sen neidon verhoksi.

Sitten tapahtui vllättävä ih-
me: Ansun Mikko soitti ja il-
moitti pääsevänsä juhannuk-
seksi lepovuoroon, jolloin hän
voisi tulla tapaamaan Ansua
sairaalaamme. Mikäli se oli
mahdollista, voitaisiin häät pi-
ää tiiälläkin.

Syntyi kova vipinä! Päätim-
me järjestää oikeat kunnon
hiiät, Sumppu kirkoksi!

Sylikaupalla kannoimme
kukkia, koristimme niillä pie-
nen pöydän alttanksi. ripus-
timme kreppipaperiverhot ik-
kunoihin ja ompelimme juhlan
kunniaksi kauluksiimme ja
kalvosiimme valkean päälliset.
Me lotat kenttäharmaisiimme
ja hoitajattaret sinisiinsä. Mies-

väki lupasi ajaa partansa.
Suuren tupakeittiön maa-

laamattomalla lattialla leikki
aurinko. Mahtava korvikepan-
nu porisi kodikkaasti lieden
kulmalla, vihkimishetkeen oli
vain muutama tunti aikaa.

Pastori Rintamriki - sairaa-
lamme pappi - oli rakentanut
kaunista puhettaan kaiken päi-
vää. Kaikki oli valmista, puut-
tui vain sulhanen. Ansu oli
piättänyt pukeutua vasta sittcn
kun Mikko tulisi.

Istuskelimme tuvan penkeil-
lä laiskotellen ja naureskellen
sekä kiusoitellen morsianta.

- Kuule, nyt olis vielä paras
aika miettiä. Kohta sitä ei enää
ole. Ei sitä kuule tiedä minkä-
laisen ukon siitä Mikosta saat.
ottaisit ny vaikka minut, leu-
kaili automies Juvonen.

lrppoisan rauhan katkaisi
puhelimen pärinä komendan-
tin toimistossa. Manu meni vas-
taamaan ja tuli samaa tietä kuin
tuulispää takaisin:

- Komendantti! Kiire!
Siihen puhelimen pärinään

loppui leppoisa rauha.

- Kaikki valkoiset kauluk-
set ja mansetit sekä verhot pois!
Kaikki kukkaset ja krääsät
pois, potilaskuorrna saattaa tul-
la milloin tahansa. Kaikki lo-
mat - myös yksiköitten kes-
ken -on peruutettu, joten An-
su, valitan, ei tule Mikkoa eikä
häitä. Toimikaa vikkelämmin
kuin ajatus! lateli komendantti.

- lnvalidien hyväksi teemme rauhan tullua kaiken voitavamme!

Kuin hänen sanojensa vah-
vistukseksi kuului taivaalta tut-
tua jyrinää. Vihollislaivue lensi

vli.
Ansu juoksi ulos järky'tty-

neenä ja kalpeana. Unelmat ju-
hannushäistä romahtivat. Tuli-
siko niitä häitä eniiä milloin-
kaan...?

Mistä lie tullut tieto, että Vii-
puri on antautunut.

- Ei voi olla totta! Silloin-
han tämä sota on hävitty. Ei
Viipuria!

Pidimme itsepäisesti kiinni
ajatuksesta, että juttu oli hu-
hupuhetta.

JUHANNUS OLI
VERINEN
Oli kuin luontokin olisi yhtynyt
mielipahaamme. Taivas alkoi
vetäytyä synkkään pilveen.

Olimme jälleen valmiina
työhön. Istuimme ja odotim-
me. Iloinen puheensorina oli
vaiennut.

Ilta vaihtui jo miltei yöksi ja
mustat pilvet peittivät nyt koko
taivaan.

Pitäisikö tämän olla juhan-
nusaatto?

En ole ikinä nähny niin pi-
meää juhannusyötä kuin se.

Ukkosilma tuli yhtä yllättäen
kuin vihollisen pommilaiweet.
Alkoi sataa kaatamalla.

Sa manaikaisesti kaatosateen
kanssa jynäsivät ensimmäiset
potilaskuormat pihaan.

Tuota pikaa oli huone, joka
vain vähän aikaa sitten oli ollut
kauniiksi kukin koristele-
mamme temppeli, muuttunut
kuin taikaiskusta: paarit paa-
rien vieressä, partaisia, verisiä
miehiä. Toiset valittaen hiljaa,
jotkut kiroten kohtaloaan, jot-
kut vain tylsinä tuijottaen.
Kaikki viluisina, märkinä ja ja-
noisina. Kuinkahan paljon
kuumaa mehua tuon juhannus-
yön tunteina kiidätettiinkän
keittiöltä Sumppuun?

Olimme saaneet keittiölle li-
säväkeä. Lottia, jotka olivat ol-
leet Itä-Karjalassa ja saaneet
sieltä siirron pois. Ny nuo lisä-
käsiparit olivat kipeään tarpee-
seen.

trik kaussaleja tarvittiin mo-
lempia. Läkärimme työsken-
telivät kuumeisella kiireellä pet-
romaxien tukahduttavassa
kuumuudessa.

Meille lotille ja myös kaikille
liikeneville hoitajille riitti puu-
haa tarkastaessamme potilait-
ten lähetekortteja. tajittelimme
potilaita kuin pyykkiä. Ne, jot-
ka voi lähettiiä siteen vaihdon
jälkeen eteenpäin pakattiin sai-
rasautoon odottamaan sen
täyttymistä. Seuraavana osoit-
teena oli sotasairaala.

Jotkut selvisivät matkaan
muutamalla tikillä, mutta mur-
heellisen paljon oli niitä, jotka
joutuivat kulkemaan alkeelli-
sen leikkauspöydän kautta.

Jatkuu seur. numeross:l
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e§§cr RAIMO SUURKUUKKA

Kahden jättiläisen taistelu Leningradin mil-
joonakaupungista oli karmea jännitysnäy-
telmä, jota vallilalaiset seurasivat "suurim-
pana huvinaan"!

Vähemmän sotaisiakin harrastuksia viri-
si liilietoiminnan ohella.

Lopulta ylijohto kyllästyi stadin kundien
kekseliäisyyteen.

ETURIVIN PAIKAT
RAJAJOELLA,
AITIOKATSOMO
TERIJOELLA
Tämän vanhan venäkiisen kau-
pungin ilmapuolustus tor.;r.ri virn
pimeydessä kirkkain v:rloju,'rva-

ammuksin ja raketein s.rksalaisten

ylivoimaisilta tuntuneita ilrna-

hyökkäyksiä valonhcitirrten kel-

mcitten kiilojen lakaistcssi.i \ ctn-

tumman taivaan lakea niiden et-
siessä lentäviä vihcillisia.

Liekehtivä suurkaupunkr kristi
taivaalla pimeyden kcskellä r'allila-
laisten silmissä ltrimutcn kuin hor-
nan kita ja antaen stadilaisille stxu-

reille ainutlaatuista karmcaa iiinni-
tystä.

Saksalaisten voimakkaat ilnra-

hyökkäykset tuottivat suunnat()rr-

ta tuhoa Leningradin kaupungillc
ja sen yli kolnremiljoonaiselle r'äcs-

tölle. Nämä jatkuvat pomnritukset
kestivät peräti yhcleksänsataa !'uo-
rokautta eli '"uosine laskcttuna vh"

täjaksoisesti noin kaksi ja puoli
wotta.

Stromen rajalta tuohon homan
kattilaan oli suoraan linnuntietd
matkaa vain kolmisenkvmmcntn
kilometriä.

\:allilan n'krnentissä r,uoclen

I 9.1 I lrrpulla tcht1.1cn uuclelleenjär-

.jcstcll,jcn ser:rauksena 
-ltri joelle oli

jään1.1 vain nknrr'ntin esikunta Ill
Patal jtnnan.ja t1'kki- sekä kranaa-

tinhcitinkr»rppanian kanssa Raja-
jttcn lohkollc asctnrs()t.la jatka-
maan. Vanhimmat ikäluokat oli II
Pataljoonan mukana lähetetty

Fl"'lsinkiin kcrtiutcttaviksi ja I Patal-
joona oli siirrettr Siniseen prikaa-
tiin scn IV Patalit-ronaksi. Tänrä
Vrrlilln p(,rukkr ()\allistui sittem-

min Krrviliii .ja muuallakin l\{aan-
scl2rn kannaksen toriuntataistclui-
hin.

-feriioelle 
Rii jajcx'n lohkoa puo-

lustamaiin jäänc'et rrallilalaiset oli-
\ ut lunilstilnect pilrhaimnrilt eturi-
rin paikat tuohon suursodan helve-

tilliseen näytelmiiiin. Leningradin
taisteluur. H.' seurasivat sitä "suu-

dmpana huvinaan". kuten Vallilan
III Pataljt-,onan ,'c-teraanit eli "Val-
lilan vanhat" - niin kuin he har-
ma;lntuvazr porukkaansa niminä-
!,rt - noita rintamakokemuksiaan
yhä n:ir:lirraan mttirtclcrat.

Nlarssien halki Länsi-Kannak-
sen. taistcllen, hikeä ja verta vuo-
clattaen nämä prilikaupungrsta läh-
tcneet miclret olivat päässcet Suo-

mr:n renh.rlle rlr.j:rlle näkemiän

JATKOA ED. N:OSTA

Hiljaiseloa Teriioella .s .t.Å uxr

suursodan karmean «rdellisuuden.
kahden jättiläisen kamppailun
elämästä ja kuolcmasta.

BlO VALLILA ESITTI
TERIJOELLA
ELOKUVIA
Ke\aempaä ohjelmistoa sen sijaan

saatiin katsella'I'erijtxlla clokuva-
teatted Bit'r Vallilassa,.johon mah-

tui kerrallaan puolentoistasataa

miestii. Suomi-Filmi oli lainannut
Vallilan rykmentin ptrrukalle elo-

kurukoncet .ja muut turvittavat
laitteet.

1'lipötävsissä niirtänniiissr.i esi-

tcttiin tavallisesti kc:tirnaisia hupai-
lu.ia. sotilasfirrsseja _ja muuta kevvt-

tri ohjclmaa sekri viihilettä saksalai-
sittrrin "l.ili Marlcne"-tvvppistcn
tilrnicn tapaan. Elokuvateatteri Bit'r

Vallila toimi Terijtrn palaneen va-

ruskuntasairaalan alakerran käv-
tär"issä.

Muunkinlaisia kulttuunricnttr.il
aser,'elihengessä harrastettiin Teri-
j<>ella rallilalaistcn parissa.

Rvkmentin joukoissa taisteli

mv(is musiikin ammattilaisia.
Fleistä uscimmat olivat ennen so-

taa st-rittancct Helsingn kaupungin-
orkesterissa. Näistä muusikoista

kotxtiin sitten Vallilan rykrnentille
oma orkesteri. Soittimet oli tuotu
rintamalle tulle'ssa mukana. Nämä
instmmentit olivat yleensä kau-
punuinorkr'sterin omaisuutta .ja ne

oli saatu lainaksi.
Musiikkiharrastuksiin kuului

tietenkin saumattomasti mieskuo-
rotoiminta: myös rykmentin kuoro
oli ammattimiesten johtama. vaik-
kakin suurin osa sen jäsenistä oli
ainoastaan laulun harrastajia. Niin
orkesten kuin kuorokin toimivat

.fltkrrr asti - molemmat olivat aina

ten,etulleita Terijoen juhliin ja
viihdvtyst ila isuu ksiin konsenoi-
maan.

Vihollisen jälkeensa iittämäii
Teri.joen luterilaista kirkkoa oli
kä\.tetty puolestaan renäläisten

elokuvateattcrina. Tärnri kirkko
entisöitiin Vrrllilan nkrncntin toi-
nlL'sta ju luourtcttiin lLrhlallisessa ti-
laisuudessa 1 erijor'n seurakunnalle

uuclcllcen kiirrtöiin otettavaksi.
Mr'öhemrnin Iässä pyhaitössä

siunrrttiin cnis Vallilan rvkmentin
joukoissa taistellLl!. svntljään teri-
jokclainen sotilas viimeiseen lc-
p()(,n. Siuniru: ttrimitettiin tämän
sankarivainajan omaisten plyn-
n(isti .ia hautaus tlpahtui kotist'u-
dun kirkkomaahan.

JR 47:n tunnus rykmentin
miesten kypäröissä, Hel-
singin Suurkirkon sil-
huetti

orl
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"Kiihdytysviertr,e' vauhdissa

Kirkon alttaritaulu - maalaus.
jonka taiteilija lieli Joatinen oli teh-
nyt - luolutettiin Vallilan ponr-
kan yhteisenä lahjana samalle pai-
kalliselle seurakunnalle. Taiteiliia
Jaatinen toimi sotimisensa ohessa

rvkmentin "virallisena" kuvanteki-
jänä 

- erinomaisena piirtäjänä ja
taitavana taidemaalarina.

Myös muita kuvaamataiteiden
harrastajia ja käteviä käsitöiden tc-
kijöirä vallilalaisten joukosta löyt1-i
tarvittaessa.

PUINEN KARHU OLI
VALLILAN TOTEMI
Terijoella Vallilan rykmentille r,eis-

tettiin oma tunnuspysty, Vallilan
totemiksi nimitetty karhuaiheinen
veistos. Painiin valmistautuva taka-
jaloillaan seisova karhu symbolisoi
näiden stadilaisten sotureiden pe-

räänantamatatonta taistelutahtoa.
Tämä ns. Vallilan totemi on pa-

risen metriä korkea pvstweistos:

korkealla jalustalla seisova otso.
Totemi seurasi aina Vallilan ryk-
mentliä ja sen III Pataljoonan siir-
toja seisten aina kulloisenkin kc»

mentopaikan edustalla. Nykyriän
tämä Vallilan rvkmentin totemi on

Helsingissri sotamuseon hallussa.

Tuon taidokkaan puisen mesi-

kämmenen suunnitteli ja veisti kä-
sistään taitar'a sotamies Rufu.s .Sri-

dct'uo. Hin oli siviilissä toiminut
koristepuuseppänä ja taiteilijana.

Terijoella, kun Rajajoki oli val-
lattu.ja Suonren v:rnha raja saaw-
tettu, Vallilan rvkrnentin sotilaiden
harmaisiin teräskypäröihin maa-
lattiin yhteinen tunnus: Helsingin
Suurkirkon, nykyisen Tuomiokir-
kon keltainen silhuetti mustalla
pohjalla. Tämän tunnuksen tarkoi-
tuksena oli yhdistää ja rakentaa
stadilaista asevelihenkeä.

Trimä stadilainen rykrncntti
vannoi t),()låiskaupunginosana tun-
netun \rallilan ninriin. Tuo kotirin-
taman liiheinen sylikummius oli
voimakkaasti yhdistävä side näissä

[{elsingissä kootuissa piiäkaupun-
kilaisjoukoissa.

"\'alkan duunarit" eivät liiem-
min harrastaneet politikointia -politiikka:r ei tehtl eikä siitä kovin-
kaan palon puhuttu tämän ryk-
mentin miehistön vahvasta työ-
läishenkisvydestä huolimatta. Sta-

dilaisilla riitti nruutenkin kiircttä
torjuessaan vihollisen hyökkäyksiä
Rljajoella ja vapaa-aikoina nämä
"stadin katupojat" olivat täysin
työllistettyjii omien duuniensa lii-
keasioiden parissa.

PELIHENK! VIRISI
Stadin kunclia on aikojen alusta
kiehtonut pelaarninen ja kilpailu-
henki. Niinpä urheilua Terijtrlla
harrastettiinkin melkein 1'htä in-
nokkaasti kuin rauhan aikana sta-

dissa - kotikulmilla.
Jalkoovoimin nousi Vallilan

porukalle Jalkasen leirialueelle
oma oikea kilpailukelpoinen ten-
niskenttä. Verkkopalloa pelattiin-
kin siellä innokkaasti. Sota-ajan pe-

livarusteet eivät milloinkaan tä)'t-
täneet rauhana.jan vaatimuksia:
ralkoista lennisasua saattoi toisi-
naan vastata taisteluissa rähjään-
tynw kenttäpuku tai verr_\ttelyasu.
-I'enniksen pelaaminen luisti silti
taidokkaasti ja herrasmiesmäisesti.

lJseita pääkaupungin parhaita

nyrkkeilijöitä. tunnettujl mestari-
pugilisteja, löytyi Vallilan rykmen-
tin porukasta samoin kuin asian-
tuntevia harrastaja-hoksarcita.
Jalkaseen pystytettiin mvös oikea
nyrkkeilvkehä. Tuossa köysine-

liössä kär'tiin ankariakin otteluita

Säilytä Sinäkin
lhnsa taisteli-
lehtesi
vuosikerrat
Yahvassa
kansiossa
Tänän l-ehde,n hentctmuhtet crvat tctti vanhhaa
Luettavaa, ja" n.iidert p«rtLi.n on hiinno.ttavaa
palat-a aittcL ttudelLaen. li4r?5a tei t.teLi-
le-hde-n v Q.tita(Ln3a vai-.(-ta of e.va tlolzume-ntti.-
«.Lr,eittc hannatt«t säi(utliiii nuöt ten
lr i.rf,'tiait i-(r'Ir 11 tr',',r t,rri'ir5r.

akz2,2-u;^z*
P ehF« Actt,t-o ne.n
V(tLuutnanlt( (:ul-'.

Tilaa nyt allaolevalla kupongiila Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosike rla.'l 2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
(t pgslltus- ja käsittelyku lul 7,20 mld 1 kpl, 8,7 0 mW 2 kpl,
15 mk/3-5 kpl).

LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKM TASTA. POSTITA HETI.
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Haluan kerätä Kansa taisteli -lehdistäni ainutlaatuisen
ja historiallisesti arvokkaan lukupaketin.
Tilaan Kansa taisteli -lehden vuosikertakansioita.

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

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Etuniml

Osite Puh.

Poslinumero Postriormrparkka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.06. 1983 saakka.
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Vollilon vonhot, tl

Terijoen luterilainen kirkko toimii jälleen elokuvateatterina. Kuva vuodelta 1967

sotilaallisia tarkkuustchtäviä oli
harjoituksen vuoksi usein liitettv
näihin marsseihin.

Kompassin käyttöä harjoiteltiin
ja suunnistuskilpailuia järjestettiin

Terijoen vaihtelevissa maastoissa.

I-umen peittäessä Terijoen kun-
naat vallilalaistenkin urheilun har-
rastajien kiinnostus keskittl talvi-
siin lajeihin - tietysti tyypillisiin
suomalaisiin - hiihtoon, mäen-
laskr.run ja luisteluun. .Iääpallon pe-

laaminen oli tuolloin suositumpaa
kuin jääkiekkopeli. Niinpä naru-
pallo pyörikin Terijoen liukkaitla
jäillä vinhaan.

Mutta loppujen lopuksi: kortti-
peli kaikkine eri muotoineen oli
vallilalaisten porukassa - niin
kuin varmaan muittenkin rinta-
mamiesten keskuudessa - kaik-
kein rentouttavin "urheilulaii"!

Sököä ja pokkaa pelattiin tilan-
teessa kuin tilanteessa jatkuvasti ja

antaumuksella.

VIIPURIA VARTIOITIIN
JA DUUNEJA TEHTIIN
Vallilan III Pataljoonan komppa-
niat olivat vuoron perään rintaman
takana vartiokomennuksilla aina
Viipurissa asti. Myös siellä Vallilan
Työ toimi muitten virallisten vel-
vollisuuksien lomassa joustavasti.

Stadilaisten joukossa oli mitai

eriluisimpien ammuttien harjoitta-
jia. tvönsä osaavia miehiä:oli muu-
rareita. rappareita. maalareita. sor-

Vallilan miesten totemikarhu, jalustassa

rykmentan tunnus

Rintamasoturin puntit ovat kolitekorsel

ikiiän kuin rauhan aikana Helsin-
gissä olisi oteltu Kaartin maneesis-

sa, työväentalolla tai peräti Messu-

hallissa konsanaan. Partnerit har-
joituksissa sparrasivat ahkerasti ja
kilpailuotteluissa voitiin joskus

nähdä jopa suuren maailman tyy-
liin knock out -tyrmäyksiäkin.

Kehiiän riitti aina sisukkaita
nyrkkien käyrriijiä ja köysistön

vmpärillä kihisi aika-ajoin melkoi-
sia ottelijoiden kannustajajoukko-
ja. Nyrkkeilyhän on aina ollut sta-

din kundien mieliharrastuksia.
Muitakin vaativia voimalajeja

harrastettiin. Painimolskilla näh-
tiin näyttäviä otteita, sisukkaita sil-
taanmenoja. vääntöjä ja vauhdik-
kaita heittoja parhaaseen rauhan-
aikaiseen malliin. Tietl'sti nryös

rauta kolisi painonnostajien harjoi-
tellessa rautapunteilla eli levyan-
goilla.

Jalkapalloa on pidetty pallope-
lien kuninkuuslajina - 

ja sitä se oti
myös Terijoella. Vallilalaisten
omien komppanioiden väliset sar-
jat alkoivat heti kevällä maan
kuivuttua ja peliharrastus kesti
syksyyn niin kauan kuin säät salli-
vat nahkakuulan pyörittämisen.
Kentät Terijoella saatiin melkoisen
hyvään kuntoon harjoittelemista ja
ottelemista varten.

Pelaajia oli edustettuina monista
stadilaisista jalkapalloseuroisu 

-
niistä läheisin lienee ollut Koti-Val-
lilassa perustettu HPS eli Helsingin
Pallo Seura,jolla oli rauhan aikana
mestaruuksiakin saavuttaneita
joukkueita.

Muidenkin helsinkiläisten urhei-
luseurojen harrastaja- .la kilpaur-
heilijoita soti Vallilan porukassa.
Toiset heistä olivat rauhan aikana
kuuluneet porvariseuroihin,

useimmat kuitenkin otivat kilpail-
leet työväen urheiluseurojen riveis-
sä. Terijoella oli urheilijoita
HKV:sta, Helsingin Kisaveikoista,
Helsingin Tovereista, Tarmosta,
Jyrystäkin ym. stadilaisista seurois-
ta - kilpailuja järjestettiin ikään
kuin piirikunnallisina Eläintarhan
tyryliin.

KAIKKI LAJIT
KUNNIASSA
Yeisurheilu. kansallisurheilu-
namme, oli tietysti suosiossa Valli-
lan porukankin keskuudessa. Tä-
män lajin monipuolisuus kiinnosti
sangen suurta harrastajajoukkoa.

Y-leisurheilua suosittiinkin rin-
tamalla Puolustusvoimien taholta.
olihan se erås tärkeimmistä lajeista.
jotka parhaimmin loivat peruskun-

toa kenttäsotilaihin.
Kesiiisin saunassa kä1'dessä kuu-

lui tietysti kuvioihin vedessä pols-
kuttelu, mutta uintiakin harrastet-
tiin oikein tosimielessäkin kilpaa
kauhoen. Terijokihan oli tunnettu
maankuuluista hiekkasärkistän.
dlyneistä, joilla rauhan aikana oli
ollut vilkasta kylpylätoimintaa.
Rauhallisinta oli kuitenkin tunalli-
sesti pulahtaa Jalkasen järven ke-
ryisiin aaltoihin leirialueen rannas-
sa. Uintikisoja järjesteuiin tietl'sti
muulloinkin kuin vain saunapäivi-
nä.

Muusta kuntoilu- ja kilpatoi-
minnasta Terijoella oli tarkkuus-
ammunta kaikilta aseitla tärkeintä.
Harjoiteltiin ja kilpailtiin todella
ahkerasti : yleisiä ammuntoja jäq'es-

tettiin tiuhaan tahtiin.
Lenkkeily yksin ja ryhmissii oli

myös Vallilan miesten suosiossa.

mutta kilpamarssiminen olikin jo
varsinaista palvelua: mvös erilaisia
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Sota-ajan aherrusla. Puuveisloksen tekijä on kersantti Väinö Korkeila Lormaalta

t:

uudisrakennuksilla, toiminnassa
oleviss:r vcrstaissa. konepajoissa ja
tehtaissa. Täm:i jrrkältä runtuva
triinilrko kurrprrnkiluistcn .ja mira-
laistcn viilill:i .johtui rksinomaan
\ln(liliti\tcn pirrcnrmistlr itntn)atti-
valmiuksista.

Liinsi-Kannaksella l<irli teke-
mistii lukuisille käsit1,öntckijöille:

sotavanrsteita valmistettiin .ja pai-
kattiin, saappaita tehtiin ja korjat-
tiin, myös sepillä ja muilla metalli-
miehillä oli rnonenlaista valmistus-
sekä kunnostustr,ötä.

Fyrkkaa - rahaa - tuli siihen
aikaan rutosti! Vatlilan vanhat eli
III Pataljoonan veteraanit, Rajajo
en rintamamiehet. muistelevat vhä
vieläkin Vallilan'l-yön duuneja 1t-
rijoella .ia muuallakin I.änsi-Kan-
naksella.

YLEMP! TAHO LOPETTI
VALLILAN DUUNIN
Rahaa virtasi solkenaan Vallilan
Tvön kassan kautta hvville ammat-
timiehille. stadilaisille sotureille ja
asevelirahaston tileille!

Lopulta tuli käsky _r-lemmältä
taholta lopettaa nuo Vallilan Duu-
nin tuottavat talkoot. Vallilan po-
nrkan husincss-homntat olivat ai-
heuttancet kitkerää katcutta ulko-
puolisten joukk<rjerr kesktrucldssa.

Käskyn astuessår voimaan Valli-
lan Tvö ei voinut enää hoidella ra-
hakkaita liiketoimiaan. Duunin
päättäessä toinrintansa vallilalaiset
Iuovutlivat krppukassan asevelira-
hastoon sotaleskien tilille.

Vallilan rykmentin ja sen III Pa-
taljoonan miehistön pääosa oli hel-
sinkiläisiä, joten stadin slangi kuu-
lui yleisenä puheena Terijoen teillä
ja raiteilla. Karjalaakin haasteltiin
aidosti. olihan joukkoihin uiuterru
evakkoja vauhditta maan stadilais-
ten sotatoimia. Rl,kmenttiä jatku-
vasti täydennettäessä melkoisen
mieshukan vuoksi 'Ierijoelle oli tul-
Iut muiclenkin heimojen miehiä,io-
ten Terijoki oli silloin r,äestöltään
ikiiän kuin "Pikktr-tlelsinki" -joskin vksipuolisesti melko mics-
puolincn pääkaupunkilaisyhteisö.

Terijoella kuultiin vironkieltäkin

- eestiä räägittiin - heimoveljiä
taisteli nimittäin Vallilan porukan
mukana vapaaehtoisesti. Kun Val-
lilan III Pataljoonasta tc.htiin lopul-
tu tä\ sin virolainen vapaaehtoispa-
taljoona eestiläiseen .IR 2fi):aan.
stadin slangia ei enää kuultu Teri-
joen teillä.

Sen sijaan puolen tusinaa pon-
tikkasavua jäi jatkuvasti päivittäin
muistuttamaan virolaisista heimo-
veljistä .ja heidän sutrresta kiinnos-
tuksestaan viinanpolttoon.

Mutta silloin oli Vallilan ponr-
kan sota .jo lopussa. C
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vareita, rakennusmiehiä. kone-
asentajia, sähkömiehiä vms. Myös
henkisen tvön tekijöille lör'rri run-
saasti tehtäviä Liinsi-Kannaksella:
mm. toimittajia ja kirjapainoalan
ty'öntekijöitä tanittiin .julkaisu-
hommissa.

Yhteen aika:rn Viipurissa tehtiin
erdstäkin paikallista sanomalehteä

vallilalaisten voimin - helsinkikii-
set siln()malehtimiehet trrimittir lrt
lehte:i. .jota toiset piirikaupunkilai-
set kirj:rltr.flt.jl lirktorir luroivet irr

painoir':rt.
Vurtiotchtliilit h,rirlcttiin rrscirr

maalaispoikien roimin staclilaisten
paiskicssl dtrrrnc.j:r rnit:r nrt,niniri-
semmissa tehtiivissä paikallisilla

I
,1'
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"Vallilan vanhat" kokoontuvatjoka torstai eräässä Helsingin kahvilassa. tassa vasemmalta Olavi Keramaa. Reino Huttunen, Yrjö
Samela, Runar lnkovaara ja Lars Bårlund
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EINO MUSTAMO

EMME havainneet ajopuita, joilla
olisimme laskeneet akanvirtaa,
kun kesäkuun 18. päivänä vuonna
l94l k<>koonnuimme saamamme
käskrkortin n.rukaisesti rksikkö-
jcmrne kokoontumispaikkoihin.
Käsk-v oli vapautta!'a päätös ahdis-
tukselle. jonka olimme tunteneet
ruhkaavan maamme ja kansamme
olemassaokra.

Saamani käskvn mukaisesti il-
moittautluin Pihtiprrtaan t)ö\'äen-
talossa. jossa koottiin Jääkäripatal-
joona 7:n 1'oista komppaniua.
Mrrrr pataljtnna koottiin r ierciscs-

sä suojeluskrrnnan talossa.

Kun olin päässr1 armeijan mur->

na-, piiir'ärahu- ja varusvahvuu-
teen, siirn,in ahtaista sisätiloista
riillemntille ja ilmavammalle pi-
hamaalle.

Katsclin siinä kaverien saapu-
mistu vhtcisiin lrpujaisiin. .ioisslr
päärrrittonu oli - elämä. Hrrornio-
ni kiintfi eräiiseen toisten joukossa

saapuneeseen mieheen. joka toi
mieleeni jalustaltaan luiskahtaneen
raivaajapatsaan. Kor.in oli pappa-
raisen askel krir nlr lär käksi. r'ana-
lo oli lievästi cteen kallisttrntrt ja
käclct siurille koukistuneet. N;irtti
kuin n.ries otisi iuuri kävmässä kii
siksi .johonkin jutrrakkoon.

[-uulin. ettei mies olisi lainkaan
meidän s:tvotliramrne tulevia. rnut-
ta hämmästvksekseni kaveri tuli
toisten joukossa portista pihalle.

Uudeksi ihnreekseni ukkeli tuli
luokseni. pisti oikein kädcstri päi-
vää ja kainon ),stä\'ällisesti hrmvi[-
len kvsäisi:

- Toikos ne kanttuorillekin
kortin?

- Kllläpä r'ain toivat. r'astasin

samalla ihmetellen, mistä pappa

minut tunsi.

- Toi ne mullekin. srrnoi pappa
hiljaa.

Hämmästyin ja kirosin mieles-

vini suojeluskuntapiirin tohelointia

- mieshän oli ilmiselr'ästi lli kuu-
denkvmmenen.

- Milloinkas sinä olet sl'ntvnvt?
kysäisin varmuudeksi.

- Yheksänkymmentä ja kahek-
san...

t.

t

Kirieenvoihbo
Suomen kansanarmeijassa taisteli
monenlaista soturia - niinkuin nyt tämä
Ottokin.
Sotilasjohtaja vastasi miehistään niin
hengen kuin ruumiin puolesta.
Joskus saattoivat inhimilliset niikökohdat
muodostua sotatointa tärkeämmiksi.

Jos tuossa vaiheessa olisin tien-
nlt. kuinka monta ja monenlaista
ihmettä ja ihmettell'ä tänrä as*,cli
vielä tulisi kohdatleni aiheurra-
maan. olisin lopettanut härnmäste-
lrn siiherr. Nrr jäin kuitcrrkin ruict-
timään. kuinka 4.1-ruolias voi vai-
kuttla ainakin 6Gruotiaalta ja toi-
seksi sitä. etlä jääkäripatal joonaan

haravoidaan tuollaisia vli-ikäisiri
kovan tvön koukistamia ukon-
kantturoita.

Kohta olivat kaverit tulleet mer-
kityiksi armeijan vahvuuksiin.
Komppanian päällikkö lrurlnantti

,4rvas huuteli kutsukorttien nume-
roita. joiden mukaan miehet siir-
t1,ivät viereiselle tielle. Tuota pikaa

siinä seisoi marssivalmis jääkäri-

komppania. -Iokainen näki heti
omirrr r:rkanssinsa ja tehtär'änsä.

SAMA
KAIKU ON
ASKELTEN
Olin kuvitcllut itselleni talvisodan
aikaista koncpistoolimiehen tehtä-
vää. .lostakin ,rli sotaherrojen tie-

toon kuitenkin tullut. että olin sil-

loin Kuhmon Löytövaarassa saa-

nut alikersantin natsat, joten huo-
masin olevani ryhmän johtaja.

Olihan sitä silloin Kuhmon puo-
lessa tullut ioissakin käänteissä

ryhmiiäkin johdetuksi. mutta se oli
ollut tilapäisluonteista. olosuhtci-
den pakottamaa. Mutta että n).t
oikein virallisesti - se oli upeaa!

Katselin porukkaani. Tuttuja-
han ne olivat kaikki muut - paitsi

äskeinen ukkeli!
Kun jo edellisen sodan aikoihin

olin huomannut, että pitiijäläiset
tunsivat lukkarinsa. olin oppinut
hyvän konstin selvittää puolestani

itselleni aseveljien nimet. Menette-
lin vähän kierosti: kysäisin vain ka-
verin nimeä, jolloin tämä tietenkin
sanoi sukunimensä. Tähän oli sit-

ten hyvä vastata:

- Tottahan minä nyt sen tie-
dän. mutta mikiis on etunimesi?

Tätzi samaa konstia käyin ny't-

kin. Otto oli oleva miehen nimi -
sukunimestä viis.

Komppania kaani vasempaan
ja lähti hakemaan pyöriä kilomet-
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rin päässä olevalta Nurmelan rii-
heltä.

Nyt tuli Otolle hää käteen!
Hänelle selvisi, että tässä ollaan

liihdössä pyöräretkelle. Otto hiip
paili vierellenija seliui, ettei hän ole
elämänsä aikana milloinkaan edes

taluttanut polkupyörää. Hänen
kotinsa on Hurrikan sydänmaalla,
josta on kuusi kilometriä polkuja
pitkin lähimmälle "Mustalaistiel-
te". Ei siellä ole ollut tilaisuutta har-
joitella pyöräilyä, ei ole ollut aikaa
eikä varaakaan pyörän ostamiseen.

Kehotin Ottoa menemään heti
komppanian päällikön puheille ja
kertomaan puutteistaan.

§örävarastolla saimme tehtaan-
uudet armeijan pyörät ja Ottokin
talutteli nyt ensi kerran elämässään
polkupyörää. Hän tuli luokseni ja
pyysi minua jäämän riihelle tois-
ten liihdettyä.

- Katsonaisiin, eikö häntä op
pisi ajamaan...

Yritys oli kohtuuton. Yritin selit-
tiiä Otolle asiaa, mutta tämä ei lan-
nistunut:

- Onhan ne toisetkin oppi-
neet...

- No - mikiis siinä. Yritetään!
annoin periksi.

Olipa siinä armeijan uusi pyörä
lujilla, kun Otto ruhjoi polkimia
korvenraivaajan voimin ja rojahti

kohta täydellä vauhclilla rnaahan.
Paitsi pvörää krrteltiin siinä r»viis
Oton päätä ja raajoja ynnä kylkiri
ukkelin sukeltaessa yli ohjaustan-
gon päistikkaa tantereeseen.

Mutta periksi ei annettu - oli

§seessä miehen kunnia.
Ja ihme ja kumma: varttitunnin

teutaroinnin jälkeen Otto istui sattr-

lassa kummasti kierollaan, kuin
poikavaris, onnistuen pääsemäärr

pvstvssä cnsin muutaman mctrin.
sitten jo vähän enemmiinkin. tJr-
hoollisuusmitalin anoinen urolc-
ko syntyi. kun C)tto. ikärnies, r'uin

varttitunnin harjoittelun jälkeen

polki pystyssä r'li kilometrin mirt.
kan työväentalolle.

Tässä r'aiheessa aloin vtrntisturr
siitä, että Oton suhteen oli paraslu
lakata ihmettelemästä. Seuraavana
päivänä tunsin vain s1vää krrnni,ri
tusta. kun hän nruun pataljoonarr

mukana polki 50 kilometrin taipa-
leen fohäsalmen asemalle. Kunr-
masti siinä pvörä välillä r'ingersi jrr

vongersi, mutta mies pvsf i lonossa.
Ihmesuoritus!

"PITÄISI SAARALLEKTN
KERTOA..."
Pitkä sotilasjuna pysähtyi Kalti-
mon ja Uimaharjun asemien välillä
Paukkajan pysäkille. Siirryttiin lä-
heiseen korpeen, pys§,tettiin tehat
ja alettiin otlotella juhannusta.

Seuraavana päivänä Otto vetär".

tvi teltassa viereeni ja konaarri
sopottamalla pyysi ulos. Peräka-
naa kyyrittiin ulos ja taas olisi ollut
syytä hämmästely_vn.

Otto ei sanonut yhtään mitään
vaan alkoi astella metsään. No -jos ei hänellä ole mitään selitystä

ulos tuloon, niin mitäs rninäkään

kyselemään. ajattelin. I-ähdin tal-
lustelemaan perään.

Huomasin, että noin saclan met
rin päässä oli valtavan suuri kivi.
Sitä kohti näytti otto yrittävärr.
Kiven takana, näkösuojassa teltal-
ta, oli kaatuneen puun nrnko. ai-
van kuin istuimeksi valmistettu. Sil-

le istui nyt Otto mitään puhumatta.
Istuin viereen .la vaitiolo .jatkui

vielä kotvan. Sitten kaveri alkoi ra-
pistella taskuaan ja aikansa kairet-
tuaan sieltä ilmaantui paperiarkki
ja kohta perään kirjekuori. Kotrarr
ähkitt.vän Otto alkoi selostaa:

- Viime pyhänä me mentiin
naapurin leskiemännän Saaran
kanssa naimisiin. Pitäisi tässä Saa-

rallekin ilmoittaa täältii kuulrrnri-
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sia, mutta kun minä en osaa kirjoit-
taa. Etkö auttaisi ja ki{oittaisi Saa-

ralle?
OIin jo lakannut ihmettelemiistii

näitä mutkia Oton kanssa, mutta
nyt jouduin suorastaan kummaste-
lemaan. Tämä lähtö oli isekullekin
ikävä ja pahaa enteilevä, mutta
kaikki oli viihiiistå Oton kokemus-
ten rinnalla. Ajatella, että mies on
siellä Lehdon salolla kiemurrellut
43 vuotta poikamiehenä, sitten yh-
täkkiä löyt,iä toisesta erämaatalos-
ta Saaran ja silloin kun kaikki
lämmin on lämpimimmillåiiin,
hu< nenissa kutsutaan ylkä tänne
mi ettömåiän korpeenl Ja kaiken
kukkuraksi: mies ei osaa ki{oittaa.

Sovittelin paperia muistivihon
varaan ja kiiskin sanelemaan.

- Enhiin minä osaa sanella, §l-
lähän sinä tiedät mitätänne kuuluu
ja miten minä täällä voin.

Näin Otto.
Tiesin Saaran tietäviin ettei Otto

osaa kirjoittaa. Siksi en ruvennut
Otoksi, vaan selitin Saaralle kuka
olen ja että Oton puolesta kirjoitan

- kerron kuulumiset tältä ja
Oton voinnin.

Kun sitten lyhyt ki{e oli valmis,
otto lähti viernään sitii töpinåi:in,
postiin. Näky oli sanoin kuvaama-
ton. Sitä hartautta ja arvokkuutta,
joiden kantamana Otto askelsi nä-

köpiiristäni, harvoin niihdiiiin.

SAARAN KIEMURAT
SELVISUÄT
Huokasin helpotuksesta saatuani
homman selväksi.

Valitettavasti kuitenkin liian ai-
kaisin.

Kahden päivän kuluttua Otto
nimittäin taas hivuttautui viereeni
ja sopotti saman toivomuksen.
Taas sama mansi hiljaisuuden val-
litessa kiven taakse ja liikuttava ve-

toomus:

- Kirjoitettaisiinko kirje Saaral-
Ie...?

Nän jatkui joka toinen påiivä.

Onneksi sotatoimet eivät olleet al-
kaneet, joten tiillekin harrastukselle
jäi aikaa.

Olimme muuttaneet Ilomantsiin
Oinassalmen itäpuolelle pientä
miinnikköä kasvavalle kankaalle,

kun Otto tuli luokseni kasvot rie-
musta ja jännityksestii hehkuen.
Kuiskasi korvaani, että Saaralta tu-
li kirje, ja samalla alkoi kiireisin
askelin rientiä teltoilta poispriin

näkrJetäisyyden ulkopuolelle. Is-

tuutui siellä kanervikkoon, kaivoi
ki{een taskustaan ja ojensi minul-
le.

Taas olisi ollut hämmiistyksen
aika: Otto ei osannut lukea kirjoi-
tusta! Johan oli markkinat!

Aukaisin kirjeen varovasti. Nyt
vasta hämmästyin ja hämmennyin.
Katselin Saaran kirjettä enkä ta-
junnut siitä yhtiän mitiiiin!

Paperille oli piirrelty joitakin
koukeroita mahdottoman tylsällä
lyijykynällä, mutta yhtään sanaa

tai edes kirjainta en tuntenut.
Otto siinä vierelläni alkoi tajuta,

ettii jotakin on nyt hullusti.

- Etkö saa selvää? Otto hätäi-
sesti suorastaan lähätti.

- No en oikein. mutta yrite-
äänhän vielä, yritin rauhoitella,
vaikka olinkin kauhun vallassa.

Ajatelkaa: monen vaivan ja koet-
telemuksen jälkeen on saatu tuG'
reen ylkämiehen sanoma morsia-
melle ja nlt kun tämä on s:urnut
suurella vaivalla tunteensa yljälleen
änne Karjalan korpeen, ei siitä saa

mitäiin selviiä! Ajattelin jo Ilomant-
sin apteekkia, mutta sinnekin oli 25

kilometriä. Osataankohan siellä-
käåin lukea rahvaan ki{oitusta,
ehkä siellä epiiselvän kirjoituksen

pitää olla läkärin röhveltäm:iä.
Mutta yrittänyttä ei laiteta. Aloi-

tin systemaåttisen työskentelyn.
Paperin yläreunassa oli sana ja

perässä ilmeisesti joitakin numeroi-
ta. Se sana on varrnaan "kotona".
Ja sitten vähän alempana kaksi sa-

naa - ilmeisesti "Rakas Otto".
Nyt minulla oli jo muutamia kir-

jaimia. Koo on tuollainen, oo on
tuollainen ja niin edelleen. Näin
aloin hakea aina uudelle kirjaimelle
vastinetta. Oton kiemurrellessa sii-

nä vierellä samosin kirjainviida-
kossa eteenpäin, aina välillä rau-
hoitellen Ottoa.

Ainakin tunti siinä meni hikoil-
lessa. Kävin vielä kerran kirjeen lä-
pi ennen kuin aloin sitä tavata
Otolle.

Ette ole nähneet onnellisempaa

miestä kuin Otto oli, kun Saaran
kirje oli lopultakin selvitetty!

Kirjeenvaihtomme jatkui. Saa-

ran kirjeiden tulkitseminen helpot-
tui helpottumistaan. Ensinnäkin -
siellä Hurrikan sydänmaalla ei pal-
jon tapahtunut, joten ki{eet eivät

olleet järin pitkiä ja toisekseen --
Saara toisti samoja asioita yhä uu-
delleen, joten aloin jo muistaa ul-
koa monia jaksoja hänen ki{eis

tiiiin. Kirjeiden loppukadenssin
muistan vieläkin ulkoa:

"Voi kun piiäsisit jo kotiin räällä

yhdessä hommimaan."

PAKETTI PELASTUI
Sitten alkoivat varsinaiset sotatoi-
met.

Erri?issä vaiheessa komppani-
amme, Jiäkäripataljoona 7:n
2.Komppania, oli vartioimassa sit-
keätä Peurujoen mottia. Ise jou-
duin kymmenen miehen porukan
kanssa vahtimaan motin yhtä
kulmaa Peurujoen taakse, aivan ta-

§en kohdalle. Matkaa taloihin,
joiden ympärille rajavartijoiden
tukikohta oli kaivettu, oli kolmi-
sensataa metriä. Olimme rakennel-
leet asemamme puron rantaan vas-

t^piräti toisella rannalla olevaa ti-
heiä pusikkoa. Tehtävämme oli
tarkkailla ja häiriä vihollista, joka
pysytteli sitkeästi asemissaan.

Eräiinä piiiviinä huomasin, etä
aivan puron rannalla, tiheiissä pen-

saikossa, naapuri kaiveli asemia.

Ammuin sarjan konepistoolilla ja
touhu loppui. Vihollinen vastasi
kiivaasti ampuen pitkiä sa{oja pe-

äti kahdella konekivåiårillii.
Räiskeen paätyttyä huomasin

, ",;zf#:i
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tulen olevan irti asemien takana -
vihollinen oli ampunut fosforiluo.
deilla koko kuivan kankaan tuleen.
Kun tein asiasta ilmoituken antoi
piiälikkö kiiskyn siirtyä palon toi
selle puolelle, sammuttaa tuli ja es-

iäii vihollisen påiäsy motista tulipa-
lon turvin.

Irrotin puhelimen ja låihetin

miehen kiertiimän asemissa välit-
tämässä veäyrymiskiis§ä. Itse
menin ohjaamaan sotureita uusiin
asemiin.

Sielähän niitii poikia sitten al-
koikin tippua ja tulihan sieltä Ot-
tokin - hikisenä ja hiiäisenä.

Tuskin hän oli piiiissyt lähelleni,
kun §syi:

- Missä on Saaran paketti?!

- Mikä kumman Saaran paket-
ti? äsähdin vastaan, sillä tuolloin ja
tuossa tilanteessa vitsit tuppasivat
viihiin.

Otto vaikeroi, suorastaan itki
Saaran pakettia. Pakotin hänet
kertomaan asian ja selvisihän se.

Muonan tuojat olivat tuoneet
Saaran ensimmäisen paketin vä-
hän ennen tilanteen alkamista,
mutta kun Oton piti vuoronsa mu-
kaan liihteä juuri silloin asemiin,
paketti jiii siihen nuotion viereen
aukaisematta. Kun Otto sai lähetil-
tä kuulla vetiiytymisesä, hiin luuli,
ettii minä huolehtisin paketista,

mutta tuotahan minä kiireissiini en

huomannut. Oli mielest ini muuta-
kin touhuttavaa.

Nyt miesrukka itki menetyksen
surkeutta. Ei edes tietiinyt, mitii
paketissa oli. Ja se kun oli Saaran
ensimmiiinen pakeni!

Kun itkevien miesten kanssa so-
timinen saattaa olla hankalaa, tein
ratkaisun ja annoin kiiskyn:

- Bsykåiä t2issii! Antakaa pa-
lon toistaiseksi mennä menojaan!
Jos naapuri yrittiiii tulla asemiin,
sitä on ammuttava. Itse poistun
erikoistehäviiiin.

Vinkkasin mukaan pätevän ka-
verin korpraali Matti Tenhusen ja
låiksin pelastamaan Saaran paket-
tia. Kierrellen ja kaarrellen, kengiin
pohjat polttaen p?iiisimme entisiin
asemiimme. Tuli oli polttanut
tarkkaan koko alueen -vain nuo-
tion luona oli pieni miesten polke-
ma alue palamatonta maata.

Ja siinä Saaran paketti!
Tempasin sen kainalooni ja

syöksyrn takaisin toisten luo.
Kun ihminen on oikein onnelli-

nen, hän,itkee ja nauraa samalla
kertaa, sdmala suulla ja samoilla
silmillä. Niin teki nyt aseveli Otto.
Hän istui mättiiiillä suon reunassa
ja aukoi hartaasti paketin naruja
välittämättä tuon taivaallista vierel-
lä riehuvasta olipalosta.

Vihollisesta puhumattakaan. 
O

DIKTAATTOREITA
JA

VALTIOMIEHIÄ

SYYTÄ HUOLEEN
On rauhallinen kesäpäivä
Mmhovassa ja Kremlissä.

Akkiä Gromyko ryntää
hätåiisenä Andropovin huo-
neeseen ja ilmoittaa:

- Toveri puoluejohtaja!
Sata ihmistii syö Punaisella
torilla!

- Ja entäs sitten? mu-
rahtaa Andropov. - Ne
ovat tietenkin matkasta vä-
syneitä ja levähtävät siellä
eväineen. Annetaan niiden
olla rauhassa.

Tunnin kuluttua on
Gromyko taas asialla:

- Toveri puoluejohtaja!
Nyt tuhat ihmistä syö Pu-
naisella torilla!

- Ja anna syiidä! käs-
kee Andropov. - Mitä tuo
nyt siffen haittaa?

Gromyko häipyy, mutta
palaa taas tunnin kuluttua
hätääntyneenä:

- Toveri puoluejohtaja !

Nyt ainakin kymmenentu-
hatta ihmistä syö Punaisel-
la torilla...

- Johan nyt on hitto!
keskeyttää Andropov. -Miksi sinä pidät niistä ih-
misistä niin kovaa meteliä?

- Koska ne syö puikoil-
la! ilnnoittaa Gromyko
synkålsti.

B. C., Nurmijärvi
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KESAKIRJOJA

IKIVANHA
VENÄUItNEN
VIIPURI
Osmo Jussila: Venäläinen Suo-
mi, WSOY, Porvoo 1983, ll8
sivua, valokuvia.
Kirjoittaja. historian apulais-
professori, on innostunut tut-
kimaan, miten venäläiset histo-
riankirjoittajat oikea-staan voi-
vat nimittdä Viipuria "ikivan-
haksi venäläiseksi kaupun-
giksi". Esille on tällöin tullut
monia muitakin mielenkiintoi-
sia asioita: Neuvostoliittolaisen
historiankirjoituksen mukaan
myös entinen puhtaasti saksalai-
nen Itä-Preussin pääkaupunki
Königsberg sijaitsee "ikivanhal-
la slaavilaisella maalla". joten
siita oli tietenkin tehtävä Kali-
ningrad. Suomen osalta oli taas
myös isoviha vain maan va-
pauttamista "ruotsalaisten sor-
tajien ikeestä".

Stalinin Neuvostoliitto hy-
väksyi tsaarit, erityisesti tieten-
kin Pietari Suuren. ja heidän
luomansa valtakunnan. jonka
rajat oli palautettava toisessa
maailmansodassa. Jos jokin
valloitus ei historian valossa
nä)ttän),t oikeudenmukaiselta,
oli vika tietenkin historiassa.
joka oli kirjoitettava uudelleen.
Jos koko Suomi olisi vallattu
1940, ei senkään todistaminen
"ikivanhaksi venäläiseksi maak-
si" olisi tuottanut vaikeuksia.

Kirja on pienoinen aarre po-
liittisen .ia sotahistorian harras-
tajalle. Kuvista mielenkiintoisin
lienee Otto Ville Kuusisen
Suur-Suomen kartta. E.

KORUTONTA
KERTOMAA
Heik*i Nykänen: Sissisotaa, Sis-

sipäällikön muistelmia jatko-
sodasta ja Lapin sodasta, Alea-
kirja. Helsinki 1983. 250 sivua,
valokuvia ja karttapiirroksia.
Kirjoittaja, reservin majuri ja
Mannerheim-ristin ritari n:o
l18. kertoo konstailematta ja
keinotekoista jännitystä tavoit-
telematta jatkosodan vuosis-
taan. Hän aloitti sotansa pari-
kymmenkesäisenä vänrikkinä
Uhtuan suunnalla. kunnostau-
tui joukkueenjohtajana ja par-
tioiden vetäjänä, määrättiin
3. Divisioonan sissikomppanian
päälliköksi ja siirrettiin lopulta
Päämajan kaukopartiopatal-
joonan riveihin.

Kiriassaan Nykänen kertoo
vänrikin sodasta päiväkirja-
merkinnöin sekä kymmenkun-
nasta sissi- ja kaukopartioret-
kestä. Tyryli on asiallista. liioitte-
lematonta ja juuri siksi vaikut-
tavaa. Valokuvaliite ja kartat
selventävät kuvaa sissien työstä
ja taistelusta.

Pätevää tekstiä, vaikkapa
opiksijälkipolville. E.

SOTIEMME
POLIITTISTA
TAUSTAA
Kullervo Killinen: Miekka tup
peen, Poliittisen ja sotilaallisen
johdon dualismi Suomen sodis-
sa 1939-1944, WSOY, Porvoo
1983. 245 sivua.
Kirjoittaja. yleisesikuntaupseeri
ja valtiotieteen tohtori, tarkaste-
lee tällä kertaa sotilaallisten
päätösten poliittista taustaa tal-
vi- ja jatkosodan wosina. Kes-
keisiksi henkilöiksi nousevat
tietenkin Mannerheim ja Ryti,
ajoittain myös Tanner.

Sotia ei ilmeisesti voida joh-
taa kankein parlamentaarisin
menetelmin. Jonkinlainen so-
takabinetti nä)'ttää aina olevan
tarpeen. Suomessakin saatiin
tästä asiasta nä)'ttöä, kun edus-
kunnan ulkoasiainvaliokunnan
salainen päätös talvisodan rau-
hasta ruosi lehdistölle.

Killisen mukaan yhteistyö
presidentin ja ylipäällikön välil-
lä sujui yleensä kitkattomasti ja
hyvin. Kumpikin ymmärsi täy-
sin oman sektorinsa rajat eikä

- eräitä vähäisiä lipsahduksia
lukuunottamatta - eksynl't
toisen alueelle.

Erinomaista tutkimustyötä
lukiessa kiintly maallikon
huomio jatkosodan rauhan-
tunnusteluihin \uonna 1943.
Killinen toteaa, että "rauhan-
kosketukset eivät johtaneet tu-
loksiin suomalaisten epäröin-
nin vuoksi". Noita vuosia muis-
tellessa tuntuu mahdottomalta.
että Suomi olisi kohta voitolli-
sen hyökkäyssodan jälkeen ol-
lut valmis vetämään joukot Sy-
väriltä, Karhumäestä ja Valkea-
saaresta talvisodan pakkorajal-
le. taistelemaan vielä voi-
missaan olevaa Saksaa vastaan.
kotiuttamaan armeijansa kes-
kellä suursotaa ja sitoutumaan
valtaviin sotakorvauksiin -näin huolimatta siitä. että rau-
haan pääseminen olisi tietenkin
ollut edullista nykyisen tarkas-
telun valossa. vuoden 1944 ta-
pahtumat tuntien.

Ansit-lituneen tutkijan aja-
tuksia herättävä kirja. E.

MEREN JA
SATAMAN
ARMOILLA
Eino Koivistoinen: Hiililasti Chi-
leen ja muita novelleja vuosilta
1948-1982, WSOY, Juva
1982. 288 sivua.

Teokseen on koottu - taka-
kannen selosteen mukaan -tekijän parhaat novellit. Erilli-
siä kertomuksia on kuusitoista,
joissa kaikissa kuvataan meri-
miesten ankaraa elämää meren
ja arkisen sataman armoilla.

Varsinaiset merinovellit ku-
ten kuvaukset hiilitrampin up
poamisesta, purjelaivan haaksi-
rikosta Kap Hornin vesillä sen

menetettyä takilansa ja puolet
miehistöstään, uuden lastilai-
van katkeamisesta hirmumyrs-

§ssä Tyynellä valtamerellä,
tunnelmista miehistömessissä
ennen torpedo-osumaa jne.

ovat kuin palasia parhaista jän-

nitysromaaneista. Vastakoh-
dan julman meren tarinoille
muodostavat osittain humoris-
tiset. osittain traagiset mutta ai-
na remseät ja ilmeisen realistiset
kuvaukset satamaelämästä -merimiehen muijista, äideistä,
heiloista ja laivatytöistä.

Koivistoinen on asiantuntija
ja taitava kynänkäyttäjä. Meri-
kirja ei tiistä enää paljoa parane

- realistisuudessaan. E. P.

VANHA VIINI
UUDESSA
LEILISSÄ
Steven Cade: Kaksintaistelu Ka-
ribianmerellä, WSOY, Juva
1982,272 siwa.
Ensimmäisen maailmansodan
kaapparilaivatarinat ovat var-
maan olleet englantilaiskirjaili-
jan mielessä, kun hän on som-
mitellut alkuasetelman ny esi-
teltävään teokseen. Cade on to-
sin unohtanut, että kehitys on
kulkenut aimo askeleen tultaes-
sa syksyryn 1939. johon ajan-
kohtaan hän tapahtumat sijoit-
taa. Mutta ei se mitään. Eksoot-
tiset meriolosuhteet, vaikeasel-
koinen laivaterminologia ja
ovelasti juoneen sijoitettu pieni
porno tarjoavat Caden estot-
tomalle mielikuvitukselle
herkullisen temmellyskentän.
Tuloksena on mainio veijariro-
maani.

Voi huoleti sanoa, että kirja
onjännittäväja sen juoni "mes-
tarillisesti" punottu. Tykein ja
torpedoin voimakkaasti aseis-

tettu ja jopa lentokoneella va-
rustettu saksalainen kaappari-
alus operoi Karibianmerellä. Se

saa kuitenkin yllättävän vastus-
tajan kohdatessaan rähjäisen
puertoricolaisen rahtilaivan,
jonka piällikkönä on pata-
juoppo kapteeni Slade. Synty-v-

viikon kestävä "kaksintaiste-
lu", jonka päätyttyä kapteeni
Sladella on - oman aluksensa
jo menetettyään - aseinaan
vain ehtymätön mielikuvitus ja
herpaantumaton tahdonvoi-
ma. Mutta se riittää ja niin sak-
salaisalus vaipuu Sladen raJä)4-
tämänä Karibianmeren sy-
v,rrvksiin. E. P.
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sko Alanne toimi l4-r,uo-
tiaana sotilaspoikana lähettinä
Kiestingin suunnalla. Erityisesti
hänen mieleensä on jääny
erå2in sähkeen vienti pimeiissä
yössä Kananaisten ja Kiestingin
välillä sijainneelle teltalle, jonka
väki ihmetteli, "kuinka ruo ka-
kara oli sinne löytän),t". -Alanne toivoisi vaikkapa posti-
korttia joltakin tuon ajan ase-
veikolta.

R 
"rrrr"n 

asia on ollut esillä
koko maailmassa, myös sosi-
alistisissa maissa. Neuvosto-
Karjala kertoo varustelun mie-
lettömyydesä: "- - - 

jokai-
nen uusi nykyaikainen pommi-
kone maksaa yhtä paljon kuin
16 sairaalaa ja jokainen ydinsu-

o

kellusvene yhtii paljon kuin 416
koulua. - --jokaisen a m e-
r i k k a I a i s e n (harvennus toi-
mituksen) lentotukialuksen ase-
mesta voitaisiin rakentaa 90 000
asuntoa."

Neuvostoliitossakin rauhan-
puolustajat keräävät varoja eri-
tyisiin rauhanrahastoihin, joista
"on autettu imperialistisen ag-
gression uhreja sekä niitii järjes-
töjä ja liikkeitii, jotka kamppai-
levat rauhan lujittamisen ja
kansallisen riippumattomuu-
den puolesta." - Eiköhän
Suomen köyhä puolustuslai-
toskin voisi saada sieltii pientii
aseapua?

Irä-Saksan Dresdenissä on
järjestetty rauhanparaati, jossa
paikalliset lapsukaiset ovat ajel-
leet pienoispanssarivaunuilla,
kertoo Soldat und Technik -leh-
ti. Siinäpä sitä rauhaa ediste-
tiiän oikein ryminällä!

V,, Istala, osoite 2t4to
Vanhalinna, puhelin 921-
335 335, haluaisi ostaa kirjas-
toonsa häneltä puuttuvat Kan-
sa taisteli lehden vuosikerrat
1957, l958ja 1959. - Kuka voi
auttaa?

o

K uopion Matkailupalvelu
Oy on kehitellyt turisteja varten
sotahistoriallisen "Retken Suo-
men sotaan". Merkittiiviä tu-
tustumiskohteita ovat muun
mrussa Toivolan ja Koljonvir-
ran taistelupaikat. Esitystii äy-
dennetiän diasarjoilla ja filmi-
esityksellä, siihen liittyy laivaris-
teily Kallavedellä, "Sandels-
ateria" ja muuta kiintoisaa.

Liihempiä tietoja antaa
Kuopion Matkailupalvelu,
Haapaniemenkatu 17, 70lm
Kuopio 10, puhelin 971-
l14l0l, telex 42163. - Kan-
natettava yritys!

a
E)
I auli Madetoja. osoite Kuu-
sistonkatu I A 10, 26100 Rau-
ma 10, organisoi JR 2:n I Patal-
joonan Jääkärijoukkueen ko-
koontumista ensi keyänä. Et-
sinnöistä huolimatta on ka-
teissa kaksi joukkueen asevel-
jeä, nimittäin Heimo Haapasa-
lo (Humppilasta?) ja Arvo Ha-

D fff,ä,(å?,ffY*fi,'r:"*I etroskoin Suomalainen te- jotain pojista?
atteri esittää jatkuvasti menes-
tysnä1telmä "Korpi ei tunne 'armoa". Se kertoo neuvostoliit- T
tolaisen sissiprikaatin tuhosta Lt eo Jokela, osoite Asema-
Seesjärven länsipuolisella erä- tie, 21500 Piikkiö, haluaisi
maa-alueella heinä<lokuussa yhteyden panssaritorjuntamie-
1942. heen, joka menetti toisen jal-

Eräs kohtaus esittää vartio- kansa Suojärven Annanteh-
paikallaan nukkuneen nuoren taan luona heinäkuun puolivä-
partisaanin tuomitsemista am- lissä 1944. Miten mahtoi aseveli
muttavaksi. toipua vaarallisen pelastusope-

Kovia olivat ajat silloin puo. raation jälkeen? Miten sujuu
lella jos toisellakin. elämä nyt?
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