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KÄSKY ON
KÄSKY
Ibmppania on W-
lannut hikiseltii
morssilta Wiiipeli
pitiiii kiislcynjalw:

- Ihikki menoiit
sitten peseytymiiiin
javaihtava olusvaat-
teita

Hewa vffipeli!
Ei ole puhdasta
prykkiq jolot lun-
mauttaa

- I{frslq on Hislcy,
toteaa viiäpeli lai-
vasti. Vaihdane
toistenne kmssa!

PUOLALAISTA
Puolalainen tulee varsova-
laiseen pankkiin.

- Olen onnistunut sääs-
tämään tuhat zlotia, hän
sanoo. - Mikä olisi paras

niiden hyii«lyntämi-

- Pankaa ne pankkiin
säästötiHle! neuvoo virkai-
hja.

Mutta jos pankki
romahtaa...?

- Silloin pankkihallinto
takaa teille rahanne.

- Mutta jos pankkihal-
lintokin menee jotenkin pie'
Ieen...?

- Silloin Puolan Kan-
santasavallan Finanssimi-

nisteriö takaa rahanne, va-
kuuttaa virkailija.

- Mutta jos Finanssi-
ministeriö vaikka lopete'
taan...?

- Silloin hallitusja puo-
lue huolehtivat siitä, että
saatte rahanne.

- Entäpä jos hallitus ja
puolue kukistuvat?

- Silloin suuri ystä-
vämme Neuvostoliitto huo-
lehtii rahoistanne.

- Entiis jos Neuvosto-
liitto luhistuu...?

- Siitä jo kannattaakin
maksaa vaivaiset tuhat zlo-
tia! vastaa tuskastunut vir-
kailija.

PALJASTUIHAN
TOTUUS
LOPULTA
Tämä juttu on siitä erikoi-
nen, että se on sanasta sa-
naan tosi.

Kertoipa viime kesänä
Murmanskissa asuva su(F
malaissyntyinen rouva mat-
kastaan Suomeen, juuril-
leen. Mukana oli venäläi-
nen insiniiiiri-aviomies.

Viimemainittu tarkasteli
asiantuntemuksella suoma-
laisten rakennuksia ja lai-
toksia todeten kaiken siis-
tiksi, nykyaikaiseksi ja te.
hokkaaksi Jotenkin tuntui

neuvostoihmisestä hiukan
haikealta - että miten ne

kapitalistit nyt näin hyvin
pärjäävät...

Helsingissä venäläinen
aviomies sitten ilahtui: on-
pahan vielä jotakin van-
hanaikaistakin! Vastaan tu-
livat nimittäin kahden he-
vosen vetämät vankkurit,
joiden kuormana oli suuri
puinen kaljatynnyri.

- Meillä jo sentään kal-
jatynnyrit ovat peltiä ja nii-
tä vedetään traktorilla! to-
tesi murmanskilainen.

Kyseessä olivat tietenkin
helsinkiläisten hyvin tun-
temat Sinebrychoflin mai-
nosvankkurit, jotka silloin
tällöin liikkuvat keskikau-
pungilla. Neuvostoliiton
katukuvaanhan kuuluvat
puolestaan suuret pyörillä
olevat kaljatynnyrit, joista
ohikulkijoille myydäiin mutr'
tamalla kopeekalla mukil-
linen kotikaljaa.

ENTISTEN
SOTILAIDEN
TOVERIKUNTA
Juoksipa hiippari, sotilas-
karkuri, jo Suomen puolel-
la pakoon sotapoliiseja.
Vauhti oli kova.

Tulipa vastaan musta-
laisakka laajoine hamei-
neen.

"Marjamiehellä" väläh-
ti:

- Ota hyvä ystävä mi-
nut suojaan hameesi alle!
Minä olen niitä rauhan ys-

tiiviä...
Eukko suostui, hiippari

pelastui.
Sotapoliisien juostua ohi

hän ryömi esiin piilostaan
ja totesi:

- Suuret kiitokset, pe-
lastit henkeni! Mutta kyllä

sinulla on karvaiset sää-
ret...

"Mustalaisakka" lau-
sahti bassoädnellä:

- No kun minäkin olen
niitä hiippareita.

Ilpo khtinen, Kuusankoski

USKONTOJA
- Mitö eroo on kristin-
uskollo j o diktotuurillo?

I

Krirrtnorko, ma-
kaan yksi kuoli kaik-
kien paolesto, matto
diktstuarissa ksikki
kuolevat yhden puoles-
ta.

Ilpo trhtinen. Kuusankoski

TARKEMPAA
PROPAGANDAA
Saksalainen kaiutin
mylvii etulinjassa:

VENALAISET,
ANTAUTUKAA!

Pienikokoinen puna-
armeijalainen pistää
päänsä ylös poterosta ia
huutaa aasialaisella ko-
rostuksella:

- Eivätkös kirgiisit
kelpaakaan?

IOITTO VAIKO TAPPIO?

Ihl$i Moslovan
j uutal ai sta l<esluste -
lee Isvaelin ja Egp-
tin luuden pöivän
sodan jiilkeen" Mai-
nitussa sodassa Is-
roel löi Win pohjin
Newostoliiton va-
rastaman Egptin
atmerJatu

- Olal<as laullut,
luinlu me lnklu-
simme meidiit?!

tapa
seksi?

KASKU KIERTÄÄ

ts"n+ii"at.rmas. 
niin

våniå olis' selriirnv' mo-
nrltä tule.vall-r har'milfer'
oelåstvi llartilaincn par.
'ranairi ssa lultulta hjrvr
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Saksalaisen
veteraanilehden parin

vuoden takainen
näkemys

rauhanmarssista.
Kilvessa teksti "Rauhaan

ilman aseita!"

FRIEDEN
SCHATFEN

rfttE*!15.10.1983
27. VUOSIKERTA

JULKAISIJA
Sotamuistoyhdistys ry

TOIMITUSNEUVOSTO
Puhenjohtaia L. Harvila, ev evp
N. Riunala, ev evp, E. Pakkala. komdri evp
S. Alapuro. evl evp. E. Erasari. ev evp

PAÄTOIMITTAJA: E. Eraeari. ev evp

TOIMITUS
Toölonkatu 35 B.002m Helsinki 26.
puh. 446242 kello 10-14

YLEISSIHTEERI JA
TALOUDENHOITAJA
Telleryo Kaiponen

TAITTO: Reiio Virta

TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET
Postilokero 20. 0021 1 Helsinki 21
Puh. (9G) 6164833 tai vaahde (9G) 61641
Postisiirtotili 725$1

ILMOITUSMYYNTI:
Strömbergintie 4. 00380 H:ki 38
tuhelinvaihde (90) - 56551

VUODESSA 12 NUMEROA

TILAUSHINTA
12 kk 125.-
Nyl kaikkiin Pohjoismaihin
ilman postitclisää.
Muihin mihin: hintatiedot
lilaaiapalvelusla.

SANOMAPATNO + r9&l

lssN 0451-3371
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N:o 10
TÄsSÄ NUMERoSSA
328 VIIMEINEN

YRITYS LOUHEEN
334 STSSEJÄ

LINJOJEN TAAKSE
338 KAUKOPARTIOMIES

MUISTELEE
342 KUNINGAS

ON KAATUNUT
346 YLIMAA OLI

KOVA PAIKKA
348 KAKS! KUVAA
350 RAUHANPUOLUSTAJA
352 MIEHIKKÄLÄN VANKILEIRIN

VETERAANI KERTOO
3s5 WANHA wÄKt

RAJOITTUNEET
RAUHANMARSSIT
Kuluneena kesänä on ol-
lut muodikasta marssia
rauhan puolesta. On kiva
touhuta tutussa porukas-
sa, jossa samat kaverit
ovat aina valmiina kan-
tamaan järjestäjien valit-
semia iskulauseita. Konk-
reettisin kohde on tänä
wonna ollut amerikka-
laisten keskimatkan oh-
justen sijoitus Euroop-
paan.

Ohjusongelmahan al-
koi siitä, että Neuvostoliit-
to sijoitti Eurooppaan 243
kappaletta SS 20 -ohjuk-
sia, jotka edustavat yh-
teensä 729 ydinkärkeä,
kukin 150 kilotonnia.
USA ja Nato ovat nykyi-
sen kilpavarustelun kau-
tena tietenkin tuomassa
paikalle vastaavaa arse-
naalia.

Marssit ovat periaat-
teessa sallittuja vain län-
simaissa. Idässä rauhakin
hoidetaan hallitusten vi-
rallisin toimenpitein maan-

puolustuspropagandan
yhteydessä sen alalajina.
Neuvostoliiton "rauhan-
rahastot" avustavat muun
muassa" sankarillista Viet-
namin kansaa".

Mielenosoitukset län-
nessä kohdistuvat yleensä
vain Nato-maiden halli-
tuksia vastaan. Saattaa ol-
la, että ne ajan mittaan
vaikuttavat yleiseen mieli-
piteeseen ja sitä tietä de-
mokraattisten maiden
päättäjiin, joiden on aja-
teltava myös seuraavia
vaaleja. Selvää on, etteivät
ne vaikuta Varsovan liiton
luutuneen kovan linjan
johtajiin, vaikka aseistarii-
suntaa joskus vaadittai-
siinkin "Siperiasta Salva-
doriin".

Marssit ovat usein jon-
kinlaisia mielenosoituksen
ja kamevaalin yhdistel-
miä. On kiva kilpailla ka-
verin kanssa radikaalin
ajatuksen lennossa. Paljon
vaikeampaa olisi pyrkiä

vaikuttamaan hallituksiin
ja edustustoihin virallista
tietä - se vaatisijo ajatus-
ten täsmällistä muotoilua
ja konkreettisia ehdotuk-
sia perusteluineen. Pitaisi
kyetä jopa vastaamaan
hallitusten edustajien tosi-
asioihin perustuviin vas-
taväitteisiin.

Ennen muuta olisi hy-
vässä asiassa kuitenkin
pidettävä mielessä ta-
sapuolisuuden vaatimus.
Muuten koko touhu me-
nettää uskottavuutensa.

Näin sen sanoo tohtori
Jukka Tarkka:

"Marssi lännen ohjuk-
sia vastaan ei saa olla
marssi idän ohjusten puo-
lesta. Neuvostoliitolla on
sen verran ydinaseita
omalla etupihallaan, että
sillä ei ole oikeutta esiintyii
euromarssien lempeänä
suojelusenkelinä. Se on
palautettava siitä roolista
maan pinnalle omien oh-
justensa pariin."
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yrirys
LOUHEEN
KlllN ojenncttu kvhnl'inr'n etu-
sornri tviinlvr' 1'rroppa.ilincn poh-

.joisin lahti karraksi itiirin. lopuillccn
parin peninktrlntan piililtiin Kies-

tingin kauppalusta. Siel[i idrissri.

nrclkcin "kvrrncrt" piilillli nuokkui
vlihriincn l-ohilahclen rlntlkvlli.
ninrcttrnli llhrlen nrukuun. Kilt>
metliscn rnirtkun piilissli l-ohillh-
clen rantanraalta pohioisiin kohoili
rt.tiurnkarlaIr'r,lutntksi.

Sr'rt ctellipuolclLr irrri.jiinkicrr vet-

tri I']icni-[.akiirin'i. Pohioisrintcil-
tlilin laura laskcutui kahdeksrrnki-
Ionrctrisen Isr>l -uki jiin'cn nrr.rr.trllc.

Itsc raanrlle. scrr korkcirlntrlle
lilrjantccllc kutcn kirrjalaiskvliit
rlccrtsli. kuhclcn jlincn vliliin oli
ilsettunr.lt seuclun mahtikllli. I-lki-
viurnrtrkvl:i. jonkir tukrjcn poltjoi-
sen irr ctellin ikkLrrlrihin peilautui
hivclo'iili rcrlcrr pirrtiur. Kvliin
kuuttlr surrntuutui Kiestinsistli ll-
krrr.rsl saantrt ktlhtlllincn kiirrr'-
polkLr itlilin Pirrkosalnrellc. r iholli-
scn silkriscllc suurchkollc tukilltr-
ccllc.

Nliillli nrain kaikki nrauston

ul()ttr.lVr.il.lclct - ilinglit. purot..jlir-
ret. hurjuntect - kilikki krrroltuu-
tttirrrt .'rritt o'in liirtri-illirrrLrntui.i-
r.tit. 1'ttoplrt.t nu.r.urltu pohioisiin
kulkcrrrllt' riitti srrlanl kclinli klh-
lui[ristlr .il up()llaVlil taipillcttir.

C)nricn .joukkojen ulkusr ks','iscn

\ctriiintvnliscn .ililiiltli islinniii [-ir-
kir uanrnkl[issli 1ui l.ohivulrussu.
kutcn kr'kili jl rlolcrrl-riu l.rrkiilir-
riii nrr(is kutsuttiin. rihollincn.
jonklr liihisclustuun se kuului. Itsc

ctr.lnrr)irircn tlri.tclulintrr riilrit.i

."*"14;:

Kiestingin Veturipurolta oli Muurmannin
radalle Louheen matkaa vajaat 50 kilomet-
riä.

Ei siis ihme, että yritys lopulliseen tavoit-
teeseen pääsystä kiehtoi komentajia vielä
syksyllä 1941.

Viimeinen hyökkäys marraskuussa l94l
johti kuitenkin kuukauden kestäviin raskai-
siin taisteluihin ja lopulliseen epäonnistumi-
seen. Operaatio Polarfuchs oli päättynyt.
Lakivaara oli eräs taistelun polttopisteistä.

.'#

**-

EINO POHJAMOOso I

Viimeinen

.*"

, #......
ff=wtu

-..i'az: ."
.;?tr: "Jl.i':'?: 6

:;F;r;'4.

Herrat harkitsevat. VaSemmalta
Srrlasvuo. maiuri Verkko Pesonrus ]a

Falkenhorst
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Bror Breitholtz kaatui 21. 1 1. 1941

Kesähyökkäyksellä oli päästy
Kapustnajajoelle ja Pinkosalme!le

saakka, mutta syyskuun alussa oli
otettava pakkia ja vetäydyttävå

Hangasvaaran-Lakijärven tasalle

edellecn siellii. minne sc Koski-
rnarn pltrlio()nlrn Ill.lR I2:n mic-
hittaimainri lokakuurr lopulla .jrii:
Ist>l.u ki jlirv'en llinsipäästli nrelkcin
sr-rorasti L{clään'l'uopan rantitan.

ETULYöNTI
LAKIVAARAAN
Marraskuun ensirnnräiscnii alklr-
vaksi klisketvn llipinrurtotaistelun
painopistealueesecn nlihtlcn. .ioka
oli l-akivaarasta kahdeksiscn ki-
krmetriri pohloisccn, rintanra tiiiillii
ctclässii .j:ii vihollisen kannalta
eniiinlaiseen sillanpii:in uscmaan.

uhaksi suonralnisen Divisirxrna .l:n
oikcln sii'u'en sclustalle. Siksi III
AK:n korncrrtujlut. kurrnralimujuri
.\i i lu ty t rr ttt u jlrt trk:ertlr oli rrrotitttra

.jlr tuhota Lrrkivlurrlrrt r iltollisvoinrir
jo enncn painopistesuunnan .jouk-
ko jen hltikkrivstri. Osillaan tuli
tiilillii t«rimintaan kulvicn trrnkeu
varn.tistukscrrsa aina Pinkosalmclle
saakka cli tasalle. jota koko Kics-
tingin lohkon hr'(jkkär,svoirll la-
r.oittclisi hrr.riksi ponnuhtluslau-

daksi Iopullisccn iskuun Muur-
rnnnnin rirclarr l-ouhcn ristcrslrse-
nran vultaamiscksi. Valtuuksen

toteutunrista. nrikrili tic§,t chdot

.joukk«rjen mli:iriiiin .ja lautuun
niihclcn tlirtn'r'lit. ci Siilasr.'uo silkri-
sessu vihollistilanteessa pitiinrt
mahclottonrana.

HERRAT HARKITSEVAT
Kiestingin marraskuun hyökkävk-
sen aiiltUsta kchitcltiin jo svvskuun

puolclla saksalaisen l-apin armer-

.i:rtr komentltiltn kt'nrltltlieversti trrll
li I k cnlnr.s t itt .iir Siilasvuon neu\'()t-
teluissa. Puhaksi onneksi. Falken-
horstin .jo annettua Siilasvuolle
klisk\nsli tlpeft[rtion totcuttilmi-
scsla. saapui aluksi sähkesanoma-
na.ja sitterrnrin kir.jallisena .lohta-
jan ohlc nro 37. Siinä käskettiin
l()f^..ttrnlurn ktrik ki hviikkävsope-
raatir»t Lapin armeijan lohkolla
luscmicn pilikullistir plrnrnttrmista
lukuunottarnatta. Kieltoa hyök-
kiivstoimista perusteltiin mrn. sillä.
ett:i Neuvostoliiton päävoirnien

tuhoutuminen pii:irintamalla ete-

kissii. .fossa io tähviltiin Moskovan
krrpooleja. tcki tarpeettomaksi vi-
hollisen aktiivisen sitomisen poh-

.joisessa. Norjan armcijan tehtä-
vriksi riitti. sanottiin ohjeessa, Ko-
hrsiocn nikkelin suojaaminen ja

valmistauttrminen valtuamaan
mvrihemnrin talven kuluessa

Muurmannin kaupungin.ja Kalas-
tajan saarennon alueet.

Falku'nhors;tin oli pakko perua

:lnlumlns:.r hv(ikkävskäskv.
Paikallinen tilanne niivtti kui-

tenkin Kiestingissä kehittyvän si-
ten. että ohleista .ja käskvistii huo-
limatta sekii Falkenhont että Sii-
lasvuo suunnittelivat liikkeelleläh-
t<iri kohti Louhea - tosin ainakin
aluksi entistä vautimitttom.lmmin
tavoittein..lotka hvvinkin penrstel-

Iusti voitiin selittriä linian "()ikai-
suksi edullisernpiin ascmiin". .Ia

vrihinrmin voimin aloitettaisiin. sil-

lä alkuaan Siilasvuon edellyttämän
vhdeksän suomalaisen .jv-patal-
.joonan lisiir'oiman sijasta hiin sai

kävttiiönsi kaikkirurn vain viisi.

.joista kolme saksalaista.

Näin vahvistetuilla Kiestingin

.ioukoilla tuli selvitii tehtiivästä.

.fonka Falkenhorst käskyssään lo-
kakuun lt't. päivänii vksilöi. Sen

rnukaan lll AK:n pohjoisen eli
Kiestingin rvhnrän tuli vallata vielä
enncn svdäntalvea edulliset liihtö-
ase'mat Muurmannin radan kat-
karsemiseksi .ja tehtävrin suoritet-
tuaan .jäädii talvehtimaan saavute-

tulle linlalle.
Esittipli Falkenhorst samassa

käskvssä niinkin toiveikkaan olet-
tamuksen. että vastapuolen suuret

menetvkset etelän rintamilla saat-

tavat aiheuttaa vhdess:i Vienan

meren.j:iätymisestä.lohtuvien huol-
tovaikeuksien kanss:r venäläisten

vtrimien irrottumisen l.rpin lrrmei-

ian hrhkoilkr. jolkrin lrmeiian.jou-
kot seuraisivat väistyvän vihollisen

lalan jällissä.

Kuklpa lopultaku:rn olisi pan-

nut pahirkseen..jos "parantelu" oli-
si.johtanut l-ouheen saakka. Aina-
klln neuv()ttcluissu Siillsvuo ei

epaillvt. ctteikö hvrikkävstoimi

.iohtaisi häncn ehdoillaan täyclelli-
scen mcnestvkseen.

- Ihanko [-ouheen'? kuuluu
Falkenhorst kysvnccn.

- Sinncpli .iuuri. oli vastaus.

Siil:rsvuo rrntoi trirliin .j:ilkeen
pikl-pikla..jo 20. lokakrruta. oman

esikäskvnsä .joukoilleen. Ensim-
miiincn tavoitc oli Pinkojärvi -.le-
lovojelärvi - Suurijiirvi. Tältä iär-
viwöltä tuli olla valmiina jatka-
maan Muurmannin raclalle.

Ensimmäisen tavoitteen tasa oli
suunnillcen se. .jolle kärkiloukot
rautatien kiilassa clokuussa l94l
olivat p:iiisseet kauimmaksi, mutta
joutuneet vetäytvmään. Se oli noin
penink rrlman päässä marraskuisis-
ta liihtöasemista.

Tässi esitvksessä ci puututa pai-
nopistesuunnan taisteluihin. Mai-
nita kuitenkin sopinee. että eversti

A. Puronun rykmentti JR l2 rynni
siellä vihollislinjan läpi kertaheitol-
la ja marraskuun toisen päivän

lamuvlrhuisella tehtävänsä mu-
kaisesti katkaisi Kiestinki-t.ouhi
-valtatien 23 km:n tienoilla. Ryk-
mentti mvös piti tien kiltkaistuna
torjuen kahdcksana päivänä.ja y<)-

nä askeltakaan perääntymättä vi-
hollisen liihes luvuttomat hyök-
käyksct ticn avaamiseksi saarrettu-
jen omiensa luo.

Mutta palatkaamme l-ukivaa-
ran suuntaan.

EVERSTI MALM JA
HÄNEN JOUKKONSA
Hvökkävs.ioukoksi Lakivaaran
suuntaan. siis Kiestingin lohkon
oikealle iiärimmriiselle siivelle. p-
nrstettiin armeijakunnan käskyllä
lokakuun 26:sta lukien O.rzsto

Molnr. Scn komentllaksi Siilasvuo

määräsi cvcrsti .5'. Mulmin, Uhtuan
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touHEEN

Erkki Leppäkoska, Linnoituspataljoona
15:n komentaja, kaatui Sammatuksessa
25. 6. 1944. tässä kadettina

suunnalla loir.nivan.lR ll:n ko-
rncntljln. .loukoiksi Mahrille an-
ncltiin l/.lR 5.1 (-l.K). komcntrr.jrr-

na rnrrjtrri B. K. llrcitltolt--. saksa-

laincn Sunrpl'-Btl. (Suopatalioona ).

komctrtrt.ianu muiLrri (,. vut I.tultr
rrg, 35.Raja.lK. piiiillikkönri luut-
nantti Å. /'r'.r.rr. Ra.jir.lK Siilirclii.
pririllikkiinri luutnuntti Siiiirelii.

'Scuraar.ana priirrinii (27. 10.) osas-

tolle' ulistettiin vielä l-ohil:rhclcn
poh.joispuolclla ctulinjassa olcvir
[-innoituspatal.joona 15. komcnta-

.jana krrptccni l'.. K. l.cppiiko.rl;i, tt-
lapriinen Konrppaniu lluru.vn«r.
-.1.,u Pion.P I5. pririllikkiinri 

"'rinrikkiO. Iluhlurniil;l la l5l.lt.KKK:n
osia. 2tl. I0. lislittiin osaston valr-
rtrutta vie'llikin alistarnalla sillc Os.

Pcltoncn cli l.,z.lR 53. priällikkirnii
vrinrikki PL'ltonu. nrviihenrnrin
Irtutnantti lVc: tcrh ur l. .i,.tka oli pu«>

Iustusasen.rissa Ist>[-lki.flirvcrr poh-

ioispu«rlclll. 45 nrnr pst-n'kkijouk-
kue il ILlKl'R 16. Linn.P 15. Mu-
nrsrralr jlr Pcltoncr.r nruodostivat
vhdessli Os. I-cppiikoskcn..jollr oli
alistcttuna n.l'iis osi;r It.KKK:stir.

Mulnrin michillli oli sinrinsli scl-

lli .jl suorlriivlrincn tchtiivli: hvii-
klitli ctcllistii sliu'r'()stllcn ja tuhotir
Os. [ .cpplikoskcn r asltrssl olcr ir

vihollinen scn sclkirpuolclta. r'rij-
r'\ttiiii lxFI irkijlirrcn prrhirrisput'
len vihollisasemat kohti läpimur-
tautuvia omia päävoimia sekä osil-
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Kiestingin rannassa on vilkasta

l:ran tviintvli Pirrkosalrncr.t suun-

tilan.
Siirtvmincn toiminta-alueelle

tapahtui venekuljetuksin Kiestin-
gistii Tuoppajrincn vli T.solma-

nicnrccn.
J'alven tulo oli jo puolestavälistli

lokakurrta antirnut merkkejään.
lson l.lkiirincn pinnun muinitaun

lo I 7. priivrinri ollecn valrvassa jääs-

sii. Kolmen vuorokaudcn kuluttua
sateli ensirnmiiisiii lumia. .ioskin
vic'lii niukanlaisesti. I.iki viimeisillä

'u'apaillir Tuopan llineilla mootto-
rivenekuljetukset aloitcttiin osas-

ton kokoor.rturlisalueelle Tsolma-

nicrnccn. Ukonsaareksi mvös kut-
sr.rttuurl. Kiestingin rannasta etc-

kiän puolt'n pcninkulnran piiiihän.
I.:ihrs liimcisen veneclliscn vana-
vctlcssli alkrri ililinkrrori vung,itl

nrviis laujaa 'liropan pintaa.

VAIKEUKSIA
HETI ALKUUN
Ensimrlliisinii ustuivat nicmcen 24.

lokakuuta 3./.lR 53:n nriehct.

Mllirst() oli totlcltrr f)ir..l:n toimcs-

ta eclelliscnii päivrinri vapaaksi vi-
hollisistl ainakirr peninkulman
pririhrin itririn.

Osaston vksik(iiclcn llihtiessii

liikkccllc kokoontttmislciristli mri;
hriisiltapriivril[i 29. 10. arvcli osas-

ton korrentaja aivan pertrstellusti

kriskcn'n hvrikkrivshctken 30. 10.

kello 09.ff) siirtwin. sillä lähtöalu-
ccllc oli rnatkul rcilusti vli penin-

kulma.ja .jo edellisen priivän taival
rantautumispaikasta leirille oli
osoittautunut hitaasti kul jettavaksi

tuskien ticksi. Armei jakunnan saa-

tua krrulllr tästä Malmin arviosta
tuli sieltä kuitenkin esikuntapäälli-

kön välittrimänä Siilas',uon tiukka
mäiiriivs. että hyrikkäys on ehdot-
tomasti suoritettava määräaikana.

Armei jakunnan esiktrnnan kan-
ta perustui aikaisempaan milaston-
tiedusteluun. Vain kymmenen päi-

viiii ennen Malmin miesten lähtöä
oli marssiuraa [.lkonsaaresta itään
tutkiskelhrt alueella kulkien Breit-
holtzin pataljoonan asettzlma par-

tio. Se oli ilmoittanut havainto-
naan maaston sopivan kulku-
uraksi. Osasto Malmin väelle ete-

nemisnraasto osoittautui kuitenkin
ankaraksi. sillä matkalla ei nyt olhrt
kevein vanrstein liikkuva valikoi-
duista nriehistri kokoonpantu par-
tio. valn nrsklrrsti krrormattLtiit

cläimiä kul jettava irivkkriliikkeinen
sota joukko, .jonka ihmistenkin
hartioita painoivat ammuksilla .ia

eväilki täyskuormatut kantamuk-
set.

Pilhimnrirt esteet olirltt tämän

tästä ctcen putkahtavilt .iängrit .ia

kovallu maalla hankalat louheet.
.liingiin pinnan vllättävästi aske-

leen alla pett:iessä saapasvarsi kävi

vähäksi. Töitä sai totisesti paiskia

.ja aikaa kuluttaa ennen kuin
uponnut hevonen kohosi kuiville.

Pahimmiksi havaitut paikat pa-

konivat laaioihin matkaa kasvat-

taviin kiertoliikkeisiin. Näissä kou-
keroissa Breitholzin kärkipatal-

.joonan osat hetkittäin kadottivat
vhteyden toisiinsa. Siitä aiheutuva
sählinkikin nieli kallista aikaa.

Vuorokausien vaihteeseen tulta-
essa arvioitiin päästvn eteenpäin

vajaa puoli peninkulmaa. Lyhyen

ruokailutauon jälkeen marssi .iut-
kui tummanpuhuvassa kaamok-
sen yössä.

Lisäharmiksi alkoi pakkanen

puristarr ihmisiä.ja eläimiä. mutta ei

kuitenkaan vielä kyennvt jängän

pintaa kantavaksi kovettamaan.
Käsketyn hvök käyspriivän puo-

lisella tavoitettiin Lohilahden itä-
pään tasalla välitavoitteeksi mää-

rätty metsälinla. Saksalaiset ilmoit-
tival tällöin kaksi heidän hevosis-

taan kuolleen. vaikka vihollista ei

vielii ollut päästy näkemiiänkään.
Pohioiseen iohtlvaa metsäliniaa

kulkien tavoitettiin puolilta öin lin-

.jaa poikitta,'a puro vajaa kilometri
Pieni-t.akijäncstä eteliiän. Sicltä
Breitholz tiedotti armei jakuntaan.

että hänellä ei ole vhtelttä osilston

komentajaan .ju että patalioonalle

alistettu saksulaiskomppaniit on

.färinyt jälkeen ja harhautunut ural-
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Joukkoja siirretään Tuoppajärvellä

ta ties minne. Breitholtz pr,r'si lu-
paa saada ma.ioittua kvlnrimntiiksi
a.iaksi ia saksalaisten etsimiseksi.
Hän lupasi liihteii .jälleen ctene-

mään aamuseitsemiiltä.
Armeilakunnan Operatiiviscrr

osaston päällikkö m:rjuri l,'r,rÅÅo

Pcsottiu.r itntoi str<'rstumuksensa

ma.joittumispwntöön. Samassa

vhteydessä hän kiirehti Iso-[-aki-

ilirvcn nopealr salvuttamistlr. .jottir
rengas viholliscn vrnpärille kurou-
tuisi.

PAKKANEN PUREE
Pitkin päivä pakkanen oli kiristä-
nyt otettaan ja yötä vasten eloho-
pea painui lähes 30 miinusastee-
seen. Sen ote tuntui siiälimättömä-
nä kumiteråijalkaisessa soturissa.
Kesåpusakassa liikkeellä olevat
tunsivat olonsa tumrttavaksi.

Mutta armottomimmin pak-
kasherra piteli saksalaisjalkoja rau-
tapohjakengissä. Varsinkin niitä.
jotka sulissa jänkäpaikoissa olivat
lionneet pahanpäiväisesti - niin
suomiehiä kuin pataljoonansa ni-
men mukaan olivatkin.

Siilasvuo oli jo elokuussa mai-
ninnut Falkenhorstille, että pitäisi
käydä hommaamaan talvivarustet-
ta heikäläisille. sillä rutosti kuluisi
aikaa ennen kuin kollit olisivat
Kiestingin perukoilla pitkältä mat-
kaltaan Berliinistä.

+'-.

Falkenhorst lienee pitänlt mois-
ta puhetta kummana. Hän tyytyi
vastaamaan ylimielisesti:

- Saksalainen sotilas ei palele.

Se on vain kurikysymys!
Myös eversti Malm, osaston

komentaja. havaitsi jalkansa tiu-
koissa upseerisaappaissa tunnot-
tomiksi. Aamulla, jolloin hyök-
käyksen aloittamisessa oltiin jo
worokauden myöhässä. everstin
oli pakko ilmoittaa armeijakun-
taan:

- Olen liikuntakyvltön tilapäi-
sessä komentopaikassani Lohilah-
den itäpäästä puolentoista kilomet-
riä lounaaseen.

Hiukkasta myöhemmin ilmoi-
tukseen lisättiin. että Breitholtzille
alistetun saksalaisen komppanian
väestä reilu puolet oli paleltuneita
ja kolmannes täysin taistelukyry.t-
tömiä.

Siinä sai Falkenhorst havainto-
opetusta kurikysymykseen! Breit-
holtzin omastakin väestä viisi il-
moitti palelluttaneensa jalkansa tai
kätensä.

HYöKKÄYS LÄHTEE
rÄvrurrru
Kärkipataljoonan joten kuten le-
von saaneet miehet olivat loka-
kuun viimeisenä päivänä aamuseit-
semän jälkeen liikkeeltä kohti poh-
joista. Matkalla tapahtui kosketus

"\- *.

pienehköön vihollispartioon, joka
liukkaasti häipyi.

Ennen kymmentä mukana ole-
va tykistön tulenjohtaja Iuutnantti
J. Anttonen ammulti railakkaan
keskityksen Iso.Lakijärven kaak-
koispään maastoon. Sen jälkeen

rynnättiin Pinkosalmeen johtavalle

tielle vastustuksetta. Kärki kään-
nettiin länteen kohti l^akivaaran-
kylä, jonka laitamille hyökkäys-
joukko saapui päiväkolmelta.

Suomalaisten saapuminen näyt-
ti yllättäneen vihollisvarusväen.
mutta ensi hämmingin selvittyä se

kävi rivakkaan vastarintaan ja esti

tulellaan kylän valtauksen. Ajelipa
hyökkäysvaunukin putket kuumi
na tulittaen näkyviin. Sen elinhet-
ket olivat kuitenkin luetut, sillä pi
an suomalaisten pst-kiväärin luodit
tekivät tehtävänsä ja vaunu jäi tor-
sona paikalleen.

Mutta vihollinen ei tyytynyt tor-
jumaan vain tulellaan Os.Malmin
miehiä. Ei, vaan lähes komppanian
rahvuisin joukoin sen väkeä ryntä-
si sekä pohjoisesta että etelåistä

suomalaisten kimppuun. Niin yl-
lättävästi ja vihurina tulivat, että
kiivas kohtaaminen tapahtui aivan
pataljoonan telttojen äärellä ko-
mentopaikan tasalla. Kylään päin
rintamaa pitävät Breitholtzin mie-
het totesivat samanaikaisesti voi-
ma kkaan hyökkäysyrityksen myös

lännestä, kyliistä käsin. Sen tukena
jyräsi kaksi tankkiakin.

JÄRJESTELYJÄ JA
VAIKEUKSIA
Puolen päivän jälkeen antoi eversti

Malm taholtaan armeijakuntaan
mielestään lohdullista tietoa maini-
ten, että Breitholtzin pataljoona on
kylän laitamilla ja että kolme van-

kiakin on saatu. näistä yksi upseeri.

Malm selitti myös, että Suopatal-
joona on kiisketyllä paikalla Iso-
lakijärven itäpuolella torjumassa
itän Pinkosalmen suuntaan. Sak-
salaisten pataljoonassa vallitsevas-

ta heikosta tilasta Malmin oli myös
ilmoitettava. sillä @ c/o miehistöstä

oli paleltuneita. Karskisti oli pak-
kasen hyinen koura tarttunut sak-

salaisten kantojuhtiinkin, jotka lä-

hes kaikki olivat liikuntakyvyttö
miä, monet jo täysikuolleita. Iso-
kavioisille ardennilaisille Laki-
vaaran selkonen oli tuskaa - sekä

maasto että kylmyrys. Komentaja
ilmoitti myös, ertä irään Pinkosal-
men suuntaan ei riitä lisämiehiä.

koska kaikki suomalaiset tarvitaan
länteen.

Vaille päiväkolmen armeijakun-
ta määräsi Breitholtzin Os.Malmin
komentajaksi ja tähdensi tälle, että

osaston tehtävä on yhä muuttuma-
ton: Suopataljoona varmistaa se-

lustaa ja on valmiina toimimaan
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pohjoiseen Iso takijärven itäpuo'
len järvimaastosta käsin ja Breit-
holtzin on liihdettiivä kaikkine
muine miehineen Pinkosalmea
kohti.

Iltapäivällä tapahtui kummia:
Breitholtzin joukko sai niskaansa
iskun myös idäsä, vaikka tämän
suunnan piti olla Suopataljoonan
sulkema. Asiaa selviteltäessä todet-
tiin, että Suopataljoona oli kateissa

eikä kiisketyllä kannaksella ollut
ainuttakaan suurvallan soturia.
Suomalaiset partiot tapasivat
myöhemmin Ludowigin miehet
Lohilahden itäpiiiistii nelisen kilo-
metriä kaakkoon olevalla alueella

- lähes päinvastaisella suunnalla
tarkoitetusta. Itän Pinkosalmelle
johtava tie oli täysin avoin viholli-
sen tulla ja mennä.

Tämän kuultuaan antoi PesG.

nius armeijakunnan esikunnasta
tiukan kiiskyn: Kannas on ehdot-
tomasti suljettava. Kokonaistilan-
ne vaatii rivakkaa toimintaa!

Iltapäivällä sä alkoi lauhtua,
meteorologit mittasivat kymmen-
kunta miinusastetta. Mutta huip
pulukemiin kohonnut Kenraali
Pakkanen olijo ottanut ison veron-
sa.

Ja vaikeudet jatkuivat.
Kolmelta taholta kohdistuneen

vihollispainostuksen vuoksi Breit-
holtzin joukot osin hajaantuivat.
Komentaja pätti irtaantua ja ve-

tääntyä etelän päin yön pitoon.
Vihollisen häiritsemättä liike onnis-
tuikin hämärissä.

I/,,R 756

Näin lähti käyntiin marraskuun hyökkäys kohti Louhea ja Muurmannin rataa
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saapuneet ilmoitukset olleet ylen-

täviä.
Yöllä kahdelta saapui tieto

Breitholtzin osaston vetäytymises-
tä ja samalla toivorikas lupaus
uudesta yrityksestä Lakivaaraan
aamukymmeneltä. Siihen kellon-
aikaan tullessa kiiri armeijakunnal-
le myös tieto saksalaispataljoonan
toimintakykyisen joukon supistu-
misesta noin komppaniaksi. Asial-
lisesti Os.Malmin voima oli näin
laonnut ainakin kolmanneksella,
mutta siitä huolimatta sitä käske-
tään kiirehtimään "kaikin kei-
noin".

Tunnin kuluttua armeijakunta
kiiskee Breitholtzia ottamaan hen-
kilökohtaiseen johtoonsa kaikki
osaston toimintakykyiset miehet,
sulkemaan Iso-Lakijärven itäpään
kannakset koilliseen ja tuhoamaan
Lakivaara - Lohilahti alueen vi-
holliset. Tehtävä käsketään suorit-
tamaan tämän päivän eli marras-
kuun ensimmäisen kuluessa.

Yhden tienoilla päivällä Breit-
holtz ilmoittaa armei jakuntaan. et-

tä eteneminen Lakivaaraa kohti on
käynnissä ja komentaja itse on
mukana. Puoli viideltä saa armei-
jakunta liedon. että vahvistettu

saksalaiskomppania varmistaa nvt
itään ja Breitholtzin päävoima on

valmiina etenemään länteen ja val-
taamaan parin kilometrin päässä

olevan Lakivaarankvlän.

JATKUU SEUR. NO:SSA

JR12 ,'i)si
punonA ., s

XIIRA

-_-
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Suunniteltu ja kiisketty toiminta
näyttivät jatkuvasti hiertävän kuin
kivi kengiissä.

PAINOPISTESUUNNAN
HYöKK,IYS ALKAA
Seuraava päivä oli marraskuun en-

simmäinen. Sen aamuvarhaisella

alkoi päävoimien läpimurtohyök-
käys, josta Os.Malmin väki kuuli
vain murtokohtaan ampuvan vah-

van tykistön kumun. Hyökkäyk-
sen alkuun pakkanen oli jälleen ki-
ristynyt yli 20 miinusasteen.

Osasto Malmin yksinäiseltä

lohkolta eivät armeijakuntaan
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linfo
sena. Sen pätehtäviinä oli kauko.
partioiden kuljetus ja huolto. Toi-
minta oli jatkoa 1943 lakkautetun
Osasto Malisen toiminnalle.

SEKALAINEN
KALUSTO
Osasto Jaurin käyttöön tuleva len-
tokalusto käsitti kaksi Heinkel He
I l5 (HE I l5), kaksi Heinkel He 59
(HE 59) ja yhden Arado Ar 196

(AR) vesikoneen sekä Focke Wulf
Fw 58 (FW) maakoneen. Tämän
lisäksioli luvassa kaksi Heinkel He
I I I konetta, joita oli tarkoitus
käytt,iä laskuva4'ojåiäkäreiden kul-
jetuksiin ja liitokoneiden hinauk-
seen. Viimemainittuja koneita ei

kuitenkaan saatu osaston käyttöön
saksalaisten tilanteen heiketessä

oleellisesti itärintamalla. Sen sijaan
saatiin käyttöoikeus saksalaisen
huolto-osaston (Seekommando l)
mukaan tuomiin kolmeen Leorö
246 -lentoveneeseen ja yhteen AR-
vesikoneeseen.

Suomen katkaistua suhteensa

Saksaan syyskuun 2. päivänä ja
solmiessa aselevon Neuvostoliiton
kanssa kaksi päivää myöhemmin

Jatkosodan lopulla oli
kaukopartioiden huol-
lossa yhä enemmän tu-
keuduttava lentokulje.
tuksiin.

Taitavat ohjaajat ja
sisukkaat sissit mu(F
dostivat joukon, joka
sai ihmeitä aikaan.

TOUKOKUUN 23. päivänä 1944

perustettiin lentG'osasto huolehti-
maan Päämajan käyttöön anne-
tuista saksalaisista lentokoneista.
Koneet oli luovuttanut suomalaisil
le syksyllä 1943 Saksan ylijohdon
tiedusteluyksikkö Pommituslento-
lairue 200 - Kampfgeschv'ader
200.

Perustetun lentoyksikön nimek-
si tuli Osasto Jauri päällikkönsä
Erkki Jaurin mukaan. Osasto toimi
erillään muista ilmavoimien lento-
yksiköistä suoraan Pääma.jan tie-
dusteluosaston ilmakomentajan
everstiluutnantti J. O. Sovion alai-

OSASTO JAURIN KONEET KESÄLLÄ 1944

Kone Matkanopeus l.entomatka
klt/t km

Lakikor- Miehistii-,/ma&ustaja-
keus m määrä

Heinkel He ll5 Cl
HE II5

300 2lm-3m0 6500 3 hengen miehistö
12-14 miestii varusteineen

Heinkel He 59 C2
HE 59

150 t7fi 3q 3 hengen miehistö
12 miestii varusteineen

saksalaiset veivät mukanaan suu-
rimman osan antamastaan kalus-
tosta. Osaston käyttöön jäi enää
yksi HE I15, yksi AR ja FW. Mo-
lemmat HE 59 -koneensa osasto

menetti sotatoimissa elokuussa
1944.

Osasto Jaurin henkilöstön run-
gon muodosti ilmavoimien eri yk-
siköistä siirretty lentävä- ja teknilli
nen henkilöstö. Avustava huolto-ja
vartiohenkilöstö tees saatiin Pä-
majan johdossa olleesta tiedustelu-
joukosta Erillinen Pataljoona
4:stä, jonka komentajana oli tie-
dusteluosaston ilmakomentaja
everstiluutnantti Sovio.

lrntävän henkilöstön kokoami-
sessa pyrittiin ottamaan huomioon
osaston suorittaman tehtävän vaa-
tivuus ja erikoisluonne. Niinpä
kaikki ohjaajat lukuunottamatta

Arado Ar l% A3
AR

252 1080 2 hengen miehistö
3 miestii varusteineen

6900

Focke Wulf Fw 58

FW
238 800 5400 2 hengen miehistri

3 miestä varusteineen

l-eor| 246 6 hengen miehistö
2l miestii varusteineen

255 2000 6900
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Kapteeni Erkki Aslak Jauri oli vasluussa
sissien huollosta ja lentokuljetuksista

Osasto Jaurin väkeä kesällä 1944.

vasemmalta kersantti Simanainen, lentc.
mestari Nuutio, lentomestari Raitio. ali-
kersantti Hallaperä ia alikersantti Kujan-
pää

os:lston varapäälliköksi määrättyä
luutnantti Olli Kcpsua olivat erit-
läin kokeneita. Heillä oli entuudes-
taan vesilentokokemusta ja he oli-
vat toimineet aikaisemmin myös
kaukopartioiden kuljetustehtävis-
sä. Samoin olivat tähystäjät ja len-
tosähköttäjät toimineet aikaisem-
min vastaavissa tehtävissä. Tämä
oli tärkeiiä, sillä tähystäjiltä vaadit-
tiin erinomaista suunnistustaitoa.

Osasto Jaurin lentokoneiden
teknillinen huolto ja varaosapalve-
lu oli annettu saksalaisen huolto
yksikön Seekommando l:n tehtä-
väksi. Yksikkö saapui Rissalaan

osillaan 26. päivänä kesäkuuta ja
oli kokonaan siirtyny sinne heinä-
kuun puoliväliin mennessä. Käyt-
töön saatujen koneiden huoltotyöt
suoritettiin kuitenkin osaston toi-
mesta. Saksalaiset vastasivat vara-
osapalvelusta sekä huolehtivat
mukanaan tuomiensa kolmen Le-
orö -lentoveneen ja yhden AR -ko.
neen huolloista.

TUKIKOHDAT JA
TYöKENTÄT
Osaston pätukikohdaksi miiärät-
tiin Kuopion pohjoispuolella oleva

Rissalan lentokenttäalue, joka so'
veltui erittäin hyvin tähän tarkoi-
tukseen. Vesikoneet sijoitettiin
Juurusveden rannalle lentokenttä-
alueen viereen. Ranta oli riittävän
jyrkkä, joten koneet saatiin aivan
rantaviivalle. Liihtdön ja laskuun

tarvittava vesialue oli tarpeeksi laa-
ja kaikilla tuulilla tapahtuvia nou-
suja ja laskuja varten.

Arado AR 196 A-3 syksyllä '1943

Rissala sijaitsi keskeisellä paikal-
la, josta oli lähes yhtä pitkät matkat
kaukopartiokomppanioiden sijoi-
tuspaikoille. ns. työkentille.

Rissala oli osaston käytössä elo-
kuun 8. päivään asti, jolloin len-
tokalusto siinettiin pääosin uuteen
tukikohtaan Muuratjärvelle Jy-
våiskylän eteläpuolelle. Täällä ranta
ei kuitenkaan ollut riiträvän jyrkkä
ja veden laskiessa koneet saattoivat
jiiädä 3-10 metrin päähän ranta-
viivasta. Kokonsa puolesta järvi oli
sopiva vesikoneiden tukikohdaksi.

Vesikoneiden siirrl,ttyä Muurat-
järvelle lennettiin FW-kone Mikke-
lin lentokentälle, josta tuli sen tuki-
kohta.

Osasto Jaurilla oli Rissalan ja
Muuramen kausien aikana useita

toimintatukikohtia, joita kutsuttiin
työkentiksi. Ne sijaitsivat Erillinen

Pataljoona 4:n esikunnan ja
komppanioiden sijoituspaikoilla
Mikkelissä, Ruokolahden Syys-

pohjassa, Pälkjärvellä ja Kuhmos-
sa. Edellisten lisäksi työkenttinä
käytettiin myös Sortavalaa, Lay
peenrantaa ja Uomaata.

KOULUTUSTA
Osasto Jaurin lentopalveluksen
puitteet miäritti Päämajan tiedus-
teluosaston ilmakomentaja touko.
kuun 30. päivänä antamallaan
kiskyllä. Ilmakomentaja, joka oli
myös kaukopartiotoimintaan eri-
koistuneen Erillinen Pataljoona 4:n

komentaja, antoi sen mukaan
kaikki toimintaan liittyvät tehtä-
vät. Vastuu niiden suorittamisesta
oli osaston johtajalla kapteeni
Erkki Jaurilla.

Lentokoulutukseen sisältyi osas-

ton varapäälliköksi nimetyn luut-
nantti Kepsun perehdyttäminen

vesilentotoimintaan. Koulutus al-

koi heti ilmoittautumispäivänä 26.
toukokuuta suoritetulla ensimmäi-
sellä koululennolla HE I l5 koneel-
la Rissalassa ja jatkui seuraavina
päivinä.

Toukokuun 27. päivänä oli oh-
jelmassa matkalento Rissalasta

/iänislinnaan tarkoituksena suorit-
taa sieltä vihollisen puolelle joutu-
neiden suomalaisten lentäjien pe-

lastuslento. Koneen puutteellisen

varustuksen takia pelastusyritystä
jouduttiin lykkäämään kahdella
päivällä. Tänä aikana suoritettiin
Sortavalan työkentällä olleella HE
59 -koneella koululennot.

Kapteeni Jauri toimi itse luut-
nantti Kepsun opettajana. Noin
kolmen ja puolen viikon koulutuk-
sen ja perehtymisen jälkeen seurasi

tlyppilento HE ll5:llä.
Myös everstiluutnantti Sovio

lensi kesäkuun 4. päivänä koulu-
lentoja HE-koneilla opettajanaan
kapteeni Jauri. Osaston päällikkö
ja lentomestari Paasonen suoritti-
vat lisäksi saksalaisen harjoitusoh-
jelman mukaiset lennot l*orö-246
lentoveneellä. Luonnollisesti jokai-
nen lentotehtävä palveli myös len-
tokoulutusta, jonka tavoitteena oli
mittari- ja yölentotaidon paranta-
minen.

Varsinaiseen ohjelman mukai-
seen lentokoulutukseen käytettiin
yhteensä 18 lentotuntia. Kauko-
partiomiesten laskuvarjohyppy-
koulutukseen käytettiin l0 lento-
tuntia, joiden aikana 69 miestä

suoritti laskuvarjohypyn.

SOTALENTOJA
Osasto Jauri suoritti Rissalan ja
Muuratjärven tukikohtakausinaan
syyskuun 15. päivään mennessä

yhteensä 426 lentoa kåisittäen noin
420 lentotuntia. Näistä lennoista oli
sotalentoja 96 ja sairaankuljetus-
lentoja 10, joilla kuljetettiin 42 haa-
voittunutta. Sotalennot jakautui-
vat seuraavasti:

- 32 kaukopartion kuljetuslentoa,
joilla kuljetettiin yhteensä 182 par-
tiomiestä,

- 4 laskuvarjomiesten kuljetuslen-
toa,

- 2 vihollisen puolelle joutuneiden

lentäjien pelastuslentoa ja

- 58 elin- ja ampumatarvikeäy-
dennyslentoa. joilla tarvikkeita vie-
tiin noin 12250 kg.

Osaston toiminta-alueina olivat
Karjalan ja Aunuksen kannakset,
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Laatokan koillispuoli sekä Ruka-
järven suunta.

Ilman tappioita ei näistä sota-
lennoista selvitty.

Kesäkuun 27 . ja 28. pävinä oli-
vat molemmat HE 59-koneet suo-
rittamassa elintarvikkeiden kulje-
tusta Aunuksen kannaksella olevil-
le kenttiiarmeijan taistelujoukoille
Kontuselän ja Niiniselän kyliin.
Toimintakenttänä oli Uomaanjär-
vi. Kuljetuksilte saatiin omien hä-
vittäjien suojaus molempina päivi-
nä.

Viimeisellä lennolla klo M.30-
05.30 omat hävittäiät kuitenkin
poistuivat matalan pilvikorkeuden
takia kesken lennon. Muonatorpe-
dojen pudotuksen jälkeen hyökkä-
si vihollisen hävittäjä paluulennolla
olevien HE 59-koneiden kimp
puun vaurioittaen toista - ohjaa-
jana luutnantti Kepsu ja tähystäjä-
nä vänrikki Karla - pahoin ja tois-
ta - lentomestai Raitio javänik-
ki Vornanen - lieviisti. Koneiden
onnistui kuitenkin lentää Uomaan
ja Hirvirannan kautta Rissalaan,
josta ne lennettiin edelleen seuraa-
vana päivänä Tampereelle korjat-
taviksi. Miehistöt selvisivät tap
pioitta.

Osasto Jauri menetti kuitenkin
molemmat HE 59 koneensa elo-
kuussa.

Elokuun 2. päivänä HE I 15 ja
HE 59 olivat kaukopartion kulje-
tuslennolla Suuri-Kontiojärvelle
Laatokan koillispuolelle. Tällöin
HE 59:n toinen kelluke osui laskus-
sa vedenalaiseen kiveen ja täyttyi
vedellä. Kone ei kyenny enää nou-
semaan vaan se tuhottiin poltta-
malla ja miehistö palasi HE I l5:llä
Rissalaan.

Toinen HE 59 ammuttiin alas

myös partion vientimatkalla elo-

kuun 13. päivänä. Suoritetussa
pakkolaskussa loukkaantuivat ko-
neen mekaanikko vääpeli Tammi
ja kaksi partiomiestä niin pahoin,
että jäivät vangiksi. Muut koneessa

olleet joutuivat paluumatkallaan
ylittäessään rintamalinjaa tulitais-
teluun oman kenttävartion kanssa,
jolloin koneen ohjaaja lentomestari
Nuutio ja partion johtaja vänrikki
Pekuri saivat surrnansa. Koneen
miehistöstä ainoastaan tähystäjä
vänrikki Kaila sekä l0 partiomies-
rä selvisivät omalle puolelle.

TIUKAT PAIKAT
Kaksi kertaa tehtiin vihollisen puo-
lelle joutuneiden omien lentäjien
pelastuslento.

Ensimmäinen 30. päivänä tou-
kokuuta tehty yritys ei onnistunut,
koska sovittua merkkiä ei saatu.

Toisella kerralla 20. elokuuta on-

nistuttiin Lentorykmentti 2:n lentä-
jät luutnantti Sa/o ja ylikersantti
Koski noutamaan sovitusta paikas-

ta.
Neljiistä laskuvarjomiesten pu-

dotuslennosta epäonnistui kaksi,
toinen kohteella vallinneen huo-
non sään takia ja toinen siksi, että
vihollinen avasi kiivaan ilmator-
juntatulen pudotuspaikan ympä-
ristöstä. Jälkimmäinen näistä oli
sotavangiksi saatujen kahden venä-
läisen desantin pudotusyritys 31. 8.

HE I l5:llä, jonka ohjaajana oti len-
tomestari Raitio ja tähystäjänä
luutnantti Br tinnfor s.

Samanaikaisesti oli myös toinen
HE ll5 ohjaajanaan luutnantti
Kepsu ja tähystäjänään vänrikki
Vomanen liikkeellä pudottaen

kolme partiomiestä Karjalan'kan-
nakselle. Kommelluksitta ei tämä-
kän lento sujunut, sillä viimeisenä
hypänny mies jäi hypätessään

roikkumaan konepistoolin jyviistä
koneen etuluukkuun. Vomaselta
kului lähes viisi minuuttia hyppää-
jän irrottamiseen, jona aikana
Kepsu yritti pitää koneen edes

suunnilleen kohteen yläpuolella
lentämällä tiukkaa kaartoa pudo-
tuspaikan päällä.

HE 115 konetta ei ollut tarkoi-
tettu laskuvarjohyppääjien koulu-
tuksiin. Kuitenkin se oli osaston

koneista ainoa, joka edes jotenkin
soveltui tähän tarkoitukseen. Ko'
neen etuluukku, josta hyppy suori-
tettiin, oli niin ahdas, etteivät hlp
päävän miehen reppu ja laskuvarjo
mahtuneet siitä yhtiiaikaa ulos.

TAKTIIKKAA
Kaukopartioiden kuljetuksen on-
nistuminen vaati lentävältä henki-
lökunnalta erittäin huolellista etu-
käteisvalmistelua. Lentoreitti ja

laskeutumisolosuhteet olivat joka
kerta uudet ja kone joutui viipy-
mään vihollisen puolella yksin
usein monta tuntia. Tämä vaati se-

kä ohjaajalta euä tähystäjältä erit-
täin tarkkaa ja huotetlista toimin-
taa.

l.entoreitti kohteelle valittiin si-

ten, että kaikki vihollisen tunnetut
ilmatoq'unta- ja ilmavalvonta-
asemat sekä miehitetyt lentokentät
kierrettiin turvalliselta etäisyydeltä.
Slyskesän melko säännölliset

aamusumut järvillä pakottivat yhä

useammin siirtämään lennot ilta-
yöllä tapahtuviksi. Alkukesiistä ja
Lapin alueella koko kesäajan teh-
tävät suoritettiin yleensä keskiyön
aikaan.

Heinkel HE 115 Hirvirannalla kesällä
1941
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Mikäli lento jouduttiin suorit-
tumaan valoisana aikana pyrittiin
sille saamaan omien hävittäjien
suoja, jos lentoreitin [äheisyydessä

oli vihollisen lentokenttiä. Tilan-
teesta johtuen hävittäjäsuojaa ei

kuitenkaan saatu kuin neljä kertaa.
Lentokorkeus vihollisen puolel-

la lennettäessä oli valoisana aikana
kirkkaalla säällä 10-30 metriä es-

teestä. millä pyrittiin salaamaan
lentoreitti ja laskupaikka. Edullisen
pilvikorkeuden - 500-1000 m -
vallitessa rintamalinja ylitettiin pil-
vessä tai sen vläpuolella. Pimeänä
aikana lentokorkeutena pidettiin
noin 2000 metriä.

Lentojen suunnittelussa oli tär-
keää saada oikeat säätiedot sekä

lentoreitiltä että kohteelta. Toimin-
ta-ajan ja -suunnan säätredot ja en-

nusteet saatiin aina työkenttää lä-
hinnä olevasta ilmavoimien [aiw-
eesta tai rykmentistä. Tosin nor-
maali sääennustus ei riittän1,t
anlxmaan kyllin selvää kuvaa sään

kehityksestä. vaan saatuja tietoja

.jouduttiin täydentämään monin li-
säkysymyksin. Partiota noudetta-
essa oli tärkeää saada myös siltä
noutoalueen säätiedot.

Lennon huolellinen valmistelu
oli sen onnistumisen ehdoton edel-

lytys. Reiui oli määriteltävä mah-
dolIisirnman tarkkaan. lentosuun-
nistuslaskut oli tehtävä huolellisesti

ja matka laskettava ajallisesti erit-
täin tarkasti.

ASELEVONJÄLKEENKIN
LENNETT!!N
Osaston lentotoiminta Karjalan ja
Aunuksen kannasten suunnalla
jatkui vielä aselevon voimaantulon
jälkeen. Kaukopartioita ei jäten-v

vihollisen käsiin.
Svyskuun 5. päivänä suoritettiin

molemmilla HE I ltkoneilla tuki-
kohtana Pälkjärvi kaukopanioi-
den haku Aunuksen kannakselta.
Toinen koneista ohjaajanaan kap
teeni Jauri sekä tähystäjänään vän-
rikki Vornanen haki kapteeni ,I/-

mari Honkasen johtaman yhdek-

sän miehen partion Äänis.järven
itäpuolelta Märännysjärveltä ia
toinen. lentomestaÅ Paasoncn ja
vänrikki Kaila. seitsemän miehen
panion. Vielä 7. päivänä suorittivat
lentomestari Raitio ja luutnantti
Brännfors muonanpudotuksen
AR -koneella Karjalan kannaksella
olevalle kaukopartiolle.

Samana päivänä luowtettiin
saksalaisille yksi HE I 15 ja AR Ris-
salassa. jonne koneet lennettiin
Syyspohjasta. Luorutuket tapah-
tuivat osaston aloitteesta ja niillä
haluttiin nop€uttaa saksalaisten

poistumista fussalasta.

Tämän jälkeen lentotoiminta
hiljeni ja loppui kuukauden puoli-

;Yf
ry;

.t-

välissä kokonaan. Osastolla oli
käyössään enää kaksi vesikonetta,

HE I 15 ja AR. Syyskuun 19. päi-
vänä allekirjoitettu välirauhansc.
pimus kielsi lentotoiminnan koko-
naan lukuunottamatta koneiden
siirtolentoja rauhan aikaisiin tuki-
kohtiinsa.

Svyskuun loppupuolisko oli
osastossa odottamisen aikaa. 17.

päivänä Erillinen Pataljoona 4:n
radioasema miehistöineen saapui

Muuratjärvelle ja sille tiedusteltiin
kätköpaikka. Tämä ja sitä seuraa-

vat tapahtumat ennakoivatjo tule-
va toimintaa Pohjois-Suomen
suuntaan.

Osaston piiällikkö komennettiin
29. päiväksi Pämajaan Mikkeliin.
Saman päivän iltana Ilmavoimren
Esikunta märiisi kuitenkin kaikki
oszrston lentävään henkilökuntaan
kuuluvat ilmoittautumaan Luonet-
jiirvellä kenraaliluutnantti ltnd-
qvistille. Tällöin Ilmavoimien ko.
mentaja lakkautti osaston ja mää-
riisi henkilöstön kapteeni Jauria
lukuunottamatta omiin joukko'
osastoihinsa.

Osaston lakkautuskiisky perut-
tiin kuitenkin jo l. piiiviinä loka-
kuuta! Sen toiminta märättiin
jatkumaan. Näin alkoi uusi vaihe
Osasto Jaurin toiminnassa saksa-

laisia vastaan käytäviissä sodassa.
tr

1. Talvisodossa orgonisoi.
tik Neuvostoliiton Suo-
meen hyökönneet joukot
uudelleen helmikwm 1940
suarhy ö k kiiy stii varten. Ku-
ka mäörättiin johtamoon
operaotioita?
2. Mikä oli Suomea vas-
taon keskitettyjen Puna-
armeijon joukkojen koko-
naisvahvuus helmikuussa
1940?
3. Hyrcylön mutkan asuk-
kaot jöiviit talvisodan alus-
sa evakuoimatta jo joutui-
vot vankileiriin. Paljonko
heitii oli?
4. Mitii tapahni Helskgin

Tollinnon lentolinjalla
14.6. 1940?
5. Boltian historiossa ta-
pahtui törkeitii ratkoisuja
15. jo 17.6.1940. Mitä?
6. Mitö topahtai Baltion
moisso 21.7.1940 kello
D.N?
7. Mikii mies oli J. Velt-

kns?
8. Berliinissii tapahtui
Suomen kannolta tiirkeö
ratkaisu I 2.-13. I I. 1940.
Mikö?
9. Mikii oli niinsanottu
" mi e kantupp ip iiiv iik ös ky' ?
10. Kuka oli ensimmöken
Mamerheim-ristk iui?

Vastoukset sivullo 358
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lehtesi
vuosikerrat
vahvassa
kansiossa

Säilytä Sinäkin
Kansa taisteli-

Tiintin (ehdcn hc.ttorrtrh set c-tvat tc:ti v«nhhcta
Ilut,tt.avaa, ja nitden p«ti-i.t't c'n hiinuc'5tavaa
1:tLtcLta airn LrudclIccu. KanLa tnitte-l.i-
lehdatt vott.tcLcttr5n u« it{!ct oteva dohument.tL-
ctit;cts tr' h«rrrratt«ct stii tqtttiä mUö s 5c,r
h i : r'l inlt' i-(cr !1iur''rr urrr,h.t i.

afuz>Zn^2..-1.-*
Pr' I r..i .\c1t (t'tlt',1

Y(i.tuuttratttti .". 
1

Tilaa nyt allaolevalla kupongilla Kansa taisteli -lehden
vuosikertakansio.
Värit: tummanruskea, painatus: kulta.
Yhteen kansioon mahtuu koko vuosikerla,l2 numeroa.
Hinta 18 mk/kpl
( + postitus- ja käsittelykulutT,2O mk/1 kpl, 8,70 mW 2 kpl,
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 18 mk/kpl (+ postitus- ja käsittelykulut).

tr Haluan mukaan ilmaisen vuosikertatarran.

Sukunimi Elunimi

Osoite Puh.

Postitoimipaikka

Tarjous koskee vain Suomeen tulevia tilauksia. Hinnat ovat voimassa
31. 10. 1983 saakka.
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Heinkel HE 59 OsKu:n rannassa 1943.
Koneella voitiin kuljettaa 12 kaukopartio-
miestä varusteineen

-äL -,

:s

MIES
SYKSYLLA 1943 olin mukana
Huovisen kymmenen miehen par-
tiossa tiedustelemassa liikennetlä
Oboserskajan - Sorokan rata-
osuudella.

Se oli kurja reissu.

Kuljetus suoritettiin Heinkel He
59 (PP+AO) -koneella, jota ohjasi
lentomestari Martti Paosonen.

Tähysäjänä oli vänrikki Oyno
Vomonen ja konekiväriampu-
jana kersantti Vaito Simanai-
nen.

Oli syyskuun 28. päivä. Startta-
simme kello kolme yöllä. Samana
päivänä oli Suokkaan partio
lähtenyt Muurmannin radalle.

I eskeutumisjärvel!ä tarvoimme
muutaman päivän pitkin soita ja
saaluimme lopulta Malosujkan
rautatieaseman läheisyyteen. Aloi
timme heti liikenteen tarkkailun.

Pahaksi onneksi satoi heti perille
piiiistyämme lunta, mikä esti
enemmät liikkumiset. Oli jähme-
tyttävä paikoilleen tarkkailuase-
malle radan varteen.

Syyssää oli tosi kurja. Ei ollut
mahdollista tehdä tultå eikä niiin-
ollen saada mitään lämminä syG
täviiä viluisen olemuksen kohen-
tamiseksi. Väriöttelimme kuiten-
kin alueella muutaman päivän,
mutta sitten oli veäydyttävä muu-
taman kilometrin pähän radasta
sen eteläpuolelle ja tehtävä tulet.

'VANKI ON SAATAVA"
Tehävänämme oli saada Malosuj-
kasta myös vanki. Otin radioyh-
teyden OsKuun ja pyysin, että
meidät noudettaisiin ja saisimme
palata ilman vankia. Vastaus oli
kuitenkin yksiselitteinen:

- Radalle takaisin! Vanki!
Radioyhteyden oli oltava nopea,

joten en voinut ryhtyä Kyynel-ra-
diollamme tarkemmin selittele-
män kurjaa tilannettamme. Ei siis

auttanut muu kuin valmistautua

,r;X+ Tr?il. i *g:i{i*ii

palaamaan takaisin rautatielle
kyttämään mahdollisuutta van-
gin sieppaukseen.

Olimme juuri keittelemiissä kun
nuotiollemme aivan yllättäen asteli
siviilimies haulikko olalla. Kehotin
häntä istumaan tulille ja aloitin ju-
tustelun venäjäksi. Kesti kotvan
aikaa ennen kuin ukkopaha huo
masi istahtaneensa vikapöyiän.

Meidän mielialamme piristl ta-
vattomasti: meillä oli ny vaadittu
vankil Mies oli veturinlämmitäjä
ja ajellut kaksi wotta Murmans-
kin ja Etelä-Venäjän väliä.

Kuin taivaan lahjana olimme
saaneet suoranaisen aarteen kuu-
lustelijoiden tietolähteeksi !

Mies alkoi kovasti pyydellä, että
pääsisi pois - kotona odottivat
vaimo ja lapset. Väkivallan
välttämiseksi kerroimme. että
viemme naapuria vain vähän
matkaa ja päåistämme sitten pois.
Mies oli tyytyväinen tähän ratkai-
suun.

LOPUKSI LAULETTIIN
Sitten saavuimme noutojärvelle ja
lentokone tuli hakemaan. Pappa
alkoi ihmetellä ja lopuksi panna
hanttiinkin. Hänet oli vietävä ko-
neeseen väkisin.

Silloin oli lokakuun 12. päivän
aamu. Matka OsKuun sujui mu-
kavasti kapteeni Jaurin koneella,
jonka miehistönä olivat vän-
rikki Vornanen ja kersantti Si-
manainen. Kone oli Heinkel He
59 (SD+EE).

Vankimme pääsi mukanamme
saunan lauteille ja sai muutaman
rommiryrypynkin. S1,nkkäilmeinen
pappa alkoi sulaa ja lopuksi lau-
loimme yhdessä "Volga, Volga,äiti
armas". Veturinlämmittäjän titteli
ei hänelle eniiä riittänyt, hän ylensi
itsensä asemapäälliköksi !

Palasimme saunasta kaulakkain
laulun raikuessa. Majuri Kuisma-
nen tuli vastaan ja oli häijynä -kuulustelijat olivat kuulemma jo
odottamassa ja nyt kuulusteltava
vain lauleskeli.

- Herra majuri! Nythän sen

kieli vasta laulaakin! yritin sel-

vittää. mutta Kuismanen ei ollut
leikinlaskutuulella.

Reissun jälkeen lepäiltiin.
Monta kertaa tuli mieleen, että

tämä oli kyllä vihonviimeinen tem-
paus. Mutta kun viikko oli kulu-
nut. iski mieleen taas tavaton into
päiistä uudelleen mukaan. Se oli
kuin uhkapeliä, iohon kumma
himo veti... tr

?

Tuliko ponnistetuksi liikaa?
Ei härää! Särky häipyy aika-
naan. Mutta siihen asti se
kyllä on riesa. Ellette turvaudu
Theranyliin.

Theranyl tekee tottumat-
tomat, jäykät lihakset taas
joustaviksi pitkäaikaisen läm-
pövaikutuksensa ansiosta.
Lämpö syntyy siten, että
Theranyl vilkastuttaa veren-
kiertoa käsitellyllä alueella.
Se lievittää särkyä ja jouduttaa
paranemista.

Theranyl sisältää myös
kipua lievittävää ainetta
( t rome t amolsalicylaattia).

Reseptittä apteekeista.

Medisan AB,Uppsala
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HE!KKI SUONIEMI

LOKAKUUN kuudes 1944.

Ankarat taistelut Tomion itä-
puolella jatkuivat jo neljättä vuo-
rokautta lähes taukoamatta.

JR I l:n Panssarintorjunta-
komppania oli Kyläjoetla neljä
päivää sitten menettänYt muuta-
mia 37 mm piiskatykkejään. Osa
komppaniasta oli näinollen muut-
tunut jalkaväeksi.

Neljän worokauden aikana
emme olleet nukkuneet kuin pie-

nen hetken ja muonituksenkin
kanssa oli vähän niin ja näin:
söimme kuivaa muonaa. joilla re-

puissaan sellaista vielä oli. tai
haimme tilaisuuden tullen taloista
mitä löytyi suuhunpantavaa.

Komppaniaa vietiin aina paikas-
ta toiseen loriumaan päälle ryntää-
vää vihollista. Taistelut olivat
muodostuneet äärimmäisen anka-
riksi ja tappiot suomalaistenkin
puolella olivat suuret.

Saksalaisilla oli hyökkäyksis-
sään tukena panssarivaunuja. Iy-
kistöä ja lentokoneita, kun taas

suomalaisilta maihinnousijoilta ne

puuttuivat.

PUOLUSTUS
PETTÄÄ
Edellisenä päivänä komppania oli
tuotu tähän jokilinjalle, johon sak-
salaisten painostus ny.t kohdistui.

342

Pentti Pekka Valkonen, Sakkolan
poikia, Mannerheim-ristin ritari
n:o 156

Vasemmalle meistä oli maantie. jo-
ta kautta saksalaiset kaiketi vritti-
vät perääntymistietä auki läpimur-
ron avulla. JR ll. jolla liikkumisti-
laa oli enää kolme tai neljä kilomet-
riä Tornion suuntaan, yrini tätä lä-
pimurtoa kaikin voimin estää.

Koko aamun saksalainen tykis-
tö oli jauhanut asemiamme.ja ih-
mettelimme mistä heille löytyi näin
suuret määrät ammuksia. stukat-
kin kävivät pommittamassa. Ne
lensivät matalalla.ja näin pommien
iftoavan koneiden syöksyessä.

Kun koneet irrottivat pommilas-
tinsa huomattavasti asemicmme
etupuolella. ehdin jo toivoa. että

koko pommilasti putoisi välimaas-
toon. Tämä toive oli kuitenkin tur-
ha. siltä lentä jät osasivat ammattin-
sa: pommit räjähtelivät juuri siellä

missä pitikin eli meidän puolustus-
liniallamme.

Pommien tuhovaikutus ei ollut
suuri, mutta moraalinen vaikutus
sitä merkinävämpi. Puolustus hor-
jui. Puoliin päiviin mennessä suo-

malaiset alkoivat vetä)t)iä kuusi-
metsän suojiin .ia saksalaiset astui-
vat tilalle.

KOMENTAJA
TARTTUU ASIAAN
Juuri silloin kun suomalaisten ve-

tiiytyvä puolustus osoitti luhistu-

Lokahmn alussa 194 taisteltiin Toruion
alueella mies miestii vflstoon eliimMii
ja l«nlema§a.
S uomalaiset maihinnousujonkot jormivm
torfiunam saksalaistm ffilufia
hyölkiiylesiii ilmnn *niilrea.
Eriiissö vaiheissa vain piiiittiiviiisten
komentojien ja piiiillikiiiden toimenpiteet
estiviit l«tas*oftn.

misen merkkejä ryhtyi pataljoonan
komenta ja Pcn t t i Volkonetr toimin-
taan. Hän kokosi perääntyvät ja
jokseenkin väsyneet hajanaiset

ryhmät uudeksi taistelujoukoksi ja

ryhtyi valtaamaan äsken menetet-
tyä maastoa takaisin askel askeleel-

ta.

Jokainen tunsi tämän erinomai-
sen krrykkään komentajan ja hä-
neen luotettiin. Minäkin näin ny
ensimmäisen kerran kuinka tämä
legendaarisen maineen saanut ja

miestensä ihailema majuri toimi
vaikeassa kriisitilanteessa.

Mies mieheltä kulkivat käskyt
laidasta laitaan. Saksalaiset alkoi-
vat väistyä.

Majuri eijaellut käskyjään kiro-
ten ja räyhäten vaan äänensärry oli
pikemminkin vstävällinen, vaikka
tinkimätön. Sotilaat uskoivat ja
yrittivät parastaan. Pian alkoi tun-
tua siltä, ettei tässä niin pahaa hä-
tää olekaan.

Välillä majuri itsekin osallistui
taisteluun ja käytteli konepistooli-
aan niin tottuneesti. ettei se var-
masti ollut ensi kertaa kädessä krii-
sitilanteessa.

SAKSALAISET ENÄT
ANNA PERIKSI
Puolustuslinja muodostettiin uu-
delleen metsän laitaan jonkin niit-

ty- ja peltoaukeaman eteen.

Pian saksalainen tulenjohto ha-
vaitsi tämän uuden puolustuslinjan
ja ryhtyi moukaroimaan sitä tykis-
tölliän. Samalla aukeaman takana
s;urenpuoleinen saksalainen jouk-
ko-osasto aloitti uudelleen hyök-
käyksen.

Räjähdysten välillä kuului auke-
aman takaa teräviä saksankielisiä
komentosanoja. Syöksyen sekä

konetuliaseella ampuen saksalaiset

lähestyivät puolustuslinjaa.
Kukkulan päältä löysin hyvän

aseman kivien välistä ja aloitin tuli-
tuksen konepistoolilla.

Aivan vieressäni oli myös kone-

kiviäri, jota miehet eivät saaneet

heti toimimaan. Tuli siihen heidän

alikersanttinsakin. joka hätäili
hermot kireällä:

- Eikö se saatanan kuularuisku
ala laulamaan?

- Kohta, kohta. lupaili rauhal-
linen kk-ampuja.

Hän saikin aseen kuntoon ja

konekiväärin tuttu rätinä leikkasi

lähitienoota. Sen tuli niitti maahan
lähestyviä saksalaissyöksyjiä. Ko-
ko muukin puolustusasema ampui
myös kaikilla aseilla sen kun niistä

irtosi.
Saksalaisten syöksyt alkoivat

hidastua. Kaikesta huolimatta he

hyökkäsivät yhä. Johtajien huudot



piiskasivat heitä yhä eteenpäin.

Nä§mä edessä oli järk),ttävä.

Kaiken jäfen mukaan tällainen

hyökkäys olisi pitänyt lopettaa,
mutta se ei loppunut.

Uhtualla ja Kiestingissä me

suomalaiset olimme suhtautuneet
näihin aseveljiin h1väntahtoisella
vähättelyllä ja ylemmyyden tunnol-
la. kun näimme miten awttomia ja
taitamattomia he olivat vienankar-
jalaisessa korpimaastoissa. Samoin

oli laita vielä maihinnnousun en-
simmäisenä päivänä, jolloin heidät
ylläteuyinä lyötiin hajalle ja suuri
joukko antautui.

Viimeisten neljän päivän aikana
saksalaisten kunto ja rohkeus oli
kuitenkin osoittautunut huomat-
tavasti suuremmaksi kuin olimme
uskoneet. Nyt vähättel),n tilalle oli
astunut pelko ja jonkinlainen päät-

tävyys puolustaa asemiamme kai-
kesta huolimatta. Jokainen sota-

mieskin käsitti. ettei tällaiselle vi-
holliselle voinut antautua.

Muistin, miten viikko sitten läh-

töpäivänä Oulussa vielä yleisesti

uskottiin. että sakemannin kanssa

kahinoidaan vaan näön vuoksi -

ettei venäläinen sekaannu asraan.

Nvt sitä olisi pidetty vain huonona
vitsinä.

VAIKEA PAIKKA
Konekiväärijoukkueen johtaia.

minulle vieras vänrikki, juoksi la-
kitta päin paikalleja huusi minulle:

- Mitäs te täällä konekiväärin
vieressä makaatte? Menkää heti
tuonne alas - ettei ne kierrä taak-
se!

Siirryin oikealle alas pusikkoon.
jossa pari miestä - toinen konepis-
toolin kanssa - torjui pusikossa

syöksyileviä saksalaisia. Näillä oli
ilmeisesti tarkoitus kiertää koneki-
väärin taakse.

Sain hyvän aseman sammaloi-
tuneen kiven takaa. Ammuimme
kaikkea mitä edessäpäin liikkui.
Saksalaiset alkoivat painua läjään.
kuten he aina tekivät. kun heitä
ahdistettiin metsämaastossa.

Pian sinne tuli majuri Valko-
nenkin. joka ohimennen kehaisi:

- Hyvää työtä, konepistooli-
mies!

En tiedä tarkoittiko hän tunnus-
tuksen minulle vaiko sille toiselle

JR 11 :n komentaja eversti Wolf
H. Halsti. myöhemmin tunnettu
sotilaskirjailija, Mannerheim-ristin
ritari n:o ,157

konepistoolimiehelle. Tämä oli
viimeinen kena kun näin tämän
urhean komentajan.

Saksalaisten tulenjohto oli no-
peasti havainnut konekiväriase-
man ja kranaatit alkoivat tippua
sen lähelle. Kun yksi kranaatti rä-

Jähti jo parinkymmenen metrin
päässä siitä. ehdin ajatella, että seu-

raava voi sattua jo kohdalle.
Niinhän se satruikin. Koneki-

väri vaikeni ja haavoittuneiden
huutoa kuului sieltä päin. Saksa-

laisten tykistötuki oli huomattavas-
ti tarkempaa kuin mihin olimme
tottuneet Kannaksella.

Yksi komppaniamme sotamies
juoksi ohi ja huusi järkytyneenä:

- Isoahon Kassulta meni pää.

Kranaatinsirpale leikkasi koko
pään ini. Olin ihan vieressä.

Isoahokin oli siis mennyt. Häntä
pidettiin koko komppanian ky-
v-vkkäimpänä soturina. Kannaksel-
la hän oli ollut joukkueenjohtajan

taistelulähetti.
Mutta taistelu jatkui yhä.

Etummaiset saksalaiset olivat
päässeet jo aivan puolustusase-

miemme eteen, mutta siihen ne sit-
ten kaatuivatkin. Konekivääri na-
kutteli taas lyhyitä mutta tehokkai-
ta sarjoja.

JÄRKYTTÄVÄ TIETo
Sitten kiiri kaikkia järkytävä tieto
mies mieheltä:

Tornionjokisuulla palaa SA-kuva
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- Pentti Valkonen on kaatunut
jossakin maantien suunnassa.

- Valkonen kaatunut... komen-
taja kaatunut...

- Majuri kaatunut... toistelivat
miehet kauhistuneina ja unohtivat
hetkeksi koko taistelun.

Tuskin kolmesataa vuotta sitten
Ltitzenin taistelukentällä kiirinyt
huuto "Kustaa Aadolf on kaatu-
nut" vaikutti suomalaisiin hakka-
peliittoihin sen järkyttiivämmin
kuin nyt tämä tietol Suosittu ja ur-
hea komentaja oli kaatunut.

Kaatunut oli myös kaksi komp-
panian päällikköä, luutnantit,4lra
ja Simola. Näistä tunsin ainakin
Ahon jo t-Ihtuan ajoilta, jolloin hän
toimi valistusupseerina.

Kerrottiin, että majuri oli kaatu-
nut ampuessaan pst-tykillä päälle
käyviä saksalaispanssareita, kun
tykin oma miehistö oli hakeutunut
suojaan kranaattitulen tuoksi.
Myöhemmin kerrottiin toisenlai-
nenkin versio: tykin ampujia ei

Saksalaiset tunkeutuvat eteenpäin

enää ollut, vaan he olivat kaatu-
neet.

Iltaan mennessä saksalaisten

hyökkäys oli pysähtyny.t - ei siksi,
että he olisivat nähneet hyökkäyk-
sen kannattamattomuuden. vaan

siksi, että hyökkääjiä ei enää ollut.
Ne yksinkertaisesti loppuivat.

Sitä emme silloin tienneet, sillä
kun päivä painui mailleen taistelu-
kentällä, meitä vietiin taas muualle.
Rykmentin kom entaja ev er sti W o lf
Halsti, joka kävi taistelupaikalla

pimenevässä illassa, kuvaa siä
myöhemmin näin:

"Saksalaisten hyökkäys oli vie-
nyt heistä etummaiset aivan tuki-
linjan harjanteille. Siihen he olivat
kaatuneet kasvot meihin päin.
Ruumiita oli pelloilla, ojissa, kivien
ja kantojen takana, kaikissa asen-

noissa. Siihen he olivat kaatuneet

ryhmä ryhmältä, joukkue joukku-
eelta ja komppania komppanialta.
Koko hyökkäysryhmitys oli luet-
tavissa tuosta kuolleitten joukosta.
Täällä oli taisteltu elämiistä ja kuo-
lema oli jäny voittajaksi, jonka
vallasta vain yksiniiiset askeleeni ja
unohdettujen haavoittuneiden huu-
dot kilvoittelivat."

SOTA LOPPUU
Tätä kaikkea en silloin tiennyt, sillä
minä niin kuin muutkin sotamiehet
emme olleet selvillä yleistilanteesta.

Sen sijaan näin kyllä seuraavana
aamuna millaiselta näyttivät taiste-
lun jäljet JSp:llä. Haavoituin näet
oikeaan jalkaan kranaatin sirpa-
leesta jossakin jokilinjalla, jossa

komppania oli jälleen koossa.

Haavoittuneita ja kaatuneita oli
kaikkialla. Helpottuneena kuulin
lääkärin sanovan. kun hän tarkasti
jalkaani:

- Tämä mies lähetetään eteen-

päin.
"Eteenpäin" tiesi sotasairaalaa

Oulussa ja sitten myöhemmin
Hämeenlinnassa.

Joukkueen johtajamme Birger
Eirilä odotteli myös vuoroaan
JSp:llä. Kun hän kuuli, että päiisen

eteenpäin. tuli hän hyvästelemään:

- HWä jatkoa sitten! Sinulta
sota taitaa loppua.

Hyviistely lämmitti turtunutta
mieltä. Eirilä olikin komppaniassa
minun lisäkseni ainoa, joka oli sin-
ne tullut Rajavartiopataljoona
7:stä. Edellisen vuoden puolella
hän oli lähteny sieltä upseerikou-
luun ja tullut vuoden alussa koke-
laana Uhtuan Makkarakukkulalle.

Autoa odotellessa loin viimeiset
katseet taistelukentälle. JR I I ja
sen sotilaat - niin upseerit. aliup
seerit kuin miehistökin - olivat
varmasti omasta ja monen muun-
kin puolesta täyttäneet välirauhan
ehdot ja velvoitukset viimeistäkin
piirtoa myöten. Kukaan ei varmas-

ti voisi vaatia enempää.

Oliko tämä työ edellytys siihen,
että edes jonkin miespolven ajan
voisimme elää rauhassa ja sowssa
naapuriemme kanssa ilman so-

tia...? tr

JR l1:n miehiå nousemassa laivaan Oulussa
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PAAVO KUIVILA

Se oli kuitenkin
aseveljiävastaan jou-
tuneille miehille joka
suhteessa kova koe-
tus.

PALVELIN Jiiäkäriparaljoo-
na 2:ssa.

Oli oltu kovissa paikoissa
Karjalan kannaksella kesån
1944 kahinoissa. Rivit olivat
harvenneet ja suuri osa mie-
histii oli nyt äydennysporuk-
kaa.

Rauha merkitsi meille vain
uutta sotaa - oli lähdetävä
ajamaan entisiä aseveliiä sak-
salaisia maasta.

Pataljoonamme siirtyi pi-
kavauhtia junilla Hiitolasta
Muhokselle, josta aloitettiin
eteneminen pyörillä Y-li-Kii-
mrngm suuntaan.

Vallitsi epämiiäräinen odo-
tus - ei tiedetty, tuleeko sota
val el.

Asia ratkesi 28.9.214, jolloin
pataljoona sai hyökkäyskiis-
kyn.

KOUKKAUS
VANHAAN
MALLIIN
Jiäkäriprikaati selvitti Pudas-
järven alueen vähin taisteluin
ja tappioin. puoleksi sopimus-
teitse. Tåissä vaiheessa saksa-
laiset kuitenkin suuttuivat
Tornion maihinnoususta eikä
sopimusmenettely eniä kiiy-
nyt - alkoi tosi sota.

Pataljoonamme aloitti seu-
raavana päivänä koukkauk-
sen Ritvaan. Pimeässä kom-
puroiden ja pyöriä raahaten
tultiin Livojoen rantaan.

Silta oli poikki. Jostakin
löydettiin yksi ainoa vene, jol-
la sitten aloitettiin ylimeno.
Vähiin myöhemmin pioneerit
saivat aikaan pahaisen polku-
sillan. Aikaa kului ennen kuin
koko pataljoona oli yli.
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Jouko Hynninen, Lapin sodan vakituinen
taisteluosaston komentaia, Mannerheim-ristin ritari n:o 47

Tietä ja maastoa Ranuan pohjoispuolella

Yö oli pimeäja synkkä. Pel-
lolla oli niitettyä ohraa seipäil-
lä ja väsyneet miehet kömpi-
vät nukkumaan seipäiden alle

-jokainen 
piti erikseen herä-

tellä liikkeelle lähdetäessä.
Koukkaus toi vesiperän:

kun tulimme tielle, olivat sak-
salaiset jo häipyneet Ritvasta
jätäen jiilkeensä vain tuhotut
sillat ja pirulliset miinoitteet.

Sitten koko Taisteluosasto
Hynninm - JP 2, JP 3 ja
yksi panssarintorjuntakomp
pania - aloitti vielä samana
piiivänä etenemisen kohti Pe-
äjärveäja siiä edelleen lopul-
lisena tavoitteena Nuupaksen
trcnhaara.

Urakka oli kovaja hikinen.
Huollosta ei ollut tietoakaan,
sillzi kaikki sillat olivat poikki
ja koko tie oli suopaikoissa
pamautettu pois jopa useiden
satojen metrienkin pituudelta.
Kaikki lavarat - teltat, ka-

miinat, muonat, patruunat ja
kranaatit - oli raahattava
pyörissä.

Yöllä 6.17.10. oltiin Ranu-
alla. Aamulla p?iåistiin Nuu-
paksen tienhaaraan.

KOVA KOVAA
VASTAAN
Edessä olevalta Jliäkäripatal-
joona 5:lä tuli tieto, etlå sen
Komppania Lehti oh ajanut
väijytykseen Ylimaan lähellåi
Simojoen eteläpuolella. Sak-
salaiset olivat vahvoissa ase-
missa vesistön takana. Edessä
oli ensimmäinen luja viivytys-
isema, jonka tehävänä oli
turvata saksalaisten veäyty-
minen Kuusamon ja Posion
suunnasta Rovaniemelle.

Meikäliiisillii ei ollut mi-
t:ilän keinoa . puolustuksen
murtamiseen tien suunnalla.
Tykist<i ja panssarivaunut oli-
vat j?iäneet kauas jälkeen kat-

SA-kuva

kottujen teiden ja miinakent-
tien taakse. Ainoa keino oli
jälleen turvautua koukkauk-
seen.

Nuupaksen tienhaara si-
vuutettiin maastoitse sen län-
sipuolelta. Simojoki ylitettiin
polkusiltaa pitkin yöltii.
Maasto oli mitiivaikein: upot-
tavaa suota, rämettä, mät-
äikköä. $rörissä painoivat
monet tuliannokset, muonat,
paarit, teltat ja kamiinat. Pur-
naus ja synkkien kirousten
mutina kuului pimeiilä suun-
tauralta.

JP 2 saapui hyökkäyksen
liihtöasemaan Palovaaran ete-
lii- ja iäpuoliseen maastoon
7.10. päivällii. Siitii oli miärä
aloittaa varsinainen hyökkåiys
saksalaisten selustaan.

Komppaniamme- l.K-
painui kiirjessä yli Ylijoen.
Kosketus saksalaisiin saatiin
heti illalla, kun kranaatit al-
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Näin sitä pitäisi tutkia sotahistoriaa! Eversti Martti Frick ja vuoristojääkärirykmentti
2'18:n ll Pataljoonan entinen komentaja lääninneuvos Hans Rohmaier tutkivat yhdessä
Yllmaan taistelun kulkua vuonna 1 963. Tässä lepotauko lvalossa - Kuva: Martti Frick

koivat tippua niskaamme. Pi-
kasiltoja myöten pataljoona
påäsi kuitenkin nopeasti yli ja
hyökkäys jatkui.

Taistelu sillanpåi2issä jatkui
koko yön. Olo oli kurja kyl-
miissä äntiisateessa. Aamulla
saksalaiset irtautuivat patal-
joonan edestii.

Seuraavana päivänä 8.10.
koukattiin syvemmälle. Kos-
ketus saksalaisiin saatiin nyt
lähellä näiden tykistöasemia
ja huollon aluetta.

Vastassa oli myös viholli-
sen jalkaväkeä. Edessä oli tosi
koetus.

TALVISODAN
MALLIIN
Joukkueemme II/ l.K eteni
kedussa kohti vihollista. Ker-
santti khti, joka oli ollut jo
talvisodassa ja jota joukku-
eessa kutsuttiin Isäksi. otti
johdon:

- Pojat - tehdään ryn-
näkköja ajetaan sakut helvet-
tiin! Tuletteko perässä jos Isä
menee edellä?

- Kyllä tullaan! huusi jo-
ku.

Noustiin rynnäkköön an-
karasti karjuen. Konepistoolit
soittivat pitkiä sarjoja viholli-
sen piämiseksi matalana.
Hupto ja muu meteli oli hir-
mumen,

Saksalaiset jättivät ase-
mansa!

Pitkälle he eivät kuiten-
kaan vetiiytyneet: uusi järjes-
tetty puolustus ja tiheä tuli-
verkko olivat vastassa heti
heidän teltta-alueensa tuntu-
massa. Kersantti trhti kaatui
heti ja hänen oikealla puolel-
laan hyökännyt alikersantti
Hirvonen haavoittui. Tie oli
aivan edessä - näkyi useita

autoja ja sakuja aivan kuhi-
semalla. Tuli oli kuitenkin
liian ankaraja hyökkäys py-
sähtyi siihen.

SAKSALAISET
TEMPAAVAT
ALOITTEEN
Sitten tilanne muuttui koko-
naan: saksalaiset aloittivat
kranaatinheittimien tukeman
vastaiskun. Kåisikranaatit len-
sivät asemiimme ja sakut tuli-
vat ankarasti huutaen pälle.

Oikealla oli hakattua mur-
rokkoa. Jiiäkäri Kaartinen
yritti seisaaltaan konepistoo.
lilla ampuen torjua p?iälle tu-
levia saksalaisia. Kovinkaan
yritys ei kuitenkaan auttanut:
meidän oli nyt vuorostaan
annettava periksi. Juoksimme
taaksepäin sakemannien pin-
koessa karjuen perässä.

Kranaatteja tippui se-
kaamme. Minulta sirpale
leikkasi pohjan irti oikean ja-
lan saappaasta, mutta jalka
säilyi ehjänä - kuuma sirpale
vain hiukan kirveli nahkaa.

Kaikki oli tapahtunut us-
komattoman nopeasti. Meilä
jäi kahakassa vangiksi jiäkäri
Kori us, joka kuitenkin vapau-
tui jo seuraavana päivänä.
Kävi nimittiiin niin, etä kun
Korjusta oltiin kuljettamassa
Rovaniemelle, kapteeni Per'-
posen 2.Komppania katkaisi
tien, teki vartiomiehen vaarat-
tomaksi ja vapautti Korjuk-
sen.

Saksalaisten raju hyökkäys
eteni aina pataljoonan ko
mentopaikalle saakka. Eråiiis-
sä vaiheessa he saivat haltuun-
sa radion, joka kuitenkin otet-
tiin kapteeni Paimehn johdol-
la takaisin.

SAKSALAISET
vÄrsrwÄT
Seuraavana päivänä 9.10.
hyökkiiys jatkui. Tällii kertaa
piiiistiin iltaan mennessä tielle
ja kosketus saksalaisiin katke-
si.

Saatiin muutaman päivän
lepo. Omat kaatuneet koottiin

tien varteen ja haavoittuneet
toimitettiin taaksepäin. Kaa-
tuneet saksalaiset haudattiin
yhteishautaan mäen kupee-
seen liihelle tieä.

Sitten jatkettiin pohj oiseen.
Maata oli vielä valtaamatta
puolisentuhatta kilometriä...

tr

JP 2 joutui hyökkäyksessä pahimpaan paikkaan: sitä vastassa oli saksalaisen rykmen-
tin esikunta, reservipataljoona ja huolto sekä tykistöpatteristo - Kuva: Martti Frick

JP 2 on kärsinyt paho,a tappioita ja otettu tilapäisesti irti taistelusta. JP:t 3, 4 ja 5 latka-
vat. mutta aloite on saksalaisilla - Kuva: Martti Frick
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Lapin asujien oli
sotien aikana
selvittävä
uskomattomilta
tuntuvista
vaikeuksista. Uhrit
olivat suuret.
Ehkä kaikkein
lohduttomimmat
olivat näkymät
saksa/aissodan
aikana syksyllä
1944, iolloin
kotiseudulleen
saapuva näki vain
räiäytettyiä
rakenteita ja
tulipalojen roihuja.

Oli maaliskuun sunnuntai
1980. Sodankvliissä vietettiin..i.
veteraanien jiirjestiimiiä juh-
laa. Talvisodan piiättymisesä
oli kulunut neljåikymment?i
vuotta. Rauha oli tuolloin tul-
lut ja maamme oli raskaiden
uhrien, suurten kiirsimysten ja
ponnistellj en j aU<eeq ;lziif ytQ-
nyt itsenäisyytensä. Oli sris ai-
hetta juhlaan.

Istuin jumalanpalveluksen
aikana tiipötiiyden kirkkosa-
lin etupenkillii, sill'ä muut pai-
kat olivat kirkkoon tulles-
samme jo tiiynnä. Saarnan
aikana ajatukseni karkasivat
kahteen kuvaan, jotka vuo-
sien takaa tulivat mieleeni ja
liittyivät keskeisesti sodan tu-
hoilta sZilistyneeseen paikalli-
seen kirkkoon.

JÄLLEENRAKENNUS
ON VAIKEAA
Jo talvisodassa tuhoutui pal-

jon taloja. Yksi niistii oli mi-
nun kotini Sallan rajapitiijiis-
sä. Välirauhan aikana se jäl-
leenrakennettiin.

Mutta rajaseudulla oli tuol-
loin vieliikin tiirkeämpåiä teh-
äviä: uuden sodan uhkan ja
ryskaan painostuksen ilmapii-
rissä rakennettiin kiireisesti
puolustuslinjoja. Sinne uppo-
si tuhansia säkkeja sementtiä
ja vain rippeitiijäi talojen pe-
rustustöihin.

Kiivipä sitten niin etä jo
ensimmäiset pakkaset alkoi-
vat liikutella kotini liian mata-
laan valettuja pilareita. Ja ai-
kaa myöten tilanne paheni:
seinät våäntvilivät. muurin-
pohjat kohosivatja ovet han-
kasivat uria lattiaan.

Mikiipä siinä muu auttoi
kuin rakentaa uusi talo ja en-
tinen purkaa! Se oli siä omas-
ta lompakosta maksettua'so-
takorvausta" vielii 6Gluvulla-
kin. Monelle lappilaiselle se

lienee tuttua.
Purkutöiden aikana löytyi

lattiapohjan tiytteistii sadol-
tain talvisodan aikaisia sano'
malehtiä. Erii^iistii oululaisesta
kirjapainosta ne oli sinne kul-
jetettu.

Työni pysähtyi ja aloin tut-
kia sanomia. Sattuipa silloin
silmiini pienillä kirjaimilla kir-
joitettu uutinen: Sankarihau-
taus Sodankyliissä.

Sotiemme vuosina noita
uutisia oli kyllii riittiinyt! Tiilii
kertaa huomioni kiintyi sii-
hen, etä tuolloin - tammi-
kuun puolen viilin sunnuntai-
na neljä vuosikymmenä sit-
ten - sankarivainajia oli So-
dankvliin kirkossa siunattu
wrati 22.

Se oli paljon yhden erä-



maapitiijän osalle. Se todisti,
etä seudun miehet olivat tal-
visodan alkuviikkoina osallis-
Irneet ankariin taisteluihin.

KUN SODANKYLÄ
PALOI
Siinä kirkonpenkillåi istuessa-
ni nousi toinenkin muistikuva
mieleeni. Se liittyi lapin so-
dan syksyyn wonna 1944.
Olin silloin nähnW tämän sa-
maisen kirkon änsimmäisen
kerran liekkimeren ja savun
seasta. Jäljitimme silloin sak-
salaisia, entisiä aseveljiä.

Sateisen lokakuun puolivä-
lin tienoilla Rovaniemen
kauppala ja sitii ympäröivät
kylät paloivat. Kemijoen ylä-
juoksun puolelta sousimme
yöllä yli tumman virran ja
suunnistimme Jiiämeren tiel-
le.

Kauppalassa vielä olleet
saksalaiset vetiiiintyivät Kitti-
län suuntaan. Me lähdimme
pyöräilemiiän liejuista ja mii-
noitettua tietä kohti Sodanky-
lää

Vasta Törmäsen kylässä
saimme kosketuksen saksalai-
siin. Oli harmaan pilvinen il-
tapäivä. Kylä pitkåin suoran
päässä oli juuri sytytetty tu-
lee'1 Kahinoimme rakennus-
ten liepeillä muutaman tunnin
ja myöhemmin illalla n6u-
simme peltoaukeiden takaa
kylän hiilloksena kyteville
rar rnioille keittiimiän saikkaa
ja syömään saksalaisilta Vika-
järvelle jiiäneitii lihapurkkeja.

Seuraavana iltapäivänä tör-
miisimme vihollisen puolustus-
asemaan Sodan§län kirkolta
muutama kilometri Rova-
niemelle päin pienellä purolin-
jalla.

Fdessä oli peltoaukea ja
me.tsänreunassa tien vasem-
malla puolella tuhoutumaton
valkeaksi maalattu talo. Oi.
kealla puolella oli matala
harmaaksi hongittunut kesä-
rcvetta. Kauempana oikean
käden puolella Kitisen ja Jee-
siöjoen varrella loimusivat
valkeat ja jostakin vielä
etiiiimpää saksalaisen ampui-
vat tykistöllä asemiimme.

TI.II.IN KYLÄÄN
ENSIMMÄISTEN
JOUKOSSA
Pieniä taukoja lukuunotta-
matta kesti saksalaisten tulitus
rrseita tunteja. Kun vihdoin
no,rsimme tien varrelle osu-

neesta eråän talon peruna-
kuopasta maan pinnalle, oli
tulipalojen valta pimeiissä
yössä yhä laajentunut.

Tiedettiin, ettii viimeisetkin
saksalaiset tekivät liihtöä SG.
dankylän kirkolta. Mutta
mistiiän ei voitu olla äysin
varmoja - olimmehan Tör-
mäsessäkin ajaneet huoletto-
masti pitkåiä suoraa saksalais-
ten yllättiiin kyliistii avaa-
maan tuleen.

Niinpä nyt puolen yön jäl-
keen lähti JP 2:n 2.Komppa-
niasta vänrikki Suutalon par-
tio ottamaan asiasta selkoa.
Jouduin tuohon partioon.

Etenimme maantien ja j oen

välisä metsikköä. Valonkajo
tunkeutui maastoon puiden ja
pensaiden lomiin ja edestä
kuului rZijäytyksiä.

Vihd oin aamuyön tunteina
saavutimme Jeesiöjoen sillan-
korvan. Itse silta oli jo räjäy-
tetty: viiäntyneilä rautoja, sil-
poutunutta lankkua ja lautaa
oli pudonnut alas. Yöntum-
masta vedenkalvosta heijas-
tuivat loimotuksen valot.

Näky joen takaa oli ahdis-
tzv a ja synkkä. Valtoimenaan
roihusivat liekit kirkonkyläs-
sä. Kuului palavan puun räti-
niiä, kattojen ja seinien luhis-
tumista.

Sitten kaiken tuon tulime-

SÅ -kuya

ren seasta alkoi nä§ä kirkon-
torni. Kylän laitamille ajautu-
vat sakeat savupilvet sen vä-
liin peittivät. mutta pian se
taas näytfiiytyi. Tyynnä ja
rauhallisena se näytti katsele-
van ympärillä riehuvaa hävi
tystä. Sen proliili jotenkin
rauhoitti mieltli.

Muutamia tunteja mycF
hemmin kuljimme paikan
ohi, mutta sotilaalla ei ollut
aikaa rukoushetkeen kirkos-
sa. Meidän oli ehdittiivä lva-
loon ennen idåistii päin tulevia
venäliiisiä.

Oli vain jatkettava matkaa.
tr

Jostakin syystä saksalaiset jättivät seitsemän taloa pystyyn Sodankylän keskustassa
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LUOKKATOVERINI oli läh-
dössä eläkkeelle. Viimeistä kertaa
istuimme kommodorin kanssa

Kaartinkasarmin yläkahvilassa.
Muistoissamme elivät yhteiset

kouluajat, toverit ja opettajat.
Heid?in joukostaan kohosi yli

muiden eriis todellinen mies.

Tämä saksankielä ja historiaa
sekä hlosofian alkeita opettava leh-
torimme oli aivan erikoinen ihmi-
nen. Viimemainittu oppiaine -yleensä vain täyteaineena pidetty

- oli hänen sydäntään lähinnä.
Sen avulla hän ilmeisesti katsoi
voivansa jakaa elämänviisautta
meille pojankoltiaisille.

Me pojanhyväkkäät kuitenkin
yritimme näillä tunneilla usein

paikkailla laiminlyötyjä kotitehtä-
viämme tai askarrella muissa täy-
sin asiaan kuulumattomissa puu-
hissa.

Näilä tunneilta kai on peräisin

hänen lempinimensä Kilju.
Ei hän ollut lainkaan mitään

Zirjyvää opettajatyyppiä - päin-
vastoin. Kilju oli hyvåisydäminen.
hillitty ajattelija. Joskus kuitenkin
hänenkin kärsivällisyytensä petti ja
kipakka kiljahdus palauni järjes-

tyksen. Seurauksena oli koulu-
maailman säntöjen mukaan vää-
rä kutsumanimi.

Kilju oli vakaumuksellinen rau-
hanmies, joka oli omaksunut kol-
lektiivisen turvallisuuden ihanteet
Kansainliiton ja Geneven henges-

sä. Hän uskoi sivistyskansojen
nimenomaan ensimmäisen maail-
mansodan kauhujen jälkeen nous-
seen sellaiselle henkiselle tasolle,

etä konlliktit voitaisiin ratkaista
ärttumatta aseisiin. Koska silloi-
nen Suomemmekin oli monipuoli-
sesti mukana Kansainliiton työssä,

Täällä tutustuttiin etulinjaan. Eteentyön-
netty tukikohta Rajajoen maisemissa

350

"Kilju" ja Kommodori etulinjan tuntumassa

1r"

-g1frfur"
Xåå'rr-" 

ri

Rauhanpuolustaia Kilju oli jämerä rintamaiermu

( .;' *"-,'j

&k
}l

\.6.

t*.

-}t
w

#t
ll



oli liiallinen militaristinen uhoami-
nen Kiljun mielesä tarpeetonta.

Sellaiseen me pojat talvisotåa
edeläneessä Suomessamme tai-
simme joskus haksahtaa. Syyslu-
kukausilla oli ilma- ja väestönsuo-
jeluviikkoja ja kevätlukukauden
lähetessä loppuaan komea touko-
kuun 16. päivän paraati.

Kaikki nämä olivat tilaisuuksia,
joiden vafolla kekseliät pojat osa-

sivat näppäriisti esittiiii poissaolo
pyyntöjä. Emme muista Kiljun
koskaan osallistumista evänneen,

mutta hieman alakuloinen oli
hänen katseensa kohdistuessaan
suojeluskuntapukuiseen pystypäi-

seen nuorukaiseen lämän iloisin il-
mein poistuessa luokasta.

Kiljun isänmaallisuutta emme
missän vaiheessa asettaneet ky-
seenalaiseksi. Hänen historiantun-
tinsa olivat suoftstaan sytyttiiviä,
kun kiisiteltiin Suomen oikeustais-
telua ja routawosia.

- Kunnioitettava kelpo mies,

totesimme me pojat. - Rauhan-

aatteineen vain joskus melko sini-
silmäinen...

Juteltiin edelleen. Kommodori
piti kahvikupin välillä hiljaista
miettimistaukoa.

Sitten tuli melkoinen muistelma

- kuin torpedon jyrähdys!

- Jatkosodan hiljaisina vuosina
oli meitå nuoria meriupseereita ko'
mennettuina tutustumaan maarin-
tamiin, aloitti kommodori. - Itse-
kin jouduin eriiiin Kannaksen jal-
kaväkirykmentin esikuntaan.
Yöksi minun piti mennä tuhoutu-
neen talon raunioissa sijaitsevalle
kranaatinheittimistön tulenjohto
paikalle. Oppaana toimivaa låihet-

tiä odotellessani sonnustauduin lu-
mipukuun.

- Liihetti saapui, oikea etulin-
jan jermu, partainen ja mustanpu-
huva sotamies. Hän ilmoittautuu
sotilaallisesti ja jatkaa latinaksi:
"Sic transit gloria mundi." - Näin
katoo mainen kunnia.

- Toden totta!

- Kilju omassa persoonassun!

- Rauhanpuolustajalehtorim-
me on täysin sopeutunut etulinjan
olosuhteisiin, tuntee paikat ja
toimii taitavasti oppaana. Hän
tunnistaa taistelukenfiin'åÄnet ja
toimii niiden mukaan. Harhaluo-
deista piittaamatta hän kaivaa tas-

kustaan vanikanpalojen seasta
holkkitupakan ja sytytlää sen

kämmenen suojassa. Tarkkaavai-
selle oppilaalleen hän toteaa opet-

tavaisesti: "Ei noista harhaluo-
deista parane välittiiii. Sattuvat jos

ovat sattuakseen."

- Jatkamme matkaa etulin-
jaan, minä ja korpraali. En viisi
ryhtyä kyselemiän yksityisasioita.

- Vasta sotienjälkeen selvisi ar-
voitus, miksi ei Kdun ikåiistii aka-
teemisesti koulutettua herraa ollut
sijoitettu johonkin sotilasvirkamie-
hen postiin.

- Kansainliitto ei ollut Suomea
pelastanut, sen oli Kiljukin toden-
nut. Pasifismiin taipuvien ystii-
viensä hämmästykseksi hiin ilmoit-
tautui vapaaehtoisena asepalveluk-
seen. Tåissä tilaisuudessa hän il-
maisi halunsa piiiistä nimenomaan
etulinjan rintamatehtäviin todeten:
"Minä olen monilapsisen perheen

isä ja minulla on näin ollen paljon
puolustettavaa! Ei olisi oikein, jos

olisin muita vähäisemmiissä
hengenvaarassa."

- Filosofin logiikkaa! pätti
kommodori muisteluksensa.

Jatkoimme kahvitaukoa. Pä-
timme lfiettä luokkamme poi-
kien puolesta kunnioittavan ter-
vehdyksemme entiselle ansiok-
kaalle opettajallemme, edelleenkin
teoreettisen filosofian tutkija-
kentälii tiiytti elämä viettiivälle
emeritusprofessorille.

Jotenkin asia kuitenkin häp€åk-
semme unohtui.

Voimmeko, Herra hofessori,
näin sovittaa laiminlyöntimme?

tr

Kirja Marskin sankareista
ja heidän uroteoistaan

Mannerheim-
ristin ritarit

Numeroitu iuhlapainos sodan sankareista.
Toimittanut kenraaliluutnantti evp A F Airo.
Tilaa oma kappaleesi heti niin oman keräilykirjasi
numero jää mahdollisimman pieneksi.

Ilmestyy syksyllä
I -OSAINEN noin 370 sivuinen numeroitu juhla-
painos, 200 valokuvaa. MUKANA kaksi kappa-
letta l. luokan Mannerheim-ristin ritaria. neljä
kappaletta 2. luokan kaksinkertaista Mannerheim-
ristin ritaria, l9l kpl 2. luokan Mannerheim-ristin
ritaria. Mitalien saantijärjestys aakkosellisessa
hakemistossa. Kirjan koko 22x30 cm.
Sankariteot missä, miksi, mistä,
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Tilauskuponki
OSTOSOPIMI.JS

Olcn crittäin kiirrnostunut tarjoukscsta ja tilaan ! kpl tcos-
ta "Manncrheim-ristin ritarit" cdullisecn ennakkohinlaan
I -ll0 mk.
Haluan suorittaa maksun . . käteisellä teoksen ilmestyttyä,
jolloin saan 4 9o käteisalennuksen ja kirjan hinta on 403 mk

osamaksulla, jolloin maksan 120 mk teoksen saatuani ja
loput kahdessa kuukausierässä å 150 mk. TILAUSVAH-
VISTUKSEN SAAN POSTITSE.

Nimi Ammatti

Postinumero Postitoimipaikka

Puhelin kotiin Puhelin toimeen
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MIEHI
OONOO

vonki leiri n veterooni kertoo
Syksyllä 194y'., pian välirauhan solmimi-
sen jälkeen, alkoi Suomessa "sotarikollis-
ten" etsintä - usein varsin kyseellisin pe-
rustein.

Merkillisin valvontakomission
antama lista, jonka perusteella piti van-
gita 6l Suomen kansalaista. Syytä ei mai-

Kahden ja puolen vuoden vankeuden
jälkeen useimmat heistä vähin äänin va-
pautettiin.

PERTTI VILKKI

nittu eikä useimpia näistä
Miehikkälän vangeista
mistään.

niin sanotuista
voitu syyttää

HELSINGIN Etel:!Haagassa

rlnhirssir piplrkukkutul,xt t'rtttis-

tuttlt\il\\il rakttunlrtt torpltssrt viti-
ntonsa kanssa kultahiiitii ociottava
Horr.r' Tönnii svntvi 72 vuotta
sitten Kanadan Ontari«rn osa-

valtiossa. Isri oli lähtenyt Alas-
kaan kultaa kaivamaan - tur-
haan.

H:rrrv on siilli rn.'rkillincn rnirs.
ettli tlristcltruurn lrrrrlnirnllinrr so-

dassa liittoutuneita vastaan Karr-

naksella ia Itä-Karialassa. hiinet
saksalaisia karkoitettaessa vungit-

tiin Kemissä ia pantiin 28 kuukau-
tleksi kalterien .fa piikkilankl-lito-
.ien taakse - turhaan.

Nvt hän inhoaa piirikaupungin
entisenä työn.johta janu puunkaa-

ta.jia ja maavlllin tekiiöit:i. Hän oli-
si halunnut siiihttää Haagan van-
hat ia kauniit puut - turhaan.
Maiscma on tuhottu. puut kaa-
dettu.ja tilalle alettu rakentaa maa-
vallia mukarnas liikenteen melua
vastaan.

Piparkakkutalon viercssä on

siististi pilkottu.ja klapeja pinokau-
palla. Pinojen vieressä askarteli
vie[ikin rvhdikäs H:rrrv Törmä.

PARATTIS! NÄIVETTYY
Törmät saivat nykyisen asuntonsil
s:rtturnalta I 96Glul.r.rn puoliv:ilissä

oli
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Tortrren koti on kurn piparkakkutalo - nraaseutua keskellä HelsinkiaMaarlrnan tvrskyt ovat va enneet Maine la
l-larry Torma e akeparvren kotrnsa portarlla
1 983

jlr murrttir lrt tuolloirr plratiisil
muistultavaan paikkaan Vanhan
Vienoticn .ia liuopalahclentien
kulmatontille. Omcnapuut kukki-
vat ja luottivlt heclelmiä, linnut
lauloivat puissa .la vaikka liikenne

otikin liihellir. ci suorastaan olisi us-

konut asrrr an:u priiiklruprrngisslr.

Prrrutiisi trrr ktritcnkin parissa

vuosikvmmr'ncssa nliiletn'nrt. En-
sin katosil'at omenapuut yksi ker-
rallaan ja torppa jäi nököttämään
kalliotle orpona. Vilkkaalta Huc»
palahdentien liikenteeltä suojasivat
sentään kauniit koivut. N1r nekin

kaadettiin ja tilalla on ruma ja
proosallinen maavallin alku. Se

kuulemma suojaa liikenteen me-
lulta.

"Ketä lie turkoitettu suojaa-
maan'l En usko. e{tä ainakaan
meitä". filosofoi Harrv Törmä.

Yhden tuloksen Maine ja
Harry Törmän hiljainen taistelu
puiden kaatamista vastaan kui-
tenkin tuotti. Kaikkein suurin ja

kaunein koiur on vielä pystyssä

aivan katujen risteyksessä. Mi-
ten kauan'l

SOTILASURAN
PÄÄTTEEKSI
SYYTTöMÄNÄ
VANKILAAN
Mutta Harry on tottunut aikai-
scrnminkin hiljaiseen ja epätasai-
seen taisteluun hrrokratiaa. .jopa

.jättiliiismriistä byrokratiaa vas-

taan. Hänet oli tietämättään ja
swtt(imänä - kuten myöhemmin
plljastui - pantu rhtenä nime-
nii liittoutuneiden valvontakonris-
sion puheen johta.jan, kenraalieve rs-

ti Årilrci /.lututyitt "lista rrunrcrtr

thtecn" r'hdessii kuurlenky'nrme-
nen nlr.lr.nr suornalaisen sotilaan

kanssu. Nimi oli listassa År'r'r'r'
'lltnrru.

"Olimme välirauhansopimuk-
sen perusteella karkoittamassa

maasta saksalaisia Kemin ja Rova-
niemen välillä. kun luokseni saapui

luutnantri. joka sanoi, että teidät
on pidärettävä ja tarkoin vartioi-
tuna vietävä Kemiin.

Niinpä mentiin aseistetun var-
tion scuraamana Kemiin ja sieltä
edelleen Riihimäen varavankilaan.

Olrsin päässyt kyllä jo Oulussa kar-
kaamaan. mutta kun en tiennvt
mitriän pahaa tehneeni enkä koko
pidätyksen syltä, päätin olla kar-
kaanratta. Oli lokakuun 22 päivä
\u()nna 1944". kenoo Harn'
Törmä.

Kuudenkvmmenenvhden ni-
men listalla olleista saatiin pidäte-

nksi ukaasin määräämän kolmen
ruorokauden sisällä .14 miestä.
joukossa kenraalimajurit Aaro
Olavi Pa.iari ja Väinö Henrik
Paloiät'r,i, jotka kuitenkin va-
pautettiin vielä saman vuoden

aikana s11ttömiksi todettuina.
Joukkoon kuului myös neljä sel-

laista miestä, jotka tosiasiassa eivät

edes listalla olleet. Heidän nimenså
vain muistuttivat listalla olleiden

nimiä. Heitä enempää kuin muita-
kaan ei kuitenkaan vapautettu,
sillä joukko ei kuulunut millään ta-
voin Suomen oikeuslaitoksen val-
vontaan. He olivat valvontakomis-
sion vankeja, joita uhkasi luovut-
taminen Neuvostoliittoon sotari-

kotlisina tuomittavaksi sikäläisen

lainsädännön perusteella.

Luovutusta ei ntiesten onneksi

kuitenkaan toteutcttu kutcn muu-
tamien toiseen joukkoon kuulunei-
den emigranttien kohdalla tapah-

tui.
Mutta alkoi 2 l/2 r'uotta kes-

tänyt vankeusaika, ensin Riihi-
mäellä ia mv-öhernnrin vurla vasten

penrstetussa Michikkiillin 
"'ara-

vankilasvr.

LEIVÄLLÄ VIINAA
Riihimäen a.jalta Harn Törmän
mieleen on .läiinyt esimerkiksi ta-
pahtuma. jolloin hän vaihtoi
leivällä itsellccn lohdutukseksi pul-
lon alkoholia.

"Lista l:n" miehet oli sijoitettu
omaan osastoonsa ja he keskusteli-
vat morse-kielellä keskenään sekä

kriminaalivankien kanssa. Tradi-
tionaalisella putkistojärjestelmällä.

Törmän sellin alla oli luottG.
kriminaali, jolla oli oikeus silloin
ällöin vierailla kaupungissa. Hän
salakuljetti selliinsä viinaa ja kun
sotilasvangeilla ruokaolot olivat
paremmar. perustettiin sellien ik-
kunoiden välille r riliaikainen laka-
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vonkileirin
veterooni kertoo
naköysihissi. Pullo tuli ylös ja leipä
meni alas. Molemmat osapuolet
olivat tyytyviiisiä.

Vaimonsa ansiosta Harry Tör-
mä sai haltuunsa myös 7,65 kalii-
perin pistoolin, jota onneksi ei kui-
tenkaan koko aikana tarvittu.
Tiukka vartiointi ei siis kuitenkaan
ollut niin vedenpitävä kuin viran-
omaiset ja valvontakomissio luuli-
vat. Maine-rouva sai vierailla van-
kilassa ja hän kätki pistoolin lippai-
neen nenäliinoihin kassin pohjalle.
Kassi tietysti tarkastettiin, mutta
nenäliinoja ei pöyhitty. Kun avie
mies lähti takaisin selliinsä, rouva
huudahti, etlä nenäliinat unohtui-
vat. Raskas nenäliinapino vaihtoi
kevyesti omistajaa.

Riihimäen kausi oli jatkuvan
jännityksen täyteistä aikaa, koska
miehet eivät tienneet tulevasta koh-
talostaan mitiiiin. Yhä raskasta se

oli omaisille. jotka kuulivat ainoas-
taan ikäviä huhuja. Suurin osa

suomalaisista ei vankijoukon ole-
massaolosta tiennyt mitään, siitii
piti lehdistösensuuri huolen.

MIEHIKKÄLÄÄI.I
PIIKKILANGAN
TAAKSE
Kaikkein kovimpia koettele-

muksia oli matka Miehikkälän
junalla Kouvolan ja Haminan
kautta ja loppumatka kahdelta
kuorma-autolla Alimmaisen jär-
ven rantaan kahden korkean piik-
kilanka-aidan taakse ja kolmen
vartiotomin katveeseen. Jokai-
sessa risteyksessä miehet jännit-
tivät. käntyykö kulku itän ja jo
kaisessa risteyksessä pääsi syvä hel-
potuksen huokaus.

Miehikkälän varavankilan pe-

rustamisesta tehtiin pätös kesä-

kuussa 1945, jolloin piiäministeri
Juho Kusti Paasikivi antoi valtio-
neuvoston esittelyssä tasavallan
presidentin sijaisena siitä asetuk-
sen. Vankien siirron neuvotteli val-
vontakomission kanssa silloinen
oikeusministeri Urho Kaleva Kek-
konen.

Miehikkälän aika oli tietysti
yhtä pitkäveteisä kuin Riihimäen-
kin, poikkeuksena kuitenkin tilan-
netta helpottamassa piikkilanko
jen takana oleva luonto kaltereiden
sijasta. Kurikin kuukausien ku-

luessa löyhtyi paitsi siksi aikaa, kun
valvontakomission edustajat vih-
doin ja viimein kävivät vankeja

muodollisesti kuulustelemassa.

Maine-rouva on ollut paikalli-
sille asukkaille koko ikänsä kiitolli-
nen.

"He olivat ihania ihmisiä, jotka
tekivät kaikkensa yhtä hyvin
meidän omaisten kuin vankienkin
puolesta."

LAPSIAKIN SYNTYI
Lopuksi kuriositeetti t-auri Hyvä-
mäen vain vangeille jaetusta histo-
riikista:

"Miehikkälän varavankilan jär-
jestyksen vakiinnuttua omaiset
saivat tapaamisworollaan olla hal-
lintorakennuksessa omassa rau-
hassaan ilman vartijoiden välitöntä
silmälläpitoa. Kun mies ja vaimo
runsaan vuoden pituisen eron
jälkeen olivat kahden, luonto tie-
tenkin vaatija sai velkansa.

Tiedossa ei ole. kummastel-
tiinko oikeusministeriössä sitä. että
joidenkin vankien kirjeistä saatet-
tiin 2 1/2 vuotta kestäneen van-
keusajan loppupuolella mainita

vaimon odottavan lasta. Nämä ser-

kat ilmeisesti saatiin varjelluiksi
kaikkinäkevältä valvontakomissi-
olta. Ainakaan ei ulkopoliittisia
muistutuksia tästä asiasta kuulu-
nut."

Myös Törmän perheeseen syn-

t1,i tuolloin toinen poika.
Zrllrn,rvin lisllt ntrrncrtr l:lr rnie-

hiä on .loukossantmc tiillii hetkel-
lä hengissri l7 .ja hc ovat ko-
koontuneet vuosittain tapaamaan
toisiaan. Seuraava kokous on lo-
kakuussa. Hannu Rautkallio kir-
joittaa parhaillaan kirjaa lista nu-
mero l:n van-eeista monivivahtei-
sessa Suomen historiassa.

Harry Törmä istuu kauniin ko-
tinsa pöydän ääressä .ja katselee

Kanadassa painettua kastetodis-
tustaan, jossa kerrotaan. että
Harry Nestor syntf i 26. 8. 19l I ja
kastettiin slryskuun 13. päivänä
l9l l.

Toivoisin, että Haagan koirut
olisivat vielä pystyssä eikä mai-
semaa pilaisi kultahäpäivänä
ruma liikennemeluvallin alku. On-
neksi sentän yksi koiw seisoo pai-

kallaan.
tr

lsanta on pilkkonut puata talven varalle, emänta tulee vterasta vastaan

'l

KOKEILKAA
TÄTÄ SUoSITTUA
ITÄMAISEN LÄÄKE.
TIETEEN KEHITTÄ-
MÄÄ LAITETTA!
Suomenkielinen käyttöohie, jos-
sa 61 hoitopistettä kuuluu toimi-
tukseen. 1 vuoden takuu. Pyydä
ilmainen esite ia hintatiedot.
Klo 16 iälkeen ia viikonloppuisin
voit sanella tilauksesi nauhalle
p. 921-391 0{X)

B(ILLAPRESS ()Y
Pitkämäentie 13 KT,20310 Turku
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Suomen Kaartin sotaretki w.1877-78 - Kuva Keilo Kylävaaran kirjasta Balkanin
sntaa

"YLITSE TONAVAN
SILLAN..."
Kaartinpataljoona ehti Tonavalle
lokakuun 3. päivänä, jolloin patal-
joona ylitti Simnitzan kohdalle ra-

kennetun ponttoonisillan marssien

sitä pitkin Bulgarian puolelle. Par-
haat soittajat ja taitavimmat laula-
jat etuneniissä kaarti marssi sillalle

Porilaisten marssin sävelten tahdis-
sa. Seuraavana lauluna kaikui heti
periän Kolmi§mmenvuotisen
sodan marssi, jonka laulajat esitti-
vät neliänisesti. Tonava oli ylitetty
todella juhlavasti!

Sen jälkeen ei juhlatunnelmista

ollutkaan tietoa pitkään aikaan:
pataljoona jatkoi marssia "bulgaria-
laisessa lokameressä" halki sateen

pehmentämien peltovainioiden,
kosteiden rämeikköjen ja liukkai-
den kivikkojen. Sä oli talvinen ja

ankea, taivas vihmoi koleaa vettä
ja rakeita.

coHN DuBN,xa:'tåxo ?o".."-,-,,,,.o
a LOvfrS

Oq-aNlt EarkÄN,N !u(Ff'
!öouour,.

a sh:t ha!mrruo xovnntsr

a THTTMAN

Sitkeiisti ponnistellen pataljoona
saawtti lokakuun 5. päivänä Gor-
nyi-Studenjin. Siellä saari piti
pämajaansa. Keisari henkilökoh-
taisesti otti vastaan Suomen kaar-
tinsa. Katselmuksessa hän lausui
pataljoonan tervetulleeksi ilmais-

ten samalla Kaikkein Korkeim-
rtan tyyfyväislytensä. Keisarin
määräyksestä soitettiin tilaisuudes-
sa vielä Maammelaulu ja lopuksi
pataljoonan kunniamansi.

Ensi kertaa pataljoonajoutui tu-
leen lokakuun 24. pävänä Gomyi
Dubnjakissa, jossa kaarti osallistui
turkkilaisen linnakkeen valloituk-
seen. Tämä taistelu oli tuimin ja
verisin koetus, johon Suomen

kaarti koko sotaretkensä aikana
joutui.

Sotatoimet jatkuivat muuta-
mien viikkojen kuluttua, kun venä-

läiset olivat saaneet kokoon riittä-
västi joukkoja hyökkäyksen jat-
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kamista varten Pler.nan suuntaan.
Osman-pai§a uhkasi alueelta venä-

läisten oikeaa siwstaa.
Useat rynnäköt epäonnistuivat.

Lopulta Plevnan puolustus pettija
se antautui joulukuun 10. päivänä.

VAIKEA MARSSI
Turkin sodan vaikeimpiin ja mer-
killisimpiin vaiheisiin kuuluu venä-

läisten joukkojen tekemä marusi

Balkanin worten yli. Tuohon vai-
keakulkuiseen ja vaativaan retkeen
myös Suomen Kaartin pataljoona
kaikkine miehineen osallistui.

Vaiherikas taival oli monelta
osin kuin karoliinien kuuluisa sota-
retki ruosien l7l8 ja l7l9 vaiheilla,
jolloin he Armfeltin johtamina jou-
tuivat erittäin ankarissa talvioloissa
ylittämään Norian tunturit talven
viimoissa ja tuiskuissa, pakkaseen
paleltuen.

Balkanin vuorrcn ylitys oli toki
helpompi, vaikka tälläkin joudut-
tiin taistelemaan suuria vaikeuksia
vastaan. Yritys oli tuon ajan oloissa
todella ainutlaatuinen. sillä nuo
lumipeitteiset, pilviin kohoavat
vuoret olivat osoittautuneet monil-
le yrittiijille ylipäiisemäuömiksi.

Kulku oli raskasta ja vaikeaa
kiivettäessä woristopolkuja ytös ja
alas pakkasessa ja lumimyrskyissä.
Lisäksi hampaisiin asti aseistautu-
neet verenhimoiset turkkilaiset väi-
jlvät kaikissa mahdollisissa pai-
koissa alituisena riesana ja vastuk-
sena.

Kuormaston ajoneuvot samoin
kuin tykitkin oli pahimmissa pai-

koissa laahattava eteenpäin mies-

voimin tai jopa kantaen. Tiettö
mässä maastossa oli hevosia koko
ajan talutettava.

Pataljoonan sitkeää työskente-
lyä eteenpäin ei kuitenkaan mikään
kyennyt estämään. Lopulta se jätti
taakseen rotkot ja rinteet laskeutu-
en jälleen laaksoon ja taisteluun
Tashissenin, Vrahdebnajan ja So-

fian kaupunkien alueella.

,\,ILUA JA NÄLKÄÄ"
Tammikuun 14. päivänä 1878

suomalainen pataljoona kahlasi

356

jääkappaleita täynnä uiskentele-
vaan 300 askeleen levyisen Marit-
za-joen yli. Kylmänkalseana vir-
taava huurteinen vesi ulottui pa-
himmillaan aina miesten kainaloi-
den korkeudelle. Rantauduttuaan
joen toiselle puolelle pataljoona
joutui läpimärkänä ja vilusta väris-
ten odottelemaan iltaa. Vasta yön
tullen kaartilaiset päiisivät majoit-
tumaan viheliäisesti kyhättyihin ri-
sumajoihin.

Seuraavana päivänä märkiiä ja
v:isynyttä joukkoa odotti ankara
taistelu, joka kesti peräti kolmen
vuorokauden ajan Filippopolin
kaupungin ympäristössä. Tuo
hyökkäys jäi Suomen Kaartin vii-
meiseksi. Siinä Venäjän armeija löi
Suleimanin 210.000 miehen turkki-
laisarmeijan.

Rasituksistakin selvitään. jos
vain huolto toimii ladaten voimaa
taistelijoihin. Näin ei kuitenkaan
tässä tapauksessa ollut: vilun lisäksi
käruittiin ankarien luonnonvoi-
mien keskellä suoranaista nälkää.
Huolto ei kyennyt seuraamaan
taistelevia joukkoja eikä sännölli-
sclitä muonituksesta ollut puhetta-

kaan. Myös saappaat ja vaatetus
sekä muut varusteet kuluivat no-
peasti loppuun.

Purut repeilivät risukoissa ja
muuttuivat märästä savesta rähjäi-
siksi. Saappaat hajosivat louhik-
koisissa kivikoissa.

Kun nälkä alkoi kumia tyhjissä
vatsoissa, oli monesti ryhdyttävä
omatoimiseen ruuanetsintään.
Matkan varrella sijaitsevat talon-
poikain viljelykset. puutarhat ja
kanalat joutuivat hädän tullen
kaartilaisten verotuksen kohteiksi.
Lampaanruotiakin anastettiin ta-
lonpojilta ehjien jalkineiden val-
mistamiseen.

"OI KALLIS KOTIMAA..."
Suomen kaarti jätti Balkanin taiste-
lutantereet tammikuun 22. päivä-
nä. jolloin se aloitti paluumarssinsa

Filippopolista Adrianopolia kohti.
Sinne pataljoona saapui tammi-
kuun 28. päivänäja helmikuun 24.

päivänä San Stefaoon Mustan me-

ren rantamille.
Kaarti osallistui täällä maalis-

kuun 3. päivänä pidettylin voiton-
paraatiin ja oleili San Stelanossa
parisen kuukautta.

Nuo kuukaudet Mustan meren
ärellä muodostuivat monelle
kaartilaiselle kohtalokkaiksi. Sai-
raudet olivat jälleen päässeet vauh-
tiin. Kuumetaudit kaatoivat mie-
hiä joukoittain sairaslavereille. Ko-
via kokeneiden soturien terveys oli
murentunut monien raskaiden
paineiden ja vaiheitten jälkeen.

Kolmattakvmmentä kaartilaista
oli jätettär'ä kamppailemaan sai-

rautensa kanssa vieraaseen maa-
han. kun muiden kaartilaisten läh-
trihetki koitti.

Varsinainen paluukuljetus alkoi
meritse, laivalla kohti Odessaa,
jonne kaarti saapui huhtikuun 27.

päivänä. Odessassa viirytiin vain
pari päivää ja sen jälkeen jatkettiin
sitten heti matkaa junalla hatki Ve-
najrin kohti Pietaria .ia kotimaata.

Pataljoonanpäällikkö antoi päi-

väkäskyn. kun paluumatkalla oli
puriehdittu Konstantinopolin ohit-
se. Sivus-adjutantti hocop6 lausui
siinä mm. näin:

"Venäjän ison kaartin pienenä

osana on Suomen Kaartinpatal-
joona kunnialla oltanut osau nF jo
lopetettuun sotaan. Se meni Sisto-
r,,:rn luona Tonavan yli lokakuun 3.

p:nä kamppaili kenraali Gurkon
johdolla Gomyi Duonjakissa lo
kakuurr 24. p:nä, Prawetzissa mar-
raskuun 22. 1a 23. p:nä, seisoi kuu-
kauden 'Suomen vuorella' Wrat-
san lähellä turkkilaisten asemaa

vastaan. lähti sieltä joulukuun 25.

p:nä menemään Balkanin yli, astui
Sofian laaksoon ja karkotti viholli-
sen Dolnyi-Komartzista tammi-
kuun l. p:nä ja Wrasdebnasta 2.

p:nä, kiiruhti eteenpäin Trajanuk-
sen porttien kautta Tatar-Bazard-
zikiin ja otti saman kuun 15. 16. ja
17. p:nä osaa Suleiman-pa§§an
armeijan hajoittamiseen Filippo-
polin luona.

Bosporin rannat tekivät retkes-
tämme lopun ja sieltä lähdimme
me matkustamaan isäimme maa-

han.
Soturit! Kukin meistä saa ylpey-

dellä muistella sitä vaikeata aikaa.
joka jo on jäänyt, niitä kärsimisiä ja
vastuksia. joita olemme kestäneet.

niitä vaivoja ja vaaroja, joille
olemme olleet alttiina."

MAINETTA JA
KUNNIAA
Krisopoljin asemalla tuotiin kaar-
tin esikunnalle sähkösanoma isel-
tään perintöruhtinaalta. josta ai-
kanaan tuli tsaari Aleksanteri III!
Siinä kerrottiin Hänen Majesteet-
tinsa myöntäneen suomalaisille
vanhan kaartin nimenja arvon. So-
turien tekoja arvostettiin kaikkein
korkeimmilla tasoilla.

Pietariin saawttuaan kaartilai-
set saivat uudet, Helsingistä lähete-

tyt univormut monissa taisteluissa
loppuun kuluneiden varusteiden ti-
lalle. Nyt pataljoona saattoi paraa-

tikuntoisena valmistautua katsel-
mukseen, jossa sen tarkasti keisari-
suurruhtinas Aleksanteri IL Hän
oli eriuäin tyyyväinen ja kiiui pa-

taljoonaa sen erinomaisista teoista

sr-rdassa. Pietarilaiset osoittivat
kaartille suurta suosiota.

Yhä lämpöisemmiksi kävivät
vastaanotot, kun raja Suomeen oli
ylitetty ja saav'uttiin Viipuriin «ru-
kokuun 8. päivän iltapuolella. Jäl-
leen olivat viipurilaiset järjestäneet

kaartilaisille ruokaisat kestit - nlt
juhlapöytä oli ulkosalla asematoril-
la.

Pataljoonan saapuminen Hel-
sinkiin oli yhtä mieliä kohottavaa
juhlaa. Aurinkoinen sää juhlisti
tuota toukokuun 8. päivää luonna
1878. Koko pääkaupunki oli liik-
keellä. Tiedettiin kaartin kokoon-
tuvan Töölön puistoon Kasvitar-
han edessä olevalle nurmikolle.

Eräs tuonaikainen kuvaus ker-

too asiasta mm. näin:
"Jo kuului kuitenkin kaukaa

höyryveturin ähkyminen. Hetki-
nen vielä. niin voitiin selvästi erot-
taa Maamme-laulun sävelet, ja
vihdoin juna Alppila-nimisen huvi-
lan alapuolella pysähtyi. Iloisina
hypplisivät sotilaat vaunuistaan ja



mudostaen sotarinnan, marssivat
he uuden komentajansa Viktor
hocopen lohtamina tuolle suurelle
nurmelle. joka alenee Töölön lah-
tea päin."

Kertoja mainitsee, että lippuja
liehui sadoittain ja että kaartilaiset
otettiin vastaan Porilaisten marusin
sävelin. Seurasi nurmikolle katettu
juhla-ateria ja maaherran puhe.

Monen kaartilaisen rintaa koris-
ti Yrjön-risti, korkea kunniamerk-
ki.

SORTOVUODET
Kaartin pataljoona oli Suomen
vanhan sotaväen viimeinen jouk-
ko-osasto, joka toimi vielä nelisen
vuotta sen jälkeen kun muut 'u,an-
han armeijan joukot oli lakkautet-
tu sortovuonna 1901. Kaarti hajoi-
tettiin vuonna 1905 kenraalikuver-
nööi. Obolenskrn aloitteesta.

Pietarista oli tullut sähke. jossa

määrättiin kaartin vanha ja silloi-
nen lippu sekä keisarien Nikolai

Suomalaisia
kaartinupseereJa

Adrianopolissa 1878,
keskellä luutnantti

Jussi Waren

I:n, Aleksanteri II:n ja Aleksanteri
lll:n kävttämät univormut. joita

oli säilytetty pataljoonan kirkossa,
vietäväksi sw,skuun 6. päivänä
1905 Pietariin.

Suomen Kaartin harventuneet
rivit. vajaat puoli komppaniaa pa-
taljoonan miehiä, saattoivar lippu-
ja Helsingin asemalle. Pietariin
saakka matkustaen lippuja seura-
sivat pataljoonan komentaja evers-
li Mexmontan, pataljoonan adju-
tantti luutnanrri Spårc, alikapteeni
Fogelholm, luutnantti Pt"otopö. viisi
viiäpeliä ja yksi aliupseeri.

ARVANNOSTOLLA
ASEVELVOLLISEKSI
Uusi asevelvollisuuslaki oli astunut
voimaan vuoden 1878 alusta. Ny
miehitettiin arvannostolla sekä
Kaartin Pataljoona enä kahdeksan
tarkk'ampujapataljoonaa.

Heti ei kyetty siirrymään uuteen
jä{estelyyn. Niin perusteniinkin jo
wonna 1879 erityinen operus-
komppania Helsinkiin. Se koulutti
alipäällystöä tulevia asevelvollispa-
taljoonia varten, jotka aloinivat
toimintansa woden I88l alusta.

Sittemmin perustettiin vielä
Suomen Rakuunarvkmentti.
Vuonna 1889 se sijoitettiin Lap
peenrantaan. Nyt Suomen vakinai-
sen väen rauhanaikainen miesmää-
ä oli noussut 5.600 sotilaaseen. Si-
tä mukaa kuin omar.joukor jär.jes-

tä)ityivät vedettiin venäliiisiii

.foukkoja pois maasta. Tosin niistä
ei nr,tkään tävsin vapauduttu.

Upseerikasvatus oli tällä välin
jatkunut maassa .jotakuinkin kcs-
kel'tvksettä. Sprengtportanin Haa-
paniemen sotakoulu tunnettiin .jtr
Ruotsin vallan aiklrnrr korkeatasoi-
sena oppilaitoksena. Sen tiloissa
aloitettiin vuonna I 8 I2 jälleen ope-
tuslaitos. jonka .johrujana toimi
everstiluutnatti O. K. v»r Fieundt.

Ajan tavan mukaan koulu keskit-
tyi paljolti kartoitukseen.

Vuonna l8l8 koulu paloi ehdit-
ty:iän sitä ennen antaa opetusta 3tl
kadetille. Rakennuksia ei ryhdvttl
uusimaan. vaan koulu siirrettiin
Haminaan. jossa siitä tuli laajalti
tunnettu ja arvostettu Suomen Ka-
dettikoulu.

Opetus monipuolistui ja tehostui
monin tavoin. Kadettikoulun vh-
teydessä toimi eritvinen valmistavu
koulu. joka mvöhemmin liitettiin
elirnellisesti kadettikouluun. Yli
kahdeksan vuosikvmmentä koulu
toimi menestvksellisesti kouluttaen
upseereja Suomen Suumrhtinas-
kunnan asevoimille. Monet sen

kasvateista antoivat merkinävän
panoksensa itsenäisen Suomen
puolustusvoimille wodesta l9l8

ualkaen

PAI.IYETIIKORTTI
Leikkaa irti alla oleva Palvelukorttija käytä sitä kun:
1 . Haluat osallistua Sanoma Aikakauslehtien järjestämiin
markkinointiarvontoihin ja lehtikohtaisiin markkinointi-
arvontoihin. 2. Haluat peruuttaa tilauksesi. Seitsemän
(7) päivän kuluessa lehden ensimmäisen numeron vastaan-
ottopäivästä voit peruuttaa tilauksesi veloituksetta (vastaan-
ottopäivää ei lueta määräpäivään). Mikäli määräajan viimei-
nen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, saa peruuttaminen ta-
pahtua vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tämän jälkeen peruutetusta tilauksesta veloitamme toimi-
tetut lehdet. 3. Haluat muuttaa osoitteesi. 4. Haluat tilata
Kansa taisteli -lehden itsellesi.
Huom. Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset
tulevat voimaan kahden viikon kuluttua ilmoituksen
saapumasesta.

SOITTAMALLA
Tilaajapalveluumme
hoidat kaikki tilaustasi
koskevat asiat vaivatto-
masti ja nopeasti.
Puh. (90) 61 64 833.

(täytä tekstaten, merkitse rastilla
käsiteltävää asiaasi

selventävät vaihloehdot)

TILAUSHINNAT
Kotimaahan 12 kk 125 mk
Poh.loismaihin ilman postitus-
lisää.
Muihin maihin: Hintatiedot
Ti laajapalvelustamme.
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PAI,VETIII(ORTTI
E Osallistun Sanoma Aikakauslehtien järjestämän TÄYSOSUMA-

kilpailun voamassa oleviin arvontoihin.
E Olen mukana myös voimassa olevissa lehtikohtaisissa

arvonnoissa/tunnukset:
E Peruutan 

-/- 
198 

- 
alkaneen tilaukseni.

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

- 
kk:ksi, alkaen 

-/- 
198 

-
I Olen jatkotilaaja. E Olen uusi tilaaja.

Sukunimi Etunimi

Jakeluosorte Puh

Postinumero Postitoimipaikka

Allekirioitus

Teippaa tähån osaan lehtesi
takakannen oikeassa ylä-
reunassa oleva osoitelipuke,
josta käy ilmi asiakasnumerosi.

Osoitteenmuutostiedot: uusi osoite: 

-/- 

198 

- 

alkaen:
Uusi iakeluosoite Puh

Postinumero Postitoimipaikka
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tä. Sen lukeminen olisi hyväksi
monelle nuorelle poliitikolle -tutustuttuaan tosiasioihin ja
niistä tehtäviin loogisiin johto-
päätöksiin ihminen on vä-
hemmän taipuvainen halpahin-
taisiin opportunistisiin kan-
nanottoihin.

Tämän kirjan toivoisi saavan
laajan levikin ja joutuvan mah-
dollisimman monen nuoren
ihmisen käsiin. Se sisältää juuri
sen sanoman, jonka sotavete-
raanit tahtovat kertoa seuraa-
valle sukupolvelle. Teosta on
halpaan hintaan saatavissa
osoitteesta Sotasokeat ry, Ka-
sarminkatu 34 A, 00130 Hel-
sinki 13, puhelin (90)639962.

E.

VANHAN MASIN
MANIFESTI
Sakari Talvitie: Maanpuolustus-
henkeä Karjalassa, Kadalaisen
Kulttuurin Edistämissäätiö, Joen-
suu 1983, l7l sivua, valokuvia.
Kirjoittaja, entinen Uuden
Suomen artikkelitoimittaja. on
syventynyt aiheeseen, joka aina
on ollut hänen aktiivisen har-
rastuksensa kohteena. Kansal-
listunteen ja maanpuolustus-
hengen syntyminen ja kehitty-
minen Karjalan erikoisolosuh-
teissa onkin todella kiintoisa
tutkimuksen ala.

Käsittely kohdistuu erikseen
Pohjois-Karjalaan, Laatokan
Karjalaan ja Karjalan kannak-
seen. Välähdyksittäin, lehdistö-
ja kirjallisuustutkimukseen se-

kä haastatteluihin pohjautuen
aihetta käsitellään elävästi ja
mielenkiintoisesti. Monet asia-
kokonaisuudet antavat uutta ja
mielenkiintoista tietoa: esimer-
kiksi ortodoksisen Karjalan ve-
näläistämispvrkimykset ja tais-
telu alueen kouluista ovat var-
maankin monelle lukijalle uutta
asiaa, samoin Kannaksen venä-
läistyminen vuosisadan alku-
§mmenillä. Mielenkiintoisista
episodeista mainittakoon vaik-
kapa selostus tunnetun Viipuri-
laisen Pamaus-seuran synnystä.

Kirja tuo nykyisen sukupol-
ven käsiin paitsi asiatietoa
myös sen hengen ja ilmapiirin,
joka elähdytti rajaseudun väes-
töä erityisesti sortovuosina, va-
paussodan vaiheilla ja nuoren
itsenäisyyden ensimmäisillä

vuosikymmenillä. Kirjoittajan
omakohtainen panos ja kantaa
ottava tyyli ovat tässä suhteessa
ratkaisevia.

Kiintoisa kirja muidenkin
kuin ka{alaisten käsiin. E.

AGENTIT
JÄLLEEN
VASTAKKAIN
Evelyn Anthony: Kuoleman bu-
levardi, Weilin*Giiiis, Espoo
1983, 278 sivua.
Neuvostoliiton vakoilu- ja vas-
tavakoiluorganisa,atio KGB
saa uuden päällikön, joka ke-
hittelee kunnianhimoisen suun-
nitelman: USA:n presidentin
lähin mies on sekoitettava po-
liittiseen skandaaliin, joka jär-
kyttää uskoa koko länsimai-
seen elämänmuotoon. Pirullisia
juonia vastaan lähtee taistele-
maan englantilainen huippu-
agentti, nuori nainen, joka mo-
nien vaiheiden jälkeen onnistuu
tehtävässään voimatta kuiten-
kaan estää tapahtumiin liitty-
vää järkytävää dramatiikkaa.
Naispuolinen kirjoittaja on liit-

tänyt juoneen runsaasti roman-
tiikkaa.

Hyvin kirjoitettu, vauhdikas
ja jiinnittävä agenuijuttu. S.

LENTODEKKARI
Thomas H. Block Lukittu lento-
rata, Otava, Keuruu 1982, X2
sivua.
Reittilennolla oleva yliääni-
matkustajakone joutuu raket-
timoottoreilla nopeutta kiih-
dyttäessäiin kiisittämättömällä
tavalla yli 150 km korkeuteen
maata kiertävälle radalle.

Oliko syynä koneen henki-
lökunnan inhimillinen toimin-
tavirhe, tekninen häiriö - vai
sabotaasi?

Pelastusoperaatioon liittyy
juonitteluja, tulehtuneita ihmis-
suhteita, vallan tavoittelua,
erehdyksiä.

Siinä aineksia mielikuvituk-
selliseen, huippujännittävåän
lentodekkariin. Kirjaa on vai-
kea laskea kåisistään ennen kuin
viimeinen sivu on luettu.

l3åännöksessä näkyy ilmai-
lualan ammattilaisen jälki.

S. A.

Kiriallisuu
HISTORIAN
MYSTIIKKAA
George Steiner: Hitlerin paluu,
Kirjayhtymä, Jyviiskylä 1982,

198 sivua.
Poleemisista tuotteistaan tun-
nettu juutalaissyntyinen kirjaili-
japrofessori leikkii ajatuksella,
että Hitler ei kuollutkaan
!,uonna 1945, vaan pääsi pake-
nemaan Brasilian sademetsien
kätköihin, mistä juutalainen et-
sintäpartio hänet löytää. Raa-
hattaessa vapisevaa vanhusta
ihmisten ilmoille järjestetään
viidakossa mystillinen oikeu-
denkäynti. jossa Hitler intou-
tuu puhumaan - vielä kerran.
Merkillisessä puheessaan hän
todistelee. ettei hän suinkaan ol-
lut historian suurin pahanteki-jä. s.

TALVISOTA
PÄHKtNÄN-
KUORESSA
Sampo Ahto: Muistoja talviso-
dasta, Suomen talvisodan
1939-1940 muistomerkkejä,
Sotasokeat ry, Helsinki 1983,
137 tekstisivua, valokuvia.
Kirjoittaja, nuorempaan pol-
veen kuuluva sotahistorian tut-
kija, on tiivistäny talvisodan
oleelliset tapahtumat sotaso-
keiden vuosikirjaan. Teksti on
loisteliaan iskevää. näkemykset
ja kannanotot omaperäisiä ja
nasevia. Operaatiot on kuvattu
takertumatta detaljeihin, mutta
antaen kuitenkin riittävästi asia-
tietoa selvän kokonaiskuvan
saamiseksi. Muistomerkkien
pohjalta on käsitelty Tolvajär-
ven, Sallan suunnan, Suomus-
salmen, Kuhmon, Lieksan,
Kollaan. Laatokan Karjalan ja
Kannaksen taistelut.

Teoksen parasta antia on
kuitenkin sen ensimmäinen lu-
ku 'Sota syttyy', jossa käsitel-
lään sotaan johtanutta kehitys-

1. Suomen rintaman ko-
mentajaksi tuli Neuvosto-
liiton asevoimien ko ren-

taja ja sotaministeri Kli-
ment Voro§ilov ja Karja-
lan kannaksen joukkojen
komentajaksi marsalkka
Semjon Timo§enko.
2. Noin miljoona miestäja
kolmetuhatta panssarivau-
nua.

3. Toukokuun 25. päivänä
1940 palautettiin Suo-
meen 1260 Hyrsylän mut-
kan asukasta.
4. Kaksi SB-2 -tyyppistä
neuvostoliittolaista lento-
konetta ampui suomalai-
sen "Kaleva" -liikenneko-
neen alas Suomenlahdel-
la. Neuvostoliiton sukel-
lusvene a 301 otti
haltuunsa postin. Yhdek-
sän ihmistä sai surmansa.
5. Neuvostoliitto aloitti
Liettuan miehityksen
5.6.4A ke[o 15.00 sekä
Latvian ja Viron miehi-
tyksen 17.6.N kello
06.00.
6. Viron, Latvian ja Liet-
tuan vastavalitut parla-
mentit julistivat maat
neuvostotasavalloiksi. tat-
vian presidentti Ulmanis
kuoli sydänkohtaukseen.
7. Everstiluutnantti J.
Veltjens oli Saksan epävi-
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Kirjan on toirrittanut rovusti /l/r-
nru.s Kortcluittt,tr.ja se sisältiiä pari-
\cn\lIlur sir Lra mainioita mrrrste-

Iuksilr ltä-kariillirn erämirirliliste-
luista. r'alokuvia ja piirroksia. Kun
hinta on vain 40 markkaa. kuuluu
sc' ilnran muuta jokaisen Sundma-
nin prikaatissa palvelleen ja rniksi-
päs ci kaikkicnkin Ryhmä Oinosen
nriesten kirjastoon. Tilatkaapas
i'aikka lah.jaksi nuoremmillel
Itlksun rrri suorillaa Viercmän

Osuuspankin tilillc no 551507-

57525. Tili kuuluu 2..lPr:n histo-
rian .julkaisutoimikunnallc.

Punrtaanpus toimck.i. usevei-

kotI

O

T
I--, auri l.uuslrs kirjoitlrur Kirrtir-
dasta .ja sanoutur.l ini lehtcrnrnc
numL'rossa -5,/li-l ollccsta arlik kclis-
ta Talri l94l-42 Mius-loella. Hri-
net oli nrerkitlv artikkclin toiscksi
kirjoitt:r ia ksi.

Lchti ci xri nhtlli kontrolloi-
rnaan llihetetlvjen artikkclicn al-
ktrpenili. Tlissrikin tlpaukscssa oli
Iu()tellrrvir Mrrrtti Airllon ilntlrrrriirr
tictoihin. .joillc antoi lisliluotctta-
ruutta l-arrsaksen virlokuvlr stxa-
vuosilta.

Teneisct rlin sinr.rc Arrcfikan
puolcn lukifoillc! D

toimitLrksellc leikkccn DL,rrt.xhc

Natiotutl-Zci tutrq, -lchclcstä. Sc ker-
t(x). cttii Piiivlintusiurjlrrt ( irrirrclur

tasavrllassa orr .julkaistu "ilnr<rjen

srnkrrrcitir" - lttt't,t't ltl uirr -

l\ uine Prrrrulrr. rlrnhll \stri- )
vimmc Esptx)sta. ()r'l lirhcttiin\t'

esittelevä postimerkkisarja. .jossa
kahden saksalaisen äss:in. l4la/tcr'

Novottt.rtt ja Adolf Gulfuntlin i,n-
nallu esiintvv suomalrinen
Oippa Tuominen, ritari ja lentomes-
tari. ässien ässä. - Onhan se hie-
noa. että ansioituneita suomalaisia
soturcita kunnioitetaan - jos nyt
ei niin kotimaassa niin ainakin päi-
r,äntasaajan takana.

w.r

*r
terveiset

TII_l ukijamatkamme viime hei-

näkurrssa onnistui hltin - suunni-
telmicn mukaiscsti. l-eningradissa
ja Petroskoissa tutustuttiin tavan-
omaisiin kohteisiin. istuttiin iltaa ja
vähän tanssahdeltiinkin.

Varsinainen elämvs oli Muur-
mannin rata. Alkumatkustu tunsi
Kontupohjan .ja Kurhumiien mai-
semat vielii vanhalta muistilta.
mutta sitten alkoivatkin aivan uu-
det näkvnriit: Vienanmeren ranta-

rallinen edustaja, joka
18.8. 1940 otti yhteyden
Mannerheimiin ehdottaen
joukkojen kauttakulku-
sopimusta ja luvaten ase-
apua.
8. Molotov esitti Hitlerille,
että Neuvpstoliitto voisi
viedä Suomen kysymyk-
sen "lopulliseen ratkai-
suun". Hitler kieltäytyi
yhteistyöstä tässä asiassa.
9- Mannerheim antoi
10.7.1941 joukkoja in-
nostaakseen myöhemmin
paljon keskustelua aiheut-
taneen päiväkäskyn, jossa

hän palautti mieleen
luonna l9l8 antamansa
lupauksen. Sen mukaan
hän "ei tulisi panemaan
miekkaansa tuppeen en-
nen kuin Suomi ja Itä-
Karjala olisivat vapaat".
10. Eversti Ruben Lagus
nimitettiin 22. 7 . l94l ita-
riksi N:o l.

Matkalaiset Leningradin Venäläisen museon edessä

^.
k1,lät.la lopuksi Kuolan niemrmaa.
Eir'ät rnulttuncet rintama.iermut
junassa pal.jtrn nukkua - eritlises-
ti jäi mieleen Maiguban pieni kvlä
ja asema. jossa mukana olleet kol-
me Ma.jewskin miestä käviviit kuu-
luisalla retkellä tammikuussa I 942.

Hrryin olivat po.filla paikat miclessä

rielii 4l l.Lroden jälkeen!

Kuolan niemimaa oli mahtavaa
erämaata - koskematonta luon-
toa. h:rnaa asutustlr. mutta roi-
malli\tu teollisuutta: kaivannlisia.
metallien jalostusta, pr.ruta.ja sellu-
loosaa. Murmanskin kaupunki.
asukaslulultaan lähes Hclsingin
kokoinen. yllätti vilkkaudellaan.

Oman murheellisen lukunsa

muociosti Petsamo,.joka on.jli:inyr
teollistruden raiskaamaksi taka-
rnaaksi. Kolosjoelta ovat tchtaiden
savut tappancet metsän kokonaan.
muualla ovat mctsäpalot.ia.iätteet
rumentanL'et maisemia. Siellli sitä

olisi luonnonsuojeli joilla tekemis-
ta!

Matkalta .fäi monia mukaria
rruisloja. Vähemmän kichtovia
olivat heikkotasoiset hotellit - il-
moitettu ensimmäincn luokka ei

vastilnnc edes meikäläistä matkus-
ta.jakotitasoa. Ero oli suunnaton
tultaessa Murmanskin "69 Paral-
lcl" -hotellista Kirkkoniemen'I'u-
ristihotelliin. Trihän asiaan pitliisi
itiiisessä naapurissa.jonkun kiinnit-
tää lruomiota.

o

2. JP, historiaa "tton*nt-
sista Strrlinin kanavallc" sair crlcl-
leen tilatir opettuja OÄt Kuurprlui-
.rry'la, osoite [-opintie l0 A 7. 868fi)
hh:isahni. puhclin 9tt4-1094).
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ULKOPOL!ITTINEN RATKAISU

- Varustelutöiden keskeneräisyyden vuoksiesitämme kunnioittaen, että siirtäisitte arvoisan
hyökkäyksenne seuraayan neliännesvuoden loppuun

09-0 005 384-3*3 1 . 1?.84
ANIA ILHARI
HÄKITIE 35 A 3
61300 KURIKKA


