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Persoonollisuuksio

HIENOSSA
SEURASSA
Uld{o-fuld{n Svin-
lu{vad Hivi 1930-lu-
vulla l-apissa ja pis-
tiifui mtns loului-
san Taula-Main
ltut pöhhfr.

- Sopiilos Wdö
tewehtimiissö? lcysyi
presidentti tyiintyes-
siiiin ovesta sisiiiin

- fo ainakhi! va-
laumi vastaan viiiin-
tiifunyt isiintö ja
jal<oi: - On se vain
Willamoki töällö
Hiyny.

STADIN KUNDIEN
KEVYT
VARTIOPUKU
Ässärykmenttiläiset
osasivat nauttia kaikis-
ta mahdollisista hetkis-
tä, jolloin rintamalin-
jalla oli hiljaista.

Heinäkuussa l94l
oli eräs komppania
joutunut etulinjasta re-
seryiin Joutsenon Lep-
pälän kylään, jossa piti
vartioida erästä siltaa.

Päivä oli erittäin
helteinen ja kaksi var-
tiomiestä heitti kat-
seensa sillan alla vir-
taavaan puroon. Lopul-
ta miehet riisuivat
vaatteensa, ottivat
aseensa mukaan puron
rannalle ja pulahtivat
ulmaan.

Noustessaan vedestä
he kipusivat sillalle, jo-
hon samalla pysähtyi
iso, musta auto. Siitä
astuivat ulos armeija-
kunnan komentaja
kenraali Oerch ja divi-
sioonan komentaja
eversti Vilrnta.

Mitä miehiä te
olette? kysyi kenraali
alastomilta kavereilta,
jotka eivät ennättäneet
pukeutua.

- Vartiomiehiä! tuli
yhdestä suusta. Aseet
olivat tiukasti käsissä.

Vartiomiehet saivat
pari ylimääräistä var-
tiovuoroa. Syy: Heidän
kesäpuseronsa napit ei-
vät olleet kiinni. Näin
oli komppanian kirjuri
rangaistuksen kirjoit-
tanut ja se oli allekir-
joitettu ilmeisesti luke-
matta.

Tauno Aro, Helsinki

REIPAS
RAIKAISU
Musallrlu Manrcrlwi-
min saoprussa Rwanie-
melle oli wrsti Ava
Willamo vastassa lan-
nialomppnian lunssu
O hj e siiiinnön ruileai se st i
hiin ilmofuatui viqaol-
le tehden asiaaruiluiset
mield«otteet

Musalldu kiitti il-
moiulaesta ja ojensi
lriitensö tenvltiiileseen
Willamolla oli vaileeuk-
sia: oilceossa kiidessö oli
miel*o, jonla tuppeen
saanircn olisi honlulaa
ja wisi oililo.

Evwsti teki sotwin
ratluisun: Hör, luitti
mieldwaa rtuskasti
mercmiiiin yli olla-
päöttsö ja ojensi Mus-
kill e kiitensil A dj atantti
liihi asislcelemiiiin sa-
plia

'i§,.,',. I

KUKAS SE
KISSAN
HÄNNÄN
NOSTAA
IGnraalit Sitt'o ja Ös-
tqman olivat tarkas-
tuskäynnillä Rovanie-
mellä vaihtaessaan so-
taväen päällikön tehtä-
viä. Eversti Oiva Willq-

nro komensi paraatia ja
ohimarssia.

Suoritukset oli pe-
rusteellisesti harjoitel-
tu ja kaikki sujui ul-
jaasti. Herrat - jääkä-
ritoverit - eivät kuiten-
kaan huomanneet lau-
sua kiitoksen sanaa.
Paraatin päättyessä
Willamo iski miekkan-
sa tuppeen mielenosoi'
tuksellisen pontevasti,
vilkaisi kenraaleihin ja
totesi:

- Mitä tuosta on yli,
se on jo liikaa!

VAATIMATON
rÄÄrÄnr
Joulukuussa 1915 meni
rajan yli Torniosta
Haaparantaan 13 mie-
hen joukko tulevia jää-
käreitä. Joukossa oli
yksi vallan kummalli-
nen tyyppi: resuinen
lentojätkä, jolla oli ja-
lassa risaiset paulaken-
gät ja suuren pään
peitteenä niin rikkinäi-
nen karvareuhka, että
tukka pursui raoista.
Mies kertoi juuri tul-
leensa Lofooteilta sil-
linpyynnistä.

Joku kysyi häneltä,
kuinka hän uskalsi läh-
teä näin epävarmalle
retkelle.

- Eipähän tässä kor-
keammalta putoa kuin
luudan päältä lattialle,
murahti suuripäinen
miehenturjake.

Kaveri oli myöhempi
kenraalimajuri Anxi
Kiiiriiiinen"
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ISKEVÄT
264 VERTA OHJAAMOSSA
266 TUSKIEN HUOLTOTIE
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KARJALASSA

Useimmat suomalaiset nuorukaiset ha-
luavat omalla panoksellaan luiitlaa kotF
rnaan turvallisuutta ja maailmanrauhaa

n

\**
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§ivori"
elöö siivellö
Suomen puolustusvoimat
on eräs tärkeä osa rauhan-
tahtoista ulkopolitiik-
kaamme. Se ei missiän
oloissa uhkaa ketän, ei
marssi itåiän eikä länteen.
Sen kustannukset ovat
niin pienet, että vastaavat
määrärahat suurvalloissa
merkitsisivät aseistariisun-
taa. Se on luonteeltaan
demokraattinen ja ehdot-
toman lojaali valtiovallal-
le.

On vaikea ymmärtää,

että osa niinsanottua rau-
hantyötä suuntautuu puo-
lustusvoimiamme vas-
taan. Tällaiset kannanotot
palvelevat muita pääm2ä-
riä kuin sotien estämislä.
Suomalaiset sotilaat ovat
muun muassa YK-tehtä-
vissä tehneet rauhan hy-
väksi paljon enemmän
kuin rauhanjärjestöt.

Rauhanliikkeet pyrki-
vät vaikuttamaan yleiseen
mielipiteeseen ja sitä tietä
hallitusten kannanottoi-

hin. Valitettavaa on, ettd
niillä on toimintamahdol-
lisuuksia yleensä vain de-
mokraattisesti hallituissa
länsimaissa. Idiissä niin-
sanottu rauhantyö on ka-
navoitu tukemaan valtion
virallista ulkopolitiikkaa
ja tehostamaan aseellista
maanpuolustusta.

Olisi tietenkin toivotta-
vaa, ettå työ rauhan hy-
väksi vaikuttaisi kansa-
laisten kannanottoihin
niin idåissä kuin låinnessä.

Jos yhä suuremmat jou-
kot estäisivät asemiiärä-
rahojen kasvun niin Var-
sovan liiton maissa kuin
NATO:n piirissäkin, ete-
nisi rauhantyö pitkin aske-
lin.

Mahdotonta on sen si-
jaa;n ymmärtää, miten
asepalveluksesta kieltäyty-
vä suomalainen nuorukai-
nen ediståiisi rauhantyöfä.
Pikemminkin päinvastoin

- "sivarien" kannanotot
vähentävät hallituksen
rauhanpolitiikan uskotta-
wutta ja tasapainoisuut-
ta. Asialla on käytiinnölli-
nenkin merkitys: vahva
pataljoona jiä joka vuosi
pois vaatimattomista puo-
lustusvoimistamme.

Kielräytyjät eivät halua
missiiiin muodossa osallis-
tua valtion turvallisuuden
rakentamiseen. Samalla
he kuitenkin ovat innok-
kaasti vaatimassa etuja,
joita yhteiskunta voi tarjo-
ta. "Sivaria" voi moraali-
sessa mielessä verrata ve-
ronkavaltaj aan tåi työtåis-
telussa rikkuriin, joka ei
suostu alistumaan lakon
vaivoihin, mutta on inno.
kas kahmimaan taistelun
avulla saavutettuja pal-
kankorotuksia. "Sivlri"
on siivellä eläjä. tr
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TULEMAJARVEN ja Saarimäen
suunnasta edennt -lR 50 oli vuo-
den l94l elokuun alkuun mennes-
§r saavuttanut Hyrsylää vastapää-
tä olevan Posadan kylän.jossa en-
nen talvisotaa oli venäläinen kent-
tävartio. Samaan aikaan oli I I LzJ R

29 Mesilammen suunnasta hvökä-
ten saawttanut Suojoen Ignoilan
kylän kohdalla.

Muutamaa päiviä mvöhcmmin
minulla oli harvinainen tilaisuus
johtaa komentamani IILl.lR 50
Hynylän talorvhmään idästii. Kun
olin ennen sotia toiminut.luuri Suo-
järven rajakomppanian päällikkö-
nä olin ny tullut siihen huninli-
seen tilanteeseen. että voin pistää

kartat taskuun - kohtalo oli joh-

tanut minut tutuille maisemille.
Jo 3.8. olin saanut käskvn vlit-

tiiä Suojoki Riiboinkarin kohdalla
seuraavana päivänä alkavalla
hvökkäyksellä. Näin piti katkaista
Suvilahdesta Hyrsylään johtava
maantie, minkä jälkeen hvökkär,s-
tä piti jatkaa lgnoilaan varmislacn
Hautavaaran suuntaan. Hyökkäys
kuitenkin peruutettiin ja taistelu-
toiminnassa seurasi parin viikon
tauko. Salamasotaan valmistuutu-
neet keskisuomalaiset ihmettelivät
operaation rauhallista tempoa.
mutta oppivat pian kalastamaan
suolammissa ja keräämään lakkoja
Hyrsylän soilta.

TOIMINNAN AIKA
Sitten alkoi tapahtua.

Tuli jälleen rykmentin käsky.

2s6

Ry,,kmentin pääosat hviikkiiisi-
vät Ignoilan voimalaitokscn suun-
taan. III P:n piti avata pcli valtaa-
malla Suo.joen rauta-.ja maanticsil-
lat sekä :err.jälkccn loinriu sivustun
eli Hautavaaran slluntaan.

Hyökkävs lähti liikkeelle ltl.8.
iltamyohrillä. LaLrttapussit lisä\'a-
rusteinaan putal.joonu rnarsri
maastoon.!a hämäriin suo.jaamana

Saarikosken kohdalle. missä vli-
menon oli määrii tapahtua.

Valmistelut suoritettiin hiljai-
suuden vallitcsse. Kun llruttupussit
oli tävtett-,- alkoi vksiköiden vlime-
no lteikon rilrnristrrkscn srrrr.j:Ir-

mana.
Luulimme koko opcnurtiorr tu-

Y. E. SAARELAINEN

w"

llllJR 50:n påällystöä Hyrsylässä 1941

pahtr.rneen viholliselta salassa. mut-
ta mviihenrmin kai\"i ilmi. että ,,'i-

hollisen partio seurasi sitä tarkasti.
Käri nirnittiin niin. cttä rnrrirrittu
partio _,-llätti lauttapussL'ia kokoa-
muan.jitctr t pioneerit putel jt,onan

jatkettua etenenristään. Kaksi pio-
rreerci:tir klrirtui.iu rksi hlrrvoittui
kahden jäädessä i. ihollisen vangik-
si.

Viholliscn hv."'ä onnikin krppui:
kvseisen partion johtaja. inkeriläi-
ncn rlilrrutnirntti. rlngittiin mvii
hemnrin illalla I'lautavaaran llihei-
sen Kuljunmiien nraastossa..jolloin
pionecrit pääsivät vapaiksi. Yli-
luutnantilta saatiin pal jon arrrokas-

ta tietoa.

PATALJOONA
VALMISTAUTUU
ISKUUN
Pataljoonan saavuttua ryhmitys-
alueelleen silto.jen ja rautatien välis-
sii sijaitsevan l-ouhivaaran maas-

toon n hd,uttiin valmistelemaan is-

kua.
Ensimmäiseksi sai vänrikki lar-

w Virkkitehtdvän tiedustella Hau-
tavaåtran suunnalla olevat vihollis-
ilscmirt. Ripeä toiminta antoi tar-
kat tiedot.jo muutaman tunnin ku-
luttua. Hautavaara todettiin
kenttälinnoitetuksi. minkä lisäksi

vihollisen havaittiin olevan vanril-
laan.

9.Komppanian päällikkö luut-
nantri Pcntti Lcittottt:n sai käskyn
()ttau vilhvennetun komppanian
voimin haltuunsa maastoa siltojen
suunnassa. suojata pataljoonan
hyökkäysvalmistelut ja tiedustella
tarkalla tähystyksellä vihollisen

toimia siltojen alueella.

Kello 15.40 19.8. l-einonen il-
moitti. että sillanpää oli vahvasti
kenttälinnoitettu ja vihollinen tais-
teluvalmis. Rautatiesilta oli ehjä.
Maantiesiltaa ei maastoesteiden

r',uoksi voitu tähystää.
Alueella oli myös jo ennen Saa-

rikosken vlimenovaihetta sinne lä-

hetetty pioneereilla vahvennettu
joukkue 1-r'fcrzrh, jonka tehtävä oli
mvrjs tieclustella silloille sekä liittyä
hyökkäykseen sen alettua.

Ketlo 17.28 annoin luutnantti
Leinoselle käskyn pitää asemansa



paikkani eteen 9.Komppanian alu-
eelle.

XÄNXITOUPPANIAN
PÄÄLLIKKö xenrOO
Taitava ja esimerkillisen rohkea
T.Komppanian piiällikkö Yrjö
Kaksonen muistelee hyökkäystä
niiin:

"Pataljoonan komentajan kiis-
kynanto Paloselåissä oli lyhyt. Teh-
ävä oli kiireinen.

Uiksin pikajuoksuvauhtia noin
kilometrin päåissä olevaan komp
paniaani. Hiilytin joukkueenjohta-
jat kåiskynottoon, varajohtajat sai-
vat tuodajoukkueet perässä. Tais-
telulähettialiupseeri alikersantti .Rls-

tolainen sai tehtiiväkseen oh.yata

joukkueet lähtöasemaan, jossa mi-
nä olisin vastassa yhdessä joukku-
eenjohtajien kanssa.

Aika kului liian nopeasti. Sain

Rautatiesilta on vallattu ja merkitään lipuin suomalaisille ja saksalaisille lentäjille

kentälinnoitetut asemat pilkin
harjua maantiesillalle päin. Mesän
laidasta, liihtöaseman etureunasta,
oli harjanteen påiälle matkaa 30G-
400 metriä.

Tulituki oli helppo järjestiiii, sillä
tukevat aseet voivat ampua hyök-
käävän iskuportaan yli. Myös va-
semmalta rautatien suunnasta voi
tukea komppaniaa.

Pataljoonan keveiden heittimien
johtaja luutnantti lud sijoittui tu-
lenjohtajineen rautatien eteläpuo-
lelle, josta oli hyvä tiihystysmahdol-
lisuus. Konekivärit sijoitin tulitu-
eksi rautatien suuntaan. Panssarin-
toduntatykit hrlivat keskelle.

Tulituki oli yksinkertainen: heit-
timet ja tykit aloittaisivat tulensa
H-3 minuuttia bunkkeriin ja katet-
tuihin pesäkkeisiin. Hyökkäyksen
lähdetryä liikkeelle ne ampuisivat
iskuportaan yli etenemisä hiiiritse-
viä maaleja. Tulitukiportaasta irti

T.Komppanian päällikkö Yrjö Kaksonen
kapteenina

ja fittiä tulella esää siltojen rä-
jäyttliminen.

Kello 18.00 kertoi rykmentin
komentaja, että Hautavaara on
vallattu. III Pataljoonan kaikki
voimat on näinollen käytenävä
rautatiesillan valtaamiseen ehjänä.

Yöllä 20.8. kello 04.15 ilmoit-
tautui 30.Tykkikomppanian päl-
likkö luutnanttr Kausto mukanaan
neljä panssarintorjuntatykkiä. Alis-
tin ne painopistesuuntaan tarkoite-
tulle T.Komppanialle, jonka pääl-

likkönä oli luutnantti Yrjö Kakso-
nen.

Kello 11.20 annoin lopullisen
hyökkäyskiiskyn. Sen mukaan
Vahvennettu T.Komppania sai teh-

täväkseen hyökää rautatien suun-
nassa tavoitteena Suojoen länsiran-
ta, minkä jälkeen se tukee rautatie-
sillan eteläpuolella hyökkävän
8.Komppanian ylimenoa, ylittää
rautatiesillan ja laltaa sillanpän
Losinvartiokukkulalta.

Vahvennettu 8.Komppania sai

kåiskyn suorittaa Suojoen ylime-
non rautatiesillan eteläpuolelta ja
sen jiilkeen vallata kapea niemeke,
varmistaa lounaaseen ja tukea pai-
nopistesuunnassa hyökkiäviä 7.

Komppaniaa.
Vahvennettu 9.Komppania sai

tehtiivän rukea kaikin tavoin mui-
den komppanioiden hyökkäysä.

Kello 13.15 siirsin komento-

joukkueenjohtajat kokoon kello
13.30. Painuimme juosten eteen,
jossa voin antaa käskyn maaston
mukaan.

Kello 13.40 olimme edessä. Pai-
kalla oli myös tykkikomppanian
piiällikkö ja oikealla hyökkåävän
pataljoonan IVJR 50:n komppa-
nianpiiälikkö I uutnantti Ni s kav ao-
ra. Molemmat olivat tulleet pika-
marssissa Hautavaarasta heti §-
liin valtauksen jälkeen.

Hyökkäysmaastona ftIutatien ja

maantien välissä oli koko matkan
kohoava avoin rinne. Harjun laella

rautatien puoleisessa piiiissä oli
koko seutukuntaa hallitseva mah-
tava bunkkeri. Sen luotajatkuivat

*,. t\
olevat konekiviärit seuraisivat is-

kuporrasta.
Kiväåirijoukkueet saapui t an-

karasti läähättiien paikalle kello
13.50. Joukkueenjohtajat ottivat
ne johtoonsa. Mehet ehtivät juuri
ja juuri paikoilleen ennen tulival-
mistelun alkua.

VAUHT! PÄÄLLÄ
Tasan kello 14.00 alkoi hurja pika-
juoksu.

Vänrikki Niskanen joukkuei-
neensyiksyieteenpiiin semmalla

rautatien oikealla puolella ja minä
komentoryhmineni hänen periis-

siiän. Vänrikki Virkin joukkue ete-

ni keskellä, luutnantti Masalan oi-

ldyllinen maantiesilta yli Suoioen

f; :'b.LrhDZ'6*r*.
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kealla ja luutnantti Korjalaisen
joukkue Masalan takana.

Juostessani voin todeta, ettii tuli-
tuki oli pelannut loistavasti. Kun
huohottaen heittäydyimme ensi

kertaa maahan bunkkeria ympä-
röivän piikkilankaesteen eteen viu-
hahti korvan juuresta vielä viimei-
nen piiskatykin kranaatti - suo-
raan sisiän bunkkerin ampuma-
aukosta!

Sitten oli påiiistävä esteestii läpi.
Ristolainen ja Niskanen tekivät sii-
hen reikiä mu{oen lankoja kone-
pistoolin peräraudoilla. Homma
kävi ja hetkessä olivat pojat bunk-
kerin aukon tuntumassa. Itse kier-
sin joen puolelle bunkkeria ja pais-

kasin vielä yhden kiisikranaatin si-
sän sillä puolella olevasta aukosta.

Jatkoin taisteluhautaa oikealle
ja tavoitin Virkin joukkueen. Ma-
sala ja Karjalainen olivat joukku-
eineen jäneet hiukan jälkeen ja
saivat nyt tulta oikealta muun mu-
assa vastarannan töyrällä olevan

nhan rajavartioston rakennuk-
sen kivijalan luukuista. Sen ympä-
rillä olevista pesäkkeisä tuli myös
pitkiä sa{oja.

Rautatiesilta, koko hyökkäyk-
sen tavoite ja päämäärä, oli edel-
leen ehjä.

Palasin bunkkerille päin. Näin
vänrikki Niskasen lähestyvän sillan
päätä alikersantti Ristolaisen tu-
kiessa hänä tulellaan. Sillan mo-
lemmissa päissä oli kuitenkin pari
kannella varustettua poteroa, joista
puolustajat paiskivat kiisikranaat-
teja. Välillä kansi laskeutui ja mie-
het olivat tiiydessä suojassa, mutta
siltaa lähesfytäessä lenteli taas kä-
sikranaatteja.

"MITÄS TÄNNE TULIT!"
Ristolainen oli hurjana. Neuvotel-
lessani Niskasen kanssa huomasin
hänen käyvän kasapanosten voi-
malla poteroiden kimppuun samal-
la karjaisten:

- Mitiis tulit länne Ka{alaan!
Siirryin jällecn oikealle. Masalan

ja Karjalaisen joukkueet olivat jo
pääq5get perille, niit2i seuraavia ko-
nekiviärejä kannettiin vielä not-
kossa. Miehet olivat vähän väliä
maissa, sillä vihollinen ampui alu-
eelle jostakin takaviistosta oikealta
maantien takaa. Sillä suunnalla piti
olla IYJR 50:n Niskavaaran

komppanian. mutta se ei ilmeisesti
ollut piiiissyt riittävän nopeasti
eteenpäin. Panin liihetin asialle kii-
rehtimän sitii.
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Annoin Karjalaiselle tehäväksi
ylitäii maantiesilta heti kun kone-
kivärit olisi saatu asemiin.

Palattuani bunkkerille näin Nis-
kasen evakuoineen sielä koneki-
väärin, jota hän ei kuitenkaan saa-

nut toimimaan.

- Annahan kun vanha yrittii'ä!
innostuin.

Hetken kopeloinnin jälkeen

sainkin aseen laulamaan - oli taas

yksi peli lisä.

- Ny't ne pirut polttaa sillanl
Ristolainen huusi äkkiä hätliänty-
neenä.

Tosiaan - viisi vanjaa oli sillan
piiiissä paiskimassa sen kannelle
polttopulloja. Suuntasin juuri kun-
toon saamani aseen sillalle ja touhu
loppui.

- Selvän teki! totesi Ristolainen
helpottuneena.

Karjalaisen puolella olivat ko-
nekivärit ehtineet asemiin. Karja-
lainen oli nähny polttajien kohta-
lon ja tempaisi saman tien joukku-
eensa sillalle ja yli. Hetkessä olivat
pojat toisella puolella lähestyen ra-
javartiotupaa.

Mantiesilta oli meid'än!

SAADAAN
RAUTATIESILTA
Samaan aikaan nousi rautatiesillan
molemmista päistä ylös vanjoja
yritäen pakoon. Yritys oli toivo-
ton ja tulemme pyyhki heidät
maahan.

lll/JR 50:n upseereita siltojen valtauksen jälkeen, vasemmalta luutnantti Masala, luut-
nantti Virtanen, kapteeni Saarelainen, luutnantti Kaksonen, luutnantti Lund ja vänrikki
Virkki
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llllJR 50:n miesten tuhoama Klimi palaa
miinakentässä Jessoilan seuduilla

Suojoen sillanpäässä tuhottiin vihollisen
panssarivaunu, iolla ioukko upseereita
yritti päåstä pakoon

Kaksi vartiomiestä ridä1tti itsen-
sä kiisikranaatilla.

Nyt oli toiminnan aika!
Yhdessä Niskasen kanssa syök-

syimme sillalle mukanamme suu-
rikokoiset Suomen ja Saksan liput,
joilla silta piti merkiä lentäjiä var-
ten.

Pelkiisin sillan vieläkin r{ähtä-
vän ja tyhjensin sen varmuuden
vuoksi omista miehistä. Parin-
kymmenen minuutin kuluttua tuli
lännesä lentokone. joka vaaputti
siipiään merkiksi siitä, että oli näh-
nyt sillan olevan omien käsissä.

Noin puolen tunnin kuluttua
saapuivat paikalle rykmentin pio-
neerit, katkoivat sytytysjohdot ja

ryhtyivät purkamaan mahtavaa rä-
jähdysainemäärää molempien sil-
tojen alta. Asiantuntijoiden ilmoi-
tuksen mukaan panosten sltltys
oli moneen kertaan varmistettu -
eråis mahdollisuus olisi ollut vain
vänt?iä rajavartioaseman puheli-
men kampea, jolloin molemmat sil-
lat olisivat lenläneet ilmaan. Van-
joilla oli kuitenkin ratkaisevilla
hetkillä muuta puuhaa...

Mieli oli kevyt: vaikea tehtävä oli
onnistunut sataprosenttisesti ja
pienin tappioin. Jokainen porukan
mies oli tehnyt kaikkensa yrityksen
hyväksi.

Saimme tunnustusta myös
ylemmältä taholta. Rykmenttim-
me komentaja sai aikanaan Man-
nerheim-ristin, jonka perusteluissa

mainittiin myös Suojoen siltojen
valtaus ehjinä".

Näin siis Yrjö Kaksonen.
Taistelussa kaatui pataljoonasta

neljä miestä ja muutama haavoit-
tui. Sodassa ei mikään ole ilmaista.

tr

lytä Sinäkin
Kansa taisteli-
lehtesi
Yuosikerrat
Yahvassa
kansiossa
Tämän Lehdzn hentctmuhtet ovat tori vanlzlza,a.
Luzttava.a., ja. niidzn pa.rtiin on hiinncs.ttavaa
pat-a.ta a.ina uude,t,Lo.e,n. Ka"na cL ta"it te,t-i.-
.Lehde-n v e.ttta.anta va.il-l-a. ctlevcr dohumentti-
a"ine.ittct lzannattaa täLLqttää mqö t t en
hi s to n icLt.(.i. 5 e n arLv cl n vuctb^ i.

aQzzrZnz;".--*
P e h I: .r Aat t,u nzn
VtituutnanttL evp.
Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kp!
(+_ postitus- ja käsittelykulut7,2O mk/1 kpl, 8,7OmV2kpt,
15 mk/3- 5 kpl).
LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI. LEIKKAA TASTA. POSTITA HETI.

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

- 
kpl. Hinta 1B mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

! Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

ot,
-coöloa)
=(UY
ä^= = z
.Y!, O U''2.t > JäEE 

-U

E P $a E
EEFdE

(r)oo
.^6ao-
o-i
-c.-,rs Fo§
=c)(I,-

Ev>-
tu-(r
=

tia -::4;å'bt;:t. :".- : &.

,w

'*.2:

Sukunrmr Etunimi

Osoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen lulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
30.9. 1983 saakka.
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l7clliomiehet
PENTTI IISALO

Tiurin mottitoistelu 46,-'l B. B, 4944
Kovista miehistä koottu kärkijoukkue sai
vaikean tehtävän: sen oli vallattava kapeik-
ko vihollisen selustassa ja katkaistava yli-
voimaisen vastustajan vetäytymistie.

Tehtävän suoritus onnistui, vaikka sitä
varten oli otettava ratkaiseva ase vihollisel-
ta.

Mannerheim-ristin ritari numero 16 ker-
too.

PAAMA.IA oli heti Klnnaksen
hyiikklivksen alkuvuihccssa unta-
nut l().Dirisi,'onullc kli:kr n triirr-
täri kiilan l.a:rtokan rantaun \leis-
suunnASsir Ilmee-['liitolrr-Kiiki-
salnri.ja n:rin suurmotittila Sortava-
lan suunnalla taistelcvut vihollis-

.joukot. 
-l 

ehtiiviin'"'aikcuclcn.ju kii-
reellisvvclen vuoksi clivisicrrnallc
alistcttiin samalla Prilinrujan reser-

rinii toirttinrrt .lR I 5.Dirisit,onas-
ta. .lR 4J:rr tukien nknrcntti srta-

vuttikin.fo lt. u. crittriin,'aikeiden.ja
mriis strrrritr menetrksili rlurlinci-
den Hiitolan taisteluiclen .jiilkcen
Laatokan rannan. Senjiilkeinen
jatkohl,(ikk:ivs Kiikisalmen vai-
tiramiseksi pohjoisestl krisin kilpis-
t1i kuitcrrkin liiirn srruriirr tirnpioi-
hin vuikeassa maastossa i iholliscn
sln ) )1ccr) porrastcttujir u:cmilr r ls-
taan.

Niinpri. kun lännernprinri Räisii-
län suunnulla l0.D:n hvtikktivs oli
edenn-"-t hclpommin .ia sicllli oli
odotettavissa mvris lau ja vasta-

h1'rikkä-""s. siirrettiin nrr'(is .f R 2

Rlii:lillirr kirkonkrliirr rlrltlrrrrtir .ilr

.latkohriikkrivstii tukcnlrrrn. Tiil-
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tiin nrrori ll-r'uotilt: riirtrikki. tti-
nuin kcrtojir. jlr ruru jolttrr jlrksr r iclli
r.tturrcrttl.li l9-r rrotilrs. nrutta l() tal-
visotlitsslt s()tak()kcnrustir sililnr,ll

erittliin ri1-rcliottcirrcn .jl rohkca
r':inrikki .lIutti llurttutiIu. NIr(is itsc-

,rlitt ,rllttl i,, k,,kt' t;rlr i:,rtllrn lr.ilrtt

:,,1:tnlrlr clttk:cs\:r- nlutl;r cttrpliltssil
'llrlpcrccn ilrlrrl-rtrolrrsttrksc'ssir
"pcllitcn".ju cdlaisissl kotrlrrtustc-h-

tlir issli.

Virrsinlriscn tulikrrstccn kcrkisin
ktritcnkin sllrdlr .jo tirlrisoclirssir

toinricssrrni vclit'nr trristclullilrctti-

rli. ktrn lrlirr1'rsccrikorrlu Iihctcttiin
rnlurliskttun lrltrsslr Virollrhtlcn

1-rrrolrrstrrstiristclrrihin. Lisliksi olin
slutlttrt ltitrt iltlriscrr rrroniprroliscn
r,'tillt.kottltrtuk\('n ('n\in Kuill)i(,n
critronritiscssir tr kistiistrojcluskrrn-
nirsslr jlr sitten julklrlicssli. -I'lihlin

ktrttltti rtrnr. krrhtlen riikon pst-

trkkikrrrssi kcrririll:i 1941.

l0Divisioonan Sotatormet Raisalan
slrunnalla 17 18 8

liiin sen aserclrrrllisnrnkoincn Iir-
sinrnr:iinen Pltaljoona sai erikois-
tchtliviin ctlctli Iinnonkoskclta
picnili rir trtcitri.j:r cr:irn:urrtrri.crttilr
pitkin riholliscn sclustaan l-rrrdin
ja sulkca sicl[i noin pcninkulrran
vcrran Riiisrillistli cteliikaakktxrn
vihollisen vctlirlr'rnistie'fiurirrkos-
kcn sill:rn maiscrrtissu. Rrikkrr oli-
kin hrvin ralittu. koska Tiurinkos-
ken sillan alapur>lclla oli Torhtrn-

.ilin'i .ja rllipuolclla virtaava Vuok-
scn sivr.rjoki.

NUORTEN
VALIOSOTUREIDEN
JOUKKO
Koska L/.lR 2:n koukkausrnatka
oli vli kvnrmcnen kilometrili pitkli
eik:i vihollisnriiriristri ollut tarkkaa
tietoa. r'alittiin krirkiloukkuccksi
paras mahciollinen vhdistelmli eli

virliorvhrri kustakin patal.jrxrmn

rrclilirtli konrnplrrtilrstlr pi,rnccli-
rrhnriillä r'ahvislettunn. \'irlitcttlr-
r :r:ti pi, rnecrin hrnlillli t'li ilrttr'r:r'str

vrrin cncmn.riin lupionklirttii- kuin
srltir kokcr.t.tttstlr.

Krirki jorrkk Lrccrr.joht:r.jlksr virlit-
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§N^%Å. -r r

§ -\"ii\ r/§o,rsörc.§,,(y, 
tr,r,,c,

1 U-Irar

1



lM

kalla sijaitsevan sillan ollessajo ne-

nän edessä - saåpui vastakkaiselta
puolelta sillan yli noin §mmen-
miehinen vihollisen upseeri- ja
aliupseerivaltainen partio.

Kun se olisi varmuudella ha-
vainnut kärkijoukkueen, piätin
tuhota sen.

Tien molemmille puolille järjes-

tettiin värjytys. Tulenavauksen
suorittaisin itse.

Jonkun miehen liipasinsormi oli
kuitenkin liian herkkäja hän avasi
tulen hieman liian aikaisin ja kai-
ken lisäksi niin, etten pystyny heti
käyttiimåiän omaa konepistooliani.
Niinpä koko vihollisosastoa ei saa-

tu välittömåisti tuhottua ja aikaa
tuhraantui tilanteen selvittelyyn.

Kohta saapui paikalle myös
kåirkikomppania ja sen mukana
myös pataljoonan tarmokas ko
mentaja, kapteeni Veikko Viiänä-
nen. Hän antoi kipakat, mutta
myös ansaitut moitteet viivyttelystä
ja turhista tappeluista. Samalla hän

märiisi kuitenkin kärkijoukkueen
pari kolmen tunnin lepoon ja jat-
kamaan matkaa vasta kello 2:n ai-
kaan yöllä.

Se olikin onnistunut ratkaisu, sil-
lä melko pian Konniaajoen ylityk-
sen jälkeen, kun matkan påiätavoit-

teeseen oli vielä viitisen kilometriä,
marssi komentajansa moitteista
hieman kimpaantunut kärkijouk-
kue pikavauhtia avoparijonossa

,t

a .q' .. i.a
-a

,'"". !;'*
Luonnollisesti molemmat vän-

rikit olivat myös kesän l94l aikana
osallistuneet useihin partiomatkoi-
hin ja parin viikon ajan myös
hyökkäysvaiheen moniin koviin
taisteluihin konepistooli kainalossa
ja lipaspussi selässä. Myöskin hei-
dän alaisensa vapaaehtoiset olivat
monissa taisteluissa harjaantuneita
valiosotureita, joihin voi ehdotto.
masti luottaa. Kovasti nuoria, tus-
kin kaksikymmentii vuotta läyttä-
neitä poikiahan he etupiässä oli-
vat, mutta silloin ei nuoruus tullut
edes mieleen rajoittavana tekijänä.

KOVA TEHTÄVÄ
Vajaat zlGmiehisen kärkijouk-
kueen tehlävänä oli edetii tavoit-
teeseensa mahdollisimman salaa ja
nopeasti. räjäyttää perillä pionee-

rien avulla Tiurinkosken yli johta-
va silta ja jäädä sen jälkeen riijäye-
tyn sillan taakse puolustukseen,

kunnes kärkikomppania ja muu
pataljoona saapuisivat awksi.
Tehtävä oli sinänsä sangen selkeä,

mutta osottautui käyiinnössä
odotettuakin paljon vaikeammak-
si, koska myös vihollinen piti Riii-
siilän suuntaa erikoisen tärkeänä ja
siirsi sinne jatkuvasti apuvoimia.

Joukkue piiäsi lyhyen autokulje-
tuken jälkeen lähtemän Unnon-
kosken eteläpuolelta 17.8. noin
kello 16.00 ja onnistui aluksi ete-

nemään verraten nopeasti ja vain
vähäisin partiokahakoin. Sitä mu-
kaa kun sen oli lähestyttävä noin
matkan puolivälissä olevaa Kon-
nitsajoen ylitlävää tietä ja siltaa
eteneminen kuitenkin hidastui.
Fahaksi onneksi - avoimella pai-

JR 2 etenee

l/JR 2:n komentaja everstiluutnantti
Veikko Väänänen

JB 2:n Jääkärijoukkue tauolla sA-kuta
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läpi vihollisen nukkuvan majapai-
kan vihaisten vänrikkien veäessä
woron per:iän kärkipartiota.

Kärkikomppanialle ei soluttau-
tuminen enä onnistunutkaan.
Kärkijoukkue sai puolestaan lähes

esteettii edetä lähelle Kiviniemen-
Tiurin maantietä. Ihmeekseen se

sai kuitenkin siä ennen takaapäin
kimppuunsa kärkikomppanian hä-
ly'ttiimiä aseistettuja vetotraktorei-
ta, jotka lyhyen tulitaistelun jiilkeen
kuitenkin kiiruhtivat Kiviniemen
suuntaan.

T?istii pelottavan näköisestä vai-
heesta selvittyään joukkue kiiruhti
jälleen kohti tavoitetta muutamia
vankeja ottaen ja ne aseettomina
taakse lfietäen.

TAISTELLEN
TAVOITTEESEEN
Kun Räisälän-Kiviniemen tiellä
oli erittäin kova liikenne, pätti
joukkue edetii tielle mahdollisim-
man låihellä Tiurin siltaa. Noin
runsaan parinsadan metrin piiiissä
siitli olikin tien varressa metsäinen
kumpare, joka otettiin välitavoit-
teeksi. Suureksi ihmeeksi eteen il-
mestyi vielä piikkilankaestelinja,
joka ylitettiin kuitenkin nope:§ti
ilman pioneerien apua. Nämä oli-
vat edellisessä kahinassa menettä-
neet yhteyden muuhun joukkuee-
seen,

Saman tien hyökättiin maantie-
kumpareelle, vallattiin tien varressa

asemissa ollut pst-tykki ja miehitet-
tiin kumpare. joka osottautui suu-
reksi onneksemme suomalaisten
ennen talvisotåa rakentamaksi
pikku tukikohdaksi. Rintama-
suunta oli hieman nurinkurinen,
mutta se ei paljon haitannut.

Valitettavasti pian selvisi myös-
kin lopullisesti, ettei pioneereihin
saatu yhteyttä, vaikka kiiskin lähe-
tin toisensa jälkeen heitä hake-
maan. Tien katkaisuun ja liiken-
teen pysäyttämiseen oli ryhdlttiivä
omin keinoin.

Aluksi joukkue yritti jv-tulella
pysäyttiiii liikenteen ja ampui mm.
upseereja täynnä olevan henkilö
auton seulaksi. Se pii2isi kuitenkin
liipi Riiisiiliin suuntaan. Sitten vieri-
tettiin tielle paperipuupinoja ja pari
espanjalaista piikkilankaraSua.

Kaiken aikaa oli muuan utelias
kaveri yrittänyt saada myös vallat-
tua pst-tykkiä ampumakuntoon,
mutta onnistumatta. Brysin tiiuöin
Rantasilaa hoitamaan kumpare-
puolustuksen ja ryhdyin itse kiisit-
telemiiiin vallattua aivan tuliterää
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45 mm:n pst-tykkiä. Ammus me-
nikin pian putkeen, mutta laukai-
sunappulan löytäminen vei kuu-
meisessa kiireessä ja yhä kiihtyväs-
sä vihollistulessa aikansa. Sekin
löytyi lopuksi ja ase laukesi hieman
yllättäen putken takapotkun tö
näistessä ampujan toisen polven
mustelmille.

Ase tuli pian entiselle tykkimie-
helle tutuksi. Pari konepistooli-
miestä järjestettiin lfiivarmistuk-
seen ja avustamaan ammushuol-
toa. Vaikka tykki olikin avoimella
paikalla, oli ampujalla hyvä suoja-
paikka muutaman metrin päässä

ison kivilohkareen takana. Am-
musvaunu ja noin 60 ammuksen
varasto olivat myöskin lähituntu-
massa.

Tutkiessani vielä tykkiä ja sen eri
laineita huomasin kiikaritiiht?ii-
men avulla, että jaoksen toista tyk-
kiä yritettiin tuoda noin sadan met-
rin pässä metsän suojassa ase-

miin. Mahdollinen kaksintaistelu
loppui kuitenkin lyhyeen, kun en-
simmäinen laukaukseni osui am-
musvaunuun, joka räjiihti kappa-
leiksi koko joukkueen suureksi
riemuksi.

Vielä ehdin todeta tykin tark-
kuuden ampumalla yhden lau-
kauksen eäiseen liikennemerkkiin.
Sitten veäytyvän vihollisen yhtä-
mittaiset kolonnat lähestyivät tii-
viissä ruuhkassa paikkaa ja tosi
taistelut alkoivat.

TULPPA PtTÄÄ
PINTANSA
Jotta ruuhkasta olisi tullut riittävän
suuri tukko tielle. piiästettiin en-
simmäiset ajoneuvot vain parin-
kymmenen metrin päähän. Toisten
tulittaessa jatkuvasti lisäntyviä
jalkamiehiä keskitin piiskan tulen
kolonnaan. Vaikka sen kärki oli
ruhjottuna tukkona tiellä, toi takaa
tulevien paine ja pani.ikki aina vain
uutta ja entisä raskaampaa kalus-
toa näkyviin.

Runsaan sadan metrin pähän
pysähtl kuuden tuuman haupitsia
vetävä traktori. Sen kuljettaja nou-
si pukilta ja alkoi katsella känty-
mispaikkaa.

Nyt näyttivät kiikaritähtiiin ja
tuliterätykki hyvyytensä, sillä seu-

raava laukaus katkaisi traktorin-
kuljettajan keskeltä kahtia. Näy-
tösä seuranneiden miesten ilmeet
olivat näkemisen arvoiset.

Näin jatkui vajaan kolmen-
kymmenen nuoren valiosoturin
kiivas taistelu lukumäräisesti yli-

voimaista vihollista vastaan. Se

yritti pari kolme kertaa järjestettyä

hyökkäystäkin osittaisine kaarto-
liikkeineen, mutta ne kilpistyivät
motittajien tarkkaan tuleen kaive-
tuista asemista ja poteroista.

Pst-tykkiäkin oli välillä käytet-

tävä jalkaväen hyökkäyksiä vas-

taan. Apumiesten suojauksessa ja
awlla sekin onnistui hyvin.

Kun vuoroin kiivaampaa ja
woroin hiljaisempaa taistelua oli
jatkunut jo kolmisen tuntia ja pat-
ruunat alkoivat loppua kaikilta,
vaikka niitäjo pariin kertaan tasat-
tiinkin, eikä kärkikomppaniaa
vain kuulunut, oli tehtävä pakolli-
nen veEiytymispätös. Ensin las-

kettiin kuitenkin yksinäinen ar-
vokkaan näköinen ja vatkopartai-
nen kilipukki läpi sekasortoisen

motin ja sitten ammuin vielä mah-
dollisimman monta laukausta Tiu-
rin silian suuntaan.

rÄRXITON,lPPANIA
TA!STELEE
Irtautuminen suoritettiin vähin
äänin ja allapäin. Onneksi kauan
kaivattu oma kärkikomppania tuli
vastaan jo vajaan puolen kilomet-
rin pässä.

Nopean tilannekatsauksen ja
patruunatäydennyksen jälkeen läh-
dettiin jälleen kohti Tiuria. Ensin
edettiin vanhaan tukikohtaan ja

sen tasolleja käytiin lyhyt tulitaiste-
lu. jonka yhteydessä saatiin mm.
pari naisvankia. Heiltä jäi minulle
uusi tähtipistooli Tiurin taistelujen
muistoksi.

Sitten kärkikomppania eteni lä-



hemmäksi Tiurinkosken siltaa ja
jäi puolustukseen ja motin varti-
jaksi.

Arvelin, ettei vähälukuinen
komppania voisi pitkän kestiiä
monikymmenkertaisen vihollisen
painetta pelkin jalkaväen asein.
Ehdotin nyt vallatun haupitsin siir-
tämistä suorasuuntausasemaan
ampumaan Tiurin sillalle, kun pst-
tykin ammuksetkin olivat jo lop
puneet. Vihollisen kova päälletulo
sitoi kuitenkin lähes kaikki miehet
kiivaaseen lähitaisteluun eivätkä
muutaman lähimmän miehen hy-
vät yritykset siirtää raskasta tykkiä
tuliasemaan onnistuneet.

Päätin lähteä tekemään tilanne-
selvitystä pataljoonan komentajal-
le ja samalla kiirehtiä apuvoimien
saantia paikalle.

Pian komentaja löytyikin ja lä-
hes koko pataljoona siirryi motin
vartijaksi. Kärkijoukkue luvauiin
samalla hyvin ansaittuun lepoon.

Ryhdln kokoamaan joukkuet-
ta. Muuan pojista kertoi innok-
kaana, että motin takaosassa oli

45 millin panssarintorjuntatykki oli na-
pakka lähitaisteluase

lll/JR 2:n esikunta toimii. Vasemmalta
J. Viliamaa, komentaja Kali Wahren ia
E. Vaahtera, takana lähetti

ajokelpoinen henkilöauto. Sillä
voitaisiin helpottaa jalkavaivoja.

Tuumasta toimeen. Kävi ilmi,
että mainittua autoa oli jo aikai-
semminkin yritetty ottaa omaan
käyttöön. Silloin sen käynnistii-
misyritys oli kuitenkin aiheuttanut
raskaan panssarivaunun tykin si-
valluksen mainittuun suunrr4n.
Auto oli selvinnyt vahingoittumat-
tomana.

Nyt auto saatiin esiin vaikeuksit-
ta. Moottori kävi ja porukka kiipe-
si ajoneuvoon kuin riemuitseva
penkinpainajaisporukka. Ljihdet-
tiin köröttelemän taaksepåiin le-
popaikkaa kohti. Varmuuden
woksi sijoitettiin pari kaveria ul-
kopuolelle varoittajiksi omia jouk-
koja varten. Tämä toimenpide
osoittautuikin tosi tarpeelliseksi,
sillä useampaankin kertaan olim-
me omien aseiden ähtäimessä.

MOTISTA TULI
HWÄ
toppujen lopuksi, kun siltaa ei saa-
tu riijäy'tetyksi ja kun myös aikai-
semmissa taisteluissa sangen vähä-
lukuiseksi huvenneen pataljoo-
nankin patruunat väkisinkin lop
puivat tuhatlukuisen vihollisen
painostuksessa, oli mottiin tehävä
henkireikä pakenevan vihollisen
kujanjuoksua varten. Tie oli kui-
tenkin tukossa ja vain osa maasto-
ajokelpoisesta kalustosta piiiisi lä-
pi.

Mottiin jä ky'rnmeniniiin autoja
ja muuta raskasta kalustoa kuten
tykistöä ja kranaatinheittimä ja
jopa pari hyökkäysvaunuakin.
Luonnollisesti myös viholliskaatu-
neita oli runsaasti. Tärkeintä oli
kuitenkin vihollisen vastaisku-
suunnitelmien äydellinen epäon-
nistuminen ja muuttuminen pako-
paniikiksi.

Tappioitta ei selvinny pieni
kärkijoukkuekaan, sillä tielle
hyökkiiyksesä sydänosumaan kaa-
tuneen soturin lisäksi vielä kolme
nuorukaista menetti henkensä, jo-
kainen piiähän osuneen luodin
tappamana.

Jäljellejäneet kävivät vielä
monta kovaa taistelua edetessiän
kohti vanhaa njaa ja trmpaalaa.
Syksyn koittaessa oli nuorukaisista
vain muutama jäljellä.

Parin viikon kuluttua haavoinui
myös vänrikki Rantasila. Minulla
kävi hyvä onni: sain ensimmäisenä
vänrikkinä vastaanottaa Manner-
heim-ristin Tiurin taistelujen muis-
tona l.10.41. D

1. Kuko oli kenraoli D. Gu-
sev?

2. Missii veniiliiisten lcesik
194 suurhyölekiiys en-
simmäsen kcwan lopulli-
sesti pysiiytettik?

3. Mikö mies oli Einar Au-
gust Yihmo?

4. Ihantalan swrtaistelilrt
torjwtnvoittoon vaik$tti
rotluisevosti Momoloisen
kenttiitykistön taiminta.
Montoko potteristoa siellii
Pystyi anptm,oCIt sarnal
maolinluetta?

5. Missä tapahtui veniiffiis-
ten viimeinen keskitetty
sttttrhyöltkiiys kesiillö
19&

6. Missö tehtiin jatlosodut
viimeiset mofit?

7. tulu oA Villro Riittö?

8. Mikö mies oli Lortor
Rendulic?

g. Kaka oli Andrei A. ido-
nov?

10. Kdu otti ensimmiiisen
kerron horkittovalrsi YYA-
s opimukse n Up ai se n v alti*
sopimuksen aikoansaoni-
san Suomen ja Neuvostolii-
ton viilille?

Vastauket sivilo 285

Persoonollisuuksio

o
VÄEK OLI
KOVA POKA
Vöinö l*skinen, myö-
hemmin tunnettu polii-
tikko, johti Ässåryk-
mentin 2.Komppaniaa
Lyy§lässä jatkosodas-
sa. Viipurin valtaus oli
käynnissä ja vihollinen
oli puristettu ahtaalle.
Eräät yksiköt yrittivät
läpimurtoa Lyy§lässä,
jossa Irskinen komppa-
niansa kanssa joutui ah-
taalle. Muutama hyök-
käysvaunu yritti läpi-
murtoa, mutta [rskisen
kasapanosmiehet tuho-
sivat ne.

Kuumimmassa tules-
sa lrskinen haavoittui.
Sirpale repäisi ison ko-
lon olkapäähän hänen
ollessaan johtamassa
puolustusta etumaisessa
taisteluhaudassa. Veri
tirskahti suorastaan
vuotamalla. [rskinen
sanoi lähetilleen:

- Toppaa äkkiä to
hon sammalta, sillä pi-
kasiteestä ei ole mitään
apua!

Sammal tyrehdytti
verenvudon. lrskinen
johti taistelun loppuun
ja sen jälkeen hän vasta
lähti JSp:lle.

Tauno Aro, Helsinki
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auttoi ihmeesti hyökkäyksen ete-

nemistä ja esikunnat tarvitsivat jat-
kuvasti uutta tietoa vihollisen liik-
keisä. keskityksislä ja aikeista.

MUKAAN

Kohtalon leikki on jos-
kus rajua: yksi ainoa
kiväärinluoti osui pom-
mikoneeseen, mutta se

w
w"',
&""

la jänen rannalla. Talot olivat tyy-
lipuhtaita hirsirakennuksia. pääty

tielle päin. Rakennuksia oli kahta
puolen tien satojen metrien pituu-
delta. Rinnepellot vienivät järveen.

Koko kylä kuhisi. Siellä oli ajo-
neuvoja, siellä oli sotilaita, siellä oli

§kkejä, panssarivaunuja. Viholli-
nen oli perääntymässä ja sillä oli
kiire. Tilanne ei näyttänyt olevan

hallinnassa.
Ohitimme kylän järven yli lenä-

en vain muutaman sadan metrin

eäisyrydelä. Järven eteläpiiässä

olimme aivan pilvirajassa. Kuulin
kuulokkeissani tiihystiijän äänen :

- Mennäänpäs katsomaan uu-
destaan vähän tarkemmin.

Kone kaartoi takaisin tulosuun-
aan ja lähti nopeutta hiukan lisä-
ten lähestymään uudelleen kyliiä.
Mielessäni häivähti: "Tuonne ei ole
nyt hyvä mennä - ne on herätetty
ja niillä on aseita. Kivärinluotikin
voi osua näin lähelä..."

oli våihältä viedä ohjaa- HYöKKÄYKSEEN

jan hengen.
Koneen miehistön päät-
täväinen toiminta pe-
lasti tilanteen viime
hetkellä.

ALKU oli ollut hankala.
Vajaassa puolessatoista kuu-

kaudessa oli lailuecmme lrntolai-
vue 42 menetlänyt koneistaan puo-
let ja miehisä neljänneksen.

Vauhtia hidastettiin. Suuria
joukkohyökkäyksiä ei enä suori-
tettu, koneet eivät riitäneet. Vii-
meisiä koneita oli siiiistetlävä kaik-
kein ärkeimpiin tarpeisiin.

Lennot harvenivat. Ne olivat
pääasiassa yhdellä koneella suori-
tettuja pommi-iskuja, valokuvaus-
lentoja tai tiedusteluja. Yeensä tie-
dustelulentoon liittyi pommitus,
mikä varsin usein suoritettiin lentii-
jien oman harkinnan mukaan so-
pivaksi katsottuun kohteeseen.

Elokuun 27. päivänä märiisi
ylipällikkö joukot uuteen hyök-
käykseen Tuuloksenjoen linjalla ja
S*ämäjärven alueella. Meidänkin
toimintamme vilkastui. Sopivaan
paikkaan pudotettu pommilasti

Bristol Blenheim keskiraskas
pommikone Bl-140 starttasi Joen-
suun lentokenältä elokuun viimei-
senä päivänä l94l klo 16.25. Oh-
jaajana oli kersantti Pasari, tähyst?i-
jänä luutnantti Huhtala ja takana
konekiväriampujan paikalla is-

tuin minä.
Lensimme tuttua reittiä itii-

kaakkoon yli Korpiselän. Suojärvi
jäi vasemman käden puolelle. Lii-
hestfmme Säämäjärveä ja samalla
taistelualueita. Tiheä, yhtenäinen

pilvikerros alkoi melko matalalta,
ehkä noin 300 metristä, paikoin
alempaakin.

Säämäjärvi jäi vasemmalle. Yli-
timme rautatien, ennen talvisotaa
Petroskoista rajan pintaan raken-
netun ja sotien välillä Suojärvelle
jatketun. Ratapenkassa oli kumol-
laan juna, veturi osittain suohon
uponneena. Suomalainen partio oli
ollut asialla. Hiukan kauempana
vasemmalla näkyi rautatieleik-
kaukseen kuusista istutettu viisisa-
karainen tähti.

Matka jatkui totuttuun tapaan.
Pommit pudotettiin erään kolon-
nan sekaan-

Mutta sitten tulimme Priiiisiiän.
Se oli karjalais§lä kauniilla paikal-

Blenheimeia tarvitaan taas .\]4-luru

7'!ril!D3]&

Lentolaivue42:n miehiä Hanssin Jukan kupeella, vasemmalta kersantti Pasuri, kersant-
ti Laurila (kaatui 1 5. 4. 42), alikersantti Rimpivaara (pelastautui laskuvariolla vihollisen
selustaan 21.7.41, kaalui 13.8.42]. ja kersantti Fennan.ler lkaatrti 15.4.421
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ONNI RAUTAVA

Luutnantti Aimo Huhtala hoiteli koneen
kotiin

OSUMA KONEESEEN
Äkkiä kone huojahti voimakkaas-
ti. Kuulokkeista kuului puhetta -ähiniiä. Sanoista en saanut selvää.

Kone huojahteli taas voimak-
kaasti. Välillä olimme pilvessä.

Katson rungon yli moottoreita.
Savua ei tule. Moottorien iäni on
nyt aivan normaali. Myöskin huo-
junta on loppunut, kone lentä,ä

suoraan ja rauhallisesti. Suunta on
kotiin päin.

Kersantti Pasuri oikean kätensa menettäneenä sotasairaalassa Joensuussa

F.,*

käAntää päätään. Si lloin huomaan,
etä he ovat vaihtaneet paikkaa
keskenän. Huhtala on nyt ohjai-
missa ja Pasuri istuu tiihystäjän
paikalla. Pasuriin on siis sattunut.

Työnnän päääni hänen lähel-
leen. Hän näytt?i?i oikeaa kyynär-
varttaan. Hiha on punaisena. Kä-
destä vuotaa verta suorana norona.

- Tee jotain! sanoo Pasuri.
Esin katseellani hihnaa, narua

tai jotain siteeksi kelpaavaa. Sel-

laista ei ole näklvissä.
Onneksi minulla oli aina lennoil-

la puukko mukanani. Tempaisen

sen esille, katkaisen kuulokejohto-

Aimo Huhtala toimi myöhemmin muun
muassa Hämeen Lennoston komentaja-
na

ni aivan päähineen vierestä ja ve-
dän sen kireälle Pasurin käden ym-
pärille aivan kainalon tuntumaan.

KESTiiÄKö
HAAVOITTUNUT?
Ny olin lopullisesti irti puheyhtey-

desä. Olimme mahdollisesti vielä
vihollisalueella tai ainakin lähellä
sit2i. Vihollisen hävitäjä saattoi ol-
la liikkeellä. Menin hetkeksi taakse

omalle paikalleni seuraamaan ti-
lannetta sieltä kiisin.

Palasin kuitenkin pian Pasurin
luo. Hän oli aivan kalpea. Hänen
olonsa oli tuskainen, kasvoille oli
kohonnut hikipisaroita.

Hiin pyysi minua löysiämåiän

sidettä. Side oli ollut vasta 10-15
minuuttia. Sanoin:

- Yriä keståå!

Silmä tarkkana yrirän nähdii,
onko hävitäjiä näkyvrssä.

Sisäinen puheyhteys on ollut tu-
kossa, kysymyksiini ei ole tullut
\.astausta, sitten kuuluu:

- Onni. voisitko tulla käymään
tiiällä edessä...

Irrotan kuulokejohtoni ja ryö-
min siipipalkkien yli ohjaamon
taakse.

Ohjaamossa on verta. Sitä on
joka paikassa. Sitä on mittaristos-
sa, siä on karttalehdillä, siä on
lenäjien vaatteissa.

Yritän saada selvää, mitä on ta-
pahtunut. topulta toinen miehistä

Lentolaivue 42:n Kolmannen Len tueen miehiä, takana ylimpänä kirioittaja
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Radistin tilat Bristol Blenheimin ohiaamossa

Näin selvästi, että hänellä oli
raikeaa. Hän pyysi siteen avaamis-
ta uudestaan sellaisella änellä, etä
en voinut muuta tehdä kuin suos-

tua.
Heti alkoi veri tras virrata noro-

na. Vedin siteen uudelleen kireälle
seuraten samalla veren tulon lop
pumista. Anteeksi pyydellen sa-

noin Pasurille:

- Sinun on nyt yritettävä kes-

tä... muuten menehdyt verenhuk-
kaan.

IVIatka Joensuuhun tuntui kes-

ävän ikuisuuden. Sovimme Huh-
talan kanssa, etä hän lenäisi Höy-
tiäsen kasarmin yli, missä sijaitsi-
vat ruokailupaikkamme ja esikun-
tamme. Minä ampuisin siellä
hätiiraketin ja vasta sitten meni-
simme kenälle.

Niin teimme.
Kenällä oli voimakas tuuli suo-

rassa kulmassa piäkiitorataan
nähden. Huhtala ohjasi koneen
kohti lyhyempä. vain 600 metrin
mittaista kiitorataa. Hän oli saanut
ohjaajakoulutuksen, mutta kaksi-
moottorikonekoulutus oli hiineltå
vielä kesken.

Jännitin laskua. Kone tuli alas

melko jyrkässä kulmassa, otti kor-
kean pompan ja rullasi sitten nätisti
kiitoradan piiiin tuntumaan, minne
pysiihtyr.

Aukaisin luukun ja ryömin ulos.
Konetta låihestyi hurjaa vauhtia
ajava henkilöauto. Kello oli 18.45.

Hätärakettimme oltiin havaittu
kasarmilla. Kersantti Rlslo Rrit y oh
hypännyt lähinnä olevaan henkilci
autoon, ottanut pari mieslä mu-
kaansa ja ajoi kentäle.

VERTA KEULASTA
PYRSTÖöN
Nostimme Huhtalan kanssa Pasu-

rin koneen siivelle tajuttomana.
Hän oli pyöffynyt ensimmäisen
kerran laskussa ja nyt taas. Räty
otti kumppaneineen hänet vastaan
siiven piältä ja he nostivat hänet
välittömästi autoon, joka lähti
kohti Joensuutaja siellä olevaa so-

tilassairaalaa.
Koneessa oli vain yksi kiviiärin

luodin tuloreikä. Luoti oli litistynyt
koneen pellissä ja käyttiiytyi sen

jälkeen lähes räjähtävän luodin ta-
voin. Se murskasi Pasurin kädesä
luun kyynärpiän yläpuolelta sekä

katkaisi valtimon.
Verta oli wotanut paljon. Ko-

neen mahanalus oli veressä keulas-
ta pyrsttiön.

Vielä seuraavanakaan pävänä
lääkärit eivät voineet sanoa mitään
varrnaa Pasurin toipumisesta.
Vahva flysiikka kuitenkin voitti.
Mies jäi henkiin, mutta oikean kä-
tensä håin menetti.

Huhtalan nopea ja päätäväinen
toiminta heti osuman tultua pelasti

koneen ja sen miehistön.
Myöskin Risto Rädyn nopea

toiminta ansaitsee kiittävän mai-
ninnan. Heti hääraketin havaittu-
aan hän otti - ilman lupaa - lä-
himmän auton ja tuli apuun. Ilmei-
sesti ilman hänen piiättäväistä toi-
mintaansa tilanne olisi loppunut
murheellisemmin.

Riity itse löysi oman kohtalonsa
29.6.1942 hänen koneensa syök-
syessä Suomenlahteen. tr

huohoilb
OSMO HWöNEN

Saksalais{uomalainen hyökkäys Muur-
mannin radan katkaisemiseksi ei onnistu-
nut.

Louhen suunnalla päädyttiin elo-
kuussa l94l Kiestingin mottiin, jota mu-
kana olleet eivät unohda.

kettua oli haavoittuneiden evakuointi to-
teutettava vaarallisen korpitaipaleen
kautta. Syntyr Kapustnajajoen Via Dolo-
rosa, tuskien tie.

KIESTINKI oli vallattu 7.8.
4 l. Ryhmä J:n joukot jatkoivat
kohti Louhen asemaa Muur-
manninradalla.

Saksalaiset yrittivät maan-
tien suunnassa, mutta etenemi-
nen oli hidasta ja pysähtyi ko-
konaan 18 kilometriä Kiestin-
gin itäpuolelle. Suomalaiset jat-
koivat korven läpi kulkevan
rautatien suunnassa ja päåisivät
I l. 8. rauta- ja maanteiden yh-
fymäkohtaan Kapustnajajoel-
le. Hyökkäyksen suoritti evers-
tiluutnantti Jussi Turtolan
komennossa Vahvennettu
JR 53, jolle oli alistettu
muun murssa JR l2:n II Pa-
taljoona ja Kevyt Osasto 5:n
2.Komppania sekä puolitois-
ta patteria tykistöä KTR
l6:sta.

Venäläiset hermostuivat -suomalaiset olivat yllätäen
päiisseet liian pitkälle! Puo.
lustaja heitti tuleen kaiken
minkä irti sai. Alkoivat kolme
viikkoa kesfåneet katkerat ja
veriset taistelut Kapustnaja-

Tavanomaisten huoltoyhteyksien kat-

joella, myös Kapustajoeksi kut-
sutulla.

VASTA.
HYöKI«IYS
OSUU ARKAAN
PAIKKAAN
Venäliiiset suuntasivat rinta-
man reservin, 88.Divisioonan,
pät&iväiseen vastahyökkäyk-
seen. Sen jalkaväkirykmentti
758 aloitti vuorostaan kouk-
kauksen JR 53:n eteläpuolitse
upottavien korpien ja ämeiden
kautta, saapui 20.8. rautatielle
Veturipuron seutuvilla ja kat-
kaisi JR 53:n ainoan huolto
tien, radan, jota oli liikennöity
omatekoisella moottorijunalla.

Synty ainutlaatuinen ti-
lanne: Vahvennettu JR 53 oli
motissa, mutta niin oli myos
venäläinen JR 758,jonka selus-
tayhteydet onnistuttiin jo parin
päivän kuluttua katkaisemaan.
Venåilåiiset saivat kuitenkin
uuden yhteyden Rautatiemot-
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tiinsa pohjoisen kautta samoin
kuin JR 53:n huoltokin, joka
löysi eteliistii veniiliiisten enti-
sen suuntauran poikki kulke-
van yhteystien. Venäliiisten
Rautatiemotin huoltotie maan-
tien suunnassa olevien omien
luo oli 5-6 kilometrin pituinen
ja suomalaisten huoltoura,
jonka viinrikki Rissasen par-
tio vaivalla löysi, noin kym-
menen kilometrin pituinen.

Kohtalon päivänä 20.8.
kulki "aamujuna" vielä suunni-
telmien mukaisesti, toi muonaa
ja ampumatarvikkeita sekii vei
mennessäiin haavoittuneet ja
kaatuneet, joita oli tiillä kertaa
yhteensä 150 miestii.

Iltajunaa ei enä tullut.
Oltiin motissa.

+

r' .. t*:o:jorffil.,

Veturipuron maastoa

Kiestingin motin taistelut 17.-24.8. 41

61;Istos.9ESSl
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IUskbn
huoltotie
VIA DOLOROSA
lörrw
Haavoittuneiden mliiirä JSp:llä
alkoi kasvaa. hrutteellisissa
olosuhteissa ei heidiin hyväk-
seen voitu paljoakaan tehdii,
morfiinipiikki oli useimmiten
ainoa apu tuskissaan kiemurte-
levalle soturille. Odotettiin ja
toivottiin radan jåilleen nopeasti
aukenevan.

Sitten Rissasen partio löysi
tuon lounaisen henkireiän.
Siiä piiiistiiisiin pahimmassa
tapauksessa pois...

Ketkä piiiisisivät?
Terveet ja liikunta§§iset!

Satoja haavoittuneita tuskin
saataisiin kulkemaan.

Tutkittiin evakuointimah-
dollisuuksia lentoteitse.

JSp:n lähistöllä oleva pieni
järvi ei kuitenkaan sopinut vesi-
tasojen laskupaikaksi: se oli
matala, vain noin 80 cm syvä ja
tiiynnä uppopuita. Siitii oli luo-
wttava.

Rykmentin liiäkärin, laä-
kinäkapteeni lzo Skurnikin
asema oli todella vaikea: mo.
tissa kuoli §mmeniä mie-
hiä, jotka olisi voitu pelas-
taa, jos heidät olisi saatu
normaalisti taakse kirurgien
kiisiteltiiviksi.

Ei ollut muuta keinoa kuin
yrittiiii käyräii hyväkseen ryk-
mentin ainoaa henkireikä,
korpiuraa. Kiireesti ryhdyttiin
valmistamaan purilaita haa-
voittuneita varten. Hevosia oli
onneksi paljon, omien lisäksi
2f300 sotasaalishevosta,
jotka oli napattu JR 758:n
huollosta.

Ensimmäinen sairaskolonna
llihti epävarmaan korpeen 22.
8. kiertämän Rauiatiemotin
ympiiri. Purilailla makasi 80
miestä, 180 lievemmin haavoit-
tunutta pystyi itse kävelemäin.
Kolonnaa suojasi Vahvennettu
5./JR 12 lisänän rykmentin
Jii2ikärijoukkue.

Rykmentin komentaja odot-
ti tuskaisesti radiosanomaa Ke-

Kolonna painuu korpeen

tusta, huoltouran "pätease-
malta" radan varresta - oliko
kolonna pii:issyt perille vai
näntynyt ja tuhottu korpeen?
[.oputtomilta tuntuneiden tun-
tien jälkeen tuli viimein hel-
pottava sanoma: Onnellisesti
perillä!

Monet haavoittuneet olivat
menehtyneet korpivaelluksen

t{i

aikana. Hengissä selvinneet
päåisivät "pikajunalla" Kiestin-
kiin ja evakuointisairaalaan.

"ISO KOLONNA"
KULKEE
Elokuun 28. päivänä tuli divi-
sioonan esikunnalta kiisky, ett?i

motissa olevat I/JR 53:n osat

*
"-\+f

- yhteensä puolitoista komp
paniaa - oli siinettiivä motin
ulkopuolelle rautatien avaami-
seksi tehävä keskitettya
hyökkäystii varten. Tätii
osastoa suojueena käyttiien
liihetettiin kaikki haavoittuneet
motista taaksepäin.

Käytettiivissä oli sotasaalis-
hevosia, mutta valjaista tuli

j,l'§j

"Kiestingin junan" mukavuudet olivat suhteellisen vähäisel
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mästäiin kamppaileville haa-
voittuneille pitkiä ja tuskaista
yötä.

Yöleiri perustettiin juuri ve-
näläisten Rautatiemotin etelä-
puolelle. Alueella vilisi naa-
purin partioita, mutta kolon-
naa suojaavatjoukot pitivät ne
kurissa.

SURUSAATTUE
Saattueessa, joka lähti liikkeelle
29. 8.. oli 170 haavoittunutta ja
everstiluutnantti Turlolan ruu-
mis. Sen mukana poistui mo'
tista myös koko taistelun ajan
JSp:llä työskennellyt ainoa nai-
nen, urhoollinen ja sisukas
lääkintälotta Kyllikki htosto.
Hän oli nähnyt sodan todel-
liset kasvot lähempää kuin
yksikään toinen Suomen
nainen.

Tämän kolonnan mukana
poistuivat myös linnoitusra-
kennuspataljoonan työvelvolli-
set, ikämiehet, joista oli ollut
suurta apua niin linnoittami-
sessa kuin purilaiden teossa ja
kaatuneiden hautaamisessakin.
Heita oli ollut motissa jouk-
kueen verran.

Viimeinen kolonna lähti liik-
keelle 2.9. illan pimetessä kap
teeni lro Skumikin johdolla.
Tdssä vaiheessa alettiin jo koko
mottia tyhjentä.

Lotta Lyyli lsoaho, myöhemmin Kesä-
niemi, viimeisellä junalla Kiestingin mo-
tista tulleiden haavoittuneiden parissa

SA-kwq

Kolonnassa oli 200 haavoit-
tunutta ja sairasta, jotka kaikki
saatiin turvaan. Mukana oli
myös koko jäljellä oleva liäkin-
tähenkilöstö ja auttamassa 40
sotavankia.

TILINPÄÄTöSTÄ
Tuskien tien kautta oli kulje-
tettu turvaan toistatuhatta sai-
rasta ja haavoittunutta. Kym-
menen kilometrin edestakainen
taival vei hevoskolonnalta
yleensä 25-28 tuntia. Vankka
varmistus oli tarpeen korvessa,
jossa liikkui yhtä paljon vihol-
lisia kuin omiakin. Venäläiset
ohvat jatkuvasti erittäin aktii-
visia, mutta eivät kyenneet kul-
jetuksia katkaisemaan - heil-
läkin oli ilmeisesti omatvaikeu-
tensa.

Kiestingin motin tappiotili
oli kova: suurimmat tappiot
kärsi majuri Ali Koskimaan
ll/JR 12, joka menetti yh-
teensä 622 miestä, näistä
kaatuneina 93.

Viimeisenä joukkona mo-
tista tuli sen jäljelle jiiänyt tais-
teluosa, 800 kuolemanväsyny-
tä,likaista ja laihtunutta miestä
soita rämpien.

Motin kaatuneet on hau-
dattu kentälle Kapustnajajoen
varteen 24 kilometriä Kiestin-
gistä itiiiin. Eriiän tiedon mu-
kaan olisi haudattuja ollut 89.
Heistä on olemassa nimiluet-
telo, jossa kahden osalta on
vain tuntolerryn numero ilman
nimeä, jota ei ole saatu selville.

Venäläisten tappioista ei ole
tietoa. Heidän menetyksensä
lienevät olleet samaa suuruus-
luokkaa.

88.Divisioonan rykmentit
JR 432,61I ja 758 nimitettiin
kaartinrykmenteiksi ja koko
divisioona sai kaartindivisioo-
nan uljaan nimen. Se oli pelas-
tanut Muurmannin radan ja
pakottanut suomalaiset veäy-
tymän 15 kilometriä. tr
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Lievästi haavoittuneet saavat selvitä omin voimin

huutava pula. Improvisoiden
saatiin aikaan jonkinlaisia val-
jaita sotilasvöisä, kivärin hih-
noista ja narunpätkisä. Ko-
lonna otti mukaansa 320 sairas-
ta ja haavoittunutta.

Vaellus oli vaikeaa. Kilo-
metrien pituinen rivistö teki tai-
valta samalla uralla, joka pai-
nui yhä syvemmäksi pehmeiis-
sä meassa. Monin paikoin poh-
ja petti kokonaan ja hevoset
upposivat suohon mahaansa
myöten. Saattueen mukana

kulkevien sotavankien tehtävä
oli kiskoa hevoset ylös ja
kantaa haavoittuneet kuivalle
maalle. Yeensä he tekivät sen
mukisematta, jotkut kuitenkin
vasta kiviiärin piipun edessä.
Karkaamisista ei tarvinnut olla
huolissaan - ei näyttänyt van-
jojenkaan mieli tekevän yksin
synkkän korpeen.

Matkanteko oli iiärimmäi-
sen hidasta. Valoisana aikana
ei ehditty perille, vaan oli pak-
ko yöpyä korpeen. Se tiesi elä-
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neen.
Monet kerrat sen

joukot pelastivat saksa-
Iaiset aseveljetkin pu-
lasta.

Eipä ihme, että po-
rukka oli kova, jos ker-

Toimin ryhmänjohta.jana luut-
nantti Olle Harjapcitin komp
paniassa Kevyt Osasto 3:ssa.

Nousimme valmiusasemiin
hyökkäystä varten Isonselänla-
ki-nimiseen vaaraan.

KAKSINTAISTELU
snaeÄssÄ
Vaelsimme nelijonossa puolipi-
meässä mes'åssä. Puolen yön
maissa sain kiiskyn tulla komppa-
nianpällikön puheille.

Selvisi, että yhteys oikealla
etenevän toiseen komppaniaan

.*{
{"

Jänkäjäiikärit, Pohjo-
lan miehistä
tu 6.Divisioona,
Lapissa kovan

koot-
sai
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telijat eivät olleet kyenneet
pitämän siihen tuntumaa.

Sain kiiskyn ottaa mukaani pari
miestii ja siirtyä noin 50 metrin
piiiihän komppanian sivulle sekä

pysytellä siellä suojaten t'äten

etenevän komppanian sivustan.
Tein työä kiiskettyä.
Kävi kuitenkin niin,etä jo muu-

taman kymmenen metrin pässä
huomasin olevani yksin - kaverit
olivat jänistiineet ja hiipineet vähin
iiänin pimeiissä komppanian tur-
viin.

Harmitti ja vähän pelottikin.
Päätin kuitenkin jatkaa kulkuani
käsketyllä tavalla.

Metsä oli harvahkoa, mutta
näkyvyys kovin huono. Oli kes-

kiyö, taivaan peitti paksu pilvi-
kerros ja sataa tihuutti.

Hiiviskelin puiden lomassa

kivääri kainalossa ja sormi liipasi-
mella. Oli aivan hiljaista, miään ei

näkyny eikä kuulunut. En tiennyt.
oliko komppania sadan metrin
piässä vaiko kilometrin piiiissä.

Äkkiä huomasin edess;rä aivan
jalkojen juuressa poteron. Sen

päälle oli levitetty venäläinen teltta-
kangas, jonka etureuna oli viritetty
tikuilla ylös siten etä kankaan ja
penkan väliin jäi noin 30 sentin
rako.

Kankaan alta paljastui miehen

ran taistelijat olivat tä- o[ pimeässä katkennut. Tunnus-

tä luokkaa.
ELOKUUSSA l94l 6.Divisioona
aloitti tosimielellä Sallan radan
katkaisemisen kaukaa linjojen ta-
kaa. Ensimmäisenä tavoitteena
lienee ollut Nurmen asema, joka
sijaitsi noin 15 kilometrin pä;issli
viholiisen tiukasti puolustamien

metsäisten vaarojen ja korpien u-
kana.
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vaalea naama ja pikakivärin -Ernman - piippu, joka osoitti va-
jaan kahden metrin pääsä suoraan
vatsaani.

Huomasimme toisemme sa-

malla hetkellä.
vanja turautti pikakivtiiirilliilin

kaksi lyhyttii sarjaa, mutta olin aa-
vistuksen verran nopeampi ja loik-
kasin samalla hetkellii poteron yli.
knnossa ammuin laukauksen
kuoppaan. Telttakangas putosi
asukkaiden piiäle ja toiminta kes-

keytyr.

EPÄTASAINEN
OTTELU
Kerkesin pamauttaa kuoppaan
vielä toisen kerran ennen kuin vas-

takkaiselta puolelta pomppasi ylös
kaksi vanjaa låihtien hurjaa vauhtia
karkuun.

Minä periiiin.
Ammuin sen kun kerkisin ja eh-

din kaataa takimmaisen. Toinen
katosi kuusten taakse.

Juoksin kaatuneen luo.

,, -få{,. ' .

,,fu -

Tämä osoittautuikin eläväksi ja

ryhtyi puolustautumaan. Ojensin
kiviiiirini hiintii kohti - mutta
kuului vain "klik".

Olin ampunut aseen tyhjäksi
eikä lataamiseen ollut aikaa.

Sodan oppien mukaan minun
olisi tietenkin pit?inyt nujertaa vas-

tustaja kiisipelillä. Otinkin jo kiinni

#

#*#a

kiviiiirin piipusta, mutta luonto ei

antanut periksi iskeä. Lienee ollut
jonkinlainen inhimillislryden pil-
kahdus.

Ryhdyin l2taa622n asettani.
Vanjakaan ei ollut kovin verenhi-
moinen, vaan läksi pakoon.

Saatuani kivärin jälleen ampu-
makuntoon palasin poterolle. Aja-
tus oli ottaa Emma sotasaaliiksi.

Poterosta ponkaisi kuitenkin
pystyyn vielä yksi vanja, jo neljis-
sä§mmenissä oleva vinosilmäi-
nen veikko -joku kirgiisi tai mikä
lie.

HyppZisin kuoppaan ja kävin
ukkeliin kiinni. Tämä antoi heti
periksi ja kovasti selitläen nosti
kiitensä ylös. Kielä en ymmär-
tiinyt, mutta ele oli selvä.

taitoin Dektjarjevin kaverin
selkän, nousimme yhdessä kuo-
pasta ja läksimme marssimaan pe-

råkanaa sinne missä arvelin komp
panian olevan. Vihollinen oli löy-
tynyt ja katsoin varmistustehäväni
suoritetuksi. Yksin pimeiissä

metsiissä ei mielesäni ollut syyt?i

antautua laajempiin sotatoimiin.

KOMPPANIALLA OLI
HAUSKAA
Emme ehtineet marssia pitkäl-

lekän kun komppaniatuli juosten

vastaan. Ihmettelin, kun kaikkia
nauratti.

Karjuntani ja mekastukseni,
josta itse en ollut edes tietoinen, oli
kuulunut kilometrin pähän ja po-.

jat tulivat awksi.

- Pidit niin kovaa meteliä etä
vanjat luuli varrnaan koko patal-
joonan hyökkävän, naureskelivat
pojat.

Tilanne oli selvinnyt. Vanki tiesi
asioita ja pelasti vähän myöhem-
min komppanian kärjen marssi-
masta miinakenttään.

Seuraavana aamuna alkoi var-
sinainen hyökkäys, jonka aikana
Luoja jälleen varjeli ihmeellisesti.

Molemmille puolilleni putosi ni-
mittiiin kranaatti ja kumpikin
räjähti samalla hetkellä. Sirpale
iski takaraivooni, mutta kypärä
pelasti - siihen tuli vain suuri

kuoppa ja tuntui kuin otisi piiähän

isketty kirveen hamaralla. Toinen
sirpale veti koko oikean saappaan

halki varren suusta kantapåähän ja
vielä sukankin, mutta nahkaan ei

tullut piirtoakaan. Vasempaan

kyynärp,iiähän särähti pieni neu-

lannupin kokoinen siru, joka vei

koko käden joksikin aikaa

tönköksi ja sujumattomaksi. tr
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Vihollinen iski saariin valiojoukoin, mut-
ta meikäläisetkään eivät antaneet helpolla
periksi.

ELETTIIN elokuun 15. päivän

viimeisiä tunteja vuonna 1943 Vie-
nan kanavalla Aavesaaressa. Paik-
ka oli silloisen Suomen iläisin
eteentyönnetty tukikohta Voljär-
ven eteläpäässä, josta kanava jat-
kui eteliän kohti Poventsaa ja lin-
jat pohjoiseen kohti Seesjärveä.

Yksikkömme oli Maalinnoitus-
patteristo 2. Sen tulenjohtopaikko
ja olivat eteliistä päin lueteltuna Pi-
runsaari. Iesniemi, Aavesaari ja
Pokssaari. Meille oli Aavesaari ta-
rallisin pelkämispaikka.

Kello22 astelimme Viki Kurjen
kanssa vaihtamaan vaniosta vah-

'an ja leveäharteisen Kailion.
Jäimme odottelemaan illan pime-
nemistä taisteluhautaan, koska
tehtävänämme oli laskeutua pime-
än ajaksi aavaaja laskevaa rinnetlå
saaren rantalepikkoon kuulovarti-
oon.

Tämä vartioworo on jänyt
erikoisesti mieleeni. Se oli jotenkin
historiallinen, koska yön tainuessa

seuraavan päivän alkutunneille piti
nyt näkyvillä olevan kuun pimeä
kertoman mukaan täydellisesti.

Oli elokuun myöhäinen ilta,
lämmin ja tyyni. Jossakin kaukana

kuului hiljaista jyrinä, liekö ollut
elosalamoita. Kuu kimmelsi kana-
van pintaan.

Niin tuli kahdestoista hetki ja
Varis 1a Uinsipäri tulivat vaihtoon.
Nousimme taisteluhautaan. jat-
koimme yhdyshauraa ja ohitimme
jalkaväen korsun.

Omalle korsulle tultuani kävin
käsiksi postiin, joka oli tullut sillä
aikaa kun olimme vartiossa.

RYMINÄ ALKAA
Se alkoi kello yhden maissa.

Oli kuin salama olisi iskenyt
maahan - 

joka hetkija jatkuvasti.

Tiesimme, miä tuleman pitiiii,
koska naapuri keskitti sulkutulta
korsujen eteen ja ympärille.

Ei ollut ensimmäinen kerta. kun
naapuri yritti vallata saaren. Se oli
siinä aikaisemmin onnistunutkin.
joten se kyllä tunsi paikat aivan
tarkkaan.

Hälyrysä ei tarvinnut suorittaa.
Heti kärkeen tulivat korsun ikku-
nat sisään ja karbidilamppu sam-
mui. Minulla oli kuitenkin radio-
aseman vieressä penkillä puheli-

men paristoista ja taskulampun
polttimosta tehty varavalo. jonka
polttimoa kiert'ämällä sain pala-
maan.

Korsussa syntyi liiketä.
Tulenjohtajamme luutnantti l/rr-

ta nen ponppasi istualleen ja hälytti
vieressän olevalla puhelimella tu-
lenjohtokeskuksen. Saatuaan vas-

tauksen hän käski yhdistää tuli-
asemaan ja pyysi. että sieltii otettai-
siin heti radioyhteys.

Se olikin tarpeen, sillä puhelin-
yhteydet katkesivat kerralla joka
suuntaan. Meiltii oli kolme linjaa
mantereelle, kaksi niistä maan alla.

Törmiisin radion kimppuun.
Aloin kutsua tuliasemaa.

kana rauhaton paikka.
Vienan kanava oli asemasotavaiheenkin ai-

Pahamaineiset tukikohdat Pirunsaari ja
Aavesaari vaihtoivat monta kertaa omista-

iaa.

FRANS PEKOLA

Kuupimeni
Acrvesaoresso
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Ei vastausta.
Yriän uudestaan - sama juttu.

Tiediin kuitenkin jo radion kohi-
nasta ja mittareista, et&i kone on
kunnossa.

Miehet ovat selvinneet korsusta
ulos.

Paikalla ovat eniiä luutnantti
Virtanen, Kailio, hänen lähettinsä,
ja viikko sitten porukkaan äyden-
nyksenä tullut nuorukainen, joka
ei §kene liihtemän ulos.

Korsuun kannetaan naapuri-
korsusta jalkaväen kersantti, jolta
sirpale on katkaissut jalan reidestii
melkein poikki. Mies on yrituinyt
pni:istii taisteluhautran. Tuntuu
ihmeelliseltii, etä haava ei woda
r,erta, vaikka se on hirveän näköi-
nen.

SIUNATTU
RADIOYHTEYS
Yritiin jälleen yhteyttii. Hakkaan
kiukkuisesti morsemerkkejä. Luut-
nantti odottaa rauhattomana vie-

ressä.

- Kyllä siellä takana on uni
makeaa..., mutisen sähkötyksen

sekaan.

Käånnän vastaanottimen piälle.
Vastaus tulee hetija viitosella -

kuuluwus on hyvä. §ydän kiän-
tämän puheelle ja huokaan helpo-

tuksesta - onpahan edes yhteys

taakse!

Viestiän tuliasemaan kaikki tu-
lenjohtajan kiiskemät sulkumaalit.
Virtanen siirtyy korsun eteen tä-
hystiimän iskemiä.

Äkkia syc;ksyy korsuun hengiis-

tynyt luutnantti, ilmeisesti tuki-
kohdan pällikkö. Hän pyytiiä vä-

littämään useita sanomia taakse

tykistön yhteyksillä, kun oma vies-

titys ei mene läpi. Nopeasti hän su-

taisee ne paperille ja liihtee.
Käännän sanomat peitekielelle.

Ne koskevat avunpyyntöjä saareen
ja reservin käyttöä. Tilanne tuntuu
olevan vakava.

Saan viestitettyä sanomat tuli-
asemrurn, josta ne menisivät edel-

leen. Saman tien Kailio tuo lisä
tulikomentoja sekä korjauskomen-
toja iiskeisiin maaleihin.

KAMALA TIETO
Samalla Kailio tuo kamalan tie-

don: venäläiset ovat korsuilla, tar-
kemmin sanoen noin 40 metrin
pii:issä takaoikealla olevassa teltta-
kuopassa.

Se on pahin mahdollinen tilan-
ne!

Vanjojen on täytyn).t tulla yli
isolla porukalla, kun ne ovat päs-
set joka puolella yllätykseen.

Yritän käskeä äydennysnuoru-
kaista sitomaan kersantin jalkaa.

Siiä ei kuitenkaan tule mitäiin -poika on äysin toimintakyvytön,
shokkitilassa.

Saatuani kaikki sanomat lähete-

tyksi tempaan kuulokkeet korvil-
tanija syöksyn korsun ovelle otta-
maan selkoa tilanteestå.

Minua kohtaa melkoinen järky-

Kirioittaja Aavesaaren maisemissa talvella

tys: korsun edusta on $iynnä vanjo-
ja! Yksi heisä antaa kaikessa rau-
hassa kiiskyä viittoillen toiminta-
suuntia korsuihin päin.

Kummallakin puolella oviauk-
koa on neljä tai viisi miesä. Näyt-
tiä silä, etlä he luulevat korsujen

olevan tyhjiä ja miehet vain kiiske-

rrän tarkastamaan ne kaiken varal-
ta.

Tuli ontto olo.
Aseenani oli vain kiväri eteisen

telineessä - löytäisinkö siihen edes

patruunoita pimeässä...? Pojat oli-
vat vieneet kaikki käsikranaatit.

On yksi ainoa mahdollisuus.

SYöKSY ONNISTUU
Sieppaan puseron pälleni, lyön
lamppuni rikki ja törmän ulos
avojaloin ja ilman lakkia.

Kuuluu kova pamahdus. Koko
maailma välähää valoisaksi,

Samassa tulee taas säkkipimeä.
Olen täysin sokaistunut enkä näe

mitälin. Huomaan kuitenkin ole-

vani hengissä. Jalat pelaavat alla.
Molemmilla puolilla räjähtelee.

Ilmavirta tuntuu heittävän minua
eteenpiiin. Konepistoolin suihkut
pyyhkivät ylitseni. Odotan vain jy-
sähtävä iskua selkiäni.

Saaren ranta lähestyy nopeasti.
Minua ei enä ammuta.

Vilkaisen taakseni. Vanjoilla
näyttziä olevan muuta puuhaa kuin
minun jahtaamiseni: Korsun suun

tiiytää sinertävä lieska. Silä savus-

tetaan liekinheittimeUä. Olen päs-
syt livahtamaan viimeisellä hetkel-

E.
Siinä on mantereelle johtavan

kapulatien pää! Silta on 800 metriä
pitkä ja metrin levyinen. Kun vesi

Korsu, jossa kaikki tapahtui. Edessä paitahihasillaan luutnanttr Virtanen

t
tatr.
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kanavan patojen räjäytyksen jäl-
keen laski, kuilui saaren ja mante-
reen välinen salmi paikoin miesä-
kin kantavaksi hetteiköksi, jonka
yli nyt johtaa kapulatie.

Piiiisen yli. Mantereen puolella
olevaan niemeen kaivetut asemat

näyu?ivät lvhjiltii.
Juoksen jalkaväen korsuille, jos-

sa on myös komppanian komen-
topaikka. Venäläinen ampua röy-
klttä aluetta tasaiseen tahtiin ty-
kistöllä ja kranaatinheittimillä.

Syöksyn komentokorsuun.
Se on tyhjä!
Kauhistun. Olenko ainoa elossa

oleva vai ovatko kaikki muut vielä
saaressa? Milä oikein on tapahtu-
nut?

Myöhemmin selvisi, että viholli-
nen oli iskeny saaren pohjois- ja

keskiosiin. Noustuaan maihin Vol-
järven puoleisessa kärjessä vanjat
jatkoivat hyökkäysään saaren län-
sirantaa pitkin puolustajien taakse.

Keskellä saarta he tulivat kapean

kanavan yli. Puolustajat olivat ve-

tiiytyneet saaren eteläpähän ja
sieltä lesniemeen. jossa vastatoi-

menpiteet olivat käynnisså.

MITÄ OtKEtN
TAPAHTUI?
Äkkiä korsuun astuu mies, joka
minut nähdessiän hörählåå leve-

än nauruun:

- Sinähän elät!
Kotipiäjän mies, oman tulen-

johtueemme poikia Heino Mvll.v-

lahti! Hän tiesi jo asioista vähän

enemmän.
Näppäränä poikana hänkin oli

onnistunut kiertämään vihollisen
ja livahtamaan pois saaresta. Hän
oli tavannut myös Kailion, joka oli
kertonut minun jåiäneen korsuun ja
palaneen sinne. Kailio oli yrittäny
konepistoolilla ha taä korsun

edessä olleita vanjoja. jolloin nämä
vastasivat tuleen sillä seurauksella,

etlä luoti osui luutnantti Virtasen
jalkaan ja teki ämän liikuntaky-
vyttömäksi. Kailio veti luutnantin
kisistä saaren rantaan ja raahasi
hänet vetäen ja välillä kantaen
JSp:lle.

Nuori täydennysmies oli hänkin
yrittänyt syöksyä ulos, mutta liian
myöhän. Hän oli syöksynyt päin

liekinheitintä. Poika oli löydetty
saaren rannalta pahoin palaneena.

Ranualta kotoisin oleva kersant-
ti oti viety vangiksi.

SAARI OTETAAN
TAKAISIN
Elokuun 16. päivän aamu valkeni
kirkkaana ja aurinkoisena. Tulen-
johtueen pojista oli vielä ainakin
kuusi kateissa.

Jalkaväen miehiä alkoi tippua
komppanian komentopaikalle. Tu-
li uusi tulenjohtajakin - luutnantti
Kulomaa, tuttu mies jo ennestään.

Häneltä sain lyhytaaltopuhelimen
ja hänen toimestaan myös saap
paat ja jalkarätit rikkoutuneiden
jalkojeni suojaksi.

Sitten tuli käsky saaren takaisin
valtaamisesta.

Vähän vaille puoli kuusi keskitti
tykistö kaikkien saatavissa olevien
putkien tulen saareen. Silä oli mu-
kava kasella näin aitiopaikalta.
Emme silloin vielä tienneet, ettii
saaresszr taisteluhaudan pätkiissä

kyyhöni viisi tulenjohtueemme
poikaa. heisä Viki pahasti haavoit-
tuneena.

Myös naapuri heräsi elämän.
Kranaatteja alkoi tippua niemeen
ja kapulatien ympäristöön, vieläpä
piiskatykki alkoi vedellä sillalle
laskevaan rinteeseen.

Valmistelun vielä möyriessä
saarta alkoi karskin näköinen

luutnantti komentaa jäkäreiään
hyökkäykseen sillalle. Osa jiiäkä-
reisä hyökkiisi Iesniemestä saaren

eteläpähän.
Vanja aloitti samaan aikaan

hirmuisen keskityksen kapulatielle,
joten porukka ei heti piiiissyt liik-
keelle. Luutnantti ei kumminkaan
antanut periksi, vaan pani poruk-
kaansa vauhtia.

Viisi ensimmäistii jäkäriä ehti-
vät vasta rinteeseen, kun piiskan

kranaatti osui heidiin keskelleen.

Seuraavat påiäsivät jo sillalle ja
hyökkäys jatkui.

VAIKEA PAIKKA
Sitten tuli minun woroni lähteä sit-

lalle Kulomaan jälkeen. Edessä oli
lähes kilometrin pituinen kapulatie
ja sen siruilla hyllyvä hete.

Tiesin, että jos pääsen tien puoli-
väliin, ei piiska enä voi ampua.
Sen tajusivat myös jääkärit ja
vauhti oli hu{a.

Jos aron poika olisi ehtinyt aset-

taa konekivärit tai vaikkapa vain
pikakivärit kapulatien päähän
korsumme eteiseen, joka oli suo-
raan kapulatieltä nousevassa rin-
teessä, ei yksikän mies olisi selvin-
nyt tätä kautta elävänä saareen.

Vanja oli kuitenkin myöhässä - se

oli ehtiny miehitää vasta taistelu-
haudat saaren iärannalla.

Tappioita tuli kuitenkin kranaa-
teista, vaikka niiden sirpalevaiku-
tus tuossa rapakossa jäikin vaati-
mattomaksi. Monta kertaa oli lyö-
tåvä maihin liejuiseen rapakkoon.
Radiopuhelin lensijoka kena pän
yli niskaan, jolloin naama painui
liejuun ja pakkasi tukehtumaan.

Niin Pääsimmg elävinä saareen,

Kulomaa ja minä.

JÄLKI OL! PAHA
Korsumme ovesta leijaili pahanha-
juista savua. Siellä ei ollut ketään.
Radio oli viety, samoin puhelin ja
haavoittunut jalkaväen kersantti.
Kaikki vanrsteeni olivat palaneet,

repun puolisko kärysi vielä.

Ja ihmeiden ihme: taisteluhau-
dan pätkässä odotti viisi tulenjoh-
tueen poikaa! Kurki oli huonossa
kunnossa: konepistoolin luoti oli
osunut leukaan ja tullut ulos aivan
niskakuopasta. l,euka ja niska oli-
vat turvonneet muodottomiksi ja
kipu oli ankara. Saatoimme hänet

sairaalamatkalle.

- Mie liihenkin lomille! uhosi

kovapintainen kaveri.
Vikin huono tuuri kuitenkin jat-

kui: ennen saaren rantaa osui aivan

viereen raskaan heittimen ammus,

kaksi kantajaa kuoli ja yksi haa-
voittui, minkä lisäksi Vikiltä meni
jalka poikki polven yläpuolelta.
Kuitenkin tämä kova kaveri lähetti
meille vielä kortin sotasairaalasta.

Taisteluhaudat vyörytettiin no-
peasti. Kaatuneita venäläisiä jäi
saareen nelisen§mmentii. Aseista
ja varusteista pätellen oli kyseessä
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Aavesaaren sotureita, vasemmalta Särkelä, kirjoittaja, lsometsa ja Kurki

Radiomiehiä koulutettiin kanttiinilla
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NELJANNEN DIVISIOG
NAN Jalkaväkirykmentti 5,
jossa palvelin, kokoontui kesäl-
lä l94l Kannaksen taistelujen
jiilkeen Kämärän aseman seu-
dulle valmistelemaan siirtoa
uudelle Iä-Karjalan sotanäyt-
tämölle. Se merkitsi samalla si-
ä, etlä toiveeni osallistua kotipi-
äjäni Uudenkirkon vapautta-
miseen sammui, vaikka se ei ol-
lutkaan Terijoen suunnassa 30
kilometriä kauempana. Ja nyt
se jäisi pari vuotta vihollisen
hallussa olleena näkemätt?ikin!

Jo seuraavana aamuna saa-
pui tieto, että kirkonkylämme
seutu oli joukkojemme hallus-
sa, ja taistelut olivat siirtyneet
kahdeksan kilometriä eteläm-
mäksi kistilän kylän maas-
toon. Yksikkömme uusikirkko-
laiset riensivätkin toinen toisi-
aan tapaamaan ja pohtimaan
tilannetta.

KOTIA KOHTI
Kokosimme neljän miehen pe
rukan, johon minun lisäksi
kuului liiäkinfäkersantti Eero
Koli ja pari hänen tuttavaansa.
Mukaan otimme henkilökoh-
taisen aseistuksen ja vähiin
muonaa sekä läksimme epävi-
rallisen luvan turvin pyöräile-
miiiin kohti kotiseutua.

Summassa pysåihdyimme
hetkeksi tutkimaan äysin tu-
hottua. tuhansien pommi-
kuoppien kraaterien rikkomaa
aluetta. Seuraavaksi pidimme
tauon Perkjärven ja Kuolema-
järven teiden risteyksesså, josta
saimme kuorma-autokyydin
melkein perille.

Lopulta poikkesimme oike-
alle, Eeron kotikyliän johtaval-
le tielle. Tähän mennessä olivat
kaikki §län rakennukset olleet
pystyssä.

Sitten koitti Eeron suuri het-
ki:

- Tuon mäennyppylän ta-
kana, vasemmalla, on kotini!

Mutta sitäpä ei siinä ollut-
kaan! Sen paikalla ja siitii oike-
alle oli salvoksella olevia uusia
hirsirakennuksia ja Eeron koti-
talo oli tavalla tai toisella hävi-
tetty.

Tarkastelin vaivihkaa minul-
le tuntematonta ympäristöä.
Olin jo huomannut, ettei ainoi-
takaan suomalaisia anturanjäl-

Suomolaisten kesiillii
1941 vallotesso takai-
sin Karjolan kannasto
poloi jokaisen konnak-
sen osukkoon mieli ko-
tikylöiin, jossa oli odat-
tamassa vostaus evok-
kopäivien ikuiseen ky-
symykseen: onko koti
tuhomt vai poikollaan?

kiä näkyny tiellä, mutta sitä
enemmän vihollisen nastapoh-
jien jäuamiä - vieläpä aivan
tuoreita.

Seisoimme selin mi-ltei tiehen
tåpaavaan rakennukeen, kun
hämmiistyksekseni näin sen

sawpiipusta kohoavan savua.
Vaistomaisesti känsin katseeni
kahteen tiellepäin olevaan ik-
kunaan, jolloin näin kaksi
suikkapäistä vihollista tarkkai-
lemassa meitä noin neljän met-
rin etiiisyydeltii!

TALO ON ASUTTU
Aseemme olivat hihnasta seliis-
sä, pistoolit koteloissaan ja kä-
temme kiinni pyörän sarvikos-
sa.

Nyt olivat hyvät neuvot kal-
liit!

Salamana vilahti mieleeni
ajatus, että koska meitä ei oltu
vielä teilattu, saattoi viholli-
semme toivoakin jävänsä
meilä huom aamatta. Pienikin
varomattomuus saattoi nyt

maksaa henkemme.
Sanoin pojille niin rauhalli-

sesti ja päättiiväisesti kuin ky-
kenin:

- Jatketaan matkaa pyöriä
taluttaen kuin ei mitään olisi
tekeillä - vanjoja on takana
olevassa rakennuksessa.

Jutellen ja rauhallisen näköi-

sesti pyöriämme talutellen jat-
koimmekin matkaa tietä, joka
hiljalleen vietti alaspäin ja kaar-
tui oikealle kadoten erän pe-
runakellarin katon taakse. Kyl-
lä tuntui olo ilkeiille, kun piä-
tyikkuna siirtyi selkämme taak-
se! Askel pyrki väenväkisin
nopeutumaan kellarin anta-

Kfuinhbno
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man näkösuojan lähestyessä.
Mieleeni välähtiinyt taktiikka
oli kuitenkin toistaiseksi onnis-
tunut.

Nyt olimme paluuta ajatellen
joutuneet kuitenkin värälle
puolelle vanjojen majataloa.

fuörien kuljettelu oikealla ole-
van metsän kautta näytti han-
kalalta. Sitä paitsi - saawtet-
tujen voinojemme takia -olimme tainneet jo hieman yl-
pistya eikä kierteleminen ja
kaarteleminen tuntunut sopi-
van luonnollemme. Jouk-
komme ainoana taisteluihin

- iskuryhmän
johtajana 

- piiätin ryhtyä esit-
tämän edellytysteni mukaista
osaa.

VIERAITA
TERVEHTTMÄÄN

Sysin poikia pitiimän silmäl-

Hakeuduin lattiattoman uu-
disrakennuksen tienpuoleiselle
seinustalle ja rupesin kokeile-
maan vihulaisen valppautta.
Asetin suikkani kalikan päähän
ja työnsin sitä hitaasti lasitto-
man ikkuna-aukon kulmauk-
sesta näklviin.

Mitään ei kuulunut eikä nä-
kynyt.

Aloin tulla kärsimättömäksi
ja pätin toimia. Työnsin hi-
taasti konepistoolini piippua
samasta aukosta kohti raken-
nusta samalla hirsien rakosista
tiihyen.

Akkiä tilanne muuttui: va-
semman ikkunan eteen ilmaan-
tui vanja kädet ylös kohotettui-
na ja toinen, vähän arkaile-
vampi, vierellään. Hetkessä
olin tiellä ja karjaisin opitun
läksyn. Kuuliaisesti aseiden
pudotuskiiskyäni toteltiinkin:

rakennuksen seinustalle pudo-
tettiin kivääri ja kaksi varsikä-
sikranaattia. Jo tulivat kaverit-
kin kiireenvilkkaa alas rappuja
höyryävä malmipata toisella
käsissään. Mekin halusimme
vilkaista padan sisältöä: Olihan
siellä suurusta - kaksi nyljet-
tyä oravaa. Koska heillä tuntui
olevan nälkä, kehotin heitä is-
tumaan mäellä olevalle tienvar-
ren kivelle ja aterioimaan.

Ruokailun jälkeen saatoim-
me vankimme Viipuri-Teri-

joki-maantielle, missä avus-
timme heidät ensimmäiseen
Viipuriin päin matkalla ollee-
seen kuorma-autoon.

$,öräilymme jatkui. Erään
oikotien kautta saaluimme ko-
tikyläni Linkankylän tielle. Ky-
lä srjaitsi Kirkkojärven toisella
puolella vastapäätä sinne jär-
ven yli kauniina näkyvää kir-
konkylåämme. Koska kaikki
tienvarren rakennukset olivat
tuhoutuneet, en osannut muuta
kotinikaan suhteen kuvitella

.^ Uudenkirkon Leistilän kylän maisemaa

( vauraan Uudenkirkon pitåjän kappalaisen pappila

.i7 Näkymä kirkonkylästä Kirkkojärvelle ennen sotien tuhoja

,
a

a

I

I
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I
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lä tienpuoleista sivua, ettei ke-
tiän piiäsisi livistämiiän. Itse
lupasin mennä vähän vanjoja
tervehtimän. Ikkunattoman
pellonpuoleisen seinustan kaut-
ta piiiisinkin helposti kouk-
kaamaan eteiseen johtavalle
lautaovelle, mutta - se ei
auennutkaan! Vaikka alhaalla
olevasta raosta sainkin tukevan
otteen, taipui ovi vain puolivä-
liin saakka, missä sisäpuolella
oleva salpa harmikseni piti.

Vaståpätä, tien toisella puo-
lella oleva ikkunaton uudisra-
kennus näytti olevan kyllin lä-
hellä, jotta sen taakse ehtisi
syöksyä vihulaisen ehtimättä
ampua lennosta. Temppu on-
nistuikin.

tätär'n
w-Y.
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polkiessamme vlös pikkumä-
keri. ionka pririltii kotini katto-
rukcnteet tulisivut näklryiin.

KOTI ON JÄÄNYT
EHYEKSI
.la ne tulivat nvtkinl Niin voi-
makas oli ilon jrirkvtvs. ettii pol-
jinten tahti siinii meni sekaisin.

\zielli tasan kilometri perille.
Siinii on niin rakrs ja tuttu Lin-
kakoski mvllvineen .ja sulkui-
necn. Muttl sillulle riettliräli
melkoista m:i}:e:i ci nrt voinur-
k;nn lasketellu vap:,lrsti. sillii
mäeltä tuhotulle sillalle asti oli
tukkeena tuhottu vihollisko-
lonna. Joen takana niitvllii
kirrn:rili y.lleill:ran oleva hevos-
larrma. Sivii!ir,:rkeä aiatetlen oli
kuormissa tärkeää \'aatctilva-
raa: kuneasprkkoia. sarkar ja
palttinaa.

Kotiini johti kvlätieltri peri-
satau metriri pitk:it ku jlrsct..joi-
den ristevkseen pvslihdvimmc.
Renkitupaamme lukuunotta-
matta nävttivlit muut raken-
nukset olevun pvsn'ssli.

Koska tlilil[ik:irin emme' ol-
leet havainneet mrrittr ktrin ri-
hollisen nastapohjaistcn antu-
roiden .jälkiri. oletimme kodis-
srnikin mn jailevrn viholliskur-
kureita.

[.iihestvin ponilta koirrrilla
reunustettuo hiekoitettua piha-
tietii. .loka .johti ctc[iiselki sivul-
l;r n!61'n11. keittiön ovelle. Pihl-

Venitäisten rakenne!:.nia K3nnaksella 1941

tielliikin oli aivan tuorcita nas-
tapohjakenkien .iiilkiri.

.llinnitrs llkoi olllr huiprrs-
saan. kun saavuin kcittitin ovel-
le. mistä saatoin pient'n avo-
kuistin kohclalta nähcti rrrokai-
luhuoneemme ikkunlstrr sisriän
ja liipikin.

Mitäiin ei niikvnvt cikri kurr-
Iunut. Muttu säikiihdr,[:s"ni oli
sitai suurempi. krrn keittiiin
oven auki tempaistrurni hvopäsi
t"rlos likrise nYl,lkoinen iloa
pursuava koira.

Tarkustelin nrkenntrsta.
Pttnltpuisistlt 61166sk'rl11ist:r t-i

näk1,n1t lrilke'rikään. Sitlivas-
toin lattioita oli revittv auki ia
seinlitapettr'ia seinilt:i. llmeises-
ti oli etsittv nrahdollisia kiitket-
ty.ili aancitrr §!i1n11r.rmr.111.; j;1

sekasotku oli murheella katsel-
tavaa.

Talo oli ktritenk;p tvniifvhiä.
Kurkistelin vielä isoon pihapii-
riimme rajoittuviin navettaan.
111llilp. [;i161lrjarn .ekri sarr-

nrtrtn jl ihmettelin niiden sis;illii
suoritettuja sisiirrrkt:nreiden
murrtoksia. Lrihestvescä6i hlq-
ml,n pihapiirin ulkoprrnlella si-

.jaitsevaa riihirlk,:nnrrstu svntvi
niin voinrakls uhanulaisuuden
tunne. etfri plilitin olla sit;i rrh-
mairmattu ia prhsin pihupo(il-
le chtineirlen 161 s1eitten1 n:rriin.

KIRKONKYI Ä ON
TUHOTTU
höniilinrnre hrlki r'rrnen niin

kauniin .ja vehmaan kirkonkl'
liirnmc. Sc oli enistii tuloa lrr-
kuunottamatta siirn'nrt tiir cle.l-

lisesti muistoihin. Er.rtisen Kun-
tun katrpan he'r'osten py'sliki)in-
tiaukcalla sojotti n1t isokalibc-
risia tuliteriä tykkc'.jii. rusvlt
ptrtkissa. suojukst:nit n;rhk'ris,-'t
tupet. Ticn toisellir prrolelll pli
r ihollisen fi 1,§l I iil r1.;rr rnr rpies-
ten nrumiitu. ja entisen Vc'iiirliri-
sen talon pellon rintet:ssä h;rrr-
tusi .lotrkko vl'nkt'iit omi:,nr:r.

Suavuimme kirkkorn:i,-'!!,-'.
Päiikiiytlivlin oik,:alla puol,-'lh
sijainneesta kr'l!ot;rpulistu oli
jriljellii vain sen korkea l.:ir ijllkl
.1a käytlivlin plilissii si.iainn,:,-'st:r

pttisestrt ristikirk().r:'rrm,' \'rirl
penrskivetvs sekii neliiiän il-
1n'rnsluntlt:tn le',1';rr k!..lp,rr.
taat. Itäisen rapun seudulta lor-
sin suktrmme [1u.11;1-;111r'-'e1 jx
1930 kuolleen isiini harrrlan mil-
tei Yahingoittumattomanr.

Vallitso'an nruhair ia hili;ti-
sutrtta hliiritsivlit r':rin pitk:it
korrekivli:irisar.iut jlinen itii-
plilin srrtrnnllllr. I.errrttolrri,'n
sorsaparvien lt'ntr'lvsrri lln,u-
simmc' pcrikien y'fi tri1,1j 6 1's1n1-

taa sorsitklrnt:urntmc'. n-ris-.li

ptruhlrssu itsekin olin niin rno-
nasti siellli ollut.

Lohduton oli nrikvmä \/iiptr-
rin suuntuan. micsii kirkonkv-
llin keskusta oli sij;tinnr'1. \1:r;r-
leasiiwinen mallntie kiemurteli
nyt savupiippu jonojen k,-'skitse
ja niikvi ylllittlir';in k,rr'"s. -

JÄRJESTYS
TAPPELUSSAKIN
PariAntrean miesrä oli jorr-

trrnrrt tappeluun. I-lefkPn
kuhrttrra toinen läähätti

t,rrLir
pois!

Niin fehtiin ia tappelu
jatkui.

Pitkään ei tan'inntil na-
histellakeen kun fninen tr»
fesi.

Ät'; lr;i .nrr';i. t(r \r,r
\/[otaa I

I::: : Ol!.::r

VERKKOUKON
KONSTIT
Mrtran I aafolran kalastai2
oli trrnnettu siit:i, että tuo-
rpidcn kalojen ioukkoon
"eksY!" josl.,rs iokrr vfi-
ikäinenkin varsinkin ios
sa-ffui grlemaan sllrrrprnpi
verlen el'ä.iä.

Kerran oli kauppatava-
rana kolmikiloinen hauki.
joka ei pariin piiivään kel-
\rann[t kpnellekään Lo-
prrksi kauppias päätfi viedä
sen äpfPekkarille. ioka oli
mieltvnYt suuriin kaloihin

Kauppa svntvikin Mrrt-
ta kun kauppias nosti harrn
leuasta prntarin koukkrrrrn.
hänki lerka ei pitänvtkään
ja kala putosi maahan.

Kauppias ei häkeltvnvt
vaan äsähti:

-* Vieläk siin potkit!
K:,lcni, I rllt.;r \.,11,r.1

Eihä räst miftää fule
pääl! Hoitetd.ä turkit

*" ,*r,,ft;fr#fi
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EERO KIVIRANTA

Sotavangin osa on aina
vaikea.

Virallisesti on todet-
tu, etfä jatkosodan ai-
kana sotavangeista kuo-
li maassamme noin 30
Vo pääasiallisesti hei-
kon ravinnon ja sai-
rauksien vuoksi. Luku
on suunnilleen sama
kuin suunalloissa.

Eråiissä muissa mais"
sa yleistä sadismia ei
sotavankien kohtelussa
Suomessa paljoakaan
esiintynyt.

VANKILEIRIEN vartiomiehet
olivat p;äaqiallisesti ikäntyneiä
§övelvollisia tai lievåisti invalidisoi-
tuneita reserviliiisiä. He toimivat
työssän voimassa olevien miiä-
räysten mukaan. Eriis niist?i oli,
etä sotavangin pako oli niin meillä
kuin kaikissa muissakin maissa es-

tettävä vaikkapa ampumalla. Van-
kien joukkoryöstiiytymiset oli es-

tettävä alkuunsa.
Vartijoita oli usein työmailla

vain 4-5 miesä sadan vangin
osastoa kohti. Aseet olivat vanhoja
ja ampumataitokin heikko - mo
net eivät liene koskaan edes tark-
kuuttaneet asettaan.

Suurin osa vangeista oli saatu

ke*ill,i l%1. He olivat kesävarus-

teissa. Kun omankin armeijan vaa-
tettaminen ruoni suuria vai-
keuksia, on selvä, ettei vangeille
voitu saada kunnollisia varusteita.

Kun taistelevan armeijan ja koti-

seudun väen elintarvikeannokset

esimerkiksi luonna 1942 olivat
liihellä nälkärajaa, ei vangeillekaan
voitu saada riitävåisti ruokaa. Liik-
kuvan vankityövoiman majapaik-
koina olivat usein pahviteltat, jotka

olivat tietenkin epäterveellisiä -yhä epäterveellisiä kuin suoma-

laisten sotilaidenkin tilapäiset ma-
japaikat. Mukana tuotujen ja saa-

tujen sairauksien hoito tuotti
suuria vaikeuksia muun muassa

henkilökunta- ja lZäkepulan

woksi.

MAALLA OLI
MUKAVAA
Vankien hyväksi yritettiin tehdii
mitä voitiin.

Eriis ainutlaatuinen suomalai-

nen keksintö oli sotavankien sijoit-
taminen käytännöllisesti katsoen

vapaina työhön maatiloille.
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Väestö suhtautui sotavankeihin
yleensä sopuisasti - silä parem-

min mitä lähemmiis rintamalinjoja
mentiin. Suorastaan humoristisia

olivat usein Kannaksen kylissä sat-

tuneet pikkutapahtumat - ko-
tinsa menettäneet karjalaiset osasi-

t suhtautua muihin vaikeuksissa

oleviin.
Myllymiehiä saattoi ihmetlttiiä,

kuka oli se aivan oudon näköinen

mies, joka Paavilaisen Pekon he-

vosella ja Pekon kamppeissa ajeli

penikulmaisen taipaleen myllylle
jyväkuorman påällä istuen. "Ven-
näin mieslä" oli mukava jututtaa

- kun oli poika oppinut aika ta-

valla tätä vaikeaa suomenkiel-
äkin.

Määräysten mukaan vankien
piti asua omissa kämpissän, jotka
oli lukittava yöksi. Ikkunat piti
peittä rautaristikoin.

Näilä märäyksiä ei juuri voitu
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asrassa painavan sanansa, joka mer-
kitsi takalinjojen miehille lähes
lakia. Sota-ajan ankeutta uskallet-
tiin edelleen lievittää - uhmaniin
jopa tanssikieltoakin. Karkeloil-
loissa sotavangit toimivat usein
musikantteina ja esittivät mo-
niänistä kuorolaulua.

"Vierastyöläisiä" puhuteltiin tie-
tenkin "ryssävangeiksi". Nimityk-
seen sisältyi aniharvoin halvek-
suntaa tai vihan sointia. Se oli vain
luonnollinen ilmaisu selvälle tosi-
asialle. Juttu kävi vaikkapa näin:

- Mitäs miehii teijä tuvas as-
suu?

- Ryssävankiloi, Sergei ja Ana-
tol.

KARKUREITA
OL! VÄHÄN
Vastapainona alussa esitetyille
kolkoille tilastoille voidaan to-
deta. että sotavankien kar-
kaamisprosentti oli rintaman
läheisyydessäkin yllärrävän pie-
ni. Kannakselta pakeni tiet-
tävästi vain muutamia vankeja.
Itä-Karjalassa, jossa monet van-
git olivat kotoisin lähikylistä.
kirjattiin karkaamisia enem-
män.

Ankarina sotawosina, raskaan
työn ohessa ja rintamalta kuuluvan
tykkien jyskeen säestyksellä, luo-
tiin usein puolin ja toisin vankkaa
perustaa toistensa tuntemiselle ja
ymmänämiselle yli kansallisuusra-
jojen. Siinä oli tukevaa pohjaa to-
dellisille rauhan rakennelmillekin.

tr

Yhteinen kalamatka on sotavangille elämys

noudattaa. Mistä niitä eritvisasun-
toja liikeni. kun talonväelläkin oli
usein vain yksi tupa majapaikka-
naan. Samassa talossa isäntäväen
kanssa sotavangit asuivat, samassa
pöydiissä söivät samaa ruokaa.
Usein nämä vieraat kulkivat vielä
rintamalla olevan isännän kamp
peissakin - kun omat sotilaspu-
mn tähteet olivat kovin kehnossa

kunnossa.
Vähitellen leireissä nälkiinryneet

miehet saivat kuntonsa takaisin -lihoivat ja olivat tyl,tyväisiä. Työtä
useimmat tekivät ahkerastija mie-
lelliiän. Vihaa ei kannettu puolin
eikä toisin. Meikäläiset tiesivät.
kuinka tärkeitä vangit olivar mie-
henömissä ja isännättömissä ta-
loissa vanhusten apuna. vangit
puolestaan ymmärsivät asemansa
edullisuuden.

BYROKRATIAAKIN OLI
Sotavankileirien henkilökunnan
velvollisuus oli tietenkin valvoa.
että vankeja koskevia määräyksiä
noudatettiin. Näihin esikuntiin oli
tietenkin pesiytyny myös pedant-
tisia byrokraatteja, jotka aiheuni-
vat mieliharmeja Kannaksen asuk-
kaille ja vangeille. Jos ällainen
tarkastaja totesi, että sotavanki eli
talossa kuin talon väki konsanaan.
saatettiin liian hyvin kotiuruneita
vankeja vaihtaa. Tämän asian tii-
moilta sytyi kylissä monta kiivasta
sanasotaa.

Vähin erin piti vankileirien vir-
kamiesten antaa periksi. Lomalla
olevat rintamamiehet lausuivat

PA,TVETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvetukorttija käytä sitä kun:
1. Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkiriointi-
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 velortamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua iimoituksen
saapumisesta.
SOITTAMALLA
Tilaalapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 6164 833.

TILAUSHINN^HT
Kotimaahan 12 kk 125 mk
Pohjoismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Tilaajapalvelustamme.
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=€(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihtoehdot)

PAI,VETTIKORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järiestämän TÄYSOSUMA-
_ kilpailun voimassa oleviin arvontoihin.
LJ Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

D Vaihdan kotia./osoitteenmuutostiedot tässä kortissa.
fl Tilaan Kansa taisteli -lehden 

- 
kk:ksi, alkaen 

-/-198 -
E Olen.latkotilaaia. n Olen uusi tilaala.

Allekirjoitus

Teippaa tähän osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
iosta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 

alkaen:
Uusi Jakeluosoite Puh.

Postinumero Postitoimipaikka
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Sukunimi Etunimi

Jal(eluosorte Puh.

Postinumero Postitoimipaikka
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ffioittaja, tunnetru
lehtimies ja kirjailija,
toimi jatkosodan vu(F
sina Päämajan viihdy-
tysorganisaation kes-
keisissä tehtävissä.
Esiintymismatkoilla
sattui kaikenlaista.

Sodan paineetkaan
eivät kyenneet tukah-
duttamaan voimakkai-
den taiteilijoiden luo-
misvoimaa.

Lauri Viita oli tåis-

säkin suhteessa omaa
luokkaansa.

t'ÄtVÄN lähestyessä lllda 21.7.

1943 saavuimme Korpiselkdän.
jossa valistusupseeri. luutnantti Uo-
levi Alvekko javaapeli Mikko Pokki
huolehtivat kiertueemme ruokarlu-
ja ma.yapaikoista.

Päästyämme penlle kiertuet-
tamme iuli tervehtimään Tampe-
reen Pispalasta kotoisrn oleva ali-
kersanni ltun |/iita, joua itse en

vrelä srllorn nimelä lurrcrlut. Mut-
ta hän tiesi minun nrmeni ja sanoi
tuntevansa mlnut.

Crlin jo kouluvuosista alkaen kir-
joitellut ahkerasti tarnperelaisiin
lehtiin ja esiintyny ki{allisissa rna-
tmeoissa. Näissä tilaisuuksissa Vii-
ta sanoi nähneerrsä minut.

Henkilökohtaisesti cmme olleet
tavanneet. vaikka rnolemmat
ohmmekin t-rlleet ahkena kavijoita
kirjaliisissa trlaisuuksissa - miten
Iiencmmc sattuneet niihin eri ai-
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Lauri Emilinpoika Viita, runoilija Tampe'
reella

koina. Viidan olisi kyllä oppinut
tulracrnaalr €nsi näkemältä. niin
pikkeuksellisesti huomiota herät-
tävä hahmo hän oli.

LAURI VIITA
ANTOI KÄSKYN
tauri Viita esitäyyi ja samalla eh-

doni tai oikeammin kiiski, että läh-
tisin tuokioksi hänen kanssaan kä-
velylle. Saisimme tilaisuuden kes-

kustella rauhassa. Estelin monin
sanoin. sillä ei ollut pitkä aikaa
kun näyläntömme alkaisi. Minulla
oli heti alussa muutama sana ter-
vehdykseksi ja myöhemmin erilai-
sia tehtäviä esityksen kestäessä.

Kiertueemme miehet Unto Salonen
ja Emil Kokki sekä toisinaan
ruuutkin "sankarit" panivat yleen-

sä näyttämön kuntoon, mutta ha-
lusin tavallisesti olla itsekin paikal-
la auttamassa ja valvomassa, etlä
kaikki olisi kunnossa ennen esityk-
sen alkamista. Siten monin syin yri-
tin torjua Viidan ehdottamaa käve-
lyretkeä.

Mutta itsepäinen ja ihmeellisiä
luomisvoimia omiuva Viita puhui
yhä innostuneemrnin kävelemises-

tä. funtui kuin jokin salainen voi-
ma olisi kuohunut hänen sisälliiän.

Havaittuani. ettei hiin vähällä
luolu kävelyajatuksesta, piätin lo'
pulta suostua pieneen retkeen hä-
nen kanssaan.

Kuljimme läheisen niityn taus-
talla kasvavaan koivikkoon. Siellä
Viita pysähtyi ja miltei hartioista
nostaen istutti minut suurelle kivel-
le. Itse hän asettui valkoista koi-
lunrunkoa väiten. Siinä samissa
hän veti taskustaan nipun kåisinkir-
joitettuja runoja ja sanoi. ettii nyt
sitä tulee - runoa:

-- Olct kirjallinen henkilö. Sä

yrnmärrät niiä. Mä tiedän. Sä

ymnråirrät niiä paremmin kuin
monet "runojen tuntijat" Tampe-
reella. Ja tällä Korpiselässä niiä ei

kukaan pidä miniiän. Nauravat,
j«-rs nusä puhuu. Ei rriilä ymmärtli-
ny edes pappi, jolle niitä kerran
näytin. Jos nää olis psalmeja. taitas

pappikin niistä tykätä, Viita poh-
justi esitysuiiin.

Myöhcrrunin olen ajatellut, että
"Luorninen", yksi Viidan mahta-
vista runoista, menettelisi vaikka
psalminakin.

En siinä påiiissyt selville, keitä
tamperelaisia "runon tuntijoita"
hän tarkoitti eukä ennättänlt sitä

§syä, kun Viita oli jo saanut ru-
nonippunsa jäjestykseen ja aloitti
lukemisen.

MATINEA METSÄSSÄ
Samalla aloin tuntea kiinnostusta

koulukaupunkini pojan runoihin

- kun ki{oittaja lisäksi esrtti niitä
näin epätavallisissa olosuhteissa.

Ki{allinen hetki Korpiselän koivi-
kossa! Mikä paradoksi rintamayk-
sikössä! Mutta runokirja "Tii,iiltii
jostakin", johon yhtenä osallisena
keräilin runoja Olavi Paavolaiselle,

osoitti sekin puolestaan, että runol-
le on otollista lnaaperää myös st-r-

dan olosuhteissa.

En enää muista nimiltä kaikkia

Prspalan haryulla. jalat tukevasti maassa
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Kiertue valmiina esiintymään, vasemmalta lnga Laure, lrma Flahikainen, Artturi Laakso, Akseli Vuorisola, Maija-Liisa Pohjola ja Aku
Käyhkö

Reino Helismaa pääsi pinnalle sotavuosina

runoja, joita Viita siinä viilenevässä

kesäillassa luki. Mutta lähes pari-
kymmentä runoa niitä oli. Toisista
oli erilaisia versioitakin. Mutta
mahtavan "Luomisen" muistan,
samoin joitakin ehkä vielä kesken-
eräisiä "Betonimyllärin" runG-
hahmotuksia, joilla kaikilla ei ottut

nimeäkän. Muista pitemmistä ru-
noista jäi mieleen "Julku". joka
tuntui jääneen lähes samantapai-
seen asuun kuin siinä luettuna kuu-
lin. Joukossa oli myös fantastisia
riimittelvjä, varmaankin myö-
hemmin ilmestyneen "Kukunorin"
ensi säkeitä. Ainakin runoelmassa

esiintyvien satuolentojen nimiä yhä

muistan. samoja nimiä. joita mai-
nitussa runoelmassa esiintyy.

Erityisesti panin merkille Viidan
vaistonvaraisen ja samalla älyllises-
ti hallitun muototajun, ilmiömäi-
sen lantasian sekä myötiisyntyisen
filosofian, joka enemmän kuultuna

osoittautui satiirin säWtiimäksi
elämän tarkkailuksi. Mutta ennen
kaikkea hiinen sanavalmiutensa
kiinnosti ja samalla yllätti kuulijan.

Viita esitti runonsa selkeiisti, it-
sevarmasti ja rytmiä mahtiponti-
seen tapaån korostaen, kuten hiin
sitten myöhemminkin teki. Tämä
sisäsen eläytymisen luoma viritys
kuului hänen persoonalliseen ja
miehekkiiiiseen tulkintaansa. Pa-

teettisuudestaan huolimatta håines-

tä tuli parhaimpia omien runojensa
lukijoita.

"PERKELE!
VAI PATEETTISTA!"
[lkuun päässiiiin Viita ei tahtonut
osata lopettaa runojensa lukemis-
ta. Tiesin, että toiset kiertueemme
jåisenet odottelivat jo minua takai
sin. Enhän tavallisesti ollut näytän-
töjen alkaessa karkuteillä.

Jotkut tulivat jo ulos ja huuteli-
vat minua nimeltä. Tällöin huusin
vastaan ja lupasin heti palata takai-
sin.

Viilihuudot katkaisivat runo-
tuokiomme. Viita lopetti lukemi-
sen siihen paikkaan. Hän käri ru-
not rullalle ja työnsi sen taskuunsa.
Toisesta taskusta hän veti pari ru-
noa ja ojensi ne minulle kuin kii-
toksena runojen kuuntelemisesta.
Hän oli saanut tahtonsa perille.

Paluumatkalla minun piti vielä
kritisoida håinen runojaan. Se tun-
tui vaikealta. Vaikka olin itsekin
kirjoittanut ja lukenut paljon runo-
ja, yhden kuuleman perusteella

tuntui miltei mahdottomalta sanoa
niistä jotain ehdotonta. Ja sitii Viita
kärkkyi: Olivatko runot hyviä vai
huonoja? Mitä? HÄ?!

Jotain sanottavaa siinä sitten
keksin ja Viita vaikutti alkuun tyy-
tyväiselti. Mutta sitten hän huo-
masi, etlä olin runojen hyvåistii
rytmisä ja muototajusta sekä sa-

nottavan satiirista kiittiiessäni vii-
tannut liian pateettiseen lukemi-
seen, joka mielesäni härisi runo-
jen aitoa kokemista. Tällöin Viita
pysähtyi, tempaisi minua hihasta ja
laukaisi sumeilematta:

- Perkele! Kelpaa sun puhua,
kouluja käyneen miehen! - Vai
pateettista! Enhän mä ole runoja
niiin paljon vielä muille lukenut-
kaan. Missiis mä otisin oppinu! Ja
ne ovat uusia, äällä korvessa kir-
joiteuuja. Mutta pidätkö sä näistä
tosissas, sa se! hän vielä tivasi en-

nen kuin piiiisti minut irti.

- Pidän, pidän! yritin rohkaista
hiintä.
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Maija-Liisa Pohiola laulaa Rukaiärvellä

Ja ajattelin samaa kuin sanoin.
Olinhan itsekin kokenut yllättåvän
elämyksen: kuullut runoja Korpi-
selän koivikossa ja lisäksi uudelta
tekijältä, l,auri Viidalta, jonka ni-
meä en kirjallisuutta ahkerasti har-
rastaneenakaan tuntenut.

EI VIITAA PETETW
Viita rauhoittui, mutta tähdensi,
vielä että arvostelun tuli olla rehel-
listä. Makeilemisesta hän ei sano-
nut pitävänsä. Siten pääsimme sa-

maan loppunäkemykseen kritiikin
tehäviisä.

Havaitsin, että L-auri Viita vais-
tosi, milloin toinen puhui totta, mil-
loin hänen runoistaan sanottiin
niin kuin ajateltiin. Hän lopulta
uskoi, enä olin sanoillani tarkoit-
tanut totta. Ja siitä hetkestä alkaen
hyvä yhteisymmärrys säilyi välil-
lämme. Viita tähetti vielä kier-
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tueemme peräänkin luettavakseni
runojaan. jotka hänelle kirjeen ja
arvioinnin kera palautin.

Myöhemmin hänen elämänsä
kirjailijana kulki omia teitåiän traa-
giseen varhaiseen kuolemaansa as-

ti. Sen jälkeen ovat olleet vain
muistot ja runot. Mutta vielä jos-
kus olen etsinyt hänen teoksistaan
niitä runoja, joita hän luki minulle
Korpiselän koivikossa. Olen yrit-
ränyt tavoittaa nuorta Viitaa ai-
doimmillaan hänen lyyrisen he-

räämisensä kesiissä.

fosähtymisemme jälkeen kii-
rehdimme askeleitamme parakille.
lopussa matkaa jo juoksuksi pan-
nen. Olimme myöhiissä. Rotevana
miehenä Viitakin tarttui kulissien
syrjän ja auttoi poikia näyttämön
rakentamisessa. Hän jäi myös seu-

raamaan molempia nä).täntöjä yh-
tenä kaikkein tarkkaavaisimmista

kasojista.
Toisaalta hänellä oli tarkoituk-

sena käyttiiä näytiintöjen välinen
aika runojensa uuteen esittelyyn.
Tuntui kuin hänellä olisi ollut tava-
ton tarve lukea runojaan henkilöl-
le, joka keskittyneesti kuunteli nii-
t?i.

Ja häntä oli kuunneltava täysin
korvin. Välinpiämättömyyden
hän vaistosi heti.

Lauri Viita teki minuun voi-
makkaan vaikutuksen. Tuleva ru-
noilija oli jo silloin murtautumass:l
esille. Hän tarvitsi kuulijansa, ym-
märtäjänsä, yleisönsä, kuten kuka
tahansa voimakkaan luomistah-
don ja ilmaisutarpeen omaava tai-
teilija. Mita oli tietoinen lahjak-
kuudmtaan ja ilmiömäisestä lyyri-
sestä voimastaan. Hän tarvitsi kuu-
lijansa vahvistavan sanan. tr

Karjalan tiirkeillä ris-
teysasemilla tekivät
rautatieläiset tiirkeää
tyittiiiin pommisatees-

Myös§öpaikan liihellä
asuva perhe joufui ke
kemaan totaalisen so-
dan kauhut.
Tuho ja kuolema eivät
voineet olla jiirkyttii-
mättä viisitoistavuoti-
aan tytön sielunelä-
mää.

ELIMMME jatkosodan myller-

ryksessä kesiiä l%4 Elisenvaaras-
sa. Olin viisitoistavuotias koululai-
nen.

Heriisin eråänä kesäkuun aa-

muna l9zl4 ihmetellen ja outojen
aavistusten vallassa. Olin ennenkin
kokenut, miten erikoiset uneni
edelsivät jotakin tapausta. Äitini
sanoi kuitenkin minun olevan so
dan takia niin järkyttynyt, etä
uneksin milloin miäkin merkityk-
setönä.

Isäni, rautatieläinen, oli liihtenyt
tarrarajunan mukana työmatkalle
Viipuriin samana rumuna. Piiivällä
kuului venäläisten lentokoneiden
mourottavaa hurinaa ja aioimme
juuri mennä kellariin, kun alkoi
pommituksen jytinä jossain kau-
empana. Ihmettelimme, kun ko-
neet eivät tulleetkaan Elisenvaa-
raan asti.

SURMAN SANOMIA
Kohta pommituksen lakattua kuu-
limmekin asemalta päin tulijoilta
pommituksen olleen Hiitolassa.
Aitini alkoi itkeä.

- Voi hyvänen aika - nyt se

isän juna on varmastikin siellä! Mi-
tenkähän otolle kävi?

Kertojat lohduttelivat häntä, et-
tii ky[ä kai se juna oli jo ehtinyt
kauemmas. Muutaman tunnin ku-
luttua tuli kuitenkin järjestelymes-

tari Krirri kantaen isän evåiskop
paa, virkahattua ja pällystakkia.
Sitten hän ilmoitti varovaisesti ja
vähitellen, että isä on todenniiköi-
sesti kuollut siinä pommituksessa,

mutta ruumista ei ole vielä löydet-
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Matti Jurva esiintyy luonnon helmassa
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KYLLIKKI NIIRANEN

Elisenvaaran asema rauhan vuosina

ty. Kun hänet oli viimeksi nähty
elävänä, oti hän ollut juoksemassa

toisen junamiehen kanssa samaan

suuntaan. Heihin oli kai tullut täys-
osuma. Toiset eivät olleet pysWneet

tunnistamaan ruumiinkappaleisu
keä ja montako pommituksessa

oli kuollut. Kun isä ei kuitenkaan
ollut tullut junalle takaisin eikä
hiintä misään löytynyt, oletettiin

molempien junamiesten silpoutu-
neen s:lman pommin alla.

Seuraavana yönä heräsimme

koputukseen, vaikka tuskin me su-

rulta ja järkytykselä edes kunnolla
nukuimmekaan. Jälleen seisoi rau-

tatieläinen - tållä kenaa aivan
runtematon - ovellamme ja

sanoi:

- Minut on lähetetty ilmoitta-
maan, etä Hannonen voi h1win.

- Kyllä kai se miesparka hyvin
voi, kun on kuollut - sen kyllä
uskomme. vastasi äitini itkic'n.

KAIKKI OL!
EREHDYSTÄ
Mies alkoi ny selittää tapahtunut-
ta erehdystä: pommin alla oli kuol-
lut vain se toinen junamies ja isä oli
silloin vain haavoittunut, mutta
kun hän oli haavoittuneena ryömi-
ny lähemmäs asemaa ja sitten me-

nettän)'1 taj untansa. haavoittunerta

koonneet ensiapusotilaat olivat

toimittaneet hänet Huuhanmäen
sotilassairaalaan. Kun hänellä ei ol-
lut henkilöllisyyspapereita, hänä ei

arvattu epäillä junan henkilökun-
taan kuuluneeksi, vaan luultiin
joksikin paikalle sattuneeksi siviili-
henkilöksi. Hänen henkilöllisyry-
tensä ei selvinnyt ennen kuin hän
seuraavana yönä tuli tajuihinsa ja
kertoi kuka hän oli.

Lisäksi vieras kertoi, etlä vaikka
isä oli aluksi mennlt samaan suun-
taan toisen junamiehen kanssa,

hän oli sitten kääntyn).t päinvastai-
seen suuntaan ja heitäytynyt maa-
han. kun oli taivaalle vilkaistessaan
huomannut, että he olivat juokse-

massa juuri putoavan pommin alle.

- Kiännlt'ään! Sehän tulee
suoraan pälle! hän oli huutanut.
Toinen junamies ei kai kuullut
huutoa eikä isäkään ehtinlt riittä-
vän nopeastija sopivaan paikkaan
matalaksi. vaan haavoittui saman
pommin sirpaleista, jonka osu-
maan hänen työtoverinsa kuoli.

Seuraavana aamuna.jo heti seit-

semältä tuli neljätoistaruotias
Tuomaisen Sylvi meille tuomaan
kukkia ja kiepsahti äidin kaulaan
itkien:

- Ny me kaikki olemme orpo.
ja.

Tähän äiti:

- Voi Sylvi-kulta, kun meilä on
tässä surussa armahdettu. Ei mei-
dän isä olekaan kuollut vaan hänet
on löydetty haavoittuneena Huu-
hanmäen sairaalasta.

Sylvin rautatieläis-isä ja vanhin
veli olivat kuolleet talvisodan aika-
na samzlssa Elisenvaaran pommi-
tuksessa. Heidiin perheessään oli
orpous ja leskeys jo omakohtaisesti
koettua.

"ANNA MEIDÄN ELÄÄ"
Ehdimme tuskin juoda aamukor-
vikkeen, kun kuulimme jälleen

pommikoneiden äänen. Äiti kehot-
ti menemään nopeasti kellariin.

Ehdimme nipin napin laskeutua

;r
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sinne keittiön ovesta, kun jo alkoi
pommien ujellus ja jytinä. Ulkoa
tulevan kellarinoven kynnyksen al-
ra tuprahteli ilmanpaineen voimas-
ta multaa kellariin.

Meillä oli silloin käymiissä her-
mosairauden takia sodasta vapau-
tettu muurari, hakemassa työkalu-
jaan muuraustöiden påiätlttyä.
Hänkin oli mukanamme kellarissa.
Hän alkoi äristii kuin horkassa.
Sylvivaikeroi, ettii ny varmaan äiti
ja Veikko-veli kuolevat pommituk-
seen, kun pahimmat jyräykset ja
tärinä tulivat heidän kotinsa suun-
nalta. Minä olin aivan kauhusta ja
pelosta mykkänä ja sydämestäni
kohosi sanaton rukous:

- Voi h1vä Jumala! Anna mei-
dåin kaikkien eliä...

Kun pommitus vihdoin loppui,
menimme kuistille. Ikkunat kehyk-
sineen olivat tiirinästä peräytyneet
niin. että ne olivat aivan putoamai-
sillaan. Savua leijui ilmassa ja haa-
voittuneita alkoi juosta tietii pitkin
apua etsien. Kohta juoksi paikalle
Tuomaisen Veikkokin alusvaattei
sillaan paljain jaloin.

Sylvi ehätti kysyrnään:

- Missä äiti on?! Mitii on sattu-
nut?

- Äiti tulee tuolla periisä ihan
terveenä. Enhän minä tämmöisenä
puolialastomana voinut jiädä niin
hitaasti tulemaan kaikkien töllistel-
täväksi. Taitaa olla kaikki pällys-
vaatteet menneet, kun kotikin ha-

josi - ei jänyt muuta ehjää koh-
taa kuin juuri se, jossa me olimme,
selitti Veikko.

Kun äiti Maija Tuomainen tuli,
kertoi hän, miten hän oli kutsunut
yläkerrasta nukkuvan Veikon alas

heti pommikoneiden äänen kuul-
tuaan. He eivät kuitenkaan ehti-

neet laskeutua edes kellariin kun
pommitus alkoi, vaan kyykistyivät
hellan eteen.

Kohta romahti ovi pihtipieli-
neen hellanraudan varaan niin että

heille jäi vain lokero siihen hellan
äreen talon luhistuessa ympäriltii.
Jopa kellari oli niin möyriyyny,

etä tuskin sielläkän olisi voinut
olla paremmassa turvassa kuin !lis-
sä ainoassa paikassa. Taloon ei ol-
lut tullut suoranaista fäysosumaa,
mutta kahdeksan lähelle osunutta
pommia syysivät niin paljon sirpa-
leita, että talo silppuuntui ja ilman-
paine äydensi tuhon.

EVAKKOON

- Missä me nyt asumme? Sylvi
voihkaisi.

- Jäkää tähän meille, onhan
ässä kaksi keittiötiikin, joten kyllä
tiiälä pädäIiiin, sanoi meidän iiiti.

Kävimme vielä illemmalla kat-
somassa heidiin kotiaan ja kokoi-
limme ne vähäiset tavarat, joista

voi saada jotain kiiytökelpoista
heidän elämänsä alkuun.

Meidiin äti meni seuraavalla ju-
nalla Huuhanmäkeen isää katso
maan.

Seuraavana yönä näin unessa

melkein kuin näyn, jossa tuntema-
ton mies sanoi:

- Pakatkaa vaan! Teidän piää
nyt l,ihteä!

Sain ädinkin siihen sen verran

uskomaan, että pakkasimme
enimmät tavaramme ja lähetimme
ne Hankasalmelle. Oli ihmeellistä,

kun se tavarajuna, jossa vaunum-
me oli, pä?isi lähtemåän ilman
pommituksia.

Olin kaikesta tapahtuneesta lo-
pen våisynyt ja järkyttynyt. Aloin
pyydellä, etä äiti påiiisäisi meidät

lähtemiiän Särkisalmelle LIlla-lä-
din luo. Tiällä en saanut enä öisin

unta, vaan heråisin yöllä yhtenän
houraillen ja huutaen:

Pommitetaanko? Joko
pommitetaan?

Läksimme siis taivaltamaan

Akkaharjun kautta Särkisalmelle.

Yhdessä veljieni Kalevin ja Aaton
kanssa kuljetimme maanteitse

kolmea lehmiiämme. Toinen pojis-
ta oli neljäntoista ja toinen yhden-

toista !,uoden ikäinen. Aiti tuli ju-
nalla peråissä.

Kun isä piiiisi sairaalasta, nrli hän

meiä Särkisalmelle katsomaan.
Hiin oli vihainen, kun olimme sel-

laisia arkalaisia, ettemme pysyneet

kotona ja niin hupsuja, jotta unen
perusteella olimme lähettäneet

suurimman osan tavaroistakin
Hankasalmelle - niitii ei saisi siel-

Nuorten Mtöjen tapaan kirjoittajakin piti päiväkiriaa. Tällaisena juuri kotinsa menettä- lSÄKtN MUUTTUInvt evakkotvttö koki rauhan tulon 
TorrsEKSr
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katsomaan kotia ja koetin kyynel-
ten läpi painaa sen muodon iki-
ajoiksi sydämeeni, päätin lapsen-

mielessäni, etten enää koskaan

länne palaisi. Silloin ei tarvitsisi
taas uudelleen kokea ämmöistä
menettämisen tuskaa. Yrittäisin
kaikin tavoin juurtua tulevalle ko-
tipaikkakunnalleni ja vaikka muis-
toissa vaalisinkin entisrä kotiam-
me, en enää koskaan tulisi toi-
vomaan sinne takaisinpiiiisyä.

Asetuimme asumaan Pieksä-

mäelle.
Vaikka Pieksämäki onkin anke-

an ja ikävän paikkakunnan mai-
neesM, en minä tämän toisen tule-
misen jälkeen koskaan kokenut si-

tä sellaisena. Olen kaikin tavoin
yrittinyt juurtua änne ja löytiiii
tiälä kaikki mahdolliset hyvät
puolet. Voin aivan koko sydämes-

täni vilpittömästi sanoa, etui tämä
on jo minusta maailman paras
paikkakunta.

Vanhan kodin muiston vaalimi-
nen ei enä sisällä minkänlaista
katkeruutta valloittajia kohtaan.
Jos olen löytåinyt tältä jonkin sa-

manlaisen esineen tai kasvin kuin
siellä meillä oli, olen hellyyttii tun-
tien hankkinut ne meille entisen
muistoksi. Kun jotain on tarvinnut
maalata, olen suosinut lapsuusko.
din värejä. Muuten on nyklsyys
minulle kaikkeni. tr

Rautatieläisten työ oli erityisesti sodan
ratkaisuvaiheissa elintärkeää

tii takaisin ennen kuin olot vakiin-
tuisivat.

Hän liihti sitten kiukkuisena yk-
sin kotiin, mutta palasi heti seuraa-
valla junalla takaisin äysin lauhtu-
neena ja hyvin totisena. Hän oli
joutunut ensi töikseen Elisenvaa-
raan palattuaan tunnistamaan juu-
ri tapahtuneessa pommituksessa

ratapihalla työvuorollaan kuolleen
Tuomaisen Veikon ruumiin. Hän
olivain pisäytynyt kotona ja palasi

luoksemme, kun oli vielä sairaslo-

maakin.
Työn alkaminen ja heinänteko

saivat isän kuitenkin palaamaan

kotiin. Äiti lähti hänelle mukaan
kokiksi. Mekin veljieni kanssa pää-
timme yrittää sinne vielä kerran.

Satutimme kulun Elisenvaaran
aseman kautta yön ajaksi, koska
pommitukset olivat olleet yleensä

pävisin.
Niinpä läksimme jälleen mars-

simaan lehminemme, ällä kertaa
takaisin kotiinpäin.

Ihan lähellä Elisenvaaraa oli so.
tilasvartio tiellä. He kielsivät aivan
jyrklisti palaamasta takaisin. Kun
he kuitenkin sattuivat tuntemaan
meidät ulkonäölämme ja pyy-
simme kauniisti, miehet heltyivät ja
pii.iistivät meidät menemän.

Isän ja äidin yllätykseksi me sit-
ten yöllä ilmestfmme kotiin. Kyl-
lähän he meilä ymmärsivät ja tiesi-
vät mikä meiä kaikkia kotiin veti.

TÄLLÄ KERTAA
LOPULLISESTI
Pommitus, jossa Veikko kuoli, oli
viimeinen. Heinäpellollemme oli
tuotu uusi it-patterija kun olimme
siellä heinänteossa, tuntui jotenkin
lapsellisen turvalliselta, kun ei oltu
aivan puolustuskyvyttömiä. It:n
ammunta saikin muutamia kertoja
vihollisen laivueen kääntymiän ja
me onnistuimme viikatteella niitä-
en, kåisin haravoiden ja sapilailla
kantaen pielest?imiän heiniisa-
tomme.

Jo ennen syyskuun neljäntenä
koittanutta rauhanpäiviiä tuli ylei-
nen märäys kaikkien siviilien
poistumisesta. Jouduimme lfite-
miän lopullisesti kodistamme.

Kun viimeisen kerran kiännyin

Pommit ovat iskeneet kylään

1. Venäläisen 2l.Armeijan
komentaja. Mainittu ar-
meija, johon kuului muun
muassa mainetta niittänyt
XXX Kaartin Armeija-
kunta, hyökkiisi kesällä
1944 Y alkeasaaresta Vii-
puriin.
2. JR 12:n I ja II Pataljoo-
na (majurit K. A. Suurka-
ri ja T. W. von Essen) tor-
juivat hyökkäykset Ihan-
talan Kirkonmäellä ja
§öräkankaalla heinä-
kuun alussa 194y'.. Nämä
asemat pidettiin sodan
loppuun saakka.
3. Kenraalimajuri Vihma
komensi jatkosodan lop
puvaiheessa 6.Divisioo-
naa, jonka joukot pysäyt-
tivät venåiläisten suur-
hyökkäyksen Ihantalan

alueella heinäkuussa 194.
Hän kaatui Ihantalassa
elokuussa 1944.
4. Enimmilliän pari-
§mmentä, yhteensä lähes
250 putkea.
5. Ayriipän-Vuosal-
men alueella.
6. Ilomantsissa, jossa ken-
raalimajuri Erkki Raap
panan johtama vasta-
hyökkäys pakotti kaksi
venäläistä divisioonaa ve-
tiiytymään elokuussa
1944. Nämä yhtymät me-
nettivät pääosan kalustos-
taan.
7. Mannerheim-ristin rita-
ri N:o 4, kanneljärvelåiinen
panssarintorjuntamies, jo-
ka sai nimityksensä
4.8.1941.
8. Kenraalieversti Rendu-
lic, alun perin Itävallan
armeuan upseen, tormr
saksalaisten joukkojen
komentajana Lapin so-
dassa syksyllä 1944.
9. Kenraalieversti Zdanov
oli Leningradin alueen
puoluejohtaja, joka vasta-
si Viron liittämisestä Neu-
vostoliittoon 9q sekä
toimi valvontakomission
puheenjohtajana Suomes-
sa 19+1947.
10. Tasavallan presidentti
Mannerheim 1945.
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HISTOR!AA,
SOTA.
TAPAHTUMIA JA
OPETUKSIA
Valitut Palat (toimituskunta
Jorma Järventaus, Johan Ny-
kopp ym.): Suomi sodassa, talvi-
ja jatkosodan tärkeät päivät,
painotyöt Otava, Keuruu 1982,
528 suurikokoista sivua, runsaas-
ti valokuvia ja karttapiirrokia.
Kustantaessaan otsikossa mai-
nitun ki{an Valitut Palat on
täydentänyt sotiamme kiisitte-
levä monimuotoista kirjalli-
suutta kansantajuisella koko-
naisesityksellä. Talvi- ja jatko-
sodan veteraanit ovat saaneet
"sotapäiväkirjansa". Nuorem-
man polven kansalaisille teos
tarjoaa mahdollisuuden kartut-
taa yleistietojaan ja ehostaa kä-
sitystän itseniiisen Suomen
osalle tulleesta kovimman kel-
poisuuden kokeesta.

Asiantuntijoista koostuva
toimituskunta on laatinut tii-
viin kuvauksen päivistä, jotka
alkavat talvisotaa edeltäneeltä
ajalta ja päättyvät sotien jälki-
selvittelyn päiviin.

Teos ei ole varsinainen sota-
historia eikä kuivan pelkistetty
sotapäiväkirja. Se on suoma-
laista yhteiskuntaa perin juurin
ravistelleen tapahtumasarjan
"pikkujättiläinen", jos halutaan
käyttää vanhan tietoteoksen
nimitystä.

Lyhyin tiivistetyin katsauk-
sin valaistaan tilannetta ja ta-
pahtumia ennen talvisotaa.
Talvisodan sotatoimien osalta
kerrotaan ratkaisevimmat tais-
telutapahtumat. Rauhanpyr-

kimykset ja rauhan saa\,utta-
minen saavat kerronnassa
merkittävän osan. Elämisen
olosuhteita voimakkaasti muo.
kannut säännöstely, sotatarvi-
keteollisuus sekä luovutetun
alueen väestön evakuointi ja
sen jälkihoito kuvataan sattu-
vin katkelmin.

Välirauhan ajan ulko- ja si-
säpoliittisia tapahtumia kuva-
taan osuvasti. Ne osoittavat,
millaiseen tasapainoilijan ase-
maan Suomi kahden suurval-
lan, Saksan _ia Neuvostoliiton,
tavoitteiden kohteena oli jou-
tunut. Nuo tapahtumat johtivat
väsfåmättömiisti jatkosotaan.

Jatkosota kuvataan Talvi-
sodan tapaan hyökkäysvai-
heen, asemasodan ja luoden
194/' ratkaisun tärkeimpien
taistelujen osalta. Kuvaa täy-
dentä selvitys itsenäisyytemme
kelpoisuuskokeeksi muodos-
tuneesta taistelusta saksalaisia
rä.staan [apissa.

Varsinaisen sodan tapahtu-
mien lisäksi annetaan katkel-
min kuvaus kotirintaman elä-
måistä ja tapahtumista. Jatko-
sodan pitkittyessä kehkeytynlt
pyrkimys irrottaa Suomi sodas-
ta kuvastaa pitkän sodan mu-
kanaan tuomaa ahdistunei-
suutta.

Sota piiättyi kovaan rau-
haan, mutta Suomen kansa
joutui vielä selvittämän sodan
jälkilaskut. Näistä kertovat ku-
vaukset sotakorvauksista, sota-
syyllisisä, asekätkennåistä ja
"vaaran vuosista" yleensä, Ku-
vaa täydentämä:in on lisäksi se-
lostettu YYA-sopimusta ja sen
esivaiheen muotoilua Suomen
lvlanalkka Mannerheimin
käynnistämänä.

Suomi sodassa on hyvin
toimitettu teos. Tapahtumase-
lostukset ovat suppeita ja kan-
sanomaisesti kerrottuja. Selos-
tuksiin liittyvät karttapiirrokset
ovat erinomaisia. Ne ovat selviä
ja havainnollisia. Sama koskee
myös runsasta kuva-aineistoa.
Kokonaistapahtumien seuran-
taa helpottaa läpi teoksen kul-
keva viikkojaksoina etenevä
tärkeimpien tapahtumien muis-
tio.

Kirjan sivumäiiräkin osoit-
taa, että tapahtumia on kerrct-
tavana runsaasti. Mikäpä tiistä

runsaasta annista on antoisin-
ta?

Merkittävimpiin kuuluvat
hyvin esitetyt katkelmat Suo.
men sotiin liittyvistä ulkopoliit-
tisista tapahtumista ja niiden
taustoista. Ne kuvaavat niitä
monipuolisia ponnisteluja, joi-
den tarkoituksena oli estää
Suomen sotaan joutuminen ja
sodan vaikeissa olosuhteissa
palauttaa jälleen rauhantila.
Kuvaukset osoittavat myös
kiistatta. miten vaikeaa pienen
Suomen oli saada ääntään kuu-
luviin isoisten tavoitellessa etu-
jaan. Toisaalta ne osoittavat
todeksi sen, että suurten valtioi-
den puristuksessa ollut Suomi
kykeni omakohtaisin ponnis-
tuksin ja uhrauksin saamaan
suuria aikaan ja pelasti näin
uirkeimmän - itsenäisyyensä.

Lukemisen arvoinen kirja.
Erinomainen muistitietojen tu-
ki.

R.

MERKILLINEN
MERKKIMIES
Raimo Seppälä: Tahko, Ota-
va, Keuruu 1982, 233 sivua,
valokuvia.
Seppälä, urheilun parissa
aloittanut lehtimies ja pätevä
dokumenttikirjojen tekijä,
on päässyt käsiksi mieliai-
heeseensa. Mainio kirja va-
lottaa Lauri Pihkalan henki-
lökuvaa monelta puolelta -sellaisiltakin, joista suurella
yleisöllä ei ole ollut tietoa.
Massaliikunnan apostolin li-
säksi kirja perehdyttää luki-
jansa peräänantamattomaan
isänmaanystävään, jonka on
joskus vaikea ymmärtää ajan
ilmiöitä, pelottomaan taiste-
lijaan, joka ei kavahda maan
mahtaviakaan kokiessaan
olevansa oikeassa, uupumat-
tomaan keksijään ja moneen
muuhun.

Tahkon tapaisia persoo-
nallisuuksia syntyy harvoin.
Hänen hurja mielikuvituk-
sensa tuotti lukemattomia
ideoita, joilla ei ollut toteu-
tumisen mahdollisuuksia. Si-
tä arvokkaampia ovat ne
jotka jäivät elämään.

Mainio kirja! E.

SUOMALAISUUS
PUNTARISSA
Matti Klinge: Kaksi Suomea,
Otava, Keuruu 1982,251 sivua,
piirroksia, karttoja ja taulukoita.
Professori Klinge on pannut
yksiin kansiin joukon historial-
lisia tutkielmiaan, joiden kes-
keisenä aiheena on Suomi ja
suomalaisuus. Hän toteaa, ettei
Suomen kansallinen perinne
ole kovinkaan yhteniiinen,
rzaan monin tavoin kaksijakoi-
nen. Niinpä Uinsi.Suomi oli
Ruotsin maakuntana tasa-ar-
voinen muun Ruotsin kanssa
Iä-Suomen muodostaessa ai-
van oman kokonaisuutensa.
Maamme pohjoiset alueet ovat
aina perusluonteeltaan eron-
neet merelle päin suuntautu-
neesta Eteliislä. Ny§aikaisem-
pia kaksijakoisuuksia ovat tie-
tenkin muun rnuassa "herrat ja
kansa", AKS:n oikeistoradika-
lismi ja Tulenkantajien kan-
sainvälisyys sekä erät muut
vastakkaiset ajatussuunnat.

Kiintoisa kirja. E.

ROMANTIIKKAA
RAUNIOILLA
Laila llietamies: Hylätyt talot,
autiot pihat, Otava, Keunru
1982,351 sivua, Viipurin asema-
kaavakartta.
Kirjoittaja, Pätalon tavoin
painosten valtiatar, liikkuu tiillä
kenaa taistelujen tiellä kertoes-
saan Kannaksen evakoiden
vaelluksesta kesällä 194/. Kat-
kera on liihtö kotikyliistä, jota
on naisten voimin raataen yri-
tetty jälleenrakentaa.

Kirjailija on innostunut ku-
vaamaan myös 20.Prikaatin
taistelua Viipurissa. Vaikka
hän on tarkoin perehtynyt ai-
heeseen, pettä sotaa kokemat-
toman naisen asiantuntemus
eräiden tosiasioiden kohdalla.
Esi merkiksi armeijamme taiste-
lukyvystii annettu kuva on pai-
koin liian synkkä - pysäytti-
hän tämä sama armeija sentåiin
vihollisen suurhyökkäyksen
Ihantalassa ja Vuosalmella taa-
ten siten maalle ja kansalle itse-
nåisyyden.

Ilmeisesti kirja tulee saa-
maan paljon ystäviä. J.
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DEgJ(r,(.(qEB)A.ld-
7.-e.,, *rÅRzq4Vu" Rajakaltio, tunnettuja

oululaisia, otti yhteyttii van-
haan ysävänsä pätoimitta-
jaan korjatakseen pienen histo-
riallisen virheen lehtemme vii-
me vuoden toukokuun nume-
rossa olleessa I-auri Nukarin
artikkelissa "Tällainen oli El-
dankan esihistoria" sivulla 168.

Nukari puhuu jutussaan JR
32:n I Pataljoonasta, vaikka §-
seessä oli mainitun rykmentin
II Pataljoona, jou komensi
kapteeni Ville Rajakaltio, myö-
hemmin everstiluutnantti ja
teollisuusneuvos, "Raja-Ville".

- Terveisiä!

oE
Esko Tomivaaran kohta-
loa ovat erZlät lukijamme §sel-
leet - hänestii kerrotaan ä-
män vuoden toukokuun leh-
dessåmme sivulla 154.

Esko Tomivaara eliiä räällä
Helsingin liepeillä ja voi hyvin
45 Vo nvahditeetistaan huoli-
matta. Hän haavoittui kyseises-
sä taistelussa vaikeasti - jalka
ammuttiin poikki. Niiin hän jäi
vihollisen kiisiin ja joutui tie-
tenkin kovaan kuulusteluun,
muun muassa leukaluu lyötiin
poikki kivärinperällä. Lopuk-
si kuulustelija ampui arrnon-
laukauksen kurkusta niskaan,
mutta millin verran sivuun.
Tomivaara jäi henkiin, oli viiti-
sen viikkoa tajuttomana ja toi-
pui suomalaisella sisulla ja kak-
si§mmenkesäisen nuorukai-
sen hyviillä fysiikalla. Sairaa-
loissa meni vuoden päivät.
Sodan jälkeen hiin opiskefi dip
lomi-insinöörilsi.

V*o Arjovirta na.nä I\ rf 
o 

T 
o

linnasta on dhettiiny nähtii- IYliinamiesveteraanit ovat I-rukijamatkallemmeilmoit-
väksi mukavia kuvia hiihtokil- käyneet vanhalla kotisaarellaan tautui osanottajia kolme kertaa
pailuista Petsamon Kolosjoella. Kuutsalossa ja luovuttaneet niin paljon kuin voitiin ottaa.
Kunniakirjanohellaonkuvattu Saarimajalle oheisen pronssiin Valitettavan monet joutuivat
Suomen joukkueen tulo maa- valetun muistotaulun kiitok- .tällä kertaa jäämddn pois. Yri-
liin kolmen valtakunnan lippu- seksi saaren väestölle. Ilmeisesti tetän uudelleen ensi vrronna.
jen hulmutessa ja Dietl luovut-
tamassa palkintoja. - Kiitok-
set!

o
a1\\J otamuseossa siellä Liisan-
kadun piiiissä Pohjoisrannassa
on avoinna erikoisnäyttely, jo-
ka esittelee venäliiisten asemes-
tareiden töiä 1600-1800 -lu-
vuilta. Materiaali, noin 50 näyt-
telyesinettä, on lainattu [rnin-
gradin EremitaaXista. Näyttely
on avoinna 20.8. saakka.

on nrltu hyvin toimeen. v o
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- Viisi vuona tekivät valituksia rakennustöistä, mutta kun
istutettiin kaloia, niin jopa pitävät suunsa kiinni!

KULUTTAJASUOJAA

- Varohan, toveri, tämä tulee täysremontistal Kilvessa on teksti "Maatalouskonekoriaamo"
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ÅLYKKMSTI YLEISRADIOSSA

- Ja viimeinen kysymys: miten vietätte vapaa-aikanne?

l" 7-a i'-
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KULTAISTA NUORISOA

- Olemme alkaneet totuttaa poikaamme työelämään. Ennen hän sai rahaa joka
päivä, nyt kaksi kertaa kuukaudessa

rl9-c005384-3 31. 12.83
ANIA ILMARI
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